INFORMACIJA APIE 2014 METŲ ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS BŪKLĘ
Žvejyba Baltijos jūroje. Lietuvai Baltijos jūroje skiriamos keturių žuvų rūšių – menkių,
strimelių, šprotų ir lašišų žvejybos kvotos, tačiau pagal mūsų šalies žvejų žvejybos laimikį
svarbiausios žuvys yra: menkės, strimelės, šprotai ir plekšnės.
Per 2014 m. Lietuvos žvejybos įmonės Baltijos jūroje (įskaitant priekrantę) sugavo
13 824 t įvairių rūšių žuvų. Pagrindinę žvejybos laimikio Baltijos jūroje dalį sudarė: 9 679 t
šprotų, 2 153 t strimelių, 1 196 t menkių ir 733 t upinių plekšnių.

Lietuvos žvejybos įmonių 2010–2014 m.
Baltijos jūroje sugauta žuvų, tonomis
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Šaltinis. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejyba tolimuosiuose žvejybos rajonuose. Pagrindiniai Lietuvos Respublikos žvejybos
laivų tolimieji žvejybos rajonai – Vakarų Afrikos valstybių (Mauritanijos Islamo Respublikos ir
Maroko Karalystės) išskirtinių ekonominių zonų vandenys, kuriuose žvejojama pagal dvišalius
Europos Sąjungos ir šių trečiųjų šalių žuvininkystės partnerystės susitarimus; Svalbardo
žvejybos rajonas (Norvegijos Karalystės išskirtinės ekonominės zonos vandenys), Pietų Ramusis
vandenynas (už pakrančių valstybių išskirtinių ekonominių zonų ribų) (SPRFMO) Žvejybos
šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) ir Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos
(NEAFC) reguliuojami rajonai.
2014 m. Mauritanijos Islamo Respublikos išskirtinės ekonominės zonos vandenyse žvejojo
7 Lietuvos Respublikos žvejybos laivai, sugauta 84 851 tonų pelaginių žuvų (daugiausia
sardinėlių, stauridžių ir afrikinių skumbrių). Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo
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Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo protokolo galiojimas baigėsi 2012 m. liepos 31 d.,
nuo 2012 m. liepos 26 d. dvejiems metams buvo parafuotas partnerystės tarp ES ir Mauritanijos
susitarimo naujasis protokolas, kuriuo ES laivams nustatomos individualios žvejybos galimybės.
2013 m. spalio mėnesį protokolas buvo patvirtintas. Pagal šį protokolą pelagines žuvis
žvejojantiems Lietuvos laivams yra skirta 70 658 t ir 44 žvejybos licencijos. Pelaginių žuvų buvo
sugauta daugiau, kadangi dalis individualios žvejybos galimybių buvo gauta keičiantis kvotomis
su kitomis šalimis.
Maroko Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje žvejybą vykdė 4 Lietuvos žvejybos
laivai, iš kurių sugauta 29 561 t pelaginių žuvų.

Šaltinis. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

2014 m. NAFO reguliuojamame rajone Lietuvai skirta 48 t krevečių, 161 t menkių, 1 571 t
jūros ešerių, 128 t kalmarų, 22 t juodųjų (Grenlandijos) paltusų ir 62 t rombinių rajų
individualios žvejybos galimybių. Per 2014 m. metus šiame rajone žvejojęs 1 Lietuvos žvejybos
laivas sugavo 7 t atlantinių menkių. Likusieji žvejybos ištekliai buvo iškeisti į kitus išteklius
NEAFC reguliuojamoje akvatorijoje.
2014 m. NEAFC reguliuojamame rajone Lietuvai skirta 11 t juodųjų (Grenlandijos)
paltusų, 85 t bukasnukių ilgauodegių grenadierių, 7 t melsvųjų molvų ir 17 t rombinių rajų
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individualios žvejybos galimybių. Per 2014 m. Lietuvos žvejybos laivai šiame žvejybos rajone
sugavo 1 478 tonas jūros ešerių ir 1 006 t nekvotuojamų snieginių krabų.
2014 m. Svalbardo žvejybos rajone (Norvegijos išskirtinė ekonominė zona) Lietuvai
skirtos 647 krevečių žvejybos dienos, per 2014 metus šiame rajone žvejojo 1 Lietuvos laivas, iš
kurio sugautos 375 tonos krevečių.
Pietų Ramiajame vandenyne Lietuvai buvo skirta 4 559,1 t Peru stauridžių individualios
žvejybos galimybių. Per 2014 m. Lietuvos laivai šiame žvejybos rajone nežvejojo. Skirtos
Lietuvai individualios žvejybos galimybės buvo iškeistos į žvejybos galimybes Šiaurės jūroje.
2014 m. ES vakarų vandenyse įskaitant Šiaurės jūrą žvejojo 2 Lietuvos Respublikos
žvejybos laivai, kuriais sugautos 825 t tobių, 10 471 t atlantinių silkių, 4 871 t paprastųjų
stauridžių, 4 620 t putasu, šiaurinių žydrųjų merlangų ir 9 411 t atlantinių skumbrių.
Žvejybos laivynas. 2014 m. gruodžio 31 d. Žvejojančių jūrų vandenyse žvejybos laivų
duomenų sistemoje, kuri yra sudedamoji ES žvejybos laivyno registro dalis, buvo 145 aktyvūs su
Lietuvos Respublikos vėliava plaukiojantys laivai; iš jų: 104 laivai, turintys teisę žvejoti Baltijos
jūros priekrantės žvejybos zonoje, 29 laivai, turintys teisę žvejoti atviroje Baltijos jūroje, ir 12
laivų, turinčių teisę žvejoti tolimuosiuose žvejybos rajonuose. Bendroji laivų talpa GT (gross
tonnage) sudarė 54 563, o bendra pagrindinių variklių galia – 56 087 kW. Iš jų: 104 laivai
(bendroji talpa GT sudarė 250, variklių bendra galia – 2 667 kW), turintys teisę žvejoti Baltijos
jūros priekrantėje, 29 laivų, turinčių teisę žvejoti Baltijos jūroje (bendroji talpa GT sudarė 4 041,
variklių bendra galia 8 228 kW), ir 12 laivų, turinčių teisę žvejoti tolimuose žvejybos rajonuose
(bendroji talpa GT sudarė 50 272, variklių bendra galia 45 192 kW).
Su žvejyba susiję pažeidimai. Per 2014 m. tolimuosiuose žvejybos rajonuose
žvejojančios įmonės padarė 9 pažeidimus, iš kurių vienas buvo šiurkštus. Iš viso per šį laikotarpį
skirti 4 įspėjimai ir 90 083,41 Lt baudų bei po 5 baudos taškus šiurkštų pažeidimą padariusiai
įmonei ir laivo kapitonui.
Žvejyba vidaus vandenyse. 2014 metais 45-ios Kuršių mariose žvejojančios įmonės
sugavo 1 038,8 t žuvų. Pagrindinę sugautų žuvų dalį sudarė karšiai (44,1 proc.), kuojos (27,0
proc.), sterkai (10,3 proc.), žiobriai (5,9 proc.), ešeriai (2,9 proc.). Nemuno žemupyje stintų
migracijos metu sugauta 75,8 t stintų. Polderiuose sugauta 14,4 t žuvų.
2014 m. 30-iai ūkio subjektų paskirstytos žvejybos kvotos 36 ežeruose; polderiuose – 9iems ūkio subjektams bei upinių nėgių žvejybos kvotos upėse – 5-iems ūkio subjektams.
Skirstant žvejybos kvotas aukciono būdu, žuvų ištekliams atkurti ir saugoti surinkta 49 458 Lt
(Žvejybos kvotų vidaus vandenyse skirstymo ūkio subjektams funkcija Žuvininkystės tarnybai
prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau –Žuvininkystės tarnyba) grąžinta nuo
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2014-03-20 pakeitus Žuvininkystės įstatymą. Kitas 2014 m. žvejybos vidaus vandenyse kvotas
ūkio subjektams paskirstė Aplinkos ministerija).
Vykdant Atleistų nuo akcizo dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat
tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 145, 4 punkto reikalavimus, 61
žemės ūkio veiklos subjektui, kuris verčiasi žuvininkyste, išduotos pažymos apie 2014 m.
leidžiamą įsigyti akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų kiekį. Žemės ūkio veiklos
subjektams, kurie verčiasi žuvininkyste, 2014 m. leista įsigyti 1 518 167 litrus akcizais
neapmokestinamų degalų.
Akvakultūra. Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus Žuvų ligų ir vandens tyrimų
poskyris 2014 metais Žuvininkystės tarnybos poskyriuose atliko aplinkosauginius ir žuvų
auginimo technologinius tyrimus, vykdė taršos šaltinių išmetamų / išleidžiamų taršalų į aplinką ir
poveikio aplinkai monitoringą. Žuvų sveikatingumui nustatyti atliko ichtiopatologinius tyrimus,
teikė rekomendacijas dėl žuvų gydymo bei žuvų ligų profilaktinių priemonių. Prasidėjus
intensyviam žuvų augimo sezonui, analogiški tyrimai buvo atliekami ir privačiuose telkiniuose.
Iš viso Žuvininkystės tarnybos tvenkiniuose ir privačiuose telkiniuose 2014 metais ištirti
296 vandens ėminiai, atlikta 2 100 kokybinių vandens analizių.
Po žiemojimo perkeliant žuvis į auginimo tvenkinius ir auginimo laikotarpiu, vertinti
žuvų bei žuvų pašarų biocheminiai rodikliai. Vertinant jų kokybę, nustatyti sausų medžiagų,
drėgmės, riebalų, pelenų ir baltymų kiekiai, ištirtas 71 mėginys, atlikta 360 biocheminių analizių.
Žuvų auginimo laikotarpiu atlikti tvenkinių hidrobiologiniai tyrimai. Vertinant žuvų
mitybos bazę, atlikti zooplanktono, fitoplanktono ir chlorofilo „a“ tyrimai (238 analizės).
Žuvų sveikatingumui nustatyti tirtos įvairaus amžiaus žuvys: vaivorykštiniai upėtakiai,
upokšnių šalviai (palijos), stikliniai unguriai, sibiriniai eršketai, plačiakakčiai, karpiai, peledės,
sidabriniai karosai, sykai, kuojos, lydekos, ešeriai, europiniai šamai, aštriašnipiai eršketai ir
plačiažnypliai vėžiai. Atlikti minėtų rūšių žuvų parazitologiniai bei patologoanatominiai tyrimai.
Vertinti žuvų augimo rodikliai. Vykdant ichtiopatologinius tyrimus, Žuvininkystės tarnybos
poskyriuose ir privačiuose tvenkiniuose ištirta 321 žuvis ir 10 vėžių, įvertinta jų būklė, atliktos
4 965 išorės ir vidaus organų analizės, pateiktos tyrimų išvados ir rekomendacijos.
2014 m. buvo diegiami ir peržiūrimi vadybos sistemos dokumentai, gerinama
materialinė-techninė bazė, kuri leidžia užtikrinti atliekamų tyrimų kokybę. Taip pat buvo naujai
įdiegti du cheminių tyrimų metodai – bendrojo vandens kietumo nustatymas ir šarmingumo
(hidrokarbonatų) nustatymas.
Parengtos ir Žuvininkystės tarnybos poskyriams pateiktos rekomendacijos „Dėl
auginamų žuvų priežiūros ir žuvų gyvenamosios aplinkos tyrimų”.
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Žuvivaisos darbai. Atsižvelgdama į mokslininkų rekomendacijas, turimos gamybinės
bazės pajėgumus ir finansines galimybes, Žuvininkystės tarnyba parengė Žuvų ir vėžių įveisimo
į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, 2014 metų
planą ir Valstybinį žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2014 metų planą, kurie nustatyta tvarka
buvo suderinti su Aplinkos ministerija ir patvirtinti Žemės ūkio ministro 2014 m. kovo 18 d.
įsakymu Nr.3D-150. Pagal patvirtintą Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybiniu vandens telkinius, į
kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, 2014 metų planą Žuvivaisos skyrius žuvų ir
vėžių įveisimo darbus vykdė 108 valstybinės reikšmės neišnuomotuose ežeruose, 60-yje
valstybinės reikšmės upių, 10-yje vandens talpyklų ir tvenkinių. Skyriaus poskyrių pastangomis
iš viso į šiuos vandens telkinius buvo suleista 18,167 mln. vnt. įvairių vertingų žuvų ir vėžių, iš
jų 8,16 mln. vnt. – paaugintų jauniklių (7 pav.).
Eršketų; 20,667

Karpių; 52,2

Kiršlių; 12,5

Karosų; 10

Lašišų; 250,5

Ungurių; 380,5
Šlakių; 170,6

Vėgėlių; 1500

Šamų; 106,15
Lydekų; 3150,63
Lynų; 6,6
Starkių; 1363,5

Margųjų
upėtakių;
Pl.180
sykų; 300
Višt. sykų; 650 Plač. vėžių; 7
Siaur. vėžių; 6

Seliavų; 10000

7 pav. 2014 metais į valstybinės reikšmės vandens telkinius įveista žuvų ir vėžių (tūkst. vnt.).

Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius neišnuomotus vandens telkinius 2014 metų planas
įvykdytas 99,5 proc. Mažiau nei planuota žuvų ir vėžių įveista dėl kelių priežasčių: 1) dėl
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nepalankių oro sąlygų starkių paauginti jaunikliai buvo įveisiami šiųmetukų stadijos, todėl jų
buvo įveista atitinkamai mažiau; 2) dėl mažesnio sužvejotų seliavų reproduktorių kiekio įveista
mažiau seliavų lervučių; 3) gauta mažesnė vėgėlių paaugintų jauniklių išeiga.
Žuvininkystės tarnybos specialistai koordinavo ir vykdė valstybinio žuvų ir vėžių
gaudymo žuvivaisai 2014 metų planą. Rengė ir teikė paraiškas Aplinkos apsaugos agentūrai bei
kitoms institucijoms dėl leidimų žuvų ir vėžių reproduktoriams gaudyti žuvivaisos tikslams.
Vykdė lašišų, šlakių, sykų, seliavų, kiršlių, paprastųjų karosų, lydekų, starkių ir plačiažnyplių
vėžių specialiąją žvejybą bei siauražnyplių vėžių perkėlimo darbus. Įvykdytų darbų ataskaitas
teikė Aplinkos ministerijai ir Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai.
Toliau buvo tęsiami aštriašnipių eršketų išteklių atkūrimo darbai. Remiantis
,,Aštriašnipių eršketų populiacijos atkūrimo Lietuvoje 2012–2020 metais programos veiksmų
planu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir aplinkos ministrų bendru 2012 m.
gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3D-330/D1-401, Žuvininkystės tarnyba 2014 m. įsigijo 1,2 kg
aštriašnipių eršketų ikrų bei 30 tūkst. vnt. aštriašnipių eršketų lervučių gavo neatlygintinai.
Pastaruosius Žuvininkystės tarnybai padovanojo Leibnico gėlųjų vandenų ekologijos ir
žuvininkystės institutas. Ikrai sėkmingai išinkubuoti Rusnės poskyryje ir paauginti iki 0+ stadijos
Rusnės, Laukystos ir Simno poskyriuose. Dalis jų palikta paauginti iki metinukų stadijos. Iš viso
ataskaitiniais metais į Neries ir Šventosios upes išleista 19,46 tūkst. vnt. aštriašnipių eršketų
šiųmetukų bei 1 207 vnt. metinukų.
Gegužės–birželio mėnesiais buvo vykdomi europinių ungurių (Anguilla anguilla L.)
išteklių valdymo Lietuvoje plano (patvirtintas Europos Komisijos 2009 m. gruodžio 22 d.
sprendimu K(2009)10244) darbai. Balandžio mėn. buvo įsigyta 120 kg stiklinės stadijos ungurių
jauniklių. Jaunikliai buvo paauginti Laukystos poskyryje. Iš viso į 62 Lietuvos vandens telkinius
išleista 380,5 tūkst. vnt. paaugintų ungurių jauniklių.
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimu Nr. 315
„Dėl valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos patvirtinimo“, Žemės ūkio
ministro 2014 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3D-108 „Dėl valstybinės aplinkos monitoringo
2011-2017 metų programos uždavinių įgyvendinimo 2014 metais“ patvirtintos programos
uždavinių įgyvendinimo 2014 metams plano 2 punktu, kuriuo Žuvininkystės tarnybai pavesta
užtikrinti programos uždavinių įgyvendinimo 2014 metams plano vykdymą. Žuvininkystės
tarnyba ėmė mėginius ežerų ir tvenkinių tiriamajam monitoringui (9.4), upių priežiūros
intensyviajam monitoringui (10.1), upių tiriamajam monitoringui (10.4) ir žuvų užkrečiamųjų
ligų monitoringui (16.4) atlikti.
2014 m. plane buvo numatyti 34 mėginių paėmimo taškai. Pagal patvirtintą grafiką
mėginius surinko Žuvivaisos skyriaus ir Žeimenos poskyrio (Ignalina) specialistai. Sugautos
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žuvys pristatytos Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui. 2014 metais
žuvų ligų tyrimams buvo pasirinki arčiau žuvininkystės ūkių esantys taškai, nes ten didesnė
tikimybė atsivežti žuvų ligas iš kitų šalių bei išplatinti jas į natūralius vandenis. Tyrimų rezultatai
jokių susirgimų ar apsikrėtimo neparodė.
Žuvų mėginiai buvo tiriami virusologiškai, bakteriologiškai ir chemiškai. Išanalizavus
laboratorinių tyrimų rezultatus, konstatuota, kad virusinių ligų (karpių pavasarinės viremijos
PKV antigeno) ir bakterinių ligų – pseudomonozės bei furunkuliozės sukėlėjų nepasitaikė.
Cheminiai tyrimai neparodė gyvsidabrio ir jo junginių bei heksachlorobenzeno leistinų
koncentracijų viršijimo plėšriųjų žuvų kūno masėje.
Pirminis žuvininkystės produktų pardavimas ir supirkimas. Pagal ES bendrosios
žuvininkystės politikos nuostatas siekiant užtikrinti žuvų išteklių naudojimo apskaitą ir kontrolę,
pirmą kartą po iškrovimo sugautos žuvys turi būti parduodamos registruotiems pirminiams
žuvininkystės

produktų

supirkėjams

(toliau

–

supirkėjai),

aukcione arba

gamintojų

organizacijoms. 2005 metais Žuvininkystės tarnyboje buvo pradėti registruoti supirkėjai. 2014
m. buvo įregistruota 15 naujų supirkėjų. Pirminio žuvininkystės produktų supirkimo ir
pardavimo metu Lietuvos Respublikoje dažniausiai parduodamos Lietuvos žvejybos įmonių
Baltijos jūroje sugautos ir Klaipėdos uoste iškrautos žuvys. Dalis atviros jūros žvejybos įmonių
(ypač žvejojančių tolimuosiuose žvejybos rajonuose) sugautas žuvis iškrauna ir parduoda ne
Lietuvoje.
Per 2014 m. Lietuvoje iškrauta ir pateikta pirminiam pardavimui 938 t menkių
(perskaičiavus į gyvąjį svorį), 626 t upinių plekšnių, 388 t strimelių, 159 t šprotų. Didžioji
sugautų šprotų ir strimelių dalis, kaip ir ankstesniais metais, buvo iškrautos ir pirmą kartą
parduotos ne Lietuvoje.
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