INFORMACIJA APIE 2016 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 2016 m. Lietuvos žvejybos įmonės Baltijos jūroje (įskaitant priekrantę) sugavo 19 112
t įvairių rūšių žuvų. Pagrindinę žvejybos laimikio Baltijos jūroje dalį sudarė: 11 548 t Baltijos
šprotų, 5 199 t strimelių, 1 669 t menkių ir 303 t upinių plekšnių.

Šaltinis. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejyba tolimuosiuose žvejybos rajonuose. 2016 m. pagrindiniai Lietuvos Respublikos
žvejybos laivų tolimieji žvejybos rajonai – Afrikos valstybių (Maroko, Mauritanijos, Angolos)
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), Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos
(toliau – NEAFC) reguliuojamas rajonas, ES vakarų vandenys.
Per 2016 m. Maroko išskirtinės ekonominės zonos vandenyse žvejojo du Lietuvos
Respublikos žvejybos laivai, sugauta 24 807 t pelaginių žuvų (daugiausia paprastųjų (atlantinių)
stauridžių ir afrikinių skumbrių).
Angolos išskirtinės ekonominės zonos vandenyse 2016 metais žvejojo vienas Lietuvos
Respublikos žvejybos laivas, sugauta 3 243 t pelaginių žuvų (daugiausia paprastųjų atlantinių
stauridžių ir afrikinių skumbrių).
2016 m. Mauritanijos išskirtinės ekonominės zonos vandenyse žvejojo 4 Lietuvos
Respublikos žvejybos laivai, sugauta 46 755 t pelaginių žuvų (daugiausia paprastųjų atlantinių
stauridžių ir afrikinių skumbrių).
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2016 m. Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (toliau – NAFO) reguliuojamame
rajone Lietuvai skirtos 96 t raudonųjų plekšnių, 155 t menkių, 2 085 t jūros ešerių, 128 t kalmarų,
21 t juodųjų (Grenlandijos) paltusų ir 62 t rombinių rajų individualių žvejybos galimybių. NAFO
reguliuojamame rajone Lietuvos žvejybos laivai 2016 metais žvejybos nevykdė.
2016 m. NEAFC reguliuojamame rajone Lietuvai skirta 16 t juodųjų (Grenlandijos)
paltusų, 82 t bukasnukių ilgauodegių grenadierių, 7 t melsvųjų molvų ir 17 t rombinių rajų
individualių žvejybos galimybių. 2016 metais šiame rajone žvejojo 5 Lietuvos Respublikos
žvejybos laivai. Iš viso sugauta 4 818 t žuvų, iš jų: 485 tonų snieginių krabų (nekvotuojami), 1 868
t jūros ešerių ir 210 t paprastųjų šiaurinių krevečių (nekvotuojamos), 1 125 t atlantinių skumbrių ir
1 129 t šiaurinių žydrųjų merlangų.
2016 m. Svalbardo žvejybos rajone (Norvegijos išskirtinė ekonominė zona) Lietuvai
skirtos 647 krevečių žvejybos dienos, per 2016 metus šiame rajone žvejojo du Lietuvos
Respublikos žvejybos laivai, sugauta 719 t paprastųjų šiaurinių krevečių.
2016 m. ES vakarų vandenyse įskaitant (Šiaurės jūrą) žvejojo vienas Lietuvos
Respublikos žvejybos laivas, sugauta 1 542 t žuvų (daugiausia atlantinių skumbrių).
2016 m. regioninės žvejybos pietų Ramiojo vandenyne organizacijos reguliuojamoje
teritorijoje Lietuvai buvo skirta 4 917,5 t Peru (Čilės) stauridžių individualių žvejybos galimybių.
2016 metais Lietuvos Respublikos laivai šiame rajone žvejybos nevykdė.
Lietuvos Respublikos žvejybos ištekliai buvo iškeisti į kitus išteklius NEAFC
reguliuojamoje akvatorijoje ir Mauritanijos IEZ.

Šaltinis. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Žvejybos laivynas. 2016 m. Žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemoje, kuri
yra sudedamoji ES žvejybos laivyno registro dalis, buvo 143 aktyvūs su Lietuvos Respublikos
vėliava plaukiojantys laivai, iš jų: 103 laivai, turintys teisę žvejoti Baltijos jūros priekrantės
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žvejybos zonoje, 30 laivų, turinčių teisę žvejoti atviroje Baltijos jūroje, ir 10 laivų, turinčių teisę
žvejoti tolimuosiuose žvejybos rajonuose. Bendroji laivų talpa GT (gross tonnage) sudarė 40 445,
o bendra pagrindinių variklių galia – 47 328 kW. Iš jų: 103 laivai (bendroji talpa GT sudarė 249,
variklių bendra galia – 2 733 kW), turintys teisę žvejoti Baltijos jūros priekrantėje, 30 laivų,
turinčių teisę žvejoti Baltijos jūroje (bendroji talpa GT sudarė 4 280, variklių bendra galia 8 952
kW), ir 10 laivų, turinčių teisę žvejoti tolimuosiuose žvejybos rajonuose (bendroji talpa GT sudarė
35 916, variklių bendra galia – 35 643 kW).
Žvejyba vidaus vandenyse. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo
6 straipsnio 4 dalies nuostatomis ir Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas
suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir teisės į žvejybos kvotą
panaikinimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2016 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-437 redakcija) (toliau – Taisyklės) 2016 m. surengti
7 Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos, patvirtintos
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m.
birželio 13 d. įsakymu Nr. V1-64, posėdžiai, kuriuose ūkio subjektams buvo suteiktos
perleidžiamosios teisės į žvejybos vidaus vandenyse kvotas ir paskirtos žvejybos kvotos Kuršių
mariose, ungurių žvejybai vidaus vandens telkiniuose, seliavų, ežerinių stintų ir upinių nėgių
žvejybos kvotos.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 142 straipsnio 3 dalies 1 ir 3
punktais ir Taisyklių 26 punktu, perleidžiamosios teisės į 75,8 proc. žvejybos Kuršių mariose
limito suteiktos 45 ūkio subjektams be aukciono, o į 24,2 procento – aukciono būdu. Suteiktos
perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas ir paskirtos žvejybos kvotos Kuršių mariose aukciono
būdu 22, ungurių žvejybos upėse – 23, seliavų žvejybos – 21, ežerinių stintų žvejybos – 5, upinių
nėgių žvejybos – 6 ūkio subjektams. Ūkio subjektams, kuriems perleidžiamosios teisės į žvejybos
kvotas 2014 ir 2015 metais buvo suteiktos ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui, paskirtos
žvejybos kvotos: stintų žvejybos – 29 ūkio subjektams, Nemuno žemupio polderiuose – 9 ūkio
subjektams.
Iš viso žvejybos vidaus vandenyse kvotos 2016 metams paskirtos 90 ūkio subjektų.
Vykdant Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 144 straipsnio 1 dalies reikalavimus,
buvo išnagrinėta 18 ūkio subjektų sutarčių dėl žvejybos kvotų, išreikštų žvejybos įrankių
skaičiumi, nuomos arba atidavimo panaudai ir dėl žvejybos įrankių kvotų nuomos arba atidavimo
panaudai priimti teigiami sprendimai.

3

Vykdant Gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse
vykdančioms įmonėms, įsigijimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m.
vasario 4 d. nutarimu Nr. 104 ,,Dėl gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus
vandenyse vykdančioms įmonėms, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ 6.3 punkto reikalavimus, 48
įmonėms, vykdančioms verslinę žvejybą vidaus vandenyse, išduotos pažymos dėl 2016 m.
leidžiamų įsigyti gazolių, skirtų naudoti verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms
įmonėms, kiekio. Verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms 2016 m. leista įsigyti
285 120 litrų gazolių, skirtų naudoti žuvininkystėje. Patikrinta, ar žuvininkystės subjektai, kurie
verčiasi žuvininkyste, 2015 m. neįsigijo daugiau gazolių, skirtų naudoti žuvininkystėje, negu jiems
priklausė pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą. Nustatyta, kad 6 įmonės 2015 m. dalį
žvejybos įrankių arba žvejybos vietų kvotų naudojo mažiau nei 10 dienų, todėl vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimo Nr. 104 13 punkto nuostatomis
turi sumokėti akcizą už 8 334 litrus gazolių, skirtų naudoti žuvininkystėje. Apie tai, kad įmonės
turi sumokėti akcizą, raštu informuoti atitinkami Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos padaliniai.
Akvakultūra. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
(toliau – Žuvininkystės tarnyba) Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus Žuvų ligų ir vandens
tyrimų poskyris 2016 m. Žuvininkystės tarnybos poskyriuose atliko paduodamo į tvenkinius,
auginimo ir žiemojimo tvenkinių, uždarųjų akvakultūros sistemų, vandens talpyklų, baseinų
vandens kokybės tyrimus.
Vykdant Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimų, išduotų Žuvininkystės
tarnybos struktūriniams padaliniams, reikalavimus, vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos
monitoringo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d.
įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“, buvo
vykdomi iš Žuvininkystės tarnybos tvenkinių išleidžiamų teršalų ir poveikio aplinkos kokybei
(poveikio aplinkai) monitoringiniai tyrimai, atliktas taršos šaltinių išmetamų ir išleidžiamų teršalų
ir poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) poskyrių tvenkiniuose vertinimas.
2016 m. Žuvininkystės tarnybos struktūrinių padalinių tvenkiniuose, uždarosiose vandens
apytakos sistemose, vandens talpyklose, baseinuose ištirti 356 vandens ėminiai, atliktos 2 853
cheminės ir biologinės vandens analizės, teiktos rekomendacijos dėl žuvų gyvenamosios aplinkos
optimizavimo.
Be žuvų gyvenamosios aplinkos tyrimų, Žuvininkystės tarnybos struktūriniuose
padaliniuose buvo atliekami auginamų žuvų ir kitų hidrobiontų patologiniai ir biocheminiai
tyrimai. Perkeliant žuvis iš žiemojimo į auginimo tvenkinius, žuvų auginimo laikotarpiu bei
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perkeliant žuvis iš auginimo tvenkinių į žiemojimo tvenkinius vertinti žuvų kokybiniai parametrai
ir jų fiziologinė būklė, atliktos 902 biocheminės analizės, pateiktos tyrimų išvados ir
rekomendacijos.
Sausio–gruodžio mėnesiais kontroliuojant epizootinę situaciją, diagnozuojant žuvų ligas
Žuvininkystės tarnybos poskyrių tvenkiniuose, uždarosiose vandens apytakos sistemose ištirtos 552
žuvys. Žuvų sveikatingumui nustatyti tirtos įvairaus amžiaus ir įvairių rūšių žuvys. Tiriant žuvis,
nustatytas invazijos intensyvumas ir ekstensyvumas. Siekiant apsaugoti žuvis nuo ligų sukėlėjų,
teiktos rekomendacijos dėl žuvų gydymo ir žuvų ligų profilaktikos priemonių taikymo, žuvų
auginimo, laikymo, gydomųjų preparatų. Konsultuota dėl anestezuojančių (raminamųjų) medžiagų
įsigijimo, vartojimo ir kitais klausimais.
Parazitofaunos tyrimai rodo, kad jau daug metų tos pačios parazitų rūšys parazituoja žuvis.
Apie 50 proc. tirtų žuvų parazitų rūšių sutampa su natūraliai Lietuvos vidaus vandenyse
sutinkamomis parazitų rūšimis. Todėl visada labai sunku užkirsti kelią parazitams plisti atviruose
žuvų auginimo ir laikymo tvenkiniuose (telkiniuose). Tik sistemingai planuojant profilaktines
priemones ir laiku jas taikant, vis mažiau žuvų serga pavojingomis infekcinėmis, invazinėmis
ligomis, todėl žuvų auginimo ir laikymo metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas profilaktikai. Po
kiekvieno žuvų išgaudymo tvenkiniai ir baseinai valomi, nusausinami ir dezinfekuojami
negesintomis kalkėmis arba chlorkalkėmis.
Savo veikla poskyris siekė įvertinti Žuvininkystės tarnybos padalinių vandens telkinių
kokybinius rodiklius, rekomenduoti būtinas priemones jų kokybei gerinti, organizuoti ir taikyti
žuvų sveikatingumui reikalingas profilaktines priemones.
Žuvivaisos darbai. Atsižvelgdama į mokslininkų rekomendacijas, turimos gamybinės
bazės pajėgumą ir finansines galimybes, Žuvininkystės tarnyba parengė Žuvų ir vėžių įveisimo į
valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduodami leidimai naudoti žvejybos plotą, 2016 metų
planą ir Valstybinį žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2016 m. planą (toliau – Įveisimo planai). Šie
dokumentai nustatyta tvarka buvo suderinti su Aplinkos ministerija ir 2016 m. kovo 24 d.
patvirtinti Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-159. Vadovaujantis Įveisimo planais 2016
metams į valstybinius vandens telkinius planuota išleisti daugiau kaip 22 mln. vnt. paaugintų žuvų
jauniklių: 21,3 mln. vnt. – į ežerus, 686,7 tūkst. vnt. – į upes. Per 2016 m. plano rodikliai įvykdyti
ir viršyti, į vandens telkinius iš viso išleista 23 632 mln. vnt. žuvų: 176,56 tūkst. vnt. lašišų,
160,24 tūkst. vnt. šlakių, 325 tūkst. vnt. margųjų upėtakių, 460 tūkst. vnt. Vištyčio sykų, 185 tūkst.
vnt. Platelių sykų, 10 000 tūkst. vnt. seliavų, 273,1 tūkst. vnt. ungurių, 1 320,58 tūkst. vnt. starkių,
7 200 tūkst. vnt. vėgėlių, 3 348 tūkst. vnt. lydekų, 116 tūkst. vnt. šamų jauniklių.
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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, aukcione arba gamintojų organizacijoms. Supirkėjai
Žuvininkystės tarnyboje buvo pradėti registruoti 2005 metais. Per 2016 metus įregistruoti 26
nauji pirminiai žvejybos produktų supirkėjai. Pirminio supirkimo ir pardavimo metu Lietuvos
Respublikoje dažniausiai parduodamos Lietuvos žvejybos įmonių Baltijos jūroje sugautos ir
Klaipėdos uoste iškrautos žuvys. Dalis žvejybos įmonių (ypač žvejojančių tolimuosiuose žvejybos
rajonuose) sugautas žuvis iškrauna ir parduoda ne Lietuvoje.
Per 2016 m. Lietuvoje iškrauta ir pateikta pirminiam pardavimui
Žuvis (FAO žuvų rūšių kodai)
menkės atlantinės (COD)
atlantinės silkės (HER)
plekšnė europinė upinė (FLE)
grundalinės ( GPA)
stinta europinė (SME)
šprotai atlantiniai (SPR)
žiobriai paprastieji (VIV)
otai paprastieji (TUR)
ešerys paprastasis europinis (FPE)
starkis paprastasis (FPP)
vėjažuvės paprastosios (GAR)

Suma / t
1 233,45
324,37
299,23
246,69
121,46
7,11
9,25
7,46
2,86
1,52
1,51

Šaltinis. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Didžioji sugautų šprotų ir strimelių dalis, kaip ir ankstesniais metais, buvo iškrauta ir pirmą
kartą parduota ne Lietuvoje.
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