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1. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
programos strateginiai tikslai, uždaviniai ir struktūra
Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau –
Žuvininkystės tarnyba) vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas Lietuvos žuvininkystės
politikos,

pagrįstos

Europos

Sąjungos

bendrosios

žuvininkystės

politikos

principais,

įgyvendinimo, žuvų išteklių išsaugojimo ir atkūrimo, jų naudojimo kontrolės jūrų vandenyse
organizavimo ir vykdymo, taikomųjų žuvininkystės srities tyrimų organizavimo funkcijas.
Svarbiausieji Žuvininkystės tarnybos uždaviniai yra:
▪

įgyvendinti racionalią Lietuvos žuvininkystės politiką ir Europos Sąjungos

bendrąją žuvininkystės politiką;
▪

tirti, saugoti, atkurti ir gausinti žuvų išteklius žuvininkystės vandens telkiniuose;

▪

saugoti vertingų žuvų rūšių genofondą ir kultivuojamų žuvų rūšių veisles, plėtoti ir

koordinuoti veislinę selekcinę žuvininkystę;
▪

įgyvendinti mokslo ir mokymo politiką žuvininkystės srityje;

▪

vykdyti žuvininkystės kontrolę jūrų vandenyse;

▪

dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos žuvininkystės plėtros

strategiją.

1 pav. Žuvininkystės tarnybos grafinė struktūra (galiojanti nuo 2018 m. rugpjūčio 25 d.)
Žuvininkystės tarnyba yra biudžetinė įstaiga. Žuvininkystės tarnybos savininkė yra
valstybė. Savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Žuvininkystės tarnybos
reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio
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ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija). Žuvininkystės tarnyba yra viešasis juridinis asmuo,
turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu bei savo
pavadinimu.
Žuvininkystės tarnybos organizacinė struktūra sudaryta taip, kad būtų laiku ir
kokybiškai vykdomi Žuvininkystės tarnybai priskirti uždaviniai ir funkcijos, užtikrinamas
veiklos plano ir programų įgyvendinimas.
2018 m. Žuvininkystės tarnybos buveinės adresas Naujoji uosto g. 8A, Klaipėda.
Žuvininkystės tarnybos padaliniai buvo išsidėstę įvairiuose Lietuvos regionuose:
-

Klaipėdoje veikė Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyrius, Finansų ir bendrųjų

reikalų skyrius, Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyrius bei Žuvininkystės įsipareigojimų ir
vykdymo skyrius;
-

Vilniuje veikė Veiklos administravimo skyrius, Simno, Laukystos ir Rusnės

žuvivaisos biuras (toliau – Žuvivaisos biuras);
-

Alytaus, Kaišiadorių, Šilutės rajonuose veikė Žuvivaisos biuras;

-

Prienų rajone veikė Žuvivaisos biuro Šilavoto veislininkystės grupė;

-

Švenčionių, Ignalinos rajone bei Vilniuje veikė Žuvivaisos biuro Žeimenos ir Trakų

Vokės žuvivaisos grupė.
Žuvininkystės tarnybos uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 3D-645 „Dėl didžiausio
leistino pareigybių skaičiaus žemės ūkio ministerijai pavaldžiose ir žemės ūkio ministro valdymo
sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose“ Žuvininkystės tarnybai nuo 2018 m. sausio
18 d. patvirtintas didžiausias valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir
gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičius –
148, o nuo 2018 liepos 1 d. – 135 pareigybės . Iš šio skaičiaus 26 pareigybes užėmė ūkio
subjektų veiklos priežiūros funkcijas vykdantys darbuotojai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2018–2020 metų
strateginiu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m.
lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 3D-696 „Dėl Žemės ūkio ministerijos 2018–2020 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo“ (nauja įsakymo redakcija patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2018 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 3D-136), Žuvininkystės tarnyba kartu su Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerija vykdo bendrą programą – „Žuvininkystės plėtra ir
konkurencingumas“ (Programos kodas 02001) (toliau – Programa), kurios strateginis tikslas –
sudaryti palankias sąlygas žuvininkystės sektoriaus konkurencingumui ir plėtrai, žuvų išteklių
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išsaugojimui ir racionaliam jų panaudojimui. Įgyvendinant programą siekiama dviejų tikslų
įgyvendinimo:
1)

Plėtoti žuvininkystės sektorių ir didinti jo konkurencingumą, kurio uždavinys –

skatinti tvarią ir tausią, inovatyvią, žiniomis pagrįstą žuvininkystę ir akvakultūrą, žuvininkystės
regionų bendruomenių augimą ir užimtumą.
2)

Išsaugoti žuvų ir vėžių išteklius bei kontroliuoti jų naudojimą. Šio tikslo uždavinys

– atkurti, palaikyti ir gausinti žuvų ir vėžių išteklius, vykdyti efektyvią žvejybos kontrolę bei
plėtoti žuvų veislininkystę.
Žuvininkystės tarnyba 2018 m. savo veiklą organizavo vadovaudamasi Žuvininkystės
tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2018 metų veiklos planu, patvirtintu
Žuvininkystės tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V1-34 „Dėl Žuvininkystės
tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2018 metų veiklos plano
patvirtinimo“, kuris parengtas vadovaujantis Žemės ūkio ministerijos 2018–2020 metų
strateginiu veiklos planu.
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2. Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus veikla
Pagrindinis Žuvininkystės įsipareigojimų vykdymo skyriaus uždavinys – įgyvendinti
žuvų išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus žuvininkystės kontrolės ir
priežiūros srityse.
Žuvininkystės tarnyba, įgyvendindama Programos I tikslo 17 priemonę „Kontrolė ir
vykdymo užtikrinimas“, 2018 m. užtikrino ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų
žuvininkystės kontrolės reikalavimų įgyvendinimą ir vykdymą. Buvo paskirstytos individualios
žvejybos galimybės Lietuvos Respublikos žvejybos įmonėms ir sprendžiami kiti su žvejybos
galimybėmis tolimuosiuose žvejybos rajonuose susiję klausimai; užtikrinta, kad Lietuvos
žuvininkystės kontrolės informacinės sistemos – Elektroninių žvejybos žurnalų sistema (vCatch),
Palydovinė žvejybos laivų stebėjimo sistema (toliau – LSS; vTrack), Žuvininkystės duomenų
informacinė sistema (toliau – ŽDIS) ir kitos – atitiktų naujausių teisės aktų, reglamentuojančių
žvejybos priežiūros įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, reikalavimus. Visi duomenų
persiuntimo mechanizmai buvo nuolat atnaujinami, užtikrinant modernų funkcionalumą ir
naujausių tarptautinius standartus atitinkančių technologijų panaudojimą.
Per 2018 metus buvo sukurta, įdiegta ir pritaikyta dirbti su ŽDIS sistema elektroninių
inspektavimo ataskaitų mobilioji aplikacija, leidžianti atsisakyti popierinių inspektavimo
ataskaitų ir 2019 m. pereiti tik prie elektroninių inspektavimo ataskaitų. Žvejybos galimybių
apskaitos ir teikimo Europos Komisijai duomenų apsikeitimo mechanizmai atnaujinti ir atitinka
naujausią keitimosi duomenimis formatą. Sukurtas bandomasis prisijungimas prie Europinės
duomenų apsikeitimo sistemos FLUX. Atlikti visus privalomus bandymus ir pilnai prisijungti
prie FLUX sistemos planuojama iki 2019 metų pradžios. Taip pat buvo virtualizuotos visos
žuvininkystės kontrolės informacinės sistemos, taip užtikrinant maksimalų žuvininkystės
duomenų saugumą.
Žuvininkystės tarnyba taip pat organizuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos
žvejybos laivų (toliau – LR žvejybos laivas) darbą regioninių žuvininkystės valdymo
organizacijų (toliau – RŽVO) reguliuojamose bei užsienio valstybių išskirtinių ekonominių zonų
akvatorijose, renka ir apibendrina duomenis apie LR laivų žvejybą RŽVO reguliuojamose
akvatorijose, užsienio šalių vandenyse ir kituose tolimuosiuose žvejybos rajonuose bei apie
trečiųjų šalių laivų žvejybą Lietuvos Respublikos teritorijos vandenyse, nustatyta tvarka teikia
juos suinteresuotoms Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio valstybėms, institucijoms bei
tarptautinėms organizacijoms.
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Žuvininkystės tarnybos specialistai išduoda Lietuvos Respublikos žvejybos laivų
liudijimus ir žvejybos leidimus, teikia žvejybos galimybių panaudojimo statistinius duomenis
Europos Komisijai, Europos Sąjungos statistikos tarnybai (EUROSTAT), rengia Jungtinių Tautų
maisto ir žemės ūkio organizacijai (FAO) ir kitoms nacionalinėms bei tarptautinėms
organizacijoms statistines ataskaitas apie žvejybos laimikį Europos Sąjungos (ES), Žvejybos
šiaurės rytų Atlante komisijos (NEAFC), Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO),
Pietų Ramiojo vandenyno RŽVO (SPRFMO), kituose tarptautiniuose vandenyse ir trečiųjų šalių
akvatorijose, tikrina ir tvirtina uosto valstybės kontrolės elektronines formas (PSC1, PSC2) bei
sugautų žuvų kiekio sertifikatus, rengia ir teikia duomenų rinkimo programos ataskaitas.
2018 m. iš viso išduota: 32 leidimai užsiimti versline žvejyba kitų jūrų vandenyse, 6
specialieji leidimai perkrauti ir transportuoti žvejybos produktus Žvejybos šiaurės rytų Atlante
komisijos reguliuojamame rajone, 24 Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimai. Taip pat
patvirtinti 26 Europos Sąjungos sugautų žuvų kiekio sertifikatai laivams, žvejojantiems su
Lietuvos Respublikos vėliava.
Vadovaujantis Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes Baltijos jūroje suteikimo,
perleidimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisės galiojimo
panaikinimo ir individualių žvejybos galimybių skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 3D-620, Apsikeitimo
Lietuvos Respublikos žvejybos galimybėmis ir individualiomis žvejybos galimybėmis
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 26 d.
įsakymu 3D-628, ir Perleidžiamųjų teisių naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės
žvejybai suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisių
panaikinimo, perleidimo ir laikino perdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu 3D-636, 2018 m. gauti 12 žvejybos įmonių
prašymai dėl perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes ir dėl žvejybos kvotų Baltijos jūroje, 3
ūkio subjektų prašymai, siekiant perleisti, laikinai perduoti ar bendrai naudoti jam suteiktas
teises naudoti žvejybos įrankius (ar jų dalį) ir 24 ūkio subjektų prašymai dėl perleidžiamųjų
teisių ar žvejybos kvotų Baltijos jūroje perleidimo ar apsikeitimo. Visi jie buvo išnagrinėti ir
įvykdyti.
2018 m. gauti penki prašymai dalyvauti žvejybos kvotų skyrimo Baltijos jūroje
aukcione ir organizuoti du žvejybos kvotų skyrimo Baltijos jūroje aukcionai. Naudojant
operatyvią žuvų sugavimų ir iškrovimų informaciją, kontroliuota, kad žuvų išteklių naudotojai
neviršytų paskirtų žvejybos kvotų. 2018 m., kaip ir kasmet, buvo priimami prašymai, rengiami ir
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išduodami leidimai užsiimti versline žvejyba Baltijos jūroje (be teisės žvejoti priekrantėje),
leidimai užsiimti versline žvejyba Baltijos jūros priekrantėje, specialieji leidimai užsiimti
versline menkių žvejyba Baltijos jūroje, specialiosios žvejybos Baltijos jūroje leidimai. 2018 m.
iš viso išduota: 50 Baltijos jūros priekrantės žvejybos žurnalų, 8 ES laivo žvejybos žurnalai, 5
leidimai užsiimti versline žvejyba Baltijos jūroje (be teisės žvejoti priekrantėje), 1 leidimas
užsiimti versline žvejyba Baltijos jūros priekrantėje, 7 specialiosios žvejybos leidimai žvejoti
Baltijos jūroje mokslinių tyrimų tikslais. Taip pat išduoti 2 specialieji leidimai užsiimti versline
menkių žvejyba Baltijos jūroje.

tonos

Lietuvos žvejybos įmonių Baltijos jūroje sugautų žuvų kiekiai (tonomis) 2013-2018 m.
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Šaltinis. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2 pav. Lietuvos žvejybos įmonių Baltijos jūroje sugautų žuvų kiekiai
2018 m. Lietuvos žvejybos įmonės Baltijos jūroje (įskaitant priekrantę) sugavo 24 749 t
įvairių rūšių žuvų (2 pav.). Pagrindinę žvejybos laimikio Baltijos jūroje dalį sudarė: 16 499 t
Baltijos šprotų, 6 676 t strimelių, 775 t menkių ir 365 t upinių plekšnių.
2.1. Žuvininkystės produktų gamintojų organizacijų veiklos priežiūra
Žuvininkystės tarnyba be jau minėtų ūkio subjektų priežiūros funkcijų vykdo ir
Lietuvos Respublikoje veikiančių žuvininkystės produktų gamintojų organizacijų (toliau – GO)
veiklos priežiūrą. 2018 m. Lietuvos Respublikoje veikė 3 gamintojų organizacijos.
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Žuvininkystės tarnyba, vadovaudamasi 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1379/2013 Dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų
organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos Reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr.
1224/2009 ir panaikinamas Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 104/2000, 2013 m. gruodžio 17 d.
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1418/2013 Dėl gamybos ir prekybos planų pagal
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 1379/2013 Dėl bendro žvejybos ir akvakultūros
produktų rinkų organizavimo ir 2013 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento
(ES) Nr. 1419/2013 Dėl gamintojų ir tarpšakinių organizacijų pripažinimo, gamintojų ir
tarpšakinių organizacijų taisyklių taikymo išplėtimo ir orientacinių kainų skelbimo, kaip
numatyta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 1379/2013 Dėl bendro žvejybos
ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, nuostatomis, 2018 m. patvirtino 3 GO gamybos ir
prekybos planų 2017 metų įgyvendinimo ataskaitas.
Taip pat 2018 m. Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos
(NAŽPGA) ir Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos prašymu buvo parengti ir
suderinti su asociacijomis gamybos ir prekybos planų pakeitimai.
Žuvininkystės tarnybos specialistai 2018 m. atliko tris planines žuvininkystės produktų
GO patikras vietose. Patikrų vietoje metu naudojamas Žvejybos produktų gamintojų
organizacijos patikrinimo kontrolinis klausimynas arba Akvakultūros produktų gamintojų
organizacijos patikrinimo kontrolinis klausimynas, patvirtinti Žuvininkystės tarnybos prie
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V185 „Dėl Žvejybos produktų gamintojų organizacijos bei Akvakultūros produktų gamintojų
organizacijos patikrinimo kontrolinių klausimynų patvirtinimo“. Atlikus patikras bei nustačius
neatitiktis, GO buvo įpareigotos ištaisyti trūkumus ir imtis atitinkamų priemonių (skiriant
nariams įspėjimus ar baudas).
Kadangi visos trys GO 2017 m. atsižvelgė į patikrų metu pateiktas pastabas ir ištaisė
nustatytus trūkumus, Žuvininkystės tarnyba 2018 m. pateikė išvadą, jog visos trys Lietuvos
Respublikos teritorijoje veikiančios GO atitinka pripažinimo reikalavimus ir sąlygas, nurodytas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakyme Nr. 3D-298 „Dėl
žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų
pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau − Pripažinimo taisyklės)
4 bei 5 punktuose, pagal kiekvieną žuvų rūšį ar rūšių grupę, kurių gamybai ir prekybai jos yra
pripažintos, t. y. Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija bei Žuvininkystės įmonių
asociacija „Lampetra“ atitinka Pripažinimo taisyklių 4.1 punkto nuostatas, o Nacionalinė
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akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija atitinka Taisyklių 5 punkto nuostatas. GO
laikėsi esminių Pripažinimo taisyklėse bei Tarybos Reglamentuose (ES) Nr. 1379/2013 bei Nr.
1418/2013 nustatytų reikalavimų. Apie GO priežiūros rezultatus Žemės ūkio ministerija
informuota raštu.
2.2. Žuvininkystės tarnybos vykdomi projektai
Įgyvendindama Programos I tikslo 18 priemonę ir Programos II tikslo 1 priemonę,
Žuvininkystės tarnyba pagal kompetenciją vykdo Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2017–
2019 metų duomenų rinkimo programos (toliau – LNŽDRP) dalis: „Įvairių sričių kintamieji“,
„Ekonominiai kintamieji“ bei „Žuvininkystės sektoriaus biologiniai kintamieji“. Projekto
pagrindinis tikslas – rinkti ir tvarkyti ES žvejybos ištekliams ir žuvininkystės sektoriui įvertinti
reikalingus biologinius duomenis, įvairių sričių kintamųjų duomenis, duomenis apie žvejybos
sektoriaus poveikį jūrų ekosistemai ir vykdyti mokslinius tyrimus jūroje.
2018 m. buvo papildyta SPRFMO daugiašalė tarptautinė sutartis dėl biologinių
duomenų rinkimo, pratęsiant jos galiojimo laiką iki 2020 m. pabaigos. 2018 m. tebegaliojo ir
tarptautinė sutartis su Danijos technikos universiteto Nacionalinio vandens išteklių institutu dėl
Lietuvos laivų sužvejojamų atlantinių šprotų, iškraunamų Danijos uostuose, biologinių duomenų
rinkimo. Taip pat 2018 m. buvo sudarytos dar 2 sutartys su žvejybos įmonėmis, žvejojančiomis
TJTT žvejybos rajonuose, dėl Lietuvos laivų, žvejojančių jūrinius ešerius ir šiaurines krevetes,
laimikio duomenų surinkimo.
2018 m. Žuvininkystės tarnyba laiku pateikė Europos Komisijai ir TJTT posėdžiams
reikiamus duomenis, t. y. atsakyta į 28 duomenų pateikimo užklausas (angl. data call).
2018 m. gegužės 31 d. Nacionaliniam duomenų rinkimo programos koordinatoriui –
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamentui – buvo pateikta
2017 metų LNŽDRP techninės veiklos ataskaitos dalis.

Europos Komisija priėmė bendrą

LNŽDRP ataskaitą su kai kuriomis pastabomis.
2018 m. Žuvininkystės tarnybos atstovai dalyvavo 6 Europos Komisijos, TJTT
organizuotose ekspertų darbo grupėse, regioniniuose ir nacionaliniuose koordinaciniuose
susitikimuose bei seminaruose. Įgyvendinant LNŽDRP, Žuvininkystės tarnybos specialistai
dalyvavo ICES rajonų regioniniame koordinaciniame susitikime bei TJTT Erdvinių
žuvininkystės duomenų darbo grupės (WGSFD) susitikime, prieš WGSFD susitikimą
Žuvininkystės tarnyba turėjo pateikti 2009–2016 m. žvejybos pastangų Baltijos jūroje duomenis
pagal TJTT pateiktą formą, WGSFD susitikimo metu specialistai lygino ir analizavo šalių
pateiktus erdvinius žuvininkystės duomenis įvertinant žvejybos pastangų intensyvumą ir dažnį
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TJTT žvejybos rajono vandenyse. Tokia analizė yra būtina siekiant suprasti sąveikas tarp
žuvininkystės ir jūrų ekosistemos, todėl tapo aktualiausiu Europos Sąjungos bendrosios
žuvininkystės politikos (toliau – BŽP) klausimu. WGSFD susitikimo metu daug dėmesio buvo
skirta duomenų kokybės kontrolei, posėdžio metu grupės nariai parengė žvejybos pastangų
jūrlapius ir išsamią informaciją apie žvejybos pastangų erdvinį pasiskirstymą ir nustatė žvejybos
intensyvumo apskaičiavimo metodus bei rodiklius. WGSFD darbo grupės specialistų apdoroti
duomenys padeda mokslininkams teikti rekomendacijas dėl BŽP formavimo. Be to, buvo
aptartos galimybės naudoti kitų nei iki šiol laivų aptikimo sistemų duomenis, kurie leistų
tinkamai analizuoti ir rengti žvejybos laivų, kurių ilgis yra mažesnis kaip 12 m, žvejybos veiklos
poveikio aplinkai vertinimą. WGSFD darbo grupė patobulino 2019 m. duomenų šaukimo laivo
stebėjimo sistemos ir žvejybos žurnalo duomenų formatus.
2018 m. du Žuvininkystės tarnybos specialistai dalyvavo Baltijos jūros koordinacinės
grupės (RCG Baltic) susitikime. Susitikimo metu buvo patobulintos darbo tvarkos taisyklės
(ROP), kuriomis remiantis yra nustatomas RCG Baltic darbo organizavimas. Taip pat buvo
sprendžiami klausimai dėl priegaudų stebėjimo, biologinių duomenų rinkimo, koordinavimo,
duomenų kokybės gerinimo.
2018 m. balandžio mėnesį Žuvininkystės tarnybos atstovai dalyvavo kasmetinėje
Baltijos jūros žuvų išteklių nustatymo ekspertų grupėje (WGBFAS) ir (WGBIFS).
ŽDIS duomenų analizei naudojama IBM Cognos ataskaitų kūrimo ir duomenų analizės
sistema, kuri tiesiogiai prijungta prie ŽDIS duomenų bazės, 2018 m. buvo papildyta naujai
atsiradusiomis duomenų aibėmis tokiomis kaip: DCF CAPACITY, DCF CAPACITY SUPRA
REGION, DCF CAPACITY TOTAL, DCF EFFORT, DCF EFFORT, FS SUPRA ir kt., taip pat
pakoreguoti jau esamų duomenų aibių aprašai.
2018 m. buvo tęsiamas 2016 m. pradėtas įgyvendinti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus
2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios,
efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos
skatinimas“ priemonės „Parama išsaugojimo priemonių rengimui ir įgyvendinimui“ veiklos
srities „Parama europinių ungurių išteklių valdymo planui Lietuvoje įgyvendinti“ projektas
„Europinių ungurių išteklių atkūrimas Lietuvoje“ Nr. 38UN-KK-16-1-00035-PR001 (toliau
– projektas). Projektą įgyvendina Žuvininkystės tarnyba be partnerių. 2018 m., tęsiant projekto
vykdymo darbus, buvo pradėta eksploatuoti naujai įrengta ungurių perlaikymo ir paauginimo
sistema Simno, Laukystos ir Rusnės žuvivaisos biure Maciūnų kaime. 2018 m. įvyko europinių
ungurių stiklinės stadijos jauniklių įsigijimo konkursas vieneriems metams. Pavyko įsigyti
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rekordinį kiekį – 505 kilogramus – stiklinės stadijos ungurių. Simno, Laukystos ir Rusnės
žuvivaisos biure Maciūnų kaime paauginta ir įveista 1 milijonas 650 tūkstančių ungurių
jauniklių, iš kurių 10 procentų buvo paženklinti organiniais dažikliais.
Taip pat 2018 metais pradėti darbai, kurie bus tęsiami ir kitais metais, t. y. atliekami
numatyti atlikti moksliniai ungurių tyrimai, kurie būtini Ungurių išteklių atstatymo Lietuvoje
plane numatytiems tikslams įgyvendinti:


Europinių ungurių populiacijos išteklių atstatymo ir būklės monitoringo tyrimai

(2017-2021 m.);


Hidroelektrinių turbinų poveikio vertinimas naudojant ženklintus ungurius (2017–

2021 m.).
2018 m. Žuvininkystės tarnyba tęsė nuo 2016 m. pradėtą įgyvendinti Lietuvos
žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto
„Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis
grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir
atkūrimas. Pastangos pagerinti valdymą ar apsaugą, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių
statymas, įrengimas ar modernizavimas, su „NATURA 2000“ teritorijomis ir specialiomis
saugomomis teritorijomis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimas, saugomų jūrų teritorijų,
įskaitant „NATURA 2000“ teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėjimas, su aplinka susijęs
informuotumas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti
biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas“ veiklos srities „Žuvų praėjimo takų įrengimas ir
atkūrimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ projektą „Žuvų pralaidų įrengimas ir
modernizavimas Tauragės rajone“ Nr. 40PT-KT-16-1-00091-PR001 (toliau – Projektas).
2018 m. buvo įvykdytas supaprastintas atviras konkursas dėl žuvų pralaidos Šunijos
upėje esančioje Lomių užtvankoje naujos statybos montavimo darbų, pasirašyta rangos sutartis
su rangovu UAB „Ežerūna“ ir vykdomi statybos darbai. Pradėtos vykdyti viešojo pirkimo
procedūros dėl Žuvų praėjimo tako, unikalus Nr. 7799-7006-9028, Jūros upėje prie Tauragės
užtvankos, Kranto g. 3A, Tauragės m., rekonstrukcijos, kurių metu parengta pasiūlymo forma,
supaprastinto atviro konkurso sąlygos ir sutarties projektas. 2018 m. lapkričio 30 d. pateiktas
antrasis mokėjimo prašymas.
Įgyvendinant Programos Pirmojo tikslo 17 priemonę ir Programos II tikslo 1 priemonę,
nuo 2016 m. vykdoma 2016–2020 m. Lietuvos žuvininkystės kontrolės programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-927 „Dėl
2016-2020 m. Lietuvos žuvininkystės kontrolės programos patvirtinimo“, finansuojama iš
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Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir valstybės biudžeto lėšų, siekiant įgyvendinti 2013
m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 Dėl bendros
žuvininkystės politikos, 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 508/2014 Dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinami Tarybos
Reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr.
791/2007, Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento Nr. 1255/2011, 2014 m. liepos 15 d.
Komisijos įgyvendinimo Sprendimo Nr. 2014/464/ES, kuriuo nustatomi su Europos jūros reikalų
ir žuvininkystės fondo veikla susiję vykdymo užtikrinimo ir kontrolės politikos Sąjungos
prioritetai, nuostatas. 2018 m. buvo parengta ir pateikta Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie
žemės ūkio ministerijos (toliau − NMA) atnaujinta kontrolės programos paraiška su priedais,
įgyvendintos numatytos veiklos ir pateikta informacija apie įgyvendintą programą ir lėšų
panaudojimą už 2017 m.
Be jau minėtų Žuvininkystės tarnybos projektų, 2018 m. baigtas įgyvendinti Lietuvos
žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto
„Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos
ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Parama žvejybos galimybių
paskirstymo sistemoms“ projektas „Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registro
sukūrimas ir įdiegimas“ Nr. 36PS-KV-16-1-00127-PR001, kurį pabaigus sukurtas ir įdiegtas
LR žuvininkystės įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje numatytas Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų
teisių registras. 2018 m. jis buvo testuotas, atlikti reikalingi patikslinimai, projekto viešinimo
darbai, pateiktas mokėjimo prašymas projekto metu patirtoms išlaidoms kompensuoti. NMA
įvertinus projekto rezultatus, projekto išlaidos visiškai kompensuotos.
2017 m. lapkričio mėn. Žuvininkystės tarnyba gavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos pritarimą kartu su partneriais dalyvauti teikiant paraišką Life+ programos
finansuojamam projektui. Žuvininkystės tarnyba su Vokietijos Leibnico gėlo vandens ekologijos
ir vidaus vandenų žuvininkystės instituto Žuvų biologijos ir ekologijos bei ekofiziologijos ir
akvakultūros departamentu bei su kitų šalių atstovais (partneriais) planuoja dalyvauti projekte
Life+, kurio tikslas – atkurti aštriašnipių eršketų išteklius ir tirti jų išgyvenimo, prisitaikymo
gamtoje sąlygas. Kadangi aštriašnipiai eršketai yra saugoma žuvų rūšis, projekto finansavimo
intensyvumas gali būti 55+25 proc., Žuvininkystės tarnybai reikėtų prisidėti savo lėšomis iki 20
proc. projekto vertės. 2018 m. kovo mėn. pateikta preliminari paraiška Europos Komisijos
įvertinimui. Po šio vertinimo paaiškėjo, kad

galime teikti paraišką ES paramai gauti.

Įgyvendinant projektą bendradarbiavome su mokslininkais ir organizavome aštriašnipių eršketų
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išteklių atkūrimo darbus. 2018 m. sausio mėn. Žuvininkystės tarnybos darbuotojai pateikė
projekto partneriams sukauptą informaciją, kuri buvo pateikta Europos Komisijai preliminariu
projektu.
2.3. Žuvininkystės tarnybos veikla
dėl neteisėtos, nedeklaruotos, nereglamentuotos žvejybos
2018 m. dalyvauta kontrolės ekspertų darbo grupių posėdžiuose dėl ES reglamentų,
kuriais siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruotai, nereglamentuotai žvejybai (toliau –
NNN žvejyba), įgyvendinimo. Darbo grupėse nagrinėti aktualūs NNN žvejybos reglamentų
praktinio taikymo ir kiti susiję klausimai, tarp kurių: trečiųjų šalių žvejybos laivų inspektavimas
šalių narių uostuose, Europos Sąjungos sugautų žuvų kiekio sertifikatų schemos veikimas
žuvininkystės produktų importo bei eksporto procedūrų vykdymo metu, tarpusavio pagalba
(angl. Mutual assistance) keičiantis skubia informacija tarp šalių narių bei Europos Komisijos,
NNN žvejybos laivų identifikavimas, reglamentų įgyvendinimo priemonių bei sankcijų
taikymas, bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir INTERPOL organizacija bei kt.
Susitikimų metu Europos žuvininkystės kontrolės agentūra ir Europos Komisija pristatė
informaciją apie atliekamus tyrimus dėl trečiosiose šalyse vykdomų misijų siekiant išaiškinti
nebendradarbiaujančias trečiąsias šalis, jas įspėti ir stebėti jų vykdomą pažangą, diegiant kovos
su NNN žvejyba reikalavimus.
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3. Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus veikla
Pagrindinis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus (toliau – Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyrius)
uždavinys – vykdyti Europos Sąjungos bendrosios žuvininkystės politikos, Lietuvos Respublikos
žuvininkystės įstatymo, Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos ir kitų žuvininkystę
reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo kontrolę (priežiūrą) Baltijos jūros Lietuvos
Respublikos teritorinėje jūroje, išskirtinėje ekonominėje zonoje, nustatytose žvejybos produktų
iškrovimo, pirminio pardavimo ir supirkimo vietose, žvejybos gamybinėse-komercinėse
įmonėse, žvejybos ir transporto laivuose bei transporto priemonėse.
2018 m. Baltijos jūroje žvejojančio Lietuvos Respublikos žvejybos laivyno žvejybos
kontrolė buvo vykdoma atsižvelgiant į jo struktūrą, jūroje ir priekrantėje žvejojančių laivų
skaičių, žuvų iškrovimo kiekius ir vietas, į turimus finansinius, materialinius bei žmogiškuosius
išteklius. Už nustatytus verslinės žvejybos taisyklių pažeidimus paskirtos nuobaudos.
3.1. Žvejybos kontrolė Klaipėdos uoste
Vienas iš svarbiausių žvejybos Baltijos jūroje kontrolės prioritetų yra žuvų (ypač
menkių, strimelių, šprotų ir lašišų) iškrovimų kontrolė Klaipėdos uoste, kurią 24 val. per parą
vykdo Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus pareigūnai (toliau – pareigūnai). Žvejybos
kontrolė vykdyta pagal Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V1-41 patvirtintą Lietuvos
žvejybos Baltijos jūroje 2018 metų kontrolės veiksmų programą. 2018 m. Žvejybos Baltijos
jūroje kontrolės skyriuje dirbo 11 darbuotojų.
Žvejybos uoste nuolat (24/7/365) budi vienas pareigūnas. Grįžtančio į uostą Baltijos
jūroje žvejojusio laivo, kurio ilgis daugiau kaip 15 m, atstovas, likus vienai valandai iki grįžimo,
pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 3D-268 „Dėl
Žvejybos produktų iškrovimo iš jūrų vandenyse žvejojančių laivų tvarkos aprašo ir Jūrų
vandenyse žvejojančiais laivais sugautų žvejybos produktų iškrovimo, pirminio pardavimo ir
supirkimo vietų sąrašo patvirtinimo“ reikalavimus elektroninėmis priemonėmis per elektroninę
duomenų registravimo sistemą privalo pranešti apie žuvų kiekį laive ir atvykimo laiką. Laivų,
kurių ilgis nuo 8 m iki 15 m, atstovai budinčiam pareigūnui telefonu privalo pranešti apie žuvų
kiekį laive, iškrovimo vietą ir grįžimo laiką. Prieš žuvų iškrovimą pareigūnai sutikrina laivo
žvejybos žurnalo duomenis su faktiniu žuvų kiekiu laive, patikrina, ar laive nėra mažesnių nei
taikomas mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis žuvų, ar žuvų priegauda
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atitinka nustatytus reikalavimus, ar žuvų svoris dėžėse atitinka deklaruojamą svorį ir ar nėra kitų
žvejybos reikalavimų pažeidimų, tarp jų – ar teisingai užpildyti žvejybos žurnalai ir ar buvo
žvejojama leistinais žvejybos įrankiais.
1 lentelė. Baltijos jūroje žvejojančių žvejybos laivų iškrovimų patikrinimai 2018 m.

Rodiklis

I ketv.

II ketv.

I pusmetis

III ketv.

IV ketv.

II pusmetis

IŠ VISO

Baltijos jūra
Pranešimų apie
iškrovimą, iš viso

137

63

200

11

115

126

326

menkių

72

49

121

11

75

86

207

kitų žuvų

62

6

68

0

40

40

108

tušti laivai

3

8

11

0

0

0

11

39

18

57

3

31

34

91

menkių

24

15

39

3

22

25

64

kitų žuvų

15

1

16

0

9

9

25

tušti laivai

0

2

2

0

0

0

2

Patikrinta visų
iškrovimų, %

28,5

28,6

28,5

27,3

27

27

27,9

Patikrinta menkių
iškrovimų, %

33,3

30,6

32

27,3

29,3

29

30,9

Patikrinta kitų žuvų
iškrovimų, %

24,2

16,7

23,5

0

22,5

22,5

23

0

25

18,2

0

0

0

18,2

42

67

109

219

iš jų:

Patikrinta
iškrovimų, iš viso
iš jų:

Patikrinta tuščių
laivų, %

Priekrantė (laivai 8–15 m)
Pranešimų apie
iškrovimą, iš viso

64

46

110

16

Patikrinta
iškrovimų, iš viso

20

7

27

7

18

25

52

Patikrinta menkių
iškrovimų, %

67

16,7

20

33,3

22,2

23,3

21,9

Šaltinis. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Pagal Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. V1-151 „Dėl Iškraunamų žuvininkystės
produktų, kai žuvininkystės produktai sveriami žuvininkystės produktų iškrovimo vietoje arba
žvejybos laive, mėginių atrankos plano patvirtinimo“, atsižvelgiant į rizikos kriterijus, pareigūnai
ima mėginius žuvų svoriui dėžėse patikrinti bei nerūšiuotų žuvų (šprotų ir strimelių) rūšių svoriui
nustatyti. Iš šių mėginių nustatomas ir žuvų dydis.
2018 m. iš Lietuvos Respublikos žvejybos laivų, žvejojusių atviroje Baltijos jūroje,
buvo gauti 326 pranešimai apie numatomą laimikio iškrovimą Klaipėdos uoste, iš jų 207 – apie
menkių iškrovimą. Patikrinti 91 žuvų iškrovimas, iš jų – 64 menkių iškrovimai, t. y. patikrinta
30,90 proc. menkių ir 23 proc. kitų žuvų iškrovimų. Iš priekrantėje žvejojančių žvejybos laivų
(ilgesnių nei 8 m) buvo gauti 219 pranešimų apie numatomą menkių žvejybą ir iškrovimą
Klaipėdos uoste, iš jų buvo patikrinti 52 laivai, t. y. 21,9 proc. visų priekrantėje žvejojančių
žvejybos laivų. Taip pat patikrinta 112 t menkių iš Baltijos jūroje žvejojančių laivų ir 5,7 t iš
priekrantėje žvejojančių laivų, kurių ilgis didesnis nei 8 m. Duomenys pateikti 1 lentelėje.
Patikrintos 29 transporto priemonės, kuriomis buvo gabenti iš žvejybos laivų iškrauti
žvejybos produktai. Atlikta 11 planinių patikrinimų.
3.2. Žvejybos kontrolė Baltijos jūroje
Žvejybos kontrolės pareigūnai, tikrindami laivus jūroje, apžiūri, ar menkėms ir kitoms
žuvims žvejoti naudojami žvejybos įrankiai atitinka keliamus reikalavimus, ar žvejybos žurnalo
duomenys sutampa su faktiniu žuvų kiekiu. Ypač didelis dėmesys skiriamas menkių žvejybos
laimikio ir menkių žvejybos reikalavimų laikymosi kontrolei. Taip pat stebima, ar nėra
žvejojama nelegaliais tinklais, t. y. tinklais, kurie draudžiami tuo metu arba nėra paženklinti
nustatyta tvarka. Radus pažeidimų, tinklai gali būti konfiskuoti. 2018 m. Baltijos jūroje
konfiskuota 1000 metrų nelegalių tinklų.
2018 m. laivu „Vakaris“ ir žvejybos kontrolei naudojama valtimi su pakabinamuoju
varikliu Baltijos jūroje buvo organizuoti 32 žvejybos kontrolės reidai, kurių metu buvo
patikrintas 101 žvejybos laivas (tarp jų 6 Latvijos Respublikos laivai).
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2018 m. karinių oro pajėgų orlaiviais atlikti 6 stebėjimo skrydžiai virš Lietuvos
Respublikos Baltijos jūros išskirtinės ekonominės zonos, kurių tikslas – patikrinti, ar
draudžiamame rajone nevykdoma žvejyba ir palydovine laivų stebėjimo sistema (toliau – LSS)
darbą žvejybos laivuose, ypač – kitų šalių laivuose. Šių patikrinimų metu pažeidimų žvejybos
kontrolės pareigūnai nenustatė.
3.2.1. Žvejybos kontrolė Baltijos jūros priekrantėje
Lietuvos Respublikos Baltijos jūros pakrantės ilgis yra apie 99 km. Priekrantėje
žvejojantiems laivams Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymu
Nr. 3D-428 „Dėl Baltijos jūros priekrantės žvejybos barų ribų nustatymo“ nustatyti 29 žvejybos
ruožai-barai ir 30 iškrovimo vietų. Lietuvos Baltijos jūros pakrantėje tikrinamas iškraunamų
žuvų laimikis, ypač didelį dėmesį skiriant menkių ir lašišų žvejybos laimikiui.
2018 m. atlikti 32 reidai priekrantėje žvejojančių įmonių žuvų iškrovimo vietose
(pakrantėje), kurių metu patikrinti 83 laivai. Dėl nustatytų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų
pažeidimų už žvejybą atsakingiems asmenims buvo surašyti 4 administracinių teisės
nusižengimų protokolai ir skirtos nuobaudos (2 įspėjimai ir piniginės baudos, kurių suma –
120,00 Eur).
3.2.2. Mėgėjų žvejybos kontrolė Baltijos jūroje
2018 m. Baltijos jūroje, Klaipėdos ir Šventosios uostuose patikrinti 156 laivai ir 786
žvejai mėgėjai. Patikrinimų metu buvo nustatyti nežymūs žvejybą reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimų pažeidimai, dėl kurių už žvejybą atsakingi asmenys buvo įspėti žodžiu. Jiems buvo
paaiškintos teisės akto nuostatos ir jų laikymosi reikalavimai.
3.2.3. Baltijos jūros žvejybos kontrolė palydovine žvejybos laivų stebėjimo sistema
Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriuje veikia Žvejybos stebėjimo centro Baltijos
jūros padalinys, vykdantis Baltijos jūros kontrolės kontaktinio centro funkciją – 24 valandas per
parą (24/7/365), priimami Baltijos jūroje žvejybą reglamentuojančiais teisės aktais nustatyti
privalomi pranešimai, tokie kaip numatomi žvejybos laimikio iškrovimai Klaipėdos uoste, laivų
pranešimai, susiję su LSS, tam tikrų žvejybos rajonų kirtimo pranešimai ir pan. Palydovine
žvejybos laivų stebėjimo sistema nuolat stebimi Baltijos jūroje žvejojantys Lietuvos Respublikos
ir kitų ES valstybių žvejybos laivai, žvejojantys Lietuvos Respublikos ekonominėje zonoje.
Stebėjimo metu kontroliuojama, ar žvejybos laivai laikosi nustatytų reikalavimų, t. y. ar
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nežvejoja uždraustuose rajonuose, ar užtikrina nepertraukiamą siųstuvų darbą. Be to,
žuvininkystės duomenų informacinės sistemos interneto svetainės duomenys nuolat automatiškai
sutikrinami su laivų elektroninių žvejybos žurnalų sistemos duomenimis, atliekama šių duomenų
analizė. Pažeidimų nerasta.
3.3. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis
Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus pareigūnai kontrolės klausimais nuolat
bendradarbiauja su Valstybinės mokesčių inspekcijos, Klaipėdos uosto policijos, Klaipėdos
regiono aplinkos apsaugos departamento Jūros aplinkos apsaugos agentūros, Lietuvos
kariuomenės Karinių jūrų pajėgų, Valstybinės sienos apsaugos tarnybos (toliau – VSAT)
Pakrančių apsaugos rinktinės, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Lietuvos transporto
saugos administracijos ir kitų valstybės institucijų pareigūnais. 2018 m. pagal ES žuvininkystės
ir pakrančių apsaugos pareigūnų bendradarbiavimo stiprinimo projektą (FRONTEX) Lietuvos
Baltijos jūros teritoriniuose vandenyse atliktas vienas kontrolės reidas VSAT Pakrančių
apsaugos rinktinės patruliniu laivu.
3.4. Europos Sąjungos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės bendro veiklos plano
vykdymas
2018 m. pagal Europos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomojo direktoriaus
patvirtintą Žvejybos Baltijos jūroje bendrą veiklos planą įvykdytas Bendrojo veiklos plano
koordinavimas ir atlikti patikrinimai užsienyje.
2018 m. kovo 11–18 dienomis du Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės vyriausieji
specialistai kartu su Danijos žvejybos kontrolės inspektoriais vykdė žvejybos laivų patikrinimus
Skageno uoste, kuris yra pagrindinis pelaginėms žuvims iškrauti skirtas uostas, naudojant žuvų
iškrovimui bei jų mėginių ėmimui specializuotą įrangą. Iškrovimų patikrinimų metu pagal
Europos žvejybos kontrolės paruoštą bei patvirtintą nustatytą metodiką buvo imami iškraunamų
žuvų sudėties mėginiai ir atlikta vertinimo analizė. Patikrinti du Švedijos Karalystės ir du
Danijos Karalystės žvejybos traleriai. Taip pat buvo atliktas iškrautų žvejybos produktų
patikrinimas aukcione Hirtshals uoste. Patikrinimų metu šiurkščių pažeidimų nenustatyta. Iš
žvejybos laivų paimtų mėginių rūšinė sudėtis atitiko nustatytas paklaidas.
2018 m. balandžio 15–gegužė 5 d. du pareigūnai dalyvavo žvejybos laivų
patikrinimuose Baltijos jūroje Vokietijos žvejybos kontrolės laivu „Seeadler“. Žvejybos laivų
kontrolė vyko Baltijos jūroje Vokietijos ekonominėje zonoje. Laivų patikrinimas buvo vykdomas
Vokietijos Federacinės Respublikos žvejybos kontrolės laivu „Seeadler“. Misijos metu buvo
patikrinti du Vokietijos Federacinės Respublikos ir du Danijos Karalystės laivai. Žvejybos laivai
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žvejojo Baltijos menkes, upinę bei jūrinę plekšnes, otus. Žvejybos laivai inspektavimui buvo
atrinkti pagal rizikos analizę. Buvo tikrinama, kaip pildomas elektroninis žvejybos žurnalas, ar
dirba laivų stebėjimo sistema (VMS), žvejybos leidimai, ar yra patvirtinti laivo triumų planai.
Patikrinimo metu buvo tikrinamas žuvies kiekis pagal rūšis, esantis laivo triume. Atlikti tralų
matavimai bei paskutinio tralavimo laimikio analizė pagal žuvies rūšis. Pažeidimų nerasta.
2018 m. gegužės 13–19 dienomis du pareigūnai kartu su Lenkijos Respublikos žvejybos
kontrolės pareigūnais dalyvavo žvejybos laivų patikrinimuose Baltijos jūroje Lenkijos vandenyse
ir vykdė žuvų iškrovimų Lenkijos uostuose patikrinimą. Žvejybos laivų patikrinimai vyko
Vladislavovo, Helio, Jastarnia, Kužnica uostuose ir Baltijos jūroje Lenkijos ekonominėje zonoje
Lenkijos Respublikos žvejybos kontrolės laivu „Kontroler 19“. Žvejybos laivai patikrinimui
buvo atrinkti pagal rizikos analizę. Buvo tikrinama, kaip pildomi elektroniniai žvejybos žurnalai,
ar veikia laivų stebėjimo sistemos, ar yra patvirtinti laivų triumų planai. Taip pat buvo tikrinamas
žuvies kiekis pagal rūšis, esantis laivo triume. Atlikti tralų matavimai ir paskutinio tralavimo
laimikio analizė pagal žuvies rūšis. Buvo patikrinti 4 žvejybos laivai, 1 transporto priemonė
uoste ir 2 žvejybos laivai jūroje. Laivai žvejojo Baltijos menkes, šprotus, strimeles, otus. Helio
uoste Lietuvos Respublikos laive „Mikadon“ buvo nustatytas pažeidimas ir pradėtas tyrimas dėl
neteisingai nurodyto žuvies kiekio. Taip pat buvo atliktas tyrimas dėl laivo „Mikadon“ anksčiau
padaryto pažeidimo. Surinkta medžiaga protokolo surašymui.
2018 m. birželio 10–16 dienomis pareigūnas kartu su Suomijos Respublikos pareigūnais
vykdė bendrus žvejybos kontrolės veiksmus Baltijos jūros Suomijos įlankos vandenyse nuo
Helsinkio uosto šiaurės rytų kryptimi iki pasienio su Rusijos Federacija. Misijos metu buvo
patikrintos 84 įvairaus dydžio lašišų gaudyklės ir statomi tinklaičiai. Taip pat buvo patikrintos
žuvų iškrovimo vietos mažuose uosteliuose, viena žuvų perdirbimo ir prekybos įmonė.
Tikrinimo metu rasta žvejybos įrankių ženklinimo pažeidimų, iškelti dveji bešeimininkiai
nelegaliai pastatyti tinklai, surašytas vienas pažeidimo protokolas dėl žvejybos be žvejybos
leidimo, skirta 220 Eur bauda.
2018 m. birželio 24–27 dienomis du pareigūnai kartu su Švedijos Karalystės žvejybos
inspektoriais atliko lašišų verslinės bei mėgėjiškos žvejybos patikrinimus Baltijos jūros Botnijos
įlankos pakrantėje bei salose nuo Haparanda iki Luleo uosto. Buvo patikrinti 7 laivų iškrovimai
su 452 vienetų lašišų laimikiu (tai sudaro 2,4 % nuo visos šio Švedijos rajono kvotos). Nustatytas
1 pažeidimas, kurio metu laimikis buvo nugabentas į Suomijos Respubliką. Tiriant
pažeidimo aplinkybes, buvo susisiekta su Suomijos Respublikos pareigūnais ir atliktas pirminio
žuvų supirkėjo patikrinimas Suomijoje. Patikrinimai vyko pačiame šiauriausiame Baltijos jūros
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taške – prie Tornio upės žiočių. Ši upė skiria Švediją Karalystę ir Suomijos Respubliką. Šioje
upėje kasmet neršia virš 100 tūkstančių lašišų. 2018 m. Baltijos jūros šiaurinėje dalyje Švedijos
Karalystei yra skirta 19000 vienetų lašišų kvota (12000 laukinių lašišų ir 7000 išaugintų lašišų).
Ši kvota buvo išgaudyta per dvi savaites, todėl šiuo laikotarpiu ir buvo sustiprinta žvejybos
kontrolė.
Lietuvos pareigūnai pirmą kartą dalyvavo bendruose lašišų kontrolės patikrinimuose
Švedijos Karalystėje. Tai lašišų žvejybos kontrolės programos dalis, kuri vykdoma pagal Baltijos
jūros specialiąją kontrolės ir inspektavimo programą (toliau – SKIP), patvirtintą 2013 m. birželio
21 d. Komisijos įgyvendinimo Sprendimu Nr. 2013/305/ES, kuriuo nustatoma specialioji
Baltijos menkių, atlantinių silkių, atlantinių lašišų ir atlantinių šprotų išteklių žvejybos Baltijos
jūroje kontrolės ir inspektavimo programa ir Baltijos jūros Bendros veiklos planą (toliau – BVP),
kuris patvirtintas Europos Sąjungos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomojo direktoriaus
2017 m. gruodžio 13 d. Sprendimu Nr. 2017/25.
2018 m. liepos 12–26 Kanados pakrančių apsaugos laivu „Leonard J. Cowley“ vykdyta
jungtinė Kanados ir Europos Sąjungos žvejybos kontrolės misija šiaurės vakarų Atlanto
vandenyno (toliau – NAFO) reguliuojamame rajone (toliau – RA). Misijoje kartu su Kanados
žuvininkystės kontrolės pareigūnais dalyvavo vienas pareigūnas. Prieš pradedant misiją, buvo
organizuotas darbo susitikimas, kuris vyko Niūfaundlendo ir Labradoro regiono departamento
prie Kanados Žuvininkystės ir Vandenynų būstinėje, St. John’so mieste. Susitikimo metu buvo
išanalizuota žvejybos situacija RA ir nustatyti prioritetiniai tikslai būsimai kontrolės misijai:


Stebėti žvejybos laivus ir tikrinti, kaip jie laikosi galiojančių žvejybos kontrolės

teisės aktų nuostatų NAFO rajone. Laivu „Leonard J. Cowley“ nuo 2018 m. liepos 12 d. iki
liepos 26 d. patruliuoti NAFO 3 LMNO rajonuose.


Kasdien stebėti sugavimų ataskaitas pagal rūšis ir teritorijas. Atlikti NAFO

palydovinės žvejybos laivų stebėjimo sistemos duomenų kryžminį sutikrinimą su sugavimais
pagal žuvų rūšis, pranešimais apie išplaukimą iš žvejybos rajono ir žvejybos žurnalo
duomenimis. Stebėti, ar laivų kapitonai laikosi galiojančių NAFO taisyklių, o ES žvejybos laivai
– ir ES žvejybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.


Laivuose tikrinti žvejybos įrankius, paskutinio žvejybos laivo tralavimo laimikį,

gamybos vietas, šaldytuvus ir krovinių triumus. Tikrinti žuvų produkciją, nustatyti jos kiekį ir
sudėtį, sutikrinti juos su atitinkamais laivo žurnalo įrašais ir krovimo planais. Tikrinti, ar žuvų
produktų ženklinimas atitinka NAFO taisyklių reikalavimus.
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Bendros misijos metu NAFO 3 LMNO rajonuose buvo patikrintas vienas Ispanijos

Karalystės ir du Portugalijos Respublikos žvejybos laivai. Nustatyta, kad žvejybos laivai,
vykdydami žvejybą NAFO reguliuojamame rajone, laikosi galiojančių NAFO taisyklių ir ES
žvejybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.
2018 m. rugsėjo 14–15 du pareigūnai kartu su Latvijos valstybinės aplinkos apsaugos
tarnybos Liepojos regiono valdybos išteklių apsaugos kontrolės skyriaus specialistais patikrino 2
Lietuvos laivus: „Mikadon“ ir „LBB-1124“. Žvejybos laivuose buvo patikrinti žvejybos žurnalai,
žuvų sugavimai, pasvertas laimikis, dokumentai, užpildyti patikrinimo aktai. Deklaruotas
sugavimų kiekis atitiko iškrovimo metu patikrintus kiekius. Verslinę žvejybą reglamentuojančių
teisės aktų pažeidimų nenustatyta.
2018 m. lapkričio 15–16 Liepojos žvejybos uoste, Latvijos Respublikoje, kartu su
Liepojos žvejybos kontrolės agentūros žvejybos kontrolės pareigūnu buvo patikrinti žvejybos
laivas „Palanga-1“, priklausantis Lietuvos Respublikos UAB „Baltijos jūra“. Patikrinimo metu
įmonė iškrovė 37 000 kg šprotų ir 3000 kg strimelės. Sugauta žuvis buvo sudėta į konteinerius su
vandeniu. Iš viso buvo iškrauta 80 konteinerių, kurių vieno vidutinis svoris buvo 500 kg. Taip
pat patikrinta, kaip laivo kapitonas pildo elektroninį žurnalą. Dėl palydovo gedimo kapitonas
pats negalėjo uždaryti einamojo elektroninio žurnalo bei atidaryti naujo, jam buvo padėta tai
padaryti. Kitas patikrintas laivas „LBB-1124“, priklausantis Lietuvos Respublikos UAB
„Baltijos žuvys“, laivo sugautas laimikis 11 300 kg šprotų ir 3000 kg strimelės. Iš viso iškrauti
33 konteineriai. Taip pat patikrinta, kaip laivo kapitonas pildo elektroninį žurnalą. Patikrinimo
metu žvejybos laivuose pažeidimų nerasta.
2018 m. lapkričio 18–23 dienomis Baltijos jūroje 25, 27, 28 ir 29 III. d. rajonuose
pareigūnas kartu su Latvijos ir Estijos žvejybos kontrolės pareigūnais bei Europos žuvininkystės
kontrolės agentūros (toliau – EŽKA) koordinatoriumi dalyvavo žvejybos laivų patikrinimuose su
EŽKA priklausančiu laivu „Lundy Sentinel“. Jungtinės misijos metu Baltijos jūroje buvo
patikrinti du Švedijos Karalystės ir vienas Latvijos Respublikos laivas. Patikrinimo metu
viename iš Švedijos laivų buvo užfiksuotas pažeidimas – laive esantys įlaipinimo laiptai
neatitiko reikalavimų.
Žvejybos laivai patikrinimui buvo pasirinkti pagal rizikos veiksnių analizę. Patikrinimo
metu buvo tikrinamas laivo triume esantis žuvies kiekis pagal rūšis, imami mėginiai ir sveriamas
laimikis. Taip pat buvo tikrinama, kaip pildomas elektroninis žvejybos žurnalas, ar tinkamai
veikia laivų stebėjimo sistema (VMS), ar laive yra žvejybos leidimai bei patvirtintas laivo triumų
planas. Taip pat šios tarptautinės misijos metu inspektoriai aptarė pažangiausius patikrinimų
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metodus, diskutavo apie problemas, su kuriomis dažniausiai susiduriama, aptarė jų sprendimo
būdus.
2018 m. lapkričio 26–27 d. kartu su Latvijos valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos
Liepojos pareigūnais buvo patikrintas Lietuvos Respublikos UAB „Banginis“ laivas ,,TOVĖ“,
registracijos numeris „KL 788“. Patikrinimo metu laivo žurnale ir išankstiniame pranešime
deklaruota parvežama į uostą gyvo svorio žuvies (63500 kg (SPR/WHL) šprotų ir 5500 kg
(HER/ WHL) strimelės), žuvies (SPR/HER) kiekiu viename konteineryje, iš viso 39 000 kg
(SPR/HER), pilnas laivo iškrovimas atidėtas iki lapkričio 27d. popietės dėl taros trūkumo. Pilnai
buvo iškrautas centrinis laivo triumas Nr. 2, likusios žuvies kiekis laivo triumuose Nr. 1 ir Nr. 3
patikrintas stacionarių kalibruotų žymų pagalba, likutis laive 30000 kg (SPR/HER). Deklaruotas
sugavimų kiekis atitiko iškrovimo metu patikrintus kiekius, pažeidimų nenustatyta.
2018 m. gruodžio 11–12 d. du pareigūnai komandiruotės metu kartu su Latvijos
valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos Liepojos regiono valdybos išteklių apsaugos kontrolės
skyriaus specialistais susipažino su žvejybos laivų pranešimų apie įplaukimą į Liepojos uostą
pranešimo apskaita ir vidine Liepojos kontrolės pareigūnų patikrinimų sistema pagal laivų
rizikos vertinimo rodiklius. Kartu su minėtais pareigūnais buvo patikrinti du Latvijos
Respublikos įmonėms priklausantys laivai: „Albatross 1“ ir „Auda“. Žvejybos laivuose buvo
patikrinti žvejybos žurnalai, žuvų sugavimai, pasvertas laimikis, dokumentai, užpildyti
patikrinimo aktai. Deklaruotas sugavimų kiekis atitiko iškrovimo metu patikrintus kiekius.
Verslinę žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų nenustatyta.
2018 m. gruodžio 17–18 du pareigūnai Liepojos uoste, patikrino Latvijos Respublikos
įmonei priklausantį laivą „STRAUPE“. Žvejybos laive buvo patikrintas žvejybos žurnalas, žuvų
sugavimai, dokumentai, užpildytas patikrinimo aktas. Deklaruotas sugavimų kiekis atitiko
iškrovimo metu patikrintus kiekius. Verslinę žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų
nenustatyta.
3.5.Elektroniniu būdu tvarkomi žvejybos produktų apskaitos dokumentai
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 pradėti registruoti nuo 2005 metų.
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus
2014 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V1-57 „Dėl Pranešimo apie numatomos pirminio žvejybos
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produktų supirkimo veiklos pradžią ir Pranešimo apie pirminio žvejybos produktų supirkimo
veiklos pabaigą pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ suinteresuotiems ūkio subjektams buvo
teiktos įregistravimo pirminiais žvejybos produktų supirkėjais administracinės paslaugos bei jų
išregistravimo iš patvirtintų supirkėjų sąrašo paslaugos. 2018 m. įregistruota 19 naujų pirminių
žvejybos produktų supirkėjų. Ūkio subjektams išduotos 1 756 pirminio žvejybos produktų
pardavimo pažymos ir 51 žvejybos produktų perėmimo deklaracija. 2018 m. atlikti 24
mėnesiniai pirminio žvejybos produktų pardavimo duomenų kryžminiai sutikrinimai su žvejybos
produktų iškrovimų bei sugavimų duomenimis. Įregistruotų naujų pirminių žvejybos produktų
supirkėjų skaičiaus dinamika 2011–2018 m. pateikta 3 lentelėje.
2 lentelė. 2011–2018 m. įregistruota naujų pirminių žvejybos produktų supirkėjų skaičius
2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Įregistruotų naujų
pirminių žvejybos
30
35
35
15
22
26
24
19
produktų supirkėjų
skaičius
Šaltinis. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės duomenų
informacinė sistema (ŽDIS)

2018 m. į ŽDIS suvesti duomenys iš 1788 pirminio žvejybos produktų pardavimo
pažymų: iš Lietuvos Respublikos – 1412, Latvijos Respublikos – 159, Lenkijos Respublikos –
94, Švedijos Karalystės – 6, Danijos Karalystės – 106, Estijos Respublikos – 3, Suomijos
Respublikos – 8. Be to, priimtos ir patikrintos 2085 elektroniniu būdu į ŽDIS pateiktos pirminio
žvejybos produktų pardavimo pažymos iš Lietuvos Respublikos, 33 – iš Danijos Karalystės. Į
ŽDIS suvesti duomenys iš 43 pateiktų žvejybos produktų perėmimo deklaracijų.
Vadovaujantis Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1224/2009 ir Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 3D-707 „Dėl Žuvininkystės statistinių
duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“, Žuvininkystės tarnyba gavo iš žuvininkystės įmonių
žvejybos laivo žvejybos žurnalų lapus, žvejybos ataskaitas pagal oficialios statistikos formas.
2018 m. buvo priimti ir gauti elektroniniu būdu 747 lapai iš ES žvejybos laivo žurnalų, 301 lapas
iš popierinių žvejybos žurnalų ir 635 priekrantės mėnesinės ataskaitos, kurių duomenys suvesti į
ŽDIS. 2018 m. patikrinta, ar visi pateikti dokumentai užpildyti teisingai, ar žuvų išteklių
naudotojai laikosi reglamentuose ir nacionalinės teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Be to, iš
mokslinių įstaigų gautos specialiosios žvejybos ataskaitos pagal oficialios statistikos formas, iš
viso buvo gautos 9 metinės ataskaitos, jų duomenys suvesti į MS Excel formato lenteles.
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3.5.1. Žuvininkystės produktų atsekamumas
Ūkio subjektai, kurie iškrauna žvejybos produktus Lietuvos Respublikos teritorijoje ar
užsiima žuvininkystės produktų gamyba, pardavimu ir pateikimu mažmeninei prekybai Lietuvos
Respublikos teritorijoje, privalo vadovautis Žuvininkystės produktų atsekamumo užtikrinimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 28 d.
įsakymu Nr. 3D-702 „Dėl Žuvininkystės produktų atsekamumo užtikrinimo taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – Atsekamumo užtikrinimo taisyklės), ir kitais teisės aktais,
reglamentuojančiais žuvininkystės produktų atsekamumą. Pažymėtina, kad atsekamumo
dokumentas nepildomas, jei sandorio(-ių) tarp tų pačių ūkio subjektų (pirkėjo ir pardavėjo) vertė
neviršija 50 Eur per dieną.
Vadovaujantis Atsekamumo užtikrinimo taisyklių 2 punktu, Žuvininkystės tarnybos prie
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2017 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V1-21 „Dėl
Žuvų rūšių, kurioms pereinamajam 2 kalendorinių metų laikotarpiui taikomi Žuvininkystės
produktų atsekamumo užtikrinimo taisyklių III skyriaus reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“
patvirtintas žuvų rūšių, kurioms pereinamajam 2 kalendorinių metų laikotarpiui nuo 2017 m.
gegužės 1 d. taikomi Žuvininkystės produktų atsekamumo užtikrinimo taisyklių III skyriaus
reikalavimai, sąrašas:


Strimelės (Clupea harengus membras).



Atlantiniai šprotai (Sprattus sprattus).

Per 2018 m. užpildyta 301 vnt. elektroninių žuvininkystės produktų atsekamumo
dokumentų. Strimelės (HER) deklaruota 283 vnt. atsekamumo dokumentų, produkcijos svoris
sudaro 563,708 t,

vertė – 181 622 Eur. Šprotų (SPR) deklaruota 18 vnt. atsekamumo

dokumentų, produkcijos svoris sudaro 11 400 t, vertė – 2 724 Eur (3 lentelė).
3 lentelė. 2018 m. žuvininkystės produktų atsekamumo dokumentų ataskaita
Žuvų rūšys
Strimelė (HER)
Atlantiniai šprotai (SPR)
Iš viso:

Žuvų svoris, t

Vertė, Eur

Atsekamumo
dokumentų
skaičius, vnt.
283

563,708

181,622

18

11,400

2,724

301

575,108

184,346

Šaltinis. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės duomenų
informacinė sistema (ŽDIS)
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3.6. Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriuje nustatyti pažeidimai
2018 m. surašyta 20 administracinių nusižengimų protokolų, iš jų skirta nuobaudų už
1070 Eur ir 10 įspėjimų. Dažniausias 2018 m. ūkio subjektų pažeidimas – laive laikomų
apytikrių žuvų kiekių kilogramais leidžiamos 10 procentų nuokrypio nesilaikymas – 6
pažeidimai.
Per 2018 m. buvo nustatyti šie pažeidimai:
1.

Už 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio

Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių
laikymasis, iš dalies keičiančio Reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr.
811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006,
(EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr.
1342/2008 ir panaikinančio Reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr.
1966/2006, 14.3, ketvirtos antraštinės dalies, pirmo skyriaus, pirmo skirsnio, keturiolikto
straipsnio trečioje dalyje „Nustatant žvejybos žurnale įrašomus laive laikomus apytikrius žuvų
kiekius kilogramais leidžiamas nuokrypis visų rūšių atveju yra 10 procentų“ numatytos nuostatos
nesilaikymą skirti du įspėjimai, keturios baudos už 520 Eur, iš viso – šeši pažeidimai.
2.

Už 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio

Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių
laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr.
811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB)
Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008
ir panaikinančio reglamentus (EB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94, (EB) Nr. 1966/2006 (toliau –
Reglamentas), IV antraštinės dalies, I skyriaus, 1 skirsnio, 17 straipsnio 1 dalį (neužpildė bei
neišsiuntė išankstinio pranešimo – PNO) skirtas vienas įspėjimas.
3.

Už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 26 d. įsakymo Nr.

3D-463 „Dėl Pasyvios žvejybos įrankių ženklinimo Lietuvos Respublikos teritoriniuose
vandenyse taisyklių“, 6 p.ir 8 p. pažeidimą, pritaikytas Lietuvos Respublikos ANK 295 str. 3 d.,
skirtas vienas įspėjimas.
4.

Už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr.

3D -94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Verslinės
žvejybos jūrų vandenyse taisyklių 16 p. (neteisingai užpildytas žurnalas) Nesilaikymą, skirtas
vienas pažeidimas, bauda – 60,00 Eur.
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5.

Už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr.

3D-94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ 15 p. (Baltijos jūros
priekrantėje vykdydamas verslinę žvejybą neturėjo nustatytos formos Baltijos jūros priekrantės
žvejybos žurnalo) nesilaikymą, skirtas vienas pažeidimas, bauda – 60,00 Eur.
6.

Už 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio

Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių
laikymasis, iš dalies keičiančio Reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr.
811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006,
(EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr.
1342/2008 ir panaikinančio Reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr.
1966/2006, 17c ir 23b str. (neteisingai nurodė iškrovimo deklaracijoje geografinius rajonus,
kuriuose buvo sugautos žuvys)pažeidimą, skirtas vienas įspėjimas ir viena bauda už 70 Eur, iš
viso – 2 pažeidimai.
7.

Už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. spalio 21 d. įsakymo Nr.

3D-711 „Dėl Pirminio žvejybos produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklių
patvirtinimo“ 2 str. 8 p. nesilaikymą, skirti 3 įspėjimai.
8.

Už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr.

3D-210 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisykles“, II skyriaus 5.2 ir 5.5.14 punktų
(vykdė žvejybą ne savo įmonei priklausančiu laivu) nesilaikymą, skirtas vienas įspėjimas.
9.

Už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr.

3D-210 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisykles“ 88 str. 2 d. reikalavimų, už Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. 3D-962 „Dėl Pasyviosios
žvejybos įrankių ženklinimo Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse taisyklių
patvirtinimo“ 14 str. 2 d. (atstumai tarp įrankių eilių linijose yra mažesni nei 300 metrų ir tarp
įrankių linijų mažesni nei 200 metrų) nesilaikymą, skirta viena bauda už 180,00 Eur.
10. Už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymu Nr.
3D-428 „Dėl Baltijos jūros priekrantės žvejybos barų ribų nustatymo“ 3 straipsnio 1 dalies 1
punkto (žvejojo ne savo bare) nesilaikymą skirtas vienas įspėjimas.
11. Už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr.
3D-210 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių“ 91 p., 2011 m. balandžio 8 d.
Komisijos įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos
Reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas
bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės pagal Komisijos
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įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 404/2011 XXX priedo 2 dalį, (pastatė ES teisės aktais
draudžiamą ir reikalavimus neatitinkantį žvejybos įrankį (žuvų gaudyklę)) nesilaikymą, skirta
viena bauda už 180,00 Eur.
12. Už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr.
3D -94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas Verslinės
žvejybos jūrų vandenyse taisyklių 88 str. 2 d. (atstumo tarp tinklų nesilaikymas, priklausomai
nuo gylio) nesilaikymą, skirta viena bauda už 180,00 Eur.
3.7. Ūkio subjektų veiklos priežiūra
Žuvininkystės tarnyba 2018 m. ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdė vadovaudamasi
Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašu (toliau – Aprašas),
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl
institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“. Įstaigos kompetencijai priskirtoje srityje
užtikrino, kad šios funkcijos būtų atliekamos efektyviai, koordinuotai, mažiausiomis
sąnaudomis, kuo mažiau trikdant prižiūrimų ūkio subjektų veiklą ir veiksmingai apsaugant
įstatymų bei kitų teisės aktų ginamas teises ir teisėtus interesus (11 lentelė). Tikslo
įgyvendinimas buvo stebimas matuojant ir vertinant žuvininkystės produktų patikrinimų
(žvejybos laivuose žvejybos metu, žvejybos produktų iškrovimų iš laivų ir kt.), kurių metu
nenustatyta teisės aktų pažeidimų (už kuriuos taikytinos administracinės nuobaudos) dalį,
lyginant su visais šios srities patikrinimais. Šis rodiklis pasirinktas siekiant mažinti ūkio subjektų
teisės aktų reikalavimų neatitinkančios veiklos atvejų, kurie galėjo sukelti neigiamų padarinių
žuvų ištekliams, kitiems susijusiems ūkio subjektams, visuomenei ir kt., skaičių. Siekta nustatytų
neatitikimų dalies perspektyvinio mažėjimo.
2018 m. sukurtos 35 ŽDIS prieigos naujiems pirminiams žvejybos produktų
supirkėjams, kurie išreiškė norą pirminio žvejybos produktų supirkimo bei žvejybos produktų
perėmimo deklaracijas ir žuvininkystės produktų atsekamumo dokumentus teikti elektroniniu
būdu. Per 2018 m. ŽDIS buvo patvirtintos 175 pirminio žvejybos produktų pardavimo pažymos
ir 26 žvejybos produktų perėmimo deklaracijos, gautos iš įmonių, vykdančių veiklą
tolimuosiuose žvejybos rajonuose.
Vykdant Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1224/2009 Europos Sąjungos žvejybos laivo
(toliau – ES žvejybos laivas) žvejybos žurnalo lapai apie kiekvieną įmonės žvejybos reisą turi
būti pristatomi Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriui per 48 val. nuo žuvininkystės produktų
iškrovimo. Pirminio žuvininkystės produktų supirkėjai per 48 val. po kiekvieno pirkimo privalo
Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriui pateikti pirminio žuvininkystės produktų pardavimo
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pažymas. Be to, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 4 d.
įsakymu Nr. 3D-707 „Dėl Žuvininkystės statistinių duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ su
pakeitimais priekrantės žvejai kas mėnesį Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriui privalo
pateikti mėnesinę žvejybos Baltijos jūros priekrantėje ataskaitą pagal įsakymo formą Ž-2.
Šių tiesioginių kontaktų ir reidų metu įmonės konsultuotos visais joms rūpimais
klausimais pagal kompetenciją. Žuvininkystės kontrolės pareigūnai dalyvavo Lietuvos laivų bei
elektroninių žurnalų veikimo patikrinime Liepojos uoste. Ūkio subjektams priklausančiuose
Lietuvos žvejybos laivuose, kurie buvo Liepojos žvejybos uoste, atnaujinta elektroninio žvejybos
žurnalo programa, viename žvejybos laive nustatyta ir pašalinta elektroninio žurnalo gedimo
priežastis. Konsultuota, teikti siūlymai bei pastabos Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos Žuvininkystės departamentui dėl teisės aktų (ypač dėl Lietuvos Respublikos
žuvininkystės įstatymo, Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklių pakeitimų), dėl bendros
strategijos ir pozicijos, dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų ir kitais su Baltijos jūros
žuvininkyste susijusiais klausimais. 2018 m. ūkio subjektai buvo nuolat konsultuojami žodžiu,
patikrinimų metu, telefonu ir elektroniniu paštu. Nagrinėti aktualūs klausimai, susiję su
elektroninių žvejybos žurnalų pildymo ypatumais, teikiama informacija apie palydovinių
žvejybos laivų siųstuvų aktyvinimą ir deaktyvinimą. Per praėjusius metus žvejybos kontrolės
pareigūnai atliko ir 2 planinius žuvų perdirbimo įmonių patikrinimus. Šių patikrinimų metu
pažeidimų nenustatyta.
3.8. Žuvininkystės tarnybos konsultavimo veikla
Konsultacijos ūkio subjektams teiktos 24 val. per parą tiesiogiai, telefonu, elektroniniu
paštu ir faksu visais rūpimais klausimais; patikrinimų metu teikta informacija, susijusi su
verslinės žvejybos taisyklių Lietuvos ir kitų šalių vandenyse, elektroninių žurnalų pildymo ir
persiuntimo, pirminio žuvininkystės produktų supirkimo ir pardavimo tvarka ir reikalavimais.
Patikrinimų metu Baltijos jūros priekrantėje žvejybą vykdantiems ūkio subjektams
įteikiamos lentelės, kuriose pateikti žvejybos draudimo ir apribojimų laikotarpiai ir kiti
reikalavimai, susiję su žvejyba priekrantėje. Ūkio subjektams pageidaujant prieš naudojimą
patikrinami jų žvejybos įrankiai: matuojamas žvejybos įrankių akių dydis, įvertinama jų
konstrukcija. Teikta metodinė pagalba, buvo įgyvendinamos kitos prevencinio pobūdžio
priemonės, padedančios ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų, užkertančių kelią
galimiems teisės aktų pažeidimams. Kadangi dalis žuvininkystės sektoriaus veiklos taisyklių
aprašomos tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniuose teisės aktuose, ūkio subjektams kyla
klausimų dėl šių teisės aktų, ypač naujai įsigaliojusių, įgyvendinimo. Žuvininkystės tarnybos
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specialistai konsultavo ūkio subjektus dėl įvairių, o ypač dėl Tarybos reglamento (EB) Nr.
1224/2009 ir jo įgyvendinimo teisės aktų nuostatų.
Svarbiausi ūkio subjektams klausimai:


kokiais žvejybos įrankių tipais galima žvejoti konkrečias žuvų rūšis konkrečiose

Baltijos jūros akvatorijose;


dėl laikotarpių, kada draudžiama tam tikrų žuvų rūšių Baltijos jūroje;



dėl leidžiamos žuvų priegaudos;



dėl žvejybos įrankių leidžiamos konstrukcijos ir jų ženklinimo;



dėl palydovinės laivų stebėjimo įrangos naudojimo tvarkos žvejybos laivuose;



dėl elektroninių žvejybos žurnalų pildymo ir jų duomenų pateikimo;



dėl pasyviosios žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos.

Daugiausia klausimų kyla dėl šių teisės aktų nuostatų:


2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2187/2005 Dėl žuvų išteklių

apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose, iš dalies
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1434/98 ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 88/98 (OL 2005
L 349, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento
ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 1237/2010;


2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio

Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių
laikymasis;


2010 m. liepos 28 d. Komisijos Reglamento (ES) Nr. 686/2010, kuriuo iš dalies

keičiamos Tarybos Reglamento (EB) Nr. 2187/2005 nuostatos dėl „Bacoma“ lango ir T90 tralo,
naudojamų žvejojant Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose, specifikacijų (OL 2010 L 199,
p. 4);


2011 m. balandžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo Reglamento (ES) Nr. 404/2011,

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos
kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis,
įgyvendinimo taisyklės;


Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr.

3D-551 „Dėl Baltijos jūros priekrantės žvejybos barų ribų nustatymo;


Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-

94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“;
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Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-

463 „Dėl Pasyviosios žvejybos įrankių ženklinimo Lietuvos Respublikos teritoriniuose
vandenyse taisyklių patvirtinimo“;


Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 3D-36

„Dėl Mėgėjų ir limituotos žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“;


Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 3D-

711 „Dėl Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo, supirkimo ir kontrolės taisyklių“;


Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 3D-

268 „Dėl Žvejybos produktų iškrovimo iš jūrų vandenyse žvejojančių laivų tvarkos aprašo ir
Jūrų vandenyse žvejojančiais laivais sugautų žvejybos produktų iškrovimo, pirminio pardavimo
ir supirkimo vietų sąrašo patvirtinimo“.
3.9. Metiniai plano įvykdymo rodikliai
2018 m. Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriuje buvo įvykdyti šie patikrinimai:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Patikrinimo pobūdis
Iškrovimai iš žvejybos laivų, žvejojančių Baltijos jūroje (laivai virš 24 m)
Iškrovimai iš žvejybos laivų, žvejojančių Baltijos jūros priekrantėje (laivai
nuo 8 iki 15 m)
Transporto priemonių patikrinimai
Žvejybos kontrolės patikrinimai Baltijos jūroje
Iškrovimai iš žvejybos laivų, žvejojančių Baltijos jūros priekrantėje (laivai
iki 8 m)
Žvejų mėgėjų patikrinimai
Planiniai patikrinimai
Europos Sąjungos žvejybos Baltijos jūroje kontrolė vykdant Bendrą
veiklos planą bei Kanados ir Europos Sąjungos žvejybos kontrolės misijų
metu įvykdyti patikrinimai
Iš viso patikrinimų, vnt.:

Įvykdyta
patikrinimų, vnt.
91
52
29
101
83
786
11
35

1188
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4. Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus informacija
Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus uždavinys − užtikrinti žuvų išteklių
naudojimo stebėseną, taip pat kontrolę (priežiūrą) tolimuosiuose žvejybos rajonuose bei
Klaipėdos jūrų uoste perkraunant ir iškraunant žuvininkystės produktus iš ES ir trečiųjų šalių
žvejybos laivų, Žvejybos stebėjimo centro veiklą, Lietuvos žuvininkystės informacinių sistemų
atitiktį naujausiems ES ir nacionaliniams teisės aktams, reglamentuojantiems stebėseną ir
kontrolę žuvininkystės srityje bei atlikti veiksmus, susijusius su ES teisės aktų nustatyta
žuvininkystės produktų importo, eksporto ir reeksporto tvarka.
2018 m. pagrindiniai Lietuvos Respublikos žvejybos laivų tolimieji žvejybos rajonai –
Vakarų Afrikos valstybių (Mauritanijos Islamo Respublikos) išskirtinės ekonominės zonos
vandenys, kuriuose žvejojama pagal dvišalį Europos Sąjungos ir trečiosios šalies žuvininkystės
partnerystės susitarimą; Norvegijos teritoriniai vandenys bei Svalbardo žvejybos rajonas
(Norvegijos Karalystės išskirtinės ekonominės zonos vandenys), Žvejybos rytų centrinio Atlanto
komisijos (toliau – CECAF), Pietų Ramiojo vandenyno regiono žuvininkystės valdymo
organizacijos (SPRFMO) ir Šiaurės Rytų Atlanto žvejybos komisijos (NEAFC) reguliuojami
rajonai.
2018 m. Mauritanijos išskirtinės ekonominės zonos vandenyse žvejojo du Lietuvos
Respublikos žvejybos laivai, sugauta 31 153 t pelaginių žuvų (daugiausia paprastųjų atlantinių
stauridžių ir afrikinių skumbrių). 2018 m. nebuvo tęsiama žvejyba Maroko Karalystės išskirtinės
ekonominės zonos vandenyse, kadangi Lietuva buvo išnaudojusi turimas žvejybos galimybes, be
to, 2018 m. baigėsi Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės žvejybos partnerystės susitarimo
galiojimas, o naujas susitarimas nebuvo pasiektas. Žvejybą Maroko EEZ ketinama tęsti 2019 m.,
patvirtinus naująjį tvarios žvejybos susitarimą. Norvegijos teritoriniuose vandenyse bei
Svalbardo žvejybos rajone 2018 m. žvejybą vykdė trys Lietuvos Respublikos žvejybos laivai,
sugauta 319 t žuvų (daugiausia jūrinių paprastųjų ešerių ir paprastųjų šiaurinių krevečių). Pietų
Ramiojo vandenyno regiono žuvininkystės valdymo organizacijos vandenyse žvejybą vykdė
vienas Lietuvos Respublikos žvejybos laivas, kuris sugavo iš viso 10 258 t žuvų (daugiausia Peru
(Čilės) stauridžių). NEAFC reguliuojamame rajone žvejybą vykdė trys Lietuvos Respublikos
žvejybos laivai, sugauta 6 717 t žuvų (daugiausia amerikinių paltusinių plekšnių, juodųjų
(Grenlandijos) paltusų ir gelminių ilgažiomenių ešerių). Duomenys pavaizduoti 2 pav.
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Lietuvos žvejybos įmonių tolimuosiuose žvejybos rajonuose
sugautų žuvų kiekiai 2013 – 2018 m. (tonomis)
Svalbardo, Norvegijos
EEZ
Kiti tolimieji vandenys

140000

120000
NEAFC
100000

Angolos EEZ

80000

EU Vakarų vandenys

60000
40000

20000
0
2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.
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4 pav. Žvejybos laimikis tolimuosiuose rajonuose
4 lentelė. Žvejybos laimikis tolimuosiuose rajonuose 2013–2018 m.
2013 m.
NEAFC
EU Vakarų vandenys
Pietų Ramusis vandenynas
Svalbardo, Norvegijos EEZ
Maroko EEZ
Mauritanijos EEZ
Angolos EEZ
Kiti tolimieji vandenys
Iš viso

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

1640

2498

3329

4818

3188

6717

-

29268

4631

6284

5300

-

10342

-

11275

-

16536

10258

221

4

562

719

1640

319

-

18268

23357

24808

25832

-

55472

81724

-

46755

15352

31153

-

-

18892

3243

-

-

5000

295

1649

-

1968

382

72675
132056
63694
86627
69817
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2018 m. sausio 23 d. buvo priimtas Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 2018/120 bei 2018
m. birželio 25 d. Tarybos Reglamentas (ES) Nr. 2017/595, kuriuo iš dalies keičiamos
Reglamento (ES) Nr. 2018/120 nuostatos, susijusios su tam tikromis žvejybos galimybėmis.
Vadovaujantis šių reglamentų nuostatomis, 2018 m. nustatytos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų
išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse žvejojantiems laivams ir kai
kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems Sąjungos žvejybos laivams,
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valstybėms narėms paskirstytos individualios žvejybos galimybės, taikomos ES vandenyse
žvejojantiems laivams ir kai kuriuose ES nepriklausančiuose vandenyse žvejojantiems ES
laivams.
2017 m. pirmąkart trejiems metams pagal atskaitos duomenis buvo suteiktos
perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes ūkio subjektams, užsiimantiems versline žvejyba
tolimuosiuose žvejybos rajonuose. Pagal suteiktą perleidžiamąją teisę Žuvininkystės tarnyba
apskaičiavo individualias žvejybos galimybes ūkio subjektams, kurios buvo paskirstytos
laikantis individualių žvejybos galimybių skyrimo procedūrų, kurios numato ir galimybę keistis
individualiomis žvejybos galimybėmis su kitomis valstybėmis.
2018 m. tarpininkaujant Žuvininkystės tarnybai Lietuvos Respublikos žvejybos įmonės
apsikeitė individualiomis žvejybos galimybėmis tolimuosiuose žvejybos rajonuose su Olandijos,
Latvijos ir Estijos žvejybos įmonėmis. Lietuva mainais iš Europos Sąjungos valstybių gavo:
1072 t jūros ešerių, 362 t atlantinių menkių, ir 3535 t Peru (Čilės) stauridžių ir kitų pelaginių
žuvų individualių žvejybos galimybių.
2018 m. NAFO reguliuojamame rajone Lietuvai skirtos 49 t raudonųjų plekšnių, 124 t
menkių, 2 273 t jūros ešerių, 128 t kalmarų, 24 t juodųjų (Grenlandijos) paltusų ir 62 t rombinių
rajų individualių žvejybos galimybių. NAFO reguliuojamame rajone LR žvejybos laivai 2018 m.
žvejybos nevykdė. Žvejybos ištekliai buvo iškeisti į kitus išteklius NEAFC reguliuojamoje
akvatorijoje ir SPRFMO žvejybos rajone.
2018 m. NEAFC reguliuojamame rajone Lietuvai skirta 16 t juodųjų (Grenlandijos)
paltusų, 62 t bukasnukių ilgauodegių grenadierių, 9 t melsvųjų molvų ir 20 t rombinių rajų
individualių žvejybos galimybių.
2018 m. Svalbardo žvejybos rajone (Norvegijos išskirtinė ekonominė zona) Lietuvai
skirtos 647 krevečių žvejybos dienos.
Pietų Ramiajame vandenyne Lietuvai buvo skirta 6157,56 t Peru (Čilės) stauridžių
individualių žvejybos galimybių.
2018 m. gruodžio 31 d. 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
žvejybos zonoje, 31 laivas, turintis teisę žvejoti atviroje Baltijos jūroje, ir 9 laivai, turintys teisę
žvejoti tolimuosiuose žvejybos rajonuose. Bendroji laivų talpa GT sudarė 37 212, o bendra
pagrindinių variklių galia – 43 692 kW. Iš jų: 103 laivai (bendroji talpa GT sudarė 239, bendra
variklių galia – 2 712 kW), turintys teisę žvejoti Baltijos jūros priekrantėje; 31 laivas, turintis
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teisę žvejoti Baltijos jūroje (bendroji talpa GT sudarė 4 722, bendra variklių galia – 9761 kW), ir
9 laivai, turintys teisę žvejoti tolimuosiuose žvejybos rajonuose (bendroji talpa GT sudarė 32
251, bendra variklių galia – 31 220 kW).
2018 m. ūkio subjektai buvo nuolat konsultuojami žodžiu, telefonu ir elektroniniu paštu,
o patikrinimų metu – tiesiogiai. Nagrinėti aktualūs klausimai, susiję su elektroninių žvejybos
žurnalų pildymo ypatumais, teikiama informacija apie žvejybos laivų palydovinių siųstuvų
aktyvinimą ir deaktyvinimą.
2018 m. Žuvininkystės tarnybos kontrolės pareigūnai dalyvavo trijose tarptautinėse
inspekcijose, iš kurių dvi vykdytos Europos Sąjungos šalių (Ispanijos Karalystės ir Danijos
Karalystės) žvejybos kontrolę užtikrinančiais laivais, o viena – Kanados žvejybos kontrolę
užtikrinančiu laivu (pagal dvišalį Europos Sąjungos ir Kanados veiksmų planą). Iš viso jūroje
NAFO reguliuojamame rajone patikrinti 9 žvejybos laivai, o NEAFC rajone – 12 žvejybos laivų.
Be to, įgyvendinant 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 9 straipsnio
nuostatas per 2018 m. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste patikrinti 2 konteineriniairefrižeratoriai, kurie į Lietuvą atgabeno šaldytų žvejybos produktų ir juos išsikrovė uoste (t. y. 5
proc. nuo visų trečiųjų šalių laivų, iškraunančių žuvininkystės produktus paskirtajame uoste).
2018 m. Žuvininkystės tarnybos žuvininkystės kontrolės pareigūnai patikrino ir patvirtino 21
uosto valstybės kontrolės elektronines formas (PSC1, PSC2).
Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus specialistai palydovinėmis priemonėmis
vykdė nepertraukiamą tolimuosiuose žvejybos rajonuose – Atlanto ir Ramiajame vandenynuose
– žvejojančių Lietuvos žvejybos laivų stebėseną; kryžmiškai tikrino elektroninius šiuose
rajonuose žvejojančių žvejybos laivų elektroninius žurnalus, siekiant užtikrinti šių dokumentų
pildymo ir teikimo laiku reikalavimus, tvarkė ir tobulino ŽDIS, kuri yra pagrindinis su
žuvininkyste susijusių ūkio subjektų ir su jais susijusios informacijos valdymo įrankis.
Vykdant su Lietuvos vėliava plaukiojančių ir tolimuosiuose žvejybos rajonuose
žvejojančių žvejybos laivų stebėseną ir kontrolę, surašyti trys administracinių nusižengimų
protokolai ir išnagrinėtos trys pažeidimo bylos. Paskirta baudų už 530,00 Eur ir viena
administracinė nuobauda – įspėjimas.
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5. Simno, Laukystos ir Rusnės žuvivaisos biuro veikla
Žuvininkystės tarnyba greta jau minėtų funkcijų ir veiklų, įgyvendindama II Programos
tikslo 1 priemonę, vykdo žuvų ir vėžių veisimą, jų išteklių atkūrimą ir gausinimą. Todėl kasmet
rengiami ir vykdomi „Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius planas“ ir
„Valstybinis žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai metų planas“.
Žuvininkystės tarnyba, vadovaudamasi bendru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir
aplinkos ministrų 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-354/D1-303 „Dėl Žuvivaisos
valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose taisyklių bei Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo
normų sąrašo patvirtinimo“, pateikė LR žemės ūkio ministerijai derinimui Žuvų ir vėžių įveisimo
į valstybinius vandens telkinius 2018 metų plano projektą ir Valstybinio žuvų ir vėžių gaudymo
žuvivaisai 2018 metų plano projektą.
Planų projektai buvo sudaryti remiantis Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens
telkinius 2018–2020 metais ir Žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2018–2020 metų programomis,
patvirtintomis LR žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 3D-832, bei Gamtos
tyrimų centro mokslininkų oficialiai teikiamomis rekomendacijomis ir nustatyta tvarka derinami
su LR aplinkos ir žemės ūkio ministerijomis. Suderinti planai buvo patvirtinti LR žemės ūkio
ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-189 „Dėl Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius
vandens telkinius 2018 metų plano ir Valstybinio žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai metų 2018
metų plano patvirtinimo“ (5 lentelė).
5 lentelė. 2018 m. Simno, Laukystos ir Rusnės žuvivaisos biuro padaliniuose veistos ir
auginamos žuvys ir vėžiai

Trakų
Vokė
Rusnė
Žeimena
Žeimena
(Ignalina)
Simnas
Laukysta
Šilavotas
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Pl. vėžiai

Ūsoriai

A. karosai

S. karosai

Karpiai

Lynai

Unguriai

Karpinės

Sterlės

A. eršketai

Kiršliai

V. upėtakiai

Šlakiai

Lašišos

Peledės

Sykai

M. upėtakiai

Retos nykstančios

Sykinės

Vėgėlės

Lydekos

Šamai

Simno,
Laukystos
ir Rusnės
žuvivaisos
biuro
pdaliniai

Starkiai

Plėšriosios
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Pagal patvirtintą Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2018 metų planą
Žuvininkystės tarnyba žuvų ir vėžių įveisimo darbus vykdė 189 vandens telkiniuose, iš jų – 157
valstybinės reikšmės ežeruose, 69 valstybinės reikšmės upėse, 64 vandens talpyklose,
tvenkiniuose bei karjeruose. Žuvininkystės tarnybos pastangomis iš viso į šiuos vandens
telkinius buvo suleista 7,6 mln. vnt. įvairių žuvų ir iš jų visi paauginti jaunikliai (7 lentelė). Žuvų
ir vėžių įveisimo į valstybinius neišnuomotus vandens telkinius 2018 metų planas įvykdytas
105,9 proc. (6 pav., 7 lentelė).
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6 pav. Žuvininkystės tarnybos Simno, Laukystos ir Rusnės biuro padaliniuose išaugintų ir
įveistų žuvų jauniklių kiekis, proc.

2018 m. III–IV ketv., suderinus su Aplinkos ministerijos ir Gamtos tyrimo centro
mokslininkais, buvo vykdomi vėžių perkėlimo darbai. 2500 vnt. siauražnyplių vėžių (įvairaus
amžiaus) buvo perkelti į Kupiškio tvenkinį Kupiškio rajone.
7 lentelė. Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius neišnuomotus vandens telkinius 2018 metų
plano įvykdymas, proc.

Eil. Nr.

Žuvų ir vėžių
rūšis

1.

Lašišos

2.

Šlakiai

Žuvų ir vėžių
amžius
0p
1
0p

Planas, tūkst.
vnt.
150
30
104

Įveista,
tūkst. vnt.
85
20
95

Įvykdyta,
%
56,7
66,7
91,3
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3.

Margieji
upėtakiai

4.

Aštriašnipiai
eršketai

5.
6.
7.
8.

Sterlės
Kiršliai
Ūsoriai
Unguriai

9.

Starkiai

10.

Vėgėlės

11.

Lydekos

14.

Baltieji
amūrai
Margieji
plačiakakčiai
Šamai

15.

Lynai

12.
13.

16.
17.
18.
19.

Auksiniai
karosai
Karpiai
Plačiažnypliai
vėžiai
Siauražnypliai
vėžiai

1
0p
1+
2+
0p
0+
1
0+
0+
0+
0p
0p
0+
0p
0p
0+
0+
1+

21
200
18
3
26
30
10
1560
1200
39,6
500
3000
12
146*
10*

31,22
234
0,25
0,14
14
29,75
1
10
1650
1200
54,6
980
3000
12
18,45
3,5

148,7
117
165,3
33,3
38,5
0
0
105,8
100
137,9
196
100
100
12,6
35

1+

2*

-

0

0+
1+
2+
Įv.

50
47
2

98,7
37
10
2

197,4
78,7
100

1+
0p

22

22

4

4

100
100

4

2,5

7 190,6

7 615,11

Įv.
(perkėlimas)
Iš viso:

62,5
105,9

Sutartiniai žymėjimai: 0 – lervutės; 0p – paauginti jaunikliai (plėšriųjų žuvų iki kanibalizmo pasireiškimo); 0+ –
šiųmetukai; 1 – metinukai;1+ – dvivasariai; Įv. – įvairaus amžiaus; * – numatomas žuvų įsigijimas.
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Žuvininkystės tarnyba 2018 m. rugsėjo 25 d. su Aplinkos ministerija pasirašė sutartį Nr.
UFS-2018-39-AARP/F11/2018-166 dėl Žuvivaisai valstybiniuose vandens telkiniuose 2018
metais skiriamų biudžeto lėšų naudojimo.
Šia

sutartimi

Žuvininkystės

tarnyba

įsipareigojo

organizuoti

žuvų

įveisimo

valstybiniuose vandens telkiniuose darbus. Skelbimas apie Žuvų įveisimo valstybiniuose
vandens telkiniuose paslaugų pirkimą buvo paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje. Visi žuvų įveisimo programoje numatyti telkiniai buvo suskirstyti į 4 regionus.
Kiekviename regione buvo ne mažiau nei po 20 vandens telkinių, kuriuos turėjo įveisti konkurso
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laimėtojas/laimėtojai. UAB „Vasaknos“ pateikė pasiūlymą vienai konkurso daliai, t. y. Vilniaus
ir Utenos regionų vandens telkiniams. Su jais 2018 m. lapkričio 23 d. buvo pasirašyta sutartis Nr.
F11/2018-185. Konkursą laimėjęs teikėjas turėjo įveisti 41,3 tūkst. vnt. lydekų (šiųmetukių) ir
3,5 tūkst. vnt. baltųjų amūrų (dvivasarių). Dėl susidariusių sudėtingų klimato sąlygų laimėtojas
įsipareigojimus įvykdė iš dalies, kadangi užšalus tvenkiniams nebuvo galimybės išgaudyti ir
pateikti reikiamų žuvų. Buvo įveista 18450 vnt. lydekų (šiųmetukų) bei 3500 vnt. baltųjų amūrų
(dvivasarių) į 20 Vilniaus–Utenos regiono valstybinės reikšmės vandens telkinių. Su paslaugos
teikėju buvo atsiskaityta pagal faktiškai atliktus darbus. Nepanaudotos lėšos buvo grąžintos
Aplinkos ministerijai.
Žuvininkystės tarnybos darbuotojai koordinavo ir vykdė patvirtintą Valstybinį žuvų ir
vėžių gaudymo žuvivaisai 2018 metų planą, rengė ir teikė paraiškas Aplinkos apsaugos agentūrai
bei kitoms institucijoms dėl leidimų žuvų ir vėžių reproduktoriams gaudyti žuvivaisos tikslams.
Įvykdytų darbų ataskaitas teikė Valstybinei aplinkos apsaugos agentūrai. Valstybinio žuvų ir
vėžių gaudymo žuvivaisai 2018 metų plano vykdymo rezultatai pateikiami 8 lentelėje.
8 lentelė. Valstybinio žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2018 metų plano vykdymo suvestinė
Sugauta žuvų ir vėžių
Eil.
Nr.

1.

Žuvų ir vėžių
rūšis

Starkiai

Planuota
(vnt./kg)
120
50

2.

3.

4.

Sugauta
(vnt.)

Bendras
svoris (kg)

5

7

42
45

51
60

Lašišos

4000

100

27

43

Perduotos
Simno,
Laukystos ir
Rusnės biurui.

200

97

250

3300000

15

1

0,2

Lydekos

Kiršliai

Surinkta ikrų
(tūkst. vnt.)

15

1

0,2

10

3

0,6

10

5

1,1

15

10

45

5

4

20

20

20

154

Vandens telkinys
(pavad., rajonas)
Nemuno up., Šilutės r.
Skirvytės up., Šilutės r.
Kupiškio tv., Kupiškio r.
Elektrėnų tv,
Elektrėnų m. sav.
Drūkšių ež., Ignalinos, Zarasų
r.
Siesarties up., Ukmergės r.

Perduoti
Simno,
Laukystos ir
Rusnės biurui,
Žeimenos ir
Trakų Vokės
grupei.

Vilnios up., Vilniaus r.
Šventosios up., Ukmergės,
Jonavos r.
Neries up.,
Vilniaus, Elektrėnų, Jonavos,
Širvintų, Švenčionių, Trakų ,
Kaišiadorių r.
Šventosios up., Ukmergės r.
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Siesarties up., Ukmergės r.
Neries up.,
Vilniaus, Elektrėnų, Jonavos,
Širvintų, Švenčionių, Trakų ,
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Kaišiadorių r.

5.

Šlakiai

6.

Vėgėlės

7.

Meknės

8.

5

5

26

Jūros up., Tauragės r.

5

5
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Vilnios up., Vilniaus r.

15

9

25

15

12

37

20
15

19
15

46
36

Šventosios up., Ukmergės r.
Siesarties up., Ukmergės r.

15

14

30

Vilnelės up., Vilniaus r.

50

25

63

Nemuno delta ir žemupys,
Šilutės r.

40

1

2

Mūšos up.

10

9

5,5

Šventosios up., Anykščių,
Ukmergės, Jonavos r.

10

2

4

Ūsoriai
10

9.

10.

11.

Neries up.,
Vilniaus, Elektrėnų, Jonavos,
Širvintų, Švenčionių, Trakų ,
Kaišiadorių r.
Jūros up., Tauragės r.

7

11,2

207

Perduoti
Simno,
Laukystos ir
Rusnės biurui,
Žeimenos ir
Trakų Vokės
grupei.

Šventosios up.,
Ukmergės r.
Neries up.,
Vilniaus, Elektrėnų, Jonavos,
Širvintų, Švenčionių, Trakų ,
Kaišiadorių r.

Verniejaus ež.,
Trakų r.
4000
Paršežerio ež.,
1300
Šilalės r.
Meletinio ež.,
1200
Zarasų r.
Siauražnypliai
Perkelta į
4000
vėžiai
Kupiškio tv.
Kernavės ež.,
1300
Širvintų r.
43
10,3
Aiseto ež., Molėtų, Utenos r.
200
Unguriai
25
19
Kretuono ež., Švenčionių r.
61
39
Lakajos up, Švenčionių r.
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Plačiažnypliai
vėžiai

998

Perduota
Simno
poskyriui

5.1. Eršketinių žuvų rūšių reintrodukcijos ir introdukcijos darbai Lietuvoje
Žuvininkystės tarnyba kartu su Lenkijos Stanislavo Sakovičiaus vardo vidaus vandenų
žuvininkystės institutu, Vokietijos Leibnico vandens ekologijos ir žuvininkystės institutu
Berlyne, Valstybinio žemės ūkio ir žuvininkystės tyrimų institutu (Born miestas, Vokietija) bei
su Latvijos, Estijos ir Rusijos valstybių žuvininkystės specialistais glaudžiai bendradarbiauja
aštriašnipių eršketų Acipenser oxyrinchus išteklių atkūrimo Baltijos jūroje ir į Baltijos jūrą
įtekančiose upėse klausimais. Šiuo metu Žuvininkystės tarnyba vykdo aštriašnipių eršketų
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nacionalinę reintrodukcijos programą, pagal kurią į natūralius Lietuvos vandenis kasmet
išleidžiama vidutiniškai apie 20 tūkst. vienetų aštriašnipių eršketų – šiais metais į upes, kurios
istoriškai buvo tinkamos šių žuvų migracijai ir nerštui. 2018 m. išleista virš 44 tūkstančių vienetų
aštriašnipių eršketų.
Septintus metus Žuvininkystės tarnybos Simno, Laukystos ir Rusnės žuvivaisos biuras
paaugina ir įveisia aštriašnipius eršketus pagal ,,Aštriašnipių eršketų populiacijos atkūrimo
Lietuvoje 2012–2020 metais programos veiksmų planą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ir aplinkos ministrų bendru 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 3D-330/D1-401. 2018 m.
Žuvininkystės tarnyba iš Valstybinio žemės ūkio ir žuvininkystės tyrimų instituto (Born miestas,
Vokietija) neatlyginamai gavo 150 tūkst. vnt. išsiritusių aštriašnipių eršketų lervučių. Lervutės
sėkmingai paaugintos iki šiųmetukų 0+ stadijos. Dalis lervučių

palikta toliau auginti iki

metinukų stadijos Rusnės padalinyje. Iš viso ataskaitiniais metais į Neries ir Šventosios upes
išleista 44,750 vnt. aštriašnipių eršketų jauniklių. Toliau tęsiami aštriašnipių eršketų motininės
bandos formavimo darbai, 2018 metais vidutinis žuvų svoris siekė apie 16 kg.
Siekiant atstatyti per pastarąjį šimtmetį visiškai išnykusią aštriašnipių eršketų
populiaciją Baltijos jūroje, būtinas valstybių, esančių šalia Baltijos jūros, bendradarbiavimas ir
kiekvienos jų indėlis siekiant šio tikslo. Kadangi aštriašnipiai eršketai, kaip ir kitos eršketinių
žuvų rūšys, yra priskirti prie saugomų žuvų rūšių, vadovaujantis Baltijos jūros aplinkos apsaugos
komisijos (HELCOM) rekomendacijomis bei ES Baltijos jūros regiono strategijos tikslais, kelios
ES valstybės narės (bendradarbiaudamos ir su Rusijos Federacijos atstovais) ėmėsi iniciatyvos
bendromis pastangomis parengti programą, siekiant atkurti ne tik Baltijos jūroje gyvenusius
aštriašnipius eršketus Acipenser oxyrinchus, bet ir kitas eršketinių žuvų rūšis, kurios sutinkamos
ne tik Europoje. Bendra HELCOM palaikoma eršketinių žuvų išteklių atkūrimo ir apsaugos
programa po pirminio svarstymo ir sutarimo, atsižvelgus į pastabas, Europos Sąjungos šalių
atstovų turi būti patvirtinta artimiausiu metu. Tokia programa leis įtraukti į šį svarbų ir sudėtingą
procesą ne tik institucijas, kurios augina ir išleidžia eršketines žuvis, bet ir visuomenę.
Žuvininkystės tarnyba gavo Vokietijos Leibnico vandens ekologijos ir žuvininkystės instituto bei
Valstybinio žemės ūkio ir žuvininkystės tyrimų instituto kvietimą dalyvauti kaip partneriams
rengiantis įgyvendinti programą, siekiant atkurti ne tik Baltijos jūroje gyvenusius aštriašnipius
eršketus Acipenser oxyrinchus, bet ir kitas eršketinių žuvų rūšis. Taip pat atnaujinus duomenis
apie paskutiniais metais atliktas veiklas, numatoma teikti projektą „Aštriašnipių eršketų veiksmų
planas“. Bendro projekto tikslas – atkurti aštriašnipių eršketų išteklius ir ištirti jų išgyvenimo bei
prisitaikymo gamtoje sąlygas. Projekto pateikimas numatomas 2020 metais.
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Sterlės, kaip eršketinių žuvų rūšies, egzistavimas ir paplitimas tam tikruose plotuose yra
aktualus nuo senų laikų ir siejamas su šios rūšies įveisimo darbais. Šiuo metu dėl žmogaus
ūkinės veiklos: hidrologinio režimo pasikeitimo, pergaudymo, brakonieriavimo, upių
užterštumo, sterlė savo tapo labai reta. Sterlė – pats smulkiausias eršketinių žuvų genties
atstovas, nuolat gyvenantis tik upėse ir nemigruojantis į jūras. Ji subręsta daug greičiau nei kiti
eršketai, lengvai prisitaiko prie aplinkos sąlygų. Baltijos jūros upėse sterlė visada buvo reta. Jau
nuo seno bandyta šią žuvį čia introdukuoti. Dabar Lietuvoje jos nesugaunamos. Kryptingi sterlės
introdukavimo darbai perspektyvoje šią žuvį galėtų paversti puikiu rekreacinės žvejybos objektu,
o tai turėtų ir ekonominę reikšmę.
Nuo išleidimo vietos sterlės pajėgios upėmis migruoti iki 200 km. Potencialiai tinkama
įveisimui Nemuno atkarpa yra nuo Mosty miesto (Baltarusija) iki Kauno HE. Taigi Lietuvos
dalyje susidarytų apie 240 km, t. y. pakankama erdvė, reikalinga vietinei populiacijai
susiformuoti. Ateityje, gavus finansavimą ir atlikus mokslinius tyrimus bei stebėseną, bus
atsakyta į daugelį klausimų, susijusių su sterlės adaptacija, pasiskirstymu upėje, gyvybingumu,
augimu, mityba ir kitais klausimais. Kadangi tai yra pakankamai sėsli žuvų rūšis, tikėtina, kad
ateityje ji bus sutinkama tik Nemuno vidurupyje. Sterlės yra tipiniai bentofagai, minta
bentosiniais organizmais, kurių šioje upės dalyje yra pakankamai, todėl rimtos konkurencijos dėl
maisto resursų ji kitoms žuvų rūšims nesudarys.
Atsižvelgus į 2015 m. Lietuvos hidrobiologų draugijos atliktą „Sterlių introdukcijos į
Lietuvos vandenis galimybių studiją“, 2018 m. Žuvininkystės tarnyba per tris kartus į Nemuno
aukštupį ties Liškiavos miesteliu, Druskininkų r.išleido 10000 vnt. sterlių šiųmetukų.
5.2. Europinių ungurių anguilla anguilla L. išteklių valdymo
Lietuvoje plano įgyvendinimas
2018 metai buvo aštuntieji metai, kai Žuvininkystės tarnyba vykdė ungurių išteklių
atkūrimo Lietuvos vandenyse plano darbus. 2018 m. įvyko europinių ungurių stiklinės stadijos
jauniklių įsigijimo konkursas vieneriems metams. Pavyko įsigyti rekordinį kiekį – 505
kilogramus – stiklinės stadijos ungurių. Paauginta ir įveista 1 milijonas 650 tūkstančių ungurių
jauniklių iš kurių 10 procentų buvo paženklinti organiniais dažikliais.
Įgyvendinant patvirtintą Europinių ungurių išteklių valdymo Lietuvoje planą būtina
kasmet iki 2022 metų rinkti duomenis apie ungurių populiacijos parametrus: augimą, brendimą,
lytinę struktūrą, apsikrėtimą ekto ir endo parazitais ir vertinti ungurių migraciją.
2018 m. buvo vykdomos mokslinių tyrimų temos: „Sidabrinės stadijos ungurių Anguilla
anguilla L. migracijos įvertinimas Lakajos upėje 2018 metais“ bei „Ungurių Anguilla anguilla L
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populiacinių parametrų įvertinimas vandens telkiniuose, į kuriuos Žuvininkystės tarnyba prie LR
žemės ūkio ministerijos nuo 2011 metų įveisia ungurius“.
Tyrimai buvo atlikti šiuose vandens telkiniuose: Aiseto ežere (Utenos, Molėtų r.),
Kretuono ežere (Švenčionių r.) ir Lakajos upėje (Švenčionių r.). Tyrimų metu buvo
vadovaujamasi Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-331, pagal Aplinkos
apsaugos agentūros išduotus specialiosios žvejybos leidimus Nr. 004, 005.
Tyrimų metu Kretuono, Aiseto ežeruose, unguriai buvo gaudomi bučiukais po 40 vnt.
(bučiuko ilgis iki 100 cm, bučiuko tinklo akies dydis 8–10 mm) bei ūdomis po 2 vnt., kurių
kiekviena – po 250 kabliukų. Masalui ūdoms buvo naudojami sliekai. Atliktas ungurių
sidabriškumo indekso skaičiavimas, kuris yra paremtas išorinių kūno parametrų morfometriniais
pokyčiais lytinio brendimo metu. Sidabravimosi stadijai nustatyti atlikti šie matavimai: bendras
kūno ilgis (TL), kūno svoris (W), krūtininio peleko ilgis (FL) ir vidutinis akies diametras (kuris
yra apskaičiuojamas iš horizontalaus ir vertikalaus akies diametro).
Kretuono ežere buvo sugauti 43 vienetai ungurių, iš jų 39 patelės ir 4 patinai. Aiseto
ežere 25 vienetai ungurių, iš jų 18 vienetų patelių ir 7 patinai. Visi sugauti unguriai buvo
išmatuoti, pasverti, pamatuotas akies diametras, krūtininio peleko ilgiai ir aukščiai, nustatyta
lytis, tolimesnei amžiaus analizei išimti otolitai. Vertintas ungurių apsikrėtimas parazitais.
Tyrimų metu 2018 m. Kretuono, Aiseto ežeruose sugauti 68 unguriai, kurių kūno ilgis
nuo 29,5 iki 79,5 cm, vidutinis ilgis – 54,5 cm. Atitinkamai svoris buvo 36–1000 g, vidutinis
svoris – 518 g. Tyrimų metu 2018 m. Kretuono, Aiseto ežeruose sugauti 24 unguriai buvo
pasiekę SI (geltonasis sėslus ungurys) sidabravimosi stadiją, 32 unguriai buvo FII (geltonasis
sėslus ungurys) sidabravimosi stadijos, 4 unguriai buvo pasiekę SFIII (prieš migracinė būsena), 4
unguriai buvo pasiekę SFV sidabravimosi stadiją (ankstyva sidabravimosi stadija), 2 unguriai
buvo SMII (sidabrinis neršti migruojantis ungurys) sidabravimosi stadijos (7 pav.)
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7 pav. Ungurių sidabravimosi stadijos Kretuono ir Aiseto ežeruose
Atlikus parazitologinę analizę, tirtuose telkiniuose nustatytas plaukiojamosios pūslės
parazitas Anguilicola crasssus (Nematoda). Apsikrėtę unguriai buvo sugauti tik Kretuono ežere.
Ungurių, sugautų Kretuono ir Aiseto ežeruose, otolitai amžiaus nustatymui perduoti Klaipėdos
universitetui.
Taip pat 2018 metais buvo ištirta 100 vnt. ungurių, įsigytų iš žvejų verslininkų, sugautų
upėje migracijos metu balandžio–gegužės mėnesiais, taip pat buvo ištirta 100 vnt. ungurių,
sugautų marinėmis gaudyklėmis Kuršių mariose, įsigytų iš žvejų verslininkų. Atliktas
migravusių sidabrinės stadijos ungurių riebalingumo vertinimas. Ungurių, sugautų Kuršių
mariose, riebalingumas svyravo nuo 17,53 iki 25,85 procento. Tirtų ungurių ilgis buvo nuo 63,5
cm iki 88 cm, o svoris – nuo 691 iki 1413 g.
Lakajos upėje, ištekančioje iš Juodųjų Lakajų ežero, unguriai buvo gaudomi stacionaria
gaudykle, kurios sparnų ilgis po 10 metrų, 18 mm akytumo, aukštis 3 metrai, su 3 įgerkliais,
kurių maišo akytumas 14 mm. Lakajos upėje nuo 2018 metų balandžio iki liepos mėnesio buvo
sugauti 63 unguriai, jų bendras svoris buvo 43 kg. Mažiausias migravęs ungurys buvo 42 cm
ilgio ir jo svoris buvo 0,130 kg. Didžiausias migravęs ungurys buvo 96 cm ilgio ir svėrė 1300 kg.
Dėl ypač žemo vandens lygio upėje ungurių žvejyba vyko su pertraukomis iki spalio mėnesio (8
pav.). 2018 metų pavasarį migravusių ungurių kiekis buvo labai mažas – tik 61 ungurys, kai tuo
pačiu laikotarpiu 2017 metais buvo sugauti 407 unguriai.
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8 pav. 2018 metais Lakajos upe migravusių ungurių kiekiai, proc.
2018 metų balandžio–gegužės mėnesiais Lakajos upe migravo 97 % žvejybos metu
sugautų ungurių. 2018 metų pavasarį migravusių ungurių kiekis buvo labai mažas ir sudarė tik
15 procentų per tą patį laikotarpį 2017 metais migravusių ungurių kiekio.
Surinkti ungurių migracijos duomenys labai svarbūs įgyvendinant Europinių ungurių
išteklių valdymo Lietuvoje planą. 2018 metai buvo ypatingi tuo, kad dėl žemo vandens lygio
upėje net pavasarį migravo labai nedidelis ungurių kiekis, o vasaros ir rudens laikotarpiu
migracija beveik nevyko.
5.3. 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 atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d.
įsakymu Nr. 3D-310 (toliau – Taisyklės), 2018 m. surengti 2 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 2018–
2022 metais vidaus vandenyse kvotas ir paskirtos žvejybos kvotos ungurių, ežerinių seliavų
žvejybai vidaus vandens telkiniuose.
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Perleidžiamosios teisės į ungurių žvejybos kvotas upėse – 11, į žvejybos ežeruose
kvotas – 1 ūkio subjektui. Iš viso žvejybos vidaus vandenyse kvotos 2018 metams paskirtos 104
ūkio subjektams.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 144 straipsnio ir Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 3D-636 „Dėl perleidžiamųjų
teisių naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai suteikimo, galiojimo sustabdymo,
galiojimo sustabdymo panaikinimo, teisių panaikinimo, perleidimo ir laikino perdavimo tbarkoa
aprašo patvirtinimo“ taisyklių 50–53 punktų nuostatomis, buvo išnagrinėta dvidešimt keturios
ūkio subjektų sutartys dėl žvejybos kvotų, išreikštų žvejybos įrankių skaičiumi, nuomos,
atidavimo panaudai arba perleidimo ir priimti teigiami sprendimai. Taip pat išnagrinėti aštuonių
ūkio subjektų prašymai dėl perleidžiamųjų teisių į žvejybos įrankių kvotas perdavimo kitiems
ūkio subjektams ir priimti teigiami sprendimai.
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 nuostatas,
2018 m. 44 įmonėms, vykdančioms verslinę žvejybą vidaus vandenyse, išduotos pažymos dėl
2018 m. leidžiamų įsigyti gazolių, skirtų naudoti verslinę žvejybą vidaus vandenyse
vykdančioms įmonėms, kiekio. Iš viso 2018 m. verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms
įmonėms leista įsigyti 263 195 litrai gazolių, skirtų naudoti žuvininkystės veikloje.
Vykdant minėto Vyriausybės nutarimo 13 punkto reikalavimus, patikrinta, ar ūkio
subjektai, kurie verčiasi žuvininkyste, 2017 m. neįsigijo daugiau gazolių, skirtų naudoti
žuvininkystėje,

negu

jiems

priklausė

pagal

Lietuvos

Respublikos

Vyriausybės

nutarimą. Nustatyta, kad 3 ūkio subjektai įsigijo daugiau gazolių nei jiems priklausė ir turi
sumokėti akcizą už 2970 litrų gazolio skirto naudoti žuvininkystėje.
5.4. Veislinis ir selekcinis darbas
Žuvininkystės tarnybos Simno, Laukystos ir Rusnės žuvivaisos biuro Šilavoto
veislininkystės grupė, įgyvendindama Programos Antrojo tikslo 1 uždavinį, toliau vykdė karpių
selekcijos darbus, tobulino ir populiarino veislinių Šilavoto karpių veislę. 2018 m. parduota 1608
kg karpių reproduktorių, 675 kg metinukų, 52 kg dvimečių karpių, 1390 kg trimečių karpių
lervučių. Taip pat realizuota 600 kg karosų, 38,7 kg amūrų bei 1 kg lydekų šiųmetukių. 2018 m.
Šilavoto veislininkystės grupėje buvo sėkmingai vykdoma karpių ikrų inkubacija. Nepaisant
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nepalankių gamtos sąlygų (nuolatinio vandens trūkumo, turėjusio įtakos ir deguonies
sumažėjimui) rudenį išgaudytas nemažas kiekis karpių šiųmetukų – daugiau kaip 6000 kg. Į
valstybinius vandens telkinius įveista 9000 vnt. (1179 kg) dvivasarių karpių. 2018 metais iš
viso realizuota žuvies už 23724,80 Eur.
5.5. Žuvų ligų ichtiopatologiniai ir biocheminiai tyrimai
bei tvenkinių vandens biologiniai tyrimai
Žuvininkystės tarnybos Simno, Laukystos ir Rusnės biuro darbuotojai pagal
kompetenciją 2018 m. atliko ichtiopatologinius, biocheminius ir tvenkinių vandens biologinius
tyrimus.
Žuvų sveikatingumui nustatyti tirtos įvairaus amžiaus ir įvairių rūšių (karpiai, upėtakiai,
lašišos, unguriai, lynai) žuvys dėl ekto-endoparazitų bei patalogoanatomiškai. Vykdant
ichtiopatologinius tyrimus iš Simno, Laukystos ir Rusnės biuro tvenkinių ir URS ištirta 768 vnt.
žuvų, nustatytas invazijos intensyvumas ir ekstensyvumas, teiktos rekomendacijos dėl žuvų ligų
profilaktikos ir gydymo priemonių taikymo bei kitais klausimais.
Vertinant auginamų žuvų fiziologinę būklę, ištirta 498 žuvų. Nustatytas sausų medžiagų,
drėgmės, riebalų, pelenų ir baltymų kiekis žuvų kūno masėje. Atliktos 2988 analizės.
Hidrobiologiniai tyrimai atlikti iš Simno, Laukystos ir Rusnės biuro Šilavoto
veislininkystės grupės 9 tvenkinių birželio–liepos mėn. Nustatyta zooplanktono ir fitoplanktono
rūšinė sudėtis ir biomasė bei chlorofilo kiekis vandenyje. Atlikta 90 analizių.
2018 m. aplinkos apsaugos agentūros AIVIKS sistemoje buvo pateikti Simno, Laukystos
ir Rusnės biuro padalinių vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitų duomenys.
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6. Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriaus veikla
Žuvininkystės tarnyba, siekdama Programos Antrojo tikslo, įgyvendina mokslinių
žuvininkystės tyrimų veiklą. Pagal Lietuvos Respublikos ekonominės zonos Baltijos jūroje ir
teritorinių vandenų verslinių žuvų išteklių būklės vertinimo, racionalaus panaudojimo ir
išsaugojimo rekomendacijų rengimo ir Lietuvos nacionalinės žuvininkystės tyrimų programas
2018 m. vykdyti tyrimai pagal temas:
1. Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje (toliau – LIEZ) ir
teritorinių vandenų verslinių žuvų išteklių būklės ir jų kaitos tyrimai. Lietuvos žvejybos kvotų
pagrindimas, žuvų išteklių apsaugos ir racionalaus naudojimo rekomendacijų rengimas.
2. Nacionalinė žuvininkystės 2017–2019 m. duomenų rinkimo programa.
Renkant medžiagą pagal šias programas 2018 m. atlikti šie darbai:


įvykdyti du moksliniai tiriamieji reisai laivu (mažasis žvejybos traleris su galiniu

tralavimu – MŽTG) „Darius“ Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos akvatorijoje. Šių reisų
bendra trukmė – keturios dienos, tralu žūklauta dvylika kartų; dviejų reisų metu rinkti duomenys
pagal kelias programas;


keturiolika kartų pastatyti tinklai ir surinkti žvejybos duomenys priekrantės zonos

monitoringo stotyse (Smiltynėje, Melnragėje, Šventojoje, Nidoje);


organizuota šešiolika išvykų į žvejybos uostą ir kitas žuvų iškrovimo vietas

verslinės žvejybos duomenims rinkti;


iš viso sugautos ir išanalizuotos 26 rūšių žuvys. Biologinei analizei ir kitiems

tyrimams panaudota apie 31 265 vnt. žuvų.
Pagal programą „Baltijos jūros Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos (LIEZ) ir
teritorinių vandenų verslinių žuvų išteklių būklės ir jų kaitos tyrimai“ Žuvininkystės
tarnyba tiria Baltijos jūros verslinių žuvų išteklių būklę, jų pokyčius ir atlieka verslinės žvejybos
analizę. Pagrindinė šios programos užduotis – surinkti biologinius kvotuojamų verslinių žuvų:
strimelių, šprotų, menkių ir plekšnių duomenis pagal Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (TJTT)
metodinius reikalavimus, juos apdoroti ir pateikti šios organizacijos ekspertų grupėms,
atsakingoms už išteklių dydžio nustatymą bei kvotų Baltijos jūroje pagrindimą. Į biologinius
žuvų duomenis įeina žuvų ilgio, svorio, lyties, brandos ir amžiaus nustatymas. Visi duomenys
turi būti surinkti atsižvelgiant į sezoną, žvejybos įrankius ir žvejybos rajonus.
Lietuvos išskirtinės ekonominės zonos (LIEZ) pagrindinių verslinių žuvų išteklių
būklės ir jų kaitos tyrimai, jų apsaugos ir racionalaus panaudojimo rekomendacijų
parengimas. Pagal šią programą Žuvininkystės tarnybos Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyrius
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tyrė Baltijos jūros verslinių žuvų išteklių būklę, jų pokyčius ir atliko verslinės žvejybos analizę.
Pagrindinė šios programos užduotis – surinkti biologinius kvotuojamų verslinių žuvų: strimelių,
šprotų, menkių ir plekšnių duomenis pagal TJTT metodinius reikalavimus, apdoroti juos ir
pateikti šios organizacijos ekspertų grupėms, atsakingoms už išteklių dydžio nustatymą bei kvotų
Baltijos jūroje pagrindimą. Į biologinius žuvų duomenis įeina žuvų ilgio, svorio, lyties, brandos
ir amžiaus nustatymas. Visi duomenys turi būti surinkti atsižvelgiant į sezoną, žvejybos įrankius
ir žvejybos rajonus.
Šiuo tikslu 2018 m. buvo atlikti du reisai mokslinių tyrimų laivu MŽTG „Darius“, kurių
metu tralais žūklauta dvylika kartų. Iš viso surinkta ir išanalizuota 280 vnt. menkių, 260 vnt.
plekšnių, 600 vnt. strimelių, 536 vnt. šprotų ir 167 vnt. kitų rūšių žuvų. Menkių, strimelių, šprotų
ir plekšnių biologiniai duomenys bus teikiami TJTT ekspertų grupėms iki 2019 m. kovo 30 d.
Nacionalinė žuvininkystės 2017–2019 m. duomenų rinkimo programa (LNŽDRP).
2017–2019 metų LNŽDRP vykdoma pagal Komisijos įgyvendinimo Sprendimą (ES) 2016/1251.
Šis dokumentas įpareigoja kiekvieną ES šalį, kuri vykdo verslinę žvejybą, rinkti ekonominius ir
biologinius duomenis. Duomenys reikalingi žuvininkystės sektoriaus analizei, tikslesniam
išteklių įvertinimui ir valdymui užtikrinti. Pagal 2017–2019 m. programos biologinę dalį 2018
metais buvo planuojama atlikti keturis mokslinius tiriamuosius reisus į Baltijos jūrą: du reisus
pelaginių žuvų hidroakustikos tyrimams ir du reisus dugninėms žuvims tirti tralais. Iki liepos 1 d.
pagal metodinius reikalavimus pavyko atlikti du reisus, kurių metu dvylika kartų žūklauta tralu.
Surinkti duomenys panaudoti žuvų išteklių dydžiui įvertinti ne tik LIEZ, bet ir visoje Baltijos
jūroje. Tyrimų rezultatai pateikiami TJTT Baltijos jūros ekspertų grupėms WGBFAS ir
WGBIFS. Šių mokslinių reisų metu paimta tyrimams ir išanalizuota 280 vnt. menkių, 260 vnt.
plekšnių, 600 vnt. strimelių, 536 vnt. šprotų ir 167 vnt. kitų rūšių žuvų. Programos pagrindą
sudaro duomenų rinkimas apie Baltijos jūroje ir Atlanto vandenyne sugaunamų žuvų kiekius,
priklausomai nuo žvejybos vietos, laiko, naudojamų žvejybos įrankių ir laivų dydžio ir surinktų
duomenų analizė. Be to, renkama informacija ne tik apie sugautas ir atvežtas, bet ir
netinkamas/draudžiamas iškrauti (neverslinio dydžio, neatitinkančias kokybės reikalavimų ar
prekinės išvaizdos žuvys, neverslinių rūšių priegauda ir pan.) žuvis, kurias tenka išmesti atgal į
jūrą. Be to, reikalinga informacija apie biologinę žvejybos laimikių struktūrą (žuvų ilgis, svoris,
amžius, biologiniai parametrai), informacija renkama žvejybos laivuose jūroje, iškrovimo vietose
uoste arba žuvų aukcione. 2018 m. organizuotos dvi išvykos į žvejybos uostą ir keturiolika
išvykų į kitas žuvų iškrovimo vietas priekrantėje, kur atlikti žuvų matavimai bei surinkti
mėginiai biologinei analizei (iš viso ištirta 320 vnt. plekšnių, 600 vnt. menkių ir kitų rūšių žuvų
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priegauda). Priekrantės žvejyba priskiriama vadinamajam mažos apimties žvejybos segmentui
(angl. small scale fishery), turinčiam specifines žvejybos taisykles, sąlygas bei tradicijas. Pagal
programos planą buvo numatyta rinkti žvejybos bei sugaunamų žuvų biologinius duomenis
keturiose monitoringo stotyse – Nidoje, Smiltynėje, Melnragėje ir Šventojoje. 2018 metais
eksperimentinių tinklų eilės buvo statomos 14 kartų, sugautos 26 žuvų rūšys ir išanalizuoti 8 025
individai.
2018 metais buvo parengtos dvi sutartys su žvejybos įmonėmis dėl biologinių duomenų
rinkimo tolimosios žvejybos laivuose, parengtos techninės specifikacijos ir metodika,
instruktuoti stebėtojai. Iš viso skirtinguose Atlanto vandenyno žvejybos regionuose žvejybos
įmonės surinko 30 mėginių ir išanalizavo 3 100 vnt. jūros ešerių bei 3 000 vnt. krevečių. Buvo
surinkta 200 vnt. jūros ešerių otolitų žuvų amžiui nustatyti. Duomenys buvo pateikti
Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriaus specialistams apdoroti ir suvesti į duomenų bazę.
Visi duomenys susisteminti ir paskelbti duomenų bazėse (RDB, IC, DATRAS). 2018
metais pateikti biologiniai ir su žvejyba susiję duomenys pagal 28 duomenų pateikimo užklausas
(angl. data call). Duomenys pateikti Europos Komisijos mokslo ekspertų grupėms (SGRN ir
STECF) ir ICES ekspertų grupėms (WGBFAS, WGBIFS, NWWG, AFWG, WGWIDE, HAWG,
RCM LDF, RCM Baltic, RCM NS&EA).
2018 metais dalyvauta 5 tarptautiniuose seminaruose ir ekspertų susirinkimuose, kurių
metu buvo keičiamasi informacija, koordinuojama veikla su kitomis ES narėmis bei tobulinami
profesiniai įgūdžiai: kovo 24–28 dienomis Baltijos jūros žuvų išteklių tyrimų tarptautinės grupės
susitikimas (WGBIFS) Liungbiu (Danijos Karalystė), balandžio 6–13 d. Baltijos jūros
žuvininkystės įvertinimo grupė (WGBFAS) Kopenhagoje, Danijos Karalystėje, liepos 3–5
dienomis Tolimosios žvejybos regionų koordinacinis susirinkimas (RCG LDF) Rygoje, Latvijos
Respublikoje, rugsėjo 3–7 d. Šiaurės rytų Atlanto regiono koordinacinis susirinkimas (RCG
NSEA) Liungbiu (Danijos Karalystė), rugsėjo 17–21 d. Baltijos jūros regiono koordinacinis
susirinkimas (RCG Baltic) Klaipėdoje, Lietuvos Respublikoje.
7. Žuvininkystės tarnybos veiklos viešinimo darbai
Spauda, internetas, TV. 2018 m. Žuvininkystės tarnyba publikavo straipsnius bei
skelbė žuvininkystės srityje svarbią informaciją Žuvininkystės tarnybos interneto svetainėje ir
socialiniame

tinkle

Facebook:

apie

tarnybos

veiklą,

organizuojamus

renginius,

bendradarbiavimą, žuvininkystės naujienas, kvotas, posėdžius ir kt. Taip pat Žuvininkystės
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tarnybos specialistai rengė ir/ar prisidėjo rengiant straipsnius žuvininkystės sektoriaus tematika
šiems laikraščiams ir žurnalams:


„Lietuvos rytas“;



„Žaliasis pasaulis“;



„Vakarų ekspresas“;



„Eurofish Magazine“ (Danijoje leidžiamas žurnalas, platinamas Europoje).

Svarbūs įvykiai buvo skelbiami interneto portaluose: www.zuv.lt, www.zum.lt,
www.grynas.lt, www.kaunodiena.lt; www.zpasaulis.lt, www.ve.lt; www.lrt.lt.
Edukacinė veikla:


2018 m. vasario 27 d. Žuvininkystės tarnybos Simno, Laukystos ir Rusnės

žuvivaisos biuro specialistai dalyvavo žiemos žūklės šventėje prie Baltųjų Lakajų ežero
„Mindūnai 2018“. Tarnybos darbuotojai kvietė vaikus į Amatų centrą, kur buvo parengę įvairių
edukacinių užsiėmimų.


2018 m. gegužės 24–26 dienomis Žuvininkystės tarnybos žuvivaisos biuro

darbuotojai kartu su Žuvininkystės departamentu dalyvavo 22-oje tarptautinėje žemės ūkio ir
maisto pramonės parodoje „AgroBalt 2018“. Bendrame stende tradiciškai buvo įrengtas žuvų
akvariumas su lašišomis, šlakiais, kiršliais, ūsoriais bei vaivorykštiniais upėtakiais. Parodoje
Žuvininkystės tarnybos atstovai pristatė savo žuvivaisos veiklą, nuveiktus darbus, konsultavo
žuvivaisos klausimais, o mažiausiems parodos dalyviams dalino dovanėles. Kaip ir įprastai,
žuvininkystės stendas sulaukė daug interesantų, ypač jaunimo. Dauguma domėjosi žuvų
auginimo, žuvų įsigijimo galimybėmis. Kiti domėjosi akvariume mirguliuojančiomis retosiomis
Lietuvos vandenų žuvimis.


2018 m. spalio mėnesį Žuvininkystės tarnybos Simno, Laukystos ir Rusnės

žuvivaisos biuro Žeimenos ir Trakų Vokės grupės padalinio Trakų Vokėje Aleksandro
Stulginskio universiteto studentai buvo supažindinti su padalinyje vykdomais žuvų veisimo jų
išteklių gausinimo darbais. Padalinio darbuotojai supažindino studentus su upėtakių biologija,
parodė ikrų ir pienių paėmimo procesą bei vykdomus retų ir nykstančių žuvų rūšių išteklių
atkūrimo darbus, papasakojo apie vieno seniausių Lietuvoje Trakų Vokės žuvų veislyno, įrengto
dar 1884 metais, istorinę reikšmę ir apie jo įkūrėją, žuvivaisos pradininką Lietuvoje Mykolą
Kazimierą Girdvainį. Visuomenės, o ypač vaikų ir jaunimo, švietimas supažindinant ją su žuvų
veisimo svarba atkuriant bei gausinant Lietuvos vandenų išteklius – tampa vienu svarbiausių
Europos Sąjungos paramos dėka atgimusio naujam gyvenimui Simno, Laukystos ir Rusnės
žuvivaisos biuro, Žeimenos ir Trakų Vokės grupės padalinio Trakų Vokėje uždavinių. Tam
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puikias sąlygas sudaro dėkinga padalinio geografinė padėtis bei jo istorinė svarba Lietuvos
žuvininkystės raidai.
Darbas su studentais. Žuvininkystės tarnyba jau ne pirmi metai priima žuvininkystės ir
kitų sričių studentus, norinčius atlikti praktiką, susipažinti su tarnybos atliekamomis funkcijomis,
įgyti praktinių žinių.
Šilavoto veislininkystės grupėje mokomąją praktiką atliko Aleksandro Stulginskio
universiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto Žuvininkystės ir akvakultūros technologijų
specialybės studentai. Studentai susipažino su poskyrio veikla, apžiūrėjo žiemojimo tvenkinius,
pagilino žinias apie hidrotechninių statinių veikimo principus, stebėjo bei dalyvavo pasiruošimo
karpių inkubacijai procese: žuvų atrinkimo ir perkėlimo iš tvenkinio į vonias, lytinio hormono
hipofizio paruošimo ir pirmo įleidimo patelėms darbuose.
8. Finansų ir bendrųjų reikalų ir Veiklos administravimo skyrių veikla
8.1. Žuvininkystės tarnybos personalo administravimas
2018 m. atsižvelgiant į Žuvininkystės tarnybos tikslus ir uždavinius atlikta personalo
sudėties analizė, pateikti siūlymai dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo,
atlikta struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizė, pagal kompetenciją pateikti
siūlymai dėl įstaigos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose
Žuvininkystės tarnybai nustatytus uždavinius, personalui padėta įgyvendinti teisę į karjerą
Žuvininkystės tarnyboje.
Vadovaujantis Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl
Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta
tvarka organizuoti konkursai į valstybės tarnautojų pareigas. Atrankos į pakaitinio valstybės
tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1344 „Dėl Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo
pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka organizuotos atrankos į
pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas. Parengti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir
valstybės tarnautojų priėmimo, atleidimo, perkėlimo į kitas pareigas dokumentai. Parengtos ir
užregistruotos visiškos materialinės atsakomybės sutartys, parengtos darbo sutartys ir darbo
sutarčių pakeitimai. Ištirti galimi darbo drausmės pažeidimai, parengtos išvados, pažymos ir kiti
tyrimų dokumentai.
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Žuvininkystės tarnybos direktoriaus 2018 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V1-70 „Dėl
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų
pareigybių vertinimo komisijos sudarymo“ buvo sudaryta komisija, kuriai iki 2018 m. spalio 1 d.
pavesta peržiūrėti Žuvininkystės tarnybos pareigybių sąraše esančias valstybės tarnautojų
pareigybes, įvertinti šių pareigybių atitiktį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr.
VIII-1316 pakeitimo įstatymo 1 straipsnyje išdėstytame Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo 2 straipsnyje apibrėžtai valstybės tarnautojo sąvokai, sudaryti šios sąvokos turinio
neatitinkančių pareigybių sąrašus ir pateikti juos Žuvininkystės tarnybos direktoriui. Komisija
išnagrinėjo ir įvertino 24 Žuvininkystės tarnyboje dirbančių ir 10 neužimtų valstybės tarnautojų
pareigybių atitiktį aukščiau minėtame įstatyme apibrėžtai valstybės tarnautojo sąvokai. Visi
dirbantys 24 valstybės tarnautojai vykdo didžiąją dalį viešojo administravimo funkcijų, 10
neužimtų pareigybių funkcijos panašios. Visos 34 nurodytos pareigybės atitinka valstybės
tarnautojo sąvokos, įtvirtintos Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnyje.
Įforminti

Žuvininkystės

tarnybos

direktoriaus

sprendimai

personalo

valdymo

klausimais: parengti Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymai atostogų klausimais,
personalo klausimais (dėl neatvykimo į darbą administracijos leidimu, dėl papildomos poilsio
dienos suteikimo, skyrimo į pareigas, atleidimo iš pareigų, poilsio dienos suteikimo, priedų ir
priemokų skyrimo, darbo laiko nustatymo, materialinės pašalpos skyrimo, konkurso į valstybės
tarnautojo pareigas, siuntimo į kvalifikacijos tobulinimo kursus, papildomų užduočių, atostogų
vaikui prižiūrėti, drausminės nuobaudos skyrimo, atšaukimo iš atostogų vaikui prižiūrėti,
priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas, atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas, dėl
valstybės tarnybos pratęsimo, pareigybių ir kt.) ir komandiruočių klausimais. SODRAI pateikti
pranešimai apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius, apie apdraustajam suteiktas (atšauktas)
tėvystės atostogas arba atostogas vaikui prižiūrėti, apie apdraustųjų valstybinio socialinio
draudimo pradžią.
Žuvininkystės tarnybos darbuotojų prašymu parengtos ir išduotos pažymos apie jų
darbą Žuvininkystės tarnyboje. Parengtos pažymos apie valstybės tarnautojų tarnybos Lietuvos
valstybei stažą.
Parengti ir užpildyti reikalingi dokumentai, kad valstybės tarnautojams būtų išduoti
valstybės tarnautojo pažymėjimai, dėl valstybės tarnautojų imtasi veiksmų, reikalingų atnaujinti
sertifikatams, įrašytiems į šių valstybės tarnautojų pažymėjimus, valstybės tarnautojams išduoti
gauti valstybės tarnautojo pažymėjimai.
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Valstybės tarnautojų registre, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir
Žuvininkystės tarnybos naudojamoje personalo apskaitos sistemoje „Stekas“ sutvarkyta
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, apskaita. Užpildyti darbo laiko
apskaitos žiniaraščiai, konsultuoti Žuvininkystės tarnybos padalinių darbuotojai, atliekantys
darbuotojų darbo laiko apskaitą, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo klausimais, teiktos
pastabos dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščių projektų. Taip pat teiktos konsultacijos, pastabos ir
pasiūlymai atsakingų darbuotojų parengtiems darbuotojų darbo grafikų projektams.
Žuvininkystės tarnybos darbuotojams parengti įgaliojimai atstovauti Žuvininkystės
tarnybos interesams kitose institucijoje bei atlikti tam tikrus veiksmus.
Pagal Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų
programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano 1.1.10 priemonę turi
būti viešai skelbiama informacija apie valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų tarnybines
komandiruotes (komandiruotės pagrindas, laikotarpis, vietovė, tikslas, išlaidos ir rezultatas).
Vadovaujantis Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (toliau – VATIS)
nuostatomis, patvirtintomis Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 27V-8 dėl Valstybės tarnybos
valdymo informacinės sistemos nuostatų ir valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos
duomenų saugos nuostatų patvirtinimo, Žuvininkystės tarnybos darbuotojams teiktos
konsultacijos atostogų, poilsio dienų, darbo laiko ir kitais jiems rūpimais personalo klausimais.
Parengtos susistemintos pažymos apie einamojo laikotarpio darbuotojų nedarbingumą, suteiktas
atostogas ir kt. neatvykimą į darbą.
8.2. Žuvininkystės tarnybos dokumentų valdymas
2018 m. administruoti Žuvininkystės tarnybos dokumentai ir duomenų įrašų valdymo
procesai. Parengtas Žuvininkystės tarnybos 2018 m. dokumentacijos planas ir 2017 m.
Žuvininkystės tarnybos dokumentacijos plano suvestinė.
2018 metais Žuvininkystės tarnybos kalbos tvarkytojas užtikrino lietuvių kalbos, kaip
valstybinės, statusą, jos funkcionavimą ir sklaidą visose įstaigos veiklos srityse. Kalbos
tvarkytojas redagavo ir vizavo Žuvininkystės tarnybos teisės aktų – direktoriaus įsakymų,
potvarkių, viešųjų pirkimų sutarčių projektus; redagavo į Žuvininkystės tarnybos interneto
svetainę keliamos naujienų informacijos kalbą; kontroliavo, ar Žuvininkystės tarnyboje rengiami
teisės aktai, apskaitos, atskaitomybės, finansiniai, techniniai dokumentai tvarkomi taisyklinga
valstybine kalba; ar įstaiga susirašinėja valstybine kalba, ar pavaldžių įstaigų vadovai ir kiti
darbuotojai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas
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valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacines kategorijas, ar jie vartoja valstybinę kalbą atlikdami
tarnybines pareigas; ar Žuvininkystės tarnyboje ir jos padaliniuose gyventojai aptarnaujami
valstybine kalba; ar Žuvininkystės tarnybos viešieji užrašai yra taisyklingi, ar neprieštarauja
Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą reglamentuojantiems teisės aktams; tikrino, ar oficialūs
Žuvininkystės tarnybos renginiai vyksta valstybine kalba, ar kitomis kalbomis vykstantys
renginiai verčiami į lietuvių kalbą tais atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka turi būti
užtikrinamas jų vertimas į valstybinę kalbą. Kalbos tvarkytojas pagal savo kompetenciją
konsultavo įstaigos specialistus Valstybinės kalbos įstatymo ir Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos nutarimų taikymo, terminų tvarkybos ir kitais kalbos klausimais, teikė metodinę
pagalbą ir informaciją Žuvininkystės tarnybos interneto svetainės kalbos kontrolės srityje, mokė
įstaigos darbuotojus sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
2018 metais kalbos tvarkytojas bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos Terminijos komisija, teikiančia vertinti Žuvininkystės tarnybos teisės aktų terminus
Valstybinei lietuvių kalbos komisijai. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas taisyklingos lietuvių
kalbos gyvavimui skaitmeninėje terpėje.
Žuvininkystės

tarnybos

priimamasis

užtikrino

asmenų

prašymų

nagrinėjimą

taikant ,,vieno langelio“ principą, priimant rašytinius asmenų prašymus ir pasiūlymus, teikė
informaciją interesantams telefonu ar tiesiogiai atvykusiems į Tarnybą apie kompetentingus
Tarnybos specialistus, galinčius išspręsti iškilusius klausimus, apie klausimo sprendimo
procedūrą, informavo interesantus, kada ir kaip (telefonu, paštu ar kitomis priemonėmis) bus
pranešta apie prašymo ar pasiūlymo nagrinėjimo rezultatus, vykdė Tarnybos direktoriaus
pavedimus, susijusius su Tarnybos darbu, kvietė Tarnybos darbuotojus ir kitus asmenis į
pasitarimus, posėdžius ir susitikimus, kontroliavo, kad Tarnybos direktoriui teikiami dokumentai
atitiktų dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, supažindino Tarnybos darbuotojus su
Tarnybos direktoriaus pavedimais bei veiklos įsakymais, peržiūrėjo gaunamą korespondenciją,
atliko pirminį jos tvarkymą ir teikė gaunamus dokumentus Tarnybos direktoriui dėl rezoliucijos,
registravo Tarnybai adresuotus paštu ar faksu gautus dokumentus iš valstybės ir savivaldybių
institucijų, įstaigų ir įmonių, valstybės įgaliotų asmenų, nevalstybinių organizacijų ir užsienio
valstybių DOCLOGIX sistemoje, skirstė gautus dokumentus Tarnybos darbuotojams pagal jiems
nustatytas veiklos sritis, kopijavo skubiai vykdyti reikalingus dokumentus.
Nuo 2018 m. sausio 2 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. dokumentų valdymo sistemoje
DOCLOGIX užregistruota:
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1) 1 888 gauti dokumentai (iš jų 159 – elektroniniai) iš ministerijų, įstaigų ir
organizacijų be Žemės ūkio ministerijos, 312 gautų dokumentų iš Žuvininkystės tarnybos
poskyrių, 38 gauti dokumentai per Teisės aktų informacinę sistemą (TAIS), 654 gauti
dokumentai (iš jų 329 – elektroniniai) iš Žemės ūkio ministerijos; 46 gauti įslaptinti dokumentai;
2) 1 109 siunčiami dokumentai, 174 siunčiami elektroniniai dokumentai, 44 Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio pavedimai, 115 Žuvininkystės tarnybos
direktoriaus įsakymų veiklos klausimais (elektroniniai dokumentai), 69 Žuvininkystės tarnybos
direktoriaus įsakymai turto valdymo klausimais, 149 Žuvininkystės tarnybos direktoriaus, jo
pavaduotojo pavedimai, 794 Žuvininkystės tarnybos darbuotojų prašymai komandiruočių
klausimais, 846 Žuvininkystės tarnybos darbuotojų prašymai, susiję su tarnyba ar darbo
santykiais, 112 bendrų veiklos dokumentų, 7 Žuvininkystės tarnybos komisijų, darbo grupių
posėdžių protokolai.
8.3. Žuvininkystės tarnybos turto valdymo sritis
2018 m. Žuvininkystės tarnyba užtikrino materialiojo ir nematerialiojo turto saugumą
bei materialinėms vertybėms skirtų lėšų teisingą naudojimą, organizavo valstybei nuosavybės
teise priklausančių, Žuvininkystės tarnybos patikėjimo teise valdomų ir naudojamų pastatų ir
patalpų bei žemės sklypų inventorizaciją ir teisinę registraciją, organizavo ypatingų statinių
techninę priežiūrą:


2018 m. balandžio 27 d. pasirašyta Valstybės turto panaudos sutartis Nr. ASR-245

(dėl Lėvens upės užtvankos).


2018 m. gegužės 31 d. pasirašyta ypatingų statinių techninės priežiūros paslaugų

pirkimo sutartis dėl 44 vnt. ypatingų statinių.


2018 m. birželio 6 d. su VĮ Turto banku pasirašyta Centralizuotai valdomo

valstybės turto valdytojui patikėjimo teise perduoto administracinės paskirties valstybės
nekilnojamojo ir kito turto panaudos sutartis (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) Nr. 2018-0606/(2.49-21)S5-183 2018-06-12. 2018 m. rugpjūčio 1 d. pasirašytas šios sutarties pakeitimas.


2018 m. liepos 2 d. su VĮ Turto banku pasirašyta Centralizuotai valdomo valstybės

turto valdytojui patikėjimo teise perduoto administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo ir
kito turto panaudos sutartis (J. Lelevelio g. 6, Vilnius) Nr. (2.49-21)S5-189.


2018 m. rugsėjo 3 d. įvykdytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. birželio

27 d. nutarimas Nr. 613 „Dėl administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto ir žemės
sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti centralizuotai“ ir pasirašyta panaudos sutartis
Nr. (2.49-21)S5-231 dėl statinių, esančių Žvejų g. 7, Kalesninkų k., Alytaus r.
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2018 m. Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje teikti duomenys apie

2017 metų sąnaudas Žuvininkystės tarnybos nekilnojamajam turtui (administracinės paskirties,
sandėliavimo paskirties, garažams ir kt.)


2018 m. Valstybės turto informacinėje paieškos sistemoje derinti nekilnojamojo

turto, esančio Smiltynės g. 1, Klaipėdoje, perdavimo ir nekilnojamojo turto, esančio Janonio g.
24, Klaipėdoje, priėmimo procesai.


2018 m. nurašyti ir likviduoti 352 ūkinio inventoriaus vienetai ir 69 vienetai

ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto.


2018 m. atliktos Žuvininkystės tarnybai priklausančių gręžinių (Nr. 6898, Nr. 2142,

Nr. 7983, Nr. 7984) nurašymo ir likvidavimo procedūros.
8.4. Žuvininkystės tarnybos transporto valdymo sritis
Žuvininkystės

tarnyba

nuolat

atlieka

visų

transporto

priemonių,

mažosios

mechanizacijos ir kitų degalus naudojančių mechanizmų nustatytų degalų sąnaudų normų ir
patvirtintų limitų laikymosi, patvirtintų kelionės lapų ir degalų sunaudojimo ataskaitų formų
pildymo kontrolę, siekiama užtikrinti, kad automobilių, traktorių kelionės lapuose, mažosios
mechanizacijos, valčių variklių, dyzelinių elektros generatorių ataskaitose būtų laikomasi
nustatytų normų ir patvirtintų ridos limitų, kad visi degalai būtų apskaityti, o prie ataskaitų būtų
pridėti visi degalų kvitai. 2018 m. buvo patikrinti 745 vnt. automobilių ir traktorių kelionės lapų,
mažosios mechanizacijos, valčių variklių, mažosios mechanizacijos, dyzelinių generatorių,
sunaudojimo ataskaitų. Pildomas VAŽ–1 kelionės lapų registras.
Nuolat tikrinamos ir išrašomos padangų ir akumuliatorių naudojimo kortelės (kai senos
padangos nusidėvėjo, kaip numatyta kelių eismo taisyklėse, kai akumuliatoriai tarnavo ne
mažiau kaip dvejus metus). Nuolat tikrinamas transporto remonto darbų ir perkamų prekių,
skirtų transportui eksploatuoti, pirkimo prašymų ar pirkimo paraiškų pagrįstumas, tikrinama, ar
nebuvo atliekami tie patys darbai, perkamos tos pačios prekės, ar kainos ir kiekiai yra tinkami.
2018 m. buvo stebima visų transporto priemonių techninė būklė, kėbulo pažeidimai,
padangų būklė, degalų kortelių tinkamas naudojimas (galiojimo terminas, apribojimai),
išduodamos naujos kelių vinječių (kelių mokesčio) laikymas automobiliuose; stebima, ar
Tarnybos logotipai ant tarnybos transporto durelių yra tinkamos būklės; kontroliuojama, ar
draudimo polisai laikomi automobiliuose, stebimi techninių apžiūrų galiojimo terminai; teikta
informacija Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Klaipėdos apskrities
vyriausiajam policijos komisariatui dėl vairuotojų, pažeidusių Kelių eismo ar automobilių
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statymo taisykles (11 įvykių), taip pat stebėtas draudiminių eismo įvykių metu patirtos žalos
apmokėjimas – 2018 metais buvo 3 eismo įvykiai.
2018 m. liepos 17 d. atliktas tarnybinio automobilio Škoda Octavia Combi, valst. Nr.
UVZ 552 kontrolinis važiavimas ir 2018 m. rugpjūčio 14 d. Žuvininkystės tarnybos direktoriaus
įsakymu Nr. 1TV/2018-28 pakeista minėto automobilio degalų sąnaudų norma.
2018 m. laivas „Darius“ įtrauktas į VĮ Turto banko organizuojamus viešus
nekilnojamojo turto aukciono, kuriuose parduodamas valstybės ir savivaldybių nekilnojamasis
turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, sąrašus.
8.5. Žuvininkystės tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos sritis
Žuvininkystės tarnyba 2018 m. įgyvendino darbuotojų saugos ir sveikatos,
priešgaisrinės, civilinės saugos reikalavimus bei priemones ir kontroliavo jų laikymąsi.
Organizuota privalomoji Žuvininkystės tarnybos darbuotojų sveikatos patikra bei Žuvininkystės
tarnybos Simno, Laukystos ir Rusnės biuro darbuotojų skiepijimas nuo erkinio encefalito.
Organizuoti Žuvininkystės tarnybos darbuotojų mokymai geresnio psichikos sveikatos
suvokimo, streso mažinimo, emocijų valdymo, komandinio darbo pokyčių laikotarpiu
klausimais. Mokymų metu Žuvininkystės tarnybos darbuotojai diskutavo apie kylančias
psichosocialines problemas – darbo psichosocialinę aplinką ir mikroklimatą, kuriam įtakos turi
nuo 2017 m. besitęsianti Žuvininkystės tarnybos pertvarka, nenusistovėjusi Žuvininkystės
tarnybos struktūra.
8.6. Finansinės informacijos teikimas kitiems viešojo sektoriaus subjektams
Žuvininkystės tarnyba per Valstybės turto informacinės paieškos sistemą (toliau –
VTIPS) pateikė išsamią informacija apie kiekvieno nekilnojamojo turto (pagal kiekvieną unikalų
numerį) likutinę vertę 2017 m. gruodžio 31 d. bei kiekvienam turto vienetui išlaikyti patirtas
sąnaudas, pagal atskirą sąnaudų kategoriją.
Teikiant finansinę atskaitomybę už 2017 m. Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų
konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) sistemoje, buvo derinamos tarpusavio
operacijos su viešojo sektoriaus subjektais. Operacijos susijusios su pinigų srautais (tiek
įplaukos, tiek išmokos, kurias viešojo sektoriaus subjektai atliko per ataskaitinį laikotarpį,
neatlygintinai perduotas ilgalaikis turtas, finansavimo sumos, uždirbtos pajamos bei patirtos
sąnaudos). Tik atlikus šias operacijas buvo atliktas operacijų eliminavimas, kuris atsispindėjo
pateiktose finansinės atskaitomybės ataskaitose.
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Siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų panaudojamos laiku bei racionaliai, per Valstybės
biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS) buvo pateiktos 66 mokėjimo paraiškos, kurias
apėmė centralizuotas apmokėjimas tiekėjas per Lietuvos Respublikos finansų ministeriją, o
nesant galimybei tai atlikti (nes tiekėjas yra fizinis asmuo), apmokėjimai buvo atliekami per
Žuvininkystės tarnybos atsiskaitomąją sąskaitą, esančia DNB banke.

8.7. Žuvininkystės tarnybos darbuotojų darbo užmokestis
Žuvininkystės tarnyboje 2018 m. vidutinis dirbusių darbuotojų skaičius buvo 155.
Informacija apie Žuvininkystės tarnybos darbuotojų atlyginimus (9, 10 lentelės)
pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir
įstaigų įstatymu VII-1524 ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18
d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“.
Darbo užmokesčio svyravimus skirtingais ataskaitiniais laikotarpiais lemia: daliai
valstybės tarnautojų padidėjęs priedas už darbo stažą, kuris didinamas pagal Valstybės tarnybos
įstatymą 3 proc. už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus; suteiktos kvalifikacinės klasės
daliai valstybės tarnautojų, kurių produktyvumas, kompetencija bei darbo kokybė vertinimo
komisijos buvo įvertinti labai gerai; skirtos priemokos, priedai prie algos už įprastą darbo krūvį
viršijančią veiklą bei papildomų užduočių atlikimą; faktinių darbo dienų skaičiaus svyravimas;
daliai darbuotojų dėl išaugusio darbo krūvio (pavyzdžiui, vietoje kelių žmonių liko dirbti
vienas), už skubių ir sudėtingų užduočių vykdymą buvo skirti priedai prie algos; suminė darbo
laiko apskaita, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d.
nutarimu Lietuvos Respublikos Seimas 2013 m. rugsėjo 19 d. priėmė Valstybės tarnybos 25
straipsnio, 1 priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais
galios įstatymą Nr. XII-517, kuriuo nuo 2013 m. spalio 1 d. gražino sumažintus valstybės
tarnautojų pareiginių algų koeficientus ir priedus už kvalifikacines klases, galiojusius iki 2009 m.
gegužės 1 d.
9 lentelė. Žuvininkystės tarnybos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo
užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir
kvalifikacinę klasę) neatskaičius mokesčių
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2017 m.

2018 m.

2018 m. Darbuotojų,
einančių vienarūšes
pareigas, skaičius

Direktorius

2289

2325

1

Direktoriaus pavaduotojas

2386

2320

1

Skyriaus vedėjas

1462

1424

4

Skyriaus patarėjas

1640

x*

1

Poskyrio vedėjas

x

1095

1

1 035

1117

22

Pareigybės pavadinimas

Vyriausiasis specialistas

Pastaba. x* - darbuotojas (kuris vienintelis eina pareigas) atlyginimo skelbti nesutinka.
Šaltinis. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

10 lentelė. Žuvininkystės tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus) neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas

2018 m. Darbuotojų,
einančių vienarūšes
pareigas, skaičius

2017 m.

2018 m.

x

x

x

Poskyrio vedėjas
Vyriausiasis specialistas

1018
904

1025
992

1
51

Vyresnysis specialistas

742

862

14

Specialistas

544

647

53

Darbininkas

x

432

4

Skyriaus vedėjas

Pastabos:
1)
x* - darbuotojas (kuris vienintelis eina pareigas) atlyginimo skelbti nesutinka;
2) darbo užmokesčio svyravimus ataskaitinį laikotarpį lėmė įstaigoje taikoma suminė darbo laiko apskaita.
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Šaltinis. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

11 lentelė. Priežiūrą atliekančio subjekto, Žuvininkystės tarnybos,

veiklos efektyvumo rodikliai*
Nr.

Matavimo Vyriausybės
Rodiklio pavadinimas
vnt.
siekis

1.

Pagrindinio
priežiūros
institucijos veiklos
(paskirties) tikslo
pasiekimo lygis

2.

Trijų priežiūros
srityse, kuriose yra
didžiausia
reikšmingos žalos
ar pavojaus
visuomenei, kitų
asmenų interesams
ar aplinkai
atsiradimo rizika,
padėties ar būklės
pokytis

3.

Rizikingiausių
ūkio subjektų
(ūkinių veiklų,
objektų)
patikrinimų dalis
palyginti su visais
patikrinimais

4.

Vidutinio ar mažo
rizikingumo ūkio
subjektų (ūkinių
veiklų, objektų)
patikrinimų dalis
palyginti su visais
patikrinimais

5.

6.

Patikrinimų, atliktų
naudojant
kontrolinius
klausimynus, dalis
palyginti su visais
patikrinimais
Planinių patikrinimų,
apie kuriuos iš anksto
pranešama
tikrinamam ūkio
subjektui, dalis
palyginti su visais

Proc.

Siektina
rodiklio
reikšmė
2017 m.

Siektina
rodiklio
reikšmė
2018 m.

Faktinė
2018 m.
reikšmė

-

100

100

100

Gerinti

Gerinta

Gerinta

Gerinta

proc.

↑

10

11

23

proc.

↓

90

89

77

proc.

↑

1,5

1,5

1,5

proc.

↑

1,6

1,7

1,7

Komentaras dėl
kriterijaus
pasiekimo lygio
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patikrinimais

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Viešai skelbiama
informacija apie
planinius
patikrinimus
Patikrinimų,
padėjusių užkirsti
kelią žalos
visuomenei, kitų
asmenų interesams ar
aplinkai atsiradimui,
kai ši žala ar pavojus
reikšmingi, dalis
palyginti su visais
neplaniniais
patikrinimais
Finansinių ir
žmogiškųjų išteklių
dalis rizikos
vertinimui,
planavimui ir analizei
Finansinių ir
žmogiškųjų išteklių
dalis konsultavimui,
informavimui ir
prevencijai
Finansinių ir
žmogiškųjų išteklių
dalis fiziniams
patikrinimams
Planinių patikrinimų
trukmė
Iniciatyvų, siekiant
mažinti nepagrįstų,
neproporcingų ūkinės
veiklos suvaržymų,
skaičius
Institucijų
darbuotojų,
dalyvavusių
kvalifikacijos
tobulinimo kursuose
ir mokymuose,
skaičius
Ūkio subjektų,
teigiančių, kad
priežiūros institucijos
konsultacija buvo
naudinga, padėjo
suprasti teisės aktus ir
jų laikytis, dalis
Ūkio subjektų,
teigiančių, kad
kontroliniai
klausimynai padėjo

Proc.

100

100

100

↑

95

95

95

↑

70

72

72

↑

100

100

100

↓

55

52

50

min.

↓

200

155

150

vnt.

↑

4

4

4

vnt.

↑

19

19

20

proc.

↑

100

100

100

proc.

↑

2,5

10

10

proc.
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18.

19.

suvokti teisės aktų
reikalavimus ir geriau
juos įgyvendinti,
dalis
Ūkio subjektų,
teigiančių, kad
pirmaisiais veiklos
metais gavo naudingų
konsultacijų ir jiems
nebuvo taikytos
poveikio priemonės,
išskyrus atvejus, kai
jos buvo būtinos ir
neišvengiamos,
siekiant užkirsti kelią
reikšmingos žalos ar
pavojaus visuomenei,
kitų asmenų
interesams ar aplinkai
atsiradimui, dalis
Užtikrinta, kad
skelbtini
Žuvininkystės
tarnybos duomenys
apie žvejybos
leidimus, paskirtas
kvotas būtų prieinami
Žuvininkystės
tarnybos svetainėje

proc.

proc.

↑

14

20

20

100

100

100

* Rodiklių detalus išaiškinimas ir skaičiavimo metodika pateikiama Ūkio ministerijos parengtame dokumente
„Rekomendacijos, kaip įdiegti ir taikyti priežiūros institucijų veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklius"
http://www.ukmin.lt/uploads/documents/Prieziuros%20instituciju%20pertvarka/Rekomendacijos_rodikliai.pdf
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12 lentelė. Žuvininkystės tarnybos veiklos efektyvumo vertinimo kriterijų reikšmės
2018 m.
Nr.

Kriterijaus pavadinimas

2017
metai
(faktas)

2018
metai
(planas)

7,27

12,50

2018
metai
(faktas)

1 lentelė. Bendrosios įstaigos veiklos efektyvumo vertinimo
kriterijai
1.

Darbuotojų skaičius vienam vadovaujančiam darbuotojui,
pareigybių sk.

1.1.

Įstaigos pareigybių sąraše ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
nurodytas vadovaujančių darbuotojų pareigybių skaičius.

22

10

9

1.2.

Įstaigos pareigybių sąraše ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
nurodytas bendras pareigybių (vadovaujančių darbuotojų ir
darbuotojų) skaičius.

182

135

121

2.

Bendrosios
veiklos
srities
darbuotojų
(įskaitant
vadovaujančius darbuotojus, išskyrus įstaigos vadovą)
(toliau – bendrosios veiklos srities darbuotojai) skaičius
vienam specialiosios veiklos srities darbuotojui (įskaitant
vadovaujančius darbuotojus, išskyrus įstaigos vadovą)
(toliau – specialiosios veiklos srities darbuotojai),
pareigybių sk.

2.1.

Įstaigos pareigybių sąraše ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
nurodytas bendrosios veiklos srities darbuotojų pareigybių
skaičius.

26

8

14

2.2.

Įstaigų pareigybių sąraše ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
nurodytas specialiosios veiklos srities darbuotojų pareigybių
skaičius.

156

140

106

0,17

0,06

15,13

0,14

2 lentelė. Bendrosios veiklos srities funkcijų efektyvumo
vertinimo kriterijai
I. Personalo valdymas
1.

Įstaigos darbuotojų (įskaitant vadovaujančius darbuotojus)
savanoriška kaita, proc.

13,74

13,57

27,00

1.1.

Savo noru išėjusių darbuotojų (išskyrus pakaitinius valstybės
tarnautojus ir darbuotojus, kurie laimėjo konkursą arba buvo
priimti į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje
įstaigoje) skaičius įstaigoje per ataskaitinius biudžetinius
metus.

25

20

32

1.2.

Įstaigos pareigybių sąraše ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
nurodytas bendras pareigybių (vadovaujančių darbuotojų ir
darbuotojų) skaičius.

182

148

121

Komentar
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2.

Vienam
darbuotojui
(įskaitant
vadovaujančius
darbuotojus) tenkanti personalo valdymo funkcijos
vykdymo išlaidų dalis, Eur

159,49

136,49

2.1.

Personalo valdymo funkcijos vykdymo išlaidos, į kurias
įskaitomos faktinės metinės personalo valdymo darbuotojų
darbo užmokesčio, socialinio draudimo, jų specializuoto
kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių išlaidos, darbdavio
socialinės paramos išlaidos, Eur.

29027,91

20200,00

2.2.

Įstaigos pareigybių sąraše ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
nurodytas bendras pareigybių (vadovaujančių darbuotojų ir
darbuotojų) skaičius.

182

148

2.3.

Veiklos (reguliavimo) srities įstaigų arba kitų aptarnaujamų
įstaigų darbuotojų (įskaitant vadovaujančius darbuotojus),
kurių personalo valdymo funkcijos vykdomos, skaičius
ataskaitinių metų gruodžio 31 d. (pildoma jei įstaigos
personalo valdymo darbuotojai vykdo personalo valdymo
funkcijas jos veiklos (reguliavimo) sričiai priskirtų įstaigų
darbuotojams ar kitų aptarnaujamų įstaigų darbuotojams).

-

-

2.4.

Personalo valdymo darbuotojų pareigybių skaičius ataskaitinių
metų gruodžio 31 d.

1,89

1,5

3.

Vienam
darbuotojui
(įskaitant
vadovaujančius
darbuotojus) tenkanti personalo administravimo funkcijos
vykdymo išlaidų dalis, Eur

-

260,54

31524,31

121

-

1,7

-

-

3.1.

Personalo administravimo funkcijos vykdymo išlaidos, į kurias
įskaitomos faktinės metinės personalo administravimo
darbuotojų darbo užmokesčio, socialinio draudimo, jų
specializuoto kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių išlaidos,
darbdavio socialinės paramos išlaidos, Eur.

-

-

Administ
ravimo
išlaidos
įtrauktos
į
valdymo
išlaidas
(p. 2.1.)

3.2.

Įstaigos pareigybių sąraše ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
nurodytas bendras pareigybių (vadovaujančių darbuotojų ir
darbuotojų) skaičius.

-

-

-

3.3.

Veiklos (reguliavimo) srities įstaigų arba kitų aptarnaujamų
įstaigų darbuotojų (įskaitant vadovaujančius darbuotojus),
kurių personalo administravimo funkcijos vykdomos, skaičius
ataskaitinių metų gruodžio 31 d. (pildoma jei įstaigos
personalo administravimo darbuotojai vykdo personalo
administravimo funkcijas jos veiklos (reguliavimo) sričiai
priskirtų įstaigų 2darbuotojams ar kitų aptarnaujamų įstaigų
darbuotojams).

-

-

-

3.4.

Personalo administravimo darbuotojų pareigybių skaičius

-

-

-
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ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
III. Dokumentų valdymas

4.

Įstaigos per ataskaitinius biudžetinius metus gautų ir
sudarytų (įskaitant ir siunčiamų) elektroninių dokumentų
skaičius nuo visų įstaigos per ataskaitinius biudžetinius
metus gautų ir sudarytų dokumentų skaičiaus, proc.

4.1.

Įstaigos per ataskaitinius biudžetinius metus gautų ir sudarytų
(įskaitant ir siunčiamus) elektroninių dokumentų skaičius, vnt.

4502

4800

4700

4.2.

Įstaigos dokumentų (gautų ir sudarytų, įskaitant ir siunčiamus,
dokumentų skaičius) apyvarta per ataskaitinius biudžetinius
metus, vnt.

48127

48000

48020

5.

Vienam oficialiam veiklos dokumentui, nepaisant jo
formos, laikmenos ir pateikimo būdo, tenkanti dokumentų
valdymo funkcijos vykdymo išlaidų dalis, Eur.

1,02

5.1.

Dokumentų valdymo funkcijos vykdymo išlaidos, į kurias
įskaičiuojamos faktinės metinės dokumentų valdymo
darbuotojų darbo užmokesčio, socialinio draudimo, jų
specializuoto kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių išlaidos,
darbdavio socialinės paramos išlaidos, Eur.

34335,09

5.2.

Faktinės metinės dokumentų valdymo sistemos priežiūros
išlaidos, Eur.

5.3.

Faktinės metinės pašto paslaugų įsigijimo išlaidos, Eur

5.4.

Faktinės metinės dokumentų tvarkymo ir (ar) saugojimo
paslaugų įsigijimo išlaidos, Eur.

9,35

10

0,87

9,8

0,68

35000,00

32559,00

5000,00

5266,00

1560,00

546,99

0,00

0,00

0,00

5.5.

Faktinės metinės išlaidos, patirtos įsigyjant laiko žymas
elektroninių dokumentų elektroninių parašų galiojimo
įrodymams užtikrinti, elektroninio parašo sertifikatus ir jų
įrenginius, Eur.

0,00

0,00

0,00

5.6.

Įstaigos dokumentų (gautų ir sudarytų, įskaitant ir siunčiamus,
dokumentų skaičius) apyvarta per ataskaitinius biudžetinius
metus, vnt.

48127

48000

48020

III. Informacinių technologijų (IT) infrastruktūros ir
vidaus administravimo informacinių sistemų (IS) valdymas

13183,75
Doclogix
licencijos
1555,41
Personalo
išlaidos
dėl
įstaigos
struktūros
pakeitimo
padidėjo
personalo
kaita
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6.

Vienam vidaus administravimo funkcijoms skirtose
informacinėse sistemoje (toliau – vidaus administravimo
IS)
registruotam
naudotojui
tenkanti
vidaus
administravimo IS tvarkymo ir priežiūros veiklos išlaidų
dalis, Eur.

65,09

66,00

145,95

6.1.

Vidaus administravimo IS skaičius, vnt.

3

3

6.2.

Vidaus administravimo IS registruotų aktyvių naudotojų
paskyrų skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 d. vnt.

50

50
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6.3.

Vidaus administravimo IS tvarkymo ir priežiūros veiklos
išlaidos, į kurias įskaitomos faktinės metinės IT darbuotojų,
kurie vykdo vidaus administravimo IS tvarkymo ir priežiūros
veiklą, darbo užmokesčio, socialinio draudimo, jų
specializuoto kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių išlaidos,
darbdavio socialinės paramos išlaidos, Eur.

3254,60

3300,00

7793,00

6.4.

Faktinės metinės vidaus administravimo IS tvarkymo ir
priežiūros veiklos paslaugų įsigijimo išlaidos, Eur.

0,00

0,00

2131,42

Netaikom
a

Netaikoma

Netaikom
a

7.

Vienai tarnybinei stočiai tenkanti informacinių ir ryšių
technologijų (toliau – IRT) infrastruktūros priežiūros ir
administravimo veiklos išlaidų dalis, Eur.

3

(vertinimo kriterijaus duomenis pildo tik valstybės registrų
(kadastrų) ir valstybės IS tvarkytojai).

7.1.

Įstaigos administruojamų fizinių ir virtualių tarnybinių stočių
skaičius ataskaitinių metų gruodžio 31 d. (įtraukiamos tik
naudojamos tarnybinės stotys), vnt.

-

-

-

7.2.

IRT infrastruktūros priežiūros ir administravimo veiklos
išlaidos, į kurias įskaitomos faktinės metinės IT darbuotojų,
kurie vykdo IRT infrastruktūros priežiūrą ir administravimo
veiklą, darbo užmokesčio, socialinio draudimo, jų
specializuoto kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių išlaidos,
darbdavio socialinės paramos išlaidos, Eur.

-

-

-

7.3.

Faktinės metinės IRT infrastruktūros priežiūros
administravimo paslaugų įsigijimo išlaidos, Eur.

-

-

-

7.4.

Įstaigos tvarkomo valstybės registro (kadastro) ir (arba)
valstybės IS svarbos kategorija.

-

-

-

8.

Vienai kompiuterinei darbo vietai tenkanti kompiuterinių
darbo vietų techninės priežiūros išlaidų dalis, Eur.

40,37

47,30

8.1.

Kompiuterinių darbo vietų techninės priežiūros išlaidos, į
kurias įskaitomos faktinės metinės IT darbuotojų, kurie vykdo
kompiuterinių darbo vietų ir joms skirtos techninės ir
programinės įrangos (pvz., fiziniai ir loginiai tinklai, užkardos
ir kitos) techninės priežiūros veiklą, darbo užmokesčio,
socialinio draudimo, jų specializuoto kvalifikacijos kėlimo,

7267,25

7000,00

ir

100,14

11916,00
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komandiruočių išlaidos, darbdavio socialinės paramos išlaidos,
Eur.

8.2.

Faktinės metinės kompiuterinių
paslaugų įsigijimo išlaidos, Eur.

darbo

vietų

priežiūros

8.3.

Kompiuterinių darbo vietų skaičius ataskaitinių metų gruodžio
31 d., vnt.

0,00

0,00

0,00

180

148

119

IV Finansų valdymas ir apskaita

9.

Vienam
darbuotojui
(įskaitant
vadovaujančius
darbuotojus) tenkanti finansų valdymo funkcijai vykdyti
reikalingų išlaidų dalis, Eur.

-

-

513,68

62155,00
Buhalterinė
s apskaitos
funkcijos
buvo
vykdomos
iki liepos 1
d.
Nuo liepos
1
d.
buhalterinė
s funkcijos
perduotos
Nacionalini
am
bendrųjų
funkcijų
centrui
(NBFC)

9.1.

Finansų valdymo funkcijos vykdymo išlaidos, į kurias
įskaitomos faktinės metinės finansų valdymo darbuotojų darbo
užmokesčio,
socialinio
draudimo,
jų
specializuoto
kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių išlaidos, darbdavio
socialinės paramos išlaidos, Eur.

-

-

9.2.

Įstaigos pareigybių sąraše ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
nurodytas bendras pareigybių (vadovaujančių darbuotojų ir
darbuotojų) skaičius.

-

-

121

9.3.

Veiklos (reguliavimo) srities įstaigų arba kitų aptarnaujamų
įstaigų, kurių finansų valdymo funkcijos vykdomos, darbuotojų
(įskaitant vadovaujančius darbuotojus) skaičius ataskaitinių
metų gruodžio 31 d. (pildoma jei įstaigos finansų valdymo
darbuotojai vykdo finansų valdymo funkcijas jos veiklos
(reguliavimo) sričiai priskirtose įstaigose ar kitose
aptarnaujamose įstaigose).

-

-

-

9.4.

Finansų valdymo darbuotojų pareigybių skaičius ataskaitinių
metų gruodžio 31 d.

-

-

3,62

10.

Vienam
darbuotojui
(įskaitant
vadovaujančius
darbuotojus) tenkanti buhalterinės apskaitos funkcijai
vykdyti reikalingų išlaidų dalis, Eur.

-

-

-

10.1.

Buhalterinės apskaitos funkcijos vykdymo išlaidos, į kurias
įskaitomos faktinės metinės buhalterinės apskaitos darbuotojų
darbo užmokesčio, socialinio draudimo, jų specializuoto
kvalifikacijos kėlimo, komandiruočių išlaidos, darbdavio

-

-

-

68

socialinės paramos išlaidos, Eur.

10.2.

Įstaigos pareigybių sąraše ataskaitinių metų gruodžio 31 d.
nurodytas bendras pareigybių (vadovaujančių darbuotojų ir
darbuotojų) skaičius.

-

-

-

10.3.

Veiklos (reguliavimo) srities įstaigų arba kitų aptarnaujamų
įstaigų, kurių buhalterinės apskaitos funkcijos vykdomos,
darbuotojų (įskaitant vadovaujančius darbuotojus) skaičius
ataskaitinių metų gruodžio 31 d. (pildoma jei įstaigos
buhalterinės apskaitos darbuotojai vykdo buhalterinės
apskaitos funkcijas jos veiklos (reguliavimo) sričiai priskirtose
įstaigose ar kitose aptarnaujamose įstaigose).

-

-

-

10.4.

Buhalterinės apskaitos darbuotojų
ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

-

-

-

pareigybių

skaičius

Pastaba.
Vertinimo kriterijų skaičiavimo paaiškinimai skelbiami Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto
svetainėje http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/veiklos-efektyvumo-tobulinimas/bendruju-funkciju-efektyvumas

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2018-ųjų metų veiklos ataskaita
(įstaigos pavadinimas)
13 lentelė
Žemės ūkio ministerijos programos ir priemonės,
prie kurių įgyvendinimo prisidėjo Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
Kodas

Programos /
priemonės
Kpavadinimas

Programos
/priemonės
koordinatorius

1

2

3

Fin. Fin.
bū- šaldas1 tinis
4

5

Iš viso (Eur)
(planas)

Iš viso

iš jų DU

Iš viso

iš jų VIP

Iš viso
(Eur)
(faktas)

6=7+9

7

8

9

10

11

Išlaidoms (Eur)

Turtui įsigyti (Eur)

Išlaidoms (Eur)

Turtui įsigyti (Eur)

Iš viso

iš jų DU

Iš viso

iš jų VIP

12

13

14

15

2018 metais
02.001

Programa.
Žuvininkystės
plėtra ir
konkurencingumas
02.001. Priemonė – Kontrolė A. Adomaitis
01.01.17 ir vykdymo
užtikrinimas
02.001. Priemonė –
01.01.18 Duomenų rinkimas

ES
6

A. Adomaitis

ES
6
ES

6

6

483 000,00

483 000,00

95 000,00 28 000,00

12 000,00

67 000,00

67 000,00

287 984,00 267 984,00

96 000,00

20 000,00

0,00

71 996,00 66 996,00

24 000,00

5 000,00

0,00

368 637,75 368 637,75
122 879,25 122 879,25

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

598 293,55 202 654,01 108 000, 00

395 639,54

395 639,54

22 517,11

12 000,00

56 158,28

56 158,28

137 451,25 123 860,53

63 143,32

13 590,72

0,00

30 965,13

15 785,83

3 397,68

0,00

253 741,57 253 741,57
84 580,53
84 580,53

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

78 675,39

BF

BF
– A. Adomaitis
02.001. Priemonė
01.01.19 Žvejybos poveikio
jūrų
aplinkai
mažinimas, įskaitant
nepageidaujamos
priegaudos vengimą
ir
mažinimą
(Parama europinių
ungurių
išteklių
atkūrimui
Lietuvoje)
02.001.0 Priemonė – Parama A. Adomaitis
1.01.22 žvejybos galimybių
paskirstymo
sistemoms.
Projektas „Žvejybos
sektoriaus

735 000,00 252 000,00 108 000,00

34 362,81

BF

ES

21 780,00

0,00

0,00

21 780,00

21 780,00

21 780,00

0,00

0,00

21 780,00

21 780,00

BF

7 260,00

0,00

0,00

7 260,00

7 260,00

7 260,00

0,00

0,00

7 260,00

7 260,00

perleidžiamųjų teisių
registro sukūrimas ir
įdiegimas“
02.001. Priemonė – Vandens
01.01.25 biologinės įvairovės
apsauga
ir
atkūrimas,
su
akvakultūra
susijusių ekosistemų
stiprinimas, taip pat
efektyviai išteklius
naudojančios
akvakultūros
skatinimas (Parama
žuvitakiams įrengti
Lietuvoje)
02.001. Priemonė – Žuvų ir
02.01.01 vėžių veisimas, jų
išteklių atkūrimas,
gausinimas,
monitoringas,
tyrimai ir žvejybos
kontrolė
–
02.001. Priemonė
02.01.02 Tikslinės paskirties
pajamų naudojimas
Žuvininkystės
įstatyme
numatytiems
tikslams siekti

A. Adomaitis
V. Gečys

ES

6

A. Adomaitis
V. Gečys

371 527,50
123 842,50

1 495,50
498,50

0,00
0,00

370 032,00
123 344,00

3 039 000,00 3 019 000, 1 562 000,00
00

20 000,00

0,00
0,00

159 859,41
53 286,48

7 070,39
2 356,80

0,00
0,00

152 789,02
50 929,68

0,00
0,00

0,002 524 036,39 2 514 160,92 1 308 806,59

9 875,47

8 112,50

BF

VB

35 777,57

30 000,00

0,00

5 777,57

0,00

157 599,86

73 100,00

0,00

84 499,86

0,00

5
PĮ

A. Adomaitis

0,00

5

PĮ

0,00

0,00

0,00

0,00

14 lentelė
FINANSAVIMAS SUDARANT METINES PROGRAMŲ SĄMATAS
Kodas

Vei
ksm
o
Nr.

Veiksmo pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Mato Siektin Faktinė Komentaras Finan
vnt.
a
reikšmė
-savi
reikšmė
mo
šaltini
s4

Panaudoti asignavimai (Eur)

Iš viso

1
02.001

2
3
4
5
6
7
8
Strateginio veiklos plano programos pavadinimas – Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas

9

10=11+13

Išlaidos
Iš viso

iš jų DU

11

12

Tuirtui įsigyti, EUR
Iš viso
Iš jų VIP

02.001.02 Strateginio veiklos plano programos antras tikslas – Išsaugoti žuvų ir vėžių išteklius bei
kontroliuoti jų naudojimą
Strateginio veiklos plano programos uždavinys – Atkurti, palaikyti ir gausinti žuvų ir vėžių
išteklius, vykdyti efektyvią žvejybos kontrolę bei plėtoti žuvų veislininkystę
Programos tikslų / uždavinių vertinimo kriterijai, už kuriuos atsakinga Įstaiga:
R-02.001- Žuvininkystės kontrolės duomenų, teikiamų elektroniniu būdu,
proc.
25
55
02-02
dalis (proc.) iš visų teikiamų žuvininkystės kontrolės duomenų

P-02.00102-01-01

Išleidžiamų į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti
leidimai naudoti žvejybos plotą, žuvų ir vėžių skaičius

P-02.001- Elektroninių žuvininkystės dokumentų skaičius
02
-01-02
02.001.02.0 Programos priemonės pavadinimas – Žuvų ir vėžių veisimas,
jų išteklių atkūrimas, gausinimas, monitoringas, tyrimai ir
1.01
žvejybos kontrolė

mln.
vnt.

7,3

7,3

vnt.

1800

3381

ES
BF
VB 2 524 036,39
PVM
PĮ

1. Pagal mokslininkų
Gaudyti ir pristatyti poskyriams
rekomendacijas parengti žuvų reproduktorius – 16 žuvų
žuvų ir vėžių gaudymo ir vėžių rūšių

vnt.

12

11 Margųjų

upėtakių
žuvų
nebuvo sugauta.

35 777,57

2 514 160,92

1 308 806,59

9 875,47

8 112,50

30 000,00

0,00

5 777,57

0,00

žuvivaisai,
plano
projektą ir
jį įgyvendinti
2. Žuvų išteklių naudojimą Dalyvauta kontrolės misijose ES vnt.
reglamentuojančių
ir kitų šalių žvejybos kontrolės
teisės
laivuose tolimųjų jūrų regionuose
aktų įgyvendinimas
Patikrinta Lietuvos žvejybos vnt.
žuvininkystės kontrolės laivų,
ir
iškraunančių Atlanto vandenyse
stebėsenos srityse jūrų
sužvejotas žuvis ES šalių narių
vandenyse
(Baltijos uostuose
jūros ir
Patikrinti trečiųjų šalių žvejybos proc.
tolimuosiuose žvejybos
laivų,
iškraunančių
žuvis
rajonuose)
(išskyrus konteinerinius)
Patikrinti iškrovimai iš žvejybos proc.
laivų,
žvejojančių
menkes
Baltijos
jūroje, vertinant pagal iškrautų
žuvų svorį
Atliktas Baltijos jūros žvejybos
vnt.
kontrolės Bendrojo veiklos plano
koordinavimas, vnt.
Atlikta didmeninės prekybos ir
vnt.
perdirbimo įmonių patikrinimų
per metus
Patikrinta žvejų mėgėjų
vnt.
Atliktų žvejybos patikrinimų
jūroje iš oro
Patikrinta Lietuvos Baltijos jūros
IEZ (ICES 26 pakvadratyje)
žvejybos laivų jūroje
Atliktų patikrinimų žvejybos
produktų iškrovimo vietose
Baltijos jūros pakrantėje
Dalyvauta kontrolės misijose ES
žvejybos kontrolės laivuose
Baltijos jūroje
Elektroniniu būdu pateiktų
pirminio žvejybos produktų
pardavimo pažymų kiekis

3

3

1

0

5

5,4

25

30,90

1

1

13

15

760

786

vnt.

6

6

vnt.

100

101

vnt.

100

32

vnt.

3

3

proc.

50

54

6. Europos
Sąjungos
žuvininkystės produktų
rinkos organizavimo ir
tiekimo
rinkai
reikalavimų
įgyvendinimas

Patikrinta
ir
patvirtinta
gamintojų
organizacijų
gamybos ir prekybos planų

vnt.

3

Patikrinta
ir
patvirtinta
vnt.
3
gamintojų organizacijų metinių
ataskaitų
Atlikta gamintojų organizacijų
vnt.
3
planinių patikrų vietoje
02.001.02. Programos priemonės pavadinimas - Tikslinės paskirties pajamų
01.02 naudojimas žuvininkystės įstatyme numatytiems tikslams siekti

1. Tikslinės
paskirties
pajamų lėšų 100 proc.
panaudojimas
įgyvendinti
Žuvininkystės įstatymo
31
str.
5
dalyje
numatytoms priemonėms

Lėšos, skirtos prietaisams,
įrenginiams, medžiagoms ir
kitoms
materialinėms
priemonėms ir kt. išlaidoms
reikalingoms
žuvininkystės
kontrolei atlikti, taip pat
žuvininkystės
duomenų
valstybės
informacinėms
sistemoms kurti, tvarkyti ir
prižiūrėti, proc.

proc.

100

3

3

3
ES
BF
VB
PVM
PĮ
98,32

157 599,86

73 100,00

0,00

84 499,86

0,00

15 lentelė

SUTARTYS DĖL FUNKCIJŲ VYKDYMO IR (AR) PARAMOS GAVIMO
Sutartis sudaroma3: Funkcijoms vykdyti
Paramai gauti
Kodas

Veiksmo
Nr.

Veiksmo
pavadinimas

Vertinimo kriterijai

Mato
vnt.

Siekti
Faktina
nė reikšreikšmė
mė

Komentaras

1
02.001

2
3
4
5
6
7
Strateginio veiklos plano programos pavadinimas – Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas

02.001.01

Strateginio veiklos plano programos tikslo pavadinimas - Plėtoti žuvininkystės sektorių ir didinti jo
konkurencingumą
Strateginio veiklos plano programos uždavinys – Skatinti tvarią ir tausią, inovatyvią, žiniomis pagrįstą
žuvininkystę ir akvakultūrą, žuvininkystės regionų bendruomenių augimą ir užimtumą

R-02.00101-02

Publikuotų konsultacijų žvejybos klausimais, skaičius

02.001.01.
01.17

Programos priemonės pavadinimas – Kontrolė ir vykdymo užtikrinimas

vnt.

3

8

Finansavimo
šaltinis4

Iš viso

9

10=11+13

Išlaidos

Turtas

Iš viso

iš jų DU

Iš viso

11

12

13

iš jų VIP:

14

4

ES

598 293.55

202 654.01

BF

78 675.39

22 517,11

VB
PVM
PĮ

Vykdyti ES teisės
aktus
atitinkančią
žvejybos kontrolę

Panaudoti asignavimai (Eur)

Elektroninių žvejybos žurnalų apskaitos
tobulinimas ir priežiūra

vnt.

1

1

Žvejybos leidimų posistemės tobulinimas ir
priežiūra

vnt.

1

1

Žvejybos liudijimų posistemės tobulinimas ir
priežiūra

vnt.

1

1

Pažeidimų registro tobulinimas ir priežiūra
Inspektavimo ataskaitų tobulinimas ir
priežiūra
Žvejybos galimybių registro tobulinimas ir
priežiūra
Žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų

vnt.
vnt.

1
1

1
1

vnt.

1

1

vnt.

1

1

108
000,00
12
000,00

395 639,54
56 158,28

395
639,54
56 158,28

02.001.01.
01.18

sistemos tobulinimas ir priežiūra
VALID posistemės tobulinimas ir priežiūra
Rizikos analizės tobulinimas ir priežiūra
Integracijų su kitomis LR ir ES IT sistemomis
vystymas
Pirminių pardavimų ir perėmimo pažymų
apskaitos tobulinimas ir priežiūra
Atsekamumo sistemos tobulinimas ir priežiūra
Mobiliųjų sprendimų aplikacijos tobulinimas
ir priežiūra
Duomenų analizės sistemos IBM Cognos
atnaujinimas, tvarkymas ir administravimas
Elektroninės žvejybos žurnalų sistemos
atnaujinimas, tvarkymas ir administravimas
Palydovinės žvejybos laivų sistemos
atnaujinimas, tvarkymas ir administravimas
Žvejybos laivų, kuriuose įdiegta ir
aptarnaujama palydovinė žvejybos laivų
stebėjimo sistema, skaičius
Žvejybos laivų, kuriuose įdiegta ir
aptarnaujama elektroninių žvejybos žurnalų
sistema, skaičius
Programos priemonės pavadinimas – Duomenų rinkimas

vnt.
vnt.
vnt.

1
1
3

1
1
3

vnt.

1

1

vnt.
vnt.

1
1

1
1

vnt.

1

2

vnt.

1

1

vnt.

1

1

vnt.

41

36

vnt.

41

36

ES

137 451,25

123 860,53

63
143,32

13 590,72

0,00

BF

34 362,81

30 965,13

15
785,83

3 397,68

0,00

VB
PVM
PĮ

Vykdyti duomenų
rinkimo programą

Mokslinių reisų skaičius laivu „Darius“: - 2
tarptautiniai Baltijos jūros tralavimo tyrimai
(BITS) I ir IV ketv.; 1 Baltijos jūros akustinis
šprotų tyrimas (BASS) gegužės mėn.; 1
tarptautinis Baltijos jūros akustinis tyrimas
(BIAS) spalio mėn.

vnt.

4

2

Eksperimentinių reisų skaičius laivu „Darius“
kitų gyvūnų (žinduolių, paukščių ir kt.) bei
saugomų
gyvūnų
rūšių priegaudai ir
išmetimams registruoti

vnt.

4

2

02.001.01.
01.19

02.001.01.
01.25

vnt.
6
Sutartys su tolimųjų žvejybos rajonų, kuriuose
2
žvejoja laivai su Lietuvos vėliava, žvejybos
subjektais dėl verslinės žvejybos duomenų
rinkimo
vnt.
4
Atlikti
kontrolinių
reisų
į
0
žvejybos laivus jūroje priegaudos išmetimams
registruoti
vnt.
200
Surinkti
verslinių
žuvų
rūšių
100
mėginius biologiniams parametrams tirti
vnt.
20
Įvykdyti reisų į žuvų iškrovimo vietas žuvų
16
mėginiams paimti
vnt.
60
45
kartus
pastatyti
tinklus
Baltijos
14
jūros priekrantėje verslinių žuvų ir priegaudos
duomenims rinkti
vnt.
23
Dalyvauti
Europos
Komisijos
7
organizuojamuose susitikimuose ir darbo
grupėse duomenų rinkimo klausimais
vnt.
4
Mėgėjų žvejybos duomenų rinkimas apklausos
4
būdu (4 žuvų rūšys: lašišos, šlakiai, menkės ir
unguriai).
proc.
100
Europos Komisijai ir Tarptautinei jūrų
100
tyrinėjimo
tarybai
pateiktos
duomenų
rinkmenos pagal specialiuosius paklausimus,
proc.
Priemonė – Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas, įskaitant nepageidaujamos priegaudos
vengimą ir mažinimą (Parama europinių ungurių išteklių atkūrimui Lietuvoje). Parama išsaugojimo
priemonių rengimui ir įgyvendinimui Projektas „Europinių ungurių išteklių atkūrimas Lietuvoje“
Projektas parengtas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos
pirmojo Sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės,
konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Parama išsaugojimo
priemonių rengimui ir įgyvendinimui“ veiklos sritį „Parama europinių ungurių išteklių valdymo
planui Lietuvoje įgyvendinti“ (Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 – 2022 m.)
1
Prisidėti prie ungurių
Europinių ungurių populiacijos išteklių ataskaita
1
išteklių atkūrimo
atstatymo ir būklės monitoringo tyrimai
Lietuvoje ir europinių
ungurių areale,
įgyvendinant Ungurių
išteklių atkūrimo planą
Priemonė – Vandens biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, su akvakultūra susijusių ekosistemų
stiprinimas, taip pat efektyviai išteklius naudojančios akvakultūros skatinimas (Parama žuvitakių
įrengimui Lietuvoje), projektas „Žuvų pralaidų įrengimas ir modernizavimas Tauragės rajone“.
Projektas parengtas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos
pirmojo Sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės,

ES
BF

253 741,57
84 580,53

253 741,57
84 580,53

0,00
0,00

0.00
0.00

0,00
0,00

ES

159 859,41

7 070,39

0,00

152 789,02

0,00

BF

53 286,48

2 356,80

0,00

50 929,68

0,00

VB

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VB
PVM
PĮ

konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas" priemonę „Vidaus vandenų žvejyba ir
vidaus vandenų gyvūnija bei augalija – vidaus vandenų gyvūnijos ir augalijos apsaugojimas ir
praturtinimas“
(Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-2019)
3
Apsaugoti
ir
plėtoti Paskelbti konkursą naujų žuvų pralaidų Vnt.
1
vidaus vandenų fauną ir Tauragės r. statybai ir pradėti paslaugų
florą prisidedant prie pirkimą
vandens
aplinkos
gerinimo,
žuvų
migracijos
sąlygų
gerinimo
02.001.01. Priemonė – Parama žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms. Projektas „Žvejybos sektoriaus
01.22
perleidžiamųjų teisių registro sukūrimas ir įdiegimas“.
Projektas parengtas pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos
pirmojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios,
inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Parama
žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms“. (Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m.)

2018 m.

PVM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PĮ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ES

21 780,00

0,00

0,00

21 780,00

21 780,00

BF

7 260,00

0,00

0,00

7 260,00

7 260,00

VB
PVM

Įgyvendinti Reglamento Sukurti ir įdiegti Žvejybos sektoriaus
(ES)
Nr. 1380/2013 perleidžiamųjų teisių registrą, numatytą
pirmoje
antraštinėje Žuvininkystės įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje.
dalyje
numatytas
išsaugojimo priemones
(žvejybos
galimybių
nustatymo ir paskirstymo
priemones ir žvejybos
laivų žvejybos pajėgumų
pritaikymo prie turimų
žvejybos
galimybių
priemones).

16 lentelė

Vnt.

1

1
PĮ

FINANSAVIMAS PAGAL VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMĄ (VIP)
Programos
priem
o-nės
kodas

1

Projekto
kodas

2

02.001. 021
01.
17

Projekto veikla / Projekto
vertinimo kriterijai

3

Mato vnt.

Siektina Faktinė Komenta Projekto Projekto Viso projekto
reikšreikšras
pradžia pabaiga vertė (Eur)
mė
mė

4

5

6

7

Projekto pavadinimas – Lietuvos žuvininkystės kontrolės programa

9

8
2010

Planuota
likutinė
projekto
vertė 2018
m. gruodžio
31 d. (Eur)

2020 4 640 000,00

1 826 100,00

Faktinė
likutinė
projekto
vertė 2018 m.
gruodžio 31
d. (Eur)

Finansavimo
šaltinis

10

11

12

ES
BF

395 639,54
56 158,28

1 950 000,00

Panaudotos lėšos
(Eur)

VB
PVM
PĮ
KT
Projekto vertinimo kriterijai:
1. LR teisės aktų reikalavimų
vykdymas.
Žuvų
išteklių
išsaugojimas ir kontrolė, siekiant
užtikrinti žuvų išteklius tausojančią
žvejybą yra vienas pagrindinių ES
Bendrosios žuvininkystės politikos
uždavinių

02.00

451 797,82
Projektų skaičius
vnt.
Palydovinius
siųstuvus
naudojančių
žv.
laivų skaičius

3

3

41

36

El.
žvejybos 41
36
žurnalus
naudojančių
žv.
laivų skaičius, vnt.
2. Žvejybos pažeidimų skaičiaus Pažeidimų sk.
8
22
sumažėjimas. Nuolatinė žvejybos vnt.
kontrolė užkirs kelią neteisėtai
žvejybai ir žvejybos taisyklių
pažeidimams. Tikimasi 30 proc.
mažiau
žvejybos
taisyklių
pažeidimų atvejų
3. Užsienio
žvejybos
laivų Vnt.
12
17
kontrolės stiprinimas Lietuvos
išskirtinėje ekonominėje zonoje
Baltijos jūroje. Tikimasi 10 proc.
padidinti tikrinamų laivų skaičių.
4.
Priemonė – Parama žvejybos galimybių paskirstymo sistemoms. Projektas

2016

2018

29 040,00

0,00

0,00

ES

21 780,00

1.01.0
1.22

„Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registro sukūrimas ir įdiegimas“

Projekto vertinimo kriterijai:
Sukurti ir įdiegti Žvejybos
sektoriaus perleidžiamųjų teisių
registrą, numatytą Žuvininkystės
įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje.

vnt.

1

1

BF
VB
PVM
PĮ
KT

7 260,00

