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1. ŽUVININKYSTĖS ĮSTATYMAS
• Pirminis žuvininkystės produktų pardavimas – sužvejotų,
apdorotų ar laive perdirbtų žuvininkystės produktų, iškrautų
uoste, pardavimas arba jų pardavimas iš žvejybos ir kitų
žuvininkystės produktus vežančių laivų.
• Pirminis žuvininkystės produktų supirkėjas – kaip
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 59 straipsnyje
(žuvininkystės produktų pirkėjas, perkantis juos iš žvejybos
laivo per pirminį pardavimą) ir vykdantis pirminį
žuvininkystės produktų supirkimą Lietuvos Respublikos
teritorijoje.
• Pirminis žuvininkystės produktų supirkimas – sužvejotų,
apdorotų ar laive perdirbtų žuvininkystės produktų, iškrautų
uoste, supirkimas arba jų supirkimas iš žvejybos ir kitų
žuvininkystės produktus vežančių laivų.

2. PIRMINIS ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ
PARDAVIMAS IR SUPIRKIMAS
Pirminį žuvininkystės produktų supirkimą gali vykdyti tik
tokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie Žuvininkystės
tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
yra įregistruoti kaip pirminiai žuvininkystės produktų
supirkėjai ir jiems yra išduotas tai patvirtinantis
pažymėjimas.
Pirminiais žuvininkystės produktų supirkėjais gali tapti tiek
juridiniai, tiek fiziniai asmenys pateikęs prašymą. Juridinis
asmuo be prašymo privalo pateikti juridinio asmens
registracijos pažymėjimą. Privaloma sumokėti 160 litų
dydžio žyminį mokestį.
Pirmą kartą po iškrovimo Lietuvos Respublikoje žuvininkystės
produktai turi būti parduodami aukcione arba registruotiems
supirkėjams, arba gamintojų organizacijoms, išskyrus atvejį,
kai iš žuvų išteklių naudotojų iki 30 kg žuvininkystės
produktų įsigyjama asmeninėms reikmėms.

Pirminis pardavimas ir supirkimas vykdomas Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatytose produktų
pardavimo vietose arba aukcione, išskyrus atvejus, kai:
1. Iš žuvų išteklių naudotojų iki 30 kg žuvininkystės produktų
įsigyjama asmeninėms reikmėms.
2. Iki 150 kg parduodamų žuvininkystės produktų sugauta
priekrantės žvejybos laivo ir iš jo iškrauta.
3. Parduodami žuvininkystės produktai, dėl kurių prieš tai
buvo pateikta perėmimo deklaracija.
•
Žuvininkystės produktai pirminiam pardavimui turi būti
pateikiami partijomis. Jie turi būti surūšiuoti pagal šviežumo
bei dydžio kategorijas ir paženklinti kaip to reikalauja teisės
aktai.
•
Kai pirminis žuvininkystės produktai parduodami aukciono
būdu – pirminio žuvininkystės produktų pardavimo pažymą
užpildo ir pateikia aukciono organizatorius elektroniniu
būdu.

Visais kitais atvejais, kai supirkimą vykdo registruotas supirkėjas
arba gamintojų organizacija, tada pažymą pateikia supirkimą
įvykdęs pirkėjas. Pažymas elektroniniu būdu turi pateikti visi
supirkėjai kurių metinė apyvarta užpreitus metus buvo 200
000 eurų arba daugiau. Supirkėjai kurių apyvarta buvo
mažesnė nei 200 000 eurų, pildo popierinės formos pažymas.
Kai žuvininkystės produktai pirmą kartą parduodami asmeninėms
reikmėms, pardavėjas užpildo pardavimo pažymą apie per
vieną dieną parduotus žuvininkystės produktus ir per
48 valandas po žuvininkystės produktų pardavimo vieną
pardavimo pažymos egzempliorių įteikia arba paštu išsiunčia
Žuvininkystės tarnybos padaliniui Klaipėdoje, o kitus du
egzempliorius pasilieka sau.
Elektronines pažymas privalu pateikti per 24 valandas po
įvykdyto pirkimo, o kurie pildo popierines formas, jas
privalu pateikti per 48 valandas.
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Lietuvos supirkėjų skaičiaus pokytis
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Liko: 131
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Žuvininkystės tarnyba supirkėją išregistruoja:
1. Fizinį asmenį – jam mirus ar kai įstatymų nustatyta
tvarka yra paskelbtas mirusiu.
2. Juridinį asmenį – kai jis baigia veiklą kaip
savarankiškas ūkio subjektas ir likviduojamas arba
reorganizuojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
3. Supirkėjas 6 mėnesius iš eilės nevykdė pirminio
žuvininkystės produktų supirkimo.
4. Supirkėjui trečią kartą per 12 mėnesių taikoma
administracinė atsakomybė už pirminio pardavimo,
supirkimo taisyklių pažeidimus.
5. Supirkėjo prašymu.

3. MENKĖS PARDAVIMŲ STATISTIKA
2010 m. -2011 m.

Menkės s/g pardavimai
2010 m.

iki 2011 12 01

Aukciono
būdu

2034 t.

2087 t.

Laisvai

462 t.

363 t.

“Ūkininkų”
turgeliuose

48,5 t.

6,2 t.

4. DRAUDŽIAMŲ SANDĖLIUOTI,VEŽTI, PERDIRBTI
AR PARDUOTI ŽUVŲ AR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ
PANAUDOJIMAS

• Draudžiama sandėliuoti, vežti, perdirbti, parduoti ir
supirkti mažesnes negu Europos Sąjungos ir Lietuvos
Respublikos teisės aktais nustatyto minimalaus
dydžio žuvis, skirtas maistui, išskyrus įmonėse,
užsiimančiose akvakultūra, išaugintas žuvis ir iš jų
pagamintus produktus, žuvis, skirtas žuvivaisai, bei
vidaus vandenyse sužvejotų mažesnių negu nustatyto
minimalaus dydžio žuvų leistiną kiekį.
• Draudžiama vežti, sandėliuoti, perdirbti uždraustos
žvejybos metu sužvejotas šviežias žuvis ir prekiauti
jomis, išskyrus dirbtinai išaugintas žuvis, kurioms turi
būti tai patvirtinantys dokumentai.

Draudžiami sandėliuoti, vežti, perdirbti ar parduoti
žuvininkystės produktai panaudojami:
1. gyvybingos žuvys paleidžiamos atgal į tą patį žuvininkystės
vandens telkinį (tai pažymima žvejybos žurnale), perkeliamos
į kitus žuvininkystės vandens telkinius arba į žuvininkystės
tvenkinius reproduktorių bandai suformuoti. Perkeliant žuvis į
kitą žuvininkystės vandens telkinį, nustatyta tvarka surašomas
žuvų įveisimo aktas;
2. negyvybingos arba žuvusios žuvys ar žuvininkystės produktai
perduodami:
2.1 tinkami žmonių maistui – labdaros ir paramos gavėjams;
2.2. gyvūnams šerti;
2.2. masalui verslinės, mėgėjų arba specialiosios žvejybos metu;
2.2. sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Mokslinių tyrimų tikslais sužvejotas žuvis ar iš jų pagamintus
gaminius šių taisyklių 2 punkte nustatytiems tikslams gali
panaudoti tik asmenys, kuriems išduoti specialiosios žvejybos
leidimai.

5. MINIMALŪS ŽUVŲ DYDŽIAI
• Kiekvienai žuvies rūšiai yra taikomas minimalus
dydis, kurio privalu laikytis jas žvejojant bei
parduodant. Norint išvengti neverslinio dydžio žuvies
pagavimų visų pirma turi būti naudojami atitinkami
žūklės įrankiai, t.y. tinklų akys negali būti mažesnė
nei nustatyta įsakymais. Vienas iš pagrindinių teisės
aktų kuris nusako žvejybos įrankių ir sugaunamų
žuvų dydžius tai 2009 liepos 10 d. įsakymas Nr. 3D83 “Dėl žvejybos Lietuvos Respublikos teritoriniuose
vandenyse ir mažos apimties priekrantės žvejybos
specialiųjų reikalavimų nustatymo”.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Draudžiama žvejoti mažesnio dydžio nei nustatyta
šias žuvis:
STARKIS – 46 cm;
UNGURYS - 45 cm;
MENKĖ – 38 cm;
SYKAS – 36 cm;
KARŠIS – 35 cm;
OTAS – 30 cm;
ŽIOBRIS – 28 cm.
PLEKŠNĖ – 21cm;
STRIMELĖ – 18 cm;
EŠERYS IR RAUDĖ – 18 cm;
STINTA – 16 cm;

Mažesnio dydžio nei išvardintas žuvų pardavimas
GRIEŽTAI DRAUDŽIAMAS

6. DĖL APDROTŲ ATLANTINIŲ MENKIŲ
(GADUS MARCHUA) NEVERSLINIO ILGIO
NUSTATYMO
•

Šis dydis nustatomas remiantis 2010 m. gruodžio 8 d. nr. V1-128
žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu.
•
Apdorotų atlantinių menkių neverslinio ilgio nustatymo taisyklės,
naudojamos tada kai menkei būna pašalintos tam tikros kūno dalys.
•
Išmatuoti gali būti trys taškai:
1.
Atstumas nuo krūtinės peleko pamato pradžios iki uodegos peleko
spindulių galo (I) yra mažesnis nei 26 cm;
2.
Atstumas nuo krūtinės peleko pamato pradžios trečiojo nugaros peleko
spindulių pamato pabaigos (K) yra mažesnis nei 19 cm;
3.
Atstumas nuo pirmojo nugaros peleko pamato pradžios iki antrojo
nugaros peleko spindulių pamato pabaigos (M) yra mažesnis nei 11,8
cm.
Visi šie matavimai privalo būti atliekami sertifikuota liniuote, kurios viena
padalos reikšmė yra ne didesnė kaip 1 mm.

APDOROTŲ ATLANTINIŲ MENKIŲ KŪNO
ILGIO MATAVIMO SCHEMOS
•

APDOROTŲ ATLANTINIŲ MENKIŲ (GADUS MORHUA) KŪNO
ILGIŲ MATAVIMO SCHEMOS

7. ATPK
TAIKYMAS
(ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS)

Už pažeidimus, padarytus dėl žuvininkystės produktų pardavimo
reikalavimų nesilaikymu taikomas
876 straipsnis. Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir
supirkimo nuostatų pažeidimas.
Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo
nuostatų pažeidimas –
Užtraukia baudą nuo 100 iki 500 litų su teisės užsiimti žvejyba
atėmimu iki šešių mėnesių ar be šios teisės atėmimo.
Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo
nuostatų šiurkštus pažeidimas
Užtraukia baudą nuo 500 iki 3000 litų su teisės užsiimti žvejyba
atėmimu iki šešių mėnesių ar be šios teisės atėmimo.

877 straipsnis. Pažeidimai, susiję su žuvų ir žuvininkystės produktų
sandėliavimu, vežimu, perdirbimu, pardavimu ir supirkimu
nuostatų pažeidimas

Mažesnių, negu nustatyta, žuvų, skirtų maistui, sandėliavimas,
vežimas, perdirbimas, pardavimas ar supirkimas –
užtraukia baudą nuo 100 iki 500 litų su žuvų konfiskavimu arba
be konfiskavimo.
Uždraustos žvejybos metu sužvejotų šviežių žuvų vežimas,
sandėliavimas, perdirbimas, pardavimas ar supirkimas –
užtraukia baudą nuo 300 iki 1000 litų su žuvų konfiskavimu arba
be konfiskavimo.
Žuvų ar žuvininkystės produktų, draudžiamų sandėliuoti, vežti,
perdirbti ar parduoti, naudojimo nuostatų pažeidimas –
užtraukia baudą nuo 300 iki 1000 litų.

DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ

