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SANTRUMPOS 

 

ŽRVVG  - Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“; 

      Strategija - Žuvininkystės regiono 2010-2013 metų vietos plėtros strategija; 

ŽŪM - Žemės ūkio ministerija; 

KB- kooperatinė bendrovė; 

NMA - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos; 

BVP – Bendras vidaus produktas. 
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ĮVADAS 

 

        Lietuvos žuvininkystės sektoriaus produkcija sudaro labai mažą bendrojo vidaus produkto (toliau 

– BVP) dalį (mažiau kaip 1 proc.), tačiau žuvininkystės sektorius yra labai svarbus Lietuvoje. Tai viena 

iš verslo rūšių, kuri tiekia gyventojams vertingus maisto produktus, kuria darbo vietas ir išlaiko 

ilgalaikes Lietuvos žuvininkų tradicijas. Lietuvai tapus ES nare vykdomas spartus   žuvininkystės 

sektoriaus pertvarkymas įvairiuose regionuose, kuris  neišvengiamai turi įtakos darbo vietų skaičiaus 

pokyčiams, žmonių užimtumui, ekonominiai veiklai. Įtakos žuvininkystės sektoriui turėjo ir  pasikeitus 

mokesčių sistemai respublikoje, t.y padidinus pridėtinės vertės mokestį iki 21 proc. žuvininkystės 

produkcijai, padidėjo mažmeninės kainos, mažėja žuvininkystės įmonių konkurencingumas.  

Siekiant sušvelninti pertvarkos įtaką tiek žuvies produktų gamybai, tiek socialiniams pokyčiams 

parengta  bendra Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programa, kurios tikslas 

yra žuvininkystės sektoriaus plėtra ir konkurencingumo didinimas, užtikrinant ekonominį, 

aplinkosaugos ir socialinį tvarumą, žuvų išteklių apsaugą ir atsinaujinimą. Pagal minėtos programos 

ketvirtą kryptį „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ numatyta  žuvininkystės regionų tvari plėtra ir 

gyvenimo kokybės juose gerinimas vietos iniciatyvos ir partnerystės pagrindu.  

Tuo tikslu 2008 m. spalio 16 d. įregistruota  Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė 

„Vilkauda“ (toliau – ŽRVVG), kuri vienija žuvininkystės veikla užsiimančius asmenis, vietos valdžios 

ir verslo atstovus. ŽRVVG  tikslas -  žuvininkystės regione įgyvendinti principą „iš apačios į viršų“, 

skatinant veikti kartu geresnės gyvenimo kokybės užtikrinimo žuvininkystės regione. Asociaciją jungia 

21 narys, išrinkta 9 narių valdyba.  

ŽRVVG veikia vadovaujantis 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentu (EB) 1198/2006 dėl 

Europos žuvininkystės fondo, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programa, 

patvirtinta EK 2007 12 17 d. sprendimu C/2007/6703.  

ŽRVVG atitinka visus keliamus reikalavimus partnerystei, lytinės pusiausvyros ir jaunimo 

įtraukimo į ŽRVVG veiklą srityse. ŽRVVG nariai yra kompetentingi žuvininkystės aplinkosaugos, 

mokslo, susijusio su žuvininkyste ir kt.  veiklos srityse. 

ŽRVVG atstovauja ir veikia žuvininkystės regione, kurio  teritorija aiškiai apibrėžta,  gyvena ne 

mažiau kaip 2 tūkst. ir ne daugiau kaip 800 tūkst. gyventojų.  Teritorijoje veikia 8 žuvininkystės 

įmonės, yra vientisa ekonominiu, socialiniu ir geografiniu požiūriu, nepriklauso kitos ŽRVVG 

teritorijai ir neperžengia teritorijos, pripažintos tinkama kurtis ŽRVVG. 

ŽRVVG,  turėdama tikslą žuvininkystės regione įgyvendinti principą „iš apačios į viršų“, 

skatinant veikti kartu geresnės gyvenimo kokybės užtikrinimo žuvininkystės regione ir siekdama 
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žuvininkystės regiono spartesnės plėtros, parengė Žuvininkystės regiono 2010-2013 metų vietos plėtros 

strategiją.  

Strategijoje numatyta ŽRVVG teritorijos vizija – tai išplėtotas Pietryčių ir Vidurio Lietuvos 

žuvininkystės regionas, turintis vidaus vandenų žvejybos, akvakultūros, žuvų perdirbimo aukšto 

efektyvumo ūkinius subjektus. Tai vietovė, kuri traukia vietos ir užsienio turistus, turinti potencialias 

galimybes gaminti aukštos kokybės žuvininkystės produkciją vietos ir užsienio rinkai, užtikrinti 

darbuotojų ir žuvininkystės bendruomenės narių geras gyvenimo sąlygas. 

Strategijoje numatyta įgyvendinti prioritetus, priemones: 

1Prioritetas. Žuvininkystės sektoriaus ekonominės veiklos įvairinimas, plėtra ir dirbančiųjų 

kvalifikacijos kėlimas.  

1.1 priemonė. Veikiančių ūkio subjektų veiklos įvairinimas ir plėtra. 

1.2. priemonė. Žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas. 

2 Prioritetas. Žuvininkystei ir žuvininkystės turizmui skirtos infrastruktūros bei žuvininkystės 

regiono gyvenimo kokybės gerinimas. 

2.1 priemonė.  Žuvininkystės regiono infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas žuvininkystės 

verslo ir žuvininkystės turizmo plėtrai. 

2.2. priemonė.  Žuvininkystės regiono aplinkos atnaujinimas, gyvenimo kokybės gerinimas. 

Strategijoje išlaikytas suderinamumas ir tęstinumas su Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-

2013 metų veiksmų programa, Lietuvos Nacionaline darnaus vystymosi strategija, Ūkio plėtros 

ilgalaike strategija, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų Nacionaliniu strateginiu planu, 

Alytaus rajono savivaldybės  2007-2013 m. strateginiu plėtros planu, Kaišiadorių rajono savivaldybės 

strateginiu planu 2007-2013 m., Vilniaus regiono plėtros planu 2007-2013 m., Vilniaus miesto 2002-

2011 m. strateginiu planu, Elektrėnų savivaldybės strateginiu  plėtros planu iki 2013 m., Vilniaus 

regiono plėtros planu 2007-2013 m., Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 metų strateginio plėtros 

planu iki 2013 m., Kauno regiono plėtros 2003-2013 metu planu, Kauno regiono turizmo plėtros 

strategija 2007- 2013 metams, Kauno miesto, Kauno rajono savivaldybės Gyvenimo ir veiklos kokybės 

gerinimo strategija 2007 – 2013 metams. 

Strategija atitinka EB horizontaliosioms sritims: darnaus vystymosi, lygių galimybių, 

aplinkosaugos ir informacinės visuomenės. 
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I. ŽRVVG VEIKLA  IR JOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 
 

1.1. ŽRVVG kūrimosi istorija 
 

 

Žuvininkystė Lietuvoje - gilias tradicijas turinti ūkinė ir socialinė veikla. Žuvininkystė vystoma 

dalyje Lietuvos regionų, kuriuose yra palankios sąlygos minėtos šakos vystymui. Minėti regionai ir 

vietovės didžia dalimi priklausantys nuo žuvininkystės veiklos, pastaruoju metu patiria daug 

ekonominių ir socialinių sunkumų, kurie įtakojami  vykdant išteklių tausojimo politiką,  žvejybos 

pajėgumų mažinimu. Iš žuvininkystės veiklos Lietuvoje vis sunkiau pragyventi, jauni asmenys mažai 

domisi šia veikla, žuvininkystės bendruomenės silpnos, trūksta iniciatyvos, kuriant savo ir 

žuvininkystės sektoriaus gerovę.  

Siekiant pakeisti esamą situaciją 2008 m. spalio 16 d. įregistruota  Žuvininkystės regiono vietos 

veiklos grupė „Vilkauda“ (toliau – ŽRVVG), kuri vienija žuvininkystės veikla užsiimančius asmenis, 

vietos valdžios ir verslo atstovus. ŽRVVG  tikslas žuvininkystės regione įgyvendinti principą „iš 

apačios į viršų“, skatinant veikti kartu geresnės gyvenimo kokybės užtikrinimo žuvininkystės regione. 

Šiuo metu Asociaciją jungia 21 narys, išrinkta 9 narių valdyba.  

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ veikia vadovaujantis 2006 m. liepos 27 

d. Tarybos reglamentu (EB) 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo, Lietuvos žuvininkystės 

sektoriaus 2007 – 2013 m. veiksmų programa, patvirtinta EK 2007 12 17 d. sprendimu C/2007/6703.  

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ veikimo teritorija apima šias 

savivaldybių ir/arba seniūnijų teritorijas: Alytaus, Kaišiadorių, Kauno, Trakų raj., Vilniaus raj.: Pagirių, 

Marijampolio, Rūkainių, Kalvelių, Medininkų, Lavoriškių, Bezdonių, Avižienių, Riešės, Rudaminos, 

Juodšilių, Nemėžio, Nemenčinės seniūnijos, Elektrėnų sav., Vilniaus m. sav.: Naujamiesčio, 

Naujininkų, Vilkpėdės, Rasų seniūnijas ir Kauno m. sav. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė 

„Vilkauda“– tai savo pavadinimą turintis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, 

veikiantis regiono vietovėje, žuvininkystės verslo ir jos paslaugų sferoje, socialinėje, švietimo, 

kultūros, sporto ir kitose panašiose srityse ir viešai teikiantis šių sričių paslaugas visuomenės nariams. 

ŽRVVG misija – partnerystės pagrindu telkti  žuvininkystės regiono bendruomenę ir ugdyti jos 

gebėjimus veikti kartu, skatinant  žuvininkystės regiono tvarią plėtrą ir gyvenimo kokybę žuvininkystės 

sektoriaus ir bendruomenės labui, rengti ir įgyvendinti  žuvininkystės regiono plėtros strategiją. 
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1.2. ŽRVVG valdymas, struktūra, atstovavimas ŽRVVG teritorijoje įvairiems 

žuvininkystės regiono gyventojų interesams 

 

 

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ teisinė forma – asociacija. ŽRVVG 

valdymo sistema ir valdymo organizacinė struktūra vykdoma pagal ŽRVVG įstatuose numatytą 

reglamentą. Valdymo struktūra parodyta 1 pav. 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. ŽRVVG valdymo struktūra 

 

Vietos veiklos grupės valdymo organai, turintys sprendimo priėmimo teisę: 

        Visuotinis grupės narių susirinkimas, 

         Valdyba – kolegialus grupės valdymo organas, 

        Vadovas (administratorius) – vienasmenis grupės valdymo organas. 

Aukščiausias valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas, kuris renka valdybą ir tvirtina 

valdymo organų funkcijas. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias valdymo organas ir 

šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus, ir ne vėliau kaip iki balandžio 1 d. Eilinį visuotinį 

susirinkimą šaukia veiklos grupės Valdybos nutarimu,  jos Pirmininkas.  

ŽRVVG yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio valdymo organas - 

valdyba, turintis sprendimų priėmimo teisę, atstovauja įvairių žuvininkystės regiono gyventojų 

interesams, t. y. ne mažiau kaip 50 proc. valdymo organo narių sudaro žuvininkystės bendruomenės 

atstovai, iki 25 proc. – žuvininkystės verslo atstovai ir iki 25 proc. – žuvininkystės regiono vietos 

valdžios atstovai. Valdybos struktūra, proc. pateikta 2 pav. 

 

Visuotinis narių 
susirinkimas 

Pirmininkas Valdyba 
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Žuvininkystės 
verslo atstovai, 

22

Žuvininkystės 
regiono vietos 

valdžio atstovai, 
22

Žuvininkystės 
bendruomenės 

atstovai , 56

 

 

2 pav. Valdybos struktūra, proc. 

 

Vykdomoji valdymo pakopa yra ŽRVVG valdyba. Valdyba yra kolegialus valdymo organas. 

Valdybos nariai  renkami 2 metams visuotiniame narių susirinkime. Visuotinis narių susirinkimas 

tvirtina visą valdybą bei vieną iš valdybos narių skiria valdybos  pirmininku. Valdyba vadovauja 

Veiklos grupės veiklai laikotarpiu tarp visuotinių susirinkimų. Valdybos narius renka ir atšaukia 

visuotinis susirinkimas 2/3 visuotiniame susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma. Valdybos nario 

kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos posėdžius skelbia ir jiems pirmininkauja valdybos 

pirmininkas.  Remiantis Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2009 m. spalio 21 d. visuotinio 

narių susirinkimo protokolu Nr.6, vienbalsiai buvo patvirtinta ŽRVVG valdybos sudėtis, kuri atitinka 

jos sudarymui keliamus reikalavimus 1 lentelėje. 

 
 
1 lentelė. Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ valdybos narių sąrašas 
 

Eil.  
Nr. 

Juridinio asmens 
pavadinimas/ 

Fizinio asmens 
vardas, pavardė 

Juridinio 
asmens 
kodas 

/Fizinio 
asmens 
kodas 

Juridinio asmens 
adresas/ Fizinio 
asmens adresas 

Atstovaujan
čio asmens 

vardas, 
pavardė 

Darbo-
vietė, 

pareigos/ 
veikla 

Atstovavimo 
pagrindas, 

juridinio asmens 
pavadinimas 

Žuvininkystės verslo atstovai 22 proc. 
1. G.Kanaševičiaus 

personalinė įmonė 
„Desė“ 

Į.k. 
158906339 

Šermukšnių g. 13, 
Žiežmariai, 
Kaišiadorių raj. 
 

Gintaras 
Kanaševič-
ius 
 

Savinin-
kas 

2009-04-20 
G.Kanaševičiaus 
personalinės įmonės 
„Desė“ įgaliojimas 

2. UAB „Daugų 
žuvis“ 

Į.k. 
153622317 

Daugų g. 14, Daugų 
sen., Alytaus raj. 
Tel. 868784086 

Giedrius  
Kizalas 
 

Gen.direk-
torius 

Išrašas iš 2008-06-02 
protokolo UAB 
„Daugų žuvis“ 
valdybos posėdžio 
Nr.3  

Žuvininkystės regiono vietos valdžios atstovai 22 proc. 
3. Elektrėnų sav. Į.k. 

188756190 
Liepų g. 25, Naujųjų 
Kietaviškių k., 

Kazimieras 
Stasiulionis 

Elektrėnų 
sav. 

Elektrėnų 
savivaldybės 
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Elektrėnų sav. 
 

 administra
cijos 
Architek-
tūros ir 
kraštot-
varkos 
skyriaus 
vyr.spe-
cialistas 

administracijos raštas 
2009-04-21 Nr.03.2-
07-557 

4. Vilniaus raj. sav. Į.k. 
188708224 

Žalioji g. 71, 
Antežerių k., 
Vilniaus raj. 
 

Birutė 
Polikevičie-
nė 
 

Vilniaus 
raj. sav. 
Žemės 
ūkio 
skyriaus  
vyr.specia
listė 

Vilniaus raj. sav. 
administracijos raštas 
2009-04-21 Nr. A33-
1577-(4.22) 

Žuvininkystės bendruomenės atstovai 56 proc. 
5. RAB Salas zivis  

Į.k. 
126314468 

Ateities g. 5-47, 
Vilnius 

Asta 
Čeponytė 
 

Pardavi-
mų 
vadovė 

RAB Salas zivis 
(UAB „Salų 
žuvys“)2008-06-02 
įgaliojimas 

6. UAB „Akvilegija“ Į.k. 
286143880 

Žvejų g. 3-5, 
Kalveliai, Vilniaus 
raj. 

Kristina 
Jankūnienė 

Vyr.bu-
halterė 

UAB „Akvilegija“ 
raštas 2009-10-17 

7. Lietuvos agrarinės 
ekonomikos 
institutas 

Į.k. 
11195297 

Sausio 
 13-osios g. 27-170, 
Vilnius 
 

Viktoras 
Vaikutis 
 

Lietuvos 
agrarinės 
ekonomi-
kos 
instituto 
vyresn.m.
b; 
ekspertas 

Lietuvos agrarinės 
ekonomikos instituto 
raštas 2008-09-23 
įgaliojimas Nr. S-
299-(1-09) 

8. Nacionalinė žuvų 
perdirbėjų ir 
prekybininkų 
asociacija 

Į.k. 
300574261 

Donelaičio g. 16-8, 
Vilnius 
 

Vytautas 
Andriuške-
vičius 
 

Naciona-
linės žuvų 
perdirbė-
jų ir 
prekybi-
ninkų 
asociaci-
jos 
direkto-
rius 

2008-05-29 
Nacionalinės žuvų 
perdirbėjų ir 
prekybininkų 
asociacijos 
protokolas  
 

9. Nacionalinė 
akvakultūros ir 
žuvų produktų 
gamintojų 
asociacija 

Į.k.1257126
54 

Savanorių pr.56-132, 
Vilnius 

Orinta 
Bučaitė 

Naciona-
linės 
akvakul-
tūros ir 
žuvų 
produktų 
gamintojų 
asociaci-
jos 
vadybi-
ninkė 

Nacionalinės 
akvakultūros ir žuvų 
produktų gamintojų 
asociacijos 
įgaliojimas 2009-06-
01 Nr.09-06 

 

Vadovas (administratorius)  organizuoja visuotinio narių susirinkimo ir valdybos sprendimų 
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įgyvendinimą,  priima į darbą ir atleidžia darbuotojus; teikia valdybai veiklos grupės metinį balansą, 

išlaidų sąmatą bei programų projektus; atsiskaito valdybai už savo veiklą bei teikia pasiūlymus  grupės 

veiklos tobulinimo klausimais; dalyvauja regiono strateginio plano ruošime ir organizuoja pateiktų 

projektų vertinimą. 

 Valdybą, turinčią sprendimų priėmimo teisę,  sudaro įvairaus amžiaus  ir abiejų lyčių asmenys. 

Valdybos sudėtyje yra 4 moterys ir 5 vyrai. Moterys nuo bendro valdybos narių skaičiaus sudaro 44  

proc., vyrai - 56 proc. Valdyboje yra jaunas žmogus Orinta Bučaitė, kuri atstovauja jaunimo interesus. 

ŽRVVG valdymo organe yra žuvininkystės srityje dirbantis mokslininkas Viktoras Vaikutis.   

ŽRVVG narys - Kazimieras Stasiulionis yra kompetentingas aplinkosaugos klausimais. 

ŽRVVG nariai: Gintautas Kanaševičius, Giedrius Kizalas, Asta Čeponytė, Vytautas Andriuškevičius 

yra kompetentingi žuvininkystės klausimais. Narių kompetencija pateikta gyvenimo aprašymuose 4 

priede.  

Valdyboje 1/3 narių, turintys sprendimų priėmimo teisę,  yra baigę mokymo kursus, skirtus 

Veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ įgyvendinimui 

pagal mokymo programas. 

ŽRVVG atitinka visus keliamus reikalavimus partnerystei, lytinės pusiausvyros ir jaunimo 

įtraukimo į ŽRVVG veiklą srityse.  

ŽRVVG atstovauja ir veikia žuvininkystės regione, kurios teritorija aiškiai apibrėžta,  gyvena 

ne mažiau kaip 2 tūkst. ir ne daugiau kaip 800 tūkst. gyventojų.  Teritorijoje veikia 8 žuvininkystės 

įmonės, yra vientisa ekonominiu, socialiniu ir geografiniu požiūriu, nepriklauso kitos ŽRVVG 

teritorijai ir neperžengia teritorijos, pripažintos tinkama kurtis ŽRVVG. 
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1.3.  ŽRVVG funkcijos, jų suderinamumas su vykdoma veikla, kompetencija ir gebėjimai 

 

 
ŽRVVG funkcijos: 

1. Telkti žuvininkystės regiono gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu; 

2. Užtikrinti efektyvią ŽRVVG veiklą, įgyvendinant subsidiarumo („iš apačios į viršų“) 

principą, įgyti įgūdžių ir aktyviai juos taikyti; 

3. Rengti ir įgyvendinti žuvininkystės regiono plėtros strategiją ir kitus žuvininkystės regiono 

plėtros planus;  

4. Telkti suinteresuotų vietos valdžios verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų 

pastangas ieškant tinkamų sprendimų žuvininkystės bendrovių ir darbuotojų gerovei kelti.  

5. Skatinti ir palaikyti vietines žuvininkystės bendruomenių žmonių iniciatyvas verslo, gamtos 

apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos, kitose srityse.  

6. Teikti pasiūlymus vietinėms ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl 

žuvininkystės plėtros planų ir priemonių kūrimo ir įgyvendinimo.  

7. Parengti žuvininkystės regiono plėtros strategiją ir organizuoti jų įgyvendinimą tikslingai 

naudojant vietos išteklius ir viešąją paramą; 

8. Regione organizuoti žuvininkystės bendruomenių mokymus. 

9. Veiklos grupės narių profesionalumo ugdymas. 

10. Organizuoti ir teikti paramą žuvininkystės bendruomenių projektams ir iniciatyvoms 

įgyvendinti.  

11. Skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis 

organizacijomis bei kitomis įstaigomis Lietuvoje ir užsienyje. 

ŽRVVG funkcijos yra suderintos su jos veikla. ŽRVVG yra numačiusi  aiškų funkcijų ir 

atsakomybės pasiskirstymą tarp ŽRVVG valdymo organo narių, ŽRVVG vadovo bei yra sudarytos  

ŽRVVG darbo grupės. Strategija parengta laikantis „iš apačios į viršų“ principo (rengiant strategiją 

dalyvavo ŽRVVG teritorijos žuvininkystės regiono bendruomenė, strategijai rengti sukurtos darbo 

grupės iš įvairių ŽRVVG teritorijos atstovų (mokslininkų, žuvininkystės regiono bendruomenės, 

žuvininkystės sektoriaus, savivaldos institucijų, aplinkosaugos atstovų ir pan.) (2 lentelė).  

 
 
 
 



 14 

2 lentelė. ŽRVVG valdybos narių funkcijos ir jų suderinamumas su ŽRVVG veikla 
 

 
DARBO GRUPĖS PAGAL ŽRVVG VEIKLAS 

 
Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė Funkcijos darbo grupėje 
 

Koordinacinė darbo grupė 
1. Orinta Bučaitė ŽRVVG veiklos ir strategijos rengimo koordinavimas 
2. Gintaras Kanaševičius Finansinių išteklių paieška, projektų rengimas ir priežiūra 
3. Asta Čeponytė Informacijos sklaida ir viešinimas 
4. Orinta Bučaitė Viešieji pirkimai 
5. Vytautas Andriuškevičius Mokymas, konsultavimas 

 
Socialinė darbo grupė 

1. Birutė Polikevičienė 
 

Darbas su socialiai atskirtais ŽRVVG teritorijos gyventojais: 
- žmonėmis su negalia; 
- senyvo amžiaus žmonėmis; 
- socialinės rizikos šeimomis ir kt. 

2. Orinta Bučaitė Darbas su jaunimu ir jaunimo nevyriausybinėm organizacijom, jaunimo 
užimtumas 

3. Kristina Jankūnienė Darbas su moterimis ir užimtumo sąlygų gerinimas 
 

Ekonominė darbo grupė 
1. Viktoras Vaikutis Ekonominės žuvininkystės būklės vertinimas ŽRVVG  teritorijoje   
2. Sigitas Valiulis Žvejybos padėtis ŽRVVG teritorijoje 
3. Giedrius Kizalas 

 
Akvakultūros plėtros padėtis ŽRVVG teritorijoje  

4. 
 

Gintaras Kanaševičius 
 

Žuvų perdirbimo ir rinkodaros padėtis ŽRVVG teritorijoje 

5. Vytautas Petružis Turizmo (įskaitant žuvininkystės turizmą) veikla 
6. Vytautas Kriščiūnas Darbo jėgos ištekliai ir jų kitimas 
7. Vytautas Kriščiūnas Darbo jėgos išteklių lyčių ir demografinė struktūra 
8. Arvydas Saltonas Socialinės ir ekonominės problemos 
9. Gintaras Kanaševičius Siūlymai problemų sprendimui 

 
Aplinkosaugos darbo grupė 

1. Lidija Kovienė  ŽRVVG aplinkosauginė situacija ir problemos  
2. Kazimieras Stasiulionis Gamtos ir architektūros paveldo saugojimo ir plėtros būklė ir problemos 

 
Bendradarbiavimo darbo grupė 

1. Giedrius Kizalas 
 

Atstovavimo ŽRVVG teritorijoje įvairiems žuvininkystės regiono 
gyventojų interesams: 
bendradarbiavimas su žuvininkystės bendruomenėmis 

2. Giedrius Kizalas Bendradarbiavimas su socialiniais ir kitais partneriais bei jų asociacijoms 
3. Vytautas Kriščiūnas Bendradarbiavimas su vietos valdžia ir verslu 
4. Vytautas Andriuškevičius Bendradarbiavimas su Lietuvos ŽRVVG 
5. Vytautas Andriuškevičius Bendradarbiavimas su užsienio ŽRVVG 
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ŽRVVG narių išsilavinimas, darbo ir visuomeninė  patirtis, kompetencija, įgyvendintų projektų 

patirtis rodo, kad asociacija turi gebėjimų ir patirties projektų administravimo, finansų valdymo, 

žuvininkystės, aplinkosaugos, mokslo susijusio su žuvininkyste, bendradarbiavimo su kitomis šalies ir 

(arba) užsienio organizacijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis 3 lentelėje, gyvenimo 

aprašymuose 4 priede. 

 
3 lentelė. ŽRVVG valdybos narių kompetencija,  gebėjimai  ir patirtis  
 
 

Eil. 
Nr. 

Vardas,  
pavardė 

Kompetenciją,  gebėjimai  ir patirtis projektų administravimo,  finansų 
valdymo, aplinkosaugos, mokslo su žuvininkyste, bendradarbiavimo su 
šalies ir užsienio  organizacijomis srityse  

1. Gintaras 
Kanaševičius 
 

Išsilavinimas:  spec. vidurinis 
1981 m. Vilniaus statybos technikumas, technikas - statybininkas. 
 
Darbo patirtis:  
1994 m. – iki dabar G.Kanaševičiaus PĮ „Desė” savininkas. 
 
Kvalifikacijos kėlimas:               
2008 m. liepos 4 d. mokymai Žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų 
programos ketvirtosios prioritetinės krypties "Tvari žuvininkystės regionų plėtra" 
įgyvendinimas ir LEADER metodo pagrindai. Programos kodas 396131004; 
                 
2009 m. gruodžio 10-11 d. mokymai Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių 
gebėjimų ugdymas, įgyvendinant žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų 
programos ketvirtąją prioritetinę kryptį „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“. 
Programos kodas 596131020; 
 
2010 m. balandžio 15 d. tarptautinė konferencija „Žuvų produktų gamyba ir 
vartojimas. 
Patirtis rengiant ir įgyvendinant projektus:  
2009 m. lapkričio 2 d. iki 2010 birželio 1 d. Europos socialinio fondo projektas 
„Įsidarbinimo galimybių didinimas“; 
2009 m. lapkričio 2 d. iki 2010 m. birželio 1 d.  Savivaldybės biudžetas 
„Kvalifikacijos kėlimo išlaidų finansavimas“; 
2007 m. spalio mėn. – 2010 m. balandžio mėn.Vietinių užimtumo iniciatyvų 
projektas.            
2009-2010 m. įgyvendintas projektas „Techninė parama žuvininkystės regionų 
studijoms atlikti, žuvininkystės regionų plėtros strategijoms rengti, asmenims 
rengiantiems žuvininkystės regionų plėtros strategiją, mokyti“ (reg. Nr. 4PVV-0-
09-1). 
 

2. Giedrius  
Kizalas 
 

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis 
1994-1998 m. Vilniaus universitetas, istorijos bakalauras. 
1998-2000 m. Vilniaus universitetas, Tarptautinio verslo mokykla, ekonomikos 
bakalauras. 
1998-2000 m. Mykolo Riomerio universitetas, Teisės magistras.  
 
Darbo patirtis:  
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1993 08 - 1994 08 Daugų valstybinė žuvininkystės įmonė, sandėlininkas; 
1997 08 - 1997 09 AB „Daugų žuvis“ aplinkos apsaugos inspektorius; 
1998 07 - 1999 11  UAB „Daugų žuvis“ direktorius komercijai; 
1999 11 - 2000 12 Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie LRV, 
vyriausias specialistas; 
2001 01 - 2003 03 Mokesčių policijos departamentas prie LR VRM (vėliau FNTT 
prie LR VRM), inspektorius; 
2003 04 - iki dabar UAB „Daugų žuvis“ generalinis direktorius. 
Kvalifikacijos kėlimas:  
2009 m. lapkričio 19 d. tarptautinė konferencija „Akvakultūros plėtra ir 
perspektyvos. Žuvies produktų vartojimo skatinimas ir jų nauda žmogaus 
sveikatai“; 
 
2009 m. gruodžio 10-11 d. mokymai - Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių 
gebėjimų ugdymas, įgyvendinant žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų 
programos ketvirtąją prioritetinę kryptį „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ 
Programos kodas 596131020; 
 
2010 m. balandžio 13 d. tarptautinė konferencija „Akvakultūros plėtra. Naujų žuvų 
rūšių auginimo perspektyvos ir šiuolaikinių technologijų taikymas“; 
 
2010 m. rugpjūčio 5 - 6 d. seminaras „Derybų vedimas, konfliktų valdymas ir 
tarpininkavimas“. 
 
Patirtis rengiant ir įgyvendinant projektus:  
2007 m. „Investicijos žuvininkystės įmonėje“; 
2009 m. „Žuvininkystės įmonės modernizavimas“; 
2009 m. „Akvakultūra pagal veiklos sritį „Vandens aplinkosaugos priemonės“; 
2009-2010 m. įgyvendintas projektas „Techninė parama žuvininkystės regionų 
studijoms atlikti, žuvininkystės regionų plėtros strategijoms rengti, asmenims 
rengiantiems žuvininkystės regionų plėtros strategiją, mokyti“ (reg. Nr. 4PVV-0-
09-1). 
 

3. Kristina 
Jankūnienė 

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis 
1988 -1990 m. Vilniaus finansų ir kredito technikumas, buhalterinė apskaita 
gamybinėse įmonėse. 
2001- 2006 m. Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo 
bakalauras. 
2006 - 2008 m. Vilniaus universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistras. 
 
Darbo patirtis:  
2003 m. liepos mėn.  – iki šiol UAB „Akvilegija“ vyr. buhalterė. 
 
Kvalifikacijos kėlimas:  
 
2009 m. lapkričio 19 d. tarptautinė konferencija „Akvakultūros plėtra ir 
perspektyvos. Žuvies produktų vartojimo skatinimas ir jų nauda žmogaus 
sveikatai“; 
 
2009 m. gruodžio 10-11 d. Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių gebėjimų 
ugdymas, įgyvendinant žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų 
programos ketvirtąją prioritetinę kryptį „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“. 
Programos  kodas 596131020; 
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2010 m. balandžio 13 d. tarptautinė konferencija „Akvakultūros plėtra. Naujų žuvų 
rūšių auginimo perspektyvos ir šiuolaikinių technologijų taikymas“; 
Patirtis rengiant ir įgyvendinant projektus:  
2005-2006 m. įgyvendintas projektas UAB „Akvilegija“ rekonstrukcija; 
2007-2008 m. įgyvendintas projektas „Žuvivaisos įmonės modernizavimas“; 
2009-2013 m. įgyvendinamas projektas „Vandens aplinkosaugos priemonės 
žuvininkystės ūkyje UAB „Akvilegija“; 
2009-2010 m. įgyvendintas projektas „Techninė parama žuvininkystės regionų 
studijoms atlikti, žuvininkystės regionų plėtros strategijoms rengti, asmenims 
rengiantiems žuvininkystės regionų plėtros strategiją, mokyti“ (reg. Nr. 4PVV-0-
09-1). 

4. Kazimieras 
Stasiulionis 

Išsilavinimas:aukštasis universitetinis. 
1972-1977 m. Vilniaus universitetas, biologijos bakalauras, magistras. 
Darbo patirtis:  
1977 09-1978 12 Šilavoto žuvų veislynas, vyr. specialistas. 
1979 01-1339 03 Kietaviškių žuvininkystės ūkis, vyriausias specialistas. 
1993 03-2006 07 UAB „Bartžuvė“, vyr. specialistas. 
2006 10 – iki dabar Elektrėnų savivaldybės administracijos vyriaus. specialistas. 
Kvalifikacijos kėlimas: 
2006 10 Projektų valdymo mokymai. 
2008 07 mokymai – Žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų programos 
ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra. Programos 
kodas 3961311004. 
2010 03 seminaras „Turizmo sektoriaus konkurencingumo stiprinimas Vilniaus 
apskrityje“. 
2008 05 seminaras „Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas:esama padėtis ir 
galimybės savivaldybėms“. 
2007 12 seminaras „Darnus vystymasis: integruotų sprendimų būtinybė“ 
Patirtis rengiant ir  įgyvendinant projektus: 
2009-2010 m. įgyvendintas projektas „Techninė parama žuvininkystės regionų 
studijoms atlikti, žuvininkystės regionų plėtros strategijoms rengti, asmenims 
rengiantiems žuvininkystės regionų plėtros strategiją, mokyti“ (reg. Nr. 4PVV-0-
09-1). 
Įgyvendintas projektas 2006-2008 m. „Visuomeninės informavimas ir dalyvavimo 
skatinimas įgyvendinant Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo planą“; 
Įgyvendintas projektas 2006-2010 m. „Nemuno aukštupio baseino 1 paketo 1 
etapas; 
Įgyvendintas projektas 2009-2010 m. „Elektrėnų marių dalies, esančios šiaurinėje 
miesto dalyje, išvalymas (Elektrėnų marių dalies išvalymas)“. 

5. Birutė 
Polikevičienė 

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis 
1988 m. Vilniaus universitetas, ekonomistės magistras 
 
Darbo patirtis: 
1988 07 - 1998 12 Žemės ūkio banko specialistė; 
199812 - 2002 04 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės ūkio 
skyriaus vyr.specialistė; 
2002 05 - iki šiol Vilniaus raj. sav. administracijos Žemės ūkio skyriaus 
vyr.specialistė. 
 
Kvalifikacijos kėlimas: 
2008 m. liepos 4 d. mokymai Žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų 
programos ketvirtosios prioritetinės krypties "Tvari žuvininkystės regionų plėtra" 
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įgyvendinimas ir LEADER metodo pagrindai. Programos kodas 396131004; 
ES bendroji žemės ūkio politika; 
Buhalterinės apskaitos ir mokesčių apskaičiavimo bei praktinės buhalterijos kursai; 
Verslumo įgūdžiai (kūrybinis mąstymas, kokybės valdymas, projektų vadyba, 
finansų valdymo pagrindai, smulkaus ir vidutinio verslo problemos ir plėtra); 
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės  atskaitomybės standartai; 
Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimas.  
 
Patirtis rengiant ir  įgyvendinant projektus:  
2006 m., 2009 m. dalyvavimas ruošiant Vilniaus raj. melioracijos projektus pagal 
KPP priemonę „ Žemės ir miškų ūkio veikla ir jos infrastruktūra. Žemės ūkio 
vandentvarka“.  
2009-2010 m. įgyvendintas projektas „Techninė parama žuvininkystės regionų 
studijoms atlikti, žuvininkystės regionų plėtros strategijoms rengti, asmenims 
rengiantiems žuvininkystės regionų plėtros strategiją, mokyti“ (reg. Nr. 4PVV-0-
09-1). 
 

6. Asta Čeponytė 
 

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis. 
1997-2001 m. Vilniaus universitetas, verslo administravimo ir vadybos bakalauras. 
2001-2003 m. Vilniaus universitetas, prekybos magistras.  
 
Darbo patirtis:  
2001 09 - 2002 11 UAB „VP Market“ apskaitininkė; 
2003 06- 2005 07 UAB „Olvic“ planavimo vadybininkė; 
2005 07 - 2006 09 UAB „Salų žuvys“ planavimo vadybininkė; 
2006 09 - iki dabar UAB „Salų žuvys“ pardavimų vadovė. 
 
Kvalifikacijos kėlimas:  
2007 12 13 konferencija „Pardavimo veiklos organizavimas: kaip pasiekti 
geriausių rezultatų“; 
2008-04 dalyvavimas verslo profesionalų turnyre AHEAD 2008; 
2008-07-04  „Žuvininkystės sektoriaus 2007 – 2013 m. veiksmų programos 4 
prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“įgyvendinimas ir 
LEADER metodo pagrindai. Programos kodas 396131004; 
2008-07-15 seminaras „Aktyvių pardavimų naujiems klientams sistema“; 
2009-03-17 „Veiksmingas pardavimo procesas šiandien“; 
2009-06-19/20 mokymai „Derybų psichologija. Kategorijų valdymas“; 
2009-12-10/11 Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių gebėjimų ugdymas, 
įgyvendinant žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų programos IV-ąją 
prioritetinę kryptį „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“. Programos  kodas 
596131020; 
2010-04-15 tarptautinė konferencija „Žuvų produktų gamyba ir vartojimas“. 
 
Patirtis rengiant ir  įgyvendinant projektus:  
2009-2010 m. įgyvendintas projektas „Techninė parama žuvininkystės regionų 
studijoms atlikti, žuvininkystės regionų plėtros strategijoms rengti, asmenims 
rengiantiems žuvininkystės regionų plėtros strategiją, mokyti“ (reg. Nr. 4PVV-0-
09-1). 

7. Viktoras 
Vaikutis 
 

Išsilavinimas: aukštasis universitetinis. 

 1952–1958 Lietuvos žemės ūkio akademija, žemės ūkio ekonomikos ir gamybos 
organizavimo fakultetas, mokslinis agronomas-ekonomistas. 

1965 m. apginta mokslų daktaro disertacija.  
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Akademiniai vardai, premijos ir apdovanojimai:  
agrarinių mokslų daktaras (1965),  
docentas (1971),  
Respublikinė mokslo ir technikos premija (1983). 

Mokslinių interesų sritys:  
žemės ūkio ir kaimo plėtra,  
mėsos ir žuvų pramonės restruktūrizavimas;  
žemės ūkio ir maisto pramonės ekonominiai santykiai;  
žemės ūkio organinės kilmės atliekų tvarkymas (aplinkosauga); 
žuvininkystės plėtra stojimo į ES laikotarpiu;  
cukraus ūkio plėtra. 

Darbo patirtis:  
žemės ūkio plėtros atskirų priemonių rengimas, 
žuvininkystės strategijų ir atskirų priemonių rengimas bei koordinavimas, 
bendradarbiavimas tarptautiniuose projektuose, 
dalyvavimas konferencijose ir seminaruose žemės ūkio ekonomikos 
bei žuvininkystės plėtros klausimais, 
mokslinių straipsnių ir ataskaitų rašymas, 
darbo su kompiuteriu įgūdžiai. 

Svarbiausių publikacijų bibliografija: 
Lietuvos kaimo socialinė raida (bendraautorius);  
Užsienio šalių žemės ūkio ekonomika ir valdymas (bendraautorius);  
Lietuvos žemės ūkis (bendraautorius);  
Rinkotyra (bendraautorius ir redkolegijos narys);  
Lietuvos vidaus vandenų žuvininkystės plėtros programa 2002-2006 metais;  
Lietuvos žuvininkystės plėtros strategija stojimo į ES laikotarpiu; 
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. nacionalinis strateginis planas; 
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programa; 
Lietuvos žemės ūkis amžių sandūroje (bendraautorius) ir kt.; 
Lietuvos žuvininkystė. Dokumentai, faktai, skaičiai 1918–2005 (sudarytojas ir 
bendraautorius).  

Publikacijų skaičius: 108 lietuvių ir užsienio leidiniuose (iš jų: 2 vadovėliai 
(bendraautorius)). 
Darbo patirtis: 
1958-1960 Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo institute, 
1960-1968 Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo institute, j.m.b.; 
vyr.m.b.; skyriaus vedėjas; 
1968-1990 Lietuvos žemės ūkio akademija, docentas; 
1991-1996 Lietuvos veterinarijos akademija, docentas; 
1993- iki šiol Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, vyr. mokslo darbuotojas, 
ekspertas. 
 
Kvalifikacijos kėlimas: 
Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, paskaitose žuvininkystės klausimais; 
dažniausiai pranešėjas. 
Patirtis rengiant ir įgyvendinant projektus:  
Tarptautiniai projektai 
2002-2004 Tarptautinis projektas (Q5CA-2001-01502) „Europos žvejybos laivynų 
ekonominės veiklos įvertinimas“; 
1999 JT FAO projektas (TCP/RER/8921) „Žuvų konservų pramonės 
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restruktūrizavimas“; 
1996-1998 Fhare ACE projektas (P96-6055-R) „Baltijos šalių maisto pramonės 
veiklos efektyvumo įvertinimas“. 
2009-2010 m. įgyvendintas projektas „Techninė parama žuvininkystės regionų 
studijoms atlikti, žuvininkystės regionų plėtros strategijoms rengti, asmenims 
rengiantiems žuvininkystės regionų plėtros strategiją, mokyti“ (reg. Nr. 4PVV-0-
09-1). 

8. Vytautas 
Andriuškevičius 
 

Išsilavinimas: aukštasis 
1966 – Kaliningrado techninis žuvų pramonės ir ūkio institutas. 
 
Darbo patirtis: 
1958 - 1960 Rusnės žuvininkystės ūkis, ichtiologas; 
1960 -1964 Drevernos žuvininkystės ūkis, direktoriaus pavaduotojas, direktorius; 
1964 – 1966 Ministrų Tarybos Reikalų valdybos žemės ūkio skyriaus referentas; 
1966 – 1988 Žuvininkystės valdybos prie Ministrų Tarybos viršininko 
pavaduotojas ir Valstybinio žuvininkystės komiteto pirmininko pavaduotojas; 
1988 – 1992 Meno ir Literatūros archyvo direktoriaus pavaduotojas; 
1992 – 1998  UAB „Plekšnė“direktorius; 
1998 – 2002 Darbas savo personalinėje įmonėje „Svamba“; 
2002 – iki šiol Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos 
direktorius; 
2006 – iki šiol  Nacionalinės žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos 
direktorius. 

 
Kvalifikacijos kėlimas: 
Daugelyje tarptautinių konferencijų akvakultūros klausimais 2005 m. Austrijoje, 
2006 m. Vokietijoje, 2009 m. Latvijoje, 2007 m. Baltarusijoje dalyvis. 
Daugelyje respublikinio masto konferencijų , kuriose nagrinėjami įvairius 
žuvininkystės klausimai, dalyvis. 
 
2008 m. – iki šiol Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų 
programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto narys. 
 
2008 m. – iki šiol Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų 
programos priemonių projektų atrankos komiteto narys. 
 
Ilgus metus buvo Kuršių marių ir Baltijos jūros žuvininkystės tarybos narys. 
 
2009 m. lapkričio 19 d. tarptautinė konferencija „Akvakultūros plėtra ir 
perspektyvos. Žuvies produktų vartojimo skatinimas ir jų nauda žmogaus 
sveikatai“ 
 
2010 m. balandžio 13 d. tarptautinė konferencija „Akvakultūros plėtra. Naujų žuvų 
rūšių auginimo perspektyvos ir šiuolaikinių technologijų taikymas“ 
 
2010 m. balandžio 15 d. tarptautinė konferencija „Žuvų produktų gamyba ir 
vartojimas“ 
 
Patirtis rengiant ir įgyvendinant projektus:  
2004-2007 m. įgyvendintas projektas „Gamintojų organizacijos veikla“              
(reg. Nr. BPD2004-ZOFI-4.10.3-01-04/0/0001). 
2009-2010 m. įgyvendintas projektas „Akvakultūros ir jos ekologinių produktų 
reklama, naujų rinkų paieška, žuvininkystės ir jos asocijuotų struktūrų įvaizdžio 
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gerinimas“ (reg. Nr. 3KOL-0-08-1); 
2009-2010 m. įgyvendintas projektas „Žuvų produkcijos reklama, rinkos plėtra ir 
įvaizdžio gerinimas“ (reg. Nr. 3KOL-0-08-2); 
2009-2011 m. įgyvendinamas projektas „Nacionalinės akvakultūros ir 
žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos bendradarbiavimo ryšių su ES ir 
trečiųjų šalių žuvininkystės ir mokslo institucijomis skatinimas“ (reg. Nr. 3KOL3-
0-09-3); 
2009-2010 m. įgyvendintas projektas „Techninė parama žuvininkystės regionų 
studijoms atlikti, žuvininkystės regionų plėtros strategijoms rengti, asmenims 
rengiantiems žuvininkystės regionų plėtros strategiją, mokyti“ (reg. Nr. 4PVV-0-
09-1). 

9. Orinta Bučaitė Išsilavinimas: aukštasis universitetinis 
2009 m. Mykolo Riomerio universitetas, teisės bakalauras. 
Darbo patirtis:  
2008 10 – 2010 01 Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų 
asociacija, vadybininkė; 
Nuo 2010 01 – iki šiol Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų 
asociacija, vadybininkė – teisininkė; 
2010 04 – iki šiol  Nacionalinė žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija, 
vadybininkė; 
2010 01 Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ projekto vadovė 
(administratorė). 
 
Kvalifikacijos kėlimas:  
 
2009 m. lapkričio 19 d. mokymai „Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių 
viešųjų pirkimų vykdymas“; 
 
2009 m. lapkričio 19 d. tarptautinė konferencija „Akvakultūros plėtra ir 
perspektyvos. Žuvies produktų vartojimo skatinimas ir jų nauda žmogaus 
sveikatai“; 
 
2009 m. gruodžio 10-11 d. mokymai Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių 
gebėjimų ugdymas, įgyvendinant žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. veiksmų 
programos IV-ąją prioritetinę kryptį „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“. 
Programos  kodas 596131020; 
 
2010 m. vasario 25-26 d. mokymai „Ne pelno organizacijų buhalterinės apskaitos 
tvarkymas ir projektų finansų valdymas“. Programos kodas 596131017; 
 
2010 m. balandžio 13 d. tarptautinė konferencija „Akvakultūros plėtra. Naujų žuvų 
rūšių auginimo perspektyvos ir šiuolaikinių technologijų taikymas“ 
 
2010 m. balandžio 15 d. tarptautinė konferencija „Žuvų produktų gamyba ir 
vartojimas“ 
 
2010 m. rugpjūčio 5-6 d. seminaras „Derybų vedimas, konfliktų valdymas ir 
tarpininkavimas“ 
 
Patirtis rengiant ir įgyvendinant projektus:  
2009-2010 m. įgyvendintas projektas „Akvakultūros ir jos ekologinių produktų 
reklama, naujų rinkų paieška, žuvininkystės ir jos asocijuotų struktūrų įvaizdžio 
gerinimas“ (reg. Nr. 3KOL-0-08-1); 
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2009-2010 m. įgyvendintas projektas „Žuvų produkcijos reklama, rinkos plėtra ir 
įvaizdžio gerinimas“ (reg. Nr. 3KOL-0-08-2); 
 
2009-2011 m. įgyvendinamas projektas „Nacionalinės akvakultūros ir 
žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos bendradarbiavimo ryšių su ES ir 
trečiųjų šalių žuvininkystės ir mokslo institucijomis skatinimas“ (reg. Nr. 3KOL3-
0-09-3); 
 
2009-2010 m. įgyvendintas projektas „Techninė parama žuvininkystės regionų 
studijoms atlikti, žuvininkystės regionų plėtros strategijoms rengti, asmenims 
rengiantiems žuvininkystės regionų plėtros strategiją, mokyti“ (reg. Nr. 4PVV-0-
09-1). 
 

 
 
 
 
 
 

ŽRVVG nariai yra kompetentingi, turintys didelę patirtį žuvininkystės srityje. Daugelį metų 

dirba privačiose žvejybos, akvakultūros, žuvų perdirbimo įmonėse, valstybinėse įmonėse, priklauso 

Nacionalinei žuvų perdirbėjų ir prekybininkų, Nacionalinei akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų 

asociacijoms. Valdybos narys Kazimieras Stasiulionis kompetentingas, turintys gebėjimų ir patirties 

aplinkosaugos srityje, dirba Elektrėnų sav. Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vyr. specialistu. 

Valdybos narys Viktoras Vaikutis yra ilgametis Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto vyr. 

mokslinis bendradarbis, kompetentingas mokslo žuvininkystės srityje klausimais. Viktoro Vaikučio 

veikla susijusi su žuvininkyste, moksliniais tyrimais, jų taikomąja veikla  pateikta 4 lentelėje. 

 
4 lentelė. Viktoro Vaikučio publikacijos žemės ir maisto ūkio bei žuvininkystės srities klausimais 
 

Eil. 
Nr. 

Autoriai Tema leidinys 

1.  Vaikutis V. Lietuvos žuvų ūkio būklė ir jo 
plėtojimas / Tarptautinės mokslinės 
konferencijos medžiaga 

Žemės ūkio verslo plėtros problemos. 
Kaunas-Akademija, Lietuvos žemės ūkio 
universitetas, 1996 

2. Vaikutis V., 
Pranauskienė D. 

Pagrindinių žuvų perdirbimo įmonių 
veiklos ekonominis efektyvumas ir 
žuvininkystės sektoriaus valdymas / 
Mokslinės konferencijos pranešimas 

Agrarinė ekonomika ir vadyba. Kaunas-
Akademija, Lietuvos žemės ūkio 
universitetas, 1998 

3. Sudarytojai 
Vaikutis V., 
Pranauskienė D. 

Europos Sąjunga: Bendroji 
žuvininkystės politika 

Vilnius: Lietuvos žemės ūkio ministerija, 
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 
1998  

4. Vaikutis V. Jūrų žuvininkystė, vidaus vandenų 
žuvininkystė, žuvų perdirbamoji 
pramonė 

Lietuvos žemės ūkis 1999. V.: Lietuvos 
agrarinės ekonomikos institutas, 2000 

5. Vaikutis V., Lietuvos žuvininkystės būklė ir Agrarinė ekonomika ir vadyba 2000. 
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Naujokienė R. uždaviniai integruojantis į ES / 
Mokslinės konferencijos pranešimas 

Kaunas-Akademija, Lietuvos žemės ūkio 
universitetas, 2000 

6. Vaikutis V. Konkurencingos žuvininkystės 
formavimosi sąlygos ir perspektyvos 
Lietuvoje / Mokslinės konferencijos 
pranešimas 

Konkurencingas žemės ūkis ir jo svarba 
šalies ekonomikai. V.: Lietuvos mokslų 
akademija, Lietuvos agrarinės 
ekonomikos institutas, 2001 

7. Gedrimas A., 
Vaikutis V. 

Marine fishery Agriculture in Lithuania. Development 
and prospects. V.: Lithuanian Institute of 
Agrarian Economics, 2001 

8. Vaikutis V. Inland fishery, Fish processing 
industry 

Agriculture in Lithuania. Development 
and prospects. V.: Lithuanian Institute of 
Agrarian Economics, 2001 

9. Naujokienė R., 
Vaikutis V. 

Infrastructure Agriculture in Lithuania. Development 
and prospects. V.: Lithuanian Institute of 
Agrarian Economics, 2001 

10. Vaikutis V. Lietuvos vidaus vandenų 
žuvininkystė ir jos plėtra / 
Tarptautinės mokslinės konferencijos 
pranešimas 

Kaimo plėtra: ekonomika ir vadyba 2001/ 
Žemės ūkio ekonomikos problemos 
integruojantis į ES. K.: Lietuvos žemės 
ūkio universitetas, 2001 

11. Gedrimas A., 
Vaikutis V. 

Lietuvos žuvų produktų rinka Rinkotyra. Žemės ūkio ir maisto 
produktai. V.: Lietuvos agrarinės 
ekonomikos institutas, 2001, 2(12) 

12. Vaikutis V. Lietuvos žuvininkystė integruojantis 
į Europos Sąjungą 

Žuvininkystė Lietuvoje. V.: Lietuvos 
hidrobiologų draugija ir kt., 2002, t.4. 

13. Vaikutis V., 
Naujokienė R. 

Jūrų žuvininkystė; Valdymas, 
mokslas, informacinė sistema 

Lietuvos žemės ūkis 2001. V.: Lietuvos 
agrarinės ekonomikos institutas, 2002 

14. Vaikutis V. Vidaus vandenų žuvininkystė; 
žuvivaisa 

Lietuvos žemės ūkis 2001. V.: Lietuvos 
agrarinės ekonomikos institutas, 2002 

15.  Vaikutis V. 
(bendraautorius) 

Cukraus ūkio plėtros programa; 
Vidaus vandenų žuvininkystės 
plėtros programa; 

Lietuvos žemės ūkio plėtros strategijos 
įgyvendinimo programos. – V.:  Lietuvos 
žemės ūkio ministerija, Lietuvos agrarinės 
ekonomikos institutas, 2002 

16. Vaikutis V., A. 
Gedrimas 

Jūrų žuvininkystė Lietuvos žemės ūkis 2002. Ekonominė 
apžvalga. V.: Lietuvos agrarinės 
ekonomikos institutas, 2003 

17. Vaikutis V. Vidaus vandenų žuvininkystė; Žuvų 
perdirbamoji pramonė 

Lietuvos žemės ūkis 2002. Ekonominė 
apžvalga. V.: Lietuvos agrarinės 
ekonomikos institutas, 2003 

18. Vaikutis V. Žvejyba ir žuvų bei jų produktų rinka Rinkotyra. Žemės ūkio ir maisto 
produktai. V.: Lietuvos agrarinės 
ekonomikos institutas, 2003, 2 (20) 

19. Vaikutis V., 
Gedrimas A., 
Motova A. 

Jūrų žuvininkystė Lietuvos žemės ūkis 2003. Ekonominė 
apžvalga. V.: Lietuvos agrarinės 
ekonomikos institutas, 2004 

20. Vaikutis V., 
Pranauskienė D. 

Vidaus vandenų žuvininkystė Lietuvos žemės ūkis 2003. Ekonominė 
apžvalga. V.: Lietuvos agrarinės 
ekonomikos institutas, 2004 

21. Vaikutis V., 
Gedrimas A. 

Žuvų perdirbamoji pramonė Lietuvos žemės ūkis 2003. Ekonominė 
apžvalga. V.: Lietuvos agrarinės 
ekonomikos institutas, 2004 

22. Motova A., 
Vaikutis V. 

Lietuvos jūrų žuvininkystės plėtros 
tendencijos 

Rinkotyra. Žemės ūkio ir maisto 
produktai. V.: Lietuvos agrarinės 
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ekonomikos institutas, 2004, 2 (23) 
23. Girgždienė V., 

Motova A, 
Vaikutis V. 

Žuvys ir jų produktai Rinkotyra. Žemės ūkio ir maisto 
produktai. V.: Lietuvos agrarinės 
ekonomikos institutas, 2004, 3 (24) 

24.  Autorių 
kolektyvas 

Economic Performance of Selected 
European Fishing Fleets 

Economic assessment of European 
Fisheries. Annual reports: Lithuania. 
2002, 2003, 2004.  

25. Vaikutis V. Žuvininkystės produktai Lietuvos žemės ūkis ir kaimo plėtra 2004. 
V.: Lietuvos agrarinės ekonomikos 
institutas, 2005 

26. Vaikutis V. Vidaus vandenų žuvininkystė Lietuvos žemės ūkis ir kaimo plėtra 2004. 
V.: Lietuvos agrarinės ekonomikos 
institutas, 2005 

27. Vaikutis V. Vidaus vandenų žuvininkystės plėtra Lietuvos kaimo raida. V.: Lietuvos 
agrarinės ekonomikos institutas, 2005 

28. Vaikutis V.  Žemės ūkio būklė ir administravimas 
Lietuvoje pokario sovietmečiu; 
Jūrų ir vidaus vandenų žuvininkystė 

Lietuvos žemės ūkis amžių sandūroje / 
Lietuvos žemės ūkio raidos ir 
administravimo 1918–2003 metais 
apžvalga. V.: Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministerija, 2005 

29. Vaikutis V. Europos Sąjungos ir Lietuvos teisė 
aktų, reglamentuojančių žvejybą 
Baltijos jūroje, santrauka ir 
komentaras 

Žuvininkystės departamentas prie 
Lietuvos žemės ūkio ministerijos. Vilnius, 
2005 

30  Vaikutis V. Vidaus vandenų žuvininkystės plėtra Lietuvos kaimo raida. – V.: Lietuvos 
agrarinės ekonomikos institutas, 2005.  

31. Girgždienė V., 
Vaikutis V. 

Žuvininkystės tvenkinių ūkio 
konkurencingumas 

„Mano ūkis“, 2006, Nr. 3 

32. Vaikutis V., 
Girgždienė V. 

Tvenkinių žuvininkystės 
konkurencingumas 

Žemės ūkio mokslai / Agrarinė 
ekonomika. Kaimo sociologija. V.: 
Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos 
agrarinės ekonomikos institutas, 2006, Nr. 
2. 

33 Vaikutis V. Vidaus vandenų žuvininkystė Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2005. V.: 
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 
2006. ISSN 1822-5101. 

34 Vaikutis V. Jūrų ir vidaus vandenų žuvininkystė, 
Lietuvai įstojus į ES 

Žuvininkystė Lietuvoje VI; Lietuvos 
hidrologų draugija, Lietuvos valstybinis 
žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras, 
Vilniaus universiteto Ekologijos institutas. 
V., 2006. ISSN 1392-2475. 

35 Vaikutis V. Vidaus vandenų žuvininkystė Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2006. V.: 
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 
2007. ISSN 1822-5101. 

36 Vaikutis V. 
(bendraautorius 
ir knygos 
sudarytojas) 

Žuvininkystės plėtra: Tarpukario 
laikotarpis, Žuvininkystės 
administravimas per pirmąjį 
sovietmetį, Vokiečių okupacijos 
laikotarpis, pokario sovietmetis 
(Sovietinio valdymo sistema, 
Žvejybos tolimuosiuose vandenyse 
pokyčiai, Žvejybos laivyno 
aptarnavimas, Darbuotojų rengimas, 

Lietuvos žuvininkystė. Dokumentai, 
faktai, skaičiai 1918–2005 metai. V.: 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministerija, 2007. ISBN 978-9955-481-
16-4. 
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Vidaus vandenų žuvininkystė), 
Žuvininkystė nepriklausomoje 
Lietuvoje (Žuvininkystės 
administravimas, Žvejybos laivyno 
valdymas); 
Žvejybos rajonai: Baltijos jūra; 
Lietuvos žvejybos laivynas: 
Žvejybos laivų registravimas ir 
ženklinimas; 
Žuvų perdirbimas. Vidaus ir užsienio 
prekyba: Žuvų perdirbamoji 
pramonė, Gamintojų organizacijos; 
Žuvininkystės moksliniai tyrimai: 
Mokslo institucijos ir svarbesnės 
tyrimų kryptys; 
ES struktūrinė politika: ES fondai iki 
Lietuvos įstojimo į ES ir 
svarbiausieji šalies žuvininkystės 
projektai; 
Papildoma informacija: Adresai ir 
telefonai (Gamintojų organizacijos, 
LVŽŽTC ir jo padaliniai,  Mokslo 
institucijos, Žuvų perdirbimo įmonės 
ir laivai) 

37 Vaikutis V., 
Eičaitė O., 
Girgždienė V. 

Parama Lietuvos akvakultūros 
verslui, įstojus į Europos Sąjungą 

Žuvininkystė Lietuvoje VIII; Lietuvos 
hidrologų draugija, Lietuvos valstybinis 
žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras, 
Vilniaus universiteto Ekologijos institutas. 
V., 2008. ISSN 1392-2475. 

38 Vaikutis V. Vidaus vandenų žuvininkystė Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2007. V.: 
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 
2008. ISSN 1822-5101. 

39 Vaikutis V. Vidaus vandenų žuvininkystė Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2008. V.: 
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 
2009. ISSN 1822-5101. 

40 Vaikutis V. 
(bendraautorius 
ir knygos 
sudarytojas) 

ES bendrosios žuvininkystės 
politikos formavimas; 
ES žvejybos laivyno pajėgumų ir 
žuvų išteklių derinimo politika; 
Žvejyba vidaus vandenyse: Kuršių 
marios, Kruonio hidroakumuliacinės 
elektrinės aukštutinis baseinas, 
Polderiai; 
Žuvų pirminis pardavimas ir 
supirkimas: Žuvininkystės produktų 
atsekamumas; 
Žuvininkystės moksliniai tyrimai: 
ŽŪM finansuoti žuvininkystės 
mokslo tiriamieji darbai (Lietuvos 
agrarinės ekonomikos institutas, 
Kauno technologijos universiteto 
Maisto institutas 

Lietuvos žuvininkystė. Dokumentai, 
faktai, skaičiai 2006–2007 metai. V.: 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministerija, Lietuvos agrarinės 
ekonomikos institutas, 2009. ISSN 2029-
2848 (online), www.laei.lt 

41 Vaikutis V. Vidaus vandenų žuvininkystė Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2009. V.: 
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Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 
2010. ISSN 1822-5101. 

42 Vaikutis V., 
Eičaitė O. 

Žuvininkystės produktai Lietuvos žemės ir maisto ūkis 2009. V.: 
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 
2010. ISSN 1822-5101 

43 Vaikutis V. 
(sudarytojas) 

Akvakultūra Lietuvoje (lietuvių ir 
anglų k.) 

Vilnius: Nacionalinė akvakultūros ir žuvų 
produktų gamintojų asociacija, 2010 

Konferencijos, pasitarimai vidaus vandenų žuvininkystės klausimais 
1.  Vaikutis V. Vidaus vandenų žuvų ūkio 

konkurencingumo didinimas 
Tarptautinė mokslinė konferencija 
„Kaimo plėtros planas: mokslinis požiūris 
2007-2013 m. laikotarpio iššūkiai kaimo 
plėtrai ir maisto ūkiui“ (2005 m. gruodžio 
14–15 d.) 

2. Vaikutis V. Pranešimai tvenkinių žuvininkystės 
ekonominio efektyvumo didinimo, 
konkurencingumo, ekologinės 
žuvininkystės plėtros klausimais 

Tvenkinių žuvininkystės vadovų ir 
specialistų seminarai, vykę UAB „Kintai“, 
UAB „Raseinių žuvininkystė“, AB 
„Vasaknos“, AB „Kėdainių grūdai“ 2001–
2005 metais 

3 Vaikutis V. Lietuvos akvakultūros ekonominis 
efektyvumas 

Tarptautinė konferencija „Akvakultūros 
plėtra ir perspektyvos. Žuvies produktų 
nauda žmogaus sveikatai ir jų vartojimo 
skatinimas“ (2009 m. lapkričio 19 d., 
Raseinių r.)) 

 
ŽRVVG nariai, susibūrę į aktyvią, sėkmingai dirbančią ir kvalifikuotą komandą, siekia gerinti 

atstovaujamos ŽRVVG teritorijos žuvininkystės bendruomenės gyvenimo kokybę. ŽRVVG narių 

aktyvumas, kūrybiškumas ir darbštumas suteikia galimybę rengti projektus ir gauti paramą ŽRVVG 

tikslams pasiekti. Į vieną komandą suburti įvairių sričių specialistai, kurie vadovaujantis gyventojų 

poreikiais ir kolektyviniais veiksmais siekia sudaryti kuo geresnes sąlygas tenkinti poreikius, suburta 

ŽRVVG kvalifikuota komanda rūpinasi ŽRVVG teritorijos tvaria plėtra. 

 

 

 

1.4. Sprendimų priėmimo  ŽRVVG procedūros, konfliktų sprendimai 

 

 

Sprendimų priėmimo procedūros. Įstatuose numatytos narių teisės sudaro prielaidas 

demokratiniam valdymui ir kolegialiam valdymo sprendimų priėmimui. Kiekvienas ruošiamas priimti 

sprendimas derinamas su bendruomene. Svarstomas bendruomenių, suinteresuotų socialinių  žmonių 

grupių sueigose ir, atsižvelgus į gyventojų nuomonę,  teikiamas svarstyti ŽRVVG valdymo organams. 

Priimant sprendimą bet kokiame lygmenyje atliekami procedūriniai parengiamieji darbai pateikiant 

rengiamą klausimą svarstymui. Visuotinis susirinkimas arba valdyba priima galutinius sprendimus. 
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Einamieji, organizaciniai sprendimai priimami numatytos kompetencijos ribose. ŽRVVG savo 

prigimtimi jungia įvairias institucijas, subjektus ir žmones. Jos misija - integruotai spręsti žuvininkystės 

regiono plėtros klausimus savo vietovėje. 

Sprendimai ŽRVVG priimami visuotiniame ir valdybos susirinkimuose. Visuotiniame narių 

susirinkime sprendimai priimami, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos narių. Jeigu 

susirinkime nėra kvorumo, turi būti šaukiamas pakartotinis ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas, kuris 

turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek 

susirinkime dalyvavo narių.  

Visuotinio susirinkimo sprendimas, išskyrus sprendimus dėl Įstatų priėmimo, keitimo, 

papildymo, sprendimą dėl Veiklos grupės pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) ir 

kai renkami Pirmininkas, Valdybos nariai ir Revizorius, laikomas priimtu paprasta balsų dauguma. 

Sprendimus dėl Įstatų priėmimo, keitimo, papildymo, sprendimą dėl Veiklos grupės pertvarkymo ar 

pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) ir kai renkami Pirmininkas, Valdybos nariai, Revizorius, 

visuotinio narių susirinkimo sprendimas priimamas, kai už balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visuotiniame 

susirinkime dalyvaujančių narių.  

ŽRVVG visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. 

Vienas narys Asociacijos visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Kiekviename Asociacijos 

visuotiniame narių susirinkime yra išrinktas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Asociacijos 

visuotinio narių susirinkimo metu rašomas protokolas, kurį pasirašo Asociacijos pirmininkas ir 

sekretorius. Protokolas yra surašomas ir pasirašomas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo visuotinio narių 

susirinkimo dienos. Asociacijos visuotiniame narių susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti 

su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo 

Asociacijos visuotinio narių susirinkimo dienos, raštu pareikšti pastabas ar nuomonę dėl protokole 

išdėstytų faktų ir protokolo surašymo. Prie protokolo turi būti pridedama: dalyvavusių Asociacijos 

visuotiniame narių susirinkime narių sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę 

balsuoti; dokumentai įrodantys, kad nariai buvo informuoti apie Asociacijos visuotinio narių 

susirinkimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir pasirašiusiųjų asmenų išvada dėl pastabų (jeigu tokios 

buvo). Esant būtinybei priimti neatidėliotiną sprendimą, gali būti šaukiamas ir neeilinis ŽRVVG 

visuotinis narių susirinkimas. Neeilinis visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas per tris mėnesius, jei 

to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 veiklos grupės narių, arba dauguma Valdybos narių, arba tai yra 

numatyta įstatymuose. 

ŽRVVG kai kuriuos klausimus sprendžia ir valdyba, kurios posėdžiai rengiami ne rečiau kaip 

kartą per ketvirtį. Eilinius Valdybos posėdžius šaukia Asociacijos pirmininkas. Valdybos posėdžių 
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priimti sprendimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ pusė Valdybos narių. Valdybos 

nariai sprendimus priima paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius polygiai, lemia Valdybos 

pirmininko balsas. Jei Valdybos posėdyje nėra kvorumo, ne vėliau kaip po savaitės šaukiamas 

pakartotinis Valdybos posėdis tais pačiais klausimais, ir jo sprendimai yra teisėti nepriklausomai nuo 

susirinkusių narių skaičiaus.  

Posėdžio pirmininką ir sekretorių siūlo valdybos pirmininkas. Posėdžio pirmininku gali būti 

bet kuris valdybos narys. Posėdį pirmininkaujantis pradeda, pasiūlydamas pritarti posėdžio 

darbotvarkei. Posėdžio dalyviai gali darbotvarkę papildyti, pakeisti klausimų svarstymo eiliškumą, 

klausimų svarstymą atidėti vėlesniam posėdžiui ir pan. 

Darbotvarkės klausimai posėdyje paprastai svarstomi šia tvarka: 

1) pagrindinis pranešimas arba informacijos pateikimas; 

2) klausimų pateikimas pranešėjui; 

3) pranešėjo atsakymai į klausimus; 

4) valdybos narių pasisakymai; 

5) kitų ŽRVVG narių pasisakymai; 

6) kviestinių komentarai; 

7) sprendimo (nutarimo) priėmimas. 

Pagrindinai posėdžiai būna atviri ir juose gali dalyvauti ŽRVVG nariai ir kiti suinteresuoti 

asmenys, tačiau jie neturi balsavimo teisės priimant sprendimą. Jei svarstomas klausimas, kuris liečia 

valdybos narį, jis turi nusišalinti nagrinėjant šį klausimą. Kiekvienas valdybos narys ar VVG narys gali  

pareikšti savo nuomonę svarstomu klausimu. Išklausius nuomonių, posėdžio pirmininkas teikia 

nutarimo projektą. Nutarimo projektą parengia klausimo pagrindinis pranešėjas arba grupės vadovas, 

kuris tyrė nagrinėjamą klausimą.  

Rengiant strategiją su vietos gyventojais buvo derinama vizija, prioritetai, priemonės. Poreikių 

identifikavimas, prioritetai, priemonės, finansinis planas ir kt. klausimai buvo svarstomi ir tvirtinami 

valdybos posėdžiuose. 

Iniciatyvos teisę keisti ir papildyti ŽRVVG įstatus turi kiekvienas narys. Asociacijos įstatai 

keičiami ar papildomi visuotinio narių susirinkimo nutarimu 2/3 visų asociacijos narių balsų dauguma. 

ŽRVVG valdybai nutarus, konkrečiais klausimais ŽRVVG nariai gali balsuoti paštu. Taip pat 

ŽRVVG visuotiniame susirinkime protokoliškai yra priimtas sprendimas, kad  iškilus netikėtiems 

klausimams bei prireikus skubaus sprendimo vienu ar kitu klausimu,  siekiant  viešumo ir skaidrumo, 

balsavimą  ŽRVVG pirmininkas gali  organizuoti e. paštu.   
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ŽRVVG pirmininkas atstovauja ŽRVVG, jos vardu  sudaro ir pasirašo sutartis, pagal savo 

kompetenciją atstovauja ŽRVVG interesams valstybinėse, nevyriausybinėse organizacijose, 

organizuoja ir koordinuoja  ŽRVVG veiklą. 

Konfliktų sprendimas. Kiekvienas pasikeitimas skirtingai priimamas atskirų individų ir dažnai 

sutinka pasipriešinimą. Konfliktai kyla dėl skirtingo suvokimo, skirtingų vertybių bei poreikių, o taip 

pat dėl ribotų išteklių norint įgyvendinti vieną ar kitą priemonę.  

ŽRVVG įsitvirtindama kaip organizacija turėjo įtikinti žuvininkystės bendruomenes, valdžios, 

verslo atstovus apie savo geranoriškus siekius ir paramą bendrų tikslų įgyvendinimui. Tam buvo 

panaudojami tarpusavio pokalbiai, diskusijos, ieškomas tinkamiausias sprendimas.  Visada ieškomi 

kompromisai ir siekiama bendradarbiauti, kadangi problemų sprendimai yra aktualūs visiems. 

Kiekvieną kartą, susidarius konfliktinei situacijai, ŽRVVG nariai siekia valdyti konfliktus. Naudojami 

tokie būdai: 

Emocijų valdymas - pasiūlomos taisyklės, kurių turi laikytis abi pusės (išklausyti vieni kitų 

nuomonės, nepertraukinėti, gerbti vienas  kitą). 

Pozicijų išsakymas - išdėstoma vienos ir kitos pusės argumentuota nuomonė. 

Alternatyvių variantų pasiūlymas - pasiūloma kuo daugiau problemos sprendimo variantų. 

Vėliau kartu atrenkama keletas geriausių pasiūlymų, kurie galėtų tapti problemos sprendimo pagrindu.     

Abipusiai naudingo sprendimo varianto priėmimas. ŽRVVG parodo pliusus, kuriuos teikia 

priimamas sprendimas, padėkojama už geranoriškumą.  

Konfliktų valdymo būdas kiekvieną kartą pasirenkamas atsižvelgiant į situaciją ir visada 

siekiama rasti optimaliausią sprendimą.  Per ŽRVVG veiklos metus pavyko sumažinti konfliktinių 

situacijų skaičių ir užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su visomis suinteresuotomis grupėmis 

kolegialiam sprendimų priėmimui ir konfliktinių priežasčių šalinimui. 

Valdybos narys privalo nedalyvauti balsavime, jei svarstomas klausimas susijęs su jo 

atstovaujamos organizacijos ar asmeniniais interesais. Strategijos rengimo metu ŽRVVG nusprendė 

siekti susitarimų diskutuojant, darant kompromisus (konsensuso principu). Siekiant ŽRVVG veiklos 

skaidrumo ir veiklos efektyvumo,  yra parengtos darbo taisyklės. Taisyklės padeda ŽRVVG nariams 

sklandžiau ir efektyviau organizuoti  veiklą.  

Strategijos rengimo metu  darbo grupėse  vyko savęs vertinimo diskusijos, kurių metu buvo 

analizuojami dalyvavimo procese trukdžiai. Siekiant išvengti interesų konflikto, buvo nuspręsta, kad 

kiekvienas ŽRVVG valdybos narys deklaruos savo interesus (nurodoma: atstovaujamos organizacijos 

planuojami projektai, projekto vykdymo vieta, nario gyvenamoji vieta, pareigos atstovaujamoje 

organizacijoje ir planuojamame projekte, kt. svarbi informacija).  
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 Siekdama užtikrinti sprendimų skaidrumą ŽRVVG nustatė, kad svarstant vietos projektus, tie 

ŽRVVG valdybos nariai, kurių interesai galimai susiję su projekto rengėjų interesais, nuo vietos 

projektų svarstymo nusišalina.  

 ŽRVVG strategiją įgyvendins vadovaudamasi strategijos įgyvendinimo, administravimo, vietos 

projektų atrankos ir tvirtinimo vidaus taisyklėmis ir kt. Vietos projektų atrankos ir tvirtinimo vidaus 

taisyklėse bus numatoma  pasirengimo vietos projektų atrankos posėdžiams tvarka, vietos projektų 

tvirtinimo tvarka. Pagal Vietos projektų atrankos ir tvirtinimo vidaus taisyklėse ŽRVVG valdymo 

organo vadovas sudarys išankstinį posėdžių dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo tvarkaraštį. 

Vietos projektų paraiškų vertintojai, įvertinę konkrečiam posėdžiui galimas teikti vietos 

projektų paraiškas, parengs ir raštu bei elektroniniu paštu pateiks asmeniui, atsakingam už posėdžio 

darbo organizavimą, vietos projektų paraiškų vertinimo medžiagą (vietos projektų paraiškų vertinimo 

medžiagą sudaro vietos projektų vertinimo rezultatų suvestinė ir atskirų vietos projektų paraiškų 

vertinimo ataskaitos). 

Asmuo, atsakingas už posėdžio darbo organizavimą, iš vietos projektų paraiškų vertintojų 

gautas vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitas įrašys į posėdžio darbo organizavimo suvestinę, 

suteiks joms eilės numerį. Ši suvestinė bus saugoma posėdžio darbo organizavimo byloje.  

Asmuo, atsakingas už posėdžio darbo organizavimą, patikrins vietos projektų paraiškų 

vertinimo ataskaitas.  

Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę pasirašys atsakingas asmuo ir teiks 

kartu su atskirų vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitomis ŽRVVG pirmininkui. ŽRVVG 

pirmininkas nuspręs, ar vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė ir atskirų vietos projektų 

paraiškų vertinimo ataskaitos yra tinkamos teikti ŽRVVG valdybos nariams svarstyti. 

ŽRVVG užtikrins, kad  valdybos nariai, Agentūros atstovas (-ai) būtų informuoti apie būsimą 

vietos projektų atrankos posėdį ir gautų posėdžio medžiagą, įskaitant parengtas vietos projektų paraiškų 

vertinimo ataskaitas, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki nustatytos vietos projektų 

atrankos posėdžio datos. Asmuo, atsakingas už posėdžio darbo organizavimą užtikrins, kad posėdžių 

nariai gautų visus jiems reikalingus dokumentus, susijusius su numatytų svarstyti vietos projektų 

paraiškų paramai gauti vertinimu ir administravimu. 

ŽRVVG užtikrins,  kad atrankos procedūros būtų skaidrios, nešališkos ir atliktos laikantis 

viešumo principų, kartu atsižvelgiant į konfidencialumo reikalavimus, sprendimai dėl lėšų vietos 

projektui įgyvendinti skyrimo būtų nuoseklūs, argumentuoti, pagrįsti vietos projektų paraiškų vertinimo 

ataskaitose išdėstytomis vertinimo išvadomis. ŽRVVG užtikrins, kad priimant sprendimus dėl lėšų 

vietos projektui įgyvendinti skyrimo nebūtų priimamas nepagrįstai palankus sprendimas. 
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 ŽRVVG valdybos nariai prieš pirmąjį vietos projektų atrankos posėdį pasirašys nešališkumo 

ir konfidencialumo deklaraciją. Tuo atveju, jei ŽRVVG valdybos sudėtis pasikeičia, valdybos narys, 

pirmą kartą dalyvaujantis vietos projektų atrankos posėdyje, pasirašys nešališkumo ir konfidencialumo 

deklaraciją. Jeigu yra pagrindo manyti, kad ŽRVVG valdybos nario dalyvavimas rengiant, svarstant ir 

priimant sprendimą dėl konkretaus vietos projekto sukels interesų konfliktą, tas narys pats arba 

ŽRVVG valdybai pareikalavus turi nusišalinti nuo šios procedūros. Vietos projektų atrankos posėdžio 

protokole turi būti įtraukiama informacija apie galimą interesų konfliktą. 

Vietos projektų atrankos posėdžio nariai sprendimus dėl svarstomų vietos projektų priima 

remdamiesi vietos projektų vertintojų parengtomis vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitomis, 

kitais dokumentais, susijusiais su vietos projekto paraiškos vertinimu, Agentūros atstovų, socialinių-

ekonominių partnerių, kitų institucijų atstovų bei ekspertų pateiktais argumentais ir informacija.  

 ŽRVVG valdyba gali priimti vieną iš šių sprendimų:  

1. skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti; 

2. neskirti lėšų vietos projektui įgyvendinti (sprendimo neskirti lėšų vietos projektui 

įgyvendinti motyvai nurodomi vietos projektų atrankos posėdžio protokole); 

3. grąžinti vietos projektą pakartotinam vertinimui, jei vietos projekto paraiškos vertinimo 

ataskaitoje nepakanka informacijos sprendimui priimti arba posėdžio metu ŽRVVG valdybos nariai 

pateikė informaciją apie svarstomą vietos projektą, kuri gali turėti įtakos vietos projekto vertinimo 

rezultatams.  

ŽRVVG valdybos sprendimai bus išdėstomi vietos projektų atrankos posėdžio protokole. Prie 

vietos projektų atrankos posėdžio protokolo gali būti pridedami įvairūs priedai, pavyzdžiui, posėdyje 

nagrinėti dokumentai.  

Vietos projektų atrankos posėdžio protokolą, susidedantį iš nutariamosios ir dėstomosios 

dalies pasirašys visi posėdyje dalyvavę asmenys.  

ŽRVVG valdyba sprendimą dėl paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti skyrimo pateiks 

Agentūrai tvirtinti ne vėliau kaip po 2 darbo dienų nuo vietos projektų atrankos posėdžio protokolo 

pasirašymo dienos. 

ŽRVVG apie įsigaliojusį – Agentūros patvirtintą – sprendimą skirti paramos lėšas vietos 

projektui įgyvendinti, turi raštu informuoti pareiškėją per 5 darbo dienas, kai jis gauna Agentūros 

sprendimą patvirtinti ŽRVVG valdybos priimtą sprendimą skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti.   

Informaciją apie priimtus ir įsigaliojusius – Agentūros patvirtintus – sprendimus skirti 

paramos lėšas vietos projektams įgyvendinti, ŽRVVG viešins savo veiklos teritorijoje, nurodydamas 

pareiškėjo ir partnerio (-ių), kai vietos projektas teikiamas kartu su partneriu (-iais), pavadinimą (jei 
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pareiškėjas ir partneris (-iai) – juridinis (-iai) asmuo (-enys)) arba pareiškėjo vardą ir pavardę (jei 

pareiškėjas – fizinis asmuo), vietos projekto pavadinimą, trumpą vietos projekto aprašymą, vietos 

projekto paraiškos kodą, skirtą paramos lėšų sumą. Agentūra šią informaciją skelbia interneto 

tinklalapyje www.nma.lt.    

 

 

 

1.5. Naujų narių priėmimo į ŽRVVG, išstojimo iš ŽRVVG procedūros ir atsakomybė 

išstojus iš ŽRVVG 

 

Asmuo, pageidaujantis tapti Veiklos grupės nariu, turi pateikti raštišką prašymą Veiklos grupės 

Valdybai. Valdyba asmens prašymą dėl priėmimo Veiklos grupę turi apsvarstyti per 30 darbo dienų. 

Naujas narys į Veiklos grupę priimamas Valdybos sprendimu, paprasta balsų dauguma. Valdybai 

priėmus sprendimą dėl narystės, asmuo turi sumokėti nustatytus mokesčius. Veiklos grupė, prieš 

priimdama į Veiklos grupę naują narį, jį supažindina su Veiklos grupės įstatais pasirašytinai. 

 Veiklos grupės narys bet kada gali išstoti iš Veiklos grupės, parašęs prašymą Veiklos grupės 

Valdybai. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Veiklos grupės nuosavybėn 

perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. 

Veiklos grupė turi teisę pašalinti narį. Veiklos grupės Valdybos nutarimu narys gali būti 

pašalintas, jeigu narys pažeidė šiuos įstatus, vienerius metus nemokėjo nustatytų mokesčių, nevykdė 

sutartinių įsipareigojimų Veiklos grupei ar kitiems jos nariams, savo veikla diskreditavo Veiklos grupę 

ar jos narius. Nutarimą dėl pašalinimo Valdyba priima paprasta balsų dauguma. 

Veiklos grupės nariui apie svarstymą dėl pašalinimo iš Veiklos grupės yra pranešama likus ne 

mažiau kaip 5 dienom iki Valdybos posėdžio. Veiklos grupės narys turi teisę dėl savo elgesio 

pasiaiškinti raštu ir turi teisę dalyvauti Valdybos posėdyje, kuriame yra svarstomas jo elgesys. 

Pašalinto nario stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Veiklos grupės nuosavybėn 

perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.  

Išstojęs arba pašalintas ŽRVVG narys praranda visas ŽRVVG nario teises, kurios numatytos 

įstatuose. Pašalintas narys negali būti renkamas į ŽRVVG valdymo organus, praranda teisę dalyvauti 

jame priimant sprendimus. ŽRVVG, turėdama tikslą formuoti stabilų ir kūrybingą komandą, numatė 

priemones, kurios užkirstų kelią neatsakingiems ŽRVVG nariams. Išstojus arba pašalinus iš ŽRVVG 

narių numatyta, kad pakartotinai į ŽRVVG grupę galės įstoti tik praėjus metams ir pateikus dviejų 

ŽRVVG narių rekomendacijas. Jiems lieka teisė, kaip vietovės atstovams pareikšti savo nuomonę, 
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dalyvauti organizuojamuose viešuose susirinkimuose, konferencijose, tačiau neturi teisės balsuoti. Jis 

kaip ir kiekvienas vietos juridinis arba fizinis atstovas turi teisę teikti projektus, pretenduoti į paramą, 

tačiau pašalintas iš ŽRVVG ir pripažinus jo neveiklumą vietos veiklos grupėje, parama gali būti 

neteikiama ŽRVVG valdybos sprendimu. 

 

 

1.6. ŽRVVG veiklos sklaida, strategijos viešinimo veiksmai, žuvininkystės regiono 

bendruomenės aktyvinimo būdai 

 

 

ŽRVVG veiklos sklaida, strategijos viešinimo veiksmai.  ŽRVVG, kaip organizacija, 

sistemingai vykdė sklaidą apie ŽRVVG veiklą ir per įvairias informacijos priemones įtraukė 

žuvininkystės bendruomenę, žuvininkystės regiono vietos valdžios ir verslo atstovus, vietos gyventojus 

į  aktyvią grupės veiklą ir strategijos rengimą 3 pav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav.  ŽRVVG informavimo sistema 

ŽRVVG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAUDA: 
� Straipsniai spaudoje 
� Informacinių 
lankstinumų parengimas ir 
išplatinimas. 

TIESIOGIAI: 
� Susitikimai su vietos 
valdžios, verslo, žuvininkystės 
bendruomenių atstovais. 
� Bendradarbiavimas 
įvairių ryšio priemonių 
pagalba. 

INTERNETAS: 
� Internetinio puslapio 
sukūrimas. 
� Informacinių pranešimų 
ŽRVVG teritorijos įmonių 
svetainėse talpinimas. 

INTERNETAS: 
� Kvietimai į susitikimus, 
pasitarimus, diskucijas ir kt. 
� Aktualių klausimų 
pateikimas. 
� Atsiliepimai ir pasiūlymai. 

TIESIOGIAI: 
� Esamos situacijos analizė. 
� Problemų pristatymas. 
� Alternatyvų 
siūlymas/aptarimas. 

ŽRVVG teritorijos 
vietos valdžios, verslo, 

žuvininkystės 
bendruomenės atstovai 
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Laikraščiuose: „Lietuvos žinios“, interneto tinklalapiuose, buvo išsamiai pristatoma ŽRVVG 

veikla. Žuvininkystės bendruomenė, žuvininkystės regiono vietos valdžia ir verslo atstovai, vietos 

gyventojus pastoviai buvo informuojami apie strategijos rengimo eigą, vykdomus mokymus, rengiamus 

susitikimus, susirinkimus, viešą strategijos pristatymą ir kt. Viešinimo priemonės ir bei jų trumpas 

turinys pateiktas 5 lentelėje.   

 

5 lentelė. ŽRVVG informavimo ir viešinimo priemonių 2009-2010 m. suvestinė 

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės  pavadinimas Laikas 

1. Aiškinamasis stendas 2010 m. gegužės mėn. 
2. interneto tinklalapiuose www.akvakultura.lt 

www.akvilegija.lt 
www.saluzuvys.lt 
www.bartzuve.lt 
www.saldoga.lt 

2010 m. kovo mėn. 

3. Išleistas ir išplatintas lankstinukas  2010 m. rugsėjo mėn. 
4. Viešinamasis straipsnis 2010 m. rugsėjo mėn. 

 

 

ŽRVVG įsigijo aiškinamąjį stendą, savo veiklą ir strategijos rengimą viešino ŽRVVG 

teritorijos įmonių internetiniuose puslapiuose, išleido informacinį lankstinuką apie asociacijos veiklą 

bei parengtą strategiją, pateikdama viziją, prioritetus, priemones, finansinį planą bei jos įgyvendinimą.  

Toks informavimo ir įtraukimo į ŽRVVG veiklą tinklas užtikrino efektyvų ŽRVVG darbą ir 

sėkmingą strategijos parengimą. 

Konsultacijų vietos projektų teikėjams tvarka. ŽRVVG yra atsakinga už strategijos 

įgyvendinimą ir jos administravimą. ŽRVVG, įgyvendindama strategiją, vykdys funkcijas, taikydama 

įvarius vietos gyventojų aktyvinimo metodus: 

- teiks konsultacijas potencialiems vietos  projektų pareiškėjams projektų rengimo, įgyvendinimo ir 

administravimo klausimais; 

- tarpininkavimą ir projektų  finansavimo galimybių paiešką; 

- projektų  vykdymo priežiūrą. 

ŽRVVG, gavusi paramą strategijos įgyvendinimui, atrinks administracinį personalą:  vadovą 

administratorių, buhalterį, kurie teiks konsultacijas projektų rengimo, įgyvendinimo ir administravimo 
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klausimais vietos  projektų pareiškėjams. Įgyvendindama strategiją, ŽRVVG administruojantis 

personalas, teiks kompleksinę paramą galimiems pareiškėjams, projektų vykdytojams, visuomenei.   

ŽRVVG planuoja naudoti ir papildomas informavimo bei viešinimo priemones. Numatoma 

suorganizuoti viešą parengtos vietos plėtros strategijos pristatymo renginį, į kurį bus pakvieti visų 

ŽRVVG teritorijos dalyvių atstovai, išleisti sutrumpintą strategijos versiją ir platinti ją ŽRVVG 

teritorijoje. Kaip informavimo priemonė plačiai bus naudojamas ŽRVVG interneto puslapis, vietos 

spauda. 

Siekiant įgyvendinti ŽRVVG vietos plėtros strategijoje nustatytus tikslus, galimiems 

pareiškėjams, projektų vykdytojams, visuomenei bus teikiama kompleksinė informacija apie parengtą 

strategiją, jos įgyvendinimo bei administravimo mechanizmą, įgyvendinimo eigą ir rezultatus. 

Pareiškėjams bus užtikrinta galimybė raštu ir žodžiu pateikti ŽRVVG klausimus dėl dalyvavimo 

įgyvendinant strategiją tvarkos ir sąlygų; dėl lėšų strategiją atitinkantiems vietos projektams 

įgyvendinti skyrimo sąlygų; dėl vietos projekto paraiškos, mokėjimo prašymo pildymo; ir pan. 

ŽRVVG konsultuos pareiškėjus šiais klausimais žodžiu, telefonu, raštu ir el. paštu nuo kvietimo teikti 

vietos projektų paraiškas paskelbimo dienos iki galutinės vietos projektų paraiškų pagal kiekvieną 

kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pateikimo dienos. ŽRVVG konsultuos vietos projektų 

vykdytojus vietos projektų įgyvendinimo klausimais visą vietos projektų įgyvendinimo laikotarpį. 

 

 

 

1.7.  ŽRVVG narių ir žuvininkystės regiono bendruomenės dalyvavimas strategijos rengime 
 

 

Šiuolaikinės subalansuotos plėtros koncepciją išreiškiantys ir strateginę regionų plėtrą 

apibrėžiantys dokumentai ypač akcentuoja piliečių dalyvavimo strateginio planavimo procese svarbą.. 

Siekiant socialinės darnos, bendruomeniškumo idealų realizavimo, aktyvus piliečių ir jų grupių 

dalyvavimas būtinas įgyvendinant subalansuotos plėtros uždavinius. Gyventojai, dalyvaudami 

strategijos rengime, ne tik turi galimybę pareikšti nuomonę, į kurią bus atsižvelgta, bet ir yra 

aktyvinami tolesnei veiklai, skatinama jų pilietinė pozicija. Antra vertus, ši strategija, turėdama 

reglamentuojančio dokumento galią, apsprendžia piliečių visuomeninio, ekonominio, politinio 

dalyvavimo galimybes. Taigi, yra abipusis teritorinio strateginio planavimo ir gyventojų nuomonės 

ryšys: gyventojų nuomonė yra svarbus strateginio planavimo komponentas, o strateginis planavimas 

turės įtakos gyventojų pasirinkimo galimybėms. 
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Įsikūrusi ŽRVVG  turėjo tikslą – skatinti pačių žvejų bendruomenių  reiškiamą iniciatyvą, 

taikyti naują strategijos rengimo metodą, t.y. principą „iš apačios į viršų“. Jo esmę sudaro tai, kad 

rengiant strategiją buvo sudarytos sąlygos žvejų bendruomenėms, žuvininkystės regiono vietos 

valdžios, verslo atstovams  įvertinti esamą ŽRVVG teritorijos socialinę, ekonominę, aplinkosauginę 

padėtį ir teikti siūlymus žuvininkystės sektoriaus problemų sprendimui, dalyvauti priimant galutinį 

sprendimą.  

Parengiamajame etape  ŽRVVG informavo teritorijos žvejų bendruomenes, žuvininkystės 

regiono vietos valdžios, verslo atstovus apie strategijos rengimo eigą. ŽRVVG vykdė  narių mokymus, 

tiesiogiai susijusiuose su strategijos rengimu. Buvo apmokyta apie 48 ŽRVVG teritorijos aktyvo ir visi 

jie įtraukti į strategijos rengimą.  

Vienas iš svarbiausių strategijos rengimo etapų buvo ŽRVVG teritorijos socialinės, 

ekonominės, aplinkosauginės situacijos analizė, žuvininkystės sektoriaus problemų, gyventojų poreikių 

nustatymas. Tai vienas ilgiausiai trukusių strategijos rengimo etapų. Šio etapo tikslas buvo ne tik 

surinkti informaciją apie  ŽRVVG teritoriją, bet ir sudominti vietos gyventojus  bei įtraukti juos į 

strategijos rengimą.  ŽRVVG atliko išsamią ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės būklės analizę, 

tyrė ir identifikavo vietos gyventojų poreikius. 

ŽRVVG  aukščiau minėtose internetinėse svetainėse informavo apie rengiamą strategiją ir 

pakvietė juos dalyvauti šioje veikloje. Anketinė apklausa parodė, kad 42 proc. vietos gyventojų 

pareiškė norą dalyvauti rengiant strategiją ir generuoti idėjas (4 pav.). Visi pageidaujantys fiziniai ir 

juridiniai asmenys buvo įtraukti į šį procesą. 

42%

52%

6%

Turime daug idėjų ir noro
dalyvauti rengiant strategiją

Yra keletas žmonių, galinčių
aktyviai dalyvauti
programoje ir inicijuoti
projektus

Gyventojai dar nėra įpratę
problemas spręsti kartu,
todėl bus sunku juos įtraukti į
strategijos rengimą

 
 

4 pav. Ar pageidaujate dalyvauti strategijos rengime. 
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 
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Rengiant strategiją į įvairius jos rengimo etapus buvo įtraukta apie 400 ŽRVVG teritorijos 

gyventojų. Svarstymuose ir priimant galutinius sprendimus dalyvavo vietos valdžios, verslo atstovai ir 

kiti žuvininkystės bendruomenių atstovai.  

Strategijos rengimui buvo sudarytos darbo grupės:  

1. Koordinavimo; 

2. Ekonominė; 

3. Socialinės; 

4. Aplinkosauginė. 

 

Koordinavimo grupei vadovavo ŽRVVG pirmininkas. Minėta darbo grupė koordinavo visų 

darbo grupių veiklą, atliko ŽRVVG, kaip organizacijos, savianalizę ir strategijoje pristatė jos veiklą, 

suformavo viziją, prioritetus, priemones ir numatė finansinį pagrindimą. 

Socialinės  ir ekonominės darbo grupė atliko socialinės ekonominės situacijos ir gyventojų 

poreikių analizę. Grupės atliko statistinių duomenų, teritorijos ir nacionalinių strateginių dokumentų 

analizę. Apklausos, interviu metodais nustatė ŽRVVG teritorijos gyventojų poreikius.  

Aplinkosauginės plėtros grupė atliko teritorijos vientisumo ir  aplinkosauginės būklės situacijos 

analizę, numatė priemones, dalyvavo įvertinant strategijoje numatytų įgyvendinti priemonių 

aplinkosauginį pagrindimą, t.y. ar numatytos priemonės nepažeis aplinkosauginės pusiausvyros ir 

nepadarys žalos gamtos ištekliams ir vietos žmonių gerovei. 

Sprendimai priimti darbo grupių posėdžiuose, kurių metu svarstydavo darbo grupės parengtus 

dokumentus, teikdavo pastabas bei pasiūlymus, siūlydavo sritis, kurias būtina remti. Atsižvelgus į 

darbo grupių narių pastabas ir pasiūlymus, atlikdavo pataisymus ir visą medžiagą pateikdavo nariams. 

Susirašinėjimas su darbo grupės nariais vykdavo elektroniniu paštu. Visi darbo grupės nariai buvo 

raginami pasidalinti turima informacija su kitais socialiniais, ekonominiais partneriais, kurie nėra darbo 

grupės nariai. 

Dažnai ŽRVVG susirinkimų metu darbas buvo organizuojamas pirminius sprendimus 

diskutuojant mažesnėse grupėse. Tai padėjo išgirsti ir įvertinti kiekvieno dalyvio nuomonę. Toks darbo 

organizavimo metodas atskleidė individualius kiekvieno partnerio gebėjimus, specifinę patirtį. 

Reguliarus konsultavimasis su ŽRVVG teritorijos žuvininkystės bendruomenių atstovais, vietos 

gyventojais, tikslinėmis grupėmis visuose strategijos rengimo etapuose suteikė vietos gyventojams 

galimybę aktyviai įsitraukti į strateginio planavimo procesą. Taip pat tai padėjo suderinti ŽRVVG 

priimamus sprendimus su žuvininkystės bendruomenių atstovais, vietos gyventojais, kitų tikslinių 
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grupių lūkesčiais, ir suteikė galimybę siekti realių rezultatų. Konsultavimasis vyko gyventojų poreikių 

analizės metu, prioritetų, tikslų, priemonių ir veiksmų nustatymo etapuose. 

5 pav.  pateikti vietos plėtros strategijos rengimo etapai. Jų laiko grafikas ir ŽRVVG darbo 

pobūdis (ŽRVVG posėdžių protokolai  12 priedas) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 pav. Strategijos rengimo eiga 

Strategijos viešas pristatymas ir tvirtinimas 

Strategijos projekto pristatymas Valdybos susirinkime  

ŽRVVG darbo grupių atlikta vietovės situacijos analizė, 
SSGG, vizija, prioritetai (Darbo grupių posėdžiai) 

 

Žuvininkystės verslo, valdžios atstovų atlikta situacijos 
analizė, pateiktos problemos, poreikiai, suformuoti 

strategijos prioritetai  

(Žuvininkystės verslo atstovų, bendruomenių, valdžios atstovų forumai. 

  Žuvininkystės bendruomenės atlikta vietovės situacijos 
analizė, iškeltos problemos, poreikiai, siūlomi strategijos 

prioritetai  

(ŽRVVG susitikimai su žuvininkystės bendruomenėmis. 

Žuvininkystės bendruomenės poreikių analizė  

(Anketinės apklausos metodas) 

 

Informacijos pateikimas apie strategijos rengimą Internete, 
laikraštyje. 
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Strategijos rengimo darbinių posėdžių akimirkos pateikiamos foto nuotraukose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešojo strategijos pristatymo akimirkos 

 

 2010 m. rugsėjo 16 d. ŽRVVG organizavo konferenciją - viešą strategijos pristatymą, 

kurioje  buvo pateiktas parengtas strategijos projektas. Visi strategijos prioritetai buvo pristatyti viešo 

aptarimo metu, kuriame dalyvavo žuvininkystės bendruomenių, vietos valdžios, verslo atstovai, Žemės 

ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros atstovai.  Strategijos projektas vienbalsiai buvo 

patvirtintas ŽRVVG teritorijoje registruotų žuvininkystės sektoriaus atstovų ir žuvininkystės 

bendruomenių atstovams, balsuojant už jos patvirtinimą atviru balsavimu. Strategijai pritarė visi 

ŽRVVG visuotinio susirinkimo nariai, pridedamas protokolas, dalyvių sąrašas, laikraščio su skelbimu 

apie viešąjį aptarimą kopija (14 priedas). 
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1.8. ŽRVVG įgyvendinti ir planuojami veiksmai, siekiant socialiai atskirtus 

(pažeidžiamus) ŽRVVG teritorijos žuvininkystės regiono bendruomenės narius įtraukti į 

ŽRVVG veiklą 

 
 
ŽRVVG rengiant strategiją, atliekant ŽRVVG teritorijos ekonominę, socialinę, aplinkosauginę 

analizę, išryškėjo ŽRVVG teritorijos socialiai pažeidžiamos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų 

grupės: 

� Jaunimas; 

� Moterys; 

� Pagyvenę asmenys; 

� Neįgalieji. 

Jaunimo problemos buvo akcentuojamos visuose susitikimuose su žuvininkystės bendruomenių 

atstovais, atliekant anketinę apklausą.   

Moterų, pagyvenusių asmenų ir neįgaliųjų problemos buvo analizuojamos naudojant statistinius 

duomenis, atliktų tyrimų rezultatus bei papildomai surinktą informaciją. Analizė parodė, kad moterims 

dažnai sunkiau kelti savo kvalifikaciją ir dalyvauti visuomeninėje veikloje bei lanksčiai ir greitai 

prisitaikyti prie gyvenimo sąlygų pokyčių, keisti darbą, persikvalifikuoti. Dėl bedarbystės lygio 

moterys susiduria su užimtumo problema – nėra sąlygų mokymuisi ir saviraiškai. Taip pat didelė 

problema ir motyvacijos stoka, kuri įtakoja vietos problemų gilėjimo tendencijas bei sukuria sąlygas 

psichologinių ir emocinių visuomenės problemų atsiradimui. Šios priežastys įtakoja ir vietos gyventojų 

emigracijos į miestus ir užsienio šalis procesą, taip ieškant darbo ir socialinės veiklos galimybių bei 

siekiant didesnės gyvenimo kokybės. 

Pagrindinėmis pagyvenusių asmenų problemos:  motyvacijos ir užimtumo trūkumas bei tai 

įtakojančios socialinės atskirties problemos. Svarbu ir kvalifikacijos keitimo bei kėlimo galimybių 

nebuvimas, įtakojantys darbo vietos radimo ir keitimo galimybių sumažėjimą. 

Analizuojant neįgaliųjų poreikius pastebėta, kad jų netenkina esama sukurta socialinių paslaugų 

infrastruktūra, motyvacijos stoka neįgaliesiems kliudo aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. 

ŽRVVG yra sudaryta socialinė darbo grupė, kuri vykdo darbą su socialiai atskirtais ŽRVVG 

teritorijos gyventojais: 

- žmonėmis su negalia; 

- pagyvenusiais asmenimis; 
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- socialinės rizikos šeimomis; 

- su jaunimu ir jaunimo nevyriausybinėmis organizacijomis; 

- su moterimis. 

 
Strategijos rengimo metu ŽRVVG skyrė ypatingą dėmesį socialiai atskirtų (pažeidžiamų) 

ŽRVVG teritorijos žuvininkystės regiono bendruomenės narių poreikiams. ŽRVVG organizavo 

susitikimus-diskusijas šių grupių atstovams, tikslu nustatyti jų poreikius bei įtraukti į ŽRVVG veiklą.   

ŽRVVG kartu su įmonių atstovais daug dėmesio skiria žuvininkystės bendruomenių atstovams - 

darbuotojams ir  jų darbo sąlygų gerinimui. Įmonės siekia juos labiau sudominti ir įtraukti į papildomas 

veiklas, stengiasi, kad darbuotojai turėtų sąlygas dirbti bei užsidirbti, siekiama užmegzti dialogą su 

kiekvienu darbuotoju. ŽRVVG ir įmonių vienas iš pagrindinių tikslų, kad darbuotojai gerai jaustųsi ir 

būtų patenkinti darbo sąlygomis. Rengiant strategiją bei įmonių plėtros perspektyvas siekiama, kad 

ženkliai pagerėtų darbuotojų darbo sąlygos bei pasitenkinimas vykdoma veikla, užtikrinti darbuotojui 

karjeros galimybes, kelti darbinę kvalifikaciją. Todėl įmonės savo darbuotojus kiekvienais metais 

išleidžia į kvalifikacijos kėlimo kursus, parodas. 

ŽRVVG teritorijos įmonėse periodiškai rengiami susirinkimai, kurių metu tariamasi su 

darbuotojais kaip pagerinti darbo sąlygas. Taip priimti sprendimai duoda didžiausią efektą. Darbuotojai 

yra aprūpinti darbo priemonėmis, reikalingoms dirbant žuvininkytės srityje – šilti, neperšlampami 

drabužiai, nupirktos naujos valtys su moderniais varikliais, mobilūs nameliai su krosnelėmis, kad 

galėtų atgauti jėgas per pertraukėles, o šaltuoju metų periodu - sušilti. Dauguma įmonių savo transportu 

veža darbuotojus į darbą ir iš darbo. Ateityje įmonės ketina įrengti pirtis, reabilitacijos centrus, kad 

šaltuoju metų laiku darbuotojai galėtų atgauti jėgas, kadangi žuvininkystės srityje daug tenka dirbti prie 

vandens ir vandenyje, drėgnose darbo patalpose. 

ŽRVVG teritorijos įmonės su darbuotojais susiderina jiems patogų darbo laiką, kad darbuotojai 

galėtų nudirbti savo ūkio darbus. Darbuotojams teikiama visokeriopa pagalba jų ūkiuose – nemokamai 

skolinama turima žemės ūkio technika, padargai, krovininiai automobiliai ir kt. Įmonių dirbtuvės 

darbuotojai ir jų vaikai gali susiremontuoti automobilius, naudotis tekinimo ir kitomis staklėmis. Kai 

vyksta tvenkinių, kanalų valymo darbai įmonės darbuotojams į jų ūkius atveža labai derlingo dumblo, 

iškasto iš tvenkinių ir kanalų juodžemio.  

Įmonės darbuotojams švenčių, jų asmeninių šeimos švenčių metu, tvenkinių nuleidimo metu 

padovanojama žuvies, taip pat darbuotojams leidžiama nemokamai praleisti laisvalaikį, pažvejoti 
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tvenkiniuose. Metų pabaigoje ir kitų didesnių švenčių išvakarėse įmonės organizuoja darbuotojų 

vakarėlius, siekiant pamaloninti juos už sunkų triūsą.  

Įmonėse stengiamasi įtraukti į darbinę veiklą žmones, turinčius negalią, suteikti kuo patogesnes 

darbo sąlygas. Jiems numatomas toks darbo laikas, kuris yra rekomenduojamas gydytojų komisijos 

išvadose,  skiriama daugiau dėmesio darbo metu.  

Įmonėse dirba pensinio amžiaus darbuotojai. Jie noriai tobulinasi, savo darbuose naudojasi 

naujomis technologijomis, o jų ilgametė patirtis praverčia įmonių veikloje ir jaunesniems 

darbuotojams.  

Įmonės pagal galimybes remia neįgalius bei dėl kitų priežasčių socialinę atskirtį patiriančius 

asmenis. Suteikia galimybę praleisti laiką prie tvenkinių, pažvejoti. Reikiant pagalbos suteikia jiems 

transportą ir kitokias nemokamas paslaugas.  

ŽRVVG narė - UAB „Bartžuvė“ pradėjo derybas su Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų 

fakultetu, siekdama atgaivinti studijas, susijusias su žuvininkyte. Įmonė pasiūlė surasti kvalifikuotus 

dėstytojus (praktikus), kurie dėstytų aktualias žuvininkystės disciplinas, o studijų metu                      

UAB  „Bartžuvė“ suteiktų dėstytojams ir studentams galimybę atvykti į įmonę, stebėti bei mokytis 

žuvivaisos ir kitus žuvininkytės procesus bei darbus, įgyti praktinių įgūdžių bei atlikti gamybinę 

praktiką. Taip pat siekiama įsidiegti modernias žuvų veisimo bei augimo technologijas, kad studentai 

įgytų moderniausių žinių taikomų žuvininkytėje. 

 UAB „Bartžuvė“ kiekvienais metais priima Vilniaus kolegijos studentus atlikti vasaros 

praktiką. Jos metu studentai supažindinami su žuvininkystės ūkio veikla, įgyja daug vertingos patirties. 

Taip pat bendrovė vasaros metu organizuoja talką moksleiviams, supažindina su žuvininkytės ūkio 

veikla, pasakoja apie žuvininkytės darbus bei procesus. 

 UAB „Bartžuvė“ bendradarbiauja su Elektrėnų policija, siekiant padėti užtikrinti visuomenės 

saugumą. Nuo 2008 m. įmonės darbuotojai įtraukti į policijos rėmėjų gretas. 

          Artėjant didžiosioms metų šventėms, ŽRVVG teritorijos įmonės paremia senelių ir vaikų namus 

savo gaminama produkcija, piniginėmis dovanomis.  

Įmonių darbuotojams kiekvienais metais organizuojamos šventės, kurių metu apdovanojami 

geriausiai dirbantys ir vyksta daug įvairios sportinės bei pramoginės veiklos. ŽRVVG kartu su 

darbdaviais organizuoja žvejų šventes, kur pagerbiami geriausius rezultatus pasiekę žvejai. Prieš Šv. 

Kalėdas, Šv.Velykas žuvininkystės bendruomenės nariai – neįgalieji - paremiami žuvies produkcija.  
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ŽRVVG teritorijos  narių švenčių akimirkos 

 

ŽRVVG kartu su teritorijos įmonėmis vykdė veiklą, siekdama ugdyti gebėjimus dirbti kartu, 

mažindama socialinę atskirtį tarp įvairių socialinių grupių: jaunimo, moterų, neįgaliųjų, įtraukiant 

mažiau aktyvius, socialiai atskirtus gyventojus, bendradarbiaudama su neįgaliųjų klubais, 

organizuodama renginius, teikdama paramą. Buvo stengiamasi atkreipti žmonių dėmesį į sporto bei 

sveikatos gyvensenos propagavimą, tuo tikslu organizuojant varžybas ir sporto renginius, įtraukiant 

darbuotojus ir jų šeimos narius. 

Lygios galimybės. ŽRVVG siekia įtvirtinti moterų ir vyrų lygias galimybes. ŽRVVG 

akvakultūros įmonėse  dominuoja vyrai, o žuvų perdirbimo pramonėje daugumą dirbančiųjų sudaro 

moterys.  

Priimant darbuotojus, neignoruojamos mažus vaikus auginančios ar daugiavaikės moterys, 

kurioms pagal įstatymus suteikiamas papildomas laisvas laikas mėnesio bėgyje. Dirbusios įmonėje, o 

vėliau išėjusios vaiko auginimo atostogų, yra priimamos anksčiau negu vaikui sueis įstatymais 

numatytas amžius, jeigu to jos pageidauja, darbo vieta visada išsaugojama. 

Tikimasi, kad strategijos įgyvendinimas prisidės prie tolimesnio moterų ir vyrų lygybės 

principo laikymosi ŽRVVG teritorijoje. Įgyvendinant strategiją,  ŽRVVG skirs didelį dėmesį 

sudarydama vienodas galimybes kreiptis paramos projektų įgyvendinimui pagal prioritetus ir 

priemones, dalyvauti jų įgyvendinime ir naudotis pasiektais projektų rezultatais. Ypač bus stengiamasi 

telkti ir įtraukti  į ŽRVVG aktyvią veiklą  kuo daugiau moterų ir jaunų asmenų. 

Strategija numato priemones lyčių lygybei užtikrinti, kuriose parama skiriama atitinkamų 

veiklos sričių mokymams, prioritetą teikiant moterų mokymams, kurie padėtų pritraukti kuo daugiau 

moterų į žuvininkystės sektorių, tiek sprendimų priėmimo, tiek gamybos lygmenyje.  

ŽRVVG kartu su įmonių vadovais ir toliau yra numačiusi plėsti veiklos sritis, skiriant didelį 

dėmesį darbuotojams ir jų sąlygų gerinimui, kvalifikacijos tobulinimui, perkvalifikavimui, partnerystės 
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skatinimui. Bus siekiama kuo labiau įtraukti bei motyvuoti darbuotojus, ugdyti jų asmeninę iniciatyvą 

bei įgūdžius, kuriant tvarią žuvininkystės  ŽRVVG teritorijos plėtrą. 

Aptartų socialiai pažeidžiamų ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupių poreikių tenkinimo, 

sąlygų jų gyvenimo kokybės gerinimui sudarymas atsispindi parengtoje strategijoje. 

 

 

 

 

 

1.9. ŽRVVG dalyvavimas formuojant ŽRVVG tinklą ir jo veikloje 

 

 

ŽRVVG suprasdama ŽRVVG tinklo svarbą nuo pirmųjų jo kūrimo dienų dalyvavo 

iniciatyvinėje kūrimo grupėje. 2009 m. rugpjūčio 31 d. dalyvavo susitikime su Žemės ūkio ministerijos 

atstovybe, kurio metu buvo nuspręsta palaikyti iniciatyvą steigti Lietuvos žuvininkystės regionų vietos 

veiklos grupių tinklą. ŽRVVG atstovai dalyvavo šio tinklo įstatų rengimo darbo grupėje. 2009 m. 

rugsėjo 18 d. dalyvavo Žemės ūkio ministerijos organizuotuose mokymuose „Nacionalinio 

žuvininkystės tinklo formavimas“. 

2010 m. kovo 10 d. raštu Nr. LŽT-2010-03-10-1 gavo kvietimą dalyvauti tapti šio tinklo nariais.  

2010 m. balandžio mėn.  Raseiniuose ŽRVVG valdybos narys V. Andriuškevičius dalyvavo 

pirmame susitikime su Lietuvos ŽRVVG dėl ŽRVVG tinko įkūrimo. Susitikimo metu buvo aptarti visi 

veiksmai šio tinklo kūrimui ir buvo nutarta sušaukti steigiamąjį susirinkimą.  

Po ilgų  Lietuvos ŽRVVG diskusijų elektroninėje erdvėje, subrendo idėja kurti ŽRVVG tinklą. 

2010 m. birželio 28 d. buvo įkurtas Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas (ŽRVVGT). 

ŽRVVGT tikslai: 

1.  Atstovauti savo narių interesus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos žuvininkystės 

sektoriaus valdymo organuose ir organizacijose; 

2. Skatinti Lietuvos ŽRVVG tinklo narių ir Europos Sąjungos valstybių žuvininkystės regionų 

veiklos grupių ryšių palaikymą, kuriuo siekiama dalintis aktualia tinklų nariams informacija ir keistis 

geriausia praktika; 
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3. Skatinti Lietuvos ŽRVVG plėtrą per vietos žuvininkystės bendruomenių iniciatyvas ir 

partnerystę, padėti joms gerinti gyvenimo kokybę, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkos apsaugos 

problemas. 

ŽRVVGT  uždaviniai: 

1. Užtikrinti Lietuvos ŽRVVG tinklo narių vidaus ir tarpvalstybinių ryšių palaikymą, skatinant 

keitimąsi informacija, patirtimi ir geriausia praktika;  

2. Telkti Lietuvos ŽRVVG veikti kartu, padėti įgyvendinti jų parengtas ir patvirtintas strategijas, 

teikiant administracinę, teisinę bei kitą reikiamą ir įmanomą pagalbą; 

3. Organizuoti Lietuvos ŽRVVG bei žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymą bei 

kvalifikacijos tobulinimą; 

4. Rinkti, analizuoti ir platinti ŽRVVGT nariams aktualią informaciją nacionaliniu lygmeniu. 

ŽRVVG pateikė prašymą įstoti į ŽRVVGT narius 2010 07 14, nuo 2010 m. rugsėjo 17 yra šio 

tinklo narė (Pažymėjimo Nr.6). 

 

 

 

1.10. ŽRVVG bendradarbiavimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu 

 

 

ŽRVVG glaudžiai bendradarbiauja su ŽRVVG teritorijos valdžios, verslo ir žuvininkystės 

bendruomenėmis. ŽRVVG savo veikloje yra numačiusi plėsti vietos ir tarptautinį žuvininkystės 

regionų bendradarbiavimą. Tam sudarė bendradarbiavimo grupę, kuri yra atsakinga už atstovavimą 

ŽRVVG teritorijoje įvairiems žuvininkystės regiono gyventojų interesams: 

bendradarbiavimą  su žuvininkystės bendruomenėmis; 

bendradarbiavimą  su socialiniais ir kitais partneriais bei jų asociacijoms; 

bendradarbiavimą  su vietos valdžia ir verslu; 

bendradarbiavimą  su Lietuvos ŽRVVG; 

bendradarbiavimą su užsienio ŽRVVG. 
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2010 m. vasario 10 d. pasirašė sutartį su Raseinių rajono vietos veiklos grupe, 2010 m. liepos 30 

d. su Kretingos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupe, 2010 m. rugpjūčio 5 d. su Zarasų ir 

Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupe bendradarbiavimo sutartis, kuriose numatė: 

1. Plėtoti žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių regioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą, 

rengiant bendrus projektus šiose srityse: 

- Stiprinant žuvininkystės sektoriaus konkurencingumą; 

- Skatinant ekonominės veiklos pertvarkymą, keitimą, ypač skatinant ekologinį turizmą; 

- Didinant žuvininkystės produktų vertę; 

- Mažos apimties žuvininkystei ir turizmui skirtos infrastruktūros bei paslaugų rėmimą; 

- Organizuojant žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymą.  

2. Vykdyti bendradarbiavimą mokymo ir kvalifikacijos kėlimo bei informacijos keitimosi 

srityse. 

3. Organizuoti Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ ir Raseinių rajono 

žuvininkystės vietos veiklos grupės pirmininkų ir valdybos narių, darbo grupių diskusijas ir 

konsultacijas žuvininkystės regionų strategijų rengimo ir įgyvendinimo klausimais. 

4. Sudaryti ir plėtoti tinkamas sąlygas tiesioginiams ryšiams įtvirtinti ir keistis patirtimi, 

organizuoti konsultacijas, konferencijas, seminarus, dalyvauti rengiant mokymo programas ir 

organizuojant bendrus mokymus. 

Tarptautinis bendradarbiavimas stiprina organizacijos gebėjimus, komunikacijos ir bendravimo 

įgūdžius. Tai  pasidalinimas gerąja patirtimi, patirties ir žinių pasikeitimas su ES partneriais. 

2010 m. gegužės 14 d. ŽRVVG nariai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Žuvininkystės 

regionų plėtros galimybės įgyvendinant LEADER metodą“ (Klaipėda), kurioje susipažino su kitų šalių 

patirtimi ir užmezgė bendradarbiavimo ryšius su Danijos  žuvininkystės regiono vietos veiklos grupe 

NORTH JUTLAND, su kuria 2009 m. liepos 8 d. pasirašė bendradarbiavimo ketinimų protokolą. Jame 

numatė kooperuotis ir pasikeisti vizitais tarp žuvininkystės grupių, pasikeisti  gerąją praktine patirtimi 

Lietuvoje ir Danijoje, pasisemti patirties strategijos įgyvendinime, vietos projektų  ir tarptautinių  

projektų administravimo patirtimi. 

ŽRVVG nariai pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos 

trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ 

veiklos srities „Parama bendro intereso priemonėms“ projektą „Nacionalinės akvakultūros ir 

žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos bendradarbiavimo ryšių su ES ir trečiųjų šalių 

žuvininkystės bei mokslo institucijomis skatinimas“ 2010 m. rugsėjo 4-10 d. vyko į Lenkijos 

žuvininkystės įmones ir organizacijas pasisemti patirties. Susipažino su Vidaus vandenų žuvininkystės 
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instituto bandymų bazę D-Gal (Piečiarki), uždaromis recirkuliacinėmis sistemomis,  su URS specifika, 

auginant atskiras žuvų rūšis, su S. Sakovičiaus vardo vidaus vandenų žuvininkystės instituto (Olštynas) 

veikla. Dalyvavo susitikime su vidaus vandenų Instituto vadovybe ir darbuotojais, vykdomų institute 

akvakultūros ir žuvų ligų tematika pristatyme, Lietuvos delegacijos atstovų prisistatyme, problemų, 

perspektyvų aptarime. Lankėsi Karpių selekcijos ūkyje, susitiko su pašarų gamintojo „Alleraqua“ 

atstovais.  

Pagal tą patį projektą ŽRVVG nariai: pirmininkas Giedrius Kizalas, administratorė Orinta 

Bučaitė, valdybos narys Vytautas Andriuškevičius 2010 m. rugpjūčio 10-19 d. vyko į kelionę 

Baltarusija-Ukraina. Šios kelionės metu aplankė Baltarusijos žuvininkystės institutą, aptarė 

bendradarbiavimo galimybes ichtiologijos srityje tarp Baltarusijos ir Lietuvos žuvininkystės įstaigų.  

Kijeve susitiko su žuvininkystės instituto bei Ichtiopatologinės tarnybos, Žuvininkystės 

departamento darbuotojais, aptarė ateities perspektyvas su Ichtiopatologijos laboratorija prie Ukrainos 

žuvininkystės instituto, aplankė žuvininkystės ūkius.  

ŽRVVG vykdydama projektą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų 

veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonės 

„Techninė parama žuvininkystės regionų studijoms atlikti, žuvininkystės regionų plėtros strategijoms 

rengti, asmenims, rengiantiems žuvininkystės regionų plėtros strategiją, mokyti“ (paramos sutartį 2009 

12 08 Nr. 4PVV-0-09-1) organizavo kelionę į Latviją, siekiant susitikti su Latvijos žuvininkystės vietos 

veiklos grupėmis, apsikeisti patirtimi, susipažinti su strategijos,  vietos projektų įgyvendinimu, 

administravimu bei numatyti bendras veiklos kryptis tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Šios 

kelionės metu buvo pasirašytos tarptautinio bendradarbiavimo sutartys: 2010 m. rugsėjo 23 d. 

pasirašyta sutartis su ŽRVVG „Rezeknes rajona kopienu partneriba“, 2010 m. rugsėjo 24 d. ŽRVVG 

„Partneriba „Daugavkrasts“.  

Šalys įsipareigojo keistis darbo patirtimi, delegacijomis, rengti bendrus dvišalius tarptautinius 

projektus, stiprinant žuvininkystės sektoriaus konkurencingumą, skatinant ekonominės veiklos 

pertvarkymą, ekologinį turizmą, didinant žuvininkystės produktų vertę, mažos apimties žuvininkystei ir 

turizmui skirtos infrastruktūros bei paslaugų rėmimą, organizuojant žuvininkystės sektoriaus 

darbuotojų mokymą, kvalifikacijos kėlimą. Bendradarbiavimo sutartys pateikiamos 8, 9 prieduose. 

 
Atlikta ŽRVVG, kaip organizacijos, ir jos narių kompetencijos analizė rodo, kad ŽRVVG 

atitinka visus keliamus reikalavimus partnerystei, lytinės pusiausvyros ir jaunimo įtraukimo į 

ŽRVVG veiklą srityse: 
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1. Valdymo ir administracinė struktūra atitinka ŽRVVG iškeltus uždavinius ir narių funkcijos, 

atsakomybė suderintos su ŽRVVG veikla. 

2. Valdyboje išlaikytos partnerystės proporcijos ir gebama kolegialiai spręsti įvairias ŽRVVG 

problemas. 

3. Valdybos nariai didelį dėmesį skiria ir turi patirtį darbui su tikslinėmis grupėmis, mažiau 

aktyviais, socialiai atskirtais (pažeidžiamais) ŽRVVG teritorijos gyventojais. 

4. ŽRVVG narių išsilavinimas, darbo ir visuomeninė  patirtis, kompetencija, įgyvendintų 

projektų patirtis rodo, kad asociacija turi gebėjimų ir patirties  projektų administravimo, finansų 

valdymo, žuvininkystės, aplinkosaugos, mokslo su žuvininkyste, bendradarbiavimo su šalies ir užsienio  

organizacijomis srityse. 
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2.  ŽRVVG TERITORIJOS SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

2.1.    ŽRVVG teritorijos fizinių (geografinių),  ekonominių, socialinių   požymių 

vientisumas ir atitiktis 

 

 

Formuojant teritoriją, kurioje galėtų kurtis ir savo veiklą organizuoti ŽRVVG buvo atsižvelgta į 

du kriterijus: tai administracinės teritorijos, kuriuose vandens telkiniai sudaro daugiau kaip 4 proc. 

bendro teritorijos ploto ir jose daugiau nei 50 žmonių dirba žuvininkystės sektoriuje.  6 pav.  Teritorijos 

(pažymėtos tamsiau), pripažintos tinkamomis kurti žuvininkystės regionų. 

 

 
6 pav. Teritorijos (pažymėtos tamsiau), pripažintos tinkamomis kurti  

žuvininkystės regionų vietos veiklos grupes 
 

Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. 3D-523 redakcija 
  
 
 

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ veikimo teritorija apima šias 

savivaldybių ir/arba seniūnijų teritorijas: Alytaus, Kaišiadorių, Kauno, Trakų raj., Vilniaus raj.- Pagirių, 

Marijampolio, Rūkainių, Kalvelių, Medininkų, Lavoriškių, Bezdonių, Avižienių, Riešės, Rudaminos, 

Juodšilių, Nemėžio, Nemenčinės miesto seniūnijas, Elektrėnų sav., Vilniaus m. sav.- Naujamiesčio, 

Naujininkų, Vilkpėdės, Rasų seniūnijas ir Kauno raj. sav., Kauno m. sav.  

           Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ teritorija išsidėsčiusi plačioje 

geografinėje erdvėje ir apima teritorijas, turinčias skirtingas gamtines, kultūros paveldo ir 

žuvininkystės vystymo sąlygas. 
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  Alytaus rajonas įsikūręs gražiame Lietuvos kampelyje, pietų Lietuvoje. Čia teka didžiausia 

Lietuvos upė – Nemunas. Krantuose plyti didžiuliai miškų masyvai. Be Nemuno, per šį kraštą teka 

Bambena, Peršekė, Varėnė. Čia tyvuliuoja daugiau kaip 70 ežerų. Vandenys sudaro 5,3 proc., 

gyvenvietės ir miestai - 2,6 proc. teritorijos, 2 proc. - keliai, 21,8 proc. - miškai, 10,3 proc. - kitos 

paskirties plotai. Didžiausi ežerai: Žuvintas (970 ha), Didžiulis arba Daugų (907 ha), Obelija (570 ha), 

Giluitis (245 ha). Alytaus rajono teritorija užima 1 411 kv. 

Teritorija ypač palanki ŽRVVG veiklai. Čia galima sėkmingai vystyti žuvininkystės ūkį, 

vandens turizmą ir kitas ūkio šakas, turinčias ryšį su žuvininkystės plėtra. Minėtoje rajono 

savivaldybėje  sėkmingai ūkinę veiklą vykdo ŽRVVG „Vilkauda“ narė -  akvakultūros įmonė UAB 

„Daugų“ žuvis. 

Kaišiadorių rajonas - išskirtinė rajono geografinė padėtis - rajonas išsidėstęs  ne tik tarp 

didžiausių Lietuvos upių - Nemuno ir Neries, bet ir tarp didžiausių Lietuvos miestų - sostinės Vilniaus 

bei „laikinosios sostinės“ Kauno. Abu didmiesčius jungia per Kaišiadorių rajoną einančios svarbiausios 

šalies automobilių ir geležinkelio magistralės. Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos plotas - 1087 

km2, iš jų 50,5 proc. užima žemės ūkio naudmenos, 31,5 proc. - miškai, 2,5 proc. - miestai ir 

gyvenvietės, 3,5 proc. - vandenys, 7,4 proc. - kitos paskirties plotai. Kaišiadorių rajonas pagal 

miškingumą (31,6 proc.) yra ketvirtas apskrityje (apskrities miškingumas 28,1 proc.), ir devynioliktas 

Lietuvoje (Lietuvos miškingumas 30,3 proc.). Miškui priskiriamų žemių plotai didėja, tačiau medynų 

sudėtis kokybės požiūriu menkėja.  

Kaišiadorių r. sav. teritorija 2009 m. užėmė 108701 ha plotą. Pagal teritorijos plotą Kaišiadorių 

r.  sav. yra viena iš mažesnių  Kauno apskrityje (7 pav.). Ją teritorijos plotu ženkliai lenkia Kauno, 

Kėdainių, Raseinių rajonų savivaldybės. 
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7 pav. Kauno apskrities sav. žemės fondas 2009 m. sausio 1 d., tūkst. ha 

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 
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      Kaišiadorių r. sav. priskiriama neežeringoms administracinėms teritorijoms. Didžiausiais 

laikomi Kalvių (180 ha), Žaslių (101 ha), Neprėkštos (40,5 ha) ežerai. Natūralių ežerų trūkumą 

kompensuoja dirbtiniai tvenkiniai. Vienas didžiausių Lietuvos dirbtinių vandens telkinių - Kauno 

marios - užliejo 6400 ha sausumos plotą. Apie trečdalį priklauso Kaišiadorių r. sav. Greta marių, ant 

kalvos, įrengta viena didžiausių šalies vandens talpyklų - Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės 

baseinas, kurio plotas 306 ha, perimetras - 6,8 km., gylis - 15,5 m.  Rajono teritorijoje gyvena arti 2000 

vabzdžių, 48 žuvų, 12 varliagyvių, 5 roplių, 221 paukščių ir 55 žinduolių rūšių. Iš 228 rūšių gyvūnų 

įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą net 88 rūšių gyvūnai gyvena Kaišiadorių rajone. 

Rajone yra 48 labai vertingi gamtinio kraštovaizdžio objektai, kuriuos savivaldybė paskelbė 

saugomais. Botaniniais pripažinti 16 objektų, geologiniais 30 riedulių. Jų ilgis vidutiniškai siekia 3,08 

m., plotis 2,26 m., aukštis 1,88 m.  Valstybės apsaugos statusas suteiktas dviems didžiuliams akmenims 

Kalvaičių kaime. Bendras saugomų teritorijų plotas užima 8354 ha, t.y. 8,6 proc. rajono teritorijos.  

Geografinė rajono padėtis, gamtinės sąlygos palankios žuvininkystės šakos, vandens, kaimo 

turizmo ir kitų verslų raidai. Rajono teritorijoje žuvininkystės ūkinę veiklą vykdo  žuvies produktų 

perdirbimo įmonė - G. Kanaševičiaus  P.Į. „Desė“. 

Kauno rajonas. Rajonas  prigludęs prie vieno didžiausių Lietuvos miestų – Kauno. Rajono 

plotas – 1496 kv. km. Apie 54,9 proc. rajono teritorijos užima žemės ūkio naudmenos, 31 proc. – 

miškai, 5,2 proc. – vandenys, 2,3 proc. – pramonės įmonės ir keliai, 2,4 proc. – kitos paskirties plotai. 

Ypatingą reikšmę Kauno rajono geografinei padėčiai turi didžiosios šalies upės – Nemunas, Neris ir 

Nevėžis. 

         Kauno rajono socialinį vientisumą lemia vietos gyventojų gyvenimo būdo ypatybės, kurioms turi 

įtakos istoriškai susiformavusi rajono socialinė ir demografinė būklė - didesnis nei kitur gyventojų 

tankumas, besimokančio jaunimo gausa, gyventojų laisvalaikio praleidimo ir vartojimo įpročiai, 

kuriuos lemia Kauno miesto pasiūla ir kita įvairialypė šio miesto įtaka. Socialinių rodiklių visuma ir jų 

specifika lemia unikalų Kauno rajono gyventojo socialinį portretą.  

Senovę menantys architektūros šedevrai – gotikinė XVI a. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia 

Zapyškyje, XVII a. Raudondvario dvaro sodybos ansamblis, 2009 m. 500 metų sulauksiantis 

Žemaitkiemio (Babtyno) dvaras. Rajone išlikę 19 buvusių dvarų sodybų.  

 Kauno marios – didžiausias dirbtinis 

vandens telkinys Lietuvoje, Nemuno 

slėnyje, aukščiau Kauno hidroelektrinės 

užtvankos, 223,4 km nuo Nemuno žiočių. Marios ir jų pakrantės priklauso Kauno marių regioniniam 

parkui. Marių plotas – 63,5 km², ilgis – 80 km, bendras pakrančių ilgis – 200 km, didžiausias plotis – 
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3,3 km, didžiausias gylis – 24,6 m. Tvenkinyje sukaupta apie 460 mln. m³ vandens. 1959 metais 

užtvenkus Nemuną, vanduo užliejo 63,5 km², čia savo vandenis suneša daugybė upių ir upelių – 

Verknė, Sobuva, Lapainia, Karčiulis… Kauno marios sulaiko pavasarinį ledonešį, apsaugo Kauną nuo 

potvynių, per užtvanką nutiestas kelias į Marijampolę.  Marių apylinkės - mėgstama kauniečių poilsio 

vieta. Įvairiais metų laikais miestelėnai noriai lankosi marių pakrantėse, jachtklube, Pažaislio 

vienuolyne, kuris nuo 2000-ųjų paskelbtas kultūros paminklu. Kauno rajone Ilgakiemio kaime  nuo 

1995 metų įsikūrusi ŽRVVG „Vilkauda“ sudėtyje esanti žuvų perdirbimo bendrovė „Saldoga“  ir   KB 

„Kauno marių žuvys“.   

Elektrėnų savivaldybė įsteigta vykdant Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių 

vienetų reformą. Įsteigimo data - 2000 m. kovo 19 d. (įvyko rinkimai į savivaldybių tarybas). Teritorija 

suformuota iš Trakų rajono ir Kaišiadorių rajono savivaldybių dalies teritorijų. Savivaldybės centras - 

Elektrėnų miestas buvo pradėtas statyti 1960 metais, kaip elektrinės statytojų ir darbuotojų gyvenvietė. 

Vardas dirbtinis, nuo žodžio elektra, suteiktas 1962 m., siekiant įamžinti tuomet didžiausią elektrinę 

Lietuvoje. Lietuvos istorijos instituto duomenimis, pirmosios rašytinės žinios apie Elektrėnus - 1960 

m., Vievį - 1 522 m. 

             Elektrėnų savivaldybė yra Vilniaus apskrityje. Teritorijos plotas - 509 kvadratiniai kilometrai. 

Ji užima 0,78 proc. Lietuvos ploto ir 5,2 proc. Vilniaus apskrities ploto (8 pav.). 

 

Širvintų r. sav.
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Vilniaus r. sav.
23%
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18%

Trakų r. sav.
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Vilniaus m. sav. 
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Elektrėnų sav.
5%

Šalčininkų r. sav.
15%

 

    8 pav. Elektrėnų savivaldybės teritorijos lyginamasis svoris Vilniaus apskrityje  

2010 m. pradžioje (proc.) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys. 
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      Savivaldybėje yra 2 miestai: Elektrėnai ir Vievis, taip pat Semeliškių miestelis, 276 kaimai. 

Teritorijoje yra 8 seniūnijos: Elektrėnų, Vievio, Kietaviškių, Semeliškių, Pastrėvio, Kazokiškių, 

Gilučių, Beižionių. 

Elektrėnų sav. teritorija turtinga gamtos ištekliais. Elektrėnų savivaldybė - viena 

vandeningiausių savivaldybių Lietuvoje. Teritorijoje yra 101 ežeras. Vyrauja negilūs, nedidelio ploto, 

dažniausiai pelkėtais pakraščiais ir gana dumblingi ežerėliai. Didžiausi ir giliausi yra Vievio (294,5 ha), 

Ilgio (154,2 ha) ir Vaisiečio (89,7 ha) ežerai. Be natūralių vandens telkinių, savivaldybėje gausu 

žmogaus sukurtų telkinių: Pastrėvio tvenkiniai (87,5 ha) ir Elektrėnų marios (1 289,6 ha, 33 metrų 

gylis, talpa - 93,4 mln. m³). Vandeningiausios ir srauniausios upės: Strėva, Bražuolė, Žiežmara ir 

Spengla. Jos priskiriamos pietryčių Lietuvos hidrologinei sričiai, plukdo savo vandenis į rytus - Neries 

baseiną.  

           ŽRVVG teritorijoje yra valstybės saugomų teritorijų. Į jas patenka Trakų istorinio nacionalinio 

parko vakarinė dalis, juosianti Daugirdiškių mišką ir jo vaizdingas apylinkes, ir Neries regioninio parko 

dalis, esanti savivaldybės šiaurės rytinėje teritorijoje. 

          Savivaldybės gamtiniai ištekliai, jų įvairovė sudaro palankias sąlygas ŽRVVG uždavinių 

įgyvendinimui. Rajono teritorijoje  Kietaviškių seniūnijoje  UAB „Bartžuvė“  augina gyvas prekines 

žuvis ir jų jauniklius, užsiima  didmenine prekyba, komercine mėgėjiška žūkle ir medžiokle.  

Trakų rajono savivaldybė yra viena iš aštuonių Vilniaus apskrities savivaldybių. Trakų rajonas 

ribojasi su Vilniaus miestu ir rajonu, Elektrėnų, Prienų, Alytaus, Varėnos ir Šalčininkų rajonais. 

Teritorijos plotas – 1208  kvadratiniai kilometrai. Ji užima 12 proc. Vilniaus apskrities ploto.  

Ežerai ir kiti vandens telkiniai sudaro daugiau kaip 5 proc. teritorijos, miškai – apie 38 proc., 

žemės ūkio naudmenos – 37 proc. visos teritorijos ploto. Perspektyvoje numatoma  plėsti rekreacinės 

paskirties teritorijas, mažinti žemės ūkio, miško paskirties teritorijų plotus, daugiau vandens telkinių ir 

salų  priskirti rekreacinei zonai.  

Trakų krašto kultūrinį identitetą lemia gamtos ištekliai, geografinė vieta bei savita istorija.  

Trakų rajonas išskirtinas kaip vienas iš patraukliausių turistams vietovių Lietuvoje. Trakų rajonas – 

didelę rekreacinę reikšmę turinti vietovė, turinti išvystytą turizmo infrastruktūrą, siūlomas įvairiausias 

pramogos: festivaliai, ekskursija po pilį, pasiplaukiojimas jachta ir garlaiviu, jodinėjimas žirgais, 

turistiniai žygiai, rengiamos pasaulinio lygio irklavimo varžybos, skraidymas oro balionu, upėtakių 

žvejyba bei kitus šiame rajone perspektyvius verslus. Trakų rajonas yra išskirtinis Lietuvoje bei 

Europoje. Senoji architektūra – nuo dvarų iki etnografinių pastatų – dera su natūraliu, mažai 

sukultūrintu ir urbanizuotu kraštovaizdžiu. Atvykstančius vilioja po visą rajoną išsidėstęs kultūros 

paveldas, natūralus ir nedaug sukultūrintas ežeringas kraštovaizdis. 2008 m. rugsėjo 24 mėn. Lietuvos 
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Respublikos Vyriausybės nutarimu  Trakams suteiktas kurortinės vietovės statusas.  Kurortą galima 

apibūdinti ir kaip turizmo, sporto bei poilsio objektą, padedantį kurti šalies įvaizdį. Atvykę užsienio 

turistai sudaro sąlygas užmegzti naujus ekonominius ryšius, skatina investicijų pritraukimą, išsiveža 

šalies ekonominės, socialinės galios įspūdį. Rengiamoje strategijoje numatoma mėgėjiškos žūklės 

plėtrą panaudoti turizmo paslaugų įvairinimui ir vietos žvejų užimtumo didinimui.  ŽRVVG didelį 

dėmesį numato skirti aplinkosauginės būklės gerinimui  teritorijoje. Siekiama, kad būtų nepažeisti 

aplinkosauginiai reikalavimai visose projektų vykdymo stadijose. Trakų r. sav.  išplėtota mėgėjiška 

žūklė, tačiau nesukurta reikiama infrastruktūra.  

Vilniaus rajonas.  Tai vienas iš didžiausių rajonų Lietuvoje. Jo apylinkių patrauklumą lemia 

vaizdingi kraštovaizdžiai, turtingas kultūrinis paveldas.  Rajonas įsikūręs pietrytinėje Lietuvos dalyje.  

Rajono plotas užima 212 915 ha, iš jų: 6 667 ha – užstatyta teritorija, 98 236 ha – žemės ūkio 

naudmenų plotas, 80 803 ha – miškai, 5 136 ha – vandens telkiniai, 5 367( 2,45 proc.) ha – keliai, 16 

854 ha – kitos paskirties žemė. 

Rajonas yra suskirstytas į 23 seniūnijas, iš kurių 13 patenka į ŽRVVG „Vilkauda“  sudėtį.  

Kultūros paminklų gausa (jų priskaičiuojama 445), vandens telkinių ir miškų turtingi ištekliai, 

akį žavintys kraštovaizdžiai būdingi šiam regionui, pritraukia daug turistų ir gamtos iškylautojų, todėl 

čia kuriasi nauji rekreaciniai centrai, kaimo turizmo sodybos, sudaromi turistiniai maršrutai, teikiamos 

įvairios turistinės paslaugos. Žuvininkystės veikla rajone užsiima ŽRVVG nariai  UAB „Arvydai“, 

kurie augina gyvas prekines, ekologiškas žuvis ir jų jauniklius,  užsiima didmenine prekyba, komercine 

- mėgėjiška žūkle. Turi 400 ha tvenkinių.  Rajone taip pat ūkinę veiklą vykdo ir kita akvakultūros 

ŽRVVG narė  UAB „Akvilegija“, kurios bendras tvenkinių plotas  681,8 ha.  UAB „Akvilegija“ augina 

gyvas prekines, ekologiškas žuvis ir žuvų jauniklius, užsiima  didmenine prekyba, komercine-

mėgėjiška žūkle. 

Vilniaus miestas. Vilnius yra pietrytinėje Lietuvoje. Išsidėstęs Vilnios ir Neries santakoje, apie 

20 km į pietus nuo geografinio Europos centro. Tai yra vienintelė miesto savivaldybė Lietuvoje, kuri 

apima ne vieną miestą (kaip kitų miestų savivaldybės), bet du miestus (Vilnių ir Grigiškes) bei tris 

kaimus (Grigiškių seniūnijoje). Savivaldybėje telkšo 18 ežerų. Miesto plotas yra 402 kv. km. Pastatai 

sudaro 20,2 proc. miesto teritorijos. Miškai sudaro 43,9 proc. miesto, o vandenys 2,1 proc. Vilniaus 

miestas suskirstytas į 21 seniūniją. Į ŽRVVG „Vilkauda“ patenka tik Vilkpėdės, Naujamiesčio, Panerių 

ir Rasų seniūnijos. Jų teritorijos plotai ir gyventojų skaičius parodyti 6 lentelėje. 
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6 lentelė. Vilniaus miesto seniūnijos, patenkančios į ŽRVVG „Vilkauda“sudėtį 

Eil. 
Nr. 

Seniūnija Plotas km² Gyventojų skaičius 

1. Vilkpėdės seniūnija 10,3  24700 
2. Naujamiesčio seniūnija 4,8  27900 
3. Panerių seniūnija 84,94  8900 
4. Rasų seniūnija 12,7  13100 
5. Viso: 112,74 74600 
Šaltinis: Vilniaus miesto sav. duomenys. 

        

Vilniaus mieste įsikūrusi UAB „Salų žuvys“ po reorganizacijos strategijos rengimo metu 

pakeitė pavadinimą ir vadinasi RAB „Salas zivis“ filialas Lietuvoje. Įmonė užsiima žuvų, vėžiagyvių ir 

moliuskų perdirbimu ir konservavimu. Tai viena  iš žuvininkystės  perdirbimo įmonių. Pradėjo savo 

veiklą nuo atvėsintos lašišos importo iš Norvegijos. 

ŽRVVG teritorijos plotas ir kt. teritorijai būdingi rodikliai 2009 m. pradžiai pateikiami (7 

lentelėje). 

7 lentelė. Gyventojų skaičius, teritorija ir tankis 

Eil. 
Nr. 

 Teritorija km 2 Gyventojų skaičius 

1 km 2 
1. Alytaus  r. sav. 1404 22,0 
2. Kaišiadorių r. sav. 1087 32,7 
3. Kauno m. sav. 157 2243,8 
4. Kauno r. sav. 1496 59,3 
6. Elektrėnų r. sav. 509 54,4 
7. Trakų r.sav. 1208 29,8 
8. Vilniaus m. sav. 401/ 113 1391,9 
9. Vilniaus r. sav. 2129/ 1243 45,2 
10. Iš viso  7217 51,3 
Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 
 

 

Bendras ŽRVVG teritorijos plotas  7217 km 2. Jis yra vientisas ir teritorine erdve, ir fizine 

prasmėmis. Visa teritorija patenka į pripažintomis tinkamomis teritorijomis kurti žuvininkystės regionų 

ŽRVVG. ŽRVVG teritorija atitinka 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1198/2006 dėl 

Europos žuvininkystės fondo (OL 2006 L 223, p. 1) 3 straipsnio „e“ punkte nurodytą „žuvininkystės 

regiono“ apibrėžimą bei atitinka Taisyklių 10.8 punktą, t.y. teritorija vientisa ekonomine, socialine ir 

fizine (geografine) prasme. ŽRVVG teritorijos žemėlapis pateikiamas 15 priede.  

ŽRVVG  teritorija: 

- yra aiškiai apibrėžta,  gyvena ne mažiau kaip 2 tūkst. ir ne daugiau kaip 800 tūkst. gyventojų,  

kurioje veikia ne mažiau kaip 8  žuvininkystės įmonės; 
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- yra vientisa ekonominiu, socialiniu ir geografiniu požiūriu, nepriklauso kitos ŽRVVG 

teritorijai; 

- neperžengia teritorijos, pripažintos tinkama kurtis ŽRVVG teritorijoje ribų; 

- ŽRVVG teritorijos plotas 7217 km 2, kuriame gyvena 701936 gyventojų yra įsikūrusi ŽRVVG 

„Vilkauda“  ir gali atstovauti jų interesus žuvininkystės veiklos srityse.  

 

  

 

 

2.2. ŽRVVG teritorijos socialinės būklės analizė 
 

 

Gyventojų skaičių ir demografinę būklę apsprendžia daug išorinių priežasčių. Visų pirma, 

ekonominės ir socialinės gyvenimo sąlygos ir, antra, galimybė rinktis kitas veiklos rūšis ir keisti 

gyvenamąją vietą. Geopolitinė Lietuvos padėtis, įstojus į Europos Sąjungą, iš esmės pakeitė 

nusistovėjusį darbo rinkos tradicinį modelį, kada darbdavys galėjo vienašališkai diktuoti savo sąlygas. 

Lietuvos žmonėms atsirado galimybės laisviau rinktis darbą ir jo vietą priklausomai nuo sugebėjimų ir 

darbo rinkoje esamų ekonominių galimybių. ŽRVVG teritorijoje gyvena 701936  gyventojų. Į jų 

skaičių patenka visi Alytaus, Kaišiadorių, Kauno raj. sav., Elektrėnų, Trakų raj. sav., Kauno miesto  

sav., Kauno raj. sav. gyventojai. Vilniaus m. sav. apima tik  Naujamiesčio, Panerių, Vilkpėdės 

seniūnijų teritorijas, Vilniaus rajonų sav. dalį seniūnijų,  ir atstovauja  jų  gyventojų interesus. 

Žuvininkystės regionas yra vientisas ekonominiu, socialiniu ir geografiniu požiūriu. Gyventojų skaičius 

ŽRVVG  teritorijose parodytas 8 lentelėje.  

 

8 lentelė. Gyventojų skaičius  savivaldybėse metų pradžiai 

Eil. 
Nr. 

 2008 2009 

1. Alytaus  r. sav. 31073 30910 
2. Kaišiadorių r. sav. 35905 35582 
3. Kauno m. sav. 355586 352285 
4. Kauno r. sav. 86701 88681 
6. Elektrėnų r. sav. 27911 27713 
7. Trakų r.sav. 36135 35999 
8. Vilniaus m. sav. 555733 558212/ 74600 
9. Vilniaus r. sav. 95078 96174/ 56166 
10. Iš viso: 1226130 701936 
Šaltinis. Statistikos departamento duomenys.  
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Kaip buvo minėta, ŽRVVG dalies  savivaldybių apima tik dalį teritorijos, todėl ir į jos sudėtį 

patenka tik tų teritorijų gyventojai. Vilniaus miesto Vilkpėdės, Naujamiesčio, Panerių, Rasų 

seniūnijose (jos patenka į ŽRVVG sudėtį) gyvena 62,9 tūkst. gyventojų. Jie sudaro tik 11,3 proc. 

Vilniaus miesto gyventojų. Taip pat, tik 58,4 proc. Vilniaus rajono gyventojų. 2009 m.  pradžioje  

Kauno rajone gyveno 88,7 tūkst. gyventojų. Tai vienas tankiausiai apgyvendintų rajonų Lietuvoje. 

Viename km 2  gyveno 59,3 gyventojas. Tuo tarpu, Alytaus rajono sav.- tik 22,0,  Trakų r. sav. -  29,8 

gyventojas. Gyventojų sudėtis pagal tautybę ŽRVVG teritorijoje būdinga šalies struktūrinei sudėčiai. 

Lietuvių tautybės gyventojai 2008 m. sudarė 84,3 proc., kitų tautybių – 15,7 proc. bendro gyventojų 

skaičiaus (9 lentelė). 

 

 

9 lentelė. Gyventojai pagal tautybę 
 

Gyventojų skaičius, tūkst. Palyginti su bendru gyventojų 
skaičiumi, proc. 

Eil. 
Nr. 

 

1970 2001 2008 1970 2001 2008 
1. Lietuviai 2506,8 2097,3 2837,4 80,1 83,5 84,3 
2. Rusai 268,0 219,8 168,1 8,5 6,3 5,0 
3. Lenkai 240,2 235,0 208,3 7,7 6,7 6,2 
4. Baltarusiai 45,4 42,9 36,7 1,5 1,2 1,1 
5. Ukrainiečiai 25,1 22,5 20,3 0,8 0,7 0,6 
6. Žydai 23,6 4,0 3,3 0,8 0,1 0,1 
7. Latviai 5,1 3,0 2,5 0,1 0,1 0,1 
8. Totoriai 3,5 3,2 2,9 0,1 0,1 0,1 
9. Vokiečiai 1,9 3,2 3,3 0,1 0,1 0,1 
10. Romai 1,9 2,6 2,5 0,1 0,1 0,1 
11. Kitos  6,7 7,6 8,5 0,2 0,2 0,2 
12. Nenurodė - 32,9 72,6 - 0,9 2,1 
Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

 

Išskirtinę tautinę sudėtį turi Vilniaus rajonas. Vilniaus rajone 2009 m. pradžioje  gyveno 96,2 

tūkst. žmonių, iš jų 61,3 proc. – lenkų, 22,4 proc. – lietuvių, 8,4 proc. – rusų, 4,4 proc. – baltarusių, 3,5 

proc. – ukrainiečiai, totoriai, žydai ir kitų tautybių gyventojai.  Gyventojų tankis rajono sav. – 45,2 

žmonių 1 km².  

Lyginant 2008 m. su 2000 m. pastebimas tiek vyrų, tiek moterų skaičiaus mažėjimas, tačiau  

šalies gyventojų lytinė struktūra kito labai nežymiai (10 lentelė).   
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10 lentelė. Gyventojai pagal lytį   
 

Gyventojų skaičius, tūkst. Metai 
vyrai moterys 

Moterų dalis, 
palyginti su bendru 
gyventojų skaičiumi, 

proc. 

1000 vyrų tenka 
moterų 

2000 1644,3 1867,8 53,2 1136 
2001 1630,9 1856,1 53,2 1138 
2002 1624,5 1851,1 53,3 1140 
2003 1617,3 1845,2 53,3 1141 
2004 1608,7 1837,2 53,3 1142 
2005 1598,1 1827,2 53,3 1143 
2006 1586,7 1816,6 53,4 1145 
2007 1577,0 1807,9 53,4 1146 
2008 1567,0 1799,4 53,5 1148 
Šaltinis: Statistikos departamento duomenys.  
 

2008 m. moterys bendrame gyventojų skaičiuje sudarė 53,5 proc. ir jų lyginamasis svoris per 

paskutinius 9 metus padidėjo tik 0,3 procentinio punkto.  

Gyventojų struktūra pagal amžiaus grupes ŽRVVG teritorijos apskrityse artima šalies būklei. 

2009 m. pradžioje darbingo amžiaus gyventojai šalyje sudarė 64,3 proc. bendro gyventojų skaičiaus, 

Vilniaus apskrityje – 66,5 proc., Alytaus apskrityje mažiausiai – 62,6 proc.(11 lentelė).  

 

11 lentelė. Gyventojai pagal amžiaus grupes apskrityse 2009 m. pradžioje 

  0-15 darbingo Pensinio 
1. Lietuvos respublikoje 16,4 64,3 19,3 
2. Alytaus 16,4 62,6 21,0 
3. Kauno  16,4 63,9 19,7 
4. Vilniaus 15,6 66,5 17,9 
Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

 

Gyventojų skaičiaus kaitą ŽRVVG teritorijoje lemia du veiksniai – natūralus gyventojų 

judėjimas ir gyventojų  vidaus ir tarptautinė migracija. Natūralų gyventojų judėjimą apibendrintai 

parodo, kiek 1000 gyventojų tenka natūralios kaitos (prieaugio/sumažėjimo). Tiek  šalyje, tiek  

ŽRVVG teritorijos rajonų savivaldybėse natūrali kaita yra neigiama. Alytaus r. sav. 1000 gyventojų 

mirė 10 žmonių daugiau nei gimė, Elektrėnų sav., Trakų r. sav. -5,7. Teigiama natūrali kaita buvo tik 

Vilniaus m. sav. (12 lentelė). 
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12 lentelė. Natūralaus gyventojų judėjimo rodikliai 

1000 gyventojų tenka 
gimusiųjų mirusiųjų Natūralios kaitos 

(prieaugio/sumažėjimo) 

  

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
1. Lietuvos 

respublikoje 
9,2 9,6 10,5 13,2 13,5 13,1 -4,0 -3,9 -2,6 

2. Alytaus r sav. 8,2 8,5 8,2 18,4 18,5 18,2 -10,2 -10,0 -10,0 
3. Kauno m. sav. 8,9 9,7 10,9 11,7 11,8 11,9 -2,8 -2,1 -1,0 
4. Kaišiadorių r. sav. 8,2 9,5 10,1 15,7 16,9 16,7 -7,5 -7,4 -6,6 
5. Kauno r.sav. 9,6 10,1 10,6 10,8 11,3 10,5 -1,2 -1,2 0,1 
6. Elektrėnų sav. 8,6 9,5 9,8 13,5 13,8 15,5 -4,9 -4,3 -5,7 
7. Trakų r. sav. 8,8 9,7 9,8 16,7 17,3 15,5 -7,9 -7,6 -5,7 
8. Vilniaus m. sav. 10,3 10,8 12,2 11,0 11,1 10,6 -0,7 -0,3 1,6 
9. Vilniaus r. sav. 10,4 11,1 11,5 14,1 13,8 14,4 -3,7 -2,7 -2,9 
Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

 

Gyventojų  vidaus ir tarptautinė migracija 2008 m. buvo teigiama (daugiau atvyko nei išvyko) 

Alytaus, Vilniaus raj. ir sav. Vilniaus miesto sav. (13 lentelė). 

 

13 lentelė. Gyventojų  vidaus ir tarptautinė migracija 

Atvyko Išvyko Neto migracija   
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

1. Lietuvos 
respublikoje 

59333 65044 65972 64190 70288 73690 -4857 -5244 -7718 

2. Alytaus r sav. 620 658 767 652 692 616 -32 -34 151 
3. Kaišiadorių r. 

sav. 
812 652 695 778 772 786 34 -120 -91 

4. Kauno m. sav. 4728 5140 5199 6273 6935 8144 -1545 -1795 -2945 
5. Kauno r.sav. 2403 2913 3934 1676 1835 1976 727 1081 1958 
6. Elektrėnų sav. 593 530 559 602 592 610 -9 -62 -51 
7. Trakų r. sav. 641 776 831 714 793 774 -73 -17 57 
8. Vilniaus m. sav. 7978 8798 9394 6740 7280 7831 1238 1518 1563 
9. Vilniaus r. sav. 2144 2547 2847 1226 1388 1498 918 1159 1349 
Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

 

ŽRVVG teritorija išsidėsčiusi palankioje ekonominėje ir socialinėje erdvėje. Lietuvos sostinė 

Vilnius ir Vilniaus rajonas, Elektrėnai, Alytus, Trakai  yra socialiniai traukos centrai. Todėl ir 

gyventojų skaičiaus pokyčiai, jų struktūrinė sudėtis turėjo mažesnius neigiamus poslinkius lyginant su 

kitais šalies rajonais. Gyventojų skaičiaus mažėjimas žuvininkystės šakos vystymui turi įtakos 

gaminamos žuvininkystės produkcijos paklausai,  gamybos apimtims ir apsirūpinimui kvalifikuota 

darbo jėga. Pastaroji problema ypač aktuali stambesnėms žuvų perdirbimo įmonėms.  
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2.3.  ŽRVVG teritorijos  ekonominės ir aplinkosauginės padėties apžvalga ir analizė 

 
 

ŽRVVG teritorijos ekonominė apžvalga. Siekiant pateikti regionų plėtrą apibūdinančius 

rodiklius, skaičiuojamas regionų bendrasis vidaus produktas (RBVP), leidžiantis įvertinti 10 apskričių 

indėlį į šalies bendrąjį vidaus produktą. 

RBVP yra vertinamas rinkos kainomis, prie pridėtinės vertės bazinėmis kainomis pridėjus 

mokesčius ir atėmus subsidijas gaminiams. RBVP suma yra lygi šalies bendrajam vidaus produktui 

(BVP). 

2008 m. visose apskrityse BVP apimtis, skaičiuojant vienam gyventojui, išaugo. Vienam 

gyventojui tenkančią BVP dalį, palyginti su šalies vidurkiu, lyderių pozicijų neužleidžia Vilniaus 

(154,3 proc.) ir Klaipėdos  (100,1 proc.) apskritys.  2008 m. Vilniaus apskričiai teko 39 šalyje 

sukuriamo BVP. Nominalusis BVP vienam gyventojui Vilniaus apskrityje išaugo 11,5 procento 

(šalyje- 13, 4 proc.) ir sudarė 51,1 tūkst. litų. Klaipėdos apskričiai teko 11,3 procento (14 lentelė). 

14 lentelė. Bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui 

Tūkst. Lt Eil. 
Nr. 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. Alytausapskritis 10,6 11,1 11,4 11,7 12,7 14,3 16,0 19,1 22,1 
2. Kauno apskritis 12,4 13,5 14,0 15,7 17,3 20,3 23,4 28,0 32,1 
3. Vilniausapskritis 17,9 19,6 22,1 24,2 26,8 31,3 37,5 45,0 51,1 
4. Šalies 13,1 14,0 15,0 16,5 18,2 21,1 24,4 29,1 33,1 
Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

 

ŽRVVG teritorijos ekonominė plėtra tiesiogiai priklauso nuo tiesioginių vidaus ir užsienio 

investicijų. Globalizacijos laikmečiu ypač aktualios tampa užsienio investicijos. Jos rodo šalies 

ekonominį patrauklumą, pasitikėjimą verslo partneriu. Tiesiogine užsienio investicija yra laikoma tokia 

investicija, kurios pagrindu susiformuoja ilgalaikiai ekonominiai finansiniai santykiai ir interesai tarp 

tiesioginio užsienio investuotojo ir tiesioginio investavimo įmonės. Pagal tiesiogines užsienio 

investicijas, tenkančias vienam gyventojui ženkliai pirmauja Vilniaus m. sav., kur 2009 m. vienam 

gyventojui jų teko  37985 Lt (15 lentelė).  
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15 lentelė. Tiesioginės užsienio investicijos metų pradžioje 

Iš viso, mln. Lt Tenka vienam 
gyventojui, Lt 

  

2007 2008 2009 2007 2008 2009 
1. Lietuvos respublikoje 28924,6 35503,9 34591,3 8545 10547 9431 
2. Alytaus r. sav. 37,7 94,4 88,3 1202 3036 2858 
3. Kaišiadorių r. sav. 14,2 11,2 19,2 392 312 541 
4. Kauno m. sav. 1779,8 2254,6 2280,3 4970 6340 6473 
5. Kauno r. sav. 59,6 78,7 105,6 696 907 1192 
6. Marijampolės sav. 62,6 53,5 61,5 904 776 894 
7. Elektrėnų sav. 10,7 6,8 5,3 379 245 190 
8. Trakų r. sav. 74,0 54,6 196,5 2033 1511 5462 
9. Vilniaus m. sav. 15991,2 20526,5 21201,8 28844 36938 37985 
10. Vilniaus r. sav. 126,3 155,3 211,2 1341 1632 2197 
Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

Tai  keturis kartus daugiau nei vidutiniškai šalyje ir 199 karto nei Elektrėnų sav. Santykinai 

mažos užsienio investicijos Kaišiadorių, Alytaus, Trakų r. sav. Veikiančių  ūkio subjektų skaičius 2003 

– 2009 m. šalyje padidėjo 23,7 proc. ŽRVVG teritorijos sav. sparčiausiai didėjo Vilniaus mieste – 56,6 

proc., Vilniaus r. sav. – 45,7 proc. Nežymiai veikiančių ūkio subjektų skaičius didėjo ir kitose 

teritorijos sav. (16 lentelė). 

16 lentelė. Veikiantys ūkio subjektai, sausio 1d. 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1. Lietuvos respublikoje 68356 69861 72330 73344 76516 81376 84574 
2. Alytaus r. sav. 356 363 352 344 331 355 360 
3. Kaišiadorių r. sav. 511 521 485 500 503 525 554 
4. Kauno m. sav. 9715 9677 10065 10113 10754 11241 11721 
5. Kauno r. sav. 1243 1388 1415 1343 1413 1526 1641 
6. Marijampolės sav. 1395 1416 1418 1415 1476 1510 1527 
7. Elektrėnų sav. 296 269 306 328 324 351 363 
8. Trakų r. sav. 560 560 559 553 544 597 602 
9. Vilniaus m. sav. 16286 17496 19543 20400 22088 24132 25500 
10. Vilniaus r. sav. 971 926 978 1080 1124 1298 1415 
Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

 

2007-2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų dalimi daugiausia projektų, vykdomų mūsų krašte, 

skirti verslui, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, užimtumui ir socialinei aprėpčiai, 

techninei paramai. 
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Dauguma gyventojų dirba paslaugų sferoje, turistams siūlomas aukšto lygio aptarnavimas. Į 

turizmo sritį atliktos didelės investicijos, su šiuo verslo sektoriumi siejama regionų ateitis. Teritorijos 

geografinė padėtis, teritorija ir gamtos ištekliai sudaro potencines prielaidas verslo  ir socialinei plėtrai 

ŽRVVG teritorijoje. Ypač palankios sąlygos turizmo plėtrai. 

 Turizmo plėtra ŽRVVG  teritorijoje. Turizmas Lietuvoje tampa viena iš perspektyvių verslo 

rūšių. Turizmo plėtra ne tik įtakoja šios verslo rūšies galimybes, bet ir plečia įmonių tinklą, teikiančių 

paslaugas turistams. ŽRVVG  teritorija, jos  įmonės apima didelę  Lietuvos teritorija, kuri turi jau 

susiformavusią turizmo infrastruktūrą.  

 Alytaus rajono savivaldybė yra įsikūrusi gražiame Lietuvos kampelyje, pietų Lietuvoje, 

Alytaus apskrities šiaurinėje dalyje. Čia teka didžiausia Lietuvos upė Nemunas. Krantuose plyti 

didžiuliai miškų masyvai. Be Nemuno, per rajoną teka Peršėkė, Dovinė, Varėnė, tyvuliuoja apie 70 

ežerų (didžiausi – Žuvintas, Didžiulis, Obelija, Giluitis). Didžiausios pelkės – Žuvintas, Karšva, yra 

durpynų. Didžiausi miškai – Punios šilas Čia daug turistų traukia Gerulių, Giluičių, Obelijos, Papėčių, 

Rumbonių piliakalniai ir ypač – Nemuno ir Punelės santakoje esantis Punios (Margirio kalnas), ant 

kurio, pasak padavimų, stovėjusi pilis, kurios gynėjai, nenorėdami patekti kryžiuočių vergovėn, 

susidegino kartu su savo kunigaikščiu Margiriu. Rajone yra Pivašiūnų ir Sudvajų geomorfologiniai, 

Vidzgirio botaninis, Varčios pedologinis ir kiti draustiniai, dalis Žuvinto biosferos rezervato, 

vaizdingas Punios šilas, garsioji Nemuno kilpa. Alytaus rajone teikiamos įvairios aktyvaus ir poilsio 

turizmo paslaugos. Vasarą Daugų irklavimo sporto bazėje organizuojami šalies ir tarptautiniai sporto 

renginiai, respublikinės irklavimo varžybos, vandens pramogos poilsiautojams. Rajono gyventojams ir 

svečiams įrengtos poilsiavietės Pivašiūnuose prie Ilgio ežero, Simne prie Giluičio ir Dauguose prie 

Didžiulio ežero. Čia galima pasidžiaugti gamtos teikiamais malonumais. Atvykstantys turistai gali 

pailsėti moderniai įrengtose kaimo turizmo sodybose.  

Kauno rajono savivaldybė supa jai nepriklausantį Kauno miestą, kuriame yra rajono 

administracija. Nuostabūs trijų didžiausių Lietuvos upių – Nemuno, Neries ir Nevėžio vingiai ir slėniai, 

Kauno marių regioninis parkas ir nepaliesta draustinių gamta žavi ir traukia turistus ir sudaro galimybę 

plėsti turizmo verslą ir teikti įvairias paslauga. 

 Įvairiais metų laikais miestelėnai noriai lankosi marių pakrantėse. Kauno 

rajone atgyja vandens turizmas. Nemuno turistine trasa plaukioja VĮ Vidaus 

vandens kelių direkcijos keleiviniai laivai Tolstojus, Švyturys, Deima ir UAB 

Nemuno linija laivai Kristė ir Aistė. 2009 m sezoną turistų laukia jau keturios 

mobilios prieplaukos Raudondvaryje, Kulautuvoje, Vilkijoje ir Zapyškyje.  

Vilkijoje veikiantis keltas suteikia galimybę turistams persikelti į kitą Nemuną krantą. Pramogautojus 
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kviečia po Kauno marias pasiplaukioti keleiviniai - pramoginiai laivai „Algirdas“ ir „Nemunas“. Kauno 

rajonas siekia tapti turizmo paslaugų traukos centru. Netrukus čia drieksis nacionalinės vandens, 

dviračių ir auto turizmo trasos, sparčiai plėtosis turizmo infrastruktūra. Kauno rajone Ilgakiemio kaime  

nuo 1995 metų įsikūrusi ŽRVVG sudėtyje esanti žuvų perdirbimo bendrovė „Saldoga“  ir   KB „Kauno 

marių žuvys“. Pastaroji ateityje numato sustabdyti pramoninės žvejybos veiklą ir pritaikyti turimą bazę 

turizmo paslaugų teikimui.  

       Kaišiadorių rajono savivaldybė išsidėsčiusi Kauno apskrities vakarinėje dalyje, tarp Kauno marių, 

Nemuno ir Neries. Rajono savivaldybė priskiriama neežeringoms teritorijoms. Didžiausi ežerai yra 

Kalvių, Žaslių, Neprėkštos. Natūralių ežerų trūkumą kompensuoja dirbtiniai tvenkiniai, iš kurių 

didžiausi – Kauno marios (Kaišiadorių rajonui priklauso trečdalis) ir Kruonio hidroakumuliacinės 

elektrinės baseinas. 

     Elektrėnų savivaldybė įsikūrusi Dzūkų aukštumos rytinėje dalyje, Neries žemupio slėnyje. Į 

savivaldybės teritoriją patenka Trakų istorinio nacionalinio parko vakarinė dalis, juosianti Daugirdiškių 

mišką ir jo vaizdingas apylinkes, ir Neries regioninio parko dalis, esanti savivaldybės šiaurės rytinėje 

teritorijoje. 

Trakų rajonas – reprezentacinis Lietuvos rajonas užsieniečiams, atvykstantiems dalykiniais 

reikalais į Vilnių, taip pat turistams. Čia pristatoma Lietuvos istorija ir kultūra, restauruoti dvarai, 

rūmai, seni parkai, vienuolynai, bažnyčios. Šie nekilnojamojo kultūros paveldo objektai traukia gyvąja 

istorija ir kultūra – juose nuolat vyksta kultūros ir istorijos renginiai. Rajone yra išplėtota paslaugų 

infrastruktūra, yra tarptautinio lygmens konferencijų centrai (galintys priimti 1000 ir daugiau dalyvių), 

viešbučiai, maitinimo įstaigos, golfo ir teniso aikštynai, sporto salės, vandens ir oro aktyvaus poilsio 

pramogos. 

Trakų rajonas Lietuvos gyventojams siūlo solidžią kultūrinę – istorinę programą valstybinių 

švenčių progomis, savaitgaliais bei vasaros metu, o verslui – galimybę rengti dalykinius renginius 

(konferencijas, seminarus). Taip pat čia išplėtotos aktyvaus poilsio galimybės – vandens turizmo ir 

sporto, buriavimo, dviračių, jojimo, kaimo turizmo.  

Kiekvienais metais didėja turizmo ir poilsio paslaugų paklausa  Trakų rajone. Trakų rajonas 

turizmui ypač patrauklus dar ir  dėl arti esančios rinkos – Vilniaus gyventojų ir svečių. Be to, kaip buvo 

minėta, Trakų rajonas pasižymi išskirtiniais kultūros paveldo ir gamtos turtais. Rajone, kurios 99,3 

proc. sudaro ŽRVVG teritorija kuriama bendra turizmo infrastruktūra, apjungianti šiuos traukos 

centrus: Paluknys, Senieji Trakai, Lentvaris, Trakai, Aukštadvaris, Onuškis, Grendavė. 
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Trakų raj. sav. turizmo traukos centrai 

 

Strategijoje numatoma tvarkyti Trakų raj. sav. prieigas prie vandens telkinių, įrengiant 

mėgėjiškos žūklės bazes ir teikiant turistams įvairias paslaugas, sukurti ir įgyvendinti žuvininkystės 

turizmo maršrutus ir perspektyvoje organizuoti minėtos veiklos verslą.  

Vilniaus rajonas yra vienas didžiausių  Lietuvoje. Jame nemažai vertingų gamtovaizdžių, 

istorijos, architektūros, gamtos paminklų, etnografinių kaimų. Per rajoną teka Neries upė su intakais 

Vilnia ir Voke. Rajone yra 113 įvairaus dydžio ežerų. Gamtos apsaugos ir rekreacijos požiūriu 

ypatingai vertingi yra Asvejos ir Neries regioninio parko kraštovaizdžiai. Netoli Bernotų kaimo yra 

vieta, kurioje geografų skaičiavimais yra geografinis Europos centras. Rajono teritorijoje yra įkurtas 

Europos parkas, kurį kasmet aplanko tūkstančiai lankytojų – 2006 m. Europos parką aplankė apie 43 

tūkst. žmonių. Vilniaus gyventojai mielai naudojasi Riešės žirgyno paslaugomis, lankosi Kyviškių 

aeroklubo organizuojamose aviacijos šventėse. Per rajono teritoriją driekiasi tarptautinės dviračių 

trasos Eurovel 11 maršruto dalis, jungianti Vilnių su Nemenčine. 

Gera geografinė padėtis, gražus kraštovaizdis, natūralių gamtinių išteklių bei istorinių 

architektūrinių paminklų gausa sudaro palankias sąlygas turizmo plėtotei Vilniaus rajone. Šių paslaugų 

vartotojų potencialą sudaro Vilniaus miesto gyventojai bei į Lietuvą atvykstantys turistai iš kitų šalių, 

ypatingai iš Lenkijos. 

Vilniaus miesto savivaldybė. Vilniaus miestas garsėja vaizdinga gamta – per miestą teka Neris 

ir Vilnelė, yra Žalieji ežerai, Pavilnių ir Verkių regioniniai parkai, Kairėnų botanikos sodas, Neries 

upės vingyje įsikūręs Vingio parkas, o pačiame centre, tarp Gedimino pilies kalno, Vilnelės ir 

Bernardinų vienuolyno įsikūręs Sereikiškių parkas. Vilniuje yra apie 1200 kultūros paminklų. Galima 
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sakyti, kad pats Vilniaus senamiestis, įrašytas į UNESCO Pasaulio kultūros paveldo sąrašą, yra ištisinis 

muziejus. Tai vienas didžiausių (360 ha) senamiesčių Europoje. ŽRVVG įmonė UAB „Arvydai“ 

numato mažinti akvakultūros plotus ir dalį jų panaudoti turizmo paslaugų teikimui, kuriomis galės 

naudotis Vilniaus miesto ir rajono gyventojai. 

ŽRVVG regionas yra labiau pramonės ir paslaugų sektoriaus plėtros zona, žuvininkystei tenka 

labai mažas lyginamasis svoris. Alytaus apskrityje žuvininkystėje 2007 m. dirbo tik 35, Kauno 

apskrityje  - 99, Vilniaus apskrityje – 376 darbuotojai (17 lentelė).  

17 lentelė. Vidutinis samdomųjų darbuotojų skaičius pagal ekonomines veiklos rūšis 

Ekonominės veiklos rūšys Eil. 
Nr. 

 Metai Iš viso 
Žemės ūkis, 
medžioklė ir 

miškininkystė 

Žuvininkys
tė 

2005 46595 1185 48 
2006 47442 1211 47 

1. Alytaus apskritis 

2007 47634 1165 35 
2005 242088 5825 109 
2006 249018 5867 116 

2. Kauno apskritis 

2007 260308 6174 99 
2005 444835 6045 302 
2006 471843 6590 363 

4. Vilniaus apskritis 

2007 501734 6554 376 
2005 1195802 32668 1877 
2006 1240304 32909 1884 

5. Lietuvoje 

2007 1291788 32376 1808 
Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

            

Vilniaus apskritis turi išskirtines sąlygas žuvininkystės šakos vystymui. Šiame regione dideli 

tvenkinių plotai, ūkinę veiklą vykdo ŽRVVG žuvų perdirbimo įmonės. Ekonominis nuosmukis  

neturėjo įtakos minėtam ekonominiam sektoriui. ŽRVVG įmonėse darbuotojų skaičius nuo 344  

darbuotojų 2005 m.  padidėjo iki 364 darbuotojų 2010 m. sauio 1 d. 

Visa  ŽRVVG teritorija yra vientisa geografiniu,  ekonominiu,  socialiniu  požymiu. 

Vientisumas grindžiamas tuo, kad visos rajonų  savivaldybės, seniūnijos turi teritorinę sąsają, visose 

ŽRVVG teritorijose veikia žuvininkystės įmonės, kuriose dirba šio ekonominio sektoriaus darbuotojai.  

            Aplinkosauginės padėties apžvalga. Aplinka - gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusių 

elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, vandens, dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir 

neorganinių medžiagų, antropogeninių komponentų) bei juos vienijančios natūralios ir antropogeninės 

sistemos visuma. 
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Teršalai - medžiaga arba medžiagų mišinys, kuris dėl žmonių veiklos patenka į aplinkos orą ir, 

veikdamas atskirai ar su atmosferos komponentais, gali pakenkti žmonių sveikatai, aplinkai. 

Strategija siekia darnios vietovės plėtros, ypač akcentuojant ūkinės veiklos derinimą prie 

aplinkosauginių reikalavimų, gamtos išteklių racionalaus naudojimo ir jų panaudojimo vietos 

gyventojų poreikių tenkinimui. 

Vertinant aplinkosauginę būklę išskiriami trys komponentai: geriamo vandens kokybė ir 

vandens užterštumas, aplinkos oro užterštumas ir užterštumas atliekomis, ir jų šalinimo sistema. 

Žuvininkystės plėtra yra tiesioginėje priklausomybėje nuo vandens išteklių, jų naudojimo apimčių, 

vandens užterštumo. Lietuvoje ir ŽRVVG teritorijoje paimto ir sunaudoto vandens apimtys 2007 – 

2008 m. kito labai nežymiai (18 lentelė). Didžiausi vandens kiekiai sunaudojami Kaišiadorių r. sav. ir 

Elektrėnų sav. Tokį vandens sunaudojimo kiekį minėtose vietovėse  apsprendžia  naudojami stambūs  

energetiniai objektai.    

 

18 lentelė. Paimta ir sunaudota vandens, tūkst. m 3 per metus 

Paimta vandens Sunaudota vandens 

Iš viso Iš jo požeminio Iš viso Iš jo požeminio 

Eil. 
Nr. 

 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

1. Alytaus  r. 
sav. 

5821,4 5388,2 418,4 413,2 4453,2 4454,0 393,1 433,5 

2. Kaišiadorių 
r. sav. 

2280955,0 2456140,0 2121,0 2187,0 2280800,0 2456050,0 1966,0 2097,0 

3. Kauno m. 
sav. 

25825,0 25079,0 23339,0 23035,0 18542,0 18022,0 16060,0 15982,

0 

4. Kauno r. 
sav. 

1864,0 1791,0 1767,0 1699,0 1486,0 1482,0 1389,0 1390,0 

5. Elektrėnų r. 
sav. 

223187,0 242863,0 1646,0 1518,0 223170,0 242844,0 1629,0 1499,0 

6. Trakų r.sav. 1239,3 1158,1 1189,1 1098,1 1205,3 961,1 1155,1 901,1 

7. Vilniaus m. 
sav. 

44575,0 43505,0 38036,0 37105,0 35682,0 35892,0 29212,0 29554,

0 

8. Vilniaus r. 
sav. 

12660,9 11446,9 2058,9 1986,9 12596,9 11382,9 1994,9 1922,9 

9. Iš viso: 4528289,9 4698043,5 154602,7 149874,9 4494461,4 4665799,9 122399,9 119258

,4 

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

 

ŽRVVG  teritorijos santykinai dideli vandens ištekliai sunaudojami žuvininkystėje (19 lentelė). 

19 lentelė. Vandens sunaudojimas pagal reikmes, 2008 m. tūkst. m3 per metus 
 
Eil. 
Nr. 

 Pramonės 
reikmėms 

Ūkio ir 
buities 

reikmėms 

Energetikos 
reikmėms 

Žemės 
ūkio 

reikmėms 

Žuvininkystės 
reikmėms 

Kitoms 
reikmė

ms 
1. Alytaus  r. sav. 111,5 396,7 2,9 - 3920,5 22,4 
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2. Kaišiadorių r. 
sav. 

649,0 1374,0 2451248,0 76,0 2703,0 - 

3. Kauno m. sav. 3635,0 14335,0 9,0 - - 43,0 
4. Kauno r. sav. 6,0 1209,0 44,0 202,0 - 21,0 
5. Elektrėnų r. sav. 331,0 1220,0 236847,0 196,0 4239,0 11,0 
6. Trakų r.sav. 363,0 598,1 - - - - 
7. Vilniaus m. sav. 3111,0 26234,0 4560,0 - 95,0 1892,0 
8. Vilniaus r. sav. 839,4 1438,5 - 145,0 8958,0 2,0 
9. Iš viso: 45668,2 94182,9 4444907,4 1746,3 74856,5 4438,6 
Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 

 

Alytaus r. sav. 2008 m. žuvininkystės reikmėms sunaudota 3920,5 tūkst.  m3 per metus, arba 

88,0 proc. sunaudoto vandens Alytaus r. sav.  Vilniaus r.  – 8968,0 tūkst. m3., arba 71,2 proc. Vilniaus 

r. sunaudoto vandens kiekio.  Tai didžiausi sunaudoti vandens ištekliai rajono savivaldybių, lyginant jo 

sunaudojimą su  kitose ūkio šakose ir kitoms reikmėms.  

2008 m. Lietuvoje į paviršinius vandenis išleista 4687,1 mln. m3   ūkio, buities ir gamybos 

nuotekų, iš jų 4512,1 mln. m3   nuotekų, kurių nereikia valyti. Didžiausią šių nuotekų dalį sudaro 

Ignalinos valstybinės atominės ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinių panaudotas vanduo. Pradėjus 

veikti naujiems vandens valymo įrenginiams, nuo 2000 m. iki 2008 m. mažėjo į paviršinius vandens 

telkinius išleistų nevalytų bei nepakankamai išvalytų nuotekų, o išvalytų iki nustatytų normų nuotekų 

kiekis sparčiai didėjo. 

ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje blogesnė padėtis valant nuotekas yra tik Kauno miesto sav. (20 
lentelė). 

 
20 lentelė. Nuotekų išleidimas 2008 m, tūkst. m 3 per metus 
 

Ūkio, buities ir gamybos nuotekos, išleistos į paviršinius vandenis Eil. 
Nr. 

 

iš viso kurių 
nereikia 

valyti 

išvalytų iki 

DLT 1 normų 

nepakankama
i išvalytų 

užterštų 

1. Alytaus  r. sav. 4097,0 3924,0 169,1 3,9 - 

3. Kauno m. sav. 22904,0 461,0 5872,0 16568,0 3,0 

4. Kauno r. sav. 768,3 5,3 748,0 15,0 - 

5. Elektrėnų r. sav. 242501,0 240335,0 2166,0 - - 

6. Trakų r.sav. 475,0 - 475,0 - - 

7. Vilniaus m. sav. 44968,4 2439,0 42526,4 3,0 - 

8. Vilniaus r. sav. 10500,3 8957,0 1375,3 168,0 - 

Šaltinis: Statistikos departamento duomenys. 
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2008 m. Vilniaus regione 10 ežerų buvo atlikti cheminiai vandens kokybės rodiklių tyrimai. 

Vilniaus r. patikrinti Ilgio, Ilgučio, Karvio, Pikeliškių ežerai, Trakų r. - Margio ir Meduvio, Ukmergės 

r. - Ilgajo ir Siesikų, Širvintų r. – Stavarygalos, Švenčionių r. - Sarių r. Ežerai tirti 4 kartus per metus. 

Pagal gautus atliktų tyrimų duomenis nustatyta, jog visuose tirtuose ežeruose cheminiai vandens 

kokybės normatyvai nebuvo viršyti. Ežerų vanduo atitiko sąlygas gyventi ir veistis gėlavandenėms 

žuvims. 

Vilniaus regione atlikti cheminių vandens kokybės rodiklių tyrimai 17-oje upių. Buvo tirta 21 

vieta. Nuo 2005 m. 5 upių vietos (Neris ties Buivydžiais, Kena ties Rukainiais, Širvinta aukščiau 

Širvintų ir Žeimena ties Kaltanėnais ir žemiau Pabradės) tiriamos kas mėnesį, likusios 16 vietų – 4 

kartus per metus. 

Vandens užterštumo organinėmis medžiagomis kokybės rodiklis yra BDS7 parametras. Atliktų 

tyrimų metu 3 iš 21 tirtos upių vietos - Neris ties Buivydžiais ir Saidžiais bei Žalesa ties Vabališkėmis - 

viršijo nustatytą ribinę BDS7 vertę (4 mgO2/l). Nitratų azoto vidutinė metinė koncentracija viršijo 

didžiausią leistiną koncentraciją (2,3 mg/l) 3 upeliuose – Storės, Žalesos ir Mūšios. Bendro azoto 

vidutinė metinė koncentracija viršijo didžiausią leistiną koncentraciją (2,5 mg/l) 5 upeliuose - Kirnės, 

Storės, Žalesos, Armonos ir Mūšios. 

Bendro fosforo vidutinė metinė koncentracija nežymiai viršijo didžiausią leistiną koncentraciją 

(0,1 mg/l) tik Armonoje upelyje ties Viduniškiu. Amonio azoto ir fosfatų fosforo vidutinės metinės 

koncentracijos visose tirtose upių vietose neviršijo leidžiamų užterštumo normų. 

Apibendrinus 2008 m. upių monitoringo tyrimų duomenimis iš 21 tirtos upės 7 upėse nustatytas 

bent vieno vandens kokybės rodiklio normatyvų viršijimas, 14 upių vietų vanduo atitiko paviršinio 

vandens kokybės normatyvus. 

Didžiausia Vilniaus regiono upė Neris jau daug metų tiriama pagal intensyvaus monitoringo 

planą - 12 kartų per metus. Lyginant kelių metų tyrimų duomenis, galima pastebėti, jog užterštumas 

organinėmis medžiagomis daug metų viršija ribines vertes ir upės vanduo neatitinka reikalavimų, 

keliamų lašišiniams vandens telkiniams. Tačiau bendro fosforo vidutinė metinė koncentracija ir bendro 

azoto ir nitratų vidutinės metinės koncentracijos Neryje ties Buivydžiais neviršijo nustatytų DLK. 

Žeimena jau daug metų yra švariausia upė Vilniaus regione. Ji atitinka visus paviršinio vandens 

kokybės normatyvus. Atsižvelgiant į cheminius vandens kokybės tyrimus labai švarios upės yra Lakaja, 

Merkys, Kiauna ir Šalčykščia. 

Įgyvendinant ŽRVVG strategiją numatoma teritorijos darni plėtra – integruojanti žuvininkystės 

produkcijos gamybos efektyvumo didinimą, dirbančiųjų ir aplinkos gyventojų socialinių  ir 

aplinkosauginių sąlygų gerinimą. 
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2.4.  ŽRVVG teritorijoje esančio žuvininkystės sektoriaus būklė  bei svarbiausios teritorijos 

plėtros kryptys 
 
 
 
        Bendra žuvininkystės raidos apžvalga.  Nors Lietuvos žuvininkystės sektoriaus produkcija 

sudaro labai mažą bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) dalį (mažiau kaip 1proc.), žuvininkystės 

sektorius yra labai svarbus Lietuvoje.  

Žuvininkystės veikla teritoriniu atžvilgiu. Žuvininkystės įmonių yra visose Lietuvos apskrityse. 

Didžiausia jų koncentracija Klaipėdos apskrityje, kur veikia net 81,3 proc. visų žuvininkystės įmonių. 

Čia išplėtota žvejyba jūroje, žuvų perdirbimas, žvejyba Kuršių mariose. Žuvininkystės įmonių yra ir 

kituose Lietuvos regionuose, tačiau jų koncentracija mažesnė ir, priešingai nei Klaipėdos apskrityje, 

kurioje labiausiai išplėtota žvejybinė veikla, juose daugiau akvakultūros ir žuvų perdirbimo įmonių. 

Pastaruosiuose regionuose neretai žuvininkystės veikla pasitarnauja kaip alternatyvi žemės ūkiui 

veikla.  

Lietuvos regionai, priklausantys nuo žuvininkystės veiklos, pastaruoju metu patiria daug 

ekonominių ir socialinių sunkumų dėl vykdomos žuvų išteklių tausojimo politikos bei žvejybos 

pajėgumų mažinimo. Iš žuvininkystės Lietuvoje vis sunkiau pragyventi, jaunimas mažai domisi šia 

veikla, o žuvininkystės sektoriaus darbuotojai ir su jais susiję asmenys labai susiskaidę, trūksta jų 

aktyvaus dalyvavimo, kuriant savo pačių gerovę, inicijuojant žuvininkystės sektoriaus efektyvią plėtrą. 

Šiuo metu šalyje plėtojamos 4 pagrindinės žuvininkystės sektoriaus šakos: 

1. Jūrų žuvininkystė (žvejyba Atlanto vandenyne, atviroje Baltijos jūroje ir jos 

priekrantėje). 

2. Žvejyba vidaus vandenyse. 

3. Žuvų auginimas akvakultūros tvenkiniuose. 

4. Žuvų perdirbimo pramonė bei žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinka. 

 

        2007-2009 m. žuvininkystės produktų gamyboje 3,4 proc. sumažėjo žvejyba tolimuosiuose 

vandenyse, produkcijos gamybos apimtys, 1,3 proc. padidėjo akvakultūros produkcijos gamyba, labai 

nežymiai sumažėjo žuvų perdirbimo produkcijos gamyba (9 pav.). 
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9 pav. Gamybos apimčių palyginimas, tonomis 
Šaltinis: Nacionalinės žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos duomenys. 

 

 

Žvejyba vidaus vandenyse. Pagrindinis vidaus vandens telkinys, kuriame versliniais žvejybos 

įrankiais sugaunama didžiausia (80 proc.) žuvų dalis yra Kuršių marios. Šiame telkinyje taip pat 

susitelkę didžioji dauguma verslinės žvejybos įmonių. Kai kurių žvejybos įrankių šiame telkinyje 

kiekis bei pagrindinių verslinių žuvų leistinos žvejybos kvotos yra ribojamos. Lietuvoje yra 2827 

ežerai, didesni nei 0,5 ha (iš viso 87359 ha), 1589 tvenkiniai (24434 ha) ir 733 upės, ilgesnės nei 10 km 

(32601 ha). 

Žuvų sugavimai Kuršių mariose nuo 2002 m. mažėja. Iš 1584 kv. km bendro Kuršių marių 

ploto Lietuvos Respublikai tenka 413 kv. km (26 proc.) šiaurinės Kuršių marių akvatorijos. Likusi dalis 

priklauso Rusijos Federacijai. Sugavimai mažėja dėl įvairių apribojimų Lietuvai įstojus į ES, dėl 

mažėjančių žuvų išteklių ir pokyčių žvejybos sistemoje. Pagal šalies įstatymą, Kuršių marios dabar 

priskiriamos prie vidaus vandenų telkinių. Toks sprendimas buvo priimtas Lietuvos prisijungimo prie 

ES laikotarpiu. Dėl šios priežasties laivai, žvejojantys Kuršių mariose, nebuvo įrašomi į Europos 

Bendrijos žvejybos laivyno rejestrą. 

Kaip jau buvo minėta, pagrindiniai vidaus vandenų žvejybos plotai yra Kuršių marios bei 

Kauno marios, žvejojama ir upėse bei ežeruose. Kuršių mariose daugiausia sugaunama kuojų, karšių, 

stintų, sterkų, ešerių. Pastaraisiais metais žuvų ištekliai Kuršių mariose eksploatuojami intensyviai. 

Todėl nustatomos kai kurių prekinių žuvų (karšių, sterkų ir stintų) žvejybos kvotos, žvejyba įvairiais 

žvejybos įrankiais apribojimai, tam tikro sezono žvejybos draudimai.  
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     Žuvų perdirbimo  ir rinkodaros padėtis. Šalies žuvų perdirbimo pramonė pastaraisiais 

metais sparčiai plėtojasi. Daugumos perdirbimo įmonių pagaminti žuvų produktai eksportuojami į ES ir 

trečiąsias valstybes. Didėjanti lietuviškų žuvų produktų paklausa sudaro galimybes plėsti žuvų 

perdirbimo pramonę, modernizuojant jau veikiančius ir įrengiant naujus gamybinius pajėgumus. Tokiu 

būdu žuvininkystės sektoriuje sukuriamos papildomas darbo vietos. Lietuvoje šiuo metu yra 40 žuvų 

perdirbimo įmonių. Žuvų perdirbimo įmonėse dirba nuo 6 iki daugiau nei 1200 darbuotojų. 

2007 m. Lietuvos žuvų perdirbimo įmonėse dirbo 4485 darbuotojai, 2008 m. – 5061 

darbuotojas (10 pav.). 
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10 pav. Darbuotojų skaičius 

Šaltinis: Nacionalinės žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos duomenys. 

 

2008 m. visų Lietuvos žuvų perdirbimo įmonių pagamintos produkcijos vertė buvo 11 proc. 

didesnė už 2007 m. pagamintos produkcijos vertę. 2009 m. produkcijos vertė išaugo dar 3 proc. 

Lietuvoje, 2009 m. pirmame pusmetyje, didžiausia pagamintos žuvininkystės produkcijos dalis teko 

sūrimi gaminiams (11054 t), jie sudarė beveik 30 proc. bendros žuvininkystės produktų gamybos, apie 

17 proc. sudarė gaminiai arba konservai iš žuvų (6364 t). Rūkytų žuvų 2009 m. pirmame pusmetyje 

Lietuvos įmonės pagamino apie 4020 t - 11 proc. bendro žuvininkystės produkcijos kiekio. 2007 – 

2009 m. bendra žuvies natūrinės produkcijos gamyba sumažėjo 0,6 proc. (11 pav.). 

 



 72 

73737
73684

73396

73200

73300

73400

73500

73600

73700

73800

2007 2008 2009

Visa gamyba, t

 
 

11 pav. Gamybos apimtys, t. 
 

Šaltinis: Nacionalinės žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos duomenys. 

 

Tačiau pakitus produkcijos asortimentui ir pradėjus gaminti aukštesnės kokybės ir didesnę vertę 

turinčius žuvininkystės produktus, jų vertė pinigine išraiška 2007–2009 m. padidėjo nuo 494 iki 564 

mln.Lt., arba 14,2 proc. (12 pav.). 
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12 pav. Produkcijos vertė mln. Lt. 
 

Šaltinis: Nacionalinės žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos duomenys. 

 
Vieno kilogramo pagamintų žuvininkystės produktų vidutinė vertė:  2007 m.- 6, 71 Lt/kg;  2008 

m.- 7,43 Lt/kg (kitimas +11 proc.);  2009 m.- 7,68 Lt/kg (kitimas +3 proc.). (13 pav.). 

Lyginant su ankstesniais metais, 2007 metais darbo užmokesčio, pakavimo ir kiti kaštai 

sumažėjo trečdaliu, energijos kaštai sumažėjo daugiau nei dviem trečdaliais, o žaliavų kaštai trečdaliu 

išaugo. 
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13 pav. Gamybos kaštai, proc. 

 
Šaltinis: Nacionalinės žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos duomenys. 

 

Lietuvoje žuvų perdirbime daugiausia naudojamos jūrinės žuvys – silkės, lašišos, menkės, 

skumbrės, jūrinės lydekos, šprotai ir kitos. Žuvų perdirbimo įmonėse sukuriama pridėtinė žuvininkystės 

produktų vertė yra 55 proc. Žuvų perdirbimui daugiausia naudojamos importuotos žuvys. Vietinė 

žaliava naudojama mažai, ji sudaro 11 proc. visos žuvų perdirbimo pramonėje naudojamos žuvų 

žaliavos. Šalyje gaminamos žuvies produktų struktūrinė sudėtis pateikiama 14 pav. 
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14 pav. Žuvų perdirbimo įmonių produkcija 2009 m. 
Šaltinis: Nacionalinės žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos duomenys. 

 
 

Didžiausi kiekiai Lietuvoje gaminamų žuvies produktų sudaro produktai iš sūrimų, vytintos 

arba sūdytos žuvys(15 pav.). 
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15 pav. Žuvų perdirbimo įmonių produkcija 
Šaltinis: Nacionalinės žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos duomenys. 

 

        Akvakultūros plėtros padėtis. Pasaulio vandenyno žuvų bei kitų jūros gyvūnų ištekliai senka, 

kai kurioms jų rūšims dėl pernelyg intensyvios žvejybos gresia išnykimo pavojus. Akvakultūros 

galimybės yra didelės. Akvakultūra – žuvų, moliuskų, vėžiagyvių ir kitų organizmų auginimas gėlame 

arba jūros vandenyje, sudarant jiems optimalias dirbtines mitybos ir gyvenimo sąlygas.  

Akvakultūros svarba žuvų maistui didelė. Tai kartu besiplečiantis maisto gamybos sektorius. 

Pasaulyje kiekvienais metais sudaro daugiau kaip 50 mln. t.  Ir Lietuvoje akvakultūros produkcijos 

gamyba didėja. Tai daugiausia akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių valdos. Pagrindinės tvenkinių 

žuvys yra karpiai. Lietuvoje vertinami 1–1,5 kg trivasariai karpiai. Prisitaikymas prie gamtinių sąlygų, 

palyginti greitas augimas, aukšta mėsos kokybė, veisimo ir auginimo tvenkiniuose biotechnika, įvairių 

pašarų naudojimas, patvarumas išgaudant bei transportuojant ir žiemojant – tai savybės, dėl kurių jie 

tapo pagrindinės tvenkinių žuvys šalyje. Be karpių (jie sudaro 94–95 proc. visų prekinių tvenkiniuose 

išauginamų žuvų) taip pat auginami upėtakiai, lydekos, karosai, eršketai, augalėdės (baltieji amūrai, 

plačiakakčiai), lynai, peledės, sterkai ir kai kurios kitos žuvys (21 lentelė). 

 

21 lentelė. Akvakultūros tvenkiniuose užaugintų prekinių žuvų rūšinė sudėtis  2006–2009 m., t 
(gyvuoju svoriu) 
 
Žuvų pavadinimas 2006 2007 2008 2009 
Eršketai 10,2 8,4 16,5 9,3 
Ešeriai - 4,0 - - 
Augalėdės (baltieji 11,8 8,1 30,8 86,9 
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amūrai, plačiakakčiai) 
Karosai 18,1 12,2 20,8 17,0 
Karpiai 2095,0 3231,2 2823,5 3221,6 
Lydekos 23,3 23,4 20,4 18,3 
Lynai 2,1 3,8 3,3 3,7 
Peledės 3,2 1,7 0,9 0,1 
Sterkai 0,3 0,4 0,2 0,5 
Šamai 3,3 4,1 0,2 0,7 
Upėtakiai 57,9 68,0 80,0 51,0 
Unguriai - 12,7 10,6 12,0 

Iš viso: 2225,2 3378,0 3008,2 3420,5 

 Šaltinis: Žuvininkystės departamento prie ŽŪM duomenimis. 
 

Šiuo metu ŽRVVG „Vilkauda“ plėtojamos 3 pagrindinės žuvininkystės sektoriaus šakos: 

1. Žvejyba vidaus vandenyse. 

2. Žuvų auginimas akvakultūros tvenkiniuose. 

3. Žuvų perdirbimo pramonė bei žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinka. 

 

       Žvejybos vidaus vandenyse sektoriaus plėtra ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijoje.  

       Žvejyba vidaus vandenyse sektoriaus veikla ŽRVVG „Vilkauda“ vykdoma tik Kauno 

mariose, kur įsikūrusi ŽRVVG „Vilkauda“ struktūrinėje sudėtyje esanti  KB „Kauno marių žuvys“ 

žuvininkystės įmonė.  Kauno marios - didžiausias dirbtinis vandens telkinys Lietuvoje, Nemuno 

slėnyje, aukščiau Kauno hidroelektrinės užtvankos, 223,4 km nuo Nemuno žiočių. Marios ir jų 

pakrantės priklauso Kauno marių regioniniam parkui. Kauno marių plotas 63,5 km². Kauno marios turi 

išskirtinę rekreacinę ir aplinkosauginę reikšmę. Tai viena svarbiausių vietų Lietuvoje vandens 

paukščiams perėti, maitintis, migruojantiems – pailsėti. Čia sutinkama 25 rūšių retų ir nykstančių 

paukščių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą. Kauno mariose yra vienos didžiausių Europos Bendrijos 

svarbos saugomų rūšių – ausuotųjų kragų ir laukių – perimvietės Lietuvoje, susitelkia daug kuoduotųjų 

bei rudagalvių ančių ir kitų migruojančių vandens paukščių. Tikėtina, kad nemažai pagal tarptautinius 

susitarimus saugomų vandens paukščių žūva pakliuvę į žvejų tinklus. Kauno mariose  daugiausia 

sugaunama karšių, kuojų, ešerių. Dauguma žuvų rūšių (ypač karšiai) pastaruoju metu žvejojamos labai 

intensyviai. Kauno mariose įvesti apribojimai pagaunamam karšių kiekiui taip pat kaip ir naudojamai 

žvejybos įrangai. Šiuo metu žvejybos intensyvumo šiame telkinyje didinti negalima. Siekiant sumažinti 

žvejybos intensyvumą, nuo 2005 m.  Kauno mariose nustatytas bendras sugaunamų žuvų kiekio limitas 

-160 t. Kauno mariose, kur vyksta labai intensyvi ir verslinė, ir mėgėjų žvejyba, nuo 1998 m. žuvų 

ištekliai, Ekologijos instituto mokslinių tyrimų duomenimis, nuolat mažėja. Vis rečiau sugaunama 
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stambių karšių, kuojų, sterkų. Sparčiai mažėja salačių. Vien per pastaruosius trejus metus čia žuvų 

sumažėjo beveik 150 tonų – nuo 1229 tonų 2007 metais iki 1080 tonų 2009 metais. 

Reguliuojant žvejybą, nustatomas didžiausias vienu metu leidžiamas naudoti verslinei žvejybai 

atitinkamo tipo žvejybos įrankių kiekis. Pavyzdžiui, 2006 ir 2007 m. buvo leidžiama žvejoti 120 vnt. 

ilgio 40-45 mm akių dydžio ir 60 vnt. iki 75 m ilgio 70 mm ir didesnėmis akutėmis statomaisiais 

tinklaičiais. 

          KB „Kauno marių žuvys“ patenka į ŽRVVG sudėtį ir yra vienintelė įmonė užsiimanti žvejyba 

vidaus vandenyse. Žuvų sugavimo apimtys natūrine ir vertine išraiška pateikiamos 22 lentelėje.  

 

22 lentelė. Įmonėje žuvų sugavimo  apimtys ir pokyčiai  

2007 m. 2008 2009 

Žuvų 
pavadinimas Kiekis iš viso, 

tonomis 

Produktų 
vertė iš viso, 

tūkst. litų 

Kiekis iš viso, 
tonomis 

Produktų 
vertė iš 

viso, tūkst. 
Litų 

Kiekis iš 
viso, 

tonomis 

Produktų 
vertė iš viso, 
tūkst. Litų 

Ešerys 5,018 14,55 5,295 19,59 3,257 10,26 
Karosas 4,592 11,25 3,909 10,40 3,364 7,80 
Karpis 0,961 4,52 0,107 0,56 0,031 0,14 
Karšis 8,522 20,71 9,673 24,18 8,988 19,32 
Kuoja 73,814 103,34 74,665 115,73 47,738 71,61 
Lydeka 2,202 14,20 1,063 9,55 0,511 3,12 
Lynas 0,095 0,53 0,155 1,40 0,085 0,52 
Plakis 17,675 12,37 27,199 19,04 30,938 40,22 
Salatis 0,564 1,69 0,529 2,43 0,482 1,40 
Starkis 8,954 61,78 8,641 69,13 6,228 43,60 
Žiobris 0,001 0,0025 0,047 0,16 1 0,003 

Viso: X 244,94 X 272,17 X 197,99 

Šaltinis: KB „Kauno marių žuvys“ duomenys. 

 

2008 m. lyginant su 2009 m.  KB „Kauno marių žuvys“  žuvų sugavimus vertine išraiška 

padidino 11,1 proc. Padidėjo plakių, karšių, kuojų ir kt. žuvų sugavimai. 2009 m. ir sugavimai, ir 

produkcijos gamyba lyginant su 2008 m. ženkliai sumažėjo. Produktų vertė minėtu laikotarpiu 

sumažėjo 27,2 proc. 2007–2009 m. nežymiai mažėjo ir produkcijos pardavimai. 2009 m. žuvininkystės 

produktų parduota 5,1 proc. mažiau nei 2007 m.(23 lentelė). 
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23 lentelė. Žuvininkystės produktų pardavimai tonomis 

Iš viso tonomis Eil. 
Nr. 

Produktų 
pavadinimai 2007 2008 2009 

2009 Vidaus 
rinka, tonomis 

1. Ešerys 4,947 5,016 2,837 2,837 
2. Karosas 4,634 3,516 2,788 2,788 
3. Karpis 0,860 0,098 0,031 0,031 
4. Karšis 7,330 6,636 9,146 9,146 
5. Kuoja 68,347 57,357 51,944 51,944 
6. Lydeka 2,146 0,947 0,415 0,415 
7. Lynas 0,095 0,150 0,084 0,084 
8. Plakis 15,623 20,609 31,553 31,553 
9. Salatis 0,561 0,516 0,385 0,385 
10. Starkis 8,697 8,060 7,369 7,369 
11. Žiobris 0,001 0,048 0,001 0,001 
12. Viso: 113,24 102,95 106,55 106,55 
Šaltinis: KB „Kauno marių žuvys“ duomenys. 

 

Visa  žuvininkystė produkcija parduota vidaus rinkoje. Žuvų produktų vertės ir parduodamų 

apimčių pokyčiai neturėjo įtakos įmonės pajamoms. Pardavimų  pajamos 2007–2009 metais buvo 

stabilios ir svyravo 230-232 tūkst. Lt ribose (24 lentelė). Labai sumažėjo pajamos, gautos parduodant 

ešerius, karosus, karpius, tačiau ženkliai padidėjo pajamos, gautos pardavus karšius, plakius. 

Pardavimų struktūriniai pokyčiai išlaikė stabilias pinigines pajamas. Be to,  ekonominį stabilumą 

užtikrino žuvų supirkimo kainų pokyčiai rinkoje.   

 

24 lentelė. Žuvų  pardavimai 

2007 m. 2008 m. 2009 m. 

Žuvų 
pavadinimas 

Parduotos 
produkcijos 

kiekis, 
tonomis 

Pardavimo 
pajamos 

tūkst. 
litų 

Parduotos 
produkcijos 

kiekis 
tonomis 

Pardavimo 
pajamos 

tūkst. 
litų 

Parduotos 
produkcijo

s kiekis 
tonomis 

Pardavimo 
pajamos 

tūkst. 
litų 

Ešerys 4,947 14,35 5,016 19,06 2,837 8,51 
Karosas 4,634 11,35 3,516 9,35 2,788 5,58 
Karpis 0,860 4,04 0,098 0,51 0,031 0,14 
Karšis 7,330 17,81 6,636 16,59 9,146 34,75 
Kuoja 68,347 95,69 57,357 94,64 51,944 93,50 
Lydeka 2,146 13,84 0,947 8,50 0,415 2,49 
Lynas 0,095 0,53 0,150 1,35 0,084 0,51 
Plakis 15,623 10,94 20,609 14,43 31,553 34,71 
Salatis 0,561 1,68 0,516 2,37 0,385 1,08 
Starkis 8,697 60,00 8,060 64,48 7,369 51,58 
Žiobris 0,001 0,0025 0,048 0,17 0,001 0,003 

Viso: x 230 x 231 x 232 
Šaltinis: KB „Kauno marių žuvys“ duomenys. 
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Vertinant KB „Kauno marių žuvys“ ekonominį efektyvumą pastebimos nuostolingos veiklos 

verslo rūšys. 2009 m. įmonė patyrė 34032 Lt nuostolį pardavusi plakius, 19664 Lt nuostolį   pardavusi 

kuojas. Didžiausias pelnas gautas parduodant starkius ir karšius (25 lentelė).   

 

25 lentelė. Žvejybos ekonominės veiklos rodikliai 2009 m. Lt 

Produkcijos savikaina, Lt Pardavimo kaina, Lt Eil. 
Nr. 

Produkto 
pavadinimas 

1 tonos 
Visos produk- 

cijos 
1 tonos 

Visos 
produk-

cijos 

Pelnas/ 
nuostolis, Lt 

+,- 
 

1. Ešerys 2178 6181 3150 8511 2330 
2. Karosas 2178 6074 2320 5576 -498 
3. Karpis 2178 68 4600 143 75 
4. Karšis 2178 19925 3800 34755 14830 
5. Kuoja 2178 113164 1500 93499 -19664 
6 Lydeka 2178 904 6110 2490 1586 
7 Lynas 2178 183 6100 512 329 
8. Plakis 2178 68740 1300 34708 -34032 
9. Salatis 2178 839 2900 1078 239 
10. Starkis 2178 16054 7000 51583 35529 
11. Žiobris 2178 2 3000 3 1 
12. Viso: X X X X 725 
Šaltinis: KB „Kauno marių žuvys“ duomenys. 

 

Mažas įmonės pelnas nesudaro reikiamų prielaidų stiprinti ir modernizuoti materialinę bazę bei 

gerinti dirbančiųjų socialines gyvenimo sąlygas. Įmonės plėtrą ir vystymo perspektyvą įtakoja ir tiesiog 

apsprendžia Verslinės žvejybos vidaus vandens telkiniuose taisyklės ir jų keitimas. 

          2010 m. gegužės 5 d. Aplinkos ministras patvirtino naujas Verslinės žvejybos vidaus vandens 

telkiniuose taisykles ir nustatė, kad verslinė žvejyba Kauno mariose ir Kruonio hidroakumuliacinės 

elektrinės  aukštutiniame baseine bus draudžiama nuo 2013 metų. Ši nuostata priimta siekiant 

paskatinti visas Kauno mariose žvejojančias įmones pasinaudoti ES parama ir perorientuoti 

neperspektyvų žvejybos verslą į kitą veiklą. Vienas svarbiausių žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 m. 

nacionalinio strateginio plano uždavinių – teisinėmis ir ekonominėmis priemonėmis suderinti verslinę 

ir mėgėjų žvejybą vidaus vandenyse. Mėgėjiškos žūklės įstatymas įpareigoja teikti pirmenybę 

mėgėjiškos žūklės plėtrai šalies vidaus vandens telkiniuose. Žvejai mėgėjai naudoja tuos pačius 

išteklius kaip ir žvejai verslininkai, todėl plečiantis mėgėjų žvejybai reikia pertvarkyti ir verslinę 

žvejybą. Praėjusių metų pabaigoje žemės ūkio ministras pakeitė šalies žuvininkystės sektoriaus 2007–

2013 m. veiksmų programos veiklos srities „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei 
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žvejyba veiklą“ įgyvendinimo taisykles ir numatė galimybę bei lėšas – penkis milijonus litų – visiems 

Kauno mariose žvejojantiems laivams persiorientuoti į kitą nei žvejyba veiklą. Šiuo metu paraišką 

pasitraukti iš verslo jau yra pateikusi stambiausia Kauno mariose žvejojanti įmonė. 

Žvejams verslininkams kompensuojama ne tik už jų laivus, bet ir už įmonės turėtas žvejybos 

įrankių ir žuvų sugavimo kvotas. Todėl aplinkos ministras nustatė, kad verslinės žvejybos kvotos 

Kauno mariose mažės tiek, kiek jų turėjo pasitraukiančios iš verslo įmonės. Todėl jau šiemet Kauno 

mariose bus leidžiama statyti 70 proc. mažiau tinklų ir sugauti tik trečdalį nustatyto kiekio. 

Pagrindinės vidaus vandenų žvejybos problemos yra paminėtos SSGG analizėje. Tai - žvejybos 

galimybių trūkumas, didelis verslinę žvejyba vykdančių įmonių skaičius ir menki sugavimai, 

infrastruktūros nebuvimas ar jos trūkumas. Šiuo metu žvejybos veikla vidaus vandenyse mažėja. Kai 

kurie vidaus vandens telkiniai yra gamtosauginių zonų teritorijose, priskirtuose Natura 2000. Šiose 

zonose taikomi griežtesni aplinkosauginiai reikalavimai, todėl žvejybos verslas šiuose vandens 

telkiniuose patiria tam tikrų suvaržymų ir nuostolių. Ypač didelę žalą vidaus vandens telkinių žuvų 

ištekliams daro šiose teritorijose paplitę saugomi paukščiai. Gerinant žvejybos vidaus vandenyse esamą 

situaciją, suformuluotas tikslas – konkurencingo žvejybos verslo vidaus vandenyse sistemos sukūrimas, 

užtikrinant žuvų išteklių apsaugą ir sektoriaus plėtrą. Sprendžiant identifikuotas problemas, susijusias 

su per dideliais žvejybos pajėgumais, planuojama mažinti žvejybos įmonių skaičių (Kuršių mariose ir 

Kauno vandens talpykloje) bei skatinti alternatyvias žvejybai veiklas.  

Problemos susijusios su nepakankamai turtingais žuvų ištekliais, numatomos spręsti sudarant 

palankesnes sąlygas žuvų reprodukcijai, migracijai ir nerštui, dirbtinai jas veisiant, taip pat remiant 

selektyvesnių žvejybos priemonių įsigijimą ir naudojimą. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad viena iš 

akivaizdžių vidaus vandenų žvejybos problemų yra nepakankama ir technologiškai atsilikusi žuvų 

atliekų tvarkymo ir utilizavimo sistema, daranti žalą gamtinei aplinkai bei įtakojanti santykinai mažą 

verslo konkurencingumą, nėra adekvačiai atspindėta Nacionalinio strateginio plano uždaviniuose. 

Ekspertiniu vertinimu, atliekų perdirbimo infrastruktūros plėtros įtraukimas į Nacionalinio strateginio 

plano uždavinius yra būtinas, tiek atsižvelgiant į žuvininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimo 

poreikį, tiek vykdant nacionalinių ir ES teisės aktų reikalavimus dėl gamybos atliekų mažinimo. 

Didelis priešas žuvies ištekliams iš kitų naudotojų, didžiulis brakonieriavimo mastas. 

Žuvų perdirbimo sektoriaus  ir rinkodaros padėtis ŽRVVG teritorijoje. Žuvų perdirbimas 

Lietuvoje išplėtotas ir turi gilias tradicijas. Šiuo metu šalyje veikia 40 žuvies perdirbimo įmonės. Jos 

žuvies produktais aprūpina Lietuvos rinką, didesnė dalis gaminių eksportuojama. Pagrindinės Lietuvos 

įmonių žuvies produkcijos gamybos kryptys – šaldyta, sūdyta, karštai ir šaltai rūkyta žuvis, žuvies 
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konservai, prezervai įvairiuose padažuose, su įvairiais priedais, platus asortimentas įvairių surimo 

produktų, kulinariniai gaminiai.  

Daugumos perdirbimo įmonių pagaminti žuvų produktai eksportuojami į ES ir trečiąsias 

valstybes. Didėjanti lietuviškų žuvų produktų paklausa sudaro galimybes plėsti žuvų perdirbimo 

pramonę, modernizuojant jau veikiančius, ir įrengiant naujus gamybinius pajėgumus. Tokiu būdu 

žuvininkystės sektoriuje būtų sukuriamos papildomos darbo vietos. Lietuvos žuvų perdirbimo įmonėse 

gaminamas platus asortimentas žuvies produktų. 2009 m.  gaminiai arba konservai iš žuvų (ikrai ir ikrų 

pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių) sudarė 49,8 proc. bendros žuvų produktų gamybos apimties. 

 2009 m.  Lietuvoje iš viso pagaminta 73 290, 2 tonų žuvies produktų vertė – 561 8956 litų. (26 

lentelė). 

26 lentelė.  Žuvų perdirbėjų ir prekybininkų 2009 m. gamybos apimtys 
 

Produktų pavadinimai 
2009 m. pagamintų 
produktų kiekis iš 

viso, tonomis 

2009 m. pagamintų 
produktų vertė iš 

viso, tūkst. litų 
Gyvos žuvys 7,5 42,3 
Šviežios arba atšaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų 
mėsą 

601,0 
5173,5 

Užšaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą 3702,4 17175,0 
Žuvų filė ir kita žuvų mėsa (malta arba nemalta) 11293,0 54219,4 
Žuvys, vytintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu, rūkytos; žuvų 
miltai, granulės, kitos tinkamos žmonių maistui 

21090,8 
239171,9 

Vėžiagyviai, jų miltai ir rupiniai, tinkami vartoti žmonių 
maistui 

35,7 
487,7 

Moliuskai, sraigės, aštuonkojai 1,1 0,0 
Gaminiai arba konservai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, 
pagaminti iš žuvų ikrelių 

36479,6 
243703,9 

Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, gaminiai 
arba konservai 

0,0 
0,0 

Viso 73290,2 561895,6 

Šaltinis. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenys.  
 

Vertine išraiška panašų indelį žuvų  perdirbimo gamyboje duoda ir  vytintos, sūdytos arba 

užpiltos sūrymu, rūkytos žuvys, žuvų miltai, granulės, kita produkcija. 2009 minėta produkcija sudarė 

42,6 proc. bendros pagamintos žuvų produktų vertės. 

Lietuva nepajėgi aprūpinti žuvų perdirbimo įmones reikiama žaliava, todėl didelė žuvų 

perdirbimui reikalingų produktų dalis importuojama iš kitų valstybių (16 pav.). Daugiausiai žaliavos 

įsivežama iš Norvegijos, Švedijos ir Vietnamo. 
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16 pav. Žuvininkystės produktų importas 2009 m. 
 

Šaltinis: Nacionalinės žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos duomenys. 

 
Daugiausiai gyvų žuvų ir jų produktų eksportuota į Daniją, Vokietiją, Prancūziją, Rusiją. (17 

pav.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 pav. Žuvininkystės produktų eksportas 
Šaltinis: Nacionalinės žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos duomenys. 

 

Lietuva yra viena iš nedaugelio ES šalių, kurios prekybos žuvimi ir žuvies produktais balansas 

yra teigiamas. Nuo 2006 m.  Lietuvoje pagaminti žuvies produktai buvo eksportuojami į 48 pasaulio 

šalis. 
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ŽRVVG sudėtyje yra trys žuvų perdirbimo įmonės: UAB „SALDOGA“, G. Kanaševičiaus PĮ  

„DESĖ“,  RAB  „SALAS ZIVIS“  filialas Lietuvoje.  

 Žuvų perdirbimo UAB „SALDOGA“ veiklą pradėjo 1995 m. Įmonė įsikūrusi Ilgakiemio 

kaime, Kauno rajone. Pagrindinis įmonės siekis – aukšta gaminamos produkcijos kokybė ir 

nepriekaištingas skonis. 

UAB „SALDOGA“ gamina sūdytus, marinuotus įvairių skonių kulinarinius žuvies gaminius ir 

jūros kopūstų salotas. Įmonės asortimente – keliolika rūšių gaminių. Tai – silkės suktinukai, natūralios 

silkės filė, filė su aliejumi ir įvairiais prieskoniais, riešutais, daržovių, džiovintų grybų, razinų padažais, 

taip pat džiovinti, marinuoti jūros kopūstai, pateikiami majonezo ar aliejaus padaže, paruošti su 

daržovėmis, morkomis ir česnakais, lašiša, kalmarais ar krabų lazdelėmis. 

 Per metus UAB „SALDOGA“  pagaminta apie 800 tonų produkcijos (27 lentelė). 

 

27 lentelė. Įmonėje gaminama ir parduodama produkcija ir jos pokyčiai 
 

2007 m. 2008 2009 

Produktų 
pavadinimai 

pagamintų 
produktų 
kiekis iš 

viso, 
tonomis 

pardavimų 
pajamos litais 

pagamintų 
produktų 
kiekis iš 

viso, 
tonomis 

pardavimų 
pajamos 

litais 

pagamintų 
produktų 
kiekis iš 

viso, 
tonomis 

pardavimų 
pajamos 

litais 

Žuvies gaminiai 
 

373,542 555,416 
470,039 

Jūros kopūstų 
salotos 

253,933 

 

262,062 

 

234,907 
 

Viso: 627,475 1869797 817,478 2365255 704,946 2399380 
Šaltinis: UAB „SALDOGA“ duomenys. 
 

 
UAB „SALDOGA“ pajamos 2,399 mln.litų. Pelnas 168,2 tūkst.litų. Nors pardavimai tonomis 

krito 2009 metais, bet pelnas išaugo. Buvo peržiūrėta ir optimizuota gamyba, ir gamybos - 

administravimo kaštai-sąnaudos, išaugo darbo našumas.  

Produkcija eksportuojama į ES šalis – Latviją, Lenkiją, Estiją, Vokietiją, Graikija, taip pat į 

JAV ir Kanadą. 

Savo gaminius UAB „SALDOGA“  ne kartą pristatė parodose „Agrobalt“, 2000-ųjų metų 

„Metų gaminio” rinkimuose, gaminys „Silkių filė su citrina” buvo išrinktas metų gaminiu ir pelnė 

aukso medalį, pelnė ir gaminys „Silkių filė raudonajame padaže“. 2002-siais metų gaminiu išrinkti 

„Jūros kopūstai su daržovėmis aliejuje”. UAB „SALDOGA“  įsikūrusi 1,5 tūkst. kv. metrų ploto 

patalpose.  
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         2009 m. įmonėje dirbo apie 60 darbuotojų. Iki 2009 metų buvo sunku su darbo jėga, vėliau  

padėtis pagerėjo. Liko neišspręsta  apsirūpinimo žuvininkystės specialistais problema. Žuvies 

perdirbimo pramonės technologų, meistrų ir kt.  Lietuvoje  yra mažai, o jų neruošia nei viena aukštoji 

mokymo įstaiga. Tenka įmonei mokyti ir perkvalifikuoti. 

G. Kanaševičiaus PĮ „DESĖ“. Kaišiadorių rajone įsikūrusi įmonė „DESĖ“ veiklą pradėjo 

1994 m. Įmonės administracinis ir gamybinis pastatas išaugo Žaslių miestelio teritorijoje. Pati Žaslių 

seniūnijos teritorija – unikali vieta, turinti valstybės saugomų gamtinių objektų ir garsių legendų.  
Pagrindinė „DESĖS“ veikla – žuvies perdirbimas. Įmonėje žuvis sūdoma, marinuojama, 

kepama, ruošiami kulinariniai gaminiai. Daugiausia perdirbama šaldyta silkės filė ir silkė, ji 

importuojama iš Norvegijos ir Islandijos. 
Įmonėje per metus pagaminama apie 3 tūkst. tonų žuvies produkcijos. Visa produkcija atitinka 

ES maisto saugos standartus. Gaminiai eksportuojami į D.Britaniją, Airiją, JAV, taip pat į kaimynines 

šalis- Latviją ir Estiją. 

Baltijos šalyse „DESĖ“ parduoda prekės ženklų „Nardo“, „Kaina-kokybė“ ir „DESĖ“ 

produkciją, taip pat gaminius su kitų platintojų ženklais. Lietuvoje didelė dalis „Desė“ produkcijos taip 

pat ženklinama didžiųjų prekybos tinklų prekės ženklais. „DESĖ“ ruošia išskirtinio skonio gaminius, 

kurie pelnė ne vieną apdovanojimą. Įmonės pasididžiavimas – silkių filė „Eglutė“, „Mozaika“, silkių 

filė aliejuje su prieskoniais. Įmonėje įdiegta kokybės valdymo sistema RVASVT. „DESEI“ suteiktas 

Europos veterinarinis numeris žuvies produktams. Įmonė 2007–2009 m. išlaiko stabilią žuvies 

produktų gamybą. Gaminamos produkcijos vertė kito nežymiai. 2007–2009 m. žuvininkystės produktų 

pardavimai tonomis lyginant 2009 m. su 2007 m. padidėjo 0,5 proc. Didžioji dalis,arba 83,7 proc. 

parduodama vietinėje rinkoje ir 16,3 proc. eksportuojama į kitas šalis (28 lentelė).  

 
28 lentelė. Žuvininkystės produktų pardavimai tonomis  
 

Iš viso tonomis 2009 m. eksportas Eil. 
Nr. 

Produktų pavadinimai 
2007 2008 2009 

2009 Vidaus 
rinka, 

tonomis tonomis proc. 
1. Sūdyti ir marinuoti žuvies 

produktai 
2425800 2535400 2438736 2047241 399307 16,32 

2. Viso: 2425800 2535400 2438736 2047241 399307 16,32 
Šaltinis: G. Kanaševičiaus PĮ „DESĖ“duomenys. 

 

Natūrinis žuvininkystės produktų pardavimas kito nežymiai, tačiau piniginės įplaukos už 

parduotą žuvininkystės produkciją 2007–2009 m. padidėjo 10,0 proc.(29 lentelė). Tai pasiekta keičiant 
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gaminamos produkcijos asortimentą, gerinant jos kokybę ir gaunant aukštesnę produktų pardavimo 

kainą.   

 
29 lentelė. Produkcijos pardavimai 
 

2007 m. 2008 m. 2009 m. 

Produktų 
pavadinimai 

Parduotos 
produkcijos 

kiekis, 
tonomis 

Piniginės 
įplaukos 

tūkst.  
litų 

Parduotos 
produkcijos 

kiekis 
tonomis 

Piniginės 
įplaukos 
tūkst. litų 

Parduotos 
produkcijos 

kiekis 
tonomis 

Piniginės 
įplaukos 
tūkst. litų 

Sūdyti ir marinuoti 
žuvies produktai 

2425800 15809482 2535400 17481043 
2438736 17376331 

Viso: x 15809482 x 17481043 x 17376331 
Šaltinis: G. Kanaševičiaus PĮ „DESĖ“duomenys. 
 
 

Kaip buvo minėta, įmonėje žuvis sūdoma, marinuojama, kepama, ruošiami kulinariniai 

gaminiai ir gaminama kita produkcija bei plėtojami alternatyvūs verslai. Įmonės modernizavimas ir 

gaminamos produkcijos derinimas prie kintančių rinkos sąlygų užtikrino efektyvią ūkinę ir pelningą 

veiklą. Įmonė 2009 m. gavo1806613 Lt pelno (30 lentelė). 

 
 
30 lentelė. Žuvų perdirbimo produktų ekonominės veiklos rodikliai 2009  m. Lt 
 

Produkcijos savikaina Pardavimo kaina Eil. 
Nr. 

Produkto 
pavadinimas 

1 tonos 
Visos produk-

cijos 
1 tonos 

Visos 
produkcijos 

Pelnas/ 
nuostolis 

+,- 
 

1 Sūdyti ir marinuoti 
žuvies produktai 

636 15569718 710 17376331 1806613 

Šaltinis: G. Kanaševičiaus PĮ „DESĖ“duomenys. 
 

Tai išskirtiniai įmonės gebėjimai plečiant įmonės veiklą, kuriant naujas darbo vietas ir 

užtikrinant dirbančiųjų geras socialines sąlygas. Dirbančiųjų skaičius įmonėje nuo 47 darbuotojų 2003 

m. padidėjo iki 137, arba  darbuotojo 2010 m., arba 2,9 karto (31 lentelė).  

 
31 lentelė. Darbo jėgos ištekliai 2003-2010 m. sausio 01 d. 
 
Eil. 
Nr. 

Dirbantieji 2003 2005 2007 2010 

1. Moterys 14 29 38 32 
2. Vyrai 33 89 109 105 
3. Viso 47 118 147 137 
Šaltinis: G. Kanaševičiaus PĮ „Desė“duomenys. 
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RAB Salas zivis. 2003 m. Latvijoje įsteigta bendrovė SIA „Salas zuvis“, tais pačiais metais 

Lietuvoje   įkurta dukterinė įmonė UAB „Salų žuvis“. 2010 m.  UAB „Salų žuvis reorganizuota ir jos 

tradicijas perėmė SIA „Salas zivis“ filialas Lietuvoje. SIA „Salas zivis“ savo pirkėjams siūlo platų bei 

kokybišką jūsų gėrybių, šaldytų bei atvėsintų žuvų asortimentą ir pelnytai yra viena iš pirmaujančių 

tiekėjų Baltijos šalyse. Pagrindinė įmonės veikla yra šaldytų ir atvėsintų žuvų, jūrų gėrybių importas, 

eksportas, didmeninė prekyba, perdirbimas ir pakavimas. Atvėsintos žuvys pateikiamos galutiniam 

vartotojui arba perdirbamos išpjaustant pjausnius bei žuvų filė. Pjausniai ruošiami iš įvairių šaldytų 

žuvų rūšių. Šaldytos jūrų gėrybės, šaldytos žuvys ir jų produktai pakuojami į galutiniam vartotojui 

patogias pakuotes. 2009 m. įmonė perdirbo ir į rinką pateikė 3044  tonas atvėsintų ir šaldytų žuvų bei 

jūrų gėrybių (32 lentelė). Paklausa rinkoje ir įmonės reorganizavimas lėmė žuvininkystės produktų 

gamybos ir pardavimų pokyčius. 2009 m. parduota žuvininkystės produktų natūrine išraiška du kartus 

mažiau lyginant su 2008 m., piniginių įplaukų už parduotą produkciją 2009 m. taip pat gauta 2,1 karto 

mažiaus nei 2008 m.    

 
 32 lentelė. Produkcijos pardavimai 
 

2007 m. 2008 m. 2009 m. 

Produktų 
pavadinimai 

Parduotos 
produkcijos 

kiekis, 
tonomis 

Piniginės 
įplaukos 

tūkst. 
litų 

Parduotos 
produkcijos 

kiekis 
tonomis 

Piniginės 
įplaukos 

tūkst. litų 

Parduotos 
produkcijos 

kiekis 
tonomis 

Piniginės 
įplaukos 

tūkst. 
litų 

Šviežios arba 
atšaldytos žuvys, 
išskyrus žuvų filė 
ir kitą žuvų mėsą 

1798 21811 1899 21271 939 11034 

Užšaldytos žuvys, 
išskyrus žuvų filė 
ir kitą žuvų mėsą 

2052 10217 2349 12569 1152 5201 

Žuvų filė ir kita 
žuvų mėsa (malta 
arba nemalta) 

1157 1449 1567 11221 681 5053 

Vėžiagyviai, 
moliuskai ir kiti 
vandens 
bestuburiai, 
gaminiai arba 
konservai 

47 4019 489 4827 272 2465 

Viso: 5054 37496 6304 49888 3044 23753 
Šaltinis: RAB Salas zivis duomenys. 
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Nežiūrint spartaus gamybos ir pardavimų nuosmukio įmonė sugebėjo dirbti pelningai ir sudaryti 

prielaidas ekonominiam ir socialiniam augimui. 2009 m.  RAB Salas zivis gavo  3409189 litų pelno (33 

lentelė). 

 
33 lentelė. Žuvų perdirbimo produktų ekonominės veiklos rodikliai 2009 m. Lt 
 

Produkcijos savikaina Pardavimo kaina Eil. 
Nr. 

Produkto 
pavadinimas 

1 tonos 
Visos produk-

cijos 
1 tonos 

Visos 
produkcijos 

Pelnas/ 
nuostolis 

+,- 
 

1. Šviežios arba 
atšaldytos žuvys, 
išskyrus žuvų filė ir 
kitą žuvų mėsą 

10340 9709260 11750 11034000 1324740 

2. Užšaldytos žuvys, 
išskyrus žuvų filė ir 
kitą žuvų mėsą 

3793 4369536 4515 5201000 831464 

3. Žuvų filė ir kita žuvų 
mėsa (malta arba 
nemalta) 

6159 4194279 7420 5053000 858721 

4. Vėžiagyviai, moliuskai 
ir kiti vandens 
bestuburiai, gaminiai 
arba konservai 

7613 2070736 9063 2465000 394264 

5. Viso: x 20343811 x 23753000 3409189 
Šaltinis: RAB Salas zivis duomenys. 
 
       

Siekdama pateikti pirkėjams kuo platesnį ir gilesnį produktų asortimentą bei kuo geriau 

patenkinti vartotojų lūkesčius, įmonė bendradarbiauja su partneriais iš įvairių pasaulio šalių ir nuolat 

plečia savo pirkimų geografiją. Didžioji dalis pagamintos produkcijos parduodama vidaus rinkoje ir 6,0 

proc. produkcijos eksportuojama į kitas šalis (34 lentelė).   

 
34  lentelė. Žuvininkystės produktų pardavimai tonomis 
 

2009 m. eksportas Eil. 
Nr. 

Produktų pavadinimai 2009 Vidaus 
rinka, tonomis tonomis Proc. 

1. Šviežios arba atšaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir 
kitą žuvų mėsą 

911,8 27,2 2,89 

2. Užšaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų 
mėsą 

1082,9 69,10 5,99 

3. Žuvų filė ir kita žuvų mėsa (malta arba nemalta) 629,8 51,2 7,51 
4. Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, 

gaminiai arba konservai 
248,4 23,6 8,67 

5. Viso: 2872,9 171,1 5,95 
Šaltinis: RAB Salas zivis duomenys. 
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Įmonė RAB Salas zivis pasižymi išskirtine plėtra ir darbo vietų kūrimu.  2003 m. įmonėje dirbo 

tik 3 darbuotojai, 2009 m. 88 darbuotojai. 2003–2009 m. dirbančiųjų skaičius padidėjo net 29 kartus 

(35 lentelė).  

 

35 lentelė. Darbo jėgos ištekliai 2003-2009 m. sausio 1 d. 
 
Eil. 
Nr. 

Dirbantieji 2003 2005 2007 2009 

1. Vyrai 3 39 43 52 
2. Moterys 1 25 30 36 
3. Viso 4 64 73 88 
Šaltinis: RAB Salas zivis duomenys. 

 

 

Rinkodara. Žuvies ir jos produktų eksportas bei importas. Lietuva nėra turinga žuvų 

ištekliais ir neturi galimybės plėsti žuvų perdirbimo pramonę naudodama tik vietinę žaliavą.  Lietuvos 

užsienio prekybos žuvų produktais raidai 2002-2007 metais didžiausios įtakos turėjo politiniai, 

socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, iš kurių svarbiausi - integracija į Pasaulinę prekybos organizaciją ir 

ES, dvišaliai ir regioniniai laisvosios prekybos susitarimai, žaliavos žuvų perdirbimo pramonei pasiūla 

ir paklausa tarptautinėse rinkose. Dauguma žuvų perdirbimo įmonių naudoja importuotas žaliavas, o 

didžiąją dalį pagamintų žuvų produktų eksportuoja. Pagrindinį eksportuojamų produktų asortimentą 

sudaro surimo produktai, vakuume įpakuotų šaldytų žuvų filė. Kitų grupių produktai - atšaldytos ir 

sušaldytos, sūdytos, rūkytos žuvys bei kulinariniai gaminiai iš silkių ir skumbrių daugiausia 

parduodami vidaus rinkoje.  

2008 metais Lietuva prekiavo žuvimis ir jų produktais su 74 pasaulio šalimis. Žuvų ir jų 

produktų užsienio prekybos balansas buvo teigiamas, eksporto vertė - apie 5 proc. didesnė nei importo, 

žuvų ir jų produktų eksportuota mažiau nei importuota. Buvo įvežama mažesnės pridėtinės vertės 

pigesnių produktų (šviežių, atšaldytų žuvų ir žuvų filė), o išvežama brangesnių konservų ir kitų žuvų 

gaminių. Lietuva yra viena iš nedaugelio ES šalių, kurios prekybos žuvies produktais balansas yra 

teigiamas.  

Žuvų ir jos produktų importas į Lietuvą iš trečiųjų šalių 2008 metais sudarė apie 53 proc. kiekio 

ir 49 proc. vertės, o iš Lietuvos išvežamos prekės daugiausia buvo tiekiamos į ES šalių narių rinkas 

(kiekis - 2 proc., vertė - 87 proc.). Taigi Lietuvos prekybos su ES šalimis santykiai ir toliau stiprėjo.  
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Importas. Per 2008 metus i Lietuvą įvežta 95,4 tūkst.t žuvų ir jų produktų. Importuotos produkcijos 

vertė - 617,5 mln. Lt. Į Lietuvą produkcija buvo įvežama iš 53 pasaulio šalių. 47 proc. importuoto žuvų 

kiekio (51 proc. vertine išraiška) - iš ES šalių. Pagrindinės importuotojos 2008 m., kaip ir anksčiau, 

buvo JAV, Latvija, Islandija ir Norvegija, kurios yra vienos pagrindinių žaliavų žuvų perdirbimo 

pramonei tiekėjų. Didėjo importas iš Kinijos ir Vietnamo: nuo 2006 metų kiniškų žuvų produktų 

importo kiekis bendroje importo struktūroje padidėjo nuo 4 iki 5 proc., o vietnamietiškų - nuo 2 iki 7 

proc. Dėl nusistovėjusių prekybos ryšių su užsienio tiekėjais žuvų importo struktūra po Lietuvos 

įstojimo į ES smarkiai nesikeičia. Prekybos su vienomis ar kitomis šalimis apimtys dažniausiai 

priklauso nuo žuvų rūšies paklausos bei jų kainų tarptautinėje rinkoje.  

Nuo 2004 metų importo kiekis išaugo apie 37 proc., o importuotos produkcijos vertė padidėjo 

daugiau nei dvigubai. Tai lėmė bendras žuvų kainų augimas ir įvežamų produktų asortimento pokyčiai 

(36 lentelė). 

 

36 lentelė. Žuvininkystės produktų importas ir eksportas 2003-2008 m. 

Rodikliai  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Žuvų ir jų produktų 

importas: 

      

     kiekis, tūkst.t 75 69 90 80 91 95 

     vertė, mln.Lt 301 290 455 463 537 618 

Žuvų ir jų produktų 

eksportas: 

      

     kiekis, tūkst.t  78 67 91 86 100 91 

     vertė, mln.Lt  334 340 503 562 613 650 

Žuvų ir jų produktų 

prekybos balansas:  

      

     kiekis, tūkst.t  3 -2 1 6 10 -4 

     vertė, mln.Lt  34 49 49 99 76 32 

Šaltinis: Žuvininkystės departamento prie ŽŪM  duomenys. 

 

JAV, Norvegija ir Islandija yra vienos iš daugiausia sušaldytų žuvų, žuvų filė ir kitos žuvų 

mėsos eksportuojančių šalių pasaulyje. Taip pat žuvis ir jų produktai buvo importuojami iš Vokietijos, 

Kinijos, Švedijos, Olandijos, Vietnamo. Pastaruoju metu pasaulyje paplito praktika išnaudoti pigią 
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Kinijos darbo jėgą. Ne išimtis - ir žuvininkystės sektorius, kur šaldyti žuvų produktai vežami į Kiniją, 

ten gaminama filė ir eksportuojama tolesniam perdirbimui arba vartojimui.  

2002-2007 metais į Lietuvą importuojamų žuvų produktų struktūroje didžiausią lyginamąjį 

svorį sudarė žuvų filė ir kita žuvų mėsa bei sušaldytos žuvys. Lietuvos žuvų perdirbimo įmonės 

daugiausia importavo žaliavos, iš kurios gamino didelę pridėtinę vertę turinčių žuvų produktų ir juos 

eksportavo. 

ES didžiausią surimo žaliavų (perdirbimui) rinkos dalį dalinasi Prancūzija, Lietuva ir Ispanija. 

Tuo tarpu perdirbtų surimo produktų (skirtų vartojimui) paklausa didžiausia yra Ispanijoje, 

Prancūzijoje, Italijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Populiariausi surimo produktai Europoje: krabų 

lazdelės, vėžių uodegėlių ir vėžių bei krabų žnyplių mėsos pakaitalai, žuvų piršteliai, kepsneliai bei 

dešrelės.  

Lietuva - antra pagal dydį ES surimo žaliavų  importuotoja. Sūrimo  žaliavų importas nuo 1999 

m. iki 2006 m. padidėjo 4,6 karto,  iki 9,3 tūkst.t. Surimo žaliavų importas  Lietuvoje 2007 m. 01- 09 

mėn. sudarė 9,1 tūkst. t. Lietuvoje surimo žaliavų daugiausia importuojama iš JAV, Prancūzijos ir 

Čilės.  

Didžiąją dalį silkių Lietuva taip pat importuoja. Viena didžiausių silkių importuotojų Norvegija. 

Lietuva pagal silkių iš Norvegijos importo kiekius yra ketvirtoje vietoje. Nuo 2003 m. norvegiškų 

silkių importas į Lietuvą kasmet didėjo ir 2008 m. sudarė vidutiniškai 15.300 t. Palyginus su 2007 m., 

praėjusiais metais iš Norvegijos į Lietuvą sušaldytų silkių eksportas padidėjo 35,4 proc.  

Kita šalis iš kurios Lietuva dideliais kiekiais importuoja silkę – Olandija. Lietuva iš Olandijos 

2008 m. importavo 1533,3 t silkių - 38,3 proc.  mažiau nei 2007 m. ir buvo penkta pagal dydį olandiškų 

silkių importuotoja.  

Eksportas. Kaip minėta, Lietuvos įmonės importuoja daugiau mažos pridėtinės vertės žuvį, 

daugiausia žaliavinę žuvį, žuvies filė, kurią perdirba į vertingesnius, brangesnius didesnės pridėtinės 

vertės žuvies produktus, kuriuos eksportuoja. Tai pagrindinė priežastis, kodėl Lietuvos žuvininkystės 

produktų eksporto ir importo saldo yra teigiamas.  

Bendras Lietuvos žuvų eksportas 2008 metais, palyginti su 2005-aisiais, nepasikeitė - 91,0 

tūkst.t. Padidėjus eksportuojamos produkcijos kainai, jos vertė pakilo apie 30 proc. (nuo 500,4 iki 

649,9 tūkst.Lt). 2007-2008 metais didėjo vytintų, sūdytų ir rūkytų žuvų bei gaminių ir konservų iš žuvų 

sporto apimtys ir vertė (apimtys - atitinkamai 11 proc. ir 2 proc., vertė - 22 proc. ir 23 proc.). Tuo tarpu 

gyvų žuvų, šviežių ir atšaldytų bei užšaldytų žuvų ir jų filė eksporto apimtys sumažėjo smarkiai, 

labiausiai - gyvų žuvų eksportas (kiekis - 35 proc., vertė - 22 proc.). Šiek tiek mažiau sugauta šprotų, 

todėl sumažėjo šviežių ir atšaldytų žuvų eksporto apimtis (9 proc.). 2007 metais šprotų į Daniją 
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eksportuota 18,0 tūkst.t, o 2008-aisiais - iki 16,3 tūkst.t. Vidutinė šių žuvų eksporto kaina sumažėjo 

apie 16 proc.  

Pagrindinės lietuviškų žuvų produktų pirkėjos išliko Danija, Latvija, Vokietija, Prancūzija, 

Rusija ir Estija. Į Daniją daugiausia eksportuojama pigių šprotų, todėl eksporto į šią šalį vertė yra 

nedidelė, 2008 metais tesudarė apie 2 proc. Į Vokietiją buvo vežama brangesnių produktų, kurių vertė 

sudarė net 28 proc. eksporto struktūros. Iš viso buvo eksportuojama į 53 pasaulio šalis, 82 proc. žuvų 

produkcijos - į ES šalis, 16 proc. - į NVS, 2 proc. - į  kitas.  

Eksporto į ES produkcijos vertė sudarė apie 87 proc. visų eksportuotų žuvų produktų vertės. 

Nuo 2004 metų žuvų eksporto apimtis padidėjo 38 proc., o vertė išaugo beveik dvigubai. Tokį eksporto 

vertės augimą lėmė gaminamos produkcijos asortimento pokyčiai, gerėjanti gaminių kokybė ir 

didėjanti jų kaina ES rinkoje.  

2002-2007 m. iš Lietuvos eksportuojamų žuvų produktų struktūroje didžiausią lyginamąjį svorį 

(vidutiniškai apie 50 proc.) sudarė didelę pridėtinę vertę turintys žuvų produktai - gaminiai arba 

konservai iš žuvų. Analizuojamuoju laikotarpiu Lietuvos žuvų perdirbimo įmonės per metus pagamino 

vidutiniškai 36,9 tūkst.t šių žuvų produktų, o eksportavo 31,4 tūkst. t., t.y. apie 85 proc. Lietuvoje 

pagaminamų gaminių arba konservų iš žuvų buvo išvežama. Šių žuvų produktų didžiausią dalį sudarė 

produktai iš surimo, paruošti arba konservuoti gaminiai iš lašišų ir silkių. Apibendrinant atliktą analizę, 

reikia pastebėti, kad, Lietuvai įstojus į ES, žuvų produktų eksportas buvo perorientuotas nuo nestabilių 

Rytų rinkų prie palankesnių Vakarų rinkų. Teigiamas užsienio prekybos žuvų produktais balansas nuo 

2003 metų rodo, kad šalies žuvų perdirbimo įmonės yra konkurencingos užsienio rinkose. 

Lietuvos rinkodara, žuvų ir jų produktų importo ir eksporto tendencijos būdingos ir ŽRVVG 

žuvų perdirbimo įmonėms. ŽRVVG įmonė UAB „SOLDOGA“  per metus pagaminta apie 800 tonų 

produkcijos. Ji realizuojama ir Lietuvos, ir užsienio rinkose. Produkcija eksportuojama į ES šalis – 

Latviją, Lenkiją, Estiją, Vokietiją, Graikija, taip pat į JAV ir Kanadą (37 lentelė). 

 
37 lentele.  Žuvų produktų ir jūros kopūstų pardavimai tonomis 
 
Eil. 
Nr. 

Žuvinin-
kystės 
įmonės 

2008 
m. 

2009 
m. 

Kitimas, 
proc. 

Vidaus rinka 
kartu 

Latvija 
Estija 2009m 

Eksportas 
2009m 

tonomis 

Lenkija 
2009m 

Vokietija 
2009m 

1. UAB 
„Saldoga“ 

817,4 704,8 - 13,77 704,8 99,3 53,8 45,5 

Šaltinis: UAB „Saldoga“ duomenys. 
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G. Kanaševičiaus PĮ „DESĖ“ 2009 m. eksportavo 399,3 tūkst. tonų pagamintų įvairių žuvies 

produktų. Eksportuojama produkcija sudarė 16,32 proc. visos parduodamos žuvininkystės produkcijos 

apimties. Didžiausi produkcijos kiekiai buvo parduodami į Latviją bei Estiją (38 lentelė). 

 

38 lentelė. Žuvų perdirbimo produktų eksporto rinka  2009 m. tonomis 
 

Tame tarpe 
Eil. 
Nr. 

Produktų pavadinimai Eksportas Latvija 
 

Airija Didžioji 
Britanija 

Estija 

1. Sūdyti ir marinuoti žuvies 
produktai 

399307 237260 52592 34904 86852 

2. Viso: 399307 237260 52592 34904 86852 
Šaltinis: G. Kanaševičiaus PĮ „DESĖ“duomenys. 
 
          

 RAB Salas zivis,   siekdama pateikti pirkėjams kuo platesnį ir gilesnį produktų asortimentą bei 

kuo geriau patenkinti vartotojų poreikius ir iškovoti pripažinimą vidaus ir užsienio rinkose, 

bendradarbiauja su partneriais iš įvairių pasaulio šalių ir  plečia bendradarbiavimo ryšius. Parduodamos 

produkcijos rinkos balansas pateikiamas 39 lentelėje.   

      

39 lentelė. Žuvininkystės produktų pardavimai tonomis 

 
2009 m. eksportas Eil. 

Nr. 
Produktų pavadinimai 2009 Vidaus 

rinka, tonomis tonomis Proc. 
1. Šviežios arba atšaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir 

kitą žuvų mėsą 
911,8 27,2 2,89 

2. Užšaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų 
mėsą 

1082,9 69,10 5,99 

3. Žuvų filė ir kita žuvų mėsa (malta arba nemalta) 629,8 51,2 7,51 
4. Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, 

gaminiai arba konservai 
248,4 23,6 8,67 

5. Viso: 2872,9 171,1 5,95 
Šaltinis: RAB Salas zivis duomenys. 
 
  
  Atvėsinta žuvis ir jūsų gėrybės importuojamos iš Ispanijos, Norvegijos, Graikijos, Turkijos. 

Šaldyta žuvis ir jūros gėrybės dažniausiai atvežamos iš Kinijos, Vietnamo, Malaizijos, JAV, Rusijos, 

Čilės, Argentinos, Ispanijos, Norvegijos, Islandijos, Graikijos. Pagaminta produkcija eksportuojama į 

Latviją, Estiją, Vokietiją (40 lentelė). 
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40 lentelė. Žuvų perdirbimo produktų eksporto rinka  2009 m. tonomis 
 

Tame tarpe Eil. 
Nr. 

Produktų pavadinimai Eksportas 

Latvija/ 
Estija 

Vokietija/ 
Olandija 

1. Šviežios arba atšaldytos žuvys, 
išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų mėsą 

27,2 27,2  

2. Užšaldytos žuvys, išskyrus žuvų filė ir 
kitą žuvų mėsą 

69,10 41,5 27,6 

3. Žuvų filė ir kita žuvų mėsa (malta arba 
nemalta) 

51,2 30,72 20,48 

4. Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens 
bestuburiai, gaminiai arba konservai 

23,6 11,8 11,8 

5. Viso: 171,1 111,2 59,9 
Šaltinis: RAB Salas zivis duomenys. 

 

Rinkos tyrimas, žuvies produktų žaliavų pirkimai, savalaikis jų pristatymas ir pagamintos 

produkcijos pardavimui rinkų paieška yra sudėtingas procesas. Žuvininkai turėdami tikslą apjungti 

pajėgas minėto klausimo sprendimui įkūrė  Nacionalinę žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociaciją. 

        Nacionalinė žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacija yra ŽRVVG „Vilkauda“ narė. Ji 

jungia žuvų perdirbėjų ir prekybininkų įmones:  UAB „SALDOGA“, G. Kanaševičiaus PĮ „DESĖ“ 

RAB Salas zivis  filialas Lietuvoje, K. Želnio ĮI „GRUNDALAS“, UAB „LIGNESA“, UAB 

„NORVELITA“, „VIČIŪNŲ“  įmonių grupę.   

Į Nacionalinę žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociaciją (NŽPPA) susibūrusios 7 Lietuvos 

žuvininkystės verslo bendrovės, kurios per metus pagamina apie 59 tūkst. tonų žuvies produkcijos. Šis 

kiekis sudaro daugiau kaip 70 proc. visos mūsų šalyje pagaminamos žuvies produkcijos. Didžioji jo 

dalis- apie 60 proc. – eksportuojama, likusi – parduodama vietos rinkoje. Asociacijos įmonės – narės 

savo gaminius eksportuoja į daugumą Europos Sąjungos šalių, NVS ir kitas valstybes. 

Nuo 2004 m. iki 2008 m. žuvies produktų gamyba asociacijos įmonėse ir eksportas sparčiai 

augo (daugiau kaip 30 proc.). Vien per 2007 m. džiovintų ir vytintų  produktų gamyba padidėjo 142, 3 

proc., žuvies kulinarinių gaminių – 70 proc., rūkytų produktų – 54, 8 proc. , sūdytų ir marinuotų – 41, 9 

proc. , žuvies konservų – 34, 7 proc. 

Nacionalinei žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijai priklausančios įmonės, tarp jų ir 

ŽRVVG teritorijos įmonės UAB „SALDOGA“, G. Kanaševičiaus PĮ „DESĖ“, RAB Salas zivis  filialas 

Lietuvoje,  nuolat modernizuoja gamybos procesus, naudoja naujausias technologijas, taiko 

pažangesnes rinkodaros priemones. Naujų produktų teikimas vietos rinkai ir eksportui didėja, o 

gaminamos produkcijos kokybė atitinka aukščiausius kokybės standartus. 
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Viena iš pagrindinių problemų kol kas išlieka problema dėl nepakankamai asocijuotų smulkiųjų 

gamintojų, kurie atskirai nėra pajėgūs konkuruoti rinkoje ir pasiūlyti rinkai platesnį prekių asortimentą. 

Manoma, kad pagal galimybę galėtų būti pateikta daugiau informacijos apie didmeninės ir  

mažmeninės prekybos įmones, kuriuos prekiauja žuvų produktais. Tačiau suprantama ir duomenų 

trūkumo problema bei prekybos įmonių asortimento plotis, tarp kurio sunku išskirti prekyba žuvimis iš 

prekybos kitais maisto produktais. 

         Akvakultūros sektoriaus  plėtros padėtis ŽRVVG teritorijoje. Tvenkinių žuvininkystė 

tradiciškai yra svarbiausias gyvų žuvų tiekėjas šalies gyventojams. Sovietiniais laikais  žuvininkystės 

ūkiai buvo daugiašakiai - laikė galvijus, kiaules, antis, augino javus, daržoves ir gaminama 

žuvininkystės produkcija sudarė nedidelį lyginamąjį svorį pagaminamos  žemės ūkio produkcijos 

struktūroje. Nuo 1959 m. buvo pradėti organizuoti pirmieji specializuoti tvenkinių žuvininkystės ūkiai, 

jiems perduodant senus išlikusius tvenkinius ir aplink juos esančias žemės ūkio naudmenas. 1959–1965 

m. žuvininkystės ūkiuose buvo statomi nauji tvenkiniai. Daugiausia dėmesio buvo skiriama 

specializuotiems žuvininkystės ūkiams plėtoti. Atgavus Lietuvai nepriklausomybę visos tvenkinių 

žuvininkystės bendrovės yra privatizuotos. Bendras bendrovių projektinis tvenkinių plotas – 10,5 tūkst. 

ha. Lietuvoje kasmet žuvų auginimui panaudojama 7-8 tūkst. ha tvenkinių plotų. 

Akvakultūros sektorius turi ekonominės, socialinės ir rekreacinės reikšmės, padeda plėsti gėlųjų 

vandenų žuvų asortimentą, įdarbinti dalį kaimo žmonių. Akvakultūros sektoriuje 2009 m verslo 

paskirčiai žuvis augino 19 uždarųjų akcinių bendrovių (UAB) ir akcinių bendrovių (AB) bei apie 100 

ūkininkų ir individualiųjų įmonių. Tvenkinių žuvininkystėje vyrauja mažos ir mikro įmonės. 

Tvenkinių žuvininkystės gamybos pajėgumai yra pakankami tenkinti šalies gyventojų poreikius 

bei eksportui reikalingą produkcijos dalį. Akvakultūros sektoriuje išauginama ir parduodama 60,8 – 

64,3 proc. visų vidaus vandenyse sugaunamų žuvų.  2007 m.  iš viso buvo sugauta 5259 t.,  2008 m. – 

4609 t, 2009 m. – 4972 t gėlųjų vandenų žuvų, akvakultūros bendrovės išaugino ir pardavė atitinkami 

3278, 3008 ir 3422 t. (41lentelė). 

 

41 lentelė. Akvakultūros tvenkiniuose užaugintų prekinių žuvų rūšinė sudėtis  2006–2009 m., t 
(gyvuoju svoriu) 
 
Žuvų pavadinimas 2006 2007 2008 2009 
Eršketai 10,2 8,4 16,5 9,3 
Ešeriai - 4,0 - - 
Augalėdės (baltieji 
amūrai, plačiakakčiai) 

11,8 8,1 30,8 86,9 

Karosai 18,1 12,2 20,8 17,0 
Karpiai 2095,0 3231,2 2823,5 3221,6 
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Lydekos 23,3 23,4 20,4 18,3 
Lynai 2,1 3,8 3,3 3,7 
Peledės 3,2 1,7 0,9 0,1 
Sterkai 0,3 0,4 0,2 0,5 
Šamai 3,3 4,1 0,2 0,7 
Upėtakiai 57,9 68,0 80,0 51,0 
Unguriai - 12,7 10,6 12,0 

Iš viso: 2225,2 3378,0 3008,2 3420,5 

 Šaltinis: Žuvininkystės departamento prie ŽŪM duomenimis. 
 

Žuvininkystės bendrovės augina vertingų žuvų jauniklius, kurie komerciniais pagrindais 

įveisiami kituose vandens telkiniuose, tame tarpe ir natūraliuose vandens telkiniuose. Daugumoje 

akvakultūros bendrovių plėtojama komercinė žvejyba, kuri leidžia gauti papildomų pajamų. Mėgėjams 

žvejybai skiriami atskiri tvenkiniai. 

Tvenkinių žuvininkystė Lietuvoje jau iki įstojimo į ES buvo modernizuojama, siekta tausoti 

aplinką, diegtos modernesnės technologijos, sugebėta pateikti geros kokybės produkciją. Įstojus į ES 

didėjo investicijų, modernesnių technologijų įdiegimo galimybės, kas savo ruožtu didino produkcijos 

konkurencingumą, padidėjo informacijos prieinamumas apie ES – viena didžiausių rinkų pasaulyje. 

Į ŽRVVG sudėtį patenka keturios akvakultūros įmonės: UAB „Akvilegija“ UAB „Arvydai", 

UAB „Bartžuvė" ir UAB „Daugų žuvis“ ir jos atstovauja akvakultūros sektorių. Tvenkininiuose per 

metus galėtų būti išauginama iki 5,0 tūkst. t  prekinių žuvų, tačiau dėl rinkos nebuvimo panaudojama 

apie 68, 0 proc.  tvenkinių projektinių pajėgumų (17 priedas). 

2009 m. Lietuvoje 93,0 tvenkinių buvo įžuvinti ir naudojami akvakultūros produktų gamybai. 

Tuo tarpu, tvenkinių  gamybiniai pajėgumai panaudoti tik 60,16 proc. Intensyviai tvenkinių panaudoja 

ŽRVVG akvakultūros įmonės UAB „Daugų žuvis“, tvenkinių plotus panaudojo 100,5 proc., 

gamybinius pajėgumus - 112,9 proc. Pagal minėtus rodiklius UAB „Daugų žuvis“ Lietuvoje lenkia  tik 

AB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“. Tvenkinių plotai gerai panaudojami ir kt. ŽRVVG akvakultūros 

ūkiuose: UAB „Arvydai“ 121,0 proc., UAB „Akvilegija“ 111,2 proc., tačiau gamybinių pajėgumų 

įsisavinimas UAB „Arvydai“ labai žemas. Minėtame ūkyje gamybiniai pajėgumai įsisavinti tik 21,8 

proc., UAB „Akvilegija“ - 57,8  proc.   

Norint išsilaikyti rinkoje, būtina gerai organizuoti bendrovių darbą, sutelkti kvalifikuotus 

specialistus. Komplektiškai naudojant visas žuvų auginimo intensyvinimo priemones, galima pasiekti 

gerų gamybinių rodiklių. Ekstensyvų žuvų auginimą keitė intensyvus, grindžiamas granuliuotų pašarų, 

tręšimo, mechanizacijos priemonių naudojimas.  

Minėti veiksniai gerai besitvarkantiems ūkiams sudarė prielaidą didinti prekinių žuvų gamybą ir 

pardavimus. Lietuvos mastu prekinių akvakultūros žuvų pardavimai, 2009 m. lyginant su 2008 m., 
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padidėjo 13,8 proc. ŽRVVG ūkiuose pardavimai UAB „Akvilegija“ padidėjo 27,4 proc., UAB „Daugų 

žuvis“ – 48,2 proc. Tuo tarpu, UAB „Bartžuvė“ pardavimai sumažėjo 53,5 proc., UAB „Arvydai“ – 

26,8 proc.(42 lentelė).  

 

42 lentelė. Prekinių akvakultūros žuvų pardavimai 2009 m.  
 

Prekinių žuvų realizacija Gauta žuvies iš 1 ha Eil. 
Nr. 

Įmonės, įstaigos 
pavadinimas 

 
2008 

 
2009 

 
  

A1 
 

A2 
 

G 

Šiųme-
tukų 

viduti-
nis 

svoris 

Dviva-
sarių 

viduti-
nis 

svoris 
         Mato vienetas t t Proc. kg kg kg g g 
1. UAB „Akvilegija“ 127,50 162,50 127,4 188 484 912 25 325 

3. UAB „Arvydai“ 28,30 20,70 73,2 529 227 161 65 477 
7. UAB „Daugų 

žuvis" 
266,70 395,4 148,2 740 1735 894 50  

5. UAB „Bartžuvė“ 161,90 75,20 46,5 630 682 772 70 606 
           Viso: 3008,0 3421,6 113,8 332 608 722 28 345 

           2008 m. 3008,0  89,05 475 600 853 29 265 
 Šaltinis: Žuvininkystės departamento prie ŽŪM duomenimis. 
 
 

Vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiantis žuvų auginimo apimtis ir gamybos efektyvumą, yra 

tvenkinių produktyvumas, t. y. kiek gauta žuvies iš 1 ha tvenkinių. Gamybinių tvenkinių 

produktyvumas Lietuvos ūkiuose labai skiriasi.  AB „Šalčininkų žuvininkystės ūkis“ 2009 m. iš 

gamybinių tvenkinių gavo po 2314 kg žuvies. Tuo tarpu, UAB „Armolė“ – tik 97 kg. ŽRVVG  ūkiuose 

aukščiausias produktyvumas pasiektas UAB „Daugų žuvis" -  894 kg iš 1 ha, UAB „Akvilegija“ -  912 

kg. 

Tvenkinių žuvų auginimo rezultatams įtakos turi gamtinės sąlygos. Lietuvoje jos nėra palankios 

tvenkinių žuvininkystei: trumpas žuvų vegetacijos periodas, dažnai pasitaikantys vėlyvi ir šalti 

pavasario periodai bei vasaros, sudėtingos hidrometeorologinės sąlygos. Nors Lietuvoje klimatinės 

sąlygos yra panašios, tačiau akvakultūros efektyvumas yra labai skirtingas. Kaip buvo minėta, labai 

skiriasi tvenkinių produktyvumas. Skiriasi ir pašarų sąnaudos 1 kg žuvies išauginti.(17 priedas).  UAB 

„Akvilegija“ sušeria pašarų 1 kg priaugimui G tvenkiniuose 0,9 kg, AB „Išlaužo žuvis“ - 7,8 kg. 

ŽRVVG ūkiuose pašarų sąnaudos 1 kg  priaugimui svyruoja nuo 0,9 iki  5 kg. 

 Geriau naudojant išteklius, įgyjant didesnės patirties verslume, panaudojus ES ir valstybės 

teikiamą paramą, gerėjant iki kriziniu laikotarpiu kitiems veiklos efektyvumą įtakojantiems veiksniams, 

padidėjo tvenkinių žuvininkystės bendrovių pelnas, visos bendrovės dirbo pelningai. Pelnas 
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sąlygojamas trijų veiksnių: parduodamos produkcijos apimties, produkcijos savikainos ir pardavimo 

kainų.  

Tvenkinių žuvininkystės produkcijos kainas formuoja  jų pasiūla ir paklausa rinkoje. 2004–

2009 m. žuvų pardavimo didmeninė kaina svyravo nuo 5,6 iki 7,5 tūkst. Lt/t, o vidutinei savikainai 

daugiausiai įtakos turėjo materialinių išteklių kainos, įveisimo, darbo užmokesčio išlaidos.  

Tvenkinių žuvų prekinės produkcijos vertė (faktinėmis pardavimo kainomis) 2004 m. buvo 13,1 

mln. Lt, 2005-aisiais – 13,4 mln. Lt, 2006-aisiais – 17,0 mln. Lt, 2007-aisiais – 22,3 mln. Lt, 2008-

aisiais – 21,8 mln. Lt, 2009 m. – 22,1 mln. Lt. 2009 m. žuvininkams buvo sudėtingi, nes pridėtinės 

vertės mokesčio tarifas gyvoms žuvims buvo padidintas nuo 5 proc. iki 19 proc., o vėliau – 21 proc., 

gerokai padidėjo žuvų auginimo sąnaudos. Įmonėms iškilo grėsmė patirti nuostolių. Buvo sunku 

stabilizuoti minimalią gyvų žuvų pardavimo kainą. Akvakultūros žuvininkai sugebėjo prisitaikyti prie 

rinkos pokyčių ir  visos įmonės, išskyrus UAB,,Kaplių žuvys“ ir AB,,Išlaužo žuvis″ 2009 m. baigė 

pelningai ( 17 priedas).  537,6 tūkst. Lt pelną gavo UAB ,,Šalčininkų žuvininkystės ūkis“.  ŽRVVG 

įmonių tarpe, didžiausią pelną gavo UAB ,,Daugų žuvis″ -  305,0 tūkst. Lt. Kitų UAB „Akvilegija“ 

akvakultūros įmonių pelnas buvo ženkliai mažesnis.  

Tvenkinių žuvininkystės produkcijos kainas formuoja  jų pasiūla ir paklausa rinkoje. 2004–

2009 m. žuvų pardavimo didmeninė kaina svyravo nuo 5,6 iki 7,5 tūkst. Lt/t, o vidutinei savikainai 

daugiausiai įtakos turėjo materialinių išteklių kainos, įveisimo, darbo užmokesčio išlaidos.  

Pertvarkant šalies ūkį į rinkos ekonomikos, dėl įvairių priežasčių buvo sumažėjęs akvakultūros 

įmonėse išaugintų žuvų poreikis. Pastaraisiais metais jis vėl pradėjo didėti.  2004 m.  buvo išvežta 871 

t, 2005 m. – 283 t, 2006 m. – 413,7 t, 2007 – 1205 t, 2008 m. – 801 t, 2009 m. – 1376 t prekinių gyvų 

karpių, kitų žuvų  Akvakultūros bendrovėse žuvų asortimentas plečiamas. Auginami upėtakiai, 

eršketai, lydekos, karosai, lynai. Daugiausia žuvų parduodama šalies vidaus rinkoje. Dalis jų 

eksportuojama.  (43 lentelė). 

 

43 lentelė. Akvakultūros bendrovių žuvų pardavimo apimtys 2004-2009 m. 

Rodikliai 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Parduota žuvų,  t 2689 1998 2225 3378 3008 3422 
     vidaus rinkoje 1818 1715 1811 2173 2207 2046 
     eksportuota 871 283 414 1205 801 1376 
Gyvų karpių 
vidutinė didmeninė 
kaina, Lt/t 

5036 6685 7493 6657 7461 6628 

Šaltinis: Žuvininkystės departamento prie ŽŪM duomenimis. 
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2008 m. daugiausia žuvų eksportavo UAB „Daugų žuvis“, AB „Vasaknos“, UAB „Kintai“, 

UAB „Raseinių žuvininkystė“, UAB „Šilo Pavėžupis“, AB „Karpis“. Kai kurių bendrovių eksporto 

produkcija siekia 74,8 proc.  

Vidaus rinkos plėtrai tvenkinių žuvims padėjo 2004 m. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifo 

gyvoms ir šviežioms žuvims sumažinimas nuo 8 iki 5 proc. Lietuvoje pridėtinės vertės mokesčio tarifai 

tapo panašūs į Belgijos, Ispanijos, Italijos, Portugalijos, Prancūzijos, Olandijos PVM maisto 

produktams tarifus. Tačiau 2009 m. PVM tarifas gyvoms žuvims buvo padidintas iki 21 proc. 

Akvakultūros įmonės vidaus ir užsienio rinkoms gali patiekti ne tik gyvus ekologiškus karpius, 

bet ir paruošti skrostus karpius, jų filė, tiekti atšaldytus, šaldytus vakuumuotus, glazūruotus bei 

glazūruotus-vakuumuotus bei išfasuotus užsakovo pageidaujamo svorio produktus. Prekinių 

akvakultūros žuvų pardavimai 2009 m. tonomis vidaus rinkoje ir eksportui pagal akvakultūros 

subjektus pateikiami (17 priedas) 

Didžioji dalis tvenkinių žuvų – karpių parduodama šalies vidaus rinkoje, tačiau nemažai jų 

eksportuojama į užsienio šalis. Daugiausia karpių eksportuojama į Lenkiją ir Latviją (48 lentelė). 

Atskirais metais jų išvežta į Rusiją, Vokietiją, Švediją, Estiją, Vengriją (17 priedas). 

Modernizuoti akvakultūros ūkius, siekti didesnio akvakultūros įmonių produktyvumo, skatinti 

ekologinę žuvininkystę, skatinti rinkoje paklausių žuvų auginimą ir pan. Tikėtina, kad įgyvendinus 

numatytus uždavinius, akvakultūros ūkių konkurencingumas padidės. Tai bus pasiekta visų pirma 

modernizavus technologijas ir sumažinus produkcijos savikainą bei pagerinus kokybę. Įstojus į ES, 

tapo galimybė pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama. 2005-2008 m.  ES struktūrinių fondų  parama  

suteikta tvenkinių gamybinės bazės modernizavimui, užtikrinančiai gamybos plėtrą, akvakultūros  

bendrovių ir individualių įmonių konkurencingumo didinimą.  

Parama buvo teikiama vandens siurbimo įrangos, specializuotų transporto priemonių gyvų žuvų 

transportavimui, vandens augalijos šienpjovių įsigijimui, vandens cirkuliavimo sistemų ir veterinarinių 

sąlygų žuvininkystei gerinimui, neršto tvenkinių renovacijai, tvenkinių rekonstrukcijai, naujų 

technologijų įdiegimui. 

Pasinaudojus parama buvo ne tik įsigyta modernios technikos ir technologinių įrengimų, bet 

buvo pagerinta žuvininkystės tvenkinių sanitarinė būklė, sumažintas žuvų sergamumas.  Žuvininkystės 

tvenkiniai  yra svarbios retųjų augalų, paukščių, tame tarpe įrašytų į ES Tarybos direktyvos dėl laukinių 

paukščių apsaugos 79/409/EEB saugomų rūšių sąrašus bei Lietuvos Raudonąją knygą, perėjimo vietos. 

Įgyvendinamos priemonės retų ir nykstančių vandens ir pelkių paukščių, ir kitų gyvūnų globai BPD 

programai įgyvendinti. 
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Parama įgalino žuvininkystės bendroves įsigyti modernios technikos, modernizuoti 

žuvininkystės produkcijos gamybą, aktyvinti mokymą ir konsultavimą, kurti konkurencingas įmones. Į 

akvakultūros įmones investuota daugiau kaip 14 mln. Lt, iš jų 60 proc. ES struktūrinių fondų ir 

nacionalinio biudžeto ir 40 proc. – ūkio subjektų lėšų.  

Valstybės parama žuvų ligų profilaktikos priemonėms ir ekologinei gamybai žymiai didėjo nuo 

2005 m. Šioms dviem kryptims 2005–2009 m. buvo panaudota 9,73 mln. Lt, iš jų žuvų ligų 

profilaktikos priemonėms – 5,66 mln. Lt, ekologinei gamybai- 4,07 mln. Lt. 

2006 m., įsteigus ES Europos žuvininkystės fondą (EŽF), pagal Lietuvos žuvininkystės 

sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos administravimo taisykles šiuo metu remiamos investicijos 

į akvakultūros ūkius, siekiant pagerinti darbo sąlygas, gyvūnų sveikatą ir žuvininkystės produktų kokybę, 

bei investicijos į veiklos plėtrą, pereinant prie naujų bei skatinti geras perspektyvas rinkoje turinčių rūšių 

auginimą, diegti akvakultūros metodus, mažinančius neigiamą ir didinančius teigiamą poveikį aplinkai. 

Paramą gali gauti įmonės, kurios užsiima ar siekia užsiimti versline akvakultūra. 

Taip pat yra sudaromos galimybės gauti kompensaciją už vandens aplinkosaugos priemonių 

įgyvendinimą, jei akvakultūros ūkiuose bus naudojami akvakultūros gamybos metodai, padedantys 

apsaugoti aplinką bei pagerinti aplinkos kokybę ir išsaugoti gamtą. ES reglamentuose nustatytomis 

sąlygomis yra finansuojama akvakultūros ligų kontrolė ir likvidavimas. Paramos gavėjai – mikroįmonės, 

mažos ir vidutinės įmonės, bei įmonės, kuriose dirba 250–749 darbuotojai, ar kurių apyvarta yra mažesnė 

nei 690,56 mln. Lt (200 mln. eurų).  

Ekspertiniu vertinimu, akvakultūros ūkio analizė yra labiau orientuota į stambiuosius 

gamintojus ir visai nepateikiama duomenų apie ūkininkus, kurie taip pat verčiasi žuvų auginimu 

tvenkiniuose. Taip pat SSGG analizė daugiau orientuojama į esamas akvakultūros įmones ir jų 

galimybes, nevertinant galimybių diegti naujas technologijas ir auginti vertingas žuvų rūšis uždarose 

sistemose, jei tai yra ekonomiškai naudinga ir perspektyvu. 

Ekologinė žuvininkystė. Nepaisant visų atsirandančių problemų, Lietuvoje ekologinė 

žuvininkystė turi nemažai galimybių plėtotis. Verstis ekologine žuvininkyste Lietuvoje skatina keletas 

veiksnių: pirmiausia tai, kad didėja ekologiškos žuvies paklausa mūsų šalyje bei Europos Sąjungoje; 

antra, šis gamybos būdas sulaukia Lietuvos valstybės paramos; trečia, tausojami ištekliai. 

  Susidomėjimą ekologiniu ūkininkavimu sąlygoja ne tik vartotojų domėjimasis maisto produktų 

saugumu, bet ir žmonių susirūpinimas aplinkos kokybe, stabilia ir subalansuota tolesne ūkio plėtra. ES 

ir nacionalinės paramos priemonių taikymas ekologinės gamybos ūkiams skatina šį gamybos būdą 

Lietuvoje.  
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Lietuvoje, kaip ir visose ES šalyse, didėja ekologiškų produktų paklausa. Ne išimtis yra ir 

žuvininkystės produkcija: ekologišką žuvį mieliau renkasi vis daugiau vartotojų. Žuvininkystės ūkiai, 

siekiantys tapti ekologinės gamybos ūkiais, privalo laikytis Ekologinio žemės ūkio taisyklių. Šios 

taisyklės apibrėžia ekologiškų žuvininkystės produktų gamybą, laikymą, gabenimą, saugojimą ir 

realizavimą. Lietuvoje ekologinės žuvininkystės ūkius tikrina ir kontroliuoja viešoji įstaiga „Ekoagros“. 

Ekologinės gamybos žuvininkystės ūkiai pradėti sertifikuoti 2003 metais. Pirmaisiais ekologinės 

gamybos sertifikavimo metais (2003 m.) pereinamasis laikotarpis į ekologinę gamybą buvo suteiktas 

12 žuvininkystės ūkių, antraisiais metais - 14 ūkių. 2005 m. taip pat sertifikuota 14 ekologinių 

žuvininkystės ūkių. Nors per trejus metus ekologinių ūkių skaičius padidėjo nuo 12 iki 14, tačiau 

bendras įžuvintas ekologinių tvenkinių plotas padidėjo vos ne dvigubai - nuo 2 768,18 ha iki 4 748,55 

ha. Įžuvintų ekologinės gamybos tvenkinių plotai didėjo visuose rajonuose. Žuvininkystės ūkių 

ekologinio statuso sertifikuotas plotas 2005 m. pasiekė 2 209,65 ha, pirmųjų metų pereinamojo 

laikotarpio plotas - 1 153,4 ha, antrųjų metų pereinamojo laikotarpio plotas - 1 523,2 hektarų.  

2008 m. buvo sertifikuota 13 žuvininkystės ūkių, kuriuose sertifikuotas 5 161 ha. (17 priedas). 

Populiariausia žuvis ekologinės gamybos ūkiuose – karpis. Jo populiarumui nenusileidžia lydeka, 

karosas, lynas, baltasis amūras, peledė, starkis. Vieni iš didžiausių ekologinės žuvininkystės ūkių yra 

Vilniaus,  Šalčininkų bei Raseinių rajonuose, kuriuose ekologinės gamybos ūkiai šiuo metu viršija 500 

ha plotą.  

Pagrindiniai ekologinės žuvininkystės principai: geros kokybės produkto gamyba, nenaudojant 

jokių dirbtinių priedų; minimalaus poveikio aplinkai ir produktų apsaugai nuo taršos iš aplinkos 

užtikrinimas; gera žuvų sveikatos priežiūra, veterinarinių–sanitarinių reikalavimų vykdymas ekologinės 

žuvininkystės ūkyje; minimalus leistinų veterinarinių preparatų naudojimas; sintetinių trąšų ir pesticidų 

atsisakymas; tvenkiniai papildomai tręšiami tik leistinomis mineralinėmis ir organinėmis trąšomis. 

Į ekologinės gamybos žuvininkystės ūkių skaičių patenka trys  ŽRVVG ūkiai: UAB 

„AKVILEGIJA“, UAB „ARVYDAI“, UAB „DAUGŲ  ŽUVIS“.    Dauguma akvakultūros įmonių yra 

įsikūrusios neurbanizuotose vietovėse, kur žemės ūkio kultūroms auginti nenaudojamos trąšos. Iš tokių 

žemių į upelius sutekantis idealiai švarus vanduo naudojamas tvenkiniams. Tokiomis ekologinei 

žuvininkystei palankiomis sąlygomis naudojasi augintojai. Šiuo metu 5865 hektarų žuvininkystės 

tvenkinių plotas sertifikuotas ekologinei žuvininkystei.  

Praėjusiais metais akvakultūros įmonės išaugino daugiau kaip 1700 tonų ekologinių žuvų ir 

joms auginti sunaudojo nemažai ekologiniuose žemdirbystės ūkiuose išaugintų ekologiškų pašarų. 

Dažniausiai ekologinės žuvininkystės ūkiuose auginami karpiai. Be jų dar veisiami karosai, 

lydekos, starkiai, lynai, sykai, amūrai. Pernai ekologinių žuvininkystės ūkių sertifikuotuose 
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tvenkiniuose pradėti auginti margieji plačiakakčiai. Amūrai ir plačiakakčiai turi „žuvų valytojų“ 

reputaciją, nes sugeba sumažinti nepageidaujamų dumblių ir augmenijos masės kiekį tvenkiniuose, 

todėl itin naudingi ekologiniams žuvininkystės ūkiams. 

Ūkiai, norėdami parduoti ekologišką žuvį, susiduria su problemomis. Ekologiška sertifikuota 

gyva žuvis prekybos centruose turi būti parduodama kaip įprastinė, nes nėra sertifikuotas prekybos 

procesas, todėl nėra užtikrinama, kad ši produkcija bus atskirta nuo įprastinės žuvies, nesudarytos ir 

tinkamos laikymo sąlygos. Nesertifikuotuose prekybos taškuose tik supakuota produkcija gali būti 

ženklinama ekologiško produkto ženklu. Išeitis būtų surasta, jei prekybos sistema būtų sertifikuota 

pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus. Tokios pačios problemos kyla ir realizuojant 

ekologišką žuvį turguose ar mugėse. 

Tolimesnei ekologinės žuvininkystės plėtrai labai didelės įtakos turės ekologiškų pašarų stygius 

ir didėjanti jų kaina. 

Norint išsilaikyti konkurencinėje kovoje sėkmingai akvakultūros plėtrai keliamas uždavinys: 

modernizuoti akvakultūros ūkius, siekti didesnio akvakultūros įmonių produktyvumo, skatinti 

ekologinę žuvininkystę, skatinti rinkoje paklausių žuvų auginimą ir pan. 

Tikėtina, kad įgyvendinus numatytus uždavinius, akvakultūros ūkių konkurencingumas 

padidės. Tai bus pasiekta visų pirma modernizavus technologijas ir sumažinus produkcijos savikainą 

bei pagerinus kokybę.  

ŽRVVG struktūrinėje sudėtyje dalyvauja ir  Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų 

gamintojų asociacija. Nacionalinė akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija – savarankiška 

ne pelno siekianti organizacija. Asociacija vienija 19 narių – akvakultūros įmonių. Asociacijai 

priklauso ŽRVVG įmonės: UAB „Akvilegija“, UAB „Arvydai“, UAB „Bartžuvė“, UAB „Daugų 

žuvis“.  

Asociacijos tikslas – koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti narių interesus, vykdyti 

kitą, įstatymų ar įstatų neuždraustą, veiklą. Asociacija veikia vadovaudamasi atitinkamais ES teisės 

aktais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos 

Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir asociacijos įstatais. 

Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos tikslai: 

• užtikrinti, kad būtų gerinamos asociacijos narių pagamintų produktų pardavimo sąlygos; 

• skatinti Lietuvos akvakultūros gamintojų bendradarbiavimą; 

• ginti asociacijos narių interesus; 
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• atstovauti asociacijos narius panaudojant ES, Lietuvos Respublikos institucijų, organizacijų 

teikiamas galimybes plėtojant akvakultūrą; 

• teisėtomis priemonėmis reguliuoti akvakultūros produktų rinką; 

• laikytis ES reikalavimų dėl žuvininkystės ir akvakultūros rinkų organizavimo. 

 

 
  

2.5. Socialinės problemos žuvininkystės sektoriuje 

 
 
 

Ekonomikos nuosmukis tiek Lietuvoje, tiek kitose Europos valstybėse turėjo tiesioginį poveikį 

darbo vietų kūrimui ir išsaugojimui. Šalyje BVP gamyba sumažėjo apie  20 proc., panašiu lygmeniu 

kito ir darbuotojų užimtumas. 2009 – ieji metai daugeliui įmonių tapo iššūkių metais. Praėjusiais metais 

šalies ūkio raidos pobūdis pasikeitė iš esmės – keletą metų trukusią plėtrą pakeitė ūkio nuosmukis. 

Darbdaviai ieškojo naujų optimalių sprendimų ir dirbo efektyviau nei iki šiol. 2009 metai tapo 

išbandymu ir daugeliui darbuotojų, atskleidė jų gebėjimus būti lanksčiais ir gebėti prisitaikyti prie 

besikeičiančios aplinkos. Deja, nemaža dalis darbuotojų ir bendrovių neįstengė prisitaikyti prie naujų 

aplinkybių. Situacijai Lietuvos darbo rinkoje ėmus blogėti 2008 m. ketvirtąjį ketvirtį, o 2009 m. 

pradžioje nedarbui tapus dvigubai didesniu nei prieš metus, bedarbių skaičius nuolat augo ir jų gretos 

kas savaitę pasipildydavo 7–8 tūkstančiais. 

2010 metais vidutinis metinis registruotas bedarbių skaičius siekė per 250 – 260 tūkst. bedarbių 

(18 pav.).  

 

18 pav. Bedarbių skaičiaus dinamika 
Šaltinis: Lietuvos darbo biržos duomenys. 
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Siekiant sušvelninti krizės poveikį darbo rinkai, daugiau dėmesio reikėtų skirti darbo santykių 

lankstumui, kad įmonės galėtų tinkamai reaguoti į besikeičiančias rinkos sąlygas bei kitus veiksnius. 

Nė vienas iš ūkio sektorių 2009 m. negalėjo pasigirti panašiais kaip prieš metus veiklos 

rezultatais, jau nekalbant apie plėtrą. Labiausiai smuko statybos, pramonės ir energetikos, prekybos, 

transporto ir ryšių paslaugų bei finansinio tarpininkavimo, nekilnojamojo turto ir kito verslo paslaugų 

pridėtinė vertė. Ji lėčiau mažėjo žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriuje bei viešojo valdymo ir gynybos, 

švietimo, sveikatos priežiūros ir socialinio darbo bei kitos komunalinės, socialinės ir asmeninės 

aptarnavimo veiklos įmonėse. Pasibaigus ekonominiam sunkmečiui šalyje, verslui nebus sunku atkurti 

finansinį kapitalą ar materialias darbo priemones. Tačiau suburti gerų specialistų komandą, ypač jei 

žmonės dėl ilgo nedarbo praras kvalifikaciją, bus labai nelengva. Gerokai pranašesnė padėtis bus tų 

įmonių, kurios išsaugos darbuotojus. 

ŽRVVG teritorijos savivaldybėse nedarbo lygio kitimas turi panašias tendencijas, tačiau yra ir 

skirtumų. Alytuje bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų 2010 m. liepos mėnesio 

pabaigoje sudarė 18,0 proc. Palyginti su birželio pabaiga padidėjo 0,6 proc. punkto, o su praeitų metų 

atitinkamu laikotarpiu – padidėjo 5,5 proc. punkto. Nedarbo lygio kitimas 2009 – 2010 m. pateikiamas 

19 pav. 

 

 
 
 

19 pav. Registruotų bedarbių skaičius, proc. 
Šaltinis: Lietuvos darbo biržos duomenys. 

 

              Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Trakų rajono skyriaus duomenimis Trakų 

rajono ir Elektrėnų savivaldybių teritorijose 2009 m. pradžioje dirbo 16.3 tūkst. gyventojų, o pabaigoje 
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– 14.6 tūkst.  Trakų darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje 2009 m. bėgyje vyko ryškūs pokyčiai. 

Lyginant su 2008 m., per 2009 m. beveik tris kartus išaugo ieškančių darbo asmenų skaičius. 

Bedarbių procentas sudarė 12,8 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus. Visoje 

teritorijoje 2010 m. liepos 1 d. buvo įregistruoti 5276 bedarbiai. 

2010 m. liepos  1  d. Kaišiadorių rajone įregistruota 3515 bedarbių, tai sudarė 15,7 proc. visų 

darbingo amžiaus Kaišiadorių rajono gyventojų. Palyginus su 2009 m. tuo pačiu laikotarpiu, nedarbas 

padidėjo  7,1 procentinio punkto. Vyrų nedarbas auga sparčiau negu moterų, skirtumas tarp šių 

rodiklių liepos 1 d. sudarė 4,3 proc. punkto.  

Analizuojant situaciją Vilniaus miesto ir rajono darbo rinkoje 2009 m. pastebima, kad  lėtėjantis 

ekonomikos augimas lėmė ir užimtumo Vilniaus mieste ir rajone mažėjimą: dėl didėjančio pranešimų 

apie grupės darbuotojų atleidimą skaičiaus, įmonių bankrotų, įmonėse vykdomos reorganizacijos 

mažinant gamybos ar paslaugų teikimo apimtis, daugėjo ieškančių darbo asmenų, besiregistruojančių 

darbo biržoje, mažėjo darbdavių skelbiamų laisvų darbo vietų. 

Vilniaus darbo biržoje per 2009 m. darbo ieškančių asmenų registravosi 62 proc. daugiau nei 

per 2008 m. 2009 m. bedarbiai, kuriems buvo paskirta nedarbo socialinio draudimo išmoka, sudarė 55 

proc. visų per metus užsiregistravusių bedarbių (2009 m. pabaigoje buvo 33 proc.  gaunančių išmokas 

bedarbių). Nedarbo lygis  nuo 2009 m. liepos 1 d.  iki 2010 liepos 1 d. padidėjo 5,2 proc. punkto ir 

pasiėkė 15,8 proc. lygį. 2010 metų liepos 1 d. Vilniaus darbo biržoje buvo įregistruoti 67355 

bedarbiai,  tai  yra  23576  bedarbiais  arba 1,5 karto daugiau negu 2009 m. liepos 1 d.  

Lietuvai įstojus ES, žuvininkystės sektorius patyrė esminius pertvarkymus. Įvyko  

žuvininkystės sektoriaus esminiai pokyčiai. Tai   įvairiuose regionuose neišvengiamai turi įtakos darbo 

vietų skaičiaus pokyčiams, žmonių užimtumui, ekonominei veiklai. Todėl ŽRVVG „Vilkauda“, 

siekdama sušvelninti neigiamas žuvininkystės sektoriaus pertvarkos socialines pasekmes, numato  

įgyvendinti įvairias socialines ekonomines programas.  

Lietuva palaiko Europos Komisijos iniciatyvą peržiūrėti ir atnaujinti Europos Bendrijos 

žuvininkystės politiką ir užtikrinti Europos žuvininkystės sektoriaus gyvybingumą. Iš Europos 

socialinio vystymo fondo parama gali būti suteikta: bedarbiams arba žmonėms, kuriems gresia 

bedarbystė mokyti, individualioms pašalpoms – naujoms darbo vietoms kurti arba paremti tiems 

asmenims, kurie neseniai pradėjo savo verslą, taip pat, siekiant paremti žuvininkystę, sušvelninti 

pertvarkos socialines ir ekonomines pasekmes šiame ekonomikos sektoriuje. Prognozuojama, kad 

žvejybos versle dirbančių žmonių ateityje sumažės. Darbo vietų praradimas gali turėti neigiamų 

socialinių ir ekonominių pasekmių ŽRVVG teritorijoje. Žuvų perdirbimo pramonė susidurs su 

padidėjusia konkurencija, keičiasi žvejybos vidaus vandenyse taisyklės – prioritetai teikiami mėgėjiškai 
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žūklei, akvakultūros įmonės modernizuojamos ir vyksta darbo pasidalinimo pokyčiai tarp ūkio 

subjektų. ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijos įmonės sugebėjo užtikrinti darbo vietų išsaugojimą. 2005 – 

2010 m. bendras darbuotojų skaičius padidėjo 5,8 proc.(44 lentelė). 

 

44 lentelė. Darbuotojų skaičius sausio 01 dienai 

2005 2007 2010 
Iš jų Iš jų Iš jų 

Eil. 
Nr. 

Įmonės 
 Iš 

viso vyrai moterys 
Iš 

viso vyrai moterys 
Iš 

viso vyrai moterys 
1. UAB „Arvydai“ 5 4 1 6 4 2 6 4 2 
2. UAB „Daugų 

žuvis“ 
26 18 8 20 16 4 19 16 3 

3. UAB „Bartžuvė“ 35 28 7 42     33 9 17 15 2 
4. UAB 

„Akvilegija“ 
13 10 3 13 9 4 20 17 3 

5. RAB Salas zivis  64 39 25 73 43 30 88 52 36 
6. UAB „Saldoga“ 60 20 40 43 8 35 60 8 52 
7. G. Kanaševičiaus 

PĮ „Desė“ 
118 29 89 147 38 109 137 105 32 

8. KB „Kauno 
marių žuvys“ 

22 20 2 15 14 1 16 13 3 

9. Žvejys Donaldas 
Lukšys 

1 1  1 1  1 1  

10. Viso: 344 169 175 360 166 194 364 231 133 
Šaltinis: ŽRVVG „Vilkauda“ teritorijos įmonių duomenys. 

     

Išlaikytos visos darbo vietos ir jų skaičius didėjo tik žuvų perdirbimo įmonėse ir UAB 

„Akvilegija“.  Analizuojant darbo jėgos pokyčius ilgesniame laiko tarpe pastebimas įmonių 

ekonominio potencialo didėjimas ir darbo jėgos išteklių augimas. G. Kanaševičiaus PĮ „DESĖ“ 2003 

m. dirbo tik 47 darbuotojai , o 2010 jau – 137. Panaši padėtis ir žuvų perdirbimo įmonėje UAB 

„SALDOGA“. 2003–2010 m. dirbančiųjų skaičius padidėjo 53,8 proc. 

Visuose žuvininkystės sektoriuose aktuali darbo sąlygų problema. Perdirbimo įmonės dažnai 

tenka dirbti drėgnose ir  slidžiose patalpose, žvejyboje darbo sąlygas įtakoja klimatinės sąlygos ir darbo 

rūbų kokybė, akvakultūroje – sezoninis darbo pobūdis, aplinkos infrastruktūra. Atlikti tyrimai, rengiant 

strategiją, atskleidė dirbančiųjų poreikį ir norą, kad spartesniais tempais būtų gerinama viešoji 

infrastruktūra ir darbo sąlygos. 
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2.6. Žuvininkystės sektoriaus aplinkosauginės problemos 

 
 

 
Akvakultūros sektoriaus. Kai kurie vidaus vandens telkiniai ir akvakultūros tvenkiniai patenka 

į gamtosaugos teritorijas, priskirtas ekologiniam tinklui „Natūra 2000“. Šiose zonose taikomi griežtesni 

aplinkosauginiai reikalavimai, todėl žvejybos ir akvakultūros verslas šiuose vandens telkiniuose patiria 

tam tikrų suvaržymų ir nuostolių. Ypač didelę žalą vidaus vandens telkinių žuvų ištekliams ir 

akvakultūros tvenkinių savininkams daro šiose teritorijose paplitę saugomi žuvilesiai paukščiai. Dėl 

apribojimų valyti žoles iš tvenkinių nukenčia akvakultūros tvenkiniuose auginamos žuvys.  

Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos nustatytos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2004 m. Balandžio 8 d. Nutarimu Nr. 399 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų 

arba jų dalių, kuriose yra Paukščių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašo patvirtinimo ir paukščių apsaugai 

svarbių teritorijų ribų nustatymo“ (Žin., 2004, Nr. 55- 1899; 2006, Nr. 92-3635) bei Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2005 m. Birželio 15 d. Įsakymu Nr. D1-302 „Dėl vietovių, atitinkančių 

gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos 

Komisijai, patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 105- 3908; 2006, Nr. 124-4709). 

Žuvų auginimo tvenkiniai vandeniu užpildomi iš saugyklų. Atlikti hidrocheminiai tyrimai 

parodė, kad tvenkiniai pavasarinio užpildymo metu gauna didesnio foninio užterštumo vandenį. 

Atskirais atvejais šis užterštumas normatyvus viršija keliolika kartų. Rudenį iš tvenkinių išleidžiamas 

vanduo leistinų taršos normų neviršijo. Nustatant vandens kokybės parametrus (normas) rudeninio 

tvenkinių išleidimo periodu, siūloma atsižvelgti į foninius vandens kokybės rodiklius pavasarinio 

tvenkinių užpildymo metu. Daugeliu atvejų žuvų auginimo tvenkiniai atlieka vandens valymo 

funkcijas, todėl nustatant tvenkinių rudeninio užterštumo vandens kokybės normatyvus turi būti 

atsižvelgiama į imtuvo savaiminio apsivalymo galimybes (vandeningumą, vandens greitį, vandens 

naudotojų interesus ir pan.). 

Norint kuo racionaliau ir efektyviau panaudoti tvenkinių energetinius pajėgumus ir gauti 

didesnę žuvies produkciją, rekomenduotina:  

1) tvenkinių tręšimas. Natūrali pašarų bazė didinama tręšiant mineralinėmis ir organinėmis 

trąšomis. Trąšų kiekis, įberiamas į tvenkinius, priklauso nuo turimos informacijos apie esančių 

biogeninių medžiagų koncentracijas vandenyje ir apskaičiuojamas kiekvienu konkrečiu atveju, 

remiantis laboratorinio tyrimo duomenimis. Pertręšimas, kaip ir reikalingų maisto medžiagų trūkumas, 

yra žalingas; 
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2) optimalus auginamų žuvų suleidimo tankių parinkimas. Reikia rūpintis, kad energetinė 

grandinė fitoplanktonas – zooplanktonas – žuvis būtų efektyviausia, nes per dideli žuvų suleidimo 

tankiai neigiamai veikia ekosistemą:   

a) galima 2-3 proc. daugiau auginti karpių ir augalėdžių žuvų polikultūroje, kad būtų išnaudotos 

tvenkinio energetinės galimybės (nuo pirminės produkcijos iki žuvies produkcijos); 

b) introdukuoti pirminės produkcijos – fitoplanktono ir bakterioplanktono vartotoją tvenkiniuose 

– aukšto produktyvumo šakotaūsį vėžiagyvį Daphnia magna, kad padidėtų žuvies produkcijos 

kiekis; 

 Dėl nepastovių oro sąlygų karpių žiemojimas mūsų krašto sąlygomis yra problemiškas. 

Reikalingi išsamesni žuvų pasiruošimo žiemojimui tyrimai. Norint gauti gerus karpių peržiemojimo 

rezultatus, siūloma laikytis šių rekomendacijų: tinkamai ir laiku paruošti žiemojimo tvenkinius, 

įvertinti karpius pagal įmitimo koeficientą ir biocheminius parametrus, kiek įmanoma suvienodinti 

viename tvenkinyje žiemosiančių karpiukų svorius, laikytis veterinarinių – sanitarinių normų. 

Vidaus vandenys. Vidaus vandenų žuvų išteklių būklei didelę neigiamą įtaką daro pernelyg 

intensyvi žvejyba ir neselektyvūs žvejybos metodai. Migruojančių žuvų ištekliai kenčia dėl kliūčių 

nerštavietėse ir žuvų migracijos keliuose. Įsisavinant Europos žuvininkystės fondo (toliau – EŽF) 

paramą, būtina sumažinti žuvininkystės veiklos neigiamą ir padidinti teigiamą poveikį aplinkai. 

Strategijos įgyvendinimo galimą poveikį gamtinei aplinkai, saugomoms gamtinėms teritorijoms, 

bioįvairovei ir gamtos ištekliams, gamtiniam ir kultūriniam paveldui, ir nekilnojamajam turtui, 

visuomenės sveikatai, ir gyvenimo kokybei trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje. 

ŽRVVG teritorijos žuvies perdirbimo gamybos proceso metu susidaro atliekos: plastikinė 

pakuotė, popierius ir kartono pakuotės, mediniai padėklai bei nerūšiuotos komunalinės atliekos 

(vienkartiniai galvos apdangalai, spec. Rūbai, pašluostės, netinkamas perdirbimui popierius, plastikinės 

pakuotės ir kt.). Didžioji dalis visų atliekų lieka nuo atvežtų žaliavų, gaunamų iš įvairių pasaulio vietų, 

įpakavimo.  

Aplinkosauginės problemos žuvų perdirbimo sektoriuje.  ŽRVVG žuvies perdirbimo 

įmonių viduje yra pastatyti skirtingi konteineriai, skirti antrinių žaliavų rūšiavimui. Įmonės nėra atliekų 

tvarkytojos, todėl atliekas išsiveža atliekas tvarkančios arba naudojančios įmonės, su jomis yra 

sudarytos sutartys. Žuvies perdirbimo cechuose be minėtų įpakavimo atliekų, lieka organinės žuvų 

atliekos – galvos, viduriai ir kt., kurios yra  rūšiuojamos atskirai nuo kitų atliekų sandariose talpose ir 

reguliariai išvežamos. Kokios susidaro atliekos, jų kiekiai ir kam jos perduodamos  G. Kanaševičiaus IĮ 

„DESĖ“ įmonėje pateikiamos 45 lentelėje.  
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45 lentelė. G. Kanaševičiaus IĮ „Desė“ atliekų susidarymas 
 
Pavadinimas Pavojingumas Atliekų šaltinis Kiekis, 

t/m. 
Įmonės, tvarkančios 
atliekas, 
pavadinimas 

Kartono ir popieriaus 
pakuotė 

nepavojingas Produktų 
įpakavimas 

12 UAB „ Ateities 
ekologija“ 

Plastikinė pakuotė nepavojingas Produktų 
įpakavimas 

18 UAB „ Ateities 
ekologija“ 

Šaltinis: G. Kanaševičiaus IĮ „DESĖ“ duomenys. 
 

Kaip buvo minėta, visos ŽRVVG įmonės vandenį, nuotekų išleidimą vykdo į centralizuotus 

tinklus.  G. Kanaševičiaus IĮ „DESĖ“ įmonėje jos išleidžiamos į UAB „Kaišiadorių vandenys“ tinklus. 

(46  lentelė). 

 
46  lentelė. G. Kanaševičiaus IĮ „DESĖ“ nuotekos ir jų kiekiai 
 

Išleisti didžiausias nuotekų 
kiekis 

Planuojamų 
išleisti nuotekų 
aprašymas 

Išleistuvo 
tipas/techniniai 
duomenys 

 
Išleistuvo vietos 
aprašymas m3/s m3/h m3/d m3/m 

Lietaus vanduo - - - - - - 
Buitinės-
gamybinės 
nuotekos 

 UAB „Kaišiadorių 
vandenys“ 

- - - 4000 

Šaltinis: G. Kanaševičiaus IĮ „DESĖ“ duomenys. 
 
 

ŽRVVG numato pagrindinį dėmesį skirti aplinkosauginių teisės aktų įgyvendinimui, kuriais bus 

siekiama: 

- stabilizuoti atmosferos taršos koncentraciją, kad ji nekeltų grėsmės tolimesnei klimato kaitai; 

-  saugoti ir atstatyti natūralių sistemų funkcionavimą,  užtikrinti aplinkos kokybę, kad ji nekeltų 

grėsmės žmonių sveikatai;  

-  užtikrinti, kad atsinaujinančių ir neatsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas netaptų per 

didelė našta aplinkai. 

Apibendrinus socialinę, ekonominę, aplinkosauginę padėties apžvalgą ir analizę galima 

daryti išvadas:  

1. ŽRVVG įsikūrusi  pietryčių ir vidurio Lietuvoje, didžiųjų miestų – Kauno ir Vilniaus ir kt.   

teritorijoje, tai sudaro palankias geografines ir verslo sąlygas, galimybė plėtoti konkurencingą 

akvakultūros, žuvų perdirbimo, žvejybos  verslą. 
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2. 2008 m. visose apskrityse BVP apimtis, skaičiuojant vienam gyventojui, išaugo. Vienam 

gyventojui tenkančią BVP dalį, palyginti su šalies vidurkiu, lyderių pozicijų neužleidžia Vilniaus (154,3 

proc.) ir Klaipėdos  (100,1 proc.) apskritys.  2008 m. Vilniaus apskričiai teko 39 šalyje sukuriamo 

BVP; 

3. ŽRVVG teritorijos ekonominė plėtra tiesiogiai priklauso nuo tiesioginių vidaus ir užsienio 

investicijų; 

4. Veikiančių  ūkio subjektų skaičius 2003 – 2009 m. šalyje padidėjo 23,7 proc. ŽRVVG 

teritorijos sav. sparčiausiai didėjo Vilniaus mieste – 56,6 proc., Vilniaus r. sav. – 45,7 proc. Nežymiai 

veikiančių ūkio subjektų skaičius didėjo ir kitose teritorijos sav.; 

5. Šalies mastu nedarbo lygis auga, tačiau ŽRVVG teritorijos įmonės plečia veiklą, kuria ir 

išlaiko darbo vietas. Tačiau įmonių žmogiškieji ištekliai nėra pakankami, būtina vykdyti kvalifikacijos 

kėlimą, gerinti darbo, poilsio, sveikatingumo sąlygas; 

6. ŽRVVG teritorijos žvejybos vidaus vandenyse apimtys mažėja. 2008 m. lyginant su 2009 m.  

KB „Kauno marių žuvys“  žuvų sugavimus vertine išraiška padidino 11,1 proc. 2009 m. ir sugavimai, 

ir produkcijos gamyba lyginant su 2008 m. ženkliai sumažėjo, plėtrą ir vystymo perspektyvą įtakoja ir 

tiesiog apsprendžia Verslinės žvejybos vidaus vandens telkiniuose taisyklės. Jau šiemet Kauno mariose 

bus leidžiama statyti 70 proc. mažiau tinklų ir sugauti tik trečdalį nustatyto kiekio. Todėl perspektyvoje 

yra numatytas ekonominės veiklos pertvarkymas, turimos bazės pritaikymas reakrecijai ir žuvininkystės 

turizmui; 

7. ŽRVVG teritorijos akvakultūros ir perdirbimo sektoriuje didėja gamybiniai pajėgumai, 

gerėja veiklos ekonominiai rodikliai.  

6. ŽRVVG teritorijos žuvininkystės sektoriai bendradarbiauja su partneriais iš įvairių pasaulio 

šalių ir nuolat plečia savo rinką, pagamintą produkciją  eksportuoja  į ES ir trečiąsias šalis. Tokiu 

būdu ŽRVVG teritorijoje kuriamos darbo vietos, išplėstas žuvininkystės produktų asortimentas, 

tenkinami vartotojų poreikiai 

7. Būtina skatinti ŽRVVG teritorijoje ekologinę žuvininkystės akvakultūrą, diegti akvakultūros 

metodus, mažinančius neigiamą poveikį aplinkai. 

8. Būtina gerinti ŽRVVG teritorijos viešąją infrastruktūrą, didinant šio regiono patrauklumą 

užsienio ir vidaus  investicijoms, skatinant žuvininkystės turizmą. 

Analizės išvadas patvirtina ir nustatyti žuvininkystės bendruomenės poreikiai, problemos, 

kurias reikia ŽRVVG teritorijoje spręsti, atsižvelgdama į tai,  ŽRVVG strategijoje numatė prioritetus ir 

priemones, veiklos sritis, kurios padės spręsti minėtas problemas. 
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3. ŽRVVG TERITORIJOS ŽUVININKYSTĖS BENDRUOMENĖS POREIKIŲ TYRIMO 

METODAI IR POREIKIŲ ANALIZĖ 

 
 
 

ŽRVVG, rengdama strategiją atliko išsamią teritorijos ekonominę, socialinę ir aplinkosauginę 

analizę. Analizės turinyje būtų galima išskirti dvi pakopas, t.y.  buvo tiriama teritorijos būklė remiantis 

objektyviais duomenimis,  jų pagrindu nustatytos raidos tendencijas ir  ištirti bei nustatyti vietos 

gyventojų požiūrį į esamą teritorijos būklę, sužinoti pagrindines problemas bei gyventojų poreikius.   

Vietos poreikių išsiaiškinimas padeda priimti tinkamus strateginius sprendimus, vietos gyventojų 

įtraukimas į strategijos rengimą didina jų susidomėjimą ir norą dalyvauti tiek strategijos rengime, tiek 

jos įgyvendinime. Rengiant strategiją buvo sudarytos darbo grupės, kurios išsamiai tyrė savo veiklos 

sritį. Visi strategijos rengimo dalyviai ir darbo grupės pasinaudojo palyginimo, dedukcijos, 

ekstrapoliacijos metodais. Šių metodų pagalba buvo lyginami mažiausiai du objektai jų tarpusavio 

santykio įvertinimo tikslu. Išeities tašku pasirinktas „principo iš apačios į viršų“ tyrimo principas ir jo 

įgyvendinimui pasirinkti reikiami metodai ir tyrimų organizavimo tvarka.  Buvo tiriama ir numatoma 

integruota socialinės, ekonominės  ir gamtinės sistemos vietovės darni plėtra. Palyginimo metodu buvo 

nustatomi objektyvūs ŽRVVG teritorijos ekonominės ir socialinės būklės pokyčiai: gyventojų skaičiaus 

kitimo, demografiniai pokyčiai, ekonominę būklę parodančių rodiklių kitimas. Naudojant šį metodą 

buvo nustatyti ekonominiai, socialiniai, aplinkosauginiai pokyčiai ŽRVVG teritorijoje.  Išvados 

pateiktos strategijos skyriuose, o svarbiausi pasiekimai ir problemos perkeltos  SSGG.  

         Be objektyvios ekonominės ir socialinės būklės tyrimo metodų, didelis dėmesys buvo skiriamas 

sociologiniams tyrimo metodams. Buvo naudojamas anketavimas. Buvo parengta ir išplatinta anketa ir 

apklausti respondentai – ŽRVVG darbuotojai, siekiant išsiaiškinti jų problemas ir poreikius.  

Bendruomenės buvo apmokytos ir atliko savo  vietovės stipriųjų ir silpnųjų savybių analizę. 

      Tikslinių grupių problemoms ir poreikiams išsiaiškinti buvo organizuojami fokus grupių 

interviu.Fokus grupių interviu metu buvo atliekami struktūruoti grupiniai interviu su žuvininkystės 

įmonių bendruomenės narių grupėmis, vykstantys neformalios diskusijos forma, kurių metu buvo 

diskutuojama iš anksto numatytomis temomis.  Fokus grupių interviu buvo atliekamas kiekvienoje 

ŽRVVG teritorijos įmonėje. Fokus interviu grupėse dalyvavo nuo 8 iki 10 įmonių darbuotojai, viso 

dalyvavo 70 įmonių darbuotojų. Šis metodas padėjo gauti kokybinę informaciją,  išryškino esamas 

problemas, priežastis. Naudojant fokus grupių interviu bendruomenių, kitų nevyriausybinių 

organizacijų atstovai pateikė savo vietovės ir organizacijos vertinimą, iškėlė problemas ir buvo 
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tariamasi,  kokias problemas reikėtų spręsti įgyvendinant strategiją. ŽRVVG rengdama strategiją, 

siekia pagerinti ŽRVVG teritorijos  gyventojų gyvenimo kokybę. Vis dėlto, priimdama tam tikrus 

strateginius spendimus, ŽRVVG orientavosi į konkrečias tikslines gyventojų grupes. 

     Kiekviena ŽRVVG teritorijos įmonė pateikė savo įmonės pristatymą: veiklos kryptis, gamybos 

ir ekonominės veiklos rodiklius už kelis metus, svarbiausias problemas: socialines, ekonomines, 

aplinkosaugines,  moterų, jaunimo, socialiai pažeidžiamų asmenų, atliko SSGG, bei siūlė strategijoje  

numatyti prioritetus ir priemones, kad  ŽRVVG teritorijos gyventojų gyvenimo kokybė taptų geresnė.  

Dalis informacijos, kuri buvo gauta taikant šiuos įvairius metodus, yra integruota į vietovės 

socialinės ekonominės situacijos analizę ir formuojant strategijos prioritetus, priemones ir veiklos sritis. 

Socialinės, ekonominės, aplinkos apsaugos situacijos ir gyventojų poreikių analizės rezultatai, 

konsultavimasis su bendruomenėmis padėjo identifikuoti tas gyventojų grupes, kurioms reikėtų skirti 

didesnį dėmesį. 

ŽRVVG sudėtyje yra visų tipų žuvininkystės sektoriaus įmonių. Žvejybos vidaus vandenyse, 

žuvų perdirbimo ir akvakultūros įmonių specifika ir problemos yra skirtingos, tačiau grupuojant pagal 

verslo plėtros, darbuotojų ir žuvininkystės  bendruomenės narių poreikius fokus grupių interviu būdu 

buvo nustatytos  sekančios: 

Problemos, įtakojančios verslo  plėtros ir darbuotojų darbo sąlygas: 

 -  verslo sezoniškumas, nepastovi įstatyminė bazė, didėjantys mokesčiai stabdo verslo plėtrą; 

-  susidėvėjusi infrastruktūra, pažangių technologijų trūkumas; 

-  padaroma didelė paukščių, žvėrelių žala bei dideli nuostoliai dėl vagysčių 

-  senstanti materialinė techninė bazė, sunkus neautomatizuotas darbas, sunkios darbuotojų 

darbo sąlygos: drėgmė, žema temperatūra darbo vietose. To pasėkoje yra didelis darbuotojų 

sergamumas;  

- kvalifikuotų žuvininkystės specialistų trūkumas. Trūksta seminarų, mokymų, kvalifikacijos 

kėlimo kursų; 

- didėjanti bedarbystė, darbo vietų sukūrimas ir jų išlaikymas. 

- darbų sezoniškumas nesudaro sąlygų darbuotojus aprūpinti nepertraukiamu darbu ištisus 

metus, o tai darbuotojams neužtikrina pragyvenimui pajamų, kas blogina gyvenimo kokybę. 

 Moterų problemos: 

 - šeimos ir darbo suderinamumas, mokymasis ir tobulinimas. Alkoholis, smurtas šeimoje  

Moters nepasitikėjimas savimi.  
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- tradicinės žuvininkystės srityje moterims yra žymiai sunkiau dirbti,  kadangi šioje srityje daug 

darbų atliekama fiziškai (daug laiko praleidžiama vandenyje arba prie vandens), reikia gerų sunkiosios 

technikos valdymo įgūdžių. Tam reikia stiprios fizinės sveikatos, ištvermės ir jėgos. 

Įdiegus naujas technologijas moterys galėtų lygiomis sąlygomis (kadangi nebūtų fizinio 

pranašumo) dirbti su vyrais. Būtų sukurtos geros ir patogios darbo sąlygos. 

 Jaunimo problemos: 

      - didėjanti bedarbystė ŽRVVG teritorijoje skatina jaunimą emigruoti į užsienio šalis arba kitus 

šalies miestus; 

- viena iš didžiausių jaunimo problemų – tai darbinių įgūdžių, profesinių žinių, patirties 

neturėjimas, perspektyvos gyventi, dirbti bei užsidirbti nematymas.  

- ne toks atsakingas požiūris į darbą (tai lemia mažesnį įmonės efektyvumą, didesnį netekimų 

procentą) bei į darbo saugos instrukcijų laikymąsi darbo metu.  

- jaunimas labiau linkęs konfliktuoti bei maištauti. Įdiegus naujas technologijas/ naujus 

naršinimo metodus būtų galima sudominti jaunimą siekti profesijos žuvininkystės srityje, suteikti jiems 

perspektyvą, žinių. Būtų užmegztas bendradarbiavimas su Lietuvos mokslo įstaigomis bei tarptautinis 

bendradarbiavimas. 

Socialinės atskirties žmonių problemos: 

   - nėra neįgaliųjų pritaikymo darbo aplinkai sąlygų , t.y. privažiavimas prie pastatų, darbas 

nepritaikytas neįgaliems asmenims; 

 - didžiausios socialinės atskirties problemos – fizinis neįgalumas, darbo neturėjimas, maži  

atlyginimai, nepakankamas profesinis išsilavinimas.  

- įdiegus naujas technologijas stipriai padidėtų galimybės įdarbinti socialinės atskirties asmenis, 

atsirastų naujos kvalifikacijos kėlimo galimybės, būtų galima našiau, efektyviau dirbti ir daugiau 

uždirbti, būtų sukurtos geresnės ir patogesnės ir darbo sąlygos. 

 Aplinkosaugos problemos: 

- įmonės atitinka aplinkosaugos keliamus reikalavimus. Bet norint didinti gamybos apimtis, 

būtų problema su nuotekų valymo įrengimais.  

- ne visos įmonės turi  valymo įrengimus;  

- daroma didelė paukščių, žvėrelių žala; 

-  žmonės aplinką (prie tvenkinių) teršia  šiukšlėmis; 

-  reikalingos naujos technologijos, kurios užtikrintų vandens taupymą bei į aplinką jis patektų 

švaresnis; 

- ekologinės žuvininkystės plėtra. Plėtoti ekologinę žuvininkyste bei veisti paklausias bei 
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naujas žuvų rūšis galima maksimaliai išnaudojus strategiškai patogią tvenkinių vietą ir unikalią gamtą. 

Dideli tvenkinių plotai nėra užtektina sąlyga, kad galima būtų konkuruoti tarptautinėje rinkoje.  

Identifikuojant dirbančiųjų poreikius buvo nustatyta, kad dauguma įmonių palankiai sprendžia 

atskirų socialinių grupių poreikius. Pvz. UAB „Saldoga“ įmonėje didžiausią darbuotojų dalį sudaro 

moterys. Jokių problemų jos nebuvo pareiškusios įmonės administracijai. Darbo sąlygos vienodos, kaip 

ir vyrams. Yra išlaikomos darbo vietos grįžtančioms po motinystės atostogų. Jaunimo dirba nedaug. Iš 

jų nusiskundimų nebūna, išskyrus vieną: Lietuvoje maži atlyginimai, reikia išvažiuoti. Jeigu jaunimas 

dirba tą patį darbą kaip ir vyresni,  įmonėje jie uždirba tiek pat, kaip ir vyresni darbuotojai. Jaunimas 

tik pasigenda kultūrinių renginių. Darbuotojai, kurie turi invalidumo grupes, dirba sutrumpintą darbo 

savaitę. Jie iš darbuotojų kolektyvo nėra išskirti, yra integruojami į kolektyvą. 

Anketinė apklausa. Apklausos tikslas buvo sužinoti ŽRVVG teritorijos įmonių darbuotojų 

nuomonę apie gyvenimo kokybę, aplinkos apsaugos, socialines ir ekonomines problemas ir galimas 

ŽRVVG teritorijos tvarios žuvininkystės vystymosi kryptis. Anketos rengimą ir apklausos 

organizavimą apsunkino tai, kad ŽRVVG įmonės vykdo žuvų perdirbimo, akvakultūros, žvejybos 

ūkines veiklas. Kiekvienos srities ŽRVVG teritorijos žuvininkystės įmonės bendruomenė ir jos 

darbuotojai turi specifines darbo, poilsio ir laisvalaikio užimtumo sąlygas. ŽRVVG aktyvas numatė, 

kad tikslinga apklausti įmonių padalinių vadovus, darbuotojus,  kurie geriausiai gali reprezentuoti tiek 

dirbančiųjų, tiek žuvininkystės bendruomenės, tiek įmonių vadovų nuomonę. Tuo pačiu buvo nutarta, 

kad vykdant anketinę apklausą stambesnėse įmonėse reikia apklausti 10 proc., o smulkiose  - visus 

darbuotojus.   Apklausoje dalyvavo 108  respondentai.  

Anketoje buvo pateikti klausimai apie vietovės socialines, ekonomines bei aplinkosaugines 

problemas. Respondentai pateiktus klausimus vertino pagal nustatytą skalę: (1)- blogai, (2)- 

patenkinamai, (3)- gerai,  (4)- labai  gerai.  

Apklausos rezultatai parodė, kad respondentai blogai vertina reabilitacijos, laisvalaikio ir 

poilsio užimtumą ŽRVVG teritorijoje. Gyventojai teigia, kad trūksta reabilitacijos paslaugų 

žuvininkystės sektoriaus darbuotojams, vietos gyventojams, neišplėtota laisvalaikio, sporto ir pramogų 

infrastruktūra (20 pav.).  
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maršrutai, dviračių takai ir kt.)
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Sveikatingumo, reabilitacijos paslaugų kokybė

 
20 pav. ŽRVVG teritorijos socialinės aplinkos ir viešųjų paslaugų įvertinimas 

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 
 
 

Respondentai siūlė sutvarkyti viešąją infrastruktūrą, pritaikyti gyventojų poreikiams bei turizmo 

plėtrai. Siūlė sutvarkyti prieigas prie vandens telkinių, parkus, poilsio zonas ir kitą viešąją 

infrastruktūrą. ŽRVVG teritorijos gamtą ir aplinką panaudoti verslui, turizmui, bei gyventojų poreikius 

atitinkančių paslaugų plėtrai. 40 proc. respondentų įvardijo, žuvininkystės sektoriaus senstančią darbo 

jėgą, dirbančiųjų mokymų trūkumą.  

Respondentai įvardijo aktualiausias teritorijos ekonomines problemas:  mažas gyventojų pajamas, 

nedarbą, investicijų stoką, jaunos kvalifikuotos darbo jėgos išvykimą. 

Tiek susitikimų metu su darbo grupių atstovais interviu metu, tiek ir apklausos rezultatai parodė, 

kad mažėja užimtumas, gyventojų pajamos, didelė jaunos darbo jėgos migracija.  Mažėja įsidarbinimo 

galimybės jaunimo ir moterų.   

35 proc. respondentų teigė, smulkaus ir vidutinio verslo stoką, neišvystytą verslo infrastruktūrą. 

36 proc. apklaustųjų teigė, kad būtina kelti žuvininkystės sektoriaus darbuotojų kvalifikaciją, arba  

perkvalifikuoti, kad žuvininkystės bendruomenės atstovai galėtų pereiti į kitą darbo sritį. 

45 proc. respondentų siūlė skatinti verslo plėtrą, įvairinti verslo veiklas, 31 proc. – motyvuoti 

gyventojų  imtis naujų ekonominių veiklų, kad atsirastų naujų darbo vietų, didėtų gyventojų  pajamos. 
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ŽRVVG teritorijos gyventojų apklausos metu gyventojai pateikė pačias aktualiausias problemas 

bei siūlė jų sprendimo būdus, priemones, kurios išspręstų esančias problemas jų gyvenamojoje 

vietovėje (47  lentelė): 

 

47  lentelė. Respondentų svarbiausios vietos plėtros priemonės  
 
Vietos plėtros priemonės svarbumo tvarka 
1.  Žuvininkystės sektoriaus ekonominės veiklos įvairinimas, darbo vietų kūrimas 
2. Žuvininkystės sektoriaus darbuotojų reabilitacijos paslaugų teikimas ir plėtra 
3. Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir jos pritaikymas  turizmo plėtrai 
4. Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės bendruomenės narių poilsio ir laisvalaikio sąlygų 
gerinimui 
3. Žuvininkystės regiono aplinkos ir gamtos saugojimas 
4. Žuvininkystės sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, perkvalifikavimas 
5. Žuvininkystės regiono partnerystės skatinimas 
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115 

4. ŽRVVG ATSTOVAUJAMOS TERITORIJOS STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GRĖSMĖS, 
GALIMYBĖS 

 
 

 

Remiantis darbo grupių surinkta objektyvia statistine informacija, identifikuotais ŽRVVG teritorijos 

gyventojų poreikiai  darbo grupė parengė SSGG, kuri buvo apsvarstyta, patvirtinta bendruose 

susirinkimuose. SSGG parodyta 48 lentelėje.  

 
48 lentelė. SSGG 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 
Žuvininkystės akvakultūros sektoriaus 

Bendras šalies ekonomikos augimas, žuvų ir jų 
produktų gamybos ir vartojimo didėjimas 
 

 Nepakankamai išplėtota tikslinė taikomųjų 
mokslinių tyrimų sistema ir mokslininkų 
rekomendacijos akvakultūros vystymui 
 

Nepanaudoti akvakultūros plotai ir galimybė juos 
įsisavinti ir didinti gamybos apimtis.  

Daugelyje įmonių ir jų sektorių „morališkai 
pasenusi“ bei susidėvėjusi žuvų naršinimo, 
auginimo, gamybinė įranga 

Dideli ekologinių tvenkinių plotai. Plėtojama 
perspektyvi ekologinė žuvininkystė 
 
 

Daugumos  mažų ir vidutinių žuvininkystės įmonių 
žemas gamybos pelningumas ir  nepakankamos 
finansinės galimybės investuoti į plėtrą  
 

ES teikiama parama akvakultūros ūkio 
modernizavimui 
 

Nepakankamas pažangių technologijų ir inovacijų  
įsisavinimas 

Daugiametė darbo patirtis akvakultūros produktų 
gamybos ir perdirbimo srityse 

Modernių apsaugos priemonių nuo vagysčių 
nebuvimas 

Išplėtota vidaus ir tarptautinė  rinkodara Pasenusi gamybinė technika. Paukščių nubaidymo 
priemonių (pvz.garso patrankų) nebuvimas 

Geografinė padėtis sudaro sąlygas vystyti turizmą, 
įskaitant žuvininkystės 

Kvalifikuotų specialistų trūkumas 

Rinkos poreikius nevisiškai tenkinantis gaminamų  
produktų  asortimentas 

Stabilus darbo vietų ŽRVVG teritorijoje sukūrimas ir 
išlaikymas 

Mažesnis, palyginti su ES vidurkiu, žuvininkystės 
produktų suvartojimas 

Žuvininkystės perdirbimo pramonės sektoriaus 
ŽRVVG teritorijoje išplėtotas, ES kokybės 
reikalavimus atitinkančių, modernių žuvų perdirbimo 
įmonių tinklas 

Senstanti techninė bazė 

ŽRVVG teritorijoje žuvų perdirbimo įmonių 
modernios perdirbimo technologijos ir aukšta 
produktų kokybė  

Šviežių aukštos kokybės žaliavų trūkumas 

ŽRVVG teritorijoje efektyvi rinkodara tarptautinėse 
rinkose ir didėjantis žuvininkystės produktų eksportas 
į užsienio rinkas  

Rinkos poreikius nevisiškai tenkinantis 
produktų asortimentas 

Žaliavinės žuvies importas, žuvies produktų gamyba 
ir pagamintų didesnės vertės produktų reeksportas 
rodo, kad užsienio tiekėjai, vartotojai pasitiki ŽRVVG 

Didėjantis įmonių  darbuotojų sergamumas, nėra 
tinkamų sveikatingumo gerinimo paslaugų  
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įmonių gamybos kokybe. Žuvininkystės produktų 
eksportas viršija importą 
Finansinis žuvų perdirbimo įmonių potencialas 
investuoti į gamybos plėtrą.  

Darbuotojų kvalifikacijos trūkumas 

GALIMYBĖS  GRĖSMĖS  
Žuvininkystės akvakultūros sektoriaus 

Bendras šalies ekonomikos augimas, žuvų ir jų 
produktų gamybos ir vartojimo didinimas 
 

Didėjanti verslo įmonių veiklos ekonominė 
priklausomybė nuo sparčiai brangstančių 
energetinių išteklių 
 

Įmonių technologinės įrangos atnaujinimas ir  
modernizavimas 

Pigių žuvininkystės produktų importas iš 
tarptautinių rinkų 

Naujų produktų kūrimas ir įvedimas į rinką Žuvų ligos. Stipriai padidėjusios vagystės iš 
tvenkinių 

Gaminamų produktų kokybės gerinimas Dėl daugelio priežasčių paskatintų ekonominių-
socialinių sąlygų pokyčių, nepakankamo dėmesio 
tvariam žuvininkystės regionų vystymuisi, 
žuvininkystės sektorius ir žuvininkystės 
bendruomenės gali išnykti 

Geriau panaudoti ES teikiamą paramą ir   galimybe 
veikti išsiplėtusioje ES rinkoje. 
 

 

Rinkos geografijos plėtra  
Darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos 
kėlimas 

 

Marketingo strategijos tobulinimas, naujų pardavimo 
kanalų paieška. Kooperavimasis ir bendradarbiavimas 
su kitais Lietuvos žuvų augintojais 

 

Naujų video apsaugos ir kitų prevencinių priemonių 
nuo vagysčių įdiegimas 

 

Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis, institutais/ 
taikomojo mokslo plėtra, dalyvaujant žuvivaisos 
tyrimuose 

 

 Vietos bendruomenių įsitraukimas į 
sektoriaus valdymą ir viešųjų gėrybių 
kūrimą 

 

Ekologinės žuvininkystės plėtra  
Žuvininkystės turizmo plėtra, mažos apimties 
žuvininkystei ir turizmui skirtos infrastruktūros bei 
paslaugų kūrimas 

 

ŽRVVG teritorijos infrastruktūros sutvarkymas ir  
pritaikymas žuvininkystės turizmo plėtrai, laisvalaikio 
užimtumo, sveikatingumo sąlygų sudarymui 

 

Žuvininkystės perdirbimo pramonės sektoriaus 
Žuvų perdirbimo įmonių modernizavimas ir 
gamybos plėtra 
 

Didėjanti didžiųjų žuvų perdirbimo įmonių 
koncentracija ir mažųjų perdirbėjų išstūmimas 
iš rinkos 

Naujų produktų kūrimas ir gaminamų 
produktų kokybės gerinimas 
 

Nepakankamas perdirbimui tinkamų žuvų 
rūšių pasirinkimas žaliavų rinkoje mažina 
gaminamų žuvininkystės produktų įvairovę 

Rinkodaros metodų tobulinimas. Naujų rinkų paieška 
ir įsisavinimas 

Didėjanti priklausomybė nuo importuojamų 
žaliavų 
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Didėjanti konkurencija tarptautinėse rinkose 
ir perdirbtų produktų importas 

Žuvininkystės sektoriaus konkurencingumo 
stiprinimas,  produktų vertės didinimas ŽRVVG 
teritorijoje 

ŽRVVG teritorijoje didėjanti bedarbystė, gyventojų 
pajamų mažėjimas 

Skatinti ŽRVVG teritorijos žuvininkystės 
bendruomenių  aktyvumą 

 

Žuvininkystės sektoriaus darbuotojų, vietos gyventojų 
sveikatingumo, laisvalaikio paslaugų plėtra 
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5.  VIZIJA, MISIJA, PRIORITETAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS SRITYS 
5.1. Vizija, misija 

 
 

ŽRVVG išanalizavusi teritorijos socialinę, ekonominę, aplinkosauginę situaciją, identifikavusi  

ŽRVVG teritorijos bendruomenės poreikius, remdamasi atlikta SSGG analize, suformulavo tokią 

teritorijos viziją. 

ŽRVVG „Vilkauda“ VIZIJA  
ŽRVVG „Vilkauda“  teritorija – tai išplėtotas Pietryčių ir Vidurio Lietuvos žuvininkystės 

regionas, turintis vidaus vandenų žvejybos, akvakultūros, žuvų perdirbimo aukšto efektyvumo 
ūkinius subjektus. Tai vietovė, kuri traukia vietos ir užsienio turistus, turinti potencialias galimybes 
gaminti aukštos kokybės žuvininkystės produkciją vietos ir užsienio rinkai, užtikrinti geras 
darbuotojų ir žuvininkystės bendruomenės narių gyvenimo sąlygas. 

 

ŽRVVG misija, rengiant ir įgyvendinant strategiją: 

− telkti žuvininkystės regiono gyventojus strategijos rengimui ir  įgyvendinimui; 
− organizuoti strategijos įgyvendinimą; 
−  koordinuoti strategijos įgyvendinimo eigą ir  vykdyti priežiūrą; 
− profesionaliai vykdyti ŽRVVG priskirtas funkcijas. 

 
 
 
 

5.2. Strategijos prioritetų, priemonių aprašymas, veiklos sritys 

 
 

ŽRVVG, remdamasi  atlikta ŽRVVG teritorijos žuvininkystės regiono ekonomine, socialine 

studija, gyventojų poreikių, SSGG analize ir kartu apsvarsčiusi su žuvininkystės regiono bendruomene 

suformulavo prioritetus, priemones ir veiklos sritis.   Prioritetų, priemonių ir veiklos sričių aprašymas: 

tikslai, numatomas poveikis, sprendžiant socialines, ekonomines ir aplinkos problemas, ryšys su 

kitomis strategijos priemonėmis  pateikiamas 49  lentelėje. 
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49  lentelė. Strategijos prioritetų, priemonių  tikslai bei numatomas poveikis 
 
I PRIORITETAS.  Žuvininkystės sektoriaus ekonominės veiklos įvairinimas, plėtra ir 
dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimas 
Prioriteto tikslai:    
1.   Įvairinti ekonominę veiklą, skatinti ekonominį ir socialinį efektyvumą; 
2. Gerinti ekonominę ir socialinę žuvininkystės regiono padėtį; 
3. Kelti dirbančiųjų kvalifikaciją,  perkvalifikuoti žuvininkystės sektoriaus darbuotojus. 
Numatomas poveikis – Lietuvai įstojus į ES, vyksta esminis žuvininkystės sektoriaus pertvarkymas. 
Jis sąlygojamas mažinant jūrinę žvejybą ir plečiant akvakultūrą ir žuvų perdirbimo pramonę. Minėti 
pertvarkymai iš esmės keičia verslo plėtrą ir žuvininkų socialines sąlygas. Be to, plečiant žuvų 
perdirbimo pramonę, plečiami tarptautiniai ryšiai, kurie pasireiškia žaliavos pirkimu ir pagamintos 
produkcijos pardavimu. Lietuva priversta būti konkurencinga ir turėti vidaus ir užsienio rinkas. 
Įgyvendinus pirmo prioriteto priemones, bus įvairinama žuvininkystės veikla ŽRVVG teritorijoje, 
gerinama ekonominė ir socialinė žuvininkystės regiono padėtis, mažinama aplinkos tarša.  Per 
žmogiškąjį veiksnį, pakėlus dirbančiųjų kvalifikaciją, bus didinamas ŽRVVG teritorijos ekonominis ir 
socialinis potencialas. 
1.1 priemonė. Veikiančių ūkio subjektų veiklos įvairinimas ir plėtra 
Priemonės tikslas – diversifikuoti ūkinę veiklą, didinti įmonių ekonominį ir socialinį efektyvumą.  
Numatomas poveikis – dalis ŽRVVG teritorijos žuvininkystės įmonių naudoja senas technologijas, 
kurios neleidžia didinti darbo našumo ir gerinti dirbančiųjų darbo sąlygų.  Įmonėms dirbant rinkos 
sąlygomis ir parduodant produkciją ES šalims, kurios nuo seno turi sukurtą stiprią ir modernią 
materialinę bazę, sunku išsilaikyti konkurencinėje kovoje. Įgyvendinus pirmo prioriteto                        
1.1. priemonę bus įvairinama žuvininkystės įmonių veikla ŽRVVG teritorijoje, įdiegiamos naujos 
veiklos rūšys, kurios mažins aplinkos taršą, didins įmonių ekonominį pajėgumą ir užtikrins 
konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose. 
1.2. priemonė. Žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas 
Priemonės tikslas -  užtikrinti sistemingą dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą. 
Numatomas poveikis – ŽRVVG teritorijos įmonėse 2010 01 01 dirbo 364 dirbančiųjų. Atlikti tyrimai 
parodė, kad sparčiai keičiantis žuvų perdirbimo ir auginimo technologijoms, keliami žymiai aukštesni 
dirbančiųjų kvalifikaciniai reikalavimai. Lietuvoje  nėra mokyklos, kurioje būtų rengiami kvalifikuoti 
žuvininkai.  Šią spragą turi užpildyti pačios žuvininkystės įmonės. ŽRVVG numatoma perspektyvoje 
nutraukti žvejybą Kauno mariose KB „Kauno marios“, darbuotojai turės persikvalifikuoti ir pradėti kitą 
verslą. Įgyvendinus pirmo prioriteto 1.2. priemonę bus organizuojami dirbančiųjų mokymai pagal 
numatytas tikslines kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo programas, kils jų kvalifikacija. Per 
socialinį veiksnį – žmogiškojo potencialo augimą, gerės įmonių ir ŽRVVG regiono ekonominė ir 
socialinė būklė. 
II PRIORITETAS. Žuvininkystei ir žuvininkystės turizmui skirtos infrastruktūros bei 
žuvininkystės regiono gyvenimo kokybės gerinimas  
Prioriteto tikslai:    
1. Siekti vietovėse, kuriose vykdoma žuvininkystės veikla, aplinkos kokybės gerinimo; 
2. Užtikrinti žuvininkystės darbuotojų ,  žuvininkystės  bendruomenių narių poilsiui ir sveikatingumui  
paslaugų kokybės gerinimą. 
Numatomas poveikis – žuvininkystės sektoriuje vyksta spartus struktūriniai pokyčiai. Sparčiais 
tempais didėja žuvų perdirbimo įmonių gamybos apimtys, auga dirbančiųjų skaičius. Plečiami 
akvakultūros pajėgumų įsisavinimai. Spartus gamybos augimas reikalauja kurti infrastruktūrą, kuri 
atitiktų gamybos, aplinkosaugos ir socialinius žmonių poreikius. ŽRVVG teritorijos įmonių 
infrastruktūra atsilieka nuo gamybos technologijų ir žmonių socialinių poreikių kitimo. Įgyvendinus 
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prioriteto priemones, bus sutvarkyta infrastruktūra prie gamybos objektų, viešoji infrastruktūra 
pritaikyta verslo plėtrai ir socialinių, ekonominių, aplinkosauginių ŽRVVG teritorijos žuvininkystės 
bendruomenių poreikių tenkinimui.  
2.1 priemonė.  Žuvininkystės regiono infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas žuvininkystės 
verslo ir žuvininkystės turizmo plėtrai 
Priemonės tikslas – gerinti žuvininkystės regiono infrastruktūrą. 
Numatomas poveikis- ŽRVVG išsidėsčiusi plačioje Lietuvos teritorijoje ir apima visas tris 
žuvininkystės sektoriaus sritis: žvejybą vidaus vandenyse, akvakultūrą, žuvų perdirbimą. Kiekviena 
įmonė turi specifines gamybos socialines ir aplinkosaugines sąlygas. Tyrimai parodė, kad visų įmonių 
infrastruktūra netenkina gamybai, paslaugų teikimui, žuvininkystės turizmo vystymui keliamų sąlygų.  
Įgyvendinus 2.1.priemonę pagerės ŽRVVG infrastruktūra, sudarytos sąlygos verslo plėtrai, ŽRVVG 
teritorijos žuvininkystės bendruomenių poreikių tenkinimui.  
2.2. priemonė.  Žuvininkystės regiono aplinkos atnaujinimas, gyvenimo kokybės gerinimas 
Priemonės tikslas -  sukurti aplinką, kuri tenkintų ŽRVVG teritorijos žuvininkystės bendruomenės 
narių socialinius, ekonominius ir aplinkosauginius poreikius.  
Numatomas poveikis – ŽRVVG atstovauja įmonių darbuotojus, žuvininkystės bendruomenės narius. 
Tyrimais nustatyta, kad ,ypač, perdirbimo įmonėse darbas vyksta drėgnose patalpose, didelis 
darbuotojų sergamumas. Dirbantieji, bendruomenės nariai neturi reikiamų sąlygų sveikatos gerinimui, 
kultūringam laisvalaikio ir poilsio praleidimui. Įgyvendinus 2.2. priemonę bus gerinama ŽRVVG 
teritorijos aplinka, kurioje bus sudaromos darbo, poilsio sąlygos, užtikrinama ŽRVVG teritorijos 
žuvininkystės bendruomenės narių gyvenimo kokybė.   
 
 

Detalus prioritetų, priemonių ir veiklos sričių aprašymas 50 lentelėje. 
 
 

50  lentelė. Detalus prioritetų, priemonių ir veiklos sričių aprašymas 

I PRIORITETAS.   Žuvininkystės sektoriaus ekonominės veiklos įvairinimas, plėtra ir dirbančiųjų 
kvalifikacijos kėlimas 
1.1 priemonė.   Veikiančių ūkio subjektų veiklos įvairinimas ir plėtra 
Paramos intensyvumas: iki 100  proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų  ne pelno projektui 
Paramos intensyvumas: iki 80  proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų  pelno projektui 
Maksimali paramos suma  vienam vietos projektui: iki  690 560  Lt 
 
 
 
Tinkamos finansuoti išlaidos:  
 
1. būtinos vietos projektui įgyvendinti, pagrįstos vietos projekto paraiškoje ir numatytos vietos projekto 
vykdymo sutartyje; 
2. patirtos įgyvendinant vietos projektą, bet ne anksčiau nei vietos projekto vykdymo paramos sutarties 
pasirašymo dieną, išskyrus bendrąsias išlaidas; 
3. išlaidų kategorijas atitinkančios išlaidos: 
3.1. prekių, darbų ir paslaugų pirkimo; 
3.2. statybinių ir kitų medžiagų įsigijimo; 
3.3. naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir 
programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto 
įgyvendinimu, įsigijimo; 
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3.4.  įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų nuomos, jei statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas ar 
remontas atliekamas ūkio būdu; 
3.5. kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo; 
3.6. susijusios su paramos vietos projektui įgyvendinti lėšomis įgyto ilgalaikio turto draudimo paslaugomis 
strategijos įgyvendinimo laikotarpiu;  
3.7. Informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu projektu, pirkimo; 
4. bendrosios išlaidos – atlyginimas inžinieriams, architektams, konsultantams ir ekspertams, 
konsultuojantiems techniniais, technologiniais, ekonominiais ir organizaciniais vietos projekto rengimo ir 
įgyvendinimo klausimais, kai tokios paslaugos nėra tęstinė ar periodinė veikla, susijusi su pareiškėjo 
įprastine veikla ir išlaidomis, taip pat statinio projekto rengimo (įskaitant ekspertizę) išlaidos, projekto 
techninio tyrimo, patentų ir licencijų įsigijimo išlaidos, intelektinė veikla. Finansuojama bendrųjų išlaidų 
dalis gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų; 
5. kitos. 
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti: 
 
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai: 
 
1. Vietos projektų paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka strategijos 
vykdytojo teritorijoje įregistruoti ir (arba) veikiantys fiziniai arba juridiniai  žuvininkystės sektoriaus 
asmenys: 
1.1. Jei Pareiškėjas fizinis asmuo: turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų; gali teikti pelno vietos projekto 
paraišką tik savarankiškai; gali teikti viešojo pobūdžio (ne pelno) vietos projektą tik tuo atveju, kai 
numatoma investuoti į objektą, kuris  bus po projekto įgyvendinimo ne trumpiau nei 5 metus negyvenamas, 
prieinamas visuomenei, o galutiniai naudos gavėjai bus žuvininkystės regiono gyventojai; prie vietos 
projekto įgyvendinimo gali prisidėti piniginėmis lėšomis ir (arba) įnašu natūra – nemokamu savanorišku 
darbu ir (arba) nekilnojamuoju turtu. 
1.2. Jei Pareiškėjas juridinis asmuo,  vykdantis žuvininkystės ir kitas veiklas: gali teikti pelno ar nepelno 
vietos projekto paraišką savarankiškai arba kartu su partneriu (-iais). Galutiniai naudos gavėjai – 
žuvininkystės regiono gyventojai.  
1.3. Teikdamas paraišką paramos gavimui  pretendentas turės nurodyti projekto pobūdį: ar jis skirtas 
visuomenės poreikių tenkinimui nesiekiant ekonominės naudos, t. y. pelno gavimo, ar projektas skirtas 
verslo kūrimui ir plėtrai turint tikslą gauti pelną.  Minėti kriterijai turės būti pateikiami ir vietos projekto 
paraiškos apraše, kuriame išsamiau bus  detalizuotas  projekto pobūdis.   
 
Paramos gavėjų reikalavimai paramai gauti: 
 
1. pareiškėjas (-ai) ir (arba) partneris (-iai) privalo neturėti uždelstų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos 
biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui (ši nuostata netaikoma juridiniams asmenims, kuriems 
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų 
mokėjimo terminai). 
2. pareiškėjas ir partneris yra registruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 
3. pareiškėjas ir partneris veikia ŽRVVG teritorijoje; 
4. pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas,  paramos lėšas, iš veiklos 
gautinas ar kitas lėšas. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant dokumentus, 
įrodančius paskolos suteikimo galimybę. Paskolos sutartis turi būti pateikta tada, kai pareiškėjas turi 
užtikrinti projekto išlaidų / investicijų finansavimą, t. y. paskolos sutartis pateikiama su tuo mokėjimo 
prašymu, kuriuo yra prašoma apmokėti patirtas išlaidas / investicijas panaudojant skolintas lėšas. Agentūra 
neatsako už kreditoriaus turimų lėšų patikimumą, realumą, prievolių vykdymą Lietuvos Respublikos teisės 
aktų nustatyta tvarka bei už kreditoriaus ir paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymą; 
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5. pareiškėjas patvirtina, kad tvarko ir (ar) įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka; 
6. pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) įsipareigoja, jei yra draudimo paslaugų galimybių (jei jų nėra, 
pareiškėjas privalo strategijos vykdytojui pateikti trijų draudimo bendrovių atsisakymo raštus), apdrausti 
turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip 5 (penkerių) metų laikotarpiui 
nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projekto įgyvendinimo laikotarpiui apdrausti turtą draudimu nuo 
visų galimų rizikos atvejų didžiausia turto atkuriamąja verte, o įgyvendinus projektą – likutine verte, 
atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas; 
7. pareiškėjas įsipareigoja be rašytinio strategijos vykdytojo ir Agentūros sutikimo nekeisti remiamos veiklos 
pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti, neįkeisti ir kitaip neperleisti 
kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekte numatytos vykdyti veiklos, 
nekeisti projekto įgyvendinimo sąlygų mažiausiai 5 (penkerius) metus nuo paramos sutarties pasirašymo 
dienos; 
8.pareiškėjas patvirtina ir įsipareigoja užtikrinti, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, 
nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir ES fondų. 
 
Vietos projektų prioritetiniai ir (arba) kokybės kriterijai: 
 
1. pagrįsta, kad vietos projekto rezultatai turės pridėtinę vertę (vietos projekto paraiškoje paaiškinta, kokį 
naują produktą ar paslaugą sukurs vietos projektas strategijos vykdytojo teritorijos mastu arba kaip jis 
kiekybiškai ir (arba) kokybiškai keis esamus produktus arba paslaugas); 
2. pagrįstas vietos projekto rezultatų būtinumas; 
3. pagrįsta, kad vietos projekto rezultatai atitinka tikslinės grupės poreikius; 
3. pagrįsta, kad vietos projekto rezultatai bus prieinami visuomenei  
4. pagrįsta, kad, įgyvendinus vietos projektą, galutiniai naudos gavėjai bus žuvininkystės regiono gyventojai  
5. pagrįsta, kad vietos projektas teikia adekvačią naudą, palyginti su sąnaudomis, kurių reikia planuojamiems 
vietos projekto rezultatams pasiekti; 
6. pagrįsta vietos projekto rezultatų papildomas socialinis ir ekonominis poveikis; 
7. pagrįstas vietos projekto poveikis žuvininkystės regionų plėtros skirtumams mažinti; 
8. pagrįstas vietos projekto veiklos sričių apibrėžtumas, pagrįstumas, išdėstymą laike, atsakomybės už vietos 
projekto įgyvendinimą pasiskirstymas, pajėgumai įgyvendinti vietos projektą; 
9. pagrįsta, kad projektas nepažeidžia EB horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės 
plėtros, informacinės visuomenės; 
10. pagrįsta, kad bus užtikrintas vietos projekto tęstinumas. 
 
Veiklos sritis Projektų idėjos Paramos gavėjai 
1.1.1. Žuvininkystės sektoriaus 
įmonių plėtra 

1) projektai, skirti naujų produktų 
įvedimui; 
2) projektai, skirti rinkodaros 
tobulinimui. 

1. Vietos projektų paraiškas gali 
teikti Lietuvos Respublikos teisės 
aktų nustatyta tvarka strategijos 
vykdytojo teritorijoje įregistruoti 
ir (arba) veikiantys fiziniai arba 
juridiniai žuvininkystės sektoriaus 
asmenys. 

1.1.2. Žuvininkystės veiklos 
įvairinimas  

1) projektai, skirti veiklos 
diversifikavimui; 
2) projektai, skirti naujų 
žuvivaisos metodų  įdiegimui; 
2) projektai, skirti energetinių 
išteklių ekonomiškam naudojimui; 
3) projektai, skirti žuvininkystės 

1. Vietos projektų paraiškas gali 
teikti Lietuvos Respublikos teisės 
aktų nustatyta tvarka strategijos 
vykdytojo teritorijoje įregistruoti 
ir (arba) veikiantys fiziniai arba 
juridiniai žuvininkystės sektoriaus 
asmenys. 
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turizmo plėtrai. 
1.2 priemonė. Žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas 
Paramos intensyvumas: iki 100  proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų ne pelno projektui 
Maksimali paramos suma vienam projektui: iki 100  tūkst. Lt 
Tinkamos finansuoti išlaidos:  
 
1. būtinos vietos projektui įgyvendinti, pagrįstos vietos projekto paraiškoje ir numatytos vietos projekto 
vykdymo sutartyje; 
2. patirtos įgyvendinant vietos projektą, bet ne anksčiau nei vietos projekto vykdymo paramos sutarties 
pasirašymo dieną, išskyrus bendrąsias išlaidas; 
3. išlaidų kategorijas atitinkančios išlaidos: 
3.1. prekių, ir paslaugų pirkimo; 
3.2. kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo; 
3.3. mokymas ir komandiruotės (dienpinigiai ir gyvenamojo ploto išlaidos; kelionės į užsienio valstybę visų 
rūšių transporto priemonėmis (lėktuvu – ekonominė klasė),  ir jos teritorijoje visų rūšių transporto 
priemonėmis transporto išlaidos, jeigu jos susijusios su komandiruotės tikslais, taip pat nuvykimo visų rūšių 
transporto priemonėmis Lietuvos Respublikos teritorijoje (lengvuoju, taksi automobiliu – tik miesto, kuriame 
gyvena komandiruotasis darbuotojas, teritorijoje) į oro ar jūrų uostą, geležinkelio ar autobusų stotį ir 
parvykimo iš jų išvykimo į komandiruotę ir parvykimo iš jos dienomis išlaidos); 
4. mokomojo (-ųjų) renginio (-ių) organizavimo išlaidos:  
4.1. atlyginimas lektoriui (-iams) ir asistentui (darbo užmokestis įskaitant visus darbdaviui ir jo darbuotojui (-
ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas su darbo 
teisiniais santykiais susijusias išmokas, jei dirbama pagal darbo sutartį, arba atlygis pagal paslaugų sutartį (-is), 
kai paslaugas teikia juridinis (-iai) asmuo (-enys) arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos 
vykdymo pažymą (-as) turintis (-ys) fizinis (-iai) asmuo (-enys)); 
4.2. patalpų, kuriose bus organizuojamas (-i) mokomasis (-ieji) renginys (-iai), nuomos; 
4.3. mokomojo (-ųjų) renginio (-ių) medžiagos rengimo, įskaitant vertimo paslaugas, spausdinimo, rišimo ir 
dauginimo; 
4.4. įrangos (mokomosios ir (arba) informacinės medžiagos demonstravimo technikos) nuomos; 
4.5. kelionių ir (arba) transporto nuomos lektoriams, jų asistentams, mokomojo (-ųjų) renginio (-ių) 
organizavimą administruojantiems asmenims, mokomojo (-ųjų) renginio (-ių) klausytojams vykstant į 
renginio (-ių) vietą (-as) ir grįžtant iš jos (jų); 
4.6. kanceliarinių prekių, skirtų mokomojo (-ųjų) renginio (-ių) klausytojams; 
4.7. ryšių ir pašto paslaugų, susijusių su mokymo kursų organizavimu;  
4.8. lektoriaus (-ių), jo asistento (-ų), mokomojo (-ųjų) renginio (-ių) organizavimą administruojančių 
asmenų, mokomojo (-ųjų) renginio (-ių) klausytojų aprūpinimo maistu ir nakvyne;  
4.9. Kelionių ir (arba) transporto nuomos išlaidos; 
5. mokymai (apmokėjimas už seminarus ar kursus); 
6. Informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu projektu, pirkimo; 
7. kitos. 
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti: 
 
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai: 
 
1. Vietos projektų paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka strategijos 
vykdytojo teritorijoje įregistruoti ir (arba) veikiantys fiziniai arba juridiniai asmenys: 
1.1. Jei Pareiškėjas fizinis asmuo: turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų; gali teikti viešojo pobūdžio (ne pelno) 
vietos projektą, galutiniai naudos gavėjai bus žuvininkystės regiono gyventojai; prie vietos projekto 
įgyvendinimo gali prisidėti piniginėmis lėšomis ir (arba) įnašu natūra – nemokamu savanorišku darbu. 
2. Jei Pareiškėjas juridinis asmuo: gali teikti nepelno vietos projekto paraišką savarankiškai arba kartu su 
partneriu (-iais), galutiniai naudos gavėjai bus žuvininkystės regiono gyventojai; prie vietos projekto 
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įgyvendinimo gali prisidėti piniginėmis lėšomis ir (arba) įnašu natūra – nemokamu savanorišku darbu. 
 
 
Paramos gavėjų reikalavimai paramai gauti: 
 
1. pareiškėjas (-ai) ir (arba) partneris (-iai) privalo neturėti uždelstų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos 
biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui (ši nuostata netaikoma juridiniams asmenims, kuriems 
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų 
mokėjimo terminai). 
2. pareiškėjas ir partneris yra registruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 
3. pareiškėjas ir partneris veikia ŽRVVG teritorijoje; 
4. pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas,  paramos lėšas, iš veiklos 
gautinas ar kitas lėšas. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant dokumentus, 
įrodančius paskolos suteikimo galimybę. Paskolos sutartis turi būti pateikta tada, kai pareiškėjas turi 
užtikrinti projekto išlaidų / investicijų finansavimą, t. y. paskolos sutartis pateikiama su tuo mokėjimo 
prašymu, kuriuo yra prašoma apmokėti patirtas išlaidas / investicijas panaudojant skolintas lėšas. Agentūra 
neatsako už kreditoriaus turimų lėšų patikimumą, realumą, prievolių vykdymą Lietuvos Respublikos teisės 
aktų nustatyta tvarka bei už kreditoriaus ir paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymą; 
5. pareiškėjas patvirtina, kad tvarko ir (ar) įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka; 
6. pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) įsipareigoja, jei yra draudimo paslaugų galimybių (jei jų nėra, 
pareiškėjas privalo strategijos vykdytojui pateikti trijų draudimo bendrovių atsisakymo raštus), apdrausti 
turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip 5 (penkerių) metų laikotarpiui 
nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projekto įgyvendinimo laikotarpiui apdrausti turtą draudimu nuo 
visų galimų rizikos atvejų didžiausia turto atkuriamąja verte, o įgyvendinus projektą – likutine verte, 
atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas; 
7. pareiškėjas įsipareigoja be rašytinio strategijos vykdytojo ir Agentūros sutikimo nekeisti remiamos veiklos 
pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti, neįkeisti ir kitaip neperleisti 
kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekte numatytos vykdyti veiklos, 
nekeisti projekto įgyvendinimo sąlygų mažiausiai 5 (penkerius) metus nuo paramos sutarties pasirašymo 
dienos; 
8.pareiškėjas patvirtina ir įsipareigoja užtikrinti, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, 
nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir ES fondų. 
 
Vietos projektų prioritetiniai ir (arba) kokybės kriterijai: 
 
1. pagrįsta, kad vietos projekto rezultatai turės pridėtinę vertę (vietos projekto paraiškoje paaiškinta, kokį 
naują produktą ar paslaugą sukurs vietos projektas strategijos vykdytojo teritorijos mastu arba kaip jis 
kiekybiškai ir (arba) kokybiškai keis esamus produktus arba paslaugas); 
2. pagrįstas vietos projekto rezultatų būtinumas; 
3. pagrįsta, kad vietos projekto rezultatai atitinka tikslinės grupės poreikius; 
3. pagrįsta, kad vietos projekto rezultatai bus prieinami visuomenei  
4. pagrįsta, kad, įgyvendinus vietos projektą, galutiniai naudos gavėjai bus žuvininkystės regiono gyventojai  
5. pagrįsta, kad vietos projektas teikia adekvačią naudą, palyginti su sąnaudomis, kurių reikia planuojamiems 
vietos projekto rezultatams pasiekti; 
6. pagrįsta vietos projekto rezultatų papildomas socialinis ir ekonominis poveikis; 
7. pagrįstas vietos projekto poveikis žuvininkystės regionų plėtros skirtumams mažinti; 
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8. pagrįstas vietos projekto veiklos sričių apibrėžtumas, pagrįstumas, išdėstymą laike, atsakomybės už vietos 
projekto įgyvendinimą pasiskirstymas, pajėgumai įgyvendinti vietos projektą; 
9. pagrįsta, kad projektas nepažeidžia EB horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės 
plėtros, informacinės visuomenės; 
10. pagrįsta, kad bus užtikrintas vietos projekto tęstinumas. 
 
Veiklos sritis Projektų idėjos Paramos gavėjai 
1.2.1. ŽRVVG teritorijos 
žuvininkystės sektoriaus 
darbuotojų gebėjimų ugdymas 

1) projektai, skirti  ŽRVVG 
teritorijos žuvininkystės sektoriaus 
įmonių darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimui; 
2) projektai, skirti  ŽRVVG 
teritorijos žuvininkystės sektoriaus 
įmonių darbuotojų 
perkvalifikavimui. 

1. Vietos projektų paraiškas gali 
teikti Lietuvos Respublikos teisės 
aktų nustatyta tvarka strategijos 
vykdytojo teritorijoje įregistruoti 
ir (arba) veikiantys fiziniai arba 
juridiniai žuvininkystės sektoriaus 
asmenys. 

1.2.2. Tarptautinis 
bendradarbiavimas ir pažangios 
patirties įsisavinimas 

1) projektai, skirti 
bendradarbiavimui su Lietuvos 
ŽRVVG ir patirties įsisavinimui; 
2) projektai, skirti 
bendradarbiavimui su užsienio 
šalių ŽRVVG ir kvalifikacijos 
kėlimas užsienio valstybėse. 

1. Vietos projektų paraiškas gali 
teikti Lietuvos Respublikos teisės 
aktų nustatyta tvarka strategijos 
vykdytojo teritorijoje įregistruoti 
ir (arba) veikiantys fiziniai arba 
juridiniai žuvininkystės sektoriaus 
asmenys. 

II PRIORITETAS.  Žuvininkystei ir žuvininkystės turizmui skirtos infrastruktūros bei 
žuvininkystės regiono gyvenimo kokybės gerinimas 
2.1. priemonė.  Žuvininkystės regiono infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas žuvininkystės 
verslo ir žuvininkystės turizmo plėtrai  
Paramos intensyvumas: iki 100  proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų ne pelno projektui 
Paramos intensyvumas: iki 80  proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų  pelno projektui 
Maksimali paramos suma vienam projektui: iki 690 560  tūkst. Lt 
Tinkamos finansuoti išlaidos:  
 
1. būtinos vietos projektui įgyvendinti, pagrįstos vietos projekto paraiškoje ir numatytos vietos projekto 
vykdymo sutartyje; 
2. patirtos įgyvendinant vietos projektą, bet ne anksčiau nei vietos projekto vykdymo paramos sutarties 
pasirašymo dieną, išskyrus bendrąsias išlaidas; 
3. išlaidų kategorijas atitinkančios išlaidos: 
3.1. prekių, darbų ir paslaugų pirkimo; 
3.2. statybinių ir kitų medžiagų įsigijimo; 
3.3. naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir 
programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto 
įgyvendinimu, įsigijimo; 
3.4.  įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų nuomos, jei statyba, rekonstrukcija ar remontas atliekamas 
ūkio būdu; 
3.5. kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo; 
3.6. susijusios su paramos vietos projektui įgyvendinti lėšomis įgyto ilgalaikio turto draudimo paslaugomis 
strategijos įgyvendinimo laikotarpiu;  
3.7. Informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu projektu, pirkimo; 
4. bendrosios išlaidos – atlyginimas inžinieriams, architektams, konsultantams ir ekspertams, 
konsultuojantiems techniniais, technologiniais, ekonominiais ir organizaciniais vietos projekto rengimo ir 
įgyvendinimo klausimais, kai tokios paslaugos nėra tęstinė ar periodinė veikla, susijusi su pareiškėjo 
įprastine veikla ir išlaidomis, taip pat statinio projekto rengimo (įskaitant ekspertizę) išlaidos, projekto 
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techninio tyrimo, patentų ir licencijų įsigijimo išlaidos, intelektinė veikla. Finansuojama bendrųjų išlaidų 
dalis gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų; 
5. kitos. 
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti: 
 
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai: 
 
1. Vietos projektų paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka strategijos 
vykdytojo teritorijoje įregistruoti ir (arba) veikiantys fiziniai arba juridiniai  žuvininkystės sektoriaus 
asmenys: 
1.1. Jei Pareiškėjas fizinis asmuo: turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų; gali teikti pelno vietos projekto 
paraišką tik savarankiškai; gali teikti viešojo pobūdžio (ne pelno) vietos projektą tik tuo atveju, kai 
numatoma investuoti į objektą, kuris  bus po projekto įgyvendinimo ne trumpiau nei 5 metus negyvenamas, 
prieinamas visuomenei, o galutiniai naudos gavėjai bus žuvininkystės regiono gyventojai; prie vietos 
projekto įgyvendinimo gali prisidėti piniginėmis lėšomis ir (arba) įnašu natūra – nemokamu savanorišku 
darbu ir (arba) nekilnojamuoju turtu. 
1.2. Jei Pareiškėjas juridinis asmuo,  vykdantis žuvininkystės ir kitas veiklas: gali teikti pelno ar nepelno 
vietos projekto paraišką savarankiškai arba kartu su partneriu (-iais). Galutiniai naudos gavėjai – 
žuvininkystės regiono gyventojai.  
1.3. Teikdamas paraišką paramos gavimui  pretendentas turės nurodyti projekto pobūdį: ar jis skirtas 
visuomenės poreikių tenkinimui nesiekiant ekonominės naudos, t. y. pelno gavimo, ar projektas skirtas 
verslo kūrimui ir plėtrai turint tikslą gauti pelną.  Minėti kriterijai turės būti pateikiami ir vietos projekto 
paraiškos apraše, kuriame išsamiau bus  detalizuotas  projekto pobūdis.   
 
 
Paramos gavėjų reikalavimai paramai gauti: 
 
1. pareiškėjas (-ai) ir (arba) partneris (-iai) privalo neturėti uždelstų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos 
biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui (ši nuostata netaikoma juridiniams asmenims, kuriems 
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų 
mokėjimo terminai). 
2. pareiškėjas ir partneris yra registruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 
3. pareiškėjas ir partneris veikia ŽRVVG teritorijoje; 
4. pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas,  paramos lėšas, iš veiklos 
gautinas ar kitas lėšas. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant dokumentus, 
įrodančius paskolos suteikimo galimybę. Paskolos sutartis turi būti pateikta tada, kai pareiškėjas turi 
užtikrinti projekto išlaidų / investicijų finansavimą, t. y. paskolos sutartis pateikiama su tuo mokėjimo 
prašymu, kuriuo yra prašoma apmokėti patirtas išlaidas / investicijas panaudojant skolintas lėšas. Agentūra 
neatsako už kreditoriaus turimų lėšų patikimumą, realumą, prievolių vykdymą Lietuvos Respublikos teisės 
aktų nustatyta tvarka bei už kreditoriaus ir paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymą; 
5. pareiškėjas patvirtina, kad tvarko ir (ar) įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka; 
6. pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) įsipareigoja, jei yra draudimo paslaugų galimybių (jei jų nėra, 
pareiškėjas privalo strategijos vykdytojui pateikti trijų draudimo bendrovių atsisakymo raštus), apdrausti 
turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip 5 (penkerių) metų laikotarpiui 
nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projekto įgyvendinimo laikotarpiui apdrausti turtą draudimu nuo 
visų galimų rizikos atvejų didžiausia turto atkuriamąja verte, o įgyvendinus projektą – likutine verte, 
atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas; 
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7. pareiškėjas įsipareigoja be rašytinio strategijos vykdytojo ir Agentūros sutikimo nekeisti remiamos veiklos 
pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti, neįkeisti ir kitaip neperleisti 
kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekte numatytos vykdyti veiklos, 
nekeisti projekto įgyvendinimo sąlygų mažiausiai 5 (penkerius) metus nuo paramos sutarties pasirašymo 
dienos; 
8.pareiškėjas patvirtina ir įsipareigoja užtikrinti, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, 
nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir ES fondų. 
 
Vietos projektų prioritetiniai ir (arba) kokybės kriterijai: 
 
1. pagrįsta, kad vietos projekto rezultatai turės pridėtinę vertę (vietos projekto paraiškoje paaiškinta, kokį 
naują produktą ar paslaugą sukurs vietos projektas strategijos vykdytojo teritorijos mastu arba kaip jis 
kiekybiškai ir (arba) kokybiškai keis esamus produktus arba paslaugas); 
2. pagrįstas vietos projekto rezultatų būtinumas; 
3. pagrįsta, kad vietos projekto rezultatai atitinka tikslinės grupės poreikius; 
3. pagrįsta, kad vietos projekto rezultatai bus prieinami visuomenei  
4. pagrįsta, kad, įgyvendinus vietos projektą, galutiniai naudos gavėjai bus žuvininkystės regiono gyventojai  
5. pagrįsta, kad vietos projektas teikia adekvačią naudą, palyginti su sąnaudomis, kurių reikia planuojamiems 
vietos projekto rezultatams pasiekti; 
6. pagrįsta vietos projekto rezultatų papildomas socialinis ir ekonominis poveikis; 
7. pagrįstas vietos projekto poveikis žuvininkystės regionų plėtros skirtumams mažinti; 
8. pagrįstas vietos projekto veiklos sričių apibrėžtumas, pagrįstumas, išdėstymą laike, atsakomybės už vietos 
projekto įgyvendinimą pasiskirstymas, pajėgumai įgyvendinti vietos projektą; 
9. pagrįsta, kad projektas nepažeidžia EB horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės 
plėtros, informacinės visuomenės; 
10. pagrįsta, kad bus užtikrintas vietos projekto tęstinumas. 
 
Veiklos sritis Projektų idėjos Paramos gavėjai 
2.1.1. Viešosios infrastruktūros 
sutvarkymas 

1) projektai, skirti infrastruktūros, 
aplinkos prie vandens telkinių 
sutvarkymui; 
2) projektai, skirti infrastruktūros 
pritaikymui mėgėjiškai žūklei, 
poilsiui; 
3) projektai, skirti žuvininkystės 
turizmo ir mėgėjiškos žūklės 
verslo aplinkos kūrimui; 
4) projektai, skirti prieplaukų 
įrengimui ir poilsio bazės 
steigimui. 

1. Vietos projektų paraiškas gali 
teikti Lietuvos Respublikos teisės 
aktų nustatyta tvarka strategijos 
vykdytojo teritorijoje įregistruoti 
ir (arba) veikiantys fiziniai arba 
juridiniai žuvininkystės sektoriaus 
asmenys. 

2.2. priemonė. Žuvininkystės regiono aplinkos atnaujinimas, gyvenimo kokybės gerinimas 
Paramos intensyvumas: iki 100  proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų ne pelno projektui 
Paramos intensyvumas: iki 80  proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų  pelno projektui 
Maksimali paramos suma vienam projektui: iki 690 560  tūkst. Lt 
Tinkamos finansuoti išlaidos:  
 
1. būtinos vietos projektui įgyvendinti, pagrįstos vietos projekto paraiškoje ir numatytos vietos projekto 
vykdymo sutartyje; 
2. patirtos įgyvendinant vietos projektą, bet ne anksčiau nei vietos projekto vykdymo paramos sutarties 
pasirašymo dieną, išskyrus bendrąsias išlaidas; 
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3. išlaidų kategorijas atitinkančios išlaidos: 
3.1. prekių, darbų ir paslaugų pirkimo; 
3.2. statybinių ir kitų medžiagų įsigijimo; 
3.3. naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir 
programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto 
įgyvendinimu, įsigijimo; 
3.4.  įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų nuomos, jei statyba, rekonstrukcija ar remontas atliekamas 
ūkio būdu; 
3.5. kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo; 
3.6. susijusios su paramos vietos projektui įgyvendinti lėšomis įgyto ilgalaikio turto draudimo paslaugomis 
strategijos įgyvendinimo laikotarpiu;  
3.7. Informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu projektu, pirkimo; 
4. bendrosios išlaidos – atlyginimas inžinieriams, architektams, konsultantams ir ekspertams, 
konsultuojantiems techniniais, technologiniais, ekonominiais ir organizaciniais vietos projekto rengimo ir 
įgyvendinimo klausimais, kai tokios paslaugos nėra tęstinė ar periodinė veikla, susijusi su pareiškėjo 
įprastine veikla ir išlaidomis, taip pat statinio projekto rengimo (įskaitant ekspertizę) išlaidos, projekto 
techninio tyrimo, patentų ir licencijų įsigijimo išlaidos, intelektinė veikla. Finansuojama bendrųjų išlaidų 
dalis gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų; 
5. kitos. 
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti: 
 
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai:  
 
1. Vietos projektų paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka strategijos 
vykdytojo teritorijoje įregistruoti ir (arba) veikiantys fiziniai arba juridiniai  žuvininkystės sektoriaus 
asmenys: 
1.1. Jei Pareiškėjas fizinis asmuo: turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų; gali teikti pelno vietos projekto 
paraišką tik savarankiškai; gali teikti viešojo pobūdžio (ne pelno) vietos projektą tik tuo atveju, kai 
numatoma investuoti į objektą, kuris  bus po projekto įgyvendinimo ne trumpiau nei 5 metus negyvenamas, 
prieinamas visuomenei, o galutiniai naudos gavėjai bus žuvininkystės regiono gyventojai; prie vietos 
projekto įgyvendinimo gali prisidėti piniginėmis lėšomis ir (arba) įnašu natūra – nemokamu savanorišku 
darbu ir (arba) nekilnojamuoju turtu. 
1.2. Jei Pareiškėjas juridinis asmuo,  vykdantis žuvininkystės ir kitas veiklas: gali teikti pelno ar nepelno 
vietos projekto paraišką savarankiškai arba kartu su partneriu (-iais). Galutiniai naudos gavėjai – 
žuvininkystės regiono gyventojai.  
1.3. Teikdamas paraišką paramos gavimui  pretendentas turės nurodyti projekto pobūdį: ar jis skirtas 
visuomenės poreikių tenkinimui nesiekiant ekonominės naudos, t. y. pelno gavimo, ar projektas skirtas 
verslo kūrimui ir plėtrai turint tikslą gauti pelną.  Minėti kriterijai turės būti pateikiami ir vietos projekto 
paraiškos apraše, kuriame išsamiau bus  detalizuotas  projekto pobūdis.   
 
Paramos gavėjų reikalavimai paramai gauti: 
 
1. pareiškėjas (-ai) ir (arba) partneris (-iai) privalo neturėti uždelstų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos 
biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui (ši nuostata netaikoma juridiniams asmenims, kuriems 
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų 
mokėjimo terminai). 
2. pareiškėjas ir partneris yra registruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 
3. pareiškėjas ir partneris veikia ŽRVVG teritorijoje; 
4. pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – skolintas lėšas,  paramos lėšas, iš veiklos 
gautinas ar kitas lėšas. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant dokumentus, 
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įrodančius paskolos suteikimo galimybę. Paskolos sutartis turi būti pateikta tada, kai pareiškėjas turi 
užtikrinti projekto išlaidų / investicijų finansavimą, t. y. paskolos sutartis pateikiama su tuo mokėjimo 
prašymu, kuriuo yra prašoma apmokėti patirtas išlaidas / investicijas panaudojant skolintas lėšas. Agentūra 
neatsako už kreditoriaus turimų lėšų patikimumą, realumą, prievolių vykdymą Lietuvos Respublikos teisės 
aktų nustatyta tvarka bei už kreditoriaus ir paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymą; 
5. pareiškėjas patvirtina, kad tvarko ir (ar) įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka; 
6. pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) įsipareigoja, jei yra draudimo paslaugų galimybių (jei jų nėra, 
pareiškėjas privalo strategijos vykdytojui pateikti trijų draudimo bendrovių atsisakymo raštus), apdrausti 
turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, ne trumpesniam kaip 5 (penkerių) metų laikotarpiui 
nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projekto įgyvendinimo laikotarpiui apdrausti turtą draudimu nuo 
visų galimų rizikos atvejų didžiausia turto atkuriamąja verte, o įgyvendinus projektą – likutine verte, 
atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas; 
7. pareiškėjas įsipareigoja be rašytinio strategijos vykdytojo ir Agentūros sutikimo nekeisti remiamos veiklos 
pobūdžio, projekto įgyvendinimo reikalavimų ir nuosavybės formos, neparduoti, neįkeisti ir kitaip neperleisti 
kitam asmeniui už paramos lėšas įgytos nuosavybės, nenutraukti projekte numatytos vykdyti veiklos, 
nekeisti projekto įgyvendinimo sąlygų mažiausiai 5 (penkerius) metus nuo paramos sutarties pasirašymo 
dienos; 
8.pareiškėjas patvirtina ir įsipareigoja užtikrinti, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, 
nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir ES fondų. 
 
Vietos projektų prioritetiniai ir (arba) kokybės kriterijai: 
 
1. pagrįsta, kad vietos projekto rezultatai turės pridėtinę vertę (vietos projekto paraiškoje paaiškinta, kokį 
naują produktą ar paslaugą sukurs vietos projektas strategijos vykdytojo teritorijos mastu arba kaip jis 
kiekybiškai ir (arba) kokybiškai keis esamus produktus arba paslaugas); 
2. pagrįstas vietos projekto rezultatų būtinumas; 
3. pagrįsta, kad vietos projekto rezultatai atitinka tikslinės grupės poreikius; 
3. pagrįsta, kad vietos projekto rezultatai bus prieinami visuomenei  
4. pagrįsta, kad, įgyvendinus vietos projektą, galutiniai naudos gavėjai bus žuvininkystės regiono gyventojai  
5. pagrįsta, kad vietos projektas teikia adekvačią naudą, palyginti su sąnaudomis, kurių reikia planuojamiems 
vietos projekto rezultatams pasiekti; 
6. pagrįsta vietos projekto rezultatų papildomas socialinis ir ekonominis poveikis; 
7. pagrįstas vietos projekto poveikis žuvininkystės regionų plėtros skirtumams mažinti; 
8. pagrįstas vietos projekto veiklos sričių apibrėžtumas, pagrįstumas, išdėstymą laike, atsakomybės už vietos 
projekto įgyvendinimą pasiskirstymas, pajėgumai įgyvendinti vietos projektą; 
9. pagrįsta, kad projektas nepažeidžia EB horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės 
plėtros, informacinės visuomenės; 
10. pagrįsta, kad bus užtikrintas vietos projekto tęstinumas. 
 
Veiklos sritis Projektų idėjos Paramos gavėjai 
2.2.1. Mažos apimties 
žuvininkystei skirtos aplinkos 
atnaujinimas 

1) projektai, skirti  viešųjų erdvių 
sutvarkymui; 
2) projektai, skirti mažinti 
aplinkos tarša; 
3) projektai, skirti vietinės 
infrastruktūros sutvarkymui, 
ŽRVVG teritorijos žuvininkystės 
bendruomenių poreikių 

1. Vietos projektų paraiškas gali 
teikti Lietuvos Respublikos teisės 
aktų nustatyta tvarka strategijos 
vykdytojo teritorijoje įregistruoti 
ir (arba) veikiantys fiziniai arba 
juridiniai žuvininkystės sektoriaus 
asmenys. 
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Strategijos priemonių rodikliai pateikti 51 lentelėje. 

51 lentelė. Strategijos priemonių  įgyvendinimo rodikliai 

 
Eil. 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

1. Įgyvendinti vietos projektai, kuriems paramą skyrė ŽRVVG pagal 
Europos žuvininkystės fondo 4 prioritetinės krypties „Tvari 
žuvininkystės regionų plėtra“ remiamas priemones: 

Vnt. 22 

1.1. Su žuvininkyste susijusios ekonominės veiklos pertvarkos arba 
krypties pakeitimo, skatinant žuvininkystės turizmą, projektai 

Vnt. 3 

1.2. Žuvininkystės veiklos įvairinimo, tam, kad žvejai galėtų turėti kelias 
darbo vietas, kuriant papildomas darbo vietas ne žuvininkystės 
sektoriuje, projektai 

Vnt. 2 

1.3. Mažos apimties žuvininkystei ir  žuvininkystės turizmui skirtos 
infrastruktūros rėmimo projektai 

Vnt. 4 

1.4. Mažos apimties paslaugų, naudingų mažoms žuvininkyste 
besiverčiančioms bendruomenėms, rėmimo projektai 

Vnt. 4 

1.5. Žuvininkystės regiono aplinkos saugojimo projektai Vnt. 2 
1.6. Regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo projektai Vnt. 2 
1.7. Įgūdžių įgijimo žuvininkystės regiono plėtros strategijos rengimui bei 

įgyvendinimui palengvinti projektai 
Vnt. 3 

1.8. ŽRVVG ryšių palaikymo projektai Vnt. 2 
2. Paramos gavėjai pagal žuvininkystės regiono plėtros strategijoje 

numatytas priemones  
Vnt.  

2.1. Veikiančių ūkio subjektų veiklos įvairinimas ir plėtra Vnt. 5 
2.2. Žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimas ir 

perkvalifikavimas 
Vnt. 7 

2.3. Žuvininkystės regiono infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas 
žuvininkystės verslo ir žuvininkystės turizmo plėtrai 

Vnt. 4 

2.4. Žuvininkystės regiono aplinkos atnaujinimas, gyvenimo kokybės 
gerinimas 

Vnt. 6 

3. Bendra investicijų suma vietos projektams Lt. 4140000 
4.1. Išlaikytų sukurtų darbo vietų skaičius: Vnt. 5 
4.2. Išlaikytų sukurtų darbo vietų vyrams skaičius Vnt. 3 
4.3. Išlaikytų sukurtų darbo vietų moterims skaičius Vnt. 2 
5. ŽRVVG gyventojų, kurie naudojasi projektų rezultatais, skaičius 

(procentais nuo visų ŽRVVG teritorijos gyventojų) 
Proc. 

70 tūkst., 10 
proc. 

 
 
 
 

tenkinimui. 
2.2.2. Žuvininkystės regiono 
bendruomenės gyvenimo kokybės 
gerinimas 

1) projektai, skirti žuvininkystės 
bendruomenės narių poilsio ir 
laisvalaikio sąlygų gerinimui; 
2) projektai, skirti sveikatingumo 
gerinimo  paslaugų kūrimui ir 
teikimui. 

1. Vietos projektų paraiškas gali 
teikti Lietuvos Respublikos teisės 
aktų nustatyta tvarka strategijos 
vykdytojo teritorijoje įregistruoti 
ir (arba) veikiantys fiziniai arba 
juridiniai žuvininkystės sektoriaus 
asmenys. 
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6. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS 

 
6.1. Strategijos įgyvendinimo etapai ir jų pagrindimas 

 
 

 

   Strategijos įgyvendinimą ŽRVVG organizuos vadovaudamasi „Vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos krypties 

„Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonę „Žuvininkystės regionų plėtros strategijų 

įgyvendinimas““ administravimo taisyklėmis. 

Strategijos įgyvendinimo veiksmų planas yra svarbi strategijos dalis, ŽRVVG yra atsakinga už 

strategijos įgyvendinimą ir numatė strategijos įgyvendinimo planą:  strategijos įgyvendinimo etapus, 

finansinį planą,  jo pagrindimą,  strategijos įgyvendinimo priežiūros ir vertinimo sistemą.  

ŽRVVG strategiją planuoja įgyvendinti nuo 2011 m. ŽRVVG išskyrė pagrindinius strategijos 

įgyvendinimo etapus: parengiamąjį, strategijos administravimo, vietos projektų atrankos ir 

įgyvendinimo organizavimo, strategijos įgyvendinimo viešinimo. 

Parengiamajame etape ŽRVVG sudarys strategijos administravimo grupę, kuri organizuos 

strategijos įgyvendinimą. Prieš skelbiant vietos projektų kvietimą, ŽRVVG pirmiausiai aktyviai viešins 

parengtą strategiją. Tuo tikslu bus organizuotas strategijos pristatymo visuomenei renginys. Siekiant 

kuo labiau sudominti vietos organizacijas bei vietos gyventojus dalyvauti strategijos įgyvendinime, bus 

surengti informaciniai seminarai, kurių metu ŽRVVG supažindins potencialius pareiškėjus su parengta 

strategija, kaip pildyti paraiškas, aptariamos galimos projektų idėjos. 

Prieš paskelbiant kvietimą teikti vietos projektų paraiškas, ŽRVVG parengs reikiamą 

dokumentaciją bei ją suderins su Nacionaline mokėjimo agentūra (toliau – NMA).  

Informavimo ir viešinimo priemonėse ŽRVVG pateiks nuorodas ir adresus, kuriais bus galima 

susipažinti su ŽRVVG parengta ir NMA patvirtinta kvietimų sąlygas reglamentuojančia 

dokumentacija: 

• bendrosiomis taisyklėmis pareiškėjams; 

• specialiosiomis taisyklėmis pareiškėjams; 

• vietos projekto paraiškos forma; 

• pavyzdine trišale vietos projekto vykdymo sutartimi; 

• vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos forma; 

• kita. 
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ŽRVVG sieks užtikrinti, kad informacija apie kvietimus teikti vietos projektų paraiškas bei 

kvietimų teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija būtų vieša ir prieinama visiems galimiems 

pareiškėjams ir visuomenei. 

ŽRVVG 2011-2014 m. laikotarpiu numato kiekvienais metais skelbti kvietimus teikti vietos 

projektų paraiškas. Laikotarpis nuo 2015 metų  sausio iki rugsėjo mėnesio yra skirtas vietos projektams 

užbaigti ir atsiskaityti už jų įgyvendinimą (52 lentelė). 

 

52 lentelė. Žuvininkystės regiono 2010-2013 m. plėtros strategijos įgyvendinimo etapai  

Metai 2011 2012 2013 2014 2015 
Ketvirčiai 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  Pasirengiamasis etapas                     
1.1. Viešųjų pirkimų 

organizavimas 
                    

1.2. Strategijos įgyvendinimą 
administruojančių asmenų 
atranka ir įdarbinimas 

                    

1.3. Kvietimų teikti vietos 
projektų paraiškas 
dokumentacijos rengimas 
ir suderinimas su NMA 
prie ŽŪM 

                    

2. Vietos projektų atranka 
ir vertinimas ir 
įgyvendinimo 
organizavimas 

                    

2.1. Kvietimo teikti vietos 
projektų paraiškas 
skelbimas 

                    

2.1.1. 1 kvietimo skelbimas                     
2.1.2. 2 kvietimo skelbimas                      
2.1.3. 3 kvietimo skelbimas                     
2.1.4. 4 kvietimo skelbimas                     
2.2. Vietos projektų 

vertinimas 
                    

2.3. Vietos projektų vykdymo 
sutarčių sudarymas 

                    

2.4. Vietos projektų vykdytojų 
mokėjimo prašymų 
vertinimas 

                    

2.5. Vietos projektų patikrų 
organizavimas 

                    

3. Ataskaitų rengimas ir 
teikimas NMA 

                    

4. Mokėjimo prašymų 
rengimas ir teikimas 
NMA 

                   

5. Strategijos 
įgyvendinimo viešinimas 
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Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas skelbime ŽRVVG bus nurodyta: 

1. ŽRVVG pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai, el. paštas ir adresas, kuriuo 

galima gauti papildomos informacijos, už informacijos teikimą atsakingas ŽRVVG 

paskirtas asmuo; 

2. strategijos pavadinimas, prioritetai, pagrindiniai tikslai ir uždaviniai; 

3. strategijos priemonė(-ės), pagal kurią(-ias) kviečiama teikti vietos projektus; 

4. kvietimui teikti vietos projektus skiriamos lėšos (pagal priemones); 

5. tinkami pareiškėjai pagal priemonę, kuriai kviečiama teikti vietos projektus; 

6. vietos projektų paraiškų pateikimo būdas; 

7. galutinė vietos projektų paraiškų pateikimo diena ir valanda, vieta; 

8. informacija, kur galima gauti kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentaciją; 

9. kita VVG nustatyta informacija. 

 

Skelbimai apie konkursą bus publikuojami ŽRVVG teritorijoje leidžiamuose spaudos 

leidiniuose, ŽRVVG interneto svetainėje bei Programos „LEADER“ ir žemdirbių mokymo metodikos 

centro svetainėje www.leaderplius.lt, NMA interneto tinklalapyje www.nma.lt.  

Pagrindinis etapas yra vietos projektų atranka ir įgyvendinimo organizavimas. Šiuo etapu bus 

skelbiami kvietimai teikti vietos projektų paraiškas, atliekamas vietos projektų vertinimas ir 

pasirašomos paramos sutartys ir kt. (21 pav.). 
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21 pav. Strategijos įgyvendinimo valdymo procesas 

Informacijos apie 
patvirtintus vietos 

projektus ir jų 
įgyvendinimą 

viešinimas 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacijos ir kvietimų teikti vietos 
projektų paraiškas tvarkaraščio parengimas ir suderinamas su NMA 

Projektas įgyvendintas 
(užbaigtos veiklos, pasiekti rezultatai, atliktas įvertinimas) 

Galutinės ataskaitos patvirtinimas  

Tarpinių ataskaitų patikrinimas  

NMA patvirtintos paraiškos 
Pasirašoma suderinta trišalė paramos sutartis 

ŽRVVG valdybos patvirtintos paraiškos 
Paraiškų teikimas NMA patvirtinimui 

Atliekamas paraiškų administracinis, tinkamumo skirti lėšas ir projekto pirmumo / naudos 
ir kokybės vertinimas, taip pat galimos ir patikros vietoje). 

Vietos projektų vertinimo ataskaitų parengimas 
(vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė ir atskirų vietos projektų paraiškų 

vertinimo ataskaitos, su registracijos numeriais) 

Ataskaita 
nepatvirtinta. 

Nusprendžiama, 
kokios sankcijos 

taikomos  

Įgyvendinamas vietos projektas 
Sumokamas avansas / pateikiami tarpiniai 

mokėjimo prašymai. Rengiamos tarpinės projekto 
įgyvendinimo ataskaitos 

Galutinio mokėjimo prašymo ir projekto 
įgyvendinimo ataskaitos teikimas 

 

Atmestos paraiškos  
Išsiunčiamas informacinis 

raštas su paaiškinimais 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas skelbimas 
Skelbiamas kvietimas ( ŽRVVG interneto tinklalapiuose bei www.nma.lt ir 

www.leaderplius.lt)  

Paraiškų priėmimas ir registravimas 
Paraiškos priimamos iki kvietime teikti vietos projektų paraiškas nurodytos paskutinės 

vietos projektų paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos 

ŽRVVG valdyba priima sprendimą dėl lėšų vietos projektui 
įgyvendinti skyrimo 

Galutinės projekto ataskaitos įvertinimas 

Skirti paramos 
lėšas 

Neskirti 
paramos lėšų 

Grąžinti 
pakartotinai 
vertinti 

Atidėti 
sprendimo 
priėmimą 

Patikra projekto 
įgyvendinimo vietoje 

I ETAPAS. 

II ETAPAS. 

III ETAPAS. 

IV ETAPAS. 
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Vietos projektų paraiškų registravimas ir tvarkymas. Vietos projektų paraiškas kartu su 

reikalaujamais priedais iš pareiškėjų priima ir registruoja ŽRVVG paskirtas atsakingas asmuo kvietimo 

teikti vietos projektų paraiškas skelbime nurodytu adresu. Projektai bus registruojami atskirame 

žurnale, nurodant gavimo datą, pareiškėjo pavadinimą (jei pareiškėjas – juridinis asmuo) arba jo vardą 

ir pavardę (jei pareiškėjas – fizinis asmuo), arba įgalioto asmens vardą, pavardę, pareiškėjo adresą, 

vietos projekto paraiškos pateikimo būdą, projekto paraišką užregistravusio ŽRVVG paskirto atsakingo 

asmens duomenis ir suteikiant vietos projekto paraiškai unikalų registracijos numerį. 

Vietos projektų paraiškų vertinimas ir atranka. Visos kvietimo teikti vietos projektų paraiškas 

metu pateiktos projektų paraiškos bus vertinamos pagal specialiosiose taisyklėse pareiškėjams 

nustatytus reikalavimus. Šie reikalavimai vietos projektų paraiškų vertinimo metu nekeičiami.  

Vietos projekto paraiškos vertinimo procesą sudarys šie pagrindiniai etapai: 

1) administracinės atitikties vertinimas; 

2) tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimas; 

3) vietos projektų naudos ir kokybės vertinimas. 

  Administracinės atitikties vertinimas. ŽRVVG, surinkusi vietos projektų paraiškas rengia 

administracinį vietos projektų paraiškų vertinimą. Vietos projektų administracinės atitikties vertinimą 

atliks ŽRVVG paskirtas vietos projektų paraiškų vertintojas. Šio vertinimo metu nustatoma ar vietos 

projekto paraiška tinkamai užpildyta, ar su paraiška pateikti visi specialiosiose taisyklėse pareiškėjams 

nurodyti dokumentai bei informacija. 

Tinkamumo skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti. Šiam vertinimo etapui teikiamos 

projektų paraiškos, kurios atitinka administracinės atitikties reikalavimus. Tinkamumo skirti paramos 

lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo etape ŽRVVG įvertins, ar vietos projekto paraiška yra 

tinkama finansuoti pagal strategiją. Tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimui 

atlikti paskiriami arba pasamdomi du vietos projekto paraiškos vertintojai   

Vietos projekto naudos ir kokybės vertinimas. Po tinkamumo skirti lėšas vietos projektui 

įgyvendinti vertinimo, vietos projektą pripažinus tinkamu finansuoti, gali būti atliekamas vietos 

projekto naudos ir kokybės vertinimas, jei ŽRVVG dokumentacijoje yra pasirinktas naudos ir kokybės 

vertinimas. 

Vietos projektų naudos ir kokybės vertinimo etape įvertinama, kurie iš tinkamų finansuoti 

vietos projektų yra naudingiausi, kuriuose atsispindi efektyviausias lėšų panaudojimas ir kurių vietos 

projektų įgyvendinimas yra geriausiai suplanuotas. 
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Kai bendra pareiškėjų prašomų lėšų suma neviršija kvietimui teikti vietos projektų paraiškas 

pagal konkrečią priemonę planuojamos skirti lėšų sumos, vietos projektų naudos ir kokybės vertinimas 

gali būti neatliekamas. 

Vietos projektų nauda ir kokybė vertinama balais. Kiekvienam vertinimo kriterijui yra 

nustatytas didžiausias balų skaičius. Vertinimo kriterijus kartu su jiems priskiriamais didžiausiais 

vertinimo balais pagal kiekvieną kvietimą teikti vietos projektų paraiškas nustato strategijos 

vykdytojas, atsižvelgdamas į remiamos strategijos temą, tikslus ir uždavinius ir skelbia Specialiosiose 

taisyklėse. 

Vietos projektų naudą ir kokybę vertina ne mažiau kaip du vietos projektų paraiškų vertintojai. 

Jei vietos projektų paraiškų vertintojų suteikti balai pagal atskirą vertinimo kriterijų skiriasi daugiau 

kaip 50 proc. nuo visos kriterijui skiriamos didžiausios balų sumos, ŽRVVG turi paskirti dar vieną 

vertintoją. 

Vietos projektų naudos ir privalumų vertinimas vykdomas atsižvelgiant į vietos projekto 

paraiškos pateikimo ir administracinės atitikties bei tinkamumo skirti lėšas vertinimo metu pateiktus 

dokumentus. 

Sprendimą dėl lėšų vietos projektui įgyvendinti skyrimo priims ŽRVVG valdymo organas. Šis 

sprendimas įsigalios jį patvirtinus Agentūrai. Įsigaliojus sprendimui dėl lėšų vietos projektui 

įgyvendinimo skyrimo, ŽRVVG dalyvaus trišalių sutarčių sudaryme, derins vietos projektų vykdytojų 

pirkimo, įnašų natūra tinkamumo dokumentus ir atliks kitas procedūras. 

ŽRVVG teiks Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM mokėjimo prašymus ir ataskaitas apie 

strategijos įgyvendinimo eigą. Strategijos įgyvendinimas numatomas  2015 m. rugsėjo mėn. 
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6.2. Strategijos finansinis planas ir jo pagrindimas 
 

 
 

Strategijos finansinis planas parengtas vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 21 d. 

įsakymo Nr. 3D-117 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos 

ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonės „Žuvininkystės 

regionų plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimo taisyklėmis.  Pagal minėtus dokumentus 

strategijos įgyvendinimui yra numatyta 4,6 mln. Lt parama, iš kurių 10 proc. ŽRVVG  skyrė strategijos 

įgyvendinimo administravimo išlaidoms – 460 000 Lt. Atliktais tyrimais rengiant strategiją buvo 

nustatyta, kad apie 10 proc. teikiamų projektų gali būti pelno siekiantys projektai. Projekto  pobūdis, 

t.y.  ar visuomeninės paskirties, ar pelno siekiantis projektas bus nustatytas gavus pretendentų paramai 

gauti įgyvendinant strategiją paraišką, kurioje bus nurodytas veiklos pobūdis ir paskirtis, ar 

visuomeninė ar pelno siekianti. Didžiausia skiriamų lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 

pelno projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, 

lėšos ne pelno projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto 

išlaidų. 

 Strategijoje finansinių išteklių paskirstymas pagal prioritetus, finansavimo šaltinius parodytas 

finansiniame plane 53 lentelėje.  

 

53 lentelė. Strategijos įgyvendinimo finansinis planas 
 

Paramos paskirstymas metams  Projektų 
vertė, Lt 

Projek-
tų 

vykdy-
tojų 

įnašas, 
Lt 

Paramos 
suma, Lt 

2011 2012 2013 2014 Iki 
2015 09 

15 

I. Išlaidos, susijusios 
su žuvininkystės 
regiono plėtros 
strategiją 
atitinkantiems vietos 
projektams 
finansuoti 

4554000 414000 4 140 000 1 440 000 600 000 1 100 000 900 000 560 000 

1. prioritetas. 
Žuvininkystės 
sektoriaus 
ekonominės veiklos 
įvairinimas, plėtra ir 
dirbančiųjų 
kvalifikacijos kėlimas 

1980000 180000 1 800 000  500 000  800 000 500 000 
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2. prioritetas. 
Žuvininkystei ir 
žuvininkystės 
turizmui skirtos 
infrastruktūros bei 
žuvininkystės regiono 
gyvenimo kokybės 
gerinimas 

2574000 234000 2 340 000 1 340 000  1 000 000   

II. Išlaidos, susijusios 
su žuvininkystės 
regiono plėtros 
strategijos 
įgyvendinimo 
administravimu, 10 
proc. 

460000 - 

460 000 100 000 100 000 100 000 100 000 60 000 

IŠ VISO: 5 014 000 414 000 4 600 000 1 440 000 600 000 1 100 000 900 000 560 000 

 
 

  Bus įgyvendinami pelno ir viešojo pobūdžio (ne pelno) vietos projektai, kuriems taikomi šie 

kriterijai: 

 - pelno vietos projektas – projektas, kurį įgyvendindamas vietos projekto vykdytojas siekia gauti 

ir (arba) gauna pelno, o tiesioginis vietos projekto naudos gavėjas yra vietos projekto vykdytojas (-ai); 

  Viešojo pobūdžio (ne pelno) vietos projektas – tai toks projektas, iš kurio vietos projekto 

vykdytojas nesiekia gauti pelno, arba gaunamas pelnas investuojamas į projekto veiklos plėtrą, 

tęstinumą, o tiesioginiai galutiniai naudos gavėjai bus žuvininkystės regiono gyventojai (vietos projekto 

rezultatai prieinami žuvininkystės regiono gyventojams). 

 Skiriamų paramos  lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis ne pelno projektui gali 

sudaryti iki 100 proc., o pelno - iki 80 proc.  visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. 

 Didžiausia lėšų suma vietos projektui gali būti skiriama ne daugiau kaip 690 560 Lt (šešis šimtus 

devyniasdešimt tūkstančių penkis šimtus šešiasdešimt litų) 

Strategijos įgyvendinimo išlaidos yra realios, suplanuotos ir yra būtinos strategijai įgyvendinti. 

Strategijai įgyvendinti parama yra būtina, nes be jos strategija negalėtų būti įgyvendinta tokia pat 

apimtimi, per tą patį laikotarpį ir tokios pat kokybės.  
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6.3. Strategijos įgyvendinimo priežiūros ir vertinimo sistema 

 
 

 

Priežiūros sistema skirta ŽRVVG visuotiniam susirinkimui, valdybai, administraciniam 

personalui, atsakingiems už strategijos rengimą ir jos įgyvendinimą. 

Strategijos įgyvendinimo priežiūros sistema apibrėžia: 

 - strategijos  įgyvendinimo  priežiūros institucinę struktūrą; 

 - kasmetinį strategijos įgyvendinimo priežiūros darbų ciklą. 

Strategijos įgyvendinimo priežiūrą vykdys strategijos įgyvendinimo komitetas (toliau – 

komitetas), sudarytas iš vietos veiklos grupės narių.  Komiteto nariai organizuos savo darbą, 

vadovaudamiesi parengtu ir ŽRVVG valdybos patvirtintu komiteto darbo reglamentu. 

 Strategijos  įgyvendinimo priežiūros institucinę struktūrą sudaro du pagrindiniai lygmenys: 

politinis ir administracinis (22 pav.). 

 
 

 
  
  
  
 
 

 
22 pav.  Institucinės struktūros modelis 

 
Politinis lygmuo. ŽRVVG valdyba išklauso strategijos įgyvendinimo komiteto teikiamas  

tarpines ir metines strategijos įgyvendinimo ataskaitas; svarsto ir tvirtina strategijos papildymus, 

pakeitimus. ŽRVVG valdyba turi teisę teikti pasiūlymus dėl strategijos papildymų,  pakeitimų. 

Administracinis lygmuo. Strategijos įgyvendinimo komitetas koordinuoja strategijoje numatytų 

priemonių įgyvendinimą; rengia ir pristato  ŽRVVG valdybai metines, tarpines strategijos įgyvendinimo 

ataskaitas; teikia ŽRVVG valdybai apibendrintus pasiūlymus dėl strategijos papildymo, pakeitimo. 

Strategijos įgyvendinimo priežiūros schema: 

1. Strategijoje numatytų priemonių įgyvendinimo koordinavimas, ataskaitų rengimas. Per 

planuojamą strategijos įgyvendinimo laikotarpį strategijoje numatytų priemonių įgyvendinimą 

koordinuoja,  ŽRVVG valdybai metines (kas 12 mėnesių) bei, esant reikalui, tarpines  (kas 3 mėnesius)  

strategijos įgyvendinimo ataskaitas rengia ir pristato  strategijos įgyvendinimo priežiūros komitetas.  

Administracinis lygmuo 

Politinis lygmuo 
Teikia ataskaitas, pasiūlymus 
dėl strategijos įgyvendinimo 

Įpareigoja pateikti informaciją, 
pakeitimus, pasiūlymus dėl 
strategijos įgyvendinimo 
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2. Metinių rezultatų aptarimas. Strategijos įgyvendinimo priežiūros komitetas kiekvienais 

metais (kas 12 mėnesių) pristato ŽRVVG valdybai strategijos įgyvendinimo metinę  ataskaitą, esant 

reikalui, tarpinė  strategijos įgyvendinimo ataskaita. 

Esant reikalui, strategija pildoma ir keičiama, atsižvelgus į gautus pasiūlymus, pastabas, pagal 

teikiamas ataskaitas įvertinus  strategijos įgyvendinimo poveikį ŽRVVG teritorijai. Pasiūlymai dėl 

strategijos keitimo teikia strategijos įgyvendinimo priežiūros komitetas ŽRVVG valdybai. ŽRVVG 

valdyba apsvarsčiusi strategijos keitimo klausimą raštu kreipiasi į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie 

Žemės ūkio ministerijos dėl strategijos keitimo. 

Strategijos įgyvendinimo priežiūrą vykdys strategijos įgyvendinimo priežiūros komitetas (toliau 

– komitetas), sudarytas iš vietos veiklos grupės narių.  Komiteto nariai organizuos savo darbą 

vadovaudamiesi parengtu ir ŽRVVG valdybos patvirtintu komiteto darbo reglamentu. Strategijos 

įgyvendinimo priežiūros komitetas stebės strategijos įgyvendinimo eigą, teiks pasiūlymus strategijos 

įgyvendinimo procesui tobulinti. 

 Komitetas vykdydamas strategijos įgyvendinimo priežiūrą vadovausis strategijos įgyvendinimo 

planu bei strategijos įgyvendinimo rodikliais ( 54 lentelė). 

 

54 lentelė. Strategijos  įgyvendinimo priežiūros rodikliai 

Eil. 
Nr. 

Rodiklio pavadinimas Mato vnt. 

1.  Paskelbta kvietimų teikti vietos projektų paraiškas  kartai 
2.  Suteikta konsultacijų potencialiems projektų pareiškėjams/projektų 

vykdytojams  
skaičius 

3.  Pateikta paraiškų strategijai įgyvendinti vnt. 
4.  Pateiktų paraiškų pasiskirstymas pagal strategijos prioritetus, priemones ir 

veiklos sritis 
vnt./proc. 

5.  Pateiktų paraiškų strategijai įgyvendinti finansinė vertė  tūkst.Lt 
6.  Pasirašyta sutarčių su projektų įgyvendintojais vnt. 
7.  Pasirašytų sutarčių vertė tūkst.Lt 
8.  Paramos gavėjai skaičius/proc. 
9.  Atmesta paraiškų  strategijai įgyvendinti vnt./proc. 
10.  Atmestų paraiškų  strategijai įgyvendinti finansinė vertė tūkst. Lt 
11.  Įsisavinta strategijos įgyvendinimo lėšų  Lt/proc. 
12.  Įgyvendintų projektų pobūdis: skaičius/proc. 
12.1. - pelno projektai ; vnt./proc. 
12.2. -ne pelno projektai vnt./proc. 
13. Įgyvendintų projektų finansinė vertė: Tūkst. Lt 
13.1. - pelno projektai ; Tūkst. Lt 
13.2. -ne pelno projektai Tūkst. Lt 
14. Numatytas kofinansavimas: 

• piniginiu įnašu; 
• nekilnojamu turtu; 

 
Tūkst. Lt 

Vertė tūkst. Lt 
Žm.val./vertė 
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• savanorišku darbu. tūkst. Lt 
15. Faktinės kofinansavimo apimtys: 

• piniginiu įnašu; 
• nekilnojamu turtu; 
• savanorišku darbu. 

 
Tūkst. Lt 

Vertė tūkst. Lt 
Žm.val./vertė 

tūkst. Lt 
16. Įgyvendinti vietos projektai, kuriems paramą skyrė ŽRVVG pagal 

Europos žuvininkystės fondo 4 prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės 
regionų plėtra“ remiamas priemones: 

Vnt. 

16.1. Su žuvininkyste susijusios ekonominės veiklos pertvarkos arba krypties 
pakeitimo, skatinant žuvininkystės turizmą, projektai 

Vnt. 

16.2. Žuvininkystės veiklos įvairinimo, tam, kad žvejai galėtų turėti kelias darbo 
vietas, kuriant papildomas darbo vietas ne žuvininkystės sektoriuje, projektai 

Vnt. 

16.3. Mažos apimties žuvininkystei ir  žuvininkystės turizmui skirtos infrastruktūros 
rėmimo projektai 

Vnt. 

16.4. Mažos apimties paslaugų, naudingų mažoms žuvininkyste besiverčiančioms 
bendruomenėms, rėmimo projektai 

Vnt. 

16.5. Žuvininkystės regiono aplinkos saugojimo projektai Vnt. 
16.6. Regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo projektai Vnt. 
16.7. Įgūdžių įgijimo žuvininkystės regiono plėtros strategijos rengimui bei 

įgyvendinimui palengvinti projektai 
Vnt. 

16.8. ŽRVVG ryšių palaikymo projektai Vnt. 
17. Paramos gavėjai pagal žuvininkystės regiono plėtros strategijoje 

numatytas priemones  
Vnt. 

17.1. Veikiančių ūkio subjektų veiklos įvairinimas ir plėtra Vnt. 
17.2. Žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimas ir 

perkvalifikavimas 
Vnt. 

17.3. Žuvininkystės regiono infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas 
žuvininkystės verslo ir žuvininkystės turizmo plėtrai 

Vnt. 

17.4. Žuvininkystės regiono aplinkos atnaujinimas, gyvenimo kokybės gerinimas Vnt. 
18. Bendra investicijų suma vietos projektams Lt. 
18.1. Išlaikytų sukurtų darbo vietų skaičius: Vnt. 
18.2. Išlaikytų sukurtų darbo vietų vyrams skaičius Vnt. 
18.3. Išlaikytų sukurtų darbo vietų moterims skaičius Vnt. 
19. ŽRVVG gyventojų, kurie naudojasi projektų rezultatais, skaičius 

(procentais nuo visų ŽRVVG teritorijos gyventojų) 
Proc. 

 

 

 

Vietos projektų įgyvendinimo laikotarpiu vietos projektų vykdytojai periodiškai teiks vietos 

veiklos grupės valdybai projekto įgyvendinimo ataskaitas bei mokėjimo prašymus. ŽRVVG teiks 

Agentūrai strategijos įgyvendinimo ataskaitas. 
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7. STRATEGIJOS NAUJOVIŠKUMAS, DAUGIASEKTORIŠKUMAS 
 

Strategijos naujoviškumas, visų pirma, pasireiškia tuo, kad ji rengiama pagal Leader metodą, 

kuris yra iššūkis veikiančiai „biurokratinei“ valdymo ir planavimo sistemai, leidžiantis įgyti 

naujoviškos ir specifinės patirties plėtoti veiklas, kurios anksčiau nebuvo vykdomos ŽRVVG 

teritorijoje. ŽRVVG „Vilkauda‘ suformuota partnerystė tarp vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio 

sektoriaus yra naujas darinys, kuriame pilnaverčiu subjektu tampa visuomeninis sektorius, turintis 

sprendimų priėmimo teisę. Tai daugeliu aspektu pasireiškė kaip inovacija, keičianti tradicinę veikiančią 

sistemą ir naujos valdymo ir planavimo sistemos įdiegimą ŽRVVG teritorijoje. Tuo pagrindu ir buvo 

pirmą kartą ŽRVVG teritorijoje parengta strategija.  

Strategija buvo rengiama ir bus įgyvendinta prisilaikant pagrindinio principo „iš apačios į 

viršų“. Tai buvo kaip inovacija, kuri paskatino vietos plėtros procese dalyvauti žuvininkų 

bendruomenės vietos gyventojus ir formuoti naujas gyventojų bendradarbiavimo formas. Naujų idėjų ir 

sprendimų siūlymo ir priėmimo galimybes teikia pats strateginio plano modulis. Strategijoje 

nenumatytos konkrečios priemonės vietos, laiko ir projekto teikėjo lygmenyje, kaip tai yra daroma 

tradiciniuose strateginiuose planuose. Vietos gyventojai, žinodami  strategijos prioritetus ir priemones,  

turės galimybę generuoti unikalias projektų idėjas, teikti projektus ir pretenduoti į paramą jų 

įgyvendinimui. Projekto įgyvendinimo eigoje bus vykdomas  potencialių vietos projektų teikėjų 

skatinimas kurti naujas veiklas, produktus arba paslaugas. Tuo metu ir bus nustatomas idėjų 

naujoviškumas, ir jiems bus suteiktas prioritetas paramos gavimui. Toks strategijos modulis ir jos 

įgyvendinimas motyvuoja gyventojus būti aktyviais projekto įgyvendinimo dalyviais. Tai yra naujas 

tiek strategijos rengimo, tiek įgyvendinimo reiškinys. 

ŽRVVG didelį dėmesį skyrė tam, kad strategijos įgyvendinimas užtikrintų ne vienos krypties, o 

daugiasektorinę vietos plėtrą iki šiol mažai tirtoje teritorijoje. Rengiant strategiją buvo derinami visų 

socialinių grupių interesai ir numatytos priemonės jų poreikių tenkinimui apibrėžtoje ŽRVVG 

teritorijoje. Be to, strategija turi integruotą požiūrį ir aprėpia daugiasektorinę veiklą. Ji numato 

priemones ir įmonių konkurencingumo didinimui, ir priemones, gerinant bendruomenės viešąją 

infrastruktūrą, išsaugant viešąsias erdves ir ugdant partnerystės nuostatas ŽRVVG bendruomenės narių 

tarpe.  
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8. STRATEGIJOS ATITIKTIS EB HORIZONTALIOMS SRITIMS 
 

 

Rengiant strategiją buvo išlaikyta atitiktis Europos Bendrijos horizontaliosioms sritims: darnaus 

vystymosi, lygių galimybių,  regioninės plėtros, informacinės visuomenės.  

Darnus vystymasis. ES darnios plėtros strategija pirmiausiai kreipia dėmesį į gyvenimo kokybę, 

suderinamumą tarp įvairių kartų bei suderinamumą tarp visų ūkio šakų. Pagrindinis atnaujintos ES 

darnios plėtros strategijos tikslas yra identifikuoti ir numatyti priemones, padedančias Europos 

Sąjungai pagerinti gyvenimo kokybę šiai ir ateinančioms kartoms, o kaip priemonę šiam tikslui 

pasiekti, sukurti darnias visuomenes, sugebančias efektyviai naudoti išteklius ir perimti socialinės, 

ekonominės plėtros inovacinį potencialą ir tuo būdu užtikrinti visuomenės gerovę, aplinkos apsaugą ir 

socialinę sanglaudą. Nacionaliniame strateginiame plane numatyti tikslai ir uždaviniai gamtos 

išsaugojimui ir gerinimui, žuvininkystės išteklių tausojimui ir atstatymui. Tokiu būdu Nacionalinio 

strateginio plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimas prisidės prie gyvenimo kokybės gerinimo, 

efektyvaus išteklių naudojimo ir aplinkos išsaugojimo. Strategijoje numatoma suderinti aplinkosaugos, 

ekonominio ir socialinio vystymosi interesus, užtikrinti švarią ir sveiką aplinką. 

Įgyvendinamos strategijos priemonės turės teigiamą poveikį darniam vystymuisi  ŽRVVG  

teritorijoje. Bus tvarkoma viešoji infrastruktūra, pritaikant visuomenės poreikių tenkinimui, gražės 

ŽRVVG vietovių gyvenamoji aplinka, estetinis vaizdas. Plėtojama turizmo infrastruktūra leis 

racionaliau panaudoti gamtos ir kultūros išteklius, skatins regionų darnų vystymąsi. Įgyvendinus 

strategijoje numatytas priemones bus pasiektas aukštesnis kultūrinio, socialinio ir ekonominio ŽRVVG 

teritorijos gyventojų  gyvenimo kokybės  lygis. 

Lygios galimybės. Kaip buvo minėta ankstesniuose skyriuose, žuvininkystės sektorius apima tris 

veiklos sritis: 

 1. Žvejyba vidaus vandenyse. 

2. Žuvų auginimas akvakultūros tvenkiniuose. 

3. Žuvų perdirbimo pramonė bei žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinka. 

Kiekvienas sektorius turi savo specifiką ir iš esmės skiriasi dirbančiųjų lytinė sudėtis. Įmonėse, 

užsiimančiose akvakultūra ir  žvejyba vidaus vandenyse, didžiąją dalį dirbančiųjų sudaro vyrai, tuo 

tarpu, perdirbimo įmonėse  - moterys.  UAB „Saldoga“ 2010 m. pradžioje dirbo 8 vyrai ir 52 moterys.  

ŽRVVG rengdama strategiją užtikrino lygių galimybių principą, visi pageidaujantys vyrai ir 

moterys turėjo galimybę dalyvauti strategijos rengime. ŽRVVG strategijoje numatė prioritetus, 

priemones, kurie turės teigiamą poveikį lygių galimybių plėtrai, bus tenkinami visų socialinių grupių 
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interesai, skatinama jų integracija į pilnavertį gyvenimą, mažinant socialinę-ekonominę atskirtį.  

Įgyvendindama strategiją ŽRVVG užtikrins lygias galimybes tarp vyrų ir moterų bei integruotas lyčių 

lygybės principas. Visiems pareiškėjams bus  užtikrintos lygios teisės dalyvauti projektų veiklose ir 

naudotis projektų rezultatais. ŽRVVG sieks užkirsti kelią diskriminacijai lytimi, rase, etnine kilme, 

religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi ar seksualine orientacija. 

Regioninė plėtra.  ŽRVVG „Vilkauda“ vienintelė grupė Lietuvoje apimanti pietrytinę ir vidurio 

Lietuvos dalį. Vilniaus, Kauno miestai, kurie patenka į ŽRVVG teritoriją, pasižymi aukštu regiono 

ekonominiu ir socialiniu išsivystymo lygiu. Kitų ŽRVVG teritorijų išsivystymo lygis ženkliai 

mažesnis. ES ir Lietuvos plėtra numato mažinti regionų išsivystymo didelius skirtumus. Strategijoje 

numatyta vizija, prioritetai, priemonės prisidės prie regioninės plėtros. Strategijoje numatytos plėtros 

priemonės yra novatoriškos, kuriomis ŽRVVG siekia užtikrinti ŽRVVG vietovių gyvybingumą, 

sprendžiant įvairias plėtros problemas. Strategija padės spręsti teritorijos ekonomines ir socialines 

plėtros problemas, bus stiprinamas ŽRVVG teritorijos vietovių teritorinis konkurencingumas.  

Įgyvendinus strategiją, ŽRVVG teritorijoje bus sudarytos galimybės plėtoti palankią socialinę, 

ekonominę ir kultūrinę aplinką, kuri turės teigiamą poveikį bendrai regioninei plėtrai.   

Informacinė visuomenė. Sparčiai besiplečiantis žuvininkystės sektorius plečia rinkų paiešką ir 

priverstas konkuruoti ne tik vidaus rinkoje, bet ir su kitų išsivysčiusių valstybių žuvininkais. Darbo 

sėkmė ir rinkų paieška žymia dalimi priklauso nuo sukurtos informacinės sistemos. Daugelyje ŽRVVG 

įmonių įdiegta automatinė gamybos valdymo sistema. Aukštas technologijų išsivystymo lygis 

reikalauja kvalifikuotų specialistų informacinių sistemų valdymui. ŽRVVG dalį paramos numatė  skirti 

veiksmams, kurie skatins informacinės visuomenės plėtrą. ŽRVVG rems žuvininkystės bendruomenės 

viešąsias iniciatyvas, teikiant interneto bei kitas informacinių technologijų paslaugas, siekiant padidinti 

bendrą naudojimąsi informacinių ir ryšių technologijų lygį, mažinant skaitmeninę ŽRVVG teritorijos 

gyventojų atskirtį.  
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9.STRATEGIJOS SUDERINAMUMAS IR PAPILDOMUMAS LIETUVOS 
ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2007–2013 METŲ NACIONALINIAM 

STRATEGINIAM PLANUI, VEIKSMŲ PROGRAMAI IR KITIEMS NACIONALINIAMS 
IR REGIONINIAMS DOKUMENTAMS, STRATEGIJOS SUDERINAMUMAS SU 

PROGRAMOMIS, FINANSUOJAMOMIS IŠ STRUKTŪRINIŲ FONDŲ 
 

 

Strategijoje numatyti prioritetai ir priemonės suderinti, atitinka ir papildo Bendrąją  

žuvininkystės politiką,  Lietuvos žuvininkystės  sektoriaus 2007-2013 metų nacionalinį strateginį planą, 

Lietuvos žuvininkystės  sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programą.  

Strategija atitinka bei papildo Bendrosios žuvininkystės politikos tikslus: apsaugoti išteklius 

nuo pereikvojimo, užtikrinti pajamas žvejams, nuolat aprūpinti vartotojus ir perdirbimo pramonę jūros 

gėrybėmis už priimtiną kainą, biologiniu, aplinkos ir ekonominiu požiūriu tausiai naudoti gyvuosius 

vandens išteklius. 

Strategija atitinka ir siekia  Lietuvos žuvininkystės  sektoriaus 2007-2013 metų nacionalinio 

strateginio plane suformuluotą žuvininkystės sektoriaus strateginę viziją: žuvininkystės sektoriaus 

plėtra ir konkurencingumo didinimas, užtikrinant ekonominį, aplinkos ir socialinį tvarumą, žuvų 

išteklių tausojimą ir atkūrimą. Strategija atitinka  skatina Lietuvos žuvininkystės  sektoriaus 2007-2013 

metų nacionaliniame strateginiame plane pagrindinių šakų plėtojimą:  vidaus vandenų žvejybą, 

akvakultūrą,  žuvų perdirbimo pramonę. 

Įgyvendinus strategijoje numatytus prioritetus, priemones, ji prisidės prie Lietuvos 

žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų nacionaliniame strateginiame plane numatytų tikslų  

įgyvendinimo, o tai leis gerinti ekonominę ir socialinę žuvininkystės regionų padėtį, remiant 

žuvininkystės regionų bendruomenes, žmogiškųjų išteklių stiprinimą, gerinti aplinkos kokybę (55 

lentelė). 
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55 lentelė. Strategijos atitiktis Lietuvos žuvininkystės  sektoriaus 2007-2013 metų nacionaliniam 
strateginiam planui 

 

Strategijos prioritetai, priemonės  Lietuvos žuvininkystės  sektoriaus 
2007-2013 metų nacionalinio strateginio 
plano tikslai 

1 prioritetas.  Žuvininkystės sektoriaus ekonominės 
veiklos įvairinimas, plėtra ir dirbančiųjų 
kvalifikacijos kėlimas 
1.1 priemonė. Veikiančių ūkio subjektų veiklos 
įvairinimas ir plėtra 
1.2. priemonė. Žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų 
kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas 
2 prioritetas. Žuvininkystei ir žuvininkystės 
turizmui skirtos infrastruktūros bei žuvininkystės 
regiono gyvenimo kokybės gerinimas 
 
2.1 priemonė.  Žuvininkystės regiono infrastruktūros 
gerinimas ir pritaikymas žuvininkystės verslo ir 
žuvininkystės turizmo plėtrai 
2.2. priemonė.  Žuvininkystės regiono aplinkos 
atnaujinimas, gyvenimo kokybės gerinimas 

Tikslas. Stabilios ir ilgalaikės žvejybos 
pajėgumų ir žvejybos galimybių 
pusiausvyros  užtikrinimas 
Tikslas. Darnios, subalansuotos ir tvarios 
ekonominės veiklos plėtros, darbų ir 
žmogiškųjų išteklių stiprinimas, aplinkos 
saugojimas ir gerinimas 

 
Strategija atitinka ir papildo Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų 

programoje numatytas prioritetines kryptis ir tikslus 63 lentelėje. Strategija atitinka ir siekia „Tvari 

žuvininkystės regionų plėtra“ priemonės „Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas“ 

bendrąjį tikslą – žuvininkystės regionų tvari plėtra ir gyvenimo kokybės juose gerinimas vietos 

iniciatyvos ir partnerystės pagrindu, bei tikslus. 

Strategijoje numatyti prioritetai, priemonės atitinka prioritetinių krypčių priemonių tikslus bei 

sąlygas, kurias numato atitinkamų Veiksmų programos priemonių įgyvendinimo taisyklės (56 lentelė). 
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56 lentelė. Strategijos atitiktis Lietuvos žuvininkystės  sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų 
programai 
 
Strategijos prioritetai, priemonės  Lietuvos žuvininkystės  sektoriaus 2007-2013 

metų  veiksmų programos prioritetinės 
kryptys, priemonės, tikslai 

1 prioritetas.  Žuvininkystės sektoriaus 
ekonominės veiklos įvairinimas, plėtra ir 
dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimas 
1.1 priemonė. Veikiančių ūkio subjektų 
veiklos įvairinimas ir plėtra 
1.2. priemonė. Žuvininkystės sektoriaus 
dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimas ir 
perkvalifikavimas 
2 prioritetas. Žuvininkystei ir žuvininkystės 
turizmui skirtos infrastruktūros bei 
žuvininkystės regiono gyvenimo kokybės 
gerinimas 
 
2.1 priemonė.  Žuvininkystės regiono 
infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas 
žuvininkystės verslo ir žuvininkystės turizmo 
plėtrai 
2.2. priemonė.  Žuvininkystės regiono 
aplinkos atnaujinimas, gyvenimo kokybės 
gerinimas 

Antroji prioritetinė kryptis. Akvakultūra, 
žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų perdirbimas ir 
rinkodara. 
1 Priemonė. Akvakultūra. 
Tikslas. Akvakultūros ūkių konkurencingumo 
stiprinimas ir kokybiškos platesnio asortimento 
produkcijos gamyba. 
2 Priemonė. Žvejyba vidaus vandenyse. 
Tikslas. Konkurencingo žvejybos verslo vidaus 
vandenyse  sistemos sukūrimas, užtikrinant žuvų 
išteklių apsaugą. 
3 Priemonė. Žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų perdirbimas ir rinkodara. 
Tikslas. Žuvų perdirbimo pramonės 
konkurencingumo stiprinimas ir efektyvesnės 
rinkodaros skatinimas bei kokybiškos 
produkcijos tiekimas vartotojams. 
Trečioji prioritetinė kryptis. Bendro intereso 
priemonės. 
Tikslas – kuriant konkurencingą žuvininkystės 
sektorių, skatinti sektoriaus įmonių ir pripažintų 
gamintojų organizacijų ar kitų visuomeninių 
organizacijų bendrą veiklą, saugoti ir plėtoti 
gyvuosius vandens išteklius, užtikrinti žvejybos 
uostų, prieplaukų ir kitų infrastruktūros objektų 
plėtrą. 
1Priemonė. Žvejybos uostai, prieplaukos, 
iškrovimo vietos. 
2 Priemonė. Kolektyviniai veiksmai. 
3 Priemonė. Vandens faunos ir floros apsaugai ir 
plėtojimui skirtos priemonės. 
4 Priemonė. Bandomieji projektai. 

 

Strategija atitinka ir papildo Alytaus rajono savivaldybės 2007-2013 m. strateginį plėtros planą, 

Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginį planą 2007-2013 m., Vilniaus regiono plėtros planą 2007-

2013 m., Vilniaus miesto 2002-2011 m. strateginį planą, Vilniaus rajono savivaldybės 2008-2015 m. 

strateginį plėtros planą, Elektrėnų savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2013 m., Trakų rajono 

savivaldybės 2008-2015 metų strateginį planą, Kauno regiono 2007 – 2013 m. plėtros planą, Kauno 
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regiono turizmo plėtros strategiją 2007-2013 m.,  Kauno rajono savivaldybės plėtros planą 2007-2013 

m. 57 lentelėje. 

57 lentelė. Strategijos atitiktis rajonų, miestų strateginiams planams 
 

Strategijos prioritetai Alytaus rajono savivaldybės 2007-2013 m. 
strateginio plėtros plano prioritetai 

1 prioritetas.  Žuvininkystės sektoriaus ekonominės 
veiklos įvairinimas, plėtra ir dirbančiųjų kvalifikacijos 
kėlimas. 
2 prioritetas. Žuvininkystei ir žuvininkystės 
turizmui skirtos infrastruktūros bei žuvininkystės 
regiono gyvenimo kokybės gerinimas. 

1 prioritetas. Verslo, turizmo ir žemės ūkio plėtra. 
2 prioritetas. Infrastruktūros ir aplinkos plėtra. 

3 prioritetas. Žmogiškųjų išteklių ugdymas bei 
tobulinimas, gyvenimo kokybės užtikrinimas. 

Strategijos prioritetai Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio 
plano 2007-2013 m. prioritetai 

1 prioritetas.  Žuvininkystės sektoriaus ekonominės 
veiklos įvairinimas, plėtra ir dirbančiųjų kvalifikacijos 
kėlimas. 
2 prioritetas. Žuvininkystei ir žuvininkystės 
turizmui skirtos infrastruktūros bei žuvininkystės 
regiono gyvenimo kokybės gerinimas. 

1 prioritetas. Aplinkos ir patrauklumo didinimas. 
2 prioritetas. Pažangios ir iniciatyvios ekonomikos 
skatinimas. 
3 prioritetas. Gyvenimo kokybės gerinimas. 
4 prioritetas. Žmogui draugiškos aplinkos kūrimas. 

Strategijos prioritetai Vilniaus regiono plėtros plano 2007-2013 m. 
prioritetai, tikslai 

1 prioritetas. Progresyvi ir nuolat auganti 
ekonomika. 
2 prioritetas. Produktyvūs ir konkurencingi 
žmogiškieji ištekliai. 
3 prioritetas. Sveika ir kokybiška gyvenimo 
aplinka. 
 

Vilniaus miesto 2002-2011 m. strateginio plano 
prioritetai 

1 prioritetas. Vilniaus tarptautinio 
konkurencingumo didinimas. 
2 prioritetas. Naujos ekonomikos plėtra. 
3 prioritetas. Pažangios visuomenės kūrimas. 
4 prioritetas. Susisiekimo ir inžinierinės 
infrastruktūros plėtra. 

Vilniaus rajono savivaldybės 2008-2015 m. 
strateginis plėtros planas 

1 prioritetas.  Žuvininkystės sektoriaus ekonominės 
veiklos įvairinimas, plėtra ir dirbančiųjų kvalifikacijos 
kėlimas. 
2 prioritetas. Žuvininkystei ir žuvininkystės 
turizmui skirtos infrastruktūros bei žuvininkystės 
regiono gyvenimo kokybės gerinimas. 

1 prioritetas. Progresyvi ir nuolat auganti 
ekonomika. 
2 prioritetas. Produktyvūs ir konkurencingi 
žmogiškieji ištekliai. 
3 prioritetas. Sveika ir kokybiška gyvenimo 
aplinka. 

Strategijos prioritetai Elektrėnų savivaldybės strateginio  plėtros plano 
iki 2013 m. prioritetai, tikslai 

1 prioritetas.  Žuvininkystės sektoriaus ekonominės 
veiklos įvairinimas, plėtra ir dirbančiųjų kvalifikacijos 

1 prioritetas. Palankios aplinkos sukūrimas, 
pramonės, verslo ir turizmo plėtrai. 
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kėlimas. 
2 prioritetas. Žuvininkystei ir žuvininkystės turizmui 
skirtos infrastruktūros bei žuvininkystės regiono 
gyvenimo kokybės gerinimas. 

2 prioritetas. Viešųjų  paslaugų užtikrinimas ir 
plėtra. 
3 prioritetas.  Žmogiškųjų išteklių plėtra. 
4 prioritetas. Administratorių gebėjimų stiprinimas 
ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas. 
 

Strategijos prioritetai Trakų rajono savivaldybės 2008-2015 metų 
strateginio plėtros plano prioritetai, tikslai 

 
1 prioritetas.  Žuvininkystės sektoriaus ekonominės 
veiklos įvairinimas, plėtra ir dirbančiųjų kvalifikacijos 
kėlimas. 
2 prioritetas. Žuvininkystei ir žuvininkystės turizmui 
skirtos infrastruktūros bei žuvininkystės regiono 
gyvenimo kokybės gerinimas. 

1 prioritetas. Rajono istorinio – kultūrinio ir 
rekreacinio potencialo didinimas. 
2 prioritetas. Investicijos į žmones. 
3 prioritetas. Patogios, švarios ir saugios aplinkos 
kūrimas. 
4 prioritetas. Verslo ir ekonomikos plėtra. 

Strategijos prioritetai Kauno regiono 2007 – 2013 m. plėtros plano 
prioritetai  

3 prioritetas. Gyvenimo kokybė. 
4 prioritetas. Žmogaus ir aplinkos santara. 
 
Kauno regiono turizmo plėtros strategijos 2007-

2013m. tikslai 
1 prioritetas. Naujoji ekonomika, apimanti 
žiniomis grįsto verslo, pramonės, turizmo ir 
transporto infrastruktūros plėtrą. 
2 prioritetas. Modernus kaimas, apimantis 
konkurencingo ekologiško žemės ūkio ir kaimo 
diversifikuotą plėtrą. 
3 prioritetas. Gyvenimo kokybė, apimanti žinių ir 
sveikos visuomenės kūrimą ir vystymą, žmogiškųjų 
išteklių ir viešųjų paslaugų vystymą. 
4 prioritetas. Žmogaus ir aplinkos santara, apimanti 
žmogaus ir aplinkos saugą, aplinkos kokybės 
gerinimą ir inžinerinės infrastruktūros plėtrą. 

Kauno rajono savivaldybės plėtros plano 
2007-2013 m. prioritetai  

1 prioritetas.  Žuvininkystės sektoriaus ekonominės 
veiklos įvairinimas, plėtra ir dirbančiųjų kvalifikacijos 
kėlimas. 
2 prioritetas. Žuvininkystei ir žuvininkystės turizmui 
skirtos infrastruktūros bei žuvininkystės regiono 
gyvenimo kokybės gerinimas. 

1 prioritetas. Infrastruktūros tobulinimas. 
2 prioritetas. Valdymo tobulinimas. 
3 prioritetas. Bendruomenės ugdymas.  
4 prioritetas. Aplinkos kokybės gerinimas.  

 

Strategijoje numatyti prioritetai ir priemonės yra tarpusavyje suderinti ir vieni kitus papildo.  

Strategija prisidės ir prie kitų ES fondų: EŽŪFKP, Europos regioninės plėtros fondo (toliau- 

ERPF), Europos socialinio fondo (toliau – ESF) . Tačiau tie patys projektai negalės būti finansuojami iš 

kelių ES finansinių instrumentų, todėl ŽRVVG nustatė paramos pagal skirtingus fondus ribas pagal 

principus: pagal remiamas veiklos sritis, paramos gavėjus(58 lentelė). 
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58 lentelė. Strategijos suderinamumas su programomis, finansuojamomis iš ES struktūrinių 
fondų 
 
Remtinos veiklos pagal strategiją Suderinamumas su kitais ES fondais 

 
Diversifikacija, turizmas, kultūros paveldo ir pakrančių aplinkos kokybės gerinimas (atskirties 

taškas pagal gavėjus ir žuvininkystės regiono plėtros strategijose numatytas veiklos sritis) 
1.Žuvininkystės regiono 
infrastruktūros gerinimas ir 
pritaikymas žuvininkystės verslo ir 
žuvininkystės turizmo plėtrai. 
2. Žuvininkystės regiono aplinkos 
atnaujinimas, gyvenimo kokybės 
gerinimas. 

ERPF: 
• Parama viešosios turizmo infrastruktūros plėtrai, panaudojant 
gamtinius ir kultūros paveldo išteklius, aktyvaus turizmo infrastruktūros 
kūrimui bei modernizavimui; 
• Parama turizmo paslaugų plėtrai. 
•Parama kaimo vietovių infrastruktūros gerinimui, investicijoms į kaimo 
vietovių 
viešųjų erdvių plėtrą, atnaujinant viešąją poilsio, laisvalaikio, sporto 
infrastruktūrą, kultūros 
infrastruktūros plėtrai, modernizuojant kaimo vietovėse esančių kultūros 
įstaigų (poilsio centrų, muziejų ir viešųjų bibliotekų, tenkinančių 
bendruomenės poreikius) 
infrastruktūrą. 
• Parama sunaikintų kraštovaizdžio elementų atkūrimui, vizualinės 
kraštovaizdžio taršos sumažinimui (karjerų, gamybinių pastatų 
(neturinčių šeimininko) sutvarkymui bei nugriovimui saugomose 
teritorijose). 
• Parama Baltijos jūros krantų Lietuvoje tvarkymo užtikrinimui. 
EŽŪFKP: 
● Parama visokeriopai alternatyviai žemės ūkio veiklai, tradicinių amatų 
plėtrai , kaimo turizmo veiklos skatinimui, kaimų atnaujinimui ir plėtrai. 

Žmogiškųjų išteklių plėtra (atskirties taškai pagal gavėjus ir Žuvininkystės regiono plėtros 
strategijoje numatytas veiklos sritis) 

1. Žuvininkystės sektoriaus 
dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimas 
ir perkvalifikavimas. 

ESF: 
• Parama ieškantiems darbo asmenims, kurie siekia naujos kvalifikacijos 
ir naujų įdarbinimo galimybių (įskaitant asmenis, kurie paliko 
žuvininkystės sektorių) per užimtumo tarnybą 
(Lietuvos darbo biržą). 
EŽŪFKP: 
• Parama kaimo gyventojų, užsiimančių žemės ūkio ar miškininkystės 
veikla, ir kaimo bendruomenių narių mokymams bei 
kvalifikacijos kėlimui. 

 

Atskirties taškai tarp LEADER VVG plėtros strategijos ir ŽRVVG strategijos 

finansuojamų veiklų. 

Strategija parengta nepažeidžiant Veiksmų programoje nustatytų takoskyrų tarp EŽF ir kitų ES 

paramos fondų principų. „Vilkaudos“ kaimiškojoje teritorijoje yra įsikūrusios vietos veiklos grupės, 

kurios dirba Leader metodo pagrindu, jos yra parengusios ir sėkmingai įgyvendina Vietos plėtros 

strategijas.  Siekiant užtikrinti, kad tas pats projektas nebūtų finansuojamas iš skirtingų fondų, visos 

ŽRVVG  „ Vilkaudos“ teritorijoje esančios VVG strategijos įgyvendinimo metu prieš darant kvietimą 
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potencialiems pareiškėjams teikti paraiškas, parengia specialiąsias taisykles. Taisyklėse numatomi 

galimi pareiškėjai, remiamos veiklos sritys. VVG savo teisinėje bazėje vadovaujasi KPP 2007 – 2013 

metų  programos nuostatomis, kuriose parama žuvininkystės sektoriui nenumatyta.  Dėl minėtos 

priežasties, žuvininkystės  sektoriaus juridiniai ir fiziniai asmenys negali būti tinkami pareiškėjai. 

Specialiąsias taisykles  strategijos įgyvendinimo metu parengs ir ŽRVVG. Jose tinkami pareiškėjai bus 

tik žuvininkystės sektoriaus fiziniai ir juridiniai asmenys.  Siekiant užtikrinti, kad tas pats projektas 

nebūtų finansuojamas iš skirtingų fondų, įgyvendinant strategiją  bus numatyta, kad pareiškėjas iš 

savivaldybės turės gauti pažymą apie įgyvendinamo projekto finansavimo šaltinius.   ŽRVVG savo 

strategijose numatė atskirti veiklos sritis, kurias ketina finansuoti, ir nurodyti, kokias panašias veiklos 

sritis ketina VVG. Takoskyros tarp ŽRVVG ir VVG plėtros strategijų yra nustatytos pagal paramos 

gavėjų rūšį ir pagal plėtros strategijoje numatytų tinkamų veiklos sričių pobūdį pateikta 59 lentelėje. 

 

59 lentelė. Takoskyros tarp ŽRVVG ir VVG plėtros strategijų numatymas 

Prioritetai, priemonės Paramos gavėjų rūšį Numatytų tinkamų veiklos 
sričių pobūdis 

Žuvininkystės regiono 2010-2013 metų vietos plėtros strategijos prioritetai, priemonės 
1. PRIORITETAS.  Žuvininkystės sektoriaus ekonominės veiklos įvairinimas, plėtra ir dirbančiųjų 
kvalifikacijos kėlimas 
1.1 priemonė.   Veikiančių ūkio 
subjektų veiklos įvairinimas ir 
plėtra 
 

1. Vietos projektų paraiškas gali teikti 
Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka strategijos vykdytojo 
teritorijoje įregistruoti ir (arba) 
veikiantys fiziniai arba juridiniai 
žuvininkystės sektoriaus asmenys. 

1.1.1. Žuvininkystės sektoriaus 
įmonių plėtra; 
1.1.2. Žuvininkystės veiklos 
įvairinimas. 

1.2 priemonė. Žuvininkystės 
sektoriaus dirbančiųjų 
kvalifikacijos kėlimas ir 
perkvalifikavimas 
 

1. Vietos projektų paraiškas gali teikti 
Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka strategijos vykdytojo 
teritorijoje įregistruoti ir (arba) 
veikiantys fiziniai arba juridiniai 
žuvininkystės sektoriaus asmenys. 

1.2.1. ŽRVVG teritorijos 
žuvininkystės sektoriaus 
darbuotojų gebėjimų ugdymas; 
1.2.2. Tarptautinis 
bendradarbiavimas ir pažangios 
patirties įsisavinimas. 

II PRIORITETAS.  Žuvininkystei ir žuvininkystės turizmui skirtos infrastruktūros bei žuvininkystės 
darbuotojų darbo sąlygų ir sveikatingumo gerinimas 
2.1. priemonė.  Žuvininkystės 
regiono infrastruktūros gerinimas 
ir pritaikymas žuvininkystės 
verslo ir žuvininkystės turizmo 
plėtrai 

1. Vietos projektų paraiškas gali teikti 
Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka strategijos vykdytojo 
teritorijoje įregistruoti ir (arba) 
veikiantys fiziniai arba juridiniai 
žuvininkystės sektoriaus asmenys. 

2.1.1. Ekonominės veiklos 
pertvarkymas, keitimas; 
2.2.2.  Viešosios infrastruktūros 
sutvarkymas. 

2.2. priemonė. Žuvininkystės 
regiono aplinkos atnaujinimas, 
gyvenimo kokybės gerinimas 
 

1. Vietos projektų paraiškas gali teikti 
Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka strategijos vykdytojo 
teritorijoje įregistruoti ir (arba) 
veikiantys fiziniai arba juridiniai 
žuvininkystės sektoriaus asmenys. 

2.2.1. Mažos apimties 
žuvininkystei skirtos 
infrastruktūros ir aplinkos 
atnaujinimas; 
2.2.2. Žuvininkystės regiono 
bendruomenės gyvenimo 
kokybės gerinimas 
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TRAKŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 
Vietos plėtros  2009-2014 metų strategijos prioritetai, priemonės 

I PRIORITETAS.  Patrauklios veikti kaimo bendruomenėms aplinkos kūrimas ir tradicinių amatų 
išsaugojimas 
1.1. priemonė. Visuomeninės 
paskirties pastatų renovavimas, 
aplinkos tvarkymas ir 
pritaikymas bendruomenės 
poreikiams 

1.  Kaimo bendruomenė 
2. Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje 
veikiantys viešieji juridiniai asmenys 
3. Savivaldybės institucijos 
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto 
paraišką savarankiškai arba kartu su 
partneriu (-iais). 

1.1.1.Kaimo   bendruomenių ir 
NVO  pastatų renovavimas ir 
aplinkos tvarkymas; 
1.1.2. Įvairių centrų kūrimas,  
viešųjų juridinių asmenų 
pastatų ir jų aplinkos 
tvarkymas. 

1.2. priemonė. Tradicinių amatų 
centrų kūrimas 

1.  Kaimo bendruomenė 
2. Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje 
veikiantys viešieji juridiniai asmenys 
3. Savivaldybės institucijos 
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto 
paraišką savarankiškai arba kartu su 
partneriu (-iais). 

1.2.1. Įvairių Trakų krašto 
tradicinių  amatų atgaivinimas 
ir išsaugojimas  
 

II PRIORITETAS. Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir sukūrimas 
2.1 priemonė. Visuomeninės 
paskirties viešosios erdvės 
sutvarkymas 

1.  Kaimo bendruomenė 
2. Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje 
veikiantys viešieji juridiniai asmenys 
3. Savivaldybės institucijos 
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto 
paraišką savarankiškai arba kartu su 
partneriu (-iais). 

2.1.1. Kraštovaizdžio 
komponentų išsaugojimas ir 
gerinimas; 
2.1.2. Verslo ir  kultūros 
infrastruktūros sąlygų 
gerinimas. 

2.2 priemonė. Vandens tiekimo 
ir nuotekų sistemų rekonstrukcija 
ir įrengimas 

1.  Kaimo bendruomenė 
2. Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje 
veikiantys viešieji juridiniai asmenys 
3. Savivaldybės institucijos 
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto 
paraišką savarankiškai arba kartu su 
partneriu (-iais). 

2.2.1. Geriamojo vandens 
sistemų renovavimas ir 
įrengimas; 
2.2.2. Nuotekų tvarkymo 
sistemų renovavimas ir 
įrengimas. 

2.3 priemonė.  Sporto aikštynų, 
vaikų žaidimo aikštelių 
įrengimas ir  sutvarkymas 

1.  Kaimo bendruomenė 
2. Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje 
veikiantys viešieji juridiniai asmenys 
3. Savivaldybės institucijos 
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto 
paraišką savarankiškai arba kartu su 
partneriu (-iais). 

2.3.1. Įvairių sporto šakų 
žaidimo aikštynų, žaidimo 
aikštelių  įrengimas; 
2.3.2. Veikiančių sporto 
aikštynų renovavimui ir 
pritaikymui tikslinių žmonių 
grupių poreikiams. 

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 
Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos prioritetai, priemonės 

I PRIORITETAS. Bendruomeniškumo ugdymas kuriant, rekonstruojant buveines ir išsaugant kultūros 
paveldą 
1.1. priemonė. Visuomeninės 
paskirties pastatų rekonstrukcija 
ir pritaikymas bendruomenės 
poreikiams 

1.  Kaimo bendruomenė 
2. Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje 
veikiantys viešieji juridiniai asmenys 
3. Savivaldybės institucijos 
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto 
paraišką savarankiškai arba kartu su 
partneriu (-iais). 

1.1.1.Kaimo bendruomenių 
pastatų renovavimas; 
1.1.2. Viešųjų juridinių asmenų 
pastatų renovavimas. 

1.2. priemonė.  Istorinę, 
kultūrinę  reikšmę turinčių 

1.  Kaimo bendruomenė 
2. Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje 

1.2.1.Kultūros objektų ir jų 
teritorijų sutvarkymas; 
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objektų išsaugojimas ir amatų 
plėtra 

veikiantys viešieji juridiniai asmenys 
3. Savivaldybės institucijos 
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto 
paraišką savarankiškai arba kartu su 
partneriu (-iais). 

1.2.2. Krašto etnokultūros 
savitumo ir tradicijų 
išsaugojimas.  

II PRIORITETAS. Viešosios infrastruktūros ir gyventojų saugumo užtikrinimas 
2.1. priemonė. Visuomeninės 
paskirties viešosios erdvės 
sutvarkymas 

1.  Kaimo bendruomenė 
2. Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje 
veikiantys viešieji juridiniai asmenys 
3. Savivaldybės institucijos 
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto 
paraišką savarankiškai arba kartu su 
partneriu (-iais). 

2.1.1. Centrinių aikščių ir kt. 
teritorijų sutvarkymas, siekiant 
išsaugoti vietovės identitetą; 
2.1.2. Visuomeninės paskirties 
erdvių tvarkymas ir įrengimas 
rekreacijai bei turiningo 
laisvalaikio praleidimui. 

2.2. priemonė. Vandens tiekimo 
ir nuotekų sistemų rekonstrukcija 
ir įrengimas 

1.  Kaimo bendruomenė 
2. Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje 
veikiantys viešieji juridiniai asmenys 
3. Savivaldybės institucijos 
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto 
paraišką savarankiškai arba kartu su 
partneriu (-iais). 

2.2.1. Geriamojo vandens 
sistemų renovavimas ir 
įrengimas; 
2.2.2. Nuotekų tvarkymo 
sistemų renovavimas ir 
įrengimas. 

2.3. priemonė.  Sporto aikštynų, 
vaikų žaidimo aikštelių 
įrengimas ir  sutvarkymas 

1.  Kaimo bendruomenė 
2. Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje 
veikiantys viešieji juridiniai asmenys 
3. Savivaldybės institucijos 
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto 
paraišką savarankiškai arba kartu su 
partneriu (-iais). 

2.3.1. Įvairių sporto šakų 
žaidimo aikštynų, žaidimo 
aikštelių  įrengimas ir 
renovavimas. 
 

2.4. priemonė.  Gyventojų 
saugumo gerinimas 

1.  Kaimo bendruomenė 
2. Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje 
veikiantys viešieji juridiniai asmenys 
3. Savivaldybės institucijos 
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto 
paraišką savarankiškai arba kartu su 
partneriu (-iais). 

2.4.1. Viešųjų teritorijų 
apšvietimo gerinimas, 
stebėjimo kamerų įrengimas. 

Asociacijoe Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės 
Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos prioritetai, priemonės 

I PRIORITETAS. Kaimo verslų įvairinimas, gyventojų užimtumo ir pajamų didinimas 
1.1. priemonė. Parama verslo 
kūrimui ir plėtrai 

1.Pelno siekianti mikroįmonė, galinti 
užsiimti gamybine ir (arba) komercine 
veikla;  
2. kaimo gyventojas. 
 

1.1.1.Parama teikiama 
alternatyvioms ūkio veikloms, 
įskaitant pagrindines paslaugas 
(pelno siekiančius projektus) 
kaimo vietovėje. 

1.2. priemonė. Kaimo turizmo 
veiklos skatinimas 

1. Ūkininkas. 
2. Kaimo gyventojas. 
 

1.2.1. Kaimo turizmo 
skatinimas, įskaitant amatų 
plėtrą kaimo turizmo sodybose. 

II PRIORITETAS. Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas, teritorijos sutvarkymas pritaikant 
juos bendruomenės tikslinių grupių poreikių tenkinimui 
2.1. priemonė. Visuomeninės 
paskirties pastatų rekonstrukcija 
ir aplinkos sutvarkymas 

1.Asociacijos Kaišiadorių rajono VVG 
teritorijoje įregistruotos kaimo 
bendruomenės, savivaldybė, 
nevyriausybinės organizacijos ir kiti 
kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje 
veikiantys juridiniai asmenys 

2.2.1.Kaimo bendruomenės 
namų statyba, rekonstrukcija, 
remontas, teritorijų 
sutvarkymas. 
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2.2. priemonė. Jaunimo ir 
suaugusiųjų centrų kūrimas ir jų 
pritaikymas visuomeninei 
veiklai.  
 

1.Asociacijos Kaišiadorių rajono VVG 
teritorijoje įregistruotos kaimo 
bendruomenės, savivaldybė, 
nevyriausybinės organizacijos ir kiti 
kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje 
veikiantys juridiniai asmenys 

2.2.2.Daugiafunkcinių centrų 
patalpų įrengimas ir paslaugų 
kūrimas, teikimas. 
 

III Prioritetas.  Infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas išsaugant kaimo kraštovaizdžio kultūros 
identitetą ir viešąsias erdves ir pritaikant jas gyventojų poreikiams 
3.1.Prieigos prie vandens 
telkinių, parkų ir poilsio zonų 
įrengimas ir sutvarkymas.  

1. Kaimo bendruomenės, 
nevyriausybinės organizacijos ir kiti 
kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje 
veikiantys juridiniai asmenys, 
savivaldybės ir jų institucijos. 

3.1.1. viešosios infrastruktūros 
tvarkymas ir kūrimas. 

3.2. Sporto aikštynų, vaikų 
žaidimo aikštelių sutvarkymas ir 
įrengimas, inventoriaus 
įsigijimas.  

1. Kaimo bendruomenės, 
nevyriausybinės organizacijos ir kiti 
kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje 
veikiantys juridiniai asmenys, 
savivaldybės ir jų institucijos. 

3.1.2. Sporto aikštynų, aikštelių 
sutvarkymas ir įrengimas. 

IV Prioritetas. Etnokultūros paveldo išsaugojimas, plėtra ir panaudojimas   krašto tradicijų išlaikymui 
4.1. Etnokultūros paveldo 
objektų išsaugojimas. 

1. Kaimo bendruomenės, 
nevyriausybinės organizacijos ir kiti 
kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje 
veikiantys juridiniai asmenys, 
savivaldybės ir jų institucijos. 

4.1.1. istorinę, etnokultūrinę, 
architektūrinę vertę turinčių 
kaimo  paveldo objektų ir 
kraštovaizdžio komponentų 
išsaugojimas ir modernizavimas 

4.2. Tradicinių amatų  centrų 
kūrimas. 

1. Kaimo bendruomenės, 
nevyriausybinės organizacijos ir kiti 
kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje 
veikiantys juridiniai asmenys, 
savivaldybės ir jų institucijos. 

4.2.2. tradicinių amatų centrų 
kūrimas ir plėtra. 

Vilniaus rajono vietos veiklos grupės 
Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos  prioritetai, priemonės 

I prioritetas. Patrauklios gyventi kaimo aplinkos kūrimas. 
1.1 priemonė . Kaimo 
atnaujinimas ir plėtra 

1. Kaimo bendruomenė, savivaldybė, 
nevyriausybinė organizacija, kitas 
juridinis asmuo, išskyrus VVG 

1.1.1. Patalpų bendruomenės 
reikmėms atnaujinimas ir 
įrengimas;  
1.1.2. Viešosios aplinkos 
tvarkymas ir kūrimas; 
1.1.3.  Istorinę, etnokultūrinę 
vertę turinčių kaimo paveldo 
objektų ir kraštovaizdžio 
komponentų išsaugojimas ir 
modernizavimas. 

II prioritetas. Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas. 
2.1 priemonė. Kaimo gyventojų 
aktyvumo, bendruomeniškumo 
skatinimas 

1. Kaimo bendruomenė, savivaldybė, 
nevyriausybinė organizacija, kitas 
juridinis asmuo, išskyrus VVG 

2.1.1.Kaimo gyventojų 
dalyvavimo bendruomenės 
veikloje rėmimas; 
2.1.2. Vietovės patrauklumą, 
žinomumą didinančios 
priemonės. 

2.2 priemonė. Kaimo gyventojų 
verslumo ir ekonominio 
aktyvumo didinimas 

1. Kaimo bendruomenė, savivaldybė, 
nevyriausybinė organizacija, kitas 
juridinis asmuo, išskyrus VVG 

2.2.1. Verslo plėtrai palankios 
aplinkos kūrimo, gyventojų 
verslumo skatinimo priemonės. 

Kauno rajono vietos veiklos grupės 
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Kauno rajono vietos plėtros 2007–2013 m. strategijos  prioritetai, priemonės 
I prioritetas. Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, 
stiprinant jos saugumą ir solidarumą 
priemonė. Kaimo 
atnaujinimas ir plėtra 

1. Kaimo bendruomenė, savivaldybė, 
nevyriausybinė organizacija, kitas 
juridinis asmuo, išskyrus VVG. 
 

1.1.1. Viešųjų pastatų 
atnaujinimas ir pritaikymas 
visuomenės poreikiams; 
1.1.2. Gyvenviečių viešųjų 
vietų sutvarkymas, sporto ir 
poilsio zonų įrengimas; 
1.1.3. Vandens tiekimo ir 
nuotekų infrastruktūros 
vystymas bei geriamo vandens 
kokybės užtikrinimas. 

priemonė. Kaimo 
gyventojų solidarumo ir 
įtraukimo į rajono viešąjį 
gyvenimą stiprinimas 
 

2. Nevyriausybinė organizacija, kelios 
nevyriausybinės organizacijos, 
veikiančios jungtinės veiklos 
(partnerystės) sutarties pagrindu 

1.2.1. Rajono gyventojų 
informavimo ir konsultavimo 
sistemos kūrimas; 
1.2.2. Solidarios ir novatoriškos 
bendruomenės ugdymas. 

II prioritetas. Ekonominės veiklos įvairinimas, panaudojant vietos išteklius 
2.2.priemonė. Kaimo turizmo 
veiklos skatinimas. 

1. Ūkininkai arba kaimo gyventojai, ne 
jaunesni kaip 18 metų, iki paramos 
paraiškos pateikimo dienos teisės aktų 
nustatyta tvarka įregistravę žemės ūkio 
valdą Lietuvos Respublikos Žemės ūkio 
ir kaimo verslo registre 

2.2.1. Stovyklaviečių 
įrengimas. 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės 
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010-2013 metams prioritetai, priemonės 

I PRIORITETAS. Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi dirbti kaime gyvenamosios aplinkos 
kūrimas 
1.1.priemonė. Kaimo 
atnaujinimas ir plėtra. 
 

1. Viešieji pelno nesiekiantys juridiniai 
asmenys, įregistruoti pagal LR 
asociacijų įstatymą, LR viešųjų įstaigų 
įstatymą; LR labdaros ir paramos fondų 
įstatymą: kaimo bendruomenės, 
nevyriausybinės organizacijos, 
asociacijos ir kt. juridiniai asmenys, 
įšskyrus VVG, savivaldybė.Pareiškėjas 
yra veikiantis Alytaus rajono VVG 
teritorijoje ne mažiau kaip vienerius 
metus iki paramos paraiškos pateikimo. 

1.1.1. Viešosios infrastruktūros 
sutvarkymas ir sukūrimas; 
1.1.2. Kaimo vietovei svarbių 
statinių statyba, 
rekonstravimas, remontas ir 
pritaikymas visuomenės 
poreikiams. 

II PRIORITETAS. „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“. 
2.1. priemonė. Kaimo gyventojų 
socialinės, ekonominės 
saviraiškos galimybių didinimas, 
pilietiškumo skatinimas. 

1. Viešieji pelno nesiekiantys juridiniai 
asmenys, įregistruoti pagal LR 
asociacijų įstatymą, LR viešųjų įstaigų 
įstatymą; LR labdaros ir paramos fondų 
įstatymą: kaimo bendruomenės, 
nevyriausybinės organizacijos, 
asociacijos ir kt. juridiniai asmenys, 
įšskyrus VVG, savivaldybė.Pareiškėjas 
yra veikiantis Alytaus rajono VVG 
teritorijoje ne mažiau kaip vienerius 
metus iki paramos paraiškos pateikimo. 

2.1.1.Kaimo gyventojų 
socialinės saviraiškos, bendrų 
iniciatyvų rėmimas. 
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        Siekiant užtikrinti strategijos suderinamumą su kitais EB finansiniais instrumentais koordinavimą 

vykdys ŽRVVG valdyba, NMA atstovai dalyvaujantys projektų atrankos posėdžiuose.  

Siekiant užtikrinti strategijos suderinamumą su kitais EB finansiniais instrumentais 

koordinavimą vykdys ŽRVVG valdyba, NMA atstovai dalyvaujantys projektų atrankos posėdžiuose, 

be to kiekvienas teikiamas projektas bus derinamas su rajono savivaldybe ir bus gaunama pažyma, kad   

teikiamas projektas negauna finansavimo iš kitų šaltinių. 
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10.  PLANUOJAMI STRATEGIJOS VIEŠINIMO VEIKSMAI 

 
 

Bendrieji informavimo ir viešinimo tikslai: 

• skleisti informaciją apie ES struktūrinę paramą ŽRVVG teritorijai; 

• padėti sukurti sąlygas efektyviai panaudoti ES struktūrinės paramos lėšas; 

• užtikrinti ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo skaidrumą. 

 

Vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos 

suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-208, ŽRVVG strategijos įgyvendinimo metu, bet ne vėliau kaip iki 

pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo datos įrengs aiškinamąjį stendą. 

ŽRVVG  sudarys viešinimo veiklos koordinavimo grupę, kuri ir atliks viešinimo darbus. ŽRVVG 

informuos ir viešins tikslines grupes: visuomenę, galimus pareiškėjus, projektų vykdytojus,  

žiniasklaidą, ES paramą administruojančias institucijas. 

Įgyvendinant strategiją ŽRVVG sieks, kad visiems gyventojams būtų sudaryta galimybė 

išsamiai susipažinti su strategija, prioritetais, priemonėmis, įgyvendinimo eiga ir pasiektais rezultatais.  

Planuojama, kad ateityje asociacijos veiklos viešinimo priemones papildys ŽRVVG internetinis 

puslapis. ŽRVVG strategijos įgyvendinimo metu numato naudoti šias informavimo ir viešinimo 

priemones:  

- informavimo kampanijas: pranešimai spaudai, populiarinimas ir informavimas per televiziją, 

radijo kanalais, informaciniai renginiai, parodos, konkursai supažindinantys su žuvininkystės plėtros 

raida šalyje ir užsienyje; 

- popierinius ir elektroninius leidinius (lankstinukai, informaciniai biuleteniai, brošiūros, 

skrajutės); 

- aiškinamąjį  stendą; 

- išorines ženklinimo priemones Europos žuvininkystės fondo (toliau EŽF) programos įvaizdžiui 

formuoti (lipdukai, kanceliarinės prekės su EŽF atributika, raktų pakabukai, reklaminiai maišeliai ir 

kt. reklaminės priemonės); 

- kitas priemones. 

Potencialiems pareiškėjams ŽRVVG teiks visapusišką paramą, padedant  įgyvendinti projektų 

idėjas, rengiant vietos projektų paraiškas bei konsultuojant projektų įgyvendinime ir kt. Strategijos 

įgyvendinimo metu taip pat planuojama surengti informacinius renginius, kurių ŽRVVG teritorijos 
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suinteresuoti asmenys bus supažindinami su parengta strategija bei dalyvavimo jos įgyvendinime 

galimybėmis. Taip pat šių renginių metu bus teikiama informacija dėl paraiškų pildymo, aktualių 

informacijos šaltinių ir pan. 

Informaciją apie priimtus ir įsigaliojusius sprendimus skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti 

ŽRVVG viešins savo veiklos teritorijoje, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos interneto tinklalapyje www.nma.lt.  ŽRVVG teiks Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie 

Žemės ūkio ministerijos ataskaitas apie įgyvendintas viešinimo priemones, viešinimo veiklą įrodančius 

dokumentus.  

2015 metais planuojama surengti strategijos įgyvendinimo konferenciją. 
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PRIEDŲ SĄRAŠAS 

 

Eil.
Nr. 

Priedo pavadinimas 

1. ŽRVVG steigiamojo susirinkimo protokolas, steigiamojo susirinkimo sutartis 
2. ŽRVVG įstatai 
3. ŽRVVG valdybos narių sąrašas 
4. ŽRVVG valdybos narių gyvenimo aprašymai (CV)  
5. ŽRVVG dokumento, įrodančio valdybos nario iki 25 m. amžių, kopija 
6. ŽRVVG valdybos narių mokymo kursų, tiesiogiai susijusius su 4 prioritetinės krypties „Tvari 

žuvininkystės regionų plėtra“ priemonės „Žuvininkystės regionų plėtros strategijų 
įgyvendinimas“ baigimo pažymėjimų kopijos  

7. ŽRVVG narystės ŽRVVG tinkle pažymėjimas  
8. ŽRVVG partnerystės sutartys su Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupėmis 
9. ŽRVVG partnerystės sutartys su užsienio žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis  
10. ŽRVVG veiklos ir strategijos rengimą viešinimą pagrindžiantys dokumentai 
11. ŽRVVG strategijos rengimo darbo grupė (sudėtis) 
12. ŽRVVG narių dalyvavimą strategijos rengimo procese įrodanti medžiaga 
13. ŽRVVG konsultavimosi su socialiniais ir ekonominiais partneriais procesą (principą „iš 

apačios į viršų“) pagrindžiantys dokumentai. Prioritetų, priemonių, veiklos sričių, finansinio 
plano svarstymų, aptarimų su bendruomenių atstovais įrodanti medžiaga. 

14. ŽRVVG strategijos viešojo aptarimo ir pritarimo strategijai įrodymo dokumentai  
15. ŽRVVG atstovaujamos teritorijos žemėlapis 
16. ŽRVVG gyventojų skaičiaus, žuvininkystės įmonių skaičiaus ir vandens telkinių ploto 

teritorijoje patvirtinimo dokumentai 
17. Statistinė informacija 
 
 


