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ŽUVIVAISOS VALSTYBINIUOSE VANDENS TELKINIUOSE TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Žuvivaisos valstybiniuose vandens telkiniuose taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos
vadovaujantis 2007 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 708/2007 dėl svetimų ir
nevietinių rūšių panaudojimo akvakultūroje (OL 2007 L 168, p. 1) su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 304/2011 (OL
2011 L 88, p. 1) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 708/2007), 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos
direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL 2004 m.
specialusis leidimas, 15 skyrius, 2 tomas, p. 102) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m.
gegužės 13 d. Tarybos Direktyva 2013/17/ES (OL 2013 L 158, p. 193) (toliau – Buveinių
direktyva), Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos
įstatymu, 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1143/2014 „Dėl
invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo, Introdukcijos,
reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 352 „Dėl Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo tvarkos
aprašo, Invazinių rūšių kontrolės ir naikinimo tvarkos aprašo, Invazinių rūšių kontrolės tarybos
sudėties ir nuostatų, Introdukcijos, reintrodukcijos ir perkėlimo programos patvirtinimo“ (toliau –
Tvarkos aprašas) ir Veterinarijos reikalavimais akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, vandens
gyvūnų ligų prevencijai ir valstybinei veterinarinei kontrolei, patvirtintais Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. B1-246 „Dėl Veterinarijos
reikalavimų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, vandens gyvūnų ligų prevencijai ir
veterinarinei kontrolei patvirtinimo“ (toliau – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. B1-246).
2. Taisyklės nustato visų rūšių žuvų įveisimo tvarką ir yra privalomos visiems fiziniams ir
juridiniams asmenims, organizacijoms ar jų filialams, įveisiantiems žuvis valstybiniuose vandens
telkiniuose (toliau – Asmuo).
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Taisyklių 1 punkte
nurodytuose teisės aktuose.
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4. Nevietinės žuvų rūšys įvežamos, įveisiamos (introdukuojamos, reintrodukuojamos)
vadovaujantis Tvarkos aprašu ir šiomis Taisyklėmis.
II SKYRIUS
ŽUVIVAISOS PLANŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS
5. Valstybiniuose vandens telkiniuose (toliau – vandens telkiniai), į kuriuos neišduoti leidimai
naudoti žvejybos plotą, žuvys įveisiamos pagal metines Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius
vandens telkinius ir gaudymo žuvivaisai programas (toliau – Valstybinė programa).
6. Valstybinės programos projektą, atsižvelgdama į mokslininkų rekomendacijas, rengia ir
tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija).
7. Valstybinėje programoje nurodoma žuvų įveisimo vieta (savivaldybė, vandens telkinio
pavadinimas, plotas, vandens telkinio kodas pagal Upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą, kurio steigimo
nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1114
„Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų
patvirtinimo“), žuvų rūšis, amžius ir kiekis, nacionalinės saugomos teritorijos „Natura 2000“
pavadinimas, jei vandens telkinys yra valstybiniame parke (nacionaliniame ar regioniniame),
biosferos rezervate, draustinyje (valstybiniame ar savivaldybės), biosferos poligone, atkuriamajame
sklype ar / ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje (toliau – Saugomos teritorijos).
8. Rengiant Valstybinę programą, turi būti nustatytas įveisimo darbų tikslas, kuris gali būti:
8.1. atkuriamasis įveisimas – vykdomas užtvankų, melioracijos ar kitos ūkinės veiklos
padarytai ilgalaikei žalai žuvų ištekliams kompensuoti, taip pat, kai vandens telkinyje žūsta ar labai
sumažėja žuvų dėl išnuodijimo, užteršimo, tvenkinio vandens lygio pažeminimo ar išleidimo,
dusimo, neigiamo patogenų poveikio bei kitais panašiais atvejais. Šio įveisimo tikslas yra atkurti
gyvybingas, natūraliai atsikuriančias žuvų populiacijas;
8.2. įveisimas verslinės, mėgėjų ar limituotos žvejybos sąlygoms gerinti – vykdomas, kai
norima padidinti verslinės ar mėgėjų žvejybos laimikius, taip pat introdukuoti ar perkelti į vandens
telkinius naujas žuvų rūšis, norint užpildyti vietinių rūšių neišnaudojamą maisto ir gyvenimo nišą,
padidinti rūšių įvairovę;
8.3. gerinant ežerų ir tvenkinių būklę – kaip nustatyta Vandenų srities plėtros 2017–2023
metų programos įgyvendinimo veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano
patvirtinimo“ (toliau – Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų
planas).
9. Rengiant Valstybinę programą, turi būti:
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9.1. atsižvelgiama į:
9.1.1. ilgalaikes žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius ir gaudymo žuvivaisai
programas;
9.1.2. mokslines rekomendacijas konkrečiam vandens telkiniui;
9.1.3. Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąrašą (Taisyklių 1 priedas);
9.1.4. esamą ir prognozuojamą verslinės, mėgėjų ar limituotos žvejybos intensyvumą vandens
telkinyje;
9.1.5. Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą;
9.1.6. aplinkos ministro įsakymu patvirtintus saugomų rūšių apsaugos ir veiksmų planus;
9.1.7. Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatus, patvirtintus
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar
paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“;
9.2. pirmenybė teikiama vandens telkiniams:
9.2.1. įrašytiems į Žuvininkystės vandens telkinių, į kuriuos leidimai naudoti žvejybos plotą
neišduodami, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. sausio 16 d. nutarimu
Nr. 38 „Dėl Žuvininkystės vandens telkinių, į kuriuos leidimai naudoti žvejybos plotą neišduodami,
sąrašo patvirtinimo“;
9.2.2. didesniems nei 50 ha;
9.2.3. kuriuose nepasireiškė žuvų dusimas;
9.2.4. kuriuose per paskutinius 2 metus nebuvo nustatyta žuvų gaišimo dėl ligų;
9.2.5. kuriuose Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų
plane numatyta įveisti žuvis, siekiant pagerinti ežerų, tvenkinių ir upių būklę.
10. Žuvys negali būti veisiamos vandens telkiniuose:
10.1. esančiuose valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose, biosferos rezervatų ir valstybinių
parkų gamtiniuose rezervatuose, jei to nenumato šių teritorijų tvarkymą reglamentuojantys
dokumentai;
10.2. kuriuose yra į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl
Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ įrašytų vandens
augalų ir vandens gyvūnų (išskyrus paukščius ir žinduolius) rūšių ir rūšių, kurios saugomos pagal
Bendruosius buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Bendrųjų buveinių ar paukščių
apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“.
11. Kai žuvis planuojama įveisti vandens telkiniuose, esančiuose Europos ekologinio tinklo
„Natura 2000“ teritorijose, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu
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Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio
įsteigtoms
ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
nustatyta tvarka iki Valstybinės programos pateikimo derinančioms institucijoms atliekama
Valstybinės programos įgyvendinimo pasekmių reikšmingumo įsteigtoms ar potencialioms „Natura
2000“ teritorijoms nustatymo procedūra.
12. Valstybinės programos projektą Žemės ūkio ministerija kasmet iki vasario 1 d. pateikia
derinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (toliau – Aplinkos ministerija), kuri per 15 darbo
dienų raštu pateikia pastabas arba programą suderina. Jeigu Valstybinės programos projekte
numatomas žuvų įveisimas į vandens telkinius, esančius Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“
teritorijoje ar jos artimoje aplinkoje, arba jame numatomos įveisti Buveinių direktyvos II priedo
rūšys, Aplinkos ministerija plano projektą pateikia derinti Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai
prie Aplinkos ministerijos. Valstybinę programą įsakymu tvirtina žemės ūkio ministras. Patvirtinta
Valstybinė programa skelbiama Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://zum.lrv.lt.
13. Vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, žuvys veisiamos
pagal vandens telkinio valdytojo patvirtintus Žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos
priemonių planus (toliau – Vandens telkinio tvarkymo planas), kurie rengiami ir keičiami
vadovaujantis žuvų išteklių būklės moksliniais tyrimais ir pateiktomis rekomendacijomis dėl žuvų
įveisimo, jei tame vandens telkinyje atlikti žuvų išteklių būklės moksliniai tyrimai. Jei vandens
telkinyje žuvų išteklių moksliniai tyrimai neatlikti, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-4 „Dėl Vandens telkinių tvarkymo tipinių planų ir
vandens telkinių pagal žuvininkystės vystymo kryptis sąrašų patvirtinimo“ ir Minimalių žuvų ir
vėžių įveisimo normų sąrašu.
14. Draudžiama įveisti karpius, vaivorykštinius upėtakius, sidabrinius karosus, baltuosius
amūrus, plačiakakčius vandens telkiniuose, kuriuose jie anksčiau nebuvo veisti, jei nėra žuvų
išteklių tyrimų bei rekomendacijų dėl šių žuvų įveisimo atitinkamame vandens telkinyje
tikslingumo.
15. Nerekomenduojama įveisti:
15.1. lydekų, sterkų, vėgėlių ir karpinių žuvų lervučių stadijoje;
15.2. lašišinių ir sykinių žuvų, kurių reproduktoriai paimti iš kitų vandens telkinių (upių
baseinų), tolimų genetiškai arba nežinomos kilmės.
16. Jei vandens telkinys yra valstybiniame parke (nacionaliniame ar regioniniame) ar
biosferos rezervate, vandens telkinio valdytojo parengtas atitinkamo Vandens telkinio tvarkymo
plano projektas pateikiamas derinti Saugomos teritorijos direkcijai, kurios administruojamoje
teritorijoje yra vandens telkinys. Jeigu vandens telkinys yra saugomoje teritorijoje, neturinčioje
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direkcijos (valstybiniame draustinyje, biosferos poligone, atkuriamajame sklype) arba Europos
ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje, nepatenkančioje į valstybinį parką (nacionalinį ar
regioninį) ar biosferos rezervatą, vandens telkinio valdytojas vandens telkinio tvarkymo plano
projektą pateikia derinti saugomos teritorijos direkcijai, kuriai ši teritorija yra priskirta prižiūrėti
Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu. Jeigu
vandens telkinys yra savivaldybės įsteigtoje saugomoje teritorijoje, vandens telkinio valdytojas
Vandens telkinio tvarkymo plano projektą pateikia derinti savivaldybės administracijai. Pateiktą
derinti Vandens telkinio tvarkymo planą Saugomos teritorijos direkcija / savivaldybės
administracija suderina vidaus procedūrų nustatyta tvarka.
17. Kartu su Vandens telkinio tvarkymo plano, kuriame numatyta žuvis įveisti vandens
telkiniuose, esančiuose Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose, projektu atitinkamos
Saugomos teritorijos direkcijai / savivaldybės administracijai pateikiama Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir
planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“
teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytos formos informacija,
reikalinga numatant planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio reikšmingumą įsteigtoms
ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms.
18. Žuvys įveisiamos vadovaujantis patvirtinta Valstybine programa ar Vandens telkinio
tvarkymo planais. Pagal Vandens telkinio tvarkymo planą į vandens telkinį leidžiama įveisti žuvų
kiekį ne daugiau kaip du kartus viršijant kiekį, numatytą Vandens telkinio tvarkymo plane. Jeigu į
vandens telkinį numatoma įleisti Valstybinėje programoje nenurodytų žuvų rūšių arba žuvų kiekis
du ir daugiau kartų viršija kiekį, numatytą patvirtintoje Valstybinėje programoje, Asmuo privalo
apie tai raštu informuoti Žemės ūkio ministeriją, kuri per 5 darbo dienas raštu privalo pateikti išvadą
apie tokio įveisimo galimybes. Jei įveisiamos tos pačios žuvų rūšies kito amžiaus nei Valstybinėje
programoje ar Vandens telkinio tvarkymo plane numatytos žuvys, – jų kiekis perskaičiuojamas
proporcingai pagal Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąraše nurodytas žuvų įveisimo
normas.
19. Vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1038 „Dėl
Paviršinių vandens telkinių tvarkymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, valant didesnį kaip 5 ha
vandens telkinio plotą arba daugiau nei 50 proc. vandens telkinio ploto, po vandens telkinio
tvarkymo darbų turi būti įveisiamos žuvys. Jei šiuose vandens telkiniuose atlikti žuvų išteklių
būklės moksliniai tyrimai ir pateiktos rekomendacijos, žuvys įveisiamos vadovaujantis šiomis
rekomendacijomis; jei žuvų išteklių tyrimų ir rekomendacijų nėra – pagal vandens telkinio
valdytojo patvirtintą Vandens telkinio tvarkymo planą; jei Vandens telkinio tvarkymo plano nėra, –
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vadovaujantis vandens telkinių tvarkymo tipiniais planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-4 „Dėl Vandens telkinių tvarkymo tipinių
planų ir vandens telkinių pagal žuvininkystės vystymo kryptis sąrašų patvirtinimo“.
III SKYRIUS
ŽUVŲ ĮVEISIMO DARBŲ ORGANIZAVIMAS
20. Įveisimui skirtas žuvis ar apvaisintus ikrus (toliau – žuvis) parduodantis ar teikiantis ūkio
subjektas (toliau – Tiekėjas) turi būti patvirtintas vadovaujantis Valstybinės veterinarinės kontrolės
subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus
2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus
maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
arba, jei Tiekėjas yra kitoje Europos Sąjungos valstybėje, šios valstybės kompetentingos institucijos
patvirtintas kaip ūkio subjektas, kuriam neturi būti taikomi apribojimai dėl užkrečiamų žuvų ligų.
Tiekėjas turi pateikti deklaraciją dėl žuvų ligų, kurios forma nustatyta Taisyklių 3 priede, kad
auginamos žuvys, išskyrus lervutes (0), paaugintus jauniklius (0p) ir pagal Valstybinę programą
sugautus reproduktorius, pagal vykdomus savikontrolės tyrimus ne daugiau nei prieš vienerius
metus iki deklaracijos pateikimo dienos buvo ištirtos dėl virusinių, bakterinių ligų bei parazitų, yra
kliniškai sveikos, neužkrėstos virusinėmis, bakterinėmis ligomis, vidaus ir išorės parazitais, ir yra
kilę iš ūkio, kuriame netaikomi apribojimai dėl žuvų užkrečiamųjų ligų pasireiškimo. Įsigyjamos ar
iš vieno vandens telkinio į kitą perkeliamos žuvys turi atitikti reikalavimus, nustatytus Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakyme Nr. B1-246.
21. Asmenys apie žuvų, skirtų įveisti pagal Valstybinę programą, gaudymo ir krovimo į
transporto priemonę Tiekėjo įmonėje laiką, žuvų įveisimo vietą, laiką, numatomas įveisti žuvų rūšis
ir jų kiekį ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas turi informuoti Aplinkos apsaugos departamentą prie
Aplinkos ministerijos (toliau – AAD), užpildydami nustatytos formos pranešimą AAD
internetiniame puslapyje http://aad.lrv.lt/lt/paslaugos/izuvinimas, ir savivaldybės administraciją,
kurios teritorijoje yra vandens telkinys, į kurį įveisiamos žuvys. AAD, gavęs Asmens pranešimą
apie žuvų įveisimą, patvirtina Asmeniui, jog pranešimas gautas. Žuvis įveisti leidžiama, jei likus 1
dienai iki numatomo žuvų įveisimo laiko AAD nėra informavęs, kad įveisti negalima.
22. Pervežant gyvas žuvis į išleidimo vietą, būtina turėti Lietuvos Respublikoje vežamų
gyvūnų važtaraštį (toliau – Važtaraštis), kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. B1-207 „Dėl Lietuvos
Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio ir Leidimo paskersti gyvūną skerdykloje formų
patvirtinimo“. Važtaraštyje būtina nurodyti pervežamų žuvų kiekį vienetais ir bendrą svorį
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kilogramais kiekvienai žuvų rūšiai atskirai. Jei pervežamos žuvų lervutės, nurodomas tik jų kiekis
vienetais. Jei gyvos žuvys įvežamos iš kitų Europos Sąjungos valstybių, turi būti pateikiama vidaus
prekybos sertifikato kopija; jei įvežama iš trečiųjų šalių – pateikiama veterinarijos sertifikato kopija.
Žuvis vežantis Asmuo atsako už tai, kad Važtaraštyje nurodytas žuvų kiekis (svoris) atitiktų faktinį
kiekį (svorį).
23. Asmuo turi pasirūpinti įveisiamų žuvų transportavimo, žuvų išleidimo priemonėmis,
temperatūros matavimo prietaisais, kita reikalinga įranga, užtikrinančia kokybišką žuvų išleidimą.
24. Išleidžiamos žuvys turi būti kliniškai sveikos, be matomų ligų požymių, joms neturi
pasireikšti nebūdingas elgesys. Pastebėjus išorinius ligų požymius, jos negali būti išleidžiamos į
vandens telkinį.
25. Siekiant padidinti žuvų įveisimo efektyvumą, rekomenduojama žuvis išleisti vietose,
kuriose jos tokio amžiaus gyventų natūraliomis sąlygomis, paskleisti mažesniais kiekiais ir kiek
galima plačiau. Temperatūra pervežimo taroje turi būti suvienodinta su temperatūra vandens
telkinyje, į kurį išleidžiamos žuvys.

IV SKYRIUS
ŽUVŲ ĮVEISIMO DARBŲ KONTROLĖ
26. AAD, gavęs informaciją apie žuvų įveisimo vietą ir laiką, numatomas įveisti žuvų rūšis ir
jų kiekį, duomenis ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki žuvų įveisimo paskelbia institucijos
tinklalapyje ir persiunčia šią informaciją AAD padaliniui, kurio pareigūnai priims sprendimą dėl
dalyvavimo įveisiant žuvis. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas (toliau –
pareigūnas), dalyvavęs įveisiant žuvis, pasirašo žuvų įveisimo aktą, kurio forma pateikiama
Taisyklių 2 priede. Pareigūnai turi tikrinti žuvų įveisimą visuose limituotai žvejybai skirtuose ir
visuose didesniuose kaip 50 ha ploto vandens telkiniuose, taip pat ne mažiau kaip 50 proc. AAD
atitinkamo padalinio kontroliuojamoje teritorijoje esančiuose iki 50 ha ploto vandens telkiniuose.
27. Pareigūnai gali kontroliuoti Asmens ar Tiekėjo įmonėje esančių žuvų, skirtų įveisti, kiekį
(svorį) ir amžių.
28. Prieš žuvų įveisimą vandens telkinyje, žuvų įveisimą kontroliuojantys pareigūnai
patikrina, ar tos rūšies žuvų įveisimas tame vandens telkinyje numatytas Valstybinėje programoje
ar Vandens telkinio tvarkymo plane, taip pat Važtaraščio, žuvų įsigijimo dokumentus, deklaraciją
dėl žuvų ligų, veterinarijos sertifikatus (jei taikoma) ir faktinį žuvų kiekį ar svorį. Įveisiant lašišinių
ir sykinių žuvų, sterkų jauniklius, prie vandens telkinio faktinis suleidžiamų žuvų kiekis gali būti
tikrinamas, tik jei akivaizdžiai neatitinka Važtaraštyje nurodyto žuvų kiekio. Jei žuvų kiekis ar
amžius neatitinka nurodyto dokumentuose, žuvys išleidžiamos į vandens telkinį, tai pažymima žuvų
įveisimo akte ir tą pačią dieną informuojamas AAD.
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29. Įveisiant žuvis, gali dalyvauti vandens telkinio valdytojo, savivaldybės, visuomeninių
organizacijų ar gyvenamosios vietos bendruomenių atstovai.
30. Išleidus žuvis į vandens telkinį, Asmuo surašo žuvų įveisimo aktą, kurį pasirašo
dalyvavęs pareigūnas, Asmuo ir savivaldybės atstovas. Jeigu žuvys įveisiamos nedalyvaujant
pareigūnui, žuvų įveisimo aktą pasirašo Asmuo ir dar bent du dalyvaujantieji asmenys. Žuvų
įveisimo akto vienas egzempliorius lieka Asmeniui, o kitą kartu su deklaracija dėl žuvų ligų,
žuvivaisos medžiagos įsigijimo patvirtinimo dokumentų bei Važtaraščio ir veterinarijos sertifikato
kopijomis Asmuo per 10 darbo dienų pateikia AAD el. p.izuvinimas@aad.am.lt. Žuvų įveisimo
aktai užregistruojami AAD vidaus procedūrų nustatyta tvarka.
31. Pareigūnas žvejybos ploto naudotojui, nevykdančiam vandens telkinio tvarkymo plane
nustatytų žuvų įveisimo reikalavimų, surašo privalomąjį nurodymą nesumažinat įveisiamų žuvų
kiekio. Pareigūnas, suderinęs su savo tiesioginiu vadovu, gali nustatyti privalomojo nurodymo
vykdymo terminą ne ilgiau kaip metams, bet įveisiamų žuvų kiekis neturi būti sumažintas.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
32. Žuvų įveisimo į vandens telkinius, kuriuose neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą,
darbai finansuojami iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų, savivaldybių ir kitų juridinių ar
fizinių asmenų lėšų.
33. Informacija apie Valstybines programas, jų vykdymui skiriamas lėšas bei įvykdymą,
nurodant vandens telkinių pavadinimus, plotus, kodus, žuvų rūšis, amžių, kiekį vienetais ir svorį,
žuvų įsigijimo kainą bei saugomos teritorijos pavadinimą, skelbiamas Žuvininkystės tarnybos prie
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://zuv.lt.
34. Informacija apie Vandens telkinio tvarkymo planuose atliktus žuvų įveisimo darbus
skelbiama AAD interneto svetainėje per mėnesį pasibaigus kalendoriniams metams.
35. Vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, žuvys veisiamos
žvejybos ploto naudotojų lėšomis, išskyrus atvejus, numatytus Valstybės paramos, skirtos žuvų
ištekliams atkurti ir apsaugoti, teikimo žvejybos plotų naudotojams tvarkos apraše, patvirtintame
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 70 „Dėl Valstybės paramos,
skirtos žuvų ištekliams atkurti ir apsaugoti, teikimo žvejybos plotų naudotojams tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
______________

1
Žuvivaisos valstybiniuose vandens
telkiniuose taisyklių
1 priedas
MINIMALIŲ ŽUVŲ IR VĖŽIŲ ĮVEISIMO NORMŲ SĄRAŠAS
Įveisimo normos, vnt./ha
Žuvų ir vėžių
rūšys

Amžius

1. Baltieji amūrai

Eil.
Nr.

atkuriamasis
įveisimas

mėgėjų
žvejybai

limituotai arba
verslinei
žvejybai

dvivasariai

–

10

50

trivasariai

–

5

20

2.

Karosai,
sidabriniai

šiųmečiai

–

50

200

dvivasariai

–

30

100

3.

Karosai,
auksiniai

šiųmečiai

20

30

60

dvivasariai

5

10

30

šiųmečiai

–

50

100

dvivasariai

–

20

50

įvairūs

–

20

40

lervutės

100

200

300

paaugintos

50

50

100

šiųmetės

5

5

20

dvivasariai

10

30

100

įvairūs

5

10

50

šiųmečiai

–

30

100

dvivasariai

–

10

30

lervutės

5 000

–

10 000

lervutės

1 000

5 000

10 000

šiųmečiai

10

20

50

lervutės

500

1 000

2 000

paauginti

100

500

1 000

šiųmečiai

5

20

30

paauginti

5

10

50

šiųmečiai

2

5

20

dvivasariai

1

3

5

13. Vaivorykštiniai
upėtakiai

šiųmečiai

–

100

200

dvivasariai

–

50

100

14. Unguriai

stikliniai

25

25

100

4. Karpiai
5. Karšiai
6. Lydekos

7. Lynai
8. Plačiakakčiai
9. Seliavos
10. Sykai

11. Sterkai
12. Šamai

2
Įveisimo normos, vnt./ha
Eil.
Nr.

Žuvų ir vėžių
rūšys

15. Vėgėlės
16. Vėžiai,
plačiažnypliai*

atkuriamasis
įveisimas

mėgėjų
žvejybai

limituotai arba
verslinei
žvejybai

paauginti

5

5

50

lervutės

1 000

2 000

3 000

šiųmetės

10

20

100

išsiritę

10

20

–

paauginti

5

10

15

3

5

Amžius

suaugę
1
* įveisimo norma nurodoma vienam pakrantės metrui.

Pastabos:
1. Šios žuvų ir vėžių įveisimo normos taikomos vandens telkiniuose, kuriuose neatlikti
moksliniai tyrimai ir nėra rekomendacijų dėl žuvų įveisimo kiekių.
2. Įgyvendinant Europinių ungurių išteklių valdymo Lietuvoje planą, taikomos limituotai arba
verslinei žvejybai nustatytos ungurių įveisimo normos.
3. Žuvų rūšys, kurios nenurodytos šioje lentelėje, gali būti įveisiamos atsižvelgiant į
mokslininkų rekomendacijas.
4. Įveisiant metinukes žuvis, taikomos šiųmečių, o įveisiant dvimetes ir vyresnio amžiaus
žuvis – dvivasarių žuvų įveisimo normos.
5. Žuvų amžiaus žymėjimas:
0 – lervutės – nuo išsiritimo iš ikrelio iki kol rezorbuojasi trynio maišelis;
0p – paauginti jaunikliai (plėšriųjų žuvų – iki kanibalizmo pasireiškimo, kitų – nuo 1 iki 6
savaičių);
0+v – šiųmetukai vasarinukai – auginti nuo išsiritimo iki liepos 1d.;
0+ – šiųmetukai – auginti nuo išsiritimo iki rudens;
1 – metinukai – auginti nuo išsiritimo vienerius metus;
1+ – dvivasariai – auginti dvi vasaras;
2 – dvimečiai – auginti nuo išsiritimo dvejus metus;
2+ – trivasariai – auginti tris vasaras;
3 – trimečiai – auginti nuo išsiritimo trejus metus;
reproduktoriai – lytiškai subrendę;
įvairūs – vyresni nei dvivasariai, jeigu tikslesnio amžiaus negalima nustatyti.
____________________

2
Žuvivaisos valstybiniuose vandens
telkiniuose taisyklių
2 priedas
(Žuvų įveisimo akto forma)
_______________________________________________________________________________
(dokumento sudarytojo pavadinimas)
ŽUVŲ ĮVEISIMO AKTAS
________________________________ Nr.
(data)
____________________________________
(surašymo vieta)
20____m. _________________ d. _____________________________________________
(dalyvaujančių asmenų pareigos, vardai ir pavardės)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
dalyvavo suleidžiant žuvis į ______________________ savivaldybės, saugomos teritorijos
______________ ežerą (tvenkinį, upę), kurio plotas ________ ha, vandens telkinio kodas
_________
(pabraukti)

Iš viso atvežta _____________________________ vnt. _________________ ________________,
(kiekis žodžiais)
(žuvų rūšis)
(amžius)
kurių bendras svoris _____________________ kg, vidutinis vieneto svoris _________________ g.
Vežant žuvo ___________________________ vnt. žuvų, kurių svoris ____________________ kg.
Iš viso suleista ____________________________ vnt. žuvų, svėrusių ____________________ kg.
Žuvys išaugintos (sugautos) ________________________________________________________.
(žuvivaisos įmonės pavadinimas ir veterinarinio patvirtinimo Nr. arba
vandens telkinio pavadinimas)
Už žuvis sumokėjo _______________________________________________________________.
(mokėtojo pavadinimas)
Vandens temperatūra pervežimo taroje ___________ °C. Vandens telkinio temperatūra _______ °C.
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštis Nr. _______________ , ______ lapai.
2. Kiti dokumentai _________________________________________________________
____________________________________________________________________, ______ lapai.
Pastaba. Prieš suleidžiant žuvis, vandens temperatūra pervežimo taroje ir vandens telkinyje
turi būti suvienodinta.
(pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Žuvivaisos valstybiniuose vandens
telkiniuose taisyklių
3 priedas
(Tiekėjo deklaracijos forma)
__________________________________________________________________
(vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas,)
___________________________________________________________________________
(veterinarinio patvirtinimo numeris)

_______________________________________________________________
(įmonės kodas)
___________________________________________________________________________
(gyvenamosios vietos, buveinės adresas)
__________________________________________________________________________
(kontaktiniai telefonai, elektroninio pašto adresas)

Deklaracija dėl žuvų ligų
20__ m. ________________ d.
Patvirtinu, kad žuvys ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(išvardinti žuvų rūšis ir amžių)

skirtos įveisti į vandens telkinius, ne daugiau nei prieš vienerius metus iki deklaracijos pateikimo
dienos buvo ištirtos dėl virusinių, bakterinių ligų bei parazitų, yra kliniškai sveikos, neužkrėstos
virusinėmis, bakterinėmis ligomis, vidaus ir išorės parazitais, ir yra kilusios iš ūkio, kuriame
netaikomi apribojimai dėl žuvų užkrečiamųjų ligų pasireiškimo.
Žuvys buvo ištirtos ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(nurodyti paskutinių tyrimų datas, įstaigos (-ų), kurioje (-iose) buvo atlikti tyrimai, pavadinimą (-us), tyrimų protokolų
Nr.)

Tiekėjas ar jo įgaliotas asmuo
A. V.

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

