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P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 4 d. įsakymą Nr. 3D707 „Dėl Žuvininkystės statistinių duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja
redakcija:
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DĖL ŽUVININKYSTĖS DUOMENŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 10
ir 12 straipsniais, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 17 d.
įsakymą Nr. 3D-42 „Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2017–2019 metų duomenų rinkimo
programos patvirtinimo“ ir į Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos
nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu
Nr. 3D-156 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatų
patvirtinimo“,
t v i r t i n u Žuvininkystės duomenų teikimo taisykles (pridedama).“

Žemės ūkio ministras

SUDERINTA
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos
2017-02-23 raštu Nr. (6.2E)V4-116

Bronius Markauskas

SUDERINTA
Lietuvos statistikos departamento
2017-03-31 raštu Nr. SD-295

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2010 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 3D-707
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2017 m. gruodžio 14 d.
įsakymo Nr. 3D-799 redakcija)
ŽUVININKYSTĖS DUOMENŲ TEIKIMO TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Žuvininkystės duomenų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato žuvininkystės
duomenų teikėjus, žuvininkystės duomenų tvarkytojus, informacijos naudotojus bei žuvininkystės
duomenų tvarkymo, saugojimo ir naudojimo tvarką, reikalingą informacijai rengti apie:
1.1. jūrų vandenyse sugautų, iškrautų ir parduotų žuvų rūšių kiekius, žvejybos įrankius,
žuvų iškrovimo valstybes ir uostus, pirminio žuvų pardavimo pardavėjus, pirminio žuvų pardavimo
pirkėjus, pirminio žuvų pardavimo kainą, laivų skaičių;
1.2. akvakultūros, perdirbimo pramonės ir verslinės jūrų žvejybos subjektų produkcijos
gamybos, pardavimų, darbuotojų užimtumo, ekonominės veiklos ir kapitalo rodiklius.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (EB) Nr. 762/2008 dėl valstybių narių akvakultūros statistikos pateikimo ir panaikinančiu
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 788/96 (OL 2008 L 218, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1350/2013 (OL 2013 L
351, p. 1), 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1224/2009, nustatančiu Bendrijos
kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš
dalies keičiančiu reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr.
768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB)
Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinančiu
reglamentus (EB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (OL 2009 L 343, p. 1), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) 2015/812 (OL 2015 L 133, p. 1), 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies
keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos
reglamentai (EB) Nr. 2371/2002ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL
2013 L 354, p. 22), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 15 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2092 (OL 2017 L 302, p. 1), 2017 m. gegužės 17 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1004 dėl Sąjungos sistemos, skirtos duomenų
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rinkimui,

tvarkymui

ir

naudojimui

žuvininkystės

sektoriuje

bei

paramai

mokslinėms

rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo, kuriuo panaikinamas Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 199/2008 (OL 2017 L 157, p. 1), Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020
metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr.
C/2015/5897, Lietuvos Respublikos statistikos įstatymu, Lietuvos Respublikos žuvininkystės
įstatymu ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 17 d. įsakymą
Nr. 3D-42 „Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2017–2019 metų duomenų rinkimo programos
patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. 3D156 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatų
patvirtinimo“.
3. Taisyklės taikomos:
3.1. žuvininkystės duomenų teikėjams – akvakultūros, žuvininkystės produktų
perdirbimu užsiimančioms įmonėms ir (arba) ūkiams ir verslinės jūrų žvejybos įmonėms;
3.2. žuvininkystės duomenų tvarkytojams, išvardytiems Taisyklių 6.5 papunktyje;
3.3. informacijos naudotojams, išvardytiems Taisyklių 6.6 papunktyje.
4. Pagal Taisykles žuvininkystės duomenų teikėjų pateikti žuvininkystės duomenys
naudojami:
4.1. pagal ŽP-1 ir ŽF-1 ataskaitas surinkti žuvininkystės duomenys – žuvininkystės
sektoriaus oficialiajai statistikai rengti, rinkai stebėti, analizuoti ir prognozuoti bei pateikti
informacijos naudotojams;
4.2. pagal Ž-4, DR-1 ir Ž-2 ataskaitas surinkti žuvininkystės duomenys – žuvininkystės
sektoriaus administravimo poreikiams, rinkai stebėti, analizuoti ir prognozuoti, oficialiajai statistikai
rengti ir pateikti informacijos naudotojams.
5. Žuvininkystės statistiniai tyrimai atliekami vadovaujantis tyrimų metodikomis
(Taisyklių 7–8 priedai).
II SKYRIUS
VARTOJAMOS SĄVOKOS
6. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
6.1. Žuvininkystės duomenų teikėjai (toliau – duomenų teikėjai):
6.1.1. akvakultūros įmonė – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (EVRK) kodu
03.22 žymimą akvakultūros veiklą vykdantis verslo subjektas, įtrauktas į Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo
subjektus, sąrašą ir turintis veterinarinį patvirtinimo numerį;
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6.1.2. akvakultūros ūkis – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (EVRK) kodu
03.22 žymimą akvakultūros veiklą vykdantis Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registre
registruotas ūkininko ūkis, įtrauktas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Valstybinės
veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą ir turintis veterinarinį
patvirtinimo numerį;
6.1.3. verslinės jūrų žvejybos įmonė (toliau – žvejybos įmonė) – Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatoriuje (EVRK) kodu 03.11 žymimą verslinės žvejybos veiklą Baltijos jūroje, jos
priekrantėje ir tolimuosiuose jūrų vandenyse vykdantis verslo subjektas, kurio laivai įtraukti į
Žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemą;
6.1.4. žuvininkystės produktų perdirbimo įmonė ir (arba) ūkis (toliau – žuvų
perdirbimo įmonė ir (arba) ūkis) – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (EVRK) kodu 10.20
žymimą žuvininkystės produktų perdirbimo veiklą vykdanti įmonė ir (arba) ūkis, įtraukti į
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto
tvarkymo subjektų registrą.
6.2. IDIS – Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos
Interaktyvioji duomenų įvesties sistema.
6.3. Žuvininkystės duomenys (toliau – duomenys) – iš respondentų, administracinių
duomenų valdytojų ir kitų šaltinių gauti statistinio stebėjimo duomenys statistinei informacijai rengti.
6.4. Žuvininkystės duomenų tvarkytojai (toliau – duomenų tvarkytojai) – valstybės
įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC), Žuvininkystės tarnyba
prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba).
6.5. Informacijos naudotojai – Europos Komisija, Europos ir kitos tarptautinės
institucijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM) ir kitos Lietuvos
Respublikos valstybinės institucijos, žuvininkystės sektoriaus gamintojų organizacijos, verslo
subjektai, mokslo institucijos ir žuvininkystės produktų vartotojai.
6.6. ŽDIS – žuvininkystės duomenų valstybės informacinė sistema.
6.7. ŽŪMPRIS – Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė sistema.
6.8. ŽŪMPRIS valdytoja – ŽŪM.
7. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Žuvininkystės įstatyme, Statistikos
įstatyme ir kituose teisės aktuose.
III SKYRIUS
DUOMENŲ TEIKIMAS DUOMENŲ TVARKYTOJAMS
8. Akvakultūros įmonės ir akvakultūros ūkiai ŽŪIKVC kasmet iki einamųjų metų vasario
1 d. turi pateikti praėjusių kalendorinių metų ataskaitą ir iki rugpjūčio 1 d. – einamųjų metų pirmojo
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pusmečio ataskaitą pagal Akvakultūros produkcijos auginimo ir realizavimo pusmečio ir (arba) metų
ataskaitos Ž-4 formą (Taisyklių 1 priedas). Ekologinės ir įprastinės produkcijos gamybos ataskaitos
pagal Ž-4 formą pateikiamos atskirai. Produkcijos gamybos būdas pažymimas ataskaitos
atitinkamame langelyje.
9. Žuvų perdirbimo įmonės ir (arba) ūkiai ŽŪIKVC kasmet turi pateikti:
9.1. iki einamųjų metų vasario 1 d. – praėjusių kalendorinių metų antrojo pusmečio
statistinę ataskaitą ir iki rugpjūčio 1 d. – einamųjų kalendorinių metų pirmojo pusmečio statistinę
ataskaitą pagal Žuvų perdirbimo įmonės ir (arba) ūkio gamybos ir darbuotojų užimtumo pusmečio
statistinės ataskaitos ŽP-1 formą (Taisyklių 2 priedas);
9.2. iki birželio 20 d. – praėjusių kalendorinių metų statistinę ataskaitą pagal Žuvų
perdirbimo įmonės ir (arba) ūkio veiklos metų statistinės ataskaitos ŽF-1 formą (Taisyklių 3 priedas).
Jei žuvų perdirbimo įmonėje ir (arba) ūkyje žuvų perdirbimas nėra pagrindinė veikla, žuvų
perdirbimo įmonei ir (arba) ūkiui reikia pildyti tik ŽF-1 formos A dalies pajamų skiltis ir B dalį.
10. Žvejybos įmonės ŽŪIKVC iki birželio 20 d. turi pateikti praėjusių kalendorinių metų
ataskaitą pagal Laivo veiklos rodiklių metų ataskaitos DR-1 formą (Taisyklių 4 priedas).
11. Žvejybos įmonės, vykdančios priekrantės žvejybą iki 8 m ilgio laivais, Žuvininkystės
tarnybai kiekvieną mėnesį iki mėnesio 10 d. turi pateikti praėjusio kalendorinio mėnesio ataskaitą
pagal Žvejybos Baltijos jūros priekrantėje mėnesio ataskaitos Ž-2 formą (Taisyklių 5 priedas).
12. Atskiru ŽŪIKVC prašymu Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kasmet iki
sausio 20 d. ir rugpjūčio 20 d. el. paštu zuvys@vic.lt pateikia veterinarinį patvirtinimą turinčių
akvakultūros įmonių ir (arba) ūkių ir žuvų perdirbimo įmonių ir (arba) ūkių sąrašus.
13. Duomenys pagal Taisyklių 8–10 punktuose nurodytas ataskaitų formas teikiami
naudojant IDIS adresu https://is.vic.lt/pls/vris/ris_start.loginVesti. Nesant techninių galimybių
duomenis pateikti naudojant IDIS, duomenys teikiami el. paštu zuvys@vic.lt, faksu (8 5) 203 0050
arba paštu adresu valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, Universiteto g.
8A (IV r.), 53345 Akademija, Kauno rajonas.
14. Duomenys pagal Taisyklių 11 punktą Žuvininkystės tarnybai teikiami el. paštu
info@zuv.lt, elektroniniu būdu per ŽDIS, faksu (8 46) 257 745 arba paštu adresu Naujoji Uosto g. 8A,
92119 Klaipėda.
15. Duomenų teikėjai privalo duomenų tvarkytojams neatlygintinai teikti tikslius
duomenis Taisyklių 8−11 punktuose nustatytais terminais.
16. Duomenų teikėjai, pasikeitus pateiktiems duomenims pagal Taisyklių 8–11 punktuose
nurodytas ataskaitų formas, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų privalo apie tai atitinkamai
informuoti ŽŪIKVC ar Žuvininkystės tarnybą, pateikdami patikslintas ataskaitas ŽŪIKVC – el. paštu
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zuvys@vic.lt, Žuvininkystės tarnybai – Taisyklių 14 punkte nustatytu būdu. Patikslintas ataskaitas
duomenų tvarkytojai saugo šių Taisyklių VI skyriuje nustatyta tvarka.
17. Jei dėl tam tikrų priežasčių duomenų teikėjas laikinai sustabdo veiklą ar tam tikros
rūšies darbų veiklą, jis atitinkamai ŽŪIKVC ar Žuvininkystės tarnybai turi teikti tuščias ataskaitas
arba pateikti raštą, nurodydamas duomenų neteikimo priežastį ir laikotarpį, kuriuo duomenys nebus
teikiami.
IV SKYRIUS
DUOMENŲ TEIKĖJŲ TEIKIAMŲ DUOMENŲ KOKYBĖS KONTROLĖ
18. Duomenų teikėjų teikiamų duomenų pagal ataskaitų Ž-4, ŽP-1, ŽF-1 ir DR-1 formas
kokybės kontrolę atlieka ŽŪIKVC:
18.1. vadovaudamasis duomenų teikėjų teikiamų duomenų ŽŪMPRIS tvarkymo,
apibendrintos informacijos rengimo, teikimo Europos Komisijai, Eurostatui bei Lietuvos Respublikos
valstybinėms institucijoms ir skelbimo tvarką reglamentuojančiais vidaus teisės aktais;
18.2. vadovaudamasis duomenų teikėjų teikiamų duomenų ŽŪMPRIS patikros tvarką
reglamentuojančiais vidaus teisės aktais ir rizikos vertinimo rezultatais;
18.3. naudodamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir kitų viešąsias paslaugas teikiančių
institucijų administruojamų informacinių sistemų ir registrų duomenis;
18.4. nustatytas neatitiktis duomenų įvedimo ir (ar) patikros metu registruojant pagal
Neatitikčių registravimo žurnalo formą (Taisyklių 6 priedas).
19. Duomenų teikėjų teikiamų duomenų pagal ataskaitos Ž-2 formą kokybės kontrolę
atlieka Žuvininkystės tarnyba, vadovaudamasi Baltijos jūros priekrantės žvejybos įmonių veiklos
tyrimo metodikos (Taisyklių 8 priedas) VII skyriuje nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
INFORMACIJOS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS ŽŪMPRIS VALDYTOJAI, EUROPOS
KOMISIJAI, KITOMS INSTITUCIJOMS IR KITIEMS NAUDOTOJAMS
20. Informacijos teikimas ŽŪMPRIS valdytojai:
20.1. ŽŪIKVC:
20.1.1. kasmet iki einamųjų metų vasario 15 d. parengia ir pateikia praėjusių kalendorinių
metų bei iki rugpjūčio 15 d. – einamųjų metų pirmojo pusmečio akvakultūros produkcijos auginimo,
realizavimo, darbuotojų užimtumo ir ekonominės veiklos rodiklių informaciją (pagal Ž-4 ataskaitos
duomenis).
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20.1.2. kasmet iki einamųjų metų vasario 15 d. parengia ir pateikia praėjusių kalendorinių
metų antrojo pusmečio bei iki rugpjūčio 15 d. – einamųjų kalendorinių metų pirmojo pusmečio žuvų
perdirbimo įmonės ir (arba) ūkio gamybos ir darbuotojų užimtumo statistinę informaciją (pagal
ŽP-1 ataskaitos duomenis);
20.1.3. kasmet iki rugpjūčio 1 d. parengia ir pateikia praėjusių kalendorinių metų žuvų
perdirbimo įmonių ir (arba) ūkių veiklos ekonominių rodiklių statistinę informaciją (pagal ŽF-1
ataskaitos duomenis);
20.1.4. kasmet iki rugpjūčio 1 d. parengia ir pateikia žvejybos įmonių ekonominės veiklos
ir darbuotojų užimtumo rodiklių praėjusių kalendorinių metų informaciją (pagal DR-1 ataskaitos
duomenis).
20.1.5. kitą informaciją pateikia pagal prašyme (el. paštu zuvys@vic.lt arba paštu)
nuodytą informacijos struktūrą per 8 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.
20.2. Žuvininkystės tarnyba pagal ŽŪMPRIS valdytojos užklausas teikia Taisyklių 11
punkte nurodytos ataskaitos pagrindu parengtą informaciją.
21. Ataskaitų teikimas Europos Komisijai ir kitoms tarptautinėms institucijoms:
21.1. per Europos Komisijos informacijos pateikimo užklausoje nurodytą laikotarpį ir
pagal informacijos pateikimo struktūrą, ŽŪIKVC parengia ir ŽŪMPRIS valdytojai išsiunčia
paskelbti Europos Komisijos administruojamoje duomenų bazėje jūrinės žvejybos laivyno ataskaitas:
dcf_Income; dcf_Expenditure; dcf_Employment; dcf_CapVal; dcf_FishEnt ir ataskaitos dcf_Effort
dalį apie sunaudotų degalų laivyne kiekį (pagal DR-1 ataskaitos duomenis);
21.2. per Europos Komisijos informacijos pateikimo užklausoje nurodytą laikotarpį ir
pagal informacijos pateikimo struktūrą, ŽŪIKVC parengia ir ŽŪMPRIS valdytojai išsiunčia
paskelbti Europos Komisijos administruojamoje duomenų bazėje žuvų perdirbimo pramonės
ataskaitas Pro_Main ir Pro_Non_Main (pagal ŽF-1 ataskaitos duomenis);
21.3. kasmet per dvylika mėnesių nuo kalendorinių metų pabaigos ŽŪIKVC parengia
akvakultūros ataskaitas:

FISH_AQ2A_A; FISH_AQ2B_A;

FISH_AQ3_A; FISH_AQ4_A;

FISH_AQ5_A3 ir jas per elektroninę duomenų administravimo ir valdymo informacinę sistemą
(EDAMIS) pateikia Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui) (pagal Ž-4 ataskaitos
duomenis).
22. ŽŪIKVC, vadovaudamasis ŽŪIKVC ir Žuvininkystės tarnybos bendradarbiavimo
sutartimi:
22.1. kasmet iki rugpjūčio 15 d. parengia ir Žuvininkystės tarnybai pateikia Jungtinių
tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) ataskaitas: Lithuania_440_FISHSTAT_AQ;
Lithuania_440_AQ_NS1; Lithuania_440_DNC; Lithuania_440_FM ir Lithuania_440_FC1 (pagal
Taisyklių 8–10 punktuose nurodytų ataskaitų duomenis);
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22.2. kasmet iki gegužės 15 d. parengia ir Žuvininkystės tarnybai pateikia laivyno
žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyros ekonominių rodiklių analizę pagal DR-1
ataskaitos duomenis, vadovaudamasis Europos Komisijos parengtų Žvejybos pajėgumų ir žvejybos
galimybių pusiausvyros analizės gairių aktualia redakcija.
23. Informacijai rengti ŽŪIKVC naudoja Žuvininkystės tarnybos renkamus duomenis
apie Baltijos jūros priekrantėje žvejojančių laivų iškrautos produkcijos vertę ir kiekį (duomenys
segmentuoti pagal ataskaitų Ž-2 formą) ir Žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemos
techninius duomenis apie žvejybos laivus (pavadinimas, laivo numeris, pagaminimo metai, bendras
ilgis, talpa GT, galia kW ir pagrindiniai žvejybos įrankiai).
24. Informacijos skelbimas viešai:
24.1. ŽŪIKVC pagal Taisyklių 8–10 punktuose nurodytas ataskaitas rengia apibendrintą
informaciją bei

apžvalgas ir jas skelbia interneto svetainėse adresu

http://www.vic.lt,

http://www.produktukainos.lt, oficialiajame dvisavaitiniame informaciniame statistiniame leidinyje
„Agro RINKA“ ir periodiniame pusmetiniame statistiniame leidinyje „Lietuvos žemės ūkis: faktai ir
skaičiai“;
24.2. Žuvininkystės tarnyba pagal Taisyklių 11 punkte nurodytą ataskaitą rengia
apibendrintą informaciją bei apžvalgas ir kartą per metus jas skelbia interneto svetainėje adresu
http://zuv.lt.
25. Informacijos teikimas pagal užklausas kitiems informacijos naudotojams atliekamas
duomenų tvarkytojų nustatyta tvarka.
26. Duomenų tvarkytojų papildomos sąnaudos, patirtos rengiant informaciją pagal
atskirus informacijos naudotojų prašymus, finansuojamos informacijos naudotojų lėšomis. Įmokų
įkainiai ir atsiskaitymo tvarka reglamentuojama duomenų tvarkytojų vidiniuose dokumentuose.
27. Žuvininkystės tarnyba ir ŽŪIKVC užtikrina ŽŪMPRIS valdytojai prieigą prie
ŽŪMPRIS ir ŽDIS esančių duomenų.
VI SKYRIUS
DUOMENŲ IR INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMO IR VIENTISUMO
UŽTIKRINIMAS, APSKAITA IR SAUGOJIMAS
28. Duomenų tvarkytojai privalo užtikrinti informacijos ir duomenų teikėjų teikiamų
duomenų konfidencialumą ir vientisumą.
29. Už duomenų konfidencialumą ir vientisumą pagal Taisyklių 8–10 punktus atsako
ŽŪIKVC, pagal Taisyklių 11 punktą – Žuvininkystės tarnyba.
30. Duomenų tvarkytojai teisės aktų nustatyta tvarka privalo saugoti ir tvarkyti duomenų
teikėjų pateiktus duomenis:
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30.1. duomenys, gaunami paštu, el. paštu ir faksu, saugomi 5 (penkerius) metus;
30.2. duomenys skaitmeninėje laikmenoje yra saugomi neribotą laiką.
31. Duomenų teikėjas privalo tvarkyti teikiamų ataskaitų apskaitą ir jas saugoti 3 (trejus)
metus nuo ataskaitų pateikimo dienos, duomenų teikėjo nustatytose laikmenose (duomenų teikėjas
pagal ataskaitos Ž-2 formą – 5 (penkerius) metus).
32. Duomenų ir informacijos sauga užtikrinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
teisės aktų ir duomenų tvarkytojų nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
33. ŽŪIKVC kasmet atlieka duomenų teikėjų teikiamų duomenų pagal formas ŽF-1, ŽP1, DR-1 ir Ž-4 patikimumo rizikos vertinimo analizę ir pagal jos rezultatus planuoja ir atlieka
duomenų patikrą. Patikros rezultatai įforminami duomenų tvarkytojo patvirtintos formos patikros
aktuose.
34. Už duomenų teikėjo rengiamų ir duomenų tvarkytojams teikiamų ataskaitų apskaitos
tvarkymą atsako duomenų teikėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
35. Duomenų teikėjai, nevykdantys ir (arba) netinkamai vykdantys Taisyklėse nustatytus
reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
_____________________

Žuvininkystės duomenų teikimo taisyklių
1 priedas

(Akvakultūros produkcijos auginimo ir realizavimo pusmečio ir (arba) metų ataskaitos Ž-4 forma)
______________________________________________________________
(akvakultūros įmonės / ūkio pavadinimas, įmonės kodas)

AKVAKULTŪROS PRODUKCIJOS AUGINIMO, REALIZAVIMO, DARBUOTOJŲ UŽIMTUMO IR EKONOMINĖS VEIKLOS
RODIKLIŲ PUSMEČIO IR (ARBA) METŲ ATASKAITA Ž-4
_______________ Nr. ___________
(data)

____________________
(dokumento sudarymo vieta)
Įmonės / ūkininko
ūkio kodas
Adresas

Kviečiame pildyti elektroninę ataskaitos formą.
Pildymo tvarką rasite interneto svetainėje
http://www.vic.lt Registruotiems naudotojams

Pagrindinės veiklos kodas (EVRK)

Prieš pildydami ataskaitą, perskaitykite pastabas ir
paaiškinimus
Pateikiama: einamųjų metų pirmojo pusmečio iki rugpjūčio 1 d. ir praėjusių kalendorinių metų iki einamųjų metų vasario 1 d.
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.
Ataskaita pateikiama vienu iš būdų:
1. pildant elektroninę ataskaitos formą interneto svetainėje http://www.vic.lt Registruotiems naudotojams;
2. elektroniniu paštu zuvys@vic.lt;
3. faksu (8 5) 203 0050;
4. paštu Universiteto g. 8A (IV r.), 53345 Akademija, Kauno r.
Pateikia: Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (EVRK) kodu 03.22 žymimą akvakultūros veiklą vykdantys verslo subjektai ir Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių
registre registruoti ūkininko ūkiai, įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo
subjektus, sąrašą ir turintys veterinarinį patvirtinimo numerį.
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Įprastinės produkcijos ataskaita

Pažymėti vieną iš laukelių (+):

Ekologiškos produkcijos ataskaita

Sertifikuotos akvakultūros įmonės ir (arba) akvakultūros ūkiai, auginantys ekologišką produkciją, turi pažymėti aukščiau esantį laukelį su prierašu „Ekologiškos produkcijos
ataskaita“. Jeigu akvakultūros įmonė ir (arba) akvakultūros ūkis gamina ekologišką ir įprastinę produkciją, reikia pildyti dvi ataskaitas, vienoje ataskaitoje pateikiant
ekologiškos produkcijos duomenis, kitoje – įprastinės produkcijos duomenis.
A dalis. AKVAKULTŪROS PRODUKCIJOS AUGINIMAS IR REALIZAVIMAS

Vandens telkinio
Akvakultūros
metodas, tvenkinių Plotas,
Tūris,
tipai
ha
m3
1
2
Auginimo
tvenkiniai2
Ganykliniai
tvenkiniai
Žiemojimo
tvenkiniai ir
sandėliai
(įterpti eilučių skaičių
pagal poreikį)
Baseinai ir kanalai
Varžos
Uždarosios akvakultūros
sistemos (toliau – UAS)

3

Žuvų
Rūšis

Amžius

4

5

UAS
tūris m3

tūkst.
vnt.
6

Išgaudyta
Kiekis
tūkst.
kg
vnt.
7
8

Realizuotos produkcijos

kg

Valstybė /
paskirtis1

9

10

Kiekis
tūkst.
kg
vnt.
11
12

Vertė,
EUR
(be PVM)
13

.

Bendras įveistas
tvenkinių3
plotas ha

Įveista

Sušertų pašarų kiekis ir vertė

Projektinis
Baseinų
ir kanalų
tūris m3

tvenkinių3
plotas ha

UAS
tūris m3

Baseinų ir
kanalų
tūris m3

Pašarų tipas

Kiekis, t

Vertė, EUR (be
PVM)

Grūdai
Kombinuotieji pašarai

PASTABOS IR PAAIŠKINIMAI:
- Iki rugpjūčio 1 d. pateikiama einamųjų metų pirmojo pusmečio ataskaita, atitinkamai nurodant iš žiemojimo tvenkinių išgaudytų ir į auginimo bei ganyklinius tvenkinius, baseinus
ir kanalus įveistų žuvų kiekį, realizuotos produkcijos kiekį ir vertę atitinkamai pagal akvakultūros metodą, tvenkinių tipą, žuvų rūšį, amžių ir realizacijos šalį. Ta pačia tvarka pildomi
ir UAS duomenys.
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-

- Iki vasario 1 d. pateikiama praėjusių kalendorinių metų ataskaita, nurodant iš žiemojimo tvenkinių pavasarį išgaudytą ir į auginimo bei ganyklinius tvenkinius, baseinus ir kanalus
įveistą žuvų kiekį, metų pabaigoje iš jų išgaudytą ir į žiemojimo tvenkinius įveistą žuvų kiekį, taip pat per metus realizuotos produkcijos ir sušertų pašarų kiekį ir vertę.
- Grynieji perpardavimai, kai akvakultūros įmonė ir (arba) akvakultūros ūkis nuperka ir (ar) importuoja žuvis ir nevykdžiusi (-ęs) akvakultūros veiklos iškart jas parduoda
(perparduoda), į ataskaitą neįtraukiami.
Kai ta pati žuvų rūšis buvo realizuota keliose valstybėse, kiekviena valstybė nurodoma atskiroje eilutėje ir pildomi tik šio priedo A dalies 10–13 stulpeliai (šio priedo A
dalies 6–9 stulpeliai nepildomi).
- Žuvų amžius tvenkiniams, baseinams ir kanalams pateikiamas šiomis kodų grupėmis: „0/0+“, „1/1+“, „2/2+“, „3/3+“, „4/4+“, „reproduktoriai“ ir „įvairiaamžiai“. UAS
sistemose: „jaunikliai“ (įveisimui) ir „prekiniai“ (skirti vartoti). Pirmasis kodų grupės skaičius parodo pirmame pusmetyje įveistų žuvų amžių, o antrasis – jų amžių išgaudant
metų pabaigoje, pvz.: 0/0+ parodo metų pradžioje įveisimą lervutėmis, ir metų pabaigoje išgaudymą šiųmetukais.
- Tvenkiniai – palyginti seklūs ir paprastai maži netekančio vandens arba mažai atsinaujinančio vandens telkiniai, dažniausiai dirbtinai suformuoti, tačiau taip pat gali būti
natūralūs vandens telkiniai, nedideli ežerai, kūdros ar kiti nedideli vandens telkiniai. Tvenkiniai skirstomi: 1 metų auginimo, 2 metų auginimo, 3 metų auginimo arba
ganykliniai, žiemojimo tvenkiniai ir sandėliai, kiti tvenkiniai (pvz., mėgėjų žvejybos).
- Baseinai ir kanalai – dirbtinės konstrukcijos virš arba žemiau žemės lygio, kuriose vyksta intensyvi vandens cirkuliacija ir yra griežtai kontroliuojama aplinka, tačiau
vanduo pakartotinai nenaudojamas.
- UAS – sistemos, kuriose vanduo, atlikus tam tikrą procedūrą (pvz., filtravimą), naudojamas pakartotinai.
- Varžos – atviros arba dengtos uždaros konstrukcijos iš tinklų, sietų arba kitos akytos medžiagos, kuri nevaržo vandens cirkuliacijos. Šios konstrukcijos gali būti
plūduriuojančios, kabančios arba pritvirtintos prie substrato, tačiau leidžiančios vandeniui cirkuliuoti iš apačios.
- Žuvų amžius:
- lervutės – 0; šių metų – 0+, dvivasariai – 1+, trivasariai – 2+ ir t. t. prie atitinkamo amžiaus praėjusių metų skaičiaus pridedant simbolį „+“; metinukai – 1, dvimečiai – 2,
trimečiai – 3 ir t. t. atitinkamai pagal amžių, pažymint skaičiumi;
- reproduktoriai – reprodukciniams tikslams auginamos žuvų rūšys;
- įvairiaamžiai – skirtingų amžiaus grupių individai, kurių realizacijai nereikalinga skirstyti pagal konkretų amžių; dažniausiai taikoma tokioms žuvų rūšims, kaip karosai,
lydekos, lynai.
1 – Nurodyti valstybę, kurioje realizuota produkcija. Jeigu akvakultūros įmonė ir (arba) akvakultūros ūkis atlieka ir savo užaugintos akvakultūros produkcijos perdirbimo
veiklą, šio priedo A dalies 10 stulpelyje turi pažymėti: realizacijos valstybė/perdirbimui, pvz.: „Lietuva/perdirbimui“; šio priedo A dalies 11-12 stulpeliuose nurodyti
perdirbimui pateiktos akvakultūros produkcijos kiekį (gyvuoju svoriu), kuris po perdirbimo bus realizuojamas; šio priedo A dalies 13 stulpelyje perdirbtos akvakultūros
produkcijos pardavimo vertę (be PVM).
2 – Priklausomai nuo auginamų žuvų amžiaus pažymėti: 1 metų auginimo, 2 metų auginimo, 3 metų auginimo ir t. t.
3 – Priklausomai nuo ataskaitos tipo pateikti atskirai ekologinės gamybos tvenkinių ir įprastinės gamybos tvenkinių plotus įskaitant žiemojimo tvenkinius ir sandėlius, jei
jie įrengti atskirai nuo kitų tipų tvenkinių. Pagal bendrą įveistų tvenkinių plotą ir UAS tūrį, ūkininkų ūkiams skaičiuojamas ekonominio dydžio vienetas, nuo kurio dydžio
priklauso ūkininkams taikomi privalomojo sveikatos draudimo (PSD) ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų dydžiai.

B dalis. NATŪRALIUOSE VANDENS TELKINIUOSE SUGAUTOS ŽUVYS IR VĖŽIAI, SKIRTI AKVAKULTŪROS PRODUKCIJAI PAPILDYTI

Rūšis

Kiekis,
vnt.

Vieneto vertė,
Eur

C dalis. ŽUVŲ VEISLYNŲ IR INKUBATORIŲ PRODUKCIJA

Sugavimo tikslas (ikrams paimti, įveisti
į kitus vandens telkinius)

Sugautos produkcijos tolesnis
panaudojimas
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Rūšis

Produkcijos kiekis, mln.
vnt.
ikrai

jaunikliai

Perkelta į kontroliuojamą
aplinką (auginimui), kiekis,
mln. vnt.
ikrai
jaunikliai

Paleista į gamtą, mln. vnt.
ikrai

jaunikliai

D dalis. DARBUOTOJŲ UŽIMTUMAS1

Eil.
Nr.

Rodiklio pavadinimas

Darbuotojų skaičius
vyrų

moterų

Dirbtų valandų skaičius
vyrų

moterų

1.
Darbuotojų ir dirbtų valandų skaičius iš viso
Iš to skaičiaus:
1.1. pagrindinis darbas
1.2. nepagrindinis darbas
1.3. kita (pvz.: sezoninis darbas)
2.
Amžiaus grupės (metai):
2.1. 15–24
2.2. 25–39
2.3. 40–64
2.4. +65
1 – Pateikiama ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius ir suminis dirbtų valandų skaičius. Darbo pobūdis turi būti susijęs su akvakultūros produktų gamyba,
realizavimu ir administravimu. Akvakultūros įmonė ir (arba) akvakultūros ūkis, atliekantis savo užaugintos akvakultūros produkcijos perdirbimą, darbuotojų, susijusių tik su
perdirbimo veikla skaičių turi pateikti Taisyklių 2 priedo (ŽP-1 forma) III lentelėje. Suminis ŽP-1 ir Ž-4 ataskaitų formose pateiktų darbuotojų skaičius negali viršyti
akvakultūros įmonės arba akvakultūros ūkio bendro darbuotojų skaičiaus.
- Pilka spalva pažymėtų langelių pildyti nereikia.
E dalis. EKONOMINIAI RODIKLIAI1
Eil. Nr.
1.
2.

Matavimo
Rodiklio reikšmė
vnt.
Grynasis metinis pelnas (neįtraukiant subsidijų ir
Eur
dotacijų)
Grynais metinis nuostolis3 (neįtraukiant subsidijų ir
Eur
dotacijų)
Rodiklio pavadinimas2

Komentarai
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Eil. Nr.
3.

Rodiklio pavadinimas2
Subsidijos ir dotacijos

Susijusios su pajamomis4

Matavimo
Rodiklio reikšmė
vnt.
Eur

Susijusios su ilgalaikiu turtu5

Komentarai

Eur

1 – Metiniai ekonominės veiklos rodikliai už praėjusius metus turi būti pateikiami einamųjų metų pirmojo pusmečio ataskaitoje ir nurodoma su akvakultūros produkcijos gamyba
ir perdirbimu (jei yra vykdomas toje pačioje akvakultūros įmonėje ir (arba) akvakultūros ūkyje) susijusios veiklos per metus gautas grynasis pelnas arba nuostolis. Jeigu yra
pildomos atskiros, ekologinės ir įprastinės gamybos ataskaitos, ekonominės veiklos rodiklius pateikti vienoje iš ataskaitų, rodiklio nedubliuoti. Su akvakultūros produkcija ir jos
perdirbimu nesusijusi ekonominė veikla neturi būti įtraukta.
Ekonominės veiklos rodikliai yra įtraukti į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d.
sprendimu C/2015/5897 (toliau – Veiksmų programa), stebimus rezultato rodiklius, reikalingus užtikrinti sistemingą bei savalaikį Veiksmų programos įgyvendinimo efektyvumo
ir rezultatyvumo vertinimą.
2 – Grynasis pelnas (nuostolis) gaunamas iš pardavimo ir kitų pajamų sumos atėmus įsigytų atsargų ir sunaudotų išteklių vertę, atėmus atsargų likučio vertės padidėjimą arba
pridėjus atsargų likučio vertės sumažėjimą, taip pat atėmus su darbo santykiais susijusias, nusidėvėjimo, amortizacijos ir turto vertės sumažėjimo, kitas sąnaudas ir pelno mokesčio
sąnaudas. Į skaičiavimą neturi būti įtrauktos subsidijos ir dotacijos.
3 – Nuostolius pateikti su minuso ženklu.
4 – Dotacijos, susijusios su pajamomis, – dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti (tikslinė pagalba, skiriama prekių
gamybai arba paslaugų teikimui finansuoti, parduodamų prekių arba teikiamų paslaugų kainai sumažinti, įvairioms programoms remti arba veiklos nuostoliams iš dalies
kompensuoti, gamybai skatinti, produkcijos kokybei gerinti, mažų sąnaudų ūkininkavimo sistemoms išlaikyti ir kt.), taip pat visos kitos dotacijos, nepriskirtinos dotacijoms,
susijusioms su turtu.
5 – Dotacijos, susijusios su turtu, – dotacijos, gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti arba kitaip įsigyti.
Prašome nurodyti, kiek laiko sugaišote duomenims rengti ir ataskaitai pildyti

_____________________________
(įmonės vadovo (ūkininko) arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

val.

___________________________
(parašas)

(vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________
(ataskaitą parengusio asmens vardas, pavardė, tel., faks., el. p.)

INFORMACIJA APIE AKVAKULTŪROS PRODUKCIJOS AUGINIMO, REALIZAVIMO, DARBUOTOJŲ UŽIMTUMO IR
EKONOMINĖS VEIKLOS RODIKLIŲ TYRIMĄ
(Ž-4 ataskaita pusmečio / metų)
TYRIMO TEISINIS
PAGRINDIMAS

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 762/2008 dėl valstybių narių akvakultūros statistikos pateikimo
ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 788/96 (OL 2008 L 218, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 11

min.
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TYRIMO RŪŠIS,
APIMTIS IR TIKSLAS

INFORMACIJOS
PASKELBIMO LAIKAS
IR VIETA

d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1350/2013 (OL 2013 L 351, p.1); Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020
metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C/2015/5897, Lietuvos Respublikos
žuvininkystės įstatymas
Tai pusmečio / metų tyrimas.
Ataskaitą pildo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (EVRK) kodu 03.22 žymimą akvakultūros veiklą vykdantys verslo subjektai ir
Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registre registruoti ūkininko ūkiai, įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Valstybinės
veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą ir turintys veterinarinį patvirtinimo numerį. Tyrimo tikslas –
nustatyti akvakultūros produkcijos auginimo, realizavimo, darbuotojų užimtumo ir ekonominės veiklos rodiklių apimtį per ataskaitinį
laikotarpį.
Oficialiajame dvisavaitiniame informaciniame statistiniame leidinyje „Agro RINKA“.
Interneto svetainėse: www.vic.lt ir www.produktukainos.lt.

___________________

Žuvininkystės duomenų teikimo taisyklių
2 priedas

(Žuvų perdirbimo įmonės ir (arba) ūkio gamybos ir darbuotojų užimtumo pusmečio statistinės ataskaitos ŽP-1 forma)
_____________________________________________________________________________
(žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės / ūkio pavadinimas, įmonės kodas)

ŽUVŲ PERDIRBIMO ĮMONĖS IR (ARBA) ŪKIO GAMYBOS IR DARBUOTOJŲ UŽIMTUMO PUSMEČIO STATISTINĖ
ATASKAITA ŽP-1
_______________ Nr. ___________
(data)

_______________
(dokumento sudarymo vieta)

Įmonės / ūkininko
ūkio kodas
Adresas:

Pagrindinės veiklos kodas (EVRK)

Garantuojamas gautų duomenų
konfidencialumas
Kviečiame pildyti elektroninę ataskaitos formą. Pildymo
tvarką rasite interneto svetainėje
http://www.vic.lt Registruotiems naudotojams
Prieš pildydami ataskaitą, perskaitykite pastabas ir
paaiškinimus.
Pateikiama:

einamųjų kalendorinių metų pirmojo pusmečio iki rugpjūčio 1 d., praėjusių
kalendorinių metų antrojo pusmečio iki einamųjų metų vasario 1 d.
Duomenys teikiami VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.
Ataskaita pateikiama vienu iš būdų:
1. pildant elektroninę ataskaitos formą interneto svetainėje http://www.vic.lt Registruotiems naudotojams;
2. elektroniniu paštu zuvys@vic.lt;
3. faksu (8 5) 203 0050;
4. paštu Universiteto g. 8A (IV r.), 53345 Akademija, Kauno r.

2
žuvininkystės produktų perdirbimo veiklą vykdančios įmonės ir (arba) ūkiai (EVRK kodas 10.20), įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registrą.

Pateikia:

Žuvų perdirbimas nėra įprastinė veikla1:

I.

Langelyje pažymėti (+), jei žuvų perdirbimas nėra įprastinė žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės ir
(arba) ūkio veikla.

ŽUVŲ PERDIRBIMAS IŠ NUOSAVŲ ŽALIAVŲ2
Iš to skaičiaus

11

12

13

14

1.1.

Importuota žaliava

1.2.

Vietinė žaliava6

1.3.

Žaliava, skirta perdirbti kitoje
žuvininkystės
produktų
perdirbimo įmonėje ir (arba)
ūkyje7

19

20

21

22

t
Sušaldytos žuvys
0303
(išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų
tūkst. Eur
mėsą)
Žuvų filė ir kita žuvų mėsa, malta arba nemalta, sušaldyta (0304)

Sušaldyta žuvų filė

2.2.2.

Kita

2.3.1.

18

PAGAMINTI PRODUKTAI8

2.2.1.

2.3.

17

t5
tūkst. Eur
t
tūkst. Eur
t
tūkst. Eur

2.

2.2.

16

ŽALIAVA4

1.

2.1.

15

Kitos

10

Karšiai

9

Kitos

Vėžiagyviai

8

Afrikiniai
šamai

Surimio
produktai

7

Upėtakiai

Jūrinės
lydekos

6

0304 61 –
0304 89
0304 91 –
0304 99

t
tūkst. Eur
t
tūkst. Eur

Žuvys, vytintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu, rūkytos žuvys; žuvų miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui (0305)
0305 10 –

t

Kita
gėlavandenė
produkcija Pagamintas
kiekis ir
vertė iš viso

Karpiai

Skumbrės

5

Kitos
pelaginės
Atlanto
žuvys
Kitos

Silkės

4

Lašišos

3

Kitos

2

Menkės

1

Mato
vnt.

Šprotai

Eil.
Žuvų gamyboje panaudota
TARIC3
Nr. žaliava ir pagaminti produktai kodas

Gėlavandenės
akvakultūros
produkcija

Kitos jūrinės žuvys

Strimelės

Baltijos jūros žuvys

23

3
Iš to skaičiaus

2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.4.
2.4.1.

Rūkytos žuvys, įskaitant filė

11

12

13

14

tūkst. Eur

t
0305 31
0305 41 –
0305 49

tūkst. Eur
t
tūkst. Eur
t
tūkst. Eur
t

Surimio produktai

2.4.3.

Kiti žuvų produktai

2.4.4.

Ikrai ir ikrų pakaitalai

t
tūkst. Eur
1604 20 10
t
–
tūkst. Eur
1604 20 90
t
1604 31 –
1604 32
tūkst. Eur
1604 20 05

Produktai iš vėžiagyvių, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai (0306; 0307; 1605)

2.5.1.

Krabai9

2.5.2.

Krevetės10

2.5.3.

Kiti11

t
tūkst. Eur
t
tūkst. Eur
t
tūkst. Eur
t

15

16

Kitos

10

Karšiai

Vėžiagyviai

9

Kitos

Surimio
produktai

8

Afrikiniai
šamai

Jūrinės
lydekos

7

Upėtakiai

Skumbrės

6

Kita
gėlavandenė
produkcija Pagamintas
kiekis ir
vertė iš viso

Karpiai

Silkės

5

Kitos
pelaginės
Atlanto
žuvys
Kitos

Lašišos

4

Vytintos žuvys, sūdytos arba 0305 51 –
0305 59
nesūdytos (išskyrus rūkytas)
Sūdytos žuvys (išskyrus
0305 61–
vytintas arba rūkytas) ir 0305 69
tūkst. Eur
žuvys, užpiltos sūrymu
Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių (1604)
t
Žuvys,
sveikos
arba
1604 11–
supjaustytos į gabalus, bet 1604 19
tūkst. Eur
nemaltos

2.4.2.

2.5.

3
0305 20

Kitos

2

Žuvų miltai, rupiniai ir
granulės, žuvų kepenys, ikrai
ir pieniai, vytinti, rūkyti,
sūdyti arba užpilti sūrymu
Žuvų filė, vytinta, sūdyta arba
užpilta sūrymu (išskyrus
rūkytą)

Menkės

1

Mato
vnt.

Šprotai

Eil.
Žuvų gamyboje panaudota
TARIC3
Nr. žaliava ir pagaminti produktai kodas

Gėlavandenės
akvakultūros
produkcija

Kitos jūrinės žuvys

Strimelės

Baltijos jūros žuvys

17

18

19

20

21

22

23

4
Iš to skaičiaus

II.

11

12

13

14

15

16

21

22

12

13

14

Kitos

11

Karšiai

10

Kitos

9

Afrikiniai
šamai

8

15

16

17

18

19

20

21

ŽALIAVA4
Pagal
paslaugą
gamybai
sunaudotas žaliavos kiekis13

t

PAGAMINTI PRODUKTAI14
Sušaldytos žuvys
0303
t
(išskyrus žuvų filė ir kitą žuvų
mėsą)
Žuvų filė ir kita žuvų mėsa, malta arba nemalta, sušaldyta (0304)

2.2.1.

Sušaldyta žuvų filė

2.2.2.

Kita

0304 61 –
0304 89
0304 91 –
0304 99

Kita
gėlavandenė
produkcija

Upėtakiai

7

2.

2.3.1.

20

Karpiai

Vėžiagyviai

6

1.

2.3.

19

Kitos

Surimi
produktai

5

Kitos
pelaginės
Atlanto
žuvys

Jūrinės
lydekos

4

Skumbrės

3

Silkės

2

Lašišos

1

Kitos

Mato vnt.

Menkės

TARIC3
kodas

Šprotai

Žuvų perdirbime panaudota
žaliava ir pagaminti produktai

Strimelės

Eil.
Nr.

2.2.

18

Gėlavandenės
akvakultūros produkcija

Baltijos jūros žuvys

2.1.

17

23

ŽUVŲ PERDIRBIMAS PAGAL PASLAUGĄ12
Iš to skaičiaus
Kitos jūrinės žuvys

1.1.

Kitos

10

Karšiai

9

Kitos

Vėžiagyviai

8

Afrikiniai
šamai

Surimio
produktai

7

Upėtakiai

Jūrinės
lydekos

6

Kita
gėlavandenė
produkcija Pagamintas
kiekis ir
vertė iš viso

Karpiai

Skumbrės

5

Kitos
pelaginės
Atlanto
žuvys
Kitos

Silkės

4
tūkst. Eur

Lašišos

3

Kitos

2

Nemaistinė žuvų produkcija

Menkės

1

3.

Mato
vnt.

Šprotai

Eil.
Žuvų gamyboje panaudota
TARIC3
Nr. žaliava ir pagaminti produktai kodas

Gėlavandenės
akvakultūros
produkcija

Kitos jūrinės žuvys

Strimelės

Baltijos jūros žuvys

t
t

Žuvys, vytintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu, rūkytos žuvys; žuvų miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui (0305)
Žuvų miltai, rupiniai ir
granulės, žuvų kepenys, ikrai 0305 10 –
t
ir pieniai, vytinti, rūkyti, 0305 20
sūdyti arba užpilti sūrymu

Pagamintas
kiekis ir
vertė iš viso

22

5
Iš to skaičiaus
Kitos jūrinės žuvys

Gėlavandenės
akvakultūros produkcija

2.3.3.

Rūkytos žuvys, įskaitant filė

2.3.4.
2.3.5.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.

0305 41 0305 49
0305 51 0305 59

12

13

14

Kitos

11

Karšiai

10

Kitos

9

Afrikiniai
šamai

8

Upėtakiai

7

Karpiai

6

15

16

17

18

19

20

21

t

Vytintos žuvys, sūdytos arba
t
nesūdytos (išskyrus rūkytas)
Sūdytos žuvys (išskyrus
0305 61 –
t
vytintas arba rūkytas) ir 0305 69
žuvys, užpiltos sūrymu
Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių (1604)
Žuvys,
sveikos
arba
1604 11 –
t
supjaustytos į gabalus, bet 1604 19
nemaltos
1604 20 05
t
Surimio produktai

2.4.3.

Kiti žuvų produktai

2.4.4.

Ikrai ir ikrų pakaitalai

1604 20 10
–
1604 20 90
1604 31–
1604 32

t
t

2.5.
Produktai iš vėžiagyvių, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai (0306; 0307; 1605)
t
2.5.1.
Krabai9
t
2.5.2.
Krevetės10
t
2.5.3.
Kiti11
t
3.
Nemaistinė žuvų produkcija

III. DARBUOTOJŲ UŽIMTUMAS15
Eil.
Rodiklio pavadinimas
Nr.
1.
Darbuotojų skaičius žuvininkystės produktų
perdirbimo įmonėje ir (arba) ūkyje:
1.1. pagrindinis darbas
1.2. nepagrindinis darbas

Darbuotojų skaičius
vyrų
moterų

Kita
gėlavandenė
produkcija

Kitos

5

Kitos
pelaginės
Atlanto
žuvys

Vėžiagyviai

t

Surimi
produktai

0305 31

2.3.2.

Jūrinės
lydekos

4

Skumbrės

3

Silkės

2

Žuvų filė, vytinta, sūdyta arba
užpilta sūrymu (išskyrus
rūkytą)

Lašišos

Mato vnt.

Kitos

TARIC3
kodas

Menkės

1

Žuvų perdirbime panaudota
žaliava ir pagaminti produktai

Šprotai

Eil.
Nr.

Strimelės

Baltijos jūros žuvys

Dirbtų valandų skaičius per pusmetį
vyrų
moterų

Pagamintas
kiekis ir
vertė iš viso

22

6
1.3.
1.4.

kita (pvz.: sezoninis darbas)
neatlygintinai dirbantys darbuotojai16
2.
Amžiaus grupės (metai):
2.1. 15–24
2.2. 25–39
2.3. 40–64
2.4. +65
Prašome nurodyti, kiek laiko sugaišote statistiniams duomenims rengti ir ataskaitai pildyti

val.

________________________________

_______________

__________________________

(įmonės vadovo (ūkininko) arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________________________________
(ataskaitą parengusio asmens vardas, pavardė, tel., faks., el. p.)
Pastabos ir paaiškinimai:
1. Įprastinė žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės ir (arba) ūkio veikla yra pasikartojančios ūkinės operacijos, susijusios su žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės ir
(arba) ūkio pagrindine veikla, kaip apibrėžia Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 16 d. įsakymas Nr. VAS-40 „Dėl 3-iojo verslo apskaitos standarto
„Pelno (nuostolių) ataskaita“ tvirtinimo“. Jei žuvininkystės produktų perdirbimo įmonėje ir (arba) ūkyje žuvų perdirbimas nėra įprastinė – pagrindinė – veikla, žuvininkystės
produktų perdirbimo įmonei ir (arba) ūkiui reikia langelyje pažymėti (+).
2. Šio priedo I dalį pildo tik žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės ir (arba) ūkiai, gaminantys žuvų produktus iš nuosavų žaliavų. Grynieji perpardavimai, kai žuvininkystės
produktų perdirbimo įmonė ir (arba) ūkis nuperka žuvininkystės produktus ir neperdirbęs iškart (arba po tam tikro laiko) parduoda (perparduoda), į ataskaitą neįtraukiami.
3. TARIC sudaromas remiantis Europos Bendrijos Kombinuotąja nomenklatūra (CN). TARIC naudojamas vadovaujantis 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB)
Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 2 tomas, p. 382), su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2017 m. liepos 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1344 (OL 2017 L 186, p. 3).
4. Įrašoma savo gamyboje sunaudota nuosavos žaliavos vertė ir kiekis. Žaliavos vertė (žaliavos pirkimo kaina, padauginta iš kiekio) nurodoma be PVM.
5. Visas žuvų produktų svoris (kiekis) (išskyrus žuvų gaminius, į kurių sudėtį įeina kiti maisto produktai) nurodomi žuvų grynuoju (neto) svoriu.
6. Kilmės šalis Lietuva: Baltijos jūra, Lietuvoje iškrauta, vidaus vandenys ir akvakultūros įmonės ir (arba) akvakultūros ūkiai.
7. Įrašoma žaliava, skirta perdirbti kitoje žuvininkystės produktų perdirbimo įmonėje ir (arba) ūkyje, pagal žuvų perdirbimo paslaugą. Žaliava sunaudota perdirbti kitoje
žuvininkystės produktų perdirbimo įmonėje ir (arba) ūkyje iš importuotos ir vietinės žaliavos.
8. Įrašomi pačių žuvininkystės produktų perdirbimo įmonių ir (arba) ūkių iš nuosavų žaliavų pagaminti žuvų produktai. Pagamintų produktų vertė (produkto pardavimo kaina)
nurodoma be PVM.
9. Krabai, kurių TARIC kodai 0306 14, 0306 24, 1605 10 00.
10. Krevetės, kurių TARIC kodai 0306 16–17, 0306 26–27, 1605 21–29.
11. Kiti vėžiagyviai ir moliuskai, kurių TARIC kodai 0306 11–12, 0306 15, 0306 19–22, 0306 25, 0306 29, 0307, 1605 30–1605 69.
12. Šio priedo II dalį pildo žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės ir (arba) ūkiai, kurie pagal paslaugą gamina žuvų produktus kitai žuvininkystės produktų perdirbimo
įmonei ir (arba) ūkiui.
13. Įrašomas pagal gamybos paslaugą kitai žuvininkystės produktų perdirbimo įmonei ir (arba) ūkiui gamyboje sunaudotų žaliavų kiekis tonomis.
14. Įrašomas pagal gamybos paslaugą kitai žuvininkystės produktų perdirbimo įmonei ir (arba) ūkiui perdirbtas žuvų produktų kiekis tonomis.
15. Šio priedo III dalyje pateikiamas ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius. Darbo pobūdis turi būti susijęs su žuvų perdirbimo produktų gamyba, realizavimu ir
administravimu. Kuomet žuvininkystės produktų perdirbimo įmonė ir (arba) ūkis atlieka akvakultūros veiklą, su ja susijusių darbuotojų skaičius turi būti pateiktas Taisyklių
1 priedo (Ž-4 forma) D dalyje. Suminis ŽP-1 ir Ž-4 ataskaitų formose pateiktų darbuotojų skaičius negali viršyti žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės ir (arba) ūkio
bendro darbuotojų skaičiaus.

min.

7
16. Neatlygintinai dirbantys žuvininkystės produktų perdirbimo įmonių ir (arba) ūkių savininkai ir jų šeimos nariai.
17. Pilka spalva pažymėtų langelių pildyti nereikia.

INFORMACIJA APIE ŽUVŲ PERDIRBIMO ĮMONĖS IR (ARBA) ŪKIO GAMYBOS IR DARBUOTOJŲ UŽIMTUMO STATISTINĮ
TYRIMĄ
(pusmečio ataskaita ŽP-1)
STATISTINIO TYRIMO
TEISINIS
PAGRINDIMAS
STATISTINIO TYRIMO
RŪŠIS, APIMTIS IR
TIKSLAS
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO PAREIGA
STATISTINIŲ
DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS

STATISTINIŲ
DUOMENŲ
PATEIKIMO TVARKOS
PAŽEIDIMAS

2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1004 dėl Sąjungos sistemos, skirtos
duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl
bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 199/2008 (OL 2017 L 157,
p. 1); Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas; Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas.
Tai – pusmečio tyrimas.
Ataskaitą pildo žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės ir (arba) ūkiai (EVRK kodas 10.20), įtraukti į Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registrą.
Tyrimo tikslas – nustatyti žuvų perdirbimo apimtį ir vertę Lietuvoje per ataskaitinį laikotarpį.
Statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis: „Juridiniai asmenys bei juridinio asmens teisių neturinčios įmonės, įstaigos ir
organizacijos privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos darbų programai įgyvendinti.“
Žuvininkystės įstatymo 5 straipsnio 8 dalis: „Ūkio subjektai, užsiimantys žuvininkyste, teikia Europos Sąjungos teisės
aktuose nustatytus duomenis ar duomenis, reikalingus Lietuvos Respublikos žuvininkystės būklei įvertinti ir analizei
atlikti, pagal kompetenciją Žemės ūkio ministerijos ar jos įgaliotos institucijos arba Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos
institucijos nustatyta tvarka.“
Statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima identifikuoti respondentą, apie kurį
ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta
tvarka.“
Statistikos įstatymo 17 straipsnis:
„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už oficialiosios statistikos duomenų rengimą ir
teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir kitų su statistika susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus.“
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis:
„1. Statistinių duomenų nepateikimas nustatyta tvarka oficialiąją statistiką tvarkančioms institucijoms ir įstaigoms arba
melagingų statistinių duomenų pateikimas oficialiąją statistiką tvarkančioms institucijoms ir įstaigoms
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų
šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.
3. Pateiktus statistinius duomenis patvirtinančių dokumentų nepateikimas oficialiąją statistiką tvarkančių institucijų ir
įstaigų valstybės tarnautojams, darbuotojams arba šių dokumentų nuslėpimas
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų
šimtų eurų.“

_________________

Žuvininkystės duomenų teikimo taisyklių
3 priedas
(Žuvų perdirbimo įmonės ir (arba) ūkio veiklos metų statistinės ataskaitos ŽF-1 forma)

_______________________________________________________________________________
(žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės / ūkio pavadinimas, įmonės kodas)

ŽUVŲ PERDIRBIMO ĮMONĖS IR (ARBA) ŪKIO VEIKLOS METŲ STATISTINĖ ATASKAITA
ŽF-1
Nr.
(data)

_______________
(dokumento sudarymo vieta)

Įmonės / ūkininko
ūkio kodas
registre
Adresas:
Pagrindinės veiklos kodas (EVRK)
Garantuojamas gautų duomenų konfidencialumas
Kviečiame pildyti elektroninę ataskaitos formą. Pildymo
tvarką rasite interneto svetainėje
http://www.vic.lt Registruotiems naudotojams

Prieš pildydami ataskaitą, perskaitykite pastabas ir
paaiškinimus
Pateikiama:

Pateikia:

kartą per metus iki birželio 20 d. – praėjusių kalendorinių metų.
Duomenys teikiami VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.
Ataskaita pateikiama vienu iš būdų:
1. pildant elektroninę ataskaitos formą interneto svetainėje http://www.vic.lt Registruotiems naudotojams;
2. elektroniniu paštu zuvys@vic.lt;
3. faksu (8 5) 203 0050;
4. paštu Universiteto g. 8A (IV r.), 53345 Akademija, Kauno r.

žuvininkystės produktų perdirbimo veiklą vykdančios įmonės ir (arba) ūkiai (EVRK kodas 10.20) įtraukti į
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų
registrą.

Žuvų perdirbimas nėra įprastinė veikla1:

langelyje pažymėti (+), jei žuvų perdirbimas nėra įprastinė žuvininkystės produktų perdirbimo
įmonės ir (arba) ūkio veikla.

A dalis. EKONOMINIAI RODIKLIAI
Eil.
Rodiklio pavadinimas
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
8.
8.1.

Matavimo
vnt.

PAJAMOS
apyvarta3
tūkst. Eur
Pagamintų žuvų produktų2
kiekis
t
pajamos
tūkst. Eur
Suteiktų paslaugų, susijusių su žuvų produktų gamyba
kiekis
t
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Kitos veiklos pajamos4
Dotacijos ir subsidijos, susijusios su žuvų perdirbimo pajamomis5:
dotacijos ir subsidijos, skirtos įprastinei žuvininkystės produktų perdirbimo
įmonės ir (arba) ūkio veiklai vykdyti
investicijoms padengti skirtos dotacijos ir subsidijos
IŠLAIDOS
Pagamintų ir parduotų žaliavų vertė iš viso:
perdirbti skirtų žuvų žaliavų vertė
perdirbti skirtų kitų žaliavų vertė
tūkst. Eur
Kuras ir energija
Išlaidos darbo apmokėjimui:
Išlaidos žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės ir (arba) ūkio samdomų
darbuotojų darbo apmokėjimui

Rodiklio
reikšmė

Komentarai

2
Eil.
Nr.
8.2.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.1.
14.2.
15.
16.
17.

Matavimo
vnt.

Rodiklio pavadinimas

darbuotojų nuomos išlaidos6
Darbdavio socialinio draudimo įmokos darbuotojui
Kitos įprastinės tipinės veiklos išlaidos7
Kitos įprastinės netipinės veiklos išlaidos8
Turto nusidėvėjimas
Kitos žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės ir (arba) ūkio išlaidos 9
Finansinės ir investicinės veiklos išlaidos:
palūkanos10
kitos finansinės išlaidos
Nepaprastosios grynosios išlaidos11
Veiklos mokesčių sąnaudos (išskyrus socialinį draudimą)12
Pelno mokestis
BALANSAS13
18.
ILGALAIKIS TURTAS:
A.
18.1.
materialusis turtas
A.I.
18.2.
kitas ilgalaikis turtas
A.II.
19.
TRUMPALAIKIS TURTAS
B.
20.
NUOSAVAS KAPITALAS
C.
21.
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
D.
22.
SKOLOS:
E.
22.1
ilgalaikės skolos ir įsipareigojimai
E.1.
22.2
trumpalaikės skolos ir įsipareigojimai
E.2.
KITI KINTAMIEJI
23.
Investicijos (turto, susijusio su įprastine žuvininkystės produktų perdirbimo
įmonės ir (arba) ūkio veikla, pirkimas) per metus
24.
Turto (susijusio su įprastine žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės ir (arba)
ūkio veikla) pardavimas per metus

(įmonės vadovo (ūkininko) arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

Komentarai

tūkst. Eur

tūkst. Eur
tūkst. Eur

tūkst. Eur

B dalis. PAGAMINTOS MAISTINĖS ŽUVŲ PRODUKCIJOS REALIZAVIMAS14
Eil. Nr.
Rodiklio pavadinimas
Kiekis, t
1.
Parduota Lietuvos vidaus rinkoje:
1.1.
didmeninei prekybai
1.2.
mažmeninei prekybai
1.3.
viešajam maitinimui
1.4.
biudžetinėms įstaigoms (kariuomenei, mokykloms, ligoninėms ir t. t.)
1.5.
labdarai
1.6.
kita
2.
Eksportuota:
2.1.
Į Europos Sąjungos (ES) šalis
2.2.
į Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) šalis
2.3.
į kitas šalis
Prašome nurodyti, kiek laiko sugaišote statistiniams duomenims rengti ir ataskaitai pildyti

_________________________

Rodiklio
reikšmė

Apyvarta, tūkst. Eur

val.

min.

________________________
(parašas)

(vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________
(ataskaitą parengusio asmens vardas, pavardė, tel., faks., el. p.)

Pastabos ir paaiškinimai:
1. Įprastinė žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės ir (arba) ūkio veikla yra pasikartojančios ūkinės operacijos, susijusios su žuvininkystės produktų
perdirbimo įmonės ir (arba) ūkio pagrindine – tipine veikla, kaip apibrėžia 3-iasis verslo apskaitos standartas „Pelno (nuostolių) ataskaita“, patvirtintas
Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. VAS-40 „Dėl 3-iojo verslo apskaitos standarto „Pelno (nuostolių)
ataskaita“ tvirtinimo“. Jei žuvininkystės produktų perdirbimo įmonėje ir (arba) ūkyje žuvų perdirbimas nėra įprastinė – pagrindinė veikla,
žuvininkystės produktų perdirbimo įmonei ir (arba) ūkiui reikia pildyti tik šio priedo A dalies pajamų skiltis ir šio priedo B dalį. Tipinė veikla – ūkinės
operacijos, susijusios su veikla, iš kurios žuvininkystės produktų perdirbimo įmonė ir (arba) ūkis keletą ataskaitinių laikotarpių gauna daugiausia
pajamų ir kurią žuvininkystės produktų perdirbimo įmonė ir (arba) ūkis laiko pagrindine.
2. Įskaitant perdirbtų žuvų produktų apyvartą ir kiekį, kai žuvininkystės produktų perdirbimo įmonė ir (arba) ūkis perdirbimo ar gamybos proceso paslaugą
užsako kitoje žuvininkystės produktų perdirbimo įmonėje ir (arba) ūkyje.
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3. Apyvartą sudaro ataskaitinio laikotarpio metu žuvininkystės produktų perdirbimo įmonių ir (arba) ūkių, užsiimančių žuvų perdirbimu ir žuvų produktų
gamyba, pajamos (be PVM) (įtrauktos į sąskaitą faktūrą), gautos iš įprastinės veiklos. Pajamos iš suteiktų paslaugų, susijusių su žuvų produktų gamyba,
kitos įprastinės veiklos, finansinės, investicinės ir kitos veiklos pajamos neįskaitomos.
4. Kitos veiklos pajamos – visos kitos su žuvų produktų perdirbimo įprastine netipine ir neįprastine žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės ir (arba)
ūkio veikla susijusios pajamos, išskyrus dotacijas ir subsidijas, finansines ir investicines pajamas. Netipinė veikla – ūkinės operacijos, kurios negali
būti laikomos tipinės veiklos operacijomis, tačiau yra susijusios su įprastine veikla.
5. Dotacijos ir subsidijos – valstybės ir savivaldybės institucijų, tarptautinių organizacijų ir fondų, kitų trečiųjų asmenų finansinė ir materialinė parama
žuvininkystės produktų perdirbimo įmonėms ir (arba) ūkiams, skirta žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės ir (arba) ūkio veiklai vykdyti ir
perdirbtų žuvų produktų kainoms išlaikyti ar sumažinti arba gamybos mastui išlaikyti. Dotacijoms taip pat priskiriamas ir nemokamai gautas turtas.
6. Darbuotojų nuomos išlaidos – laikinųjų darbuotojų įdarbinimas laikinojo įdarbinimo žuvininkystės produktų perdirbimo įmonėse ir (arba) ūkiuose
turint tikslą juos pagal laikinojo įdarbinimo sutartis siųsti laikinai dirbti laikinojo darbo naudotojų naudai, pastariesiems prižiūrint ir vadovaujant.
7. Kitos įprastinės tipinės veiklos išlaidos – susijusios su žuvų produktų gamyba ir suteiktomis ar kitoje žuvininkystės produktų perdirbimo įmonėje ir
(arba) ūkyje perdirbimo (gamybos) proceso paslaugą užsakytomis žuvų produktų gamybos paslaugomis.
8. Kitos įprastinės netipinės veiklos išlaidos – kitos su perdirbtų žuvų produktų pardavimu susijusios netipinės išlaidos (perpardavimo ir kitos netipinės
išlaidos).
9. Kitos žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės ir (arba) ūkio išlaidos – visos kitos išlaidos, išskyrus finansines ir investicines, nepaprastąsias išlaidas.
10. Palūkanos – kapitalo palūkanų išlaidos.
11. Nepaprastąsias grynąsias išlaidas sudaro netekimų ir pagautės skirtumas, susidarantis dėl žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės ir (arba) ūkio
nekontroliuojamų įvykių, natūralių prekių ar žaliavų savybių pasikeitimo, pašalinių tyčinių ar netyčinių fizinių veiksnių, gedimo, realizavimo terminų
pasibaigimo, vagysčių ir t. t.
12. Kitos veiklos mokesčių sąnaudos, išskyrus socialinį draudimą ir pelno mokestį. Apima PVM, akcizus ir kitus su žuvų perdirbimo veikla susijusius
mokesčius.
13. Balanso skiltys pateikiamos remiantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsniu, parengtu 2-ojo verslo apskaitos standartu
„Balansas“, patvirtintu Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. VAS-41 „Dėl 2-ojo verslo apskaitos
standarto „Balansas“ tvirtinimo“. Balanso dalies turto (šio priedo A dalies 18 ir 19 punktų), nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų (šio priedo A dalies
20, 21 ir 22 punktų) sumos turi sutapti. Individualios ir kitos žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės ir (arba) ūkiai, kurie Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindu gali vesti supaprastintą apskaitą ir neprivalo pateikti balanso, turi pateikti skolas, dotacijas ir įstatinį kapitalą
(nuosavą kapitalą).
14. Šio priedo B dalyje pateikiama tik žuvų perdirbimu užsiimančių žuvininkystės produktų perdirbimo įmonių ir (arba) ūkių pagamintos ir realizuotos
produkcijos vertė ir kiekis pagal atskiras realizavimo rinkas. Šio priedo B dalies 1 ir 2 punktų kiekio ir apyvartos sumos turi atitikti atitinkamas šio
priedo A dalies 1 punkto pozicijas.
15. Jeigu rodiklio reikšmė nežinoma, įrašyti „–“ ir komentarų skiltyje paaiškinti, kodėl reikšmė nežinoma. Jeigu reikšmė lygi 0, įrašyti 0.

INFORMACIJA APIE ŽUVŲ PERDIRBIMO ĮMONIŲ IR (ARBA) ŪKIŲ VEIKLOS STATISTINĮ
TYRIMĄ
(metinė ataskaita ŽF-1)

STATISTINIO TYRIMO
TEISINIS PAGRINDIMAS

STATISTINIO TYRIMO
RŪŠIS, APIMTIS IR
TIKSLAS

STATISTINIŲ DUOMENŲ
PATEIKIMO PAREIGA

STATISTINIŲ DUOMENŲ
KONFIDENCIALUMAS

2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1004 dėl
Sąjungos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės
sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės
politikos, sukūrimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 199/2008 (OL
2017 L 157, p. 1); Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas; Lietuvos Respublikos
žuvininkystės įstatymas.
Tai – metinis tyrimas.
Ataskaitą pildo žuvininkystės produktų perdirbimo veiklą vykdančios įmonės ir (arba)
ūkiai (EVRK kodas 10.20), įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registrą.
Tyrimo tikslas – įvertinti žuvininkystės produktų perdirbimo įmonių ir (arba) ūkių
ekonominius, darbuotojų užimtumo ir produkcijos realizavimo rodiklius per ataskaitinį
laikotarpį.
Statistikos įstatymo 14 straipsnio 2 dalis:
„Juridiniai asmenys bei juridinio asmens teisių neturinčios įmonės, įstaigos ir
organizacijos privalo neatlygintinai teikti statistinius duomenis Oficialiosios statistikos
darbų programai įgyvendinti.“
Žuvininkystės įstatymo 5 straipsnio 8 dalis:
„Ūkio subjektai, užsiimantys žuvininkyste, teikia Europos Sąjungos teisės aktuose
nustatytus duomenis ar duomenis, reikalingus Lietuvos Respublikos žuvininkystės
būklei įvertinti ir analizei atlikti, pagal kompetenciją Žemės ūkio ministerijos ar jos
įgaliotos institucijos arba Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatyta
tvarka.“
Statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis:
„Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima
identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai
statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.“
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STATISTINIŲ DUOMENŲ
PATEIKIMO TVARKOS
PAŽEIDIMAS

Statistikos įstatymo 17 straipsnis:
„Fiziniai asmenys, įmonių, įstaigų ar organizacijų vadovai ir kiti atsakingi už
oficialiosios statistikos duomenų rengimą ir teikimą asmenys, pažeidę šio įstatymo ir
kitų su statistika susijusių teisės aktų reikalavimus, atsako pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus.“
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 221 straipsnis:
„1. Statistinių duomenų nepateikimas nustatyta tvarka oficialiąją statistiką
tvarkančioms institucijoms ir įstaigoms arba melagingų statistinių duomenų pateikimas
oficialiąją statistiką tvarkančioms institucijoms ir įstaigoms
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo
vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas
pakartotinai,
užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.
3. Pateiktus statistinius duomenis patvirtinančių dokumentų nepateikimas oficialiąją
statistiką tvarkančių institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojams, darbuotojams arba šių
dokumentų nuslėpimas
užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo
vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.“

_____________________

Žuvininkystės duomenų teikimo taisyklių
4 priedas
(Laivo veiklos rodiklių metų ataskaitos DR-1 forma)
___________________________________
(verslinės jūrų žvejybos įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

LAIVO VEIKLOS RODIKLIŲ METŲ ATASKAITA DR-1
_______________ Nr. ___________
(data)

_________________
(dokumento sudarymo vieta)

Laivo (-ų)
pavadinimas1 1

3

5

2

4

6

LAIVO (-Ų) ŽVEJYBOS RAJONAS (pažymėti „+“ )
Baltijos jūros priekrantė
Baltijos jūra

Kviečiame pildyti elektroninę ataskaitos formą.
Pildymo tvarką rasite interneto svetainėje
http://www.vic.lt Registruotiems naudotojams
Prieš pildydami ataskaitą, perskaitykite pastabas ir
paaiškinimus

Tolimieji jūrų vandenys
Pateikiama: kartą per metus iki birželio 20 d. – praėjusių kalendorinių metų.
Duomenys teikiami VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.
Ataskaita pateikiama vienu iš būdų:
1. pildant elektroninę ataskaitos formą interneto svetainėje http://www.vic.lt Registruotiems
naudotojams;
2. elektroniniu paštu zuvys@vic.lt;
3. faksu (8 5) 203 0050;
4. paštu Universiteto g. 8A (IV r.), 53345 Akademija, Kauno r.
Pateikia:
verslinės žvejybos veiklą Baltijos jūroje, jos priekrantėje ir tolimuosiuose jūrų vandenyse vykdantys verslo subjektai
(EVRK kodas 03.11), kurių laivai įtraukti į Žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemą .

A dalis. EKONOMINIAI RODIKLIAI
Eil.
Nr.

Rodiklio pavadinimas

Matavi
mo vnt.

LAIVO (-Ų) VEIKLOS PAJAMOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.

Pajamos už sužvejotą ir iškrautą žuvų produkciją
Sužvejotas ir iškrautas žuvų kiekis
Pajamos už perdirbtą savo sužvejotų žuvų produkciją
Perdirbtos sužvejotų žuvų produkcijos kiekis
Pajamos, gautos iš perleidžiamosios teisės į žvejybos
galimybes jūrų vandenyse arba perleidžiamosios teisės
naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai
Kitos pajamos iš laivo veiklos2
Verslinės jūrų žvejybos įmonės finansinės veiklos pajamos
Subsidijos:
veiklos subsidijos3
subsidijos degalams
subsidijos investicijoms
Išlaidos
degalams

Eur
t
Eur
t

Eur

LAIVO (-Ų) VEIKLOS IŠLAIDOS
Eur

vertė
kiekis (pildoma laivams nuo 24 m ilgio)

t

Rodiklio reikšmė

Komentarai ir
papildoma
informacija

2
Eil.
Nr.

Matavi
mo vnt.

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio reikšmė

Komentarai ir
papildoma
informacija

kiekis (pildoma Baltijos jūros priekrantės
l
laivams)
10. Išlaidos tepalams
Išlaidos su žvejybos veikla susijusių darbuotojų darbo
11.
apmokėjimui4
12. Darbdavio socialinio draudimo įmokos darbuotojui
13. Laivo ir įrangos einamasis remontas
Kitos įprastinės žvejybos veiklos kintamos
14.
išlaidos5
15. Laivo nuoma, jeigu laivas yra nuomojamas
16. Turto (laivo ir jo įrangos) nusidėvėjimas6
17. Veiklos mokesčių sąnaudos (išskyrus socialinį draudimą)7
18. Kitos žvejybos veiklos pastovios išlaidos8
Perleidžiamosios teisės į žvejybos galimybes jūrų Eur
vandenyse arba perleidžiamosios teisės naudoti verslinės
19.
žvejybos įrankius priekrantės žvejybai arba individualių
žvejybos galimybių (kvotų) įsigijimo išlaidos
Verslinės jūrų žvejybos įmonės finansinės ir investicinės
20.
veiklos išlaidos:
20.1. palūkanos
20.2. kitos finansinės išlaidos
Su sužvejotos produkcijos perdirbimu susijusios
21. papildomos išlaidos9 (neįtrauktos šio priedo A dalies 9-20
punktuose)
22. Pelno mokestis
23.
VERSLINĖS JŪRŲ ŽVEJYBOS ĮMONĖS BALANSO DUOMENYS10, VERTĖ Eur
A.
Ilgalaikis turtas:
Nuosavas kapitalas
C.
D.1
Materialusis turtas
Ilgalaikės skolos:
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikės skolos
D.2
B.
Trumpalaikis turtas
Skolų, susijusių su žvejybos veikla, dalis
LAIVO (-Ų), KVOTŲ VERTĖ IR INVESTICIJOS, Eur

24.
25.
26.

Investicijos į laivą (-us) per metus
Žvejybos kvotų vertė
Laivo (-ų) ir jo (jų) įrangos vertė11 (laikotarpio pabaigoje)

27.

Pradinė laivo (-ų)
įsigijimo vertė12

1. Pavadinimas
2.
3.
4.

Vertė

5.
6.
7.
8.

B dalis. DARBUOTOJŲ UŽIMTUMO RODIKLIAI13
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.

Rodiklio pavadinimas
Su žvejybos veikla susijusių darbuotojų skaičius iš viso
(1.1.+1.2.+1.3.):
laive dirbančių žmonių skaičius
krante dirbančių žmonių skaičius14
savininkas (-ai)
Užimtumo pagrindai (2.1+2.2+2.3):
pagrindinis darbas
nepagrindinis darbas
kita
Neatlygintinai dirbantys savininko šeimos nariai

Vidutinis metinis darbuotojų
skaičius
vyrų
moterų

Dirbtų valandų skaičius
per metus
vyrų
moterų
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Eil.
Nr.
4.
4.1.
4.2.
Eil.
Nr.

Matavi
mo vnt.

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio reikšmė

Komentarai ir
papildoma
informacija

Amžiaus grupės (metai):
15–24
25–39

Rodiklio pavadinimas

Vidutinis metinis
darbuotojų skaičius
vyrų
moterų

40-64
+65
Su sužvejotos produkcijos perdirbimu ir pardavimu
susijusių darbuotojų, kurie nėra įtraukti šio priedo B
dalies 1 punkte, skaičius
Prašome nurodyti, kiek laiko sugaišote duomenims rengti ir ataskaitai pildyti

Dirbtų valandų skaičius
per metus
vyrų
moterų

4.3.
4.4.
5.

__________________________
(įmonės vadovo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

val.

min.

________________________
(parašas)

(vardas ir pavardė)

_____________________________________________________________________________________________
(ataskaitą parengusio asmens vardas, pavardė, tel., faks., el. p.)
Pastabos ir paaiškinimai:
1. Jeigu verslinės jūrų žvejybos įmonė turi daugiau negu vieną laivą:
1.1. pildoma viena ataskaita keliems verslinės jūrų žvejybos įmonės laivams tik tuo atveju, jei laivai priklauso tam pačiam
segmentui:
1.1.1. Baltijos jūroje žvejojantys dugniniai traleriai 24–40 m ilgio;
1.1.2. Baltijos jūroje žvejojantys pelaginiai traleriai nuo 24 m ilgio;
1.1.3. Baltijos jūroje ir jos priekrantėje tinklais žvejojantys laivai nuo 10 m ilgio;
1.1.4. Baltijos jūros priekrantėje tinklais žvejojantys laivai iki 10 m ilgio;
1.1.5. tolimuosiuose jūrų vandenyse žvejojantys laivai.
Jeigu pildoma viena ataskaita visiems verslinės jūrų žvejybos įmonės laivams, nurodomi visų tų laivų pavadinimai.
1.2. jei laivai priklauso skirtingiems segmentams, kiekvienam laivui pildoma atskira ataskaita, išskyrus verslinės jūrų
žvejybos įmonės balanso duomenis (šio priedo A dalies 23 punktas), kurie nurodomi vienoje iš pateiktų ataskaitų.
2. Kitos pajamos, gautos iš laivo nuomos, jūrinio arba žvejybinio turizmo, draudimo išmokos už laivą ar jo įrangą. Pajamos
už laivo pardavimą neįtraukiamos.
3. Apima tiesiogines išmokas, pvz., kompensacijas už trumpalaikį žvejybos nutraukimą, vienkartines kompensacines
išmokas. Neapima subsidijų degalams bei išmokų dėl žvejybos verslo nutraukimo ir paramos investicijoms, kurios
pateikiamos atitinkamai šio priedo A dalies 8.2 ir 8.3 papunkčiuose.
4. Tiesiogiai su žvejybos veikla susijusių darbuotojų – laivo įgulos narių, su laivo technine priežiūra, žuvų iškrovimu, kitų
su žvejyba susijusių darbuotojų ir administracijos darbuotojų išlaidos darbo apmokėjimui ir skiriami dienpinigiai.
5. Kitos įprastinės, su laivo veikla susijusios kintamosios išlaidos (prekės ir paslaugos) apima žuvų iškrovimo,
transportavimo, dėžių plovimo, aprūpinimo ledu, produkcijos pardavimo ir kitas nuo žvejybos pastangų ir (arba) žuvų
sugavimo ir iškrovimo priklausomas išlaidas.
6. Apima tik su žvejybos veikla susijusio ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidas.
7. Kitos veiklos mokesčių sąnaudos, išskyrus socialinį draudimą ir pelno mokestį. Apima PVM, degalų akcizą, išteklių
mokesčius, krantinės ir uosto mokesčius ir kitus su žvejybos veikla susijusius mokesčius.
8. Kitos pastoviosios išlaidos, kurios sąlyginai nepriklauso nuo žvejybos pastangų ir (arba) žuvų sugauto kiekio ir
iškrovimo (pavyzdžiui, krantinės ir įrangos nuoma, draudimas, administracinės išlaidos).
9. Apima papildomas su sužvejotos produkcijos perdirbimu susijusias išlaidas, kurios neįtrauktos į šio priedo A dalies
9−20 punktuose išvardintose išlaidų grupėse ir yra tiesiogiai susiję su šio priedo A dalies 3 punkte pateiktomis
pajamomis. Šioms išlaidoms gali būti priskirtos šios išlaidų grupės: tik su sužvejotos produkcijos perdirbimu susijusių
darbuotojų darbo užmokestis, papildomų žaliavų, skirtų perdirbtos produkcijos gamybai įsigijimo vertė, perdirbimo
įrangos remonto išlaidos ir kt.
10. Balanso skiltys pateikiamos remiantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsniu, parengtu 2-ojo
verslo apskaitos standartu „Balansas“, patvirtintu Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2015 m. birželio 16 d. įsakymu
Nr. VAS-41 „Dėl 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ tvirtinimo“. Individualios ir kitos verslinės jūrų žvejybos
įmonės, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindu gali vesti supaprastintą apskaitą ir neprivalo
pateikti balanso, privalo pateikti skolas, dotacijas ir įstatinį kapitalą.
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11. Balansinė, likutinė laivo (-ų) ir įrangos vertė einamojo laikotarpio pabaigoje.
12. Duomenys apie laivo pradinę įsigijimo vertę (šio priedo A dalies 27 punktas) pateikiami tik vieną kartą. Verslinės jūrų
žvejybos įmonės, pateikusios duomenis apie anksčiau pirktų laivų vertę, šio priedo A dalies 27 punkte nurodytą
informaciją metinėje ataskaitoje turės pateikti tik įsigijusios naują laivą.
13. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis metų darbuotojų skaičius.
14. Su laivo technine priežiūra, žuvų iškrovimu ir kitos su žvejyba susijusios veiklos darbuotojai.
15. Jeigu rodiklio reikšmė nežinoma, įrašyti „–“ ir komentarų skiltyje paaiškinti, kodėl reikšmė nežinoma. Jeigu reikšmė
lygi 0, įrašyti 0.

INFORMACIJA APIE LAIVO VEIKLOS RODIKLIŲ TYRIMĄ
(metų ataskaita DR-1)

TYRIMO TEISINIS
PAGRINDIMAS

TYRIMO RŪŠIS,
APIMTIS IR TIKSLAS

ŽUVININKYSTĖS
DUOMENŲ
PATEIKIMO PAREIGA

2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1004 dėl
Sąjungos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės
sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos,
sukūrimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 199/2008 (OL 2017 L 157,
p. 1); Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas.
Tai – metinis tyrimas.
Ataskaitą pildo verslinės žvejybos veiklą Baltijos jūroje, jos priekrantėje ir tolimuosiuose
jūrų vandenyse vykdantys verslo subjektai (EVRK kodas 03.11), kurių laivai įtraukti į
Žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemą.
Tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos verslinės jūrų žvejybos sektoriaus ekonominę ir socialinę
situaciją.
Žuvininkystės įstatymo 5 straipsnio 8 dalis:
„Ūkio subjektai, užsiimantys žuvininkyste, teikia Europos Sąjungos teisės aktuose
nustatytus duomenis ar duomenis, reikalingus Lietuvos Respublikos žuvininkystės būklei
įvertinti ir analizei atlikti, pagal kompetenciją Žemės ūkio ministerijos ar jos įgaliotos
institucijos arba Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.“

_________________

Žuvininkystės duomenų teikimo taisyklių
5 priedas
(Žvejybos Baltijos jūros priekrantėje mėnesio ataskaitos Ž–2 forma)
__________________________________________________________________
(verslinės jūrų žvejybos įmonės pavadinimas, įmonės kodas)

ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖJE MĖNESIO ATASKAITA Ž-2
_________________ Nr._____
(data)

_____________________
(dokumento sudarymo vieta)

Ataskaitos laikotarpis 20___m. _______________________ mėn.
Pateikiama:
iki mėnesio 10 dienos – praėjusio kalendorinio mėnesio
Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos faksu (8 46) 257 745
arba paštu Naujoji Uosto g. 8A, 92119 Klaipėda.
Pateikia:
verslinės jūrų žvejybos įmonės, vykdančios priekrantės žvejybą iki 8 m ilgio laivais.
Prieš pildydami ataskaitą, perskaitykite pastabas ir paaiškinimus.
Žvejybos įrankiai
Žvejybos
laivo
Žvejybos
Žuvų
pavadinimas
vieta
iškrovimo
ir
(baro
vieta
registracijos
Nr.)
Nr.

1

2

3

tipas

4

akių
bendras
dydis
ilgis (m)
(mm)

5

6

Žvejyb
os
kabliukų,
gaudyklių dienų
skaičius skaičiu
s
(vnt.)
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Kiekis pagal žuvų rūšis, kg
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Žvejybos įrankiai
Žvejybos
laivo
Žvejybos
Žuvų
pavadinimas
vieta
iškrovimo
ir
(baro
vieta
registracijos
Nr.)
Nr.

1

2

3

tipas

4

akių
bendras
dydis
ilgis (m)
(mm)

5

6

Žvejyb
os
kabliukų,
gaudyklių dienų
skaičius skaičiu
s
(vnt.)

7

8

M
E
N
K
Ė
S
9

Kiekis pagal žuvų rūšis, kg
LAŠIŠOS ŠLAKIAI
P
S
S K
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Š
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Š
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O
21

22

23

24

IŠ VISO

Ruonių padaryta žala
Žvejybos laivo
pavadinimas ir
registracijos Nr.

Žvejybos
vieta (baro Nr.)

Sugadinti žvejybos įrankiai

Žvejyb
Pastebėtų Apytikslis
Ar
os
ruonių
žalos
naudojamos
dienų
skaičius dydis, Eur
apsaugos
skaičiu
priemonės
s

IŠ VISO

____________________________

____________

__________________

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(įmonės vadovo arba jo įgalioto
asmens pareigų pavadinimas)

_____________________________________________________________________________________________

(Ataskaitą parengusio asmens vardas, pavardė, tel., faks., el. p.)

Sužeistos žuvys rūšimis, kg

Pastabos
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Pastabos ir paaiškinimai:
1. Statomaisiais tinklaičiais sugautų žuvų kiekis nurodomas atskirai pagal žvejybos įrankių akių dydį (12–15 mm, 16–24 mm, 45–49 mm , 50–69 mm, 70–90 mm, daugiau nei
90 mm).
2. Žuvų kiekis nurodomas pagal gyvų žuvų svorį.
3. Žvejybos pastangos ir sugavimai nurodomi pagal kiekvieną žvejybos barą, kuriame ūkio subjektui buvo suteikta, perleista, laikinai perduota ar bendrai naudojama
perleidžiamoji teisė naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai.
4. Paskutinės eilutės grafoje „IŠ VISO:“, rašomas bendras žvejybos dienų, per kurias ūkio subjektas žvejojo atitinkamą mėnesį, skaičius.
5. Jei Baltijos jūros priekrantės žvejybos žurnale, nurodytame Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m.
vasario 12 d. įsakymu Nr. 3D-94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“, 15 punkte, yra įrašų apie statomųjų tinklų pastangas pagal šio priedo
„Pastabos ir paaiškinimai“ 1 punkte nurodytus akių dydžio intervalus skirtingais įrankių bendrais ilgiais per atitinkamą mėnesį, tokių įrankių rašomas bendro ilgio vidurkis.
6. Jei ūkio subjektas žvejybą vykdė už žvejybos baro ribų, grafoje „Žvejybos vieta (baro Nr.)“ įrašomas „40H0“ kvadratas.
7. Grafoje „Žuvų iškrovimo vieta“, turi padaryti įrašą apie žvejybos produktų iškrovimo vietą pagal Jūrų vandenyse žvejojančiais laivais sugautų žvejybos produktų iškrovimo,
pirminio pardavimo ir supirkimo vietų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 3D-268 „Dėl žvejybos produktų
iškrovimo iš jūrų vandenyse žvejojančių laivų tvarkos aprašo ir jūrų vandenyse žvejojančiais laivais sugautų žvejybos produktų iškrovimo, pirminio pardavimo ir supirkimo
vietų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sąrašas), II skyrių. Jei iškrovimo vietos pavadinimas netelpa į ataskaitos grafą, ūkio subjektas gali įrašyti žodį „Įsakymas“ ir nurodyti
Sąrašo II skyriuje iškrovimo vietos numerį. Pavyzdys: „Įsakymas, Sąrašo Nr. 8“.

INFORMACIJA APIE ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖJE TYRIMĄ
(mėnesio ataskaita Ž-2)
TYRIMO TEISINIS
PAGRINDIMAS
TYRIMO RŪŠIS, APIMTIS
IR TIKSLAS
ŽUVININKYSTĖS
DUOMENŲ PATEIKIMO
PAREIGA

Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas.
Tai – mėnesio tyrimas.
Ataskaitą pildo verslinės jūrų žvejybos įmonės, vykdančios priekrantės žvejybą iki 8 m ilgio laivais.
Tyrimo tikslas – nustatyti pastangas bei sugaunamą žuvų kiekį Baltijos jūros priekrantėje per ataskaitinį laikotarpį.
Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 5 straipsnio 8 dalis:
„Ūkio subjektai, užsiimantys žuvininkyste, teikia Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus duomenis ar duomenis, reikalingus Lietuvos
Respublikos žuvininkystės būklei įvertinti ir analizei atlikti, pagal kompetenciją Žemės ūkio ministerijos ar jos įgaliotos institucijos arba Aplinkos
ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.“

_________________

Žuvininkystės duomenų teikimo taisyklių
6 priedas
(Neatitikčių registravimo žurnalo forma)
NEATITIKČIŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS
Neatitiktis
Eil.
Nr.

Trumpas
apibūdinimas

Nustatymo
data

Korekciniai veiksmai / rezultatyvumas
Atsakingas
darbuotojas
(vardas,
pavardė)

Trumpas
apibūdinimas

Atlikimo
data

_________________

Atsakingas
darbuotojas
(vardas,
pavardė)

Prevenciniai veiksmai
/ priemonės

Pastabos

Žuvininkystės duomenų teikimo taisyklių
7 priedas
AKVAKULTŪROS, JŪRINĖS ŽVEJYBOS IR ŽUVŲ PERDIRBIMO PRAMONĖS
ĮMONIŲ IR (ARBA) ŪKIŲ PRODUKCIJOS GAMYBOS, REALIZAVIMO,
DARBUOTOJŲ UŽIMTUMO IR EKONOMINĖS VEIKLOS RODIKLIŲ TYRIMO
METODIKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Akvakultūros, jūrinės žvejybos ir žuvų perdirbimo pramonės įmonių ir (arba) ūkių
produkcijos gamybos, realizavimo, darbuotojų užimtumo ir ekonominės veiklos rodiklių tyrimo
metodika (toliau – Metodika) nustato tyrimo organizavimą, naudojamus metodus, tiriamojo objekto
elementų aprėptį, žuvininkystės duomenų (toliau – duomenys) rinkimą, jų apdorojimą, kokybės
patikrą, rodiklių skaičiavimo, informacijos rengimo, skelbimo ir teikimo žuvininkystės duomenų
tvarkytojams tvarką, atliekant tyrimus pagal:
1.1. Akvakultūros produkcijos auginimo ir realizavimo pusmečio ir (arba) metų ataskaitos
Ž-4 formą (Taisyklių 1 priedas);
1.2. Žuvų perdirbimo įmonės ir (arba) ūkio gamybos ir darbuotojų užimtumo pusmečio
statistinės ataskaitos ŽP-1 formą (Taisyklių 2 priedas);
1.3. Žuvų perdirbimo įmonės ir (arba) ūkio veiklos metų statistinės ataskaitos ŽF-1 formą
(Taisyklių 3 priedas);
1.4. Laivo veiklos rodiklių metų ataskaitos DR-1 formą (Taisyklių 4 priedas).
2. Metodikoje vartojamos Taisyklių II skyriuje nustatytos sąvokos.

II SKYRIUS
TYRIMO TIKSLAS
3. Tyrimo tikslas – nustatyti:
3.1. pagal atskirus akvakultūros metodus auginamų konkretaus amžiaus žuvų rūšių
produkcijos apimtį, sunaudotų pašarų kiekį ir vertę, produkcijos realizacijos pagal atskiras šalis kiekį
ir vertę, įveistų tvenkinių plotą ir uždarųjų akvakultūros sistemų, baseinų ir kanalų tūrį, per metus
patirtą grynąjį pelną (nuostolį), taip pat įvertinti natūraliuose vandens telkiniuose sugautų žuvų ir
vėžiagyvių, skirtų akvakultūros produkcijai papildyti, kiekį ir vertę, žuvų veislynų ir inkubatorių
produkcijos kiekį, nustatyti darbuotojų, dirbančių akvakultūros įmonėje ir (arba) akvakultūros ūkyje,
skaičių ir dirbtas valandas pagal lytį ir užimtumo pagrindus;
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3.2. atskirų jūrinių ir gėlavandenių žuvų rūšių, vėžiagyvių, moliuskų ir kitų vandens
bestuburių perdirbtą kiekį ir vertę, gamyboje sunaudotų žuvų žaliavų kiekį ir vertę, pagamintos
nemaistinės žuvų produkcijos kiekį ir vertę, darbuotojų, dirbančių žuvininkystės produktų perdirbimo
įmonėse ir (arba) ūkiuose skaičių ir dirbtas valandas pagal lytį ir užimtumo pagrindus;
3.3. žuvų perdirbimu užsiimančių žuvininkystės produktų perdirbimo įmonių ir (arba)
ūkių ekonominės veiklos pajamas, išlaidas, žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės ir (arba) ūkio
balanso ir realizacijos pagal atskiras rinkas kiekius ir vertes;
3.4. Baltijos jūroje, jos priekrantėje ir tolimuosiuose jūrų vandenyse žvejojančių verslinės
jūrų žvejybos įmonių veikos ekonominių ir socialinių rodiklių vertes.
4. Informacijos naudotojai ir jos pateikimo tvarka nustatyta Taisyklių V skyriuje.

III SKYRIUS
TYRIMO ATLIKIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI
5. Tyrimo atlikimą reglamentuojantys teisės aktai: 2008 m. liepos 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 762/2008 dėl valstybių narių akvakultūros statistikos
pateikimo ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 788/96 (OL 2008 L 218, p. 1), su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.
1350/2013 (OL 2013 L 351, p. 1); 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos
reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB)
Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL 2013 L 354, p. 22),
su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) 2017/2092 (OL 2017 L 302, p. 1); 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (ES) 2017/1004 dėl Sąjungos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir
naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros
žuvininkystės politikos, sukūrimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 199/2008 (OL
2017 L 157, p. 1), Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta
Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C/2015/5897, Lietuvos Respublikos
žuvininkystės įstatymas; Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 17 d. įsakymas
Nr. 3D-42 „Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2017–2019 metų duomenų rinkimo programos
patvirtinimo“; Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 3D-156
„Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.
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IV SKYRIUS
TAIKOMI KLASIFIKATORIAI
6. Tyrime naudojamas Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.),
patvirtintas Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus
2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
patvirtinimo“ (toliau – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK); Europos Bendrijos
integruotas tarifas (TARIC), patvirtintas 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87
dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL 2004 m. specialusis leidimas,
2 skyrius, 2 tomas, p. 382), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. liepos 18 d. Komisijos
įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1344 (OL 2017 L 186, p. 3) (toliau – Europos Bendrijos
integruotas tarifas (TARIC).
V SKYRIUS
TIRIAMOSIOS VISUMOS ELEMENTŲ APRĖPTIS IR VERTINAMI
PARAMETRAI
7. Geografinė tyrimo taikymo aprėptis – tyrimas apima visą Lietuvos Respublikos
teritoriją savivaldybių lygmeniu ir visus su Lietuvos Respublikos vėliava plaukiojančių laivų
žvejybos regionus.
8. Tyrimo vienetų aprėptis:
8.1. pagal ataskaitos Ž-4 formą – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (EVRK) kodu
03.22 žymimą akvakultūros veiklą vykdantys verslo subjektai ir Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių
registre registruoti ūkininko ūkiai, įtraukti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Valstybinės
veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą ir turintys veterinarinį
patvirtinimo numerį. Jei akvakultūros įmonė ir (arba) akvakultūros ūkis turi veterinarinį patvirtinimo
numerį ir yra įregistruota Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Valstybinės veterinarinės
kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąraše, tačiau nevykdo Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatoriuje (EVRK) apibrėžtos akvakultūros veiklos, į statistinį tyrimą nėra įtraukiama.
Lietuvos Respublikos valstybinės institucijos į statistinį tyrimą nėra įtraukiamos, jei jų nuostatuose
apibrėžtose veiklos funkcijose nėra numatyta komercinė akvakultūros veikla;
8.2. pagal statistinių ataskaitų ŽP-1 ir ŽF-1 formas – žuvininkystės produktų perdirbimo
veiklą vykdančios įmonės ir (arba) ūkiai (EVRK kodas 10.20), įtraukti į Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registrą.
Jei žuvininkystės produktų perdirbimo įmonė ir (arba) ūkis yra įtrauktas į Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registrą,
tačiau nevykdo Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (EVRK) apibrėžtos žuvininkystės produktų
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perdirbimo komercinės veiklos, į statistinį tyrimą žuvininkystės produktų perdirbimo įmonė ir (arba)
ūkis nėra įtraukiamas;
8.3. pagal ataskaitos DR-1 formą – verslinės žvejybos veiklą Baltijos jūroje, jos
priekrantėje ir tolimuosiuose jūrų vandenyse vykdantys verslo subjektai (EVRK kodas 03.11), kurių
laivai įtraukti į Žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemą. Per metus verslinės žvejybos
veiklos nevykdęs laivas laikomas neaktyviu ir į tyrimą nėra įtraukiamas.
9.Tiriamieji rodikliai:
9.1. pagal ataskaitos Ž-4 formą – tyrimas apima akvakultūros įmonėje ir (arba)
akvakultūros ūkyje užaugintos ir realizuotos įprastinės ir ekologinės gamybos visų akvakultūros
rūšių, įskaitant dekoratyvines žuvų rūšis, užaugintas akvakultūros metodais, produkcijos, sušertų
pašarų ir akvakultūros sektoriuje dirbančių darbuotojų ir dirbtų valandų bei su akvakultūros
produkcijos gamyba ir jos perdirbimu susijusios veiklos per metus gauto grynojo pelno (nuostolio)
rodiklius. Perparduoti skirta produkcijos dalis, kuri nebuvo akvakultūros įmonės ir (arba)
akvakultūros ūkio gamybos procese, ir darbuotojai, kurie dirba akvakultūros įmonėje ir (arba)
akvakultūros ūkyje, tačiau su akvakultūra nesusijusį darbą, nėra įtraukiami į tyrimą;
9.2. pagal statistinės ataskaitos ŽP-1 formą – tyrimas apima žuvininkystės produktų
perdirbimo įmonėje ir (arba) ūkyje atskirų jūrinių ir gėlavandenių žuvų rūšių, vėžiagyvių, moliuskų
ir kitų vandens bestuburių gamybai sunaudotos importuotos ir (arba) vietinės kilmės žaliavos,
perdirbtos ir realizuotos produkcijos, nemaistinės žuvų produkcijos gamybos ir darbuotojų užimtumo
rodiklius. Perparduoti skirta produkcijos dalis, kuri nebuvo žuvininkystės produktų perdirbimo
įmonės ir (arba) ūkio gamybos procese, ir darbuotojai, kurie dirba žuvininkystės produktų perdirbimo
įmonėje ir (arba) ūkyje, tačiau su žuvų perdirbimu nesusijusį darbą, nėra įtraukiami į tyrimą;
9.3. pagal statistinės ataskaitos ŽF-1 formą – tyrimas apima žuvininkystės produktų
perdirbimo įmonių ir (arba) ūkių perdirbtos ir parduotos žuvų produkcijos pardavimo, perdirbimo
pagal paslaugą ir kitų pajamų, veiklos išlaidų, žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės ir (arba)
ūkio balanso ir realizavimo pagal atskiras rinkas rodiklius;
9.4. pagal ataskaitos DR-1 formą – tyrimas apima verslinės jūrų žvejybos įmonių laivų
veiklos pajamų, su jomis susijusių išlaidų, sunaudotų degalų, verslinės jūrų žvejybos įmonės balanso
ir darbuotojų užimtumo rodiklius.
10. Tiriamasis laikotarpis ar periodiškumas:
10.1. pagal Ž-4 ataskaitos formą – pusmetis ir metai;
10.2. pagal ŽP-1 ataskaitos formą – pusmetis;
10.3. pagal ŽF-1 ataskaitos formą – metai;
10.4. pagal DR-1 ataskaitos formą – metai.
11. Vertinami parametrai:
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11.1. pagal ataskaitos Ž-4 formą:
11.1.1. pagal atskirus akvakultūros metodus auginamų įprastinės ir ekologinės gamybos
konkretaus amžiaus žuvų rūšių įveistas ir išgaudytas kiekis (tūkst. vnt. ir / arba kg, įvertinant metinį
žuvų masės prieaugį ir produktyvumą), pašaro tipas, sušertų pašarų kiekis t ir vertė (Eur), realizuotos
produkcijos kiekis (tūkst. vnt. ir / arba kg) ir vertė (Eur) pagal šalis, su akvakultūros produkcijos
gamyba ir jos perdirbimu susijusios veiklos per metus gautas grynasis pelnas (nuostolis) (Eur),
bendras ir pagal atskiras kategorijas įveistų tvenkinių plotas (ha) ir uždarųjų akvakultūros sistemų,
varžų, baseinų ir kanalų tūris (m3);
11.1.2. natūraliuose vandens telkiniuose sugautų žuvų ir vėžiagyvių, skirtų akvakultūros
produkcijai papildyti, kiekis (vnt) ir vieneto vertė (Eur), išskiriant pagal laimikio tikslą ir sugautos
produkcijos panaudojimą, žuvų veislynų ir inkubatorių produkcijos kiekis (mln. vnt.) pagal
išsivystymo laipsnį;
11.1.3. darbuotojų, dirbančių akvakultūros įmonėje ir (arba) akvakultūros ūkyje, skaičius
ir dirbtos valandos pagal lytį, užimtumo pagrindus ir amžiaus grupes ir dirbtų valandų skaičius viso
etato darbo vietoms įvertinti;
11.2. pagal ŽP-1 ataskaitos formą – pagal atskirus Europos Bendrijos integruoto tarifo
(TARIC) gamybos tipus perdirbtų atskirų jūrinių ir gėlavandenių žuvų rūšių, vėžiagyvių, moliuskų ir
kitų vandens bestuburių kiekiai (t) ir vertės (tūkst. Eur), perdirbant sunaudotų atskirų jūrinių ir
gėlavandenių žuvų rūšių, vėžiagyvių, moliuskų ir kitų vandens bestuburių, importuotų ir (arba)
vietinės kilmės, žaliavų kiekį (t) ir vertę (tūkst. Eur), pagamintą atskirų jūrinių ir gėlavandenių žuvų
rūšių, vėžiagyvių, moliuskų ir kitų vandens bestuburių nemaistinės produkcijos kiekį (t) ir vertę
(tūkst. Eur), darbuotojų, dirbančių žuvų perdirbimo sektoriuje, skaičių ir dirbtos valandos pagal
užimtumo pagrindus, lytį ir amžiaus grupes ir dirbtų valandų skaičių viso etato darbo vietoms
įvertinti;
11.3. pagal ŽF-1 ataskaitos formą – tyrimas apima žuvininkystės produktų perdirbimo
įmonių ir (arba) ūkių perdirbtos ir parduotos žuvų produkcijos pardavimo, perdirbimo pagal paslaugą
ir kitų pajamų, veiklos išlaidų, žuvininkystės produktų perdirbimo įmonės ir (arba) ūkio balanso ir
realizavimo pagal atskiras rinkas rodiklių vertes (tūkst. Eur, t);
11.4. pagal DR-1 ataskaitos formą – verslinės žvejybos veiklą vykdžiusių laivų veiklos
pajamų pagal atskiras grupes, su jomis susijusios degalų, darbo užmokesčio, laivo remonto ir
priežiūros, kapitalo nusidėvėjimo, kitų kintamų ir pastovių išlaidų, verslinės jūrų žvejybos įmonės
balanso ir darbuotojų užimtumo rodiklių vertes (Eur, t).

VI SKYRIUS
DUOMENŲ RINKIMAS IR APDOROJIMAS
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12. Duomenų pagal ataskaitų ŽP-1, Ž-4, ŽF-1 ir DR-1 formas rinkimą ir tvarkymą
valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) organizuoja
vadovaudamasi duomenų teikimo organizavimo, patikros, tvarkymo, suvestinių ataskaitų rengimo,
teikimo Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybinėms
institucijoms ir informacijos skelbimo procesus reglamentuojančiais vidaus dokumentais.
13. Žuvininkystės duomenų teikėjai (toliau – duomenų teikėjai) ataskaitas pagal Ž-4, ŽP1, ŽF-1 ir DR-1 formas pateikia Taisyklių 8−10 punktuose nustatytais terminais ir naudojant
Taisyklių 13 punkte nustatytas technologines priemones.
14. Informacijai pagal atskirus segmentus apie Baltijos jūros priekrantėje žvejojančių
laivų iškrautos produkcijos vertę ir kiekį, atviroje Baltijos jūroje ir tolimuosiuose jūrų vandenyse
žvejojančių laivų žuvų sugautą kiekį, žvejybos dienas ir naudotus įrankius, parengti naudojami Ž-1 ir
Ž-2 ataskaitų duomenys.
15. Žvejojančių laivų pajėgumų techninė informacija: pavadinimas, laivo numeris,
pagaminimo metai, bendras ilgis, talpa GT, galia kW ir pagrindiniai žvejybos įrankiai, gaunama iš
Žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemos.
VII SKYRIUS
DUOMENŲ KOKYBĖS KONTROLĖ
16. Duomenų pagal ataskaitų Ž-4, ŽP-1, ŽF-1 ir DR-1 formas kokybės kontrolę atlieka
ŽŪIKVC pagal Taisyklių IV skyriuje nustatytą tvarką.
VIII SKYRIUS
TAIKOMI METODAI IR RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAI
17. Tyrimui naudojamas ištisinio tyrimo metodas.
18. Informacija rengiama grupuojant bei sumuojant duomenų teikėjų pateiktus duomenis
pagal teisės aktuose ar informacijos užklausose nustatytas grupavimo sąlygas.
19. Ataskaitų DR-1 ir ŽF-1 pagrindu parengiama informacija Europos Komisijai pagal
ataskaitų formas: dcf_Income; dcf_Expenditure; dcf_Employment; dcf_CapVal; dcf_FishEnt;
dcf_Pro_main ir dcf_Effort, dalis apie sunaudotų degalų laivyne kiekį parengiama pagal Europos
Komisijos

Jungtinių

tyrimų

centro

oficialiajame

tinklalapyje

https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/data-calls pateiktus rodiklių ir informacijos rengimo aprašus,
duomenų tvarkymo procedūras bei skaičiavimo metodikas.
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20. Aataskaitų ŽP-1, Ž-4 ir DR-1 pagrindu parengta informacija Jungtinių tautų maisto ir
žemės ūkio organizacijai (FAO) pagal ataskaitų formas: Lithuania_440_FISHSTAT_AQ;
Lithuania_440_AQ_NS1;

Lithuania_440_DNC;

Lithuania_440_FM

ir

Lithuania_440_FC1,

parengiama pagal jose pateiktą ataskaitų pildymo aprašą.
21. Ataskaitos Ž-4 pagrindu parengta informacija Europos Sąjungos statistikos tarnybai
(Eurostatui)

pagal

ataskaitų

formas:

FISH_AQ2A_A;

FISH_AQ2B_A;

FISH_AQ3_A;

FISH_AQ4_A ir FISH_AQ5_A3, parengiama ir pateikiama pagal Eurostato parengtą akvakultūros
duomenų

rinkimo

metodiką,

prieinamą

registruotiems

vartotojams

tinklalapyje

https://circabc.europa.eu.
IX SKYRIUS
NAUDOJAMOS KOMPIUTERIŲ PROGRAMOS
22. Tyrimo duomenų bazė, duomenų įvedimo ir kontrolės programa sukurta naudojant
ORACLE. Duomenų analizė atliekama naudojant MS Excel programą.
23. Informacija rengiama naudojant MS Excel programą.
X SKYRIUS
INFORMACIJOS NAUDOTOJAMS PATEIKIAMA INFORMACIJA
24. Statistinė informacija skelbiama ŽŪIKVC statistinės informacijos skelbimo
kalendoriuje (skelbiamas viešai) nustatytais terminais ir nustatytose informacijos skelbimo vietose.
25. Statistinė informacija teikiama Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos
informacinės sistemos valdytojai, Europos Komisijai ir kt. institucijoms Taisyklės nurodytais terminais.
26. Informacija teikiama pagal užklausas ŽŪIKVC vidaus teisės aktų nustatyta tvarka.
XI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Pasikeitus Metodikoje nurodytiems teisės aktų reikalavimams, taikomos šių teisės
aktų aktualių redakcijų nuostatos.
28. Pasikeitus Metodikos 5 punkte nurodytiems teisės aktų reikalavimams Metodika yra
peržiūrima ir, esant poreikiui, keičiama.
29. Duomenų tvarkytojas privalo užtikrinti duomenų konfidencialumą, tvarkyti jų
apskaitą ir duomenis saugoti, kaip nurodyta Taisyklių VI skyriuje.
___________________________

Žuvininkystės duomenų teikimo taisyklių
8 priedas

BALTIJOS JŪROS PRIEKRANTĖS ŽVEJYBOS ĮMONIŲ VEIKLOS TYRIMO
METODIKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Baltijos jūros priekrantės žvejybos įmonių veiklos tyrimo metodika (toliau – Metodika)
nustato verslinės jūrų žvejybos įmonių, vykdančių priekrantės žvejybą iki 8 m ilgio laivais, įtrauktais
į Žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemą, žuvininkystės duomenų (toliau – duomenys)
rinkimą, jų apdorojimą, duomenų patikrą, rodiklių skaičiavimo, informacijos rengimo, skelbimo ir
teikimo Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau –
Žuvininkystės tarnyba) tvarką.
II SKYRIUS
TYRIMO TIKSLAS
2. Tyrimo tikslas – nustatyti Baltijos jūros priekrantėje žvejojančių iki 8 m ilgio laivais verslinės
jūrų žvejybos įmonių (toliau – duomenų teikėjai) žvejybos pastangų ir sugautos žuvies rodiklių vertes
ir informaciją naudoti sektoriaus administravimo poreikiams, rinkos stebėsenai, socialinei ir
ekonominei analizei, moksliniams tikslams ir oficialiajai statistikai rengti.
3. Pagrindiniai informacijos naudotojai yra nurodyti Taisyklių 6.6 papunktyje.

III SKYRIUS
TYRIMO ATLIKIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI
4. Tyrimo atlikimą reglamentuojantys teisės aktai: 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1004 dėl Sąjungos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui
ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros
žuvininkystės politikos, sukūrimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 199/2008 (OL
2017 L 157, p. 1), Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2017 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 3D-42 „Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2017–
2019 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo“, Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų
rinkos informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004
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m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-156 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos
informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.
IV SKYRIUS
TIRIAMOSIOS VISUMOS ELEMENTŲ APRĖPTIS, VERTINIMO PARAMETRAI
5. Geografinė tyrimo aprėptis – tyrimas apima Lietuvos Respublikos teritorinius vandenis
Baltijos jūroje.
6. Tyrimo vienetų aprėptis – Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (EVRK 2 red.),
patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
patvirtinimo“, kodu 03.11 žymimi verslo subjektai, vykdantys priekrantės žvejybą iki 8 m ilgio
laivais, įtrauktais į Žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemą. Priekrantės žvejybos per
mėnesį nevykdęs laivas laikomas neaktyviu ir į tyrimą nėra įtraukiamas.
7. Tiriamųjų produktų aprėptis – verslinės jūrų žvejybos įmonių, vykdančių priekrantės žvejybą
iki 8 m ilgio laivais, žvejybos pastangos, sugautų žuvų kiekis pagal atskiras rūšis, žvejybos vieta,
žvejybos produktų iškrovimo vieta, ruonių padaryta žala.
8. Tiriamasis periodiškumas – mėnesis.
9. Vertinami parametrai – priekrantės žvejybą vykdžiusių iki 8 m ilgio laivų žvejybos pastangos
pagal atskiras žvejybos įrankių grupes (žvejybos laivo pavadinimas ir registracijos Nr., žvejybos
įrankių tipas, akių dydis (mm), bendras ilgis (m), kabliukų, gaudyklių skaičius (vnt.), žvejybos dienų
skaičius), žvejybos vieta (žvejybos baro Nr.), žvejybos produktų iškrovimo vieta (Jūrų vandenyse
žvejojančiais laivais sugautų žvejybos produktų iškrovimo, pirminio pardavimo ir supirkimo vietų
sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 3D268 „Dėl žvejybos produktų iškrovimo iš jūrų vandenyse žvejojančių laivų tvarkos aprašo ir jūrų
vandenyse žvejojančiais laivais sugautų žvejybos produktų iškrovimo, pirminio pardavimo ir
supirkimo vietų sąrašo patvirtinimo“, II skyriuje nurodytos vietos Nr.), sugautų žuvų kiekis pagal
rūšis (kg arba vnt.), ruonių padaryta žala (sugadinti žvejybos įrankiai (pavadinimas), apytiksliai
sužeistų žuvų kiekis (kg) ir žalos dydis (Eur), pastebėtų ruonių skaičius (vnt), naudotos apsaugos nuo
ruonių priemonės).

V SKYRIUS
TYRIMO METODAI
10. Taikomas ištisinio tyrimo metodas.
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VI SKYRIUS
DUOMENŲ RINKIMAS IR APDOROJIMAS
11. Žuvininkystės tarnyba patvirtina domenų rinkimo ir tvarkymo organizavimą
reglamentuojančius teisės aktus.
12. Duomenų teikėjai pateikia duomenis pagal ataskaitos Ž-2 formą (Taisyklių 5 priedą)
Taisyklių 11 punkte nurodytais terminais.
13. Duomenys žuvininkystės duomenų tvarkytojui (toliau – duomenų tvarkytojas) pagal
ataskaitos Ž-2 formą teikiami elektroniniu paštu info@zuv.lt, elektroniniu būdu per Žuvininkystės
duomenų valstybės informacinę sistemą, faksu (8 46) 257 745 arba paštu adresu Naujoji Uosto g. 8A,
92119 Klaipėda.
14. Žvejybos laivų techninė informacija (pagaminimo metai, bendras ilgis, bendroji talpa GT,
galia kW ir pagrindiniai žvejybos įrankiai) gaunama iš Žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų
sistemos.
VII SKYRIUS
DUOMENŲ PATIKRA IR KOKYBĖS KONTROLĖ
15. Duomenų teikėjų pateiktų duomenų pagal ataskaitos Ž-2 formą kokybės kontrolę ir patikrą
atlieka Žuvininkystės tarnyba.
16. Duomenų kokybės kontrolės metu atliekami šie veiksmai:
16.1. duomenų teikėjo pateiktų duomenų pagal ataskaitos Ž-2 formą išsamumo ir pateikimo
laiku analizė;
16.2. pateiktų duomenų atitikties ataskaitos Ž-2 formoje nurodytam matavimo vienetui patikra.
17. Per Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinę sistemą (toliau – ŽŪMPRIS)
Žuvininkystės tarnyba atlieka kiekvieno duomenų teikėjo pateiktų duomenų apie sugautų žuvų
kiekius kryžminę patikrą su pirminio žvejybos produktų pardavimo duomenimis.
18. Tyrimo duomenys gali būti tikslinami:
18.1. duomenų tvarkytojui nustačius neatitiktį po pateiktų duomenų kokybės kontrolės ir
patikros ir duomenų teikėjui pateikus pataisytus duomenis pagal ataskaitos Ž-2 formą;
18.2. pačiam duomenų teikėjui pastebėjus klaidą (-as) ir pateikus pataisytus duomenis pagal
ataskaitos Ž-2 formą.
19. Duomenų kokybės kontrolės ar patikros metu nustatęs neatitiktį, duomenų tvarkytojo
paskirtas darbuotojas ją registruoja Neatitikčių registravimo žurnale (Taisyklių 6 priedas), informuoja
duomenų teikėją telefonu, paštu arba elektroniniu paštu dėl neatitikties ir nustato terminą
patikslintiems duomenims pagal ataskaitos Ž-2 formą pateikti.
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20. Duomenų teikėjui pateikus patikslintus duomenis pagal ataskaitos Ž-2 formą, Žuvininkystės
tarnyba privalo dar kartą atlikti duomenų patikrą, patikslinti duomenis ŽŪMPRIS ir nurodyti atliktus
veiksmus Neatitikčių registravimo žurnale.
21. Apibendrinta informacija rengiama grupuojant bei sumuojant duomenų teikėjų pateiktus
duomenis pagal teisės aktuose ar informacijos užklausose nustatytas grupavimo sąlygas.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Pasikeitus Metodikos 4 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimams, taikomos šių teisės aktų
aktualių redakcijų nuostatos, Metodika yra peržiūrima ir, esant poreikiui, keičiama.
23. Duomenų tvarkytojas privalo užtikrinti duomenų konfidencialumą, tvarkyti jų apskaitą ir
duomenis saugoti, kaip nurodyta Taisyklių VI skyriuje.

______________

