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1. Ataskaitos apie projekto rezultatus tipas 

Tarpinė     √ 

Galutinė    □ 

2. Paraiškos registracijos Nr. 

 

28MŽ-KL-17-1-00150-PR001 

 

3. Projekto pavadinimas 

 

Pažangių, apsaugotų nuo saugomų jūrinių žinduolių įrankių diegimas Lietuvos priekrantėje 

ir pasklidosios informacijos apie susidūrimų metu žvejų patiriamą žalą surinkimas 

 

4. Pareiškėjas 

 

Lietuvos gamtos fondas 

 

5. Įvadas 

Lietuvos gamtos fondas 2018 metais pradėjo vykdyti naują projektą "Pažangių, apsaugotų nuo 

saugomų jūrinių žinduolių įrankių diegimas Lietuvos priekrantėje ir pasklidosios informacijos apie 

susidūrimų metu žvejų patiriamą žalą surinkimas" pagal LR Žemės Ūkio ministerijos inicijuotą 

paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo 

sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, 

konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonę „Mokslininkų ir žvejų 

partnerystės“. 

 

Šio projekto metu bus siekiama įdiegti ir pritaikyti naujus, ruoniams (taip pat ir paukščiams)  

saugius bei laimikį nuo ruonių apsaugančius įrankius - pontonines gaudykles - vietinėms žvejybos 

sąlygoms. Šio projekto metu Lietuvos gamtos fondo ekspertai, bendradarbiaudami su priekrantės 

žvejais, planuoja atlikti šias veiklas: 1) Pontoninių gaudyklių testavimas, 2) Laimikio struktūros 

gaudyklėse analizė, 3) Ruonių apsilankymų pobūdžio prie žvejybos įrankių analizė, 4) Informacijos 

apie projektą sklaida. 

 

6. Dėstomoji ataskaitos dalis 

Pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo 

sąjungos prioriteto “Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, 

inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas” priemonę 



 
 

“Mokslininkų ir žvejų partnerystės” finansuojamo projekto planą Lietuvos gamtos fondas šiam 

projekto vykdymo etapui buvo numatęs ir atliko šias veiklas: 

1. Bandomųjų pažangių žvejybos įrankių ir kitos įrangos įsigijimas. Nupirkta su projekto 

vykdymu susijusi įranga (pagal tinkamų finansuoti projekto išlaidų 4 punktą):  

- 2 gaudyklės su pontoniniais venteriais. Gaudyklės su įdiegta apsauga nuo ruonių patekimo į ją 

ir venteriu iš Dyneema® medžiagos. 

- 2 gaudyklių sienos. Gaudyklių dalys skirtos žuvų nukreipimui į gaudyklės katilą ir venterį

  

- Įrankių inkaravimo sistemos (vienam žvejybos įrankiui 18 inkarų + inkaravimo virvės). 

Gaudyklių inkarai skirti gaudyklių tvirtinimui žvejybos baruose. 

- 2 GPS plūdurai su koordinačių siuntimo funkcija GSM tinkle. Gaudyklių praradimo rizikos 

mažinimas stebint jų vietą žvejybos metu. 

- pagamintos 3 povandenės kameros, skirtos ruonių apsilankymų registravimui ir apsilankančių 

ruonių identifikacijai. 

2. Projekto viešinimas. Sukurtas projekto viešinimui skirtas internetinis puslapis (pagal tinkamų 

finansuoti projekto išlaidų 8 punktą), pavadinimu: www.baltijoszvejai.lt. 

3. Duomenų rinkimas. Pilkųjų ruonių žalai vertinti renkami 4 skirtingose Lietuvos pakrantės 

vietose žvejojančių verslinės žuvininkystės įmonių žurnalų duomenys, kurie yra pildomi 

atsižvelgiant į Žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. 3D-94 „Dėl verslinės 

žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“. Šie duomenys yra skaitmeninami ir apdorojami. 

Papildoma veikla ir finansavimas. Gautas papildomas su projekto veikla susijęs finansavimas iš 

Coalision Clean Baltic (CCB) organizacijos gerajai praktikai iš Švedijos ir Vokietijos mokslininkų, 

dirbančių su pontoninėmis gaudyklėmis bei jas naudojančių vietinių žvejų įgyti. Gautos žinios bus 

pritaikytos tobulinant ir pritaikant pontonines gaudykles Lietuvos priekrantėje. Už šį finansavimą 

bus organizuojama projekte dalyvaujančių žvejų ir ekspertų išvyka į Švediją (Swedish University of 

Agriculture, Gėteburgas)/ Vokietiją (Institute of Baltic Sea Fisheries, Rokstokas), kurios metu 

žvejai ir ekspertai susipažins su pontoninių gaudyklių naudojimo ir pritaikymo ypatumais. Taip pat 

bus organizuojamas tarpinis seminaras-vorkšopas žvejams Lietuvoje, kurio metu bus pakviesti 

ekspertai iš minėtų istitucijų pristatyti naujausius pasiekimus ruoniams atsparios/saugios įrangos ir 

pontoninių gaudyklių klausimais. 

 

7. Išvados ir rekomendacijos 

Lietuvos gamtos fondo vykdomo projekto „Pažangių, apsaugotų nuo saugomų jūrinių žinduolių 

įrankių diegimas Lietuvos priekrantėje ir pasklidosios informacijos apie susidūrimų metu žvejų 

patiriamą žalą surinkimas“ veiklos įgyvendinamos laiku ir sklandžiai. 
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