
 

 

Suvestinė redakcija nuo 2022-04-23 
 

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-02-09, i. k. 2018-02108 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL PAŽINTINĖS ŽUVININKYSTĖS PROGRAMOS „IŠAUGINTA EUROPOS 

SĄJUNGOJE“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

 

2018 m. vasario 8 d. Nr. 3D-85 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8 punktu ir 9.1 papunkčiu bei  

siekdamas, kad būtų tinkamai įgyvendintas Žemės ūkio ministerijos 2017–2019 metų 

strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. 

gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-735 „Dėl Žemės ūkio ministerijos 2017–2019 metų strateginio 

veiklos plano patvirtinimo“, programos „Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas“ tikslas – 

plėtoti žuvininkystės sektorių ir didinti jo konkurencingumą, taip pat įgyvendindamas 

Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m.  spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-624 „Dėl Pažintinės 

žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ patvirtinimo“ , 8.2.2 papunktį, 

t v i r t i n u  Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ 

įgyvendinimo taisykles (pridedama). 

 

 

 

Žemės ūkio ministras                    Bronius Markauskas 



 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2018 m. vasario 8 d. 

įsakymu Nr. 3D-85 

(Lietuvos Respublikos žemės 

ūkio ministro 2018 m. gruodžio 

27 d. įsakymo Nr. 3D-945 

redakcija)  

 

 

PAŽINTINĖS ŽUVININKYSTĖS PROGRAMOS „IŠAUGINTA EUROPOS 

SĄJUNGOJE“ 

ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

 

1. Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo 

taisyklės (toliau – Įgyvendinimo taisyklės) parengtos vadovaujantis Pažintine žuvininkystės 

programa „Išauginta Europos Sąjungoje“  (toliau – Programa), patvirtinta Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-624 „Dėl Pažintinės žuvininkystės 

programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ patvirtinimo“.   

2. Įgyvendinimo taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

žuvininkystės įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos ūkininko 

ūkio įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

 

II SKYRIUS 

FINANSAVIMAS 

 

3. Finansavimas teikiamas pažintiniams žuvininkystės renginiams įgyvendinti – 

pažintiniams edukaciniams renginiams, pažintinėms pamokoms, susitikimams su lektoriais – 

akvakultūros ir (ar) žuvivaisos specialistais, išvykoms pažintiniais tikslais į akvakultūros ir (ar) 

žuvivaisos ūkius ir (ar) mokymo įstaigas, kuriose yra rengiami akvakultūros ir (ar) žuvivaisos 

specialistai (esant poreikiui interaktyvių / virtualių veiklų), Programos dalyvių parengtų 

kūrybinių darbų konkursams.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 3D-656, 2020-09-22, paskelbta TAR 2020-09-23, i. k. 2020-19661 

Nr. 3D-387, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13395 

Nr. 3D-278, 2022-04-22, paskelbta TAR 2022-04-22, i. k. 2022-08291 

 

4. Programa įgyvendinama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 

5. Finansuojama 100 proc. Programos įgyvendinimui tinkamų finansuoti išlaidų. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7afeb2c0fcd411ea88f28eae672e5b40
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3dffe220ca7b11eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=aa33a070c23811ec8d9390588bf2de65
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III SKYRIUS 

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS 

 

6. Tinkamos finansuoti išlaidos: 

6.1. Programos administravimo išlaidos: 

6.1.1. darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos ir mokesčiai;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 3D-254, 2020-04-02, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06856 

 

6.1.2. kanceliarinių prekių įsigijimas; 

6.1.3. kelionės ir (ar) transporto (nuomos ir kitos transporto išlaikymo) išlaidos; 

6.1.4. ryšio (pašto, telefono) paslaugos. 

6.2. Programos vykdymo išlaidos: 

6.2.1. mokymo (metodinės) medžiagos sukūrimas ir (ar) atnaujinimas (maketavimas, 

parengimas, spausdinimas, įrišimas, dauginimas) ir priemonių įsigijimas bei pristatymas 

Programos dalyviams: 

6.2.1.1. pažintinių videofilmų (USB) apie akvakultūros ūkiuose išaugintus 

žuvininkystės produktus ir užduočių knygelių 1–4 klasių mokiniams sukūrimas ir (ar) 

atnaujinimas (maketavimas, parengimas, spausdinimas, įrišimas, dauginimas), įsigijimas bei 

pristatymas Programos dalyviams; 

6.2.1.2. pažintinių videofilmų (USB) apie akvakultūros ūkiuose išaugintus 

žuvininkystės produktus ir užduočių knygelių 5–8 klasių mokiniams sukūrimas ir (ar) 

atnaujinimas (maketavimas, parengimas, spausdinimas, įrišimas, dauginimas), įsigijimas bei 

pristatymas Programos dalyviams;  

6.2.1.3. plakatų ir (arba) informacinių stendų, iliustruojančių akvakultūros ūkiuose 

išaugintus žuvininkystės produktus, sukūrimas bei įsigijimas;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 3D-278, 2022-04-22, paskelbta TAR 2022-04-22, i. k. 2022-08291 

 

6.2.2. dovanos Programos dalyviams – mokyklinių kanceliarinių prekių, reikalingų 

projektams vykdyti, įsigijimas, užrašų knygelių, kuprinių, knygų skirtukų, penalų, kaklajuosčių, 

pakabukų raktams, prijuosčių ir kitų su Programos viešinimu ir įgyvendinimu susijusių prekių 

įsigijimas;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 3D-656, 2020-09-22, paskelbta TAR 2020-09-23, i. k. 2020-19661 

Nr. 3D-387, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13395 

 

6.2.3. pažintinių išvykų į akvakultūros ir (ar) žuvivaisos ūkius ir mokymo įstaigas, 

kuriose yra rengiami akvakultūros ir (ar) žuvivaisos specialistai, organizavimo išlaidos – atlygis 

lektoriui, priemonių (vienkartinių specialiųjų drabužių, kaukių, dezinfekcinių priemonių ir kitų 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=07765af074ae11eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=aa33a070c23811ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7afeb2c0fcd411ea88f28eae672e5b40
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3dffe220ca7b11eba2bad9a0748ee64d
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priemonių, būtinų pažintiniam renginiui organizuoti) įsigijimo išlaidos, Programos dalyvių 

pažintinio renginio akvakultūros ūkyje ir mokymo įstaigoje organizavimo, kelionės ir (ar) 

transporto išlaidos, Programos dalyvių aprūpinimas maistu išvykos metu. Pažintinio renginio 

trukmė – ne mažiau kaip 2 (dvi) valandos, neskaičiuojant kelionės trukmės (esant poreikiui – 

edukacinių informacinių virtualių / interaktyvių mokomųjų priemonių (filmų, žaidimų, aplikacijų 

ir kt. sukūrimas ir įrangos nuoma priemonėms įgyvendinti);  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 3D-218, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-11, i. k. 2019-05944 

Nr. 3D-480, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-20, i. k. 2019-13309 

Nr. 3D-656, 2020-09-22, paskelbta TAR 2020-09-23, i. k. 2020-19661 

Nr. 3D-387, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13395 

 

6.2.4. pažintinių edukacinių renginių ir (arba) pažintinių pamokų (esant poreikiui – 

nuotolinių pažintinių edukacinių renginių ir (arba) pažintinių pamokų) švietimo įstaigų, 

įgyvendinančių pagrindinio ugdymo programą, dalyviams ir švietimo įstaigų, įgyvendinančių 

pradinio ugdymo programą, dalyviams organizavimo išlaidos – atlygis lektoriams, lektorių 

transporto išlaidos, priemonių, reikalingų edukacinėms veikloms vykdyti, išlaidos. Pažintinio 

edukacinio renginio ir (arba) pažintinės pamokos trukmė – ne mažiau nei 2 (dvi) valandos;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 3D-656, 2020-09-22, paskelbta TAR 2020-09-23, i. k. 2020-19661 

Nr. 3D-278, 2022-04-22, paskelbta TAR 2022-04-22, i. k. 2022-08291 

 

6.2.5. Programos dalyvių kūrybinių darbų konkursų ir Programos įgyvendinimo 

rezultatų apibendrinimo ir konkurso nugalėtojų apdovanojimo renginių organizavimas – patalpų 

ir konferencijų įrangos nuoma, maitinimas renginio metu, kultūrinė programa, renginio dalyvių 

kelionės ir (ar) transporto išlaidos, renginio organizavimo (operatoriaus) išlaidos, atminimo 

dovanos.  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 3D-218, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-11, i. k. 2019-05944 

Nr. 3D-278, 2022-04-22, paskelbta TAR 2022-04-22, i. k. 2022-08291 

 

6.3. Programos viešinimo išlaidos: 

6.3.1. Programos logotipo sukūrimas pritaikant jį naudoti visoms komunikacijos 

priemonėms bei tiražavimui; 

6.3.2. leidinio apie Programą parengimas ir tiražavimas, paskyros socialiniame tinkle 

sukūrimas, informacijos skelbimas ir priežiūra; 

6.3.3. straipsnių apie Programą parengimas ir skelbimas spaudoje; 

6.3.4. reportažai ir laidos radijuje, televizijoje apie Programą. 

7. Programos administravimui skiriamos lėšos neturi viršyti 30 proc. atitinkamais 

metais Programai skirtų lėšų.  

IV SKYRIUS  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2bd41e805c3311e98b599e654d7d03a0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b68b2590c33b11e9840ec0427c781bac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7afeb2c0fcd411ea88f28eae672e5b40
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3dffe220ca7b11eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7afeb2c0fcd411ea88f28eae672e5b40
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=aa33a070c23811ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2bd41e805c3311e98b599e654d7d03a0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=aa33a070c23811ec8d9390588bf2de65
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TINKAMI PAREIŠKĖJAI 

 

8. Paraiškas dalyvauti Programoje gali teikti Lietuvos Respublikos ugdymo įstaiga, 

ketinanti dalyvauti Programoje (toliau – Pareiškėjas). Paraiškos teikiamos Įgyvendinimo 

taisyklių nustatyta tvarka viešajai įstaigai Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrai (toliau – 

Agentūra). 

9. Programoje gali dalyvauti 25 ugdymo įstaigų 1–4 klasių mokinių grupės ir 25 

ugdymo įstaigų 5–8 klasių mokinių grupės. Vienoje mokinių grupėje turi būti ne daugiau nei 25 

Programos dalyviai, bet ne mažiau nei 15. 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 3D-480, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-20, i. k. 2019-13309 

Nr. 3D-387, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13395 

 

V SKYRIUS 

TINKAMI LEKTORIAI 

 

10. Tinkami lektoriai pažintinėms pamokoms: 

10.1. asmuo, įgijęs fizinių mokslų krypties (aplinkotyros studijų) arba gyvybės mokslų 

krypties (biomedicinos arba ekologijos studijų) arba žemės ūkio mokslų krypties (žuvininkystės 

studijų)  ne mažesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą 

ir turintis ne mažesnę nei 1 metų lektoriavimo patirtį žuvininkystės arba akvakultūros srityje; 

10.2. asmuo, įgijęs fizinių mokslų krypties (aplinkotyros studijų) arba gyvybės mokslų 

krypties (biomedicinos arba ekologijos studijų) arba žemės ūkio mokslų krypties (žuvininkystės 

studijų)  ne mažesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą 

ir turintis ne mažesnę nei kaip 1 metų patirtį atliekant mokslinius tyrimus žuvininkystės srityje.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 3D-218, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-11, i. k. 2019-05944 

Nr. 3D-278, 2022-04-22, paskelbta TAR 2022-04-22, i. k. 2022-08291 

 

VI SKYRIUS  

PARAIŠKŲ PILDYMO, TEIKIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKA  

 

11. Pareiškėjas, norintis dalyvauti Programoje, užpildo ir pateikia Agentūrai 

Įgyvendinimo taisyklių 1 priede nustatytos formos paraišką (toliau – paraiška). Vienas 

Pareiškėjas gali pateikti ne daugiau nei 1 paraišką dėl 1–4 klasių mokinių grupės ir ne daugiau 

nei 1 paraišką dėl 5–8 klasių mokinių grupės dalyvavimo Programoje.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 3D-480, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-20, i. k. 2019-13309 

 

12. Kvietimą teikti paraiškas skelbia Agentūra ir Žemės ūkio ministerija savo interneto 

svetainėse. Paraiškos, pateiktos po kvietime nurodyto termino, nevertinamos.  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b68b2590c33b11e9840ec0427c781bac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3dffe220ca7b11eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2bd41e805c3311e98b599e654d7d03a0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=aa33a070c23811ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b68b2590c33b11e9840ec0427c781bac
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13. Paraiškos pildomos lietuvių kalba ir pateikiamos elektroninio pašto adresu 

zuvininkyste@litfood.lt Pasibaigus kvietime teikti paraiškas nurodytam terminui, pateiktos 

paraiškos nepriimamos. 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 3D-387, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13395 

 

14. Paraišką iš pareiškėjo priima, registruoja ir vertinimą atlieka Agentūra. Netinkamai 

ar neišsamiai užpildytos paraiškos nepriimamos, neregistruojamos ir nevertinamos. Pareiškėjas 

apie netinkamai ar neišsamiai užpildytą paraišką informuojamas per 3 darbo dienas nuo 

paraiškos gavimo datos Pareiškėjo paraiškoje nurodytu adresu.  

15. Dalyvauti Programoje atrenkamos 25 1–4 klasių mokinių grupės ir 25 5–8 klasių 

mokinių grupės.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 3D-480, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-20, i. k. 2019-13309 

 

16. Atrenkami tie Pareiškėjai, kurie surenka daugiausiai balų pagal Pareiškėjų pirmumo 

vertinimo kriterijus. Už kiekvieną Pareiškėjų pirmumo vertinimo kriterijų yra suteikiamas vienas 

balas. 

17. Pareiškėjų pirmumo vertinimo kriterijai: 

17.1. Pareiškėjas, kuris teikia paraiškas dėl abiejų – 1–4 klasių ir 5–8 klasių mokinių  

grupių dalyvavimo Programoje; 

17.2. Neteko galios nuo 2019-08-21 
Papunkčio naikinimas: 

Nr. 3D-480, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-20, i. k. 2019-13309 

 

17.3. Pareiškėjas, pirmąjį kartą teikiantis paraišką; 

17.4. Pareiškėjas, neatrinktas praėjusiais mokslo metais dalyvauti Programoje. 

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 3D-387, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13395 

 

171. Paraiškos vertinamos dviem etapais. Pirmuoju etapu paraiškos yra vertinamos 

atskirai pagal kiekvieną Lietuvos Respublikos teritorijos apskritį (toliau – apskritis) atrenkant iki 

5 1–4 klasių ir (ar) 5–8 klasių mokinių grupių vienai apskričiai vadovaujantis 17 punkte 

nustatytais paraiškų pirmumo vertinimo kriterijais. Antrasis vertinimo etapas vykdomas tuo 

atveju, jei pirmuoju vertinimo etapu nebuvo atrinkta po 25 1–4 klasių ir 5–8 klasių mokinių 

grupes arba iš viso buvo atrinkta daugiau nei po  25 1–4 klasių arba 5–8 klasių mokinių grupes. 

Jei pirmuoju vertinimo etapu buvo atrinkta mažiau nei po 25 1–4 klasių arba 5–8 klasių mokinių 

grupes, antruoju vertinimo etapu vertinamos likusios neatrinktos paraiškos vadovaujantis tik 17 

punkte nustatytais paraiškų pirmumo vertinimo kriterijais. Jei pirmuoju vertinimo etapu buvo 

atrinkta daugiau nei po 25 1–4 klasių arba 5–8 klasių mokinių grupes, antruoju vertinimo etapu 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3dffe220ca7b11eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b68b2590c33b11e9840ec0427c781bac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b68b2590c33b11e9840ec0427c781bac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3dffe220ca7b11eba2bad9a0748ee64d
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toje amžiaus grupėje, kurioje atrinkta daugiau nei 25 mokinių grupės, atrenkamos paraiškos 

pirmumą teikiant anksčiau paraišką pateikusiam Pareiškėjui.  

Papildyta punktu: 

Nr. 3D-480, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-20, i. k. 2019-13309 

 

18. Jei Pareiškėjai gauna vienodą balų skaičių, pirmumas teikiamas anksčiau paraišką 

pateikusiam Pareiškėjui. 

19. Agentūra per 5 darbo dienas, pasibaigus kvietimui teikti paraiškas, atlieka paraiškų 

vertinimą, užpildydama Paraiškos vertinimo pažymą pagal Įgyvendinimo taisyklių 2 priedą ir 

parengia paraiškų suvestines pagal Įgyvendinimo taisyklių 3 priedą, kurias elektroniniu paštu 

siunčia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) sudarytai vertinimo 

komisijai (toliau – Komisija). Komisijos posėdį organizuoja Ministerija.  

20. Galutinį sprendimą dėl pareiškėjų dalyvavimo Programoje, remdamasis Komisijos 

protokolu, priima žemės ūkio ministras. 

21. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo žemės ūkio ministro įsakymo, kuriuo 

patvirtinamas Programos dalyvių sąrašas, įsigaliojimo dienos Agentūra Pareiškėjus el. paštu 

informuoja apie patvirtinimą dėl jų dalyvavimo Programoje.  

VII SKYRIUS  

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

22. Programos dalyviai: 

22.1. dalyvauja pažintiniame edukaciniame renginyje ir (arba) pažintinėje pamokoje 

apie akvakultūros sektorių, apie Lietuvos akvakultūros ūkiuose išaugintus žuvininkystės 

produktus ir jų maistines savybes, apie verslo bei karjeros galimybes akvakultūros sektoriuje;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 3D-278, 2022-04-22, paskelbta TAR 2022-04-22, i. k. 2022-08291 

 

22.2. dalyvauja pažintinėje išvykoje į akvakultūros ir (ar) žuvivaisos ūkį ir (ar) mokymo 

įstaigas, kuriose yra rengiami akvakultūros ir (ar) žuvivaisos specialistai;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 3D-218, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-11, i. k. 2019-05944 

Nr. 3D-254, 2020-04-02, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06856 

 

22.3. rengia kūrybinius darbus, kurių tikslas – pademonstruoti bei įtvirtinti Programos 

dalyvių turimas ir Programos įgyvendinimo metu įgytas žinias apie akvakultūros sektorių, 

Lietuvos akvakultūros ūkiuose išaugintus žuvininkystės produktus, akvakultūros sektoriaus 

profesiją bei verslo ir karjeros galimybes;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 3D-278, 2022-04-22, paskelbta TAR 2022-04-22, i. k. 2022-08291 

 

22.4. dalyvauja baigiamajame kūrybinių darbų konkurse;  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b68b2590c33b11e9840ec0427c781bac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=aa33a070c23811ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2bd41e805c3311e98b599e654d7d03a0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=07765af074ae11eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=aa33a070c23811ec8d9390588bf2de65
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Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 3D-278, 2022-04-22, paskelbta TAR 2022-04-22, i. k. 2022-08291 

 

22.5. savo ugdymo įstaigos interneto svetainėje ar socialinėje paskyroje viešina 

Programos įgyvendinimą; 

22.6. el. paštu zuvininkyste@litfood.lt teikia Agentūrai informaciją (4 priedas) apie bent 

vieną ugdymo įstaigoje savarankiškai organizuotą renginį akvakultūros ir (ar) žuvininkystės 

tema.  

Papildyta papunkčiu: 

Nr. 3D-278, 2022-04-22, paskelbta TAR 2022-04-22, i. k. 2022-08291 

 

23. Agentūra vykdo Programos administravimą, Programos viešinimą ir organizuoja 

veiklų įgyvendinimą: 

23.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, 

perka prekes ir paslaugas, būtinas Programai įgyvendinti; 

23.2. organizuoja Programos dalyviams pažintinius edukacinius renginius ir (arba) 

pažintines pamokas;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 3D-278, 2022-04-22, paskelbta TAR 2022-04-22, i. k. 2022-08291 

 

23.3. organizuoja pažintines išvykas į Lietuvos akvakultūros ir (ar) žuvivaisos ūkius ir  

(ar) mokymo įstaigas, kuriose yra rengiami akvakultūros ir (ar) žuvivaisos specialistai;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 3D-218, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-11, i. k. 2019-05944 

Nr. 3D-254, 2020-04-02, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06856 

 

23.4. organizuoja baigiamąjį Programos dalyvių kūrybinių darbų konkursą;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 3D-278, 2022-04-22, paskelbta TAR 2022-04-22, i. k. 2022-08291 

 

23.5. atrenka pažintinėms išvykoms tinkančius Lietuvos akvakultūros ir (ar) žuvivaisos 

ūkius ir (ar) mokymo įstaigas, kuriose yra rengiami akvakultūros ir (ar) žuvivaisos specialistai;  

Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 3D-218, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-11, i. k. 2019-05944 

Nr. 3D-278, 2022-04-22, paskelbta TAR 2022-04-22, i. k. 2022-08291 

 

23.6. viešina spaudoje, internete ar kitomis viešosios informacijos priemonėmis 

Programos įgyvendinimą.  

24. Agentūra sudaro pažintinių renginių grafiką ir pateikia jį Ministerijai ne vėliau nei 

likus 5 darbo dienoms iki pirmojo organizuojamo pažintinio renginio. 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 3D-254, 2020-04-02, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06856 

Nr. 3D-387, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13395 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=aa33a070c23811ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=aa33a070c23811ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=aa33a070c23811ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2bd41e805c3311e98b599e654d7d03a0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=07765af074ae11eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=aa33a070c23811ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2bd41e805c3311e98b599e654d7d03a0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=aa33a070c23811ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=07765af074ae11eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3dffe220ca7b11eba2bad9a0748ee64d
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25. Pasikeitus pažintinių renginių grafikui, Agentūra per 5 darbo dienas apie tai 

informuoja Ministeriją. 

26. Agentūra apie kalendorinių metų Programos įgyvendinimą pateikia metinę ataskaitą 

Ministerijai iki kitų metų sausio 10 d.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 3D-254, 2020-04-02, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06856 

 

VIII SKYRIUS 

PATIKROS 

27. Vykstant pažintiniam renginiui – pažintiniam edukaciniam renginiui, pažintinei 

pamokai, pažintinei išvykai ar kūrybinių darbų konkursui, gali būti atliekamos patikros vietoje.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. 3D-278, 2022-04-22, paskelbta TAR 2022-04-22, i. k. 2022-08291 

 

28. Už pažintinio renginio patikros organizavimą ir vykdymą atsakinga Ministerija. 

Punkto pakeitimai: 

Nr. 3D-387, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13395 

 
29. Neteko galios nuo 2021-06-12 

Punkto naikinimas: 

Nr. 3D-387, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13395 

 

30. Patikros metu tikrinama: 

30.1. pažintinio renginio vieta, trukmė; 

30.2. vaizdinių, techninių ir kt. priemonių panaudojimas pažintinio renginio metu; 

30.3. ar pažintiniame renginyje dalyvauja tikslinė Programos dalyvių grupė; 

30.4. ar Programos dalyvių skaičius atitinka Įgyvendinimo taisyklėse rekomenduojamą 

dalyvių skaičių; 

30.5. ar pažintiniam renginiui suplanuotos lėšos buvo panaudotos efektyviai.  

 

IX SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31. Už Programos įgyvendinimą ir teisingą lėšų paskirstymą atsakinga Ministerija ir 

Agentūra.  

32. Asmenys, pažeidę šių Įgyvendinimo taisyklių nuostatas, atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

________________________ 

Priedo pakeitimai: 

Nr. 3D-945, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21464 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=07765af074ae11eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=aa33a070c23811ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3dffe220ca7b11eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3dffe220ca7b11eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9ec3233009b511e9a5eaf2cd290f1944
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Priedų pakeitimai: 

 
1 Priedas 

 
2 Priedas 

 
3 Priedas 

 
4 Priedas 

Papildyta priedu: 

Nr. 3D-278, 2022-04-22, paskelbta TAR 2022-04-22, i. k. 2022-08291 

 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas 
Nr. 3D-546, 2018-08-10, paskelbta TAR 2018-08-10, i. k. 2018-12997 
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 3D-85 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos 

„Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
 

2. 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas 
Nr. 3D-689, 2018-09-28, paskelbta TAR 2018-09-28, i. k. 2018-15378 
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 3D-85 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos 

„Išauginta Europos Sąjungoje“įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
 

3. 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas 
Nr. 3D-945, 2018-12-27, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21464 
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 3D-85 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos 

„Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
 

4. 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas 
Nr. 3D-218, 2019-04-11, paskelbta TAR 2019-04-11, i. k. 2019-05944 
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 3D-85 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos 

„Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
 

5. 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas 
Nr. 3D-480, 2019-08-20, paskelbta TAR 2019-08-20, i. k. 2019-13309 
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 3D-85 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos 

„Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
 

6. 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas 
Nr. 3D-254, 2020-04-02, paskelbta TAR 2020-04-02, i. k. 2020-06856 
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 3D-85 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos 

„Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
 

7. 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas 
Nr. 3D-656, 2020-09-22, paskelbta TAR 2020-09-23, i. k. 2020-19661 
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 3D-85 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos 

„Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
 

8. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=aa33a070c23811ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=879ed1109c7111e8b93ad15b34c9248c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=c37a8500c31b11e8bf37fd1541d65f38
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9ec3233009b511e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=2bd41e805c3311e98b599e654d7d03a0
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b68b2590c33b11e9840ec0427c781bac
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=07765af074ae11eabee4a336e7e6fdab
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=7afeb2c0fcd411ea88f28eae672e5b40
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Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas 
Nr. 3D-387, 2021-06-11, paskelbta TAR 2021-06-11, i. k. 2021-13395 
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 3D-85 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos 

„Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
 

9. 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas 
Nr. 3D-278, 2022-04-22, paskelbta TAR 2022-04-22, i. k. 2022-08291 
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 3D-85 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos 

„Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=3dffe220ca7b11eba2bad9a0748ee64d
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=aa33a070c23811ec8d9390588bf2de65

