
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2000/60/EB 2000 m. spalio 23 d., 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus.

Aplinkos Ministerija

VANDENŲ SRITIES PLĖTROS 2017–2023 METŲ 
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS.

2.3. pagerinti žuvų migracijos sąlygas:
Priemonės 25 užtvankoms

Pertvarkyti slenkstį, pagerinti žuvų 
migracijos sąlygas

Įrengti/rekonstruoti žuvų pralaidą

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės 
Ūkio ministerijos

Savivaldybės ir užtvankų savininkai panaudos 
sutartimi perduoda objektus Žuvininkystės tarnybai 

prie žemės ūkio ministerijos. Iš viso - 19 objektų.

Vykdytojas

Priežastys:
- Savivaldybių ir HE atsisakymas 
perduoti be aiškios priežasties.

- Objektas yra kultūros paveldas.
- Naudojamas žuvininkystei.

- Sutinka tik parduoti, ne perduoti.
Perduoti 6 iš 19 objektų.

Užsakovas vykdo viešuosius pirkimus 
projektuotojui įrengti žuvų pralaidą.

 Laimėjęs projektinis pasiūlymas 
siunčiamas į AM ES investicinių 
priemonių įgyvendinimo skyrių 

finansavimo patvirtinimui.

Konsultacija su AM Taršos prevencijos 
politikos grupe.

Konsultacija su mokslininkais.

Finansavimas patvirtintas - projektas 
įgyvendinamas.

Finansavimas nepatvirtintas, nes 
projektas neatitinka programoje 

nustatytos priemonės.

1. kliūtis
Trūksta priemonių 

įgyvendinimo 
galimybės įvertinimo!!!

2. kliūtis 
Neaiški formuluotė, skirtingos 

interpretacijos

2. kliūtis
Neaiški formuluotė, skirtingos 

interpretacijos
!!!

3. kliūtis
ŽT nepavaldi AM, trūksta 

komunikacijos

5. kliūtis
Procesai sustoja - trūksta derinimo su 

suinteresuotomis šalimis

6. kliūtis
Trūksta derinimo su Aplinkos 

ministerija

!!!

Žemės ūkio ministerija

!!!

7. kliūtis
Ilgas ir neefektyvus procesas - 
trūksta AM, AAA ir mokslininkų 

įtraukimo į ankstesnę proceso dalį

!!!

7. kliūtis
Išsvaistytas laikas, pinigai, bei nepasiektas 

pokytis.
!!!

4. kliūtis
Žmogiškųjų išteklių trūkumas 

įgyvendinimui

Neperduoti 13 iš 19 
objektų.

Konsultacija su AM Gamtos apsaugos 
politikos grupe ir Aplinkos apsaugos 

agentūra.
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Vykdoma komunikacija su užtvankos 
savininkais ir naudotojais.

Užtvankos demontavimas
Žuvų pralaidos 

įrengimas/rekonstravimas

Paskiriamas atsakingas 
vykdytojas - Žuvininkystės 

tarnyba prie žemės ūkio 
ministerijos

Paskiriami atsakingi 
vykdytojai - Aplinkos 
ministerijai pavaldžios 
įstaigos ir Savivaldybių 

administracijos

Vykdomas viešasis pirkimas 
projektui parengti, derinamas su 

Aplinkos ministerija.

Užtvankų vertinimo ekologiniu ir socio- 
ekonominiu požiūriu studija

Upių vientisumo atkūrimo projektų 
koordinatoriaus pareigybė

Užtvankos, kurių savininkai ir naudotojai sutinka su jų 
pritaikymu žuvų migracijos sąlygoms gerinti, 

įtraukiamos į Programą.

Vyksta tolesnis derinimas su savininkais dėl priemonių.
Ar savininkas/naudotojas sutinka su užtvankos 

demontavimu?

TAIP NE

Vykdoma ekspertinė konsultacija - 
parengiami alternatyvūs scenarijai.

Alternatyvos pristatomos vietos 
bendruomenėms ir suinteresuotoms šalims. 

Apsisprendžiama ties viena alternatyva.

Savivaldybės/privatūs savininkai perduoda 
užtvankas atsakingam vykdytojui.

Parengtas projektas derinamas su 
visuomene.

Gaunami reikalingi leidimai. 
Pateikiamas galutinis projektas, 

užtikrinamas finansavimas.

Rangovai pradeda darbus.

Žuvų pralaidos projektas baigtas. 
Vyksta projekto įvertinimas iš 

Ministerijos pusės, ichtiologai vykdo 
tyrimus.

Užtvankos demontavimas baigtas. 
Vyksta projekto įvertinimas iš 

Ministerijos pusės.

 Konsultuojamasi su 
ekspertų grupe, 
vadovaujamasi

migracijos priemonių 
efektyvumo hierarchija.

Identifikuojami scenarijai upių vientisumo 
atkūrimo projektams įgyvendinti demontuojant 

užtvankas.

Žemės ūkio ministerija

Aplinkos Ministerijos 
upių vientisumo 

atkūrimo modelis
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