
 

 

Plakatas 
 

Organizacijos aplinka 
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Plakatas 
 

Organizacijos socialinė kultūrinė ir technologinė 
aplinka 
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Plakatas 
 

Verslumo savybės 

 

 

Mokymo (-si) medžiaga „Akvakultūros verslas ir jo organizavimas”  

Parengta įgyvendinant projektą Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-022 „Žuvininkystės posričio modulinėms profesinio  
mokymo programoms skirtu mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“ 



Žuvų 
išteklių 

valdymas, 
išsaugojimas 
ir atkūrimas

Žvejyba Akvakultūra Žuvų 
perdirbimas

Pirminis 
žuvininkys-
tės produktų 
pardavimas 

ir supirkimas

 

Plakatas 
 

Žuvininkystės sektoriai 
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Įgimti 
polinkiai

Prakti-
niai 

įgūdžiai

Pastan-
gos 

Malonu-
mas

Sėkmė

 

 

Plakatas 
 

Asmeninės sėkmės ratas 
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Pirkimas, gaminimas ir pardavimas yra verslo 
ŠIRDIS. Širdies sutrikimai, kuriuos sukelia 
vadovų kompetencijos stoka ir individualių 
funkcijų nevykdymas, yra mirtinai pavojingi.

Vadyba yra verslo KRAUJAS, aprūpinantis 
"organizmą" idėjomis, judėjimo krypties 
suvokimu. 

Organizacijos GRIAUČIUS sudaro jos struktūra. 
Verslui plėtojantis turi kisti ir griačių forma bei 
dydis.

NERVŲ SISTEMA - tai ryšius su aplinka 
palaikanti sistema. Smegenys kuria instrukcijas, 
planuoja, numato gaires. Nervai fiksuoja ir 
matuoja elgsenos pokyčius ir siunčia juos atgal į 
smegenis, kurios analizuoja  ir po to kuria naujas 
instrukcijas.

ELGESYS: verslas yra socialinis darinys. Verslo 
elgesio amplitudė gali kisti nuo visiško 
pasiaukojimo iki beatodairiško, milžiniško pelno 
siekimo.

 

 

Plakatas 
 

Verslo organizmas 
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Įmonė 

Įmonės turtinė 
atsakomybė

Visiška turtinė 
atsakomybė

Ribota turtinė 
atsakomybė

Įmonės dydis

Labai maža 
įmonė

Maža įmonė

Vidutinė  
įmonė

Didelė 
įmonė

Gamybos 
specializavimas

Specializuo-
tos gamybos 
įmonės

Mišrios 
įmonės

Universalios 
įmonės

Gamybos apimtys

Masinės 
gamybos 
įmonės

Serijinės 
gamybos 
įmonės

Vienetinės 
gamybos 
įmonės

 

 

Plakatas 
 

Ekonominės veiklos formos 
Įmonių klasifikavimo požymiai 

  

 

Mokymo (-si) medžiaga „Akvakultūros verslas ir jo organizavimas”  

Parengta įgyvendinant projektą Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-022 „Žuvininkystės posričio modulinėms profesinio  
mokymo programoms skirtu mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“ 



Žuvies rezervuarai 

 

Mechaninis filtras

 

UV dezinfekcija 

 

Prisotinimas deguonimi 

 

Biofiltras 

 

Lašelinis filtras 

 

 

 

Plakatas 
 

Uždaros recirkuliacinės sistemos tipinė schema 

  

 

Mokymo (-si) medžiaga „Akvakultūros verslas ir jo organizavimas”  

Parengta įgyvendinant projektą Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-022 „Žuvininkystės posričio modulinėms profesinio  
mokymo programoms skirtu mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas“ 



 

 

Plakatas 
 

Dumblo ir vandens kelias recirkuliacinės sistemos 
viduje ir už jos ribų 
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Įtekančio 
vandens šaltinis 

Augalų 
tvenkinys arba 

filtravimo 
sistema 

Nuosėdų 
rezervuaras 

ir/arba 
nusausinimas 

Upė  Žemės ūkis  

Žuvų  
rezervuarai 

Mechaninis 
filtras  

Biofiltras / 
smulkiųjų dalelių 

filtras 

Recirkuliacijos sistema 



 

 

Plakatas 
 

Žuvų rūšys auginamos recirkuliacijoje 

 

 

  

 

Rūšis Einamoji padėtis Rinka 

Atlantin ės lašišos  

 

Lengvai veisiamos.  
Mailių auginimas 
recirkuliacinėse 
sistemose yra 
sėkmingas.  

Pasaulinėje rinkoje 
dominuoja 
Norvegijos 
gamintojai.  

Vaivorykštiniai up ėtakiai  

 

Lengvai auginami.  
Recirkuliacija plačiai 
naudojama, 
pradedant mailiaus 
auginimu ir 
užbaigiant porcijinio 
dydžio žuvimis.  

Stipri konkurencija 
dažnai remiasi 
vietinės rinkos 
sąlygomis.  

Starkiai  

 

Sunkiai auginami.  
Sudėtinga priežiūra 
lervinėje stadijoje.  
Išauga palyginti 
greitai.  

Neaukštos kainos. 
Paklausa tikėtina 
augs, kai sumažės 
gamtiniai šių žuvų 
ištekliai.  

Baltieji j ūrų ešeriai (Barramundi)  

 

Reikalauja įgūdžių 
auginant lervas.  
Išauga palyginti 
greitai.  

Pardavinėjamos 
daugiausiai vietinėse 
rinkose nedidelėmis 
kainomis.  

Eršketai  

 

Lengvai auginami.  
Reikalauja įgūdžių 
auginant lervutes ir 
renkant ikrų derlių.  

Geros rinkos sąlygos 
mėsai ir ikrams.  
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Plakatas 
 

Žuvų rūšys auginamos recirkuliacijoje 

 

  

 

Rūšis Einamoji padėtis Rinka 

Unguriai  

 

Sėkmingai 
auginamos 
recirkuliacijos 
sąlygomis.  
Reprodukcija 
neįmanoma.  
Būtina žvejoti 
laukinį mailių 
(stiklinius 
unguriukus).  

Ribota rinka, kainos 
nuolat kinta, jos 
aukštos.  

Jūros karšiai  

 

Lervinės fazės 
reikalauja įgūdžių.  
Gerai auga 
recirkuliacijoje.  

Sunkios rinkos 
sąlygos.  

Otai  

 

Lervinės fazės 
reikalauja auginimo 
įgūdžių.  
Labai gerai auga 
recirkuliacijoje.  

Nedidelės ir vidutinės 
rinkos kainos, kurios 
priklauso nuo vietinių 
rinku sąlygų.  

Jūrų liežuviai  

 

Naujos rūšys dar 
nėra visiškai 
išvystytos.  
Žuvų auginime 
įvairios kliūtys.  

Aukštos kainos  

Menkės  

 

Mailių auginimas 
sėkmingas 
recirkuliacijoje.  
Suaugusios stambios 
menkės reikalauja 
tolesnio vystymo  

Kainos svyruoja 
priklausomai nuo 
laukinių išteklių 
sužvejojimo  
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Plakatas 
 

Žuvies perdirbimo ir prekybos verslo schema 

  

 

Žvejyba/ 
akvakultūros ūkis 

Žuvies ir jūros produktų 
supirkimas 

Žuvies ir jūros 
produktų valymas, 

šaldymas/ 
atšaldymas 

Žuvies ir jūros produktų 
rūkymas / sūdymas / 

vytinimas / džiovinimas 

Gyvos/ šviežios/ 
atšaldytos žuvies ir jūros 
produktų pardavimas/ 

pakavimas 

Išdorotos žuvies/ 
žuvies file/ šaldytos 
žuvies pakavimas/ 

pardavimas 

Rūkytos, sūdytos, 
vytintos, džiovintos 
žuvies pakavimas/ 

pardavimas  
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Plakatas 
 

Žuvies kokybei įtaką darntys veiksniai 
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Plakatas 
 

Privačių, valstybinių ir viešųjų organizacijų 
požymiai 

 

 

    

 

Bendrovė 
(valstybinė 
ar privati) 

Komunalines 
paslaugas 

teikianti įmonė 

Vyriausybės 
departamentas 

Labdaros 
organizacija  

Paramos fondas 

T
ik

sl
ai

 Gauti pelną, 
didinti turtą 
teikiant 
produktus ar 
paslaugas 

Teikti tam tikro 
pobūdžio 
paslaugas, 
laikantis iš 
anksto nustatyto 
biudžeto 

Sudaryti 
tinkamas sąlygas 
teikti paslaugas 
pagal savo 
kompetencijas ir 
biudžeto 
galimybes 

Teikti paslaugas, 
gaminti prekes, 
produktus 
specifinėms 
žmonių 
problemoms 
spręsti 

Panaudoti 
turimas lėšas 
bendruomenės 
labui 

Sa
vi

ni
nk

ai
 Investitoriai, 

akcininkai, 
vienas asmuo 

Savivaldybės ar 
vyriausybė  

Paskirtas 
organas, 
sudarytas iš 
renkamų asmenų 

Labdaros 
patikėtiniai 

Išrinkti ar 
paskirti 
patikėtiniai 

K
on

tr
ol
ės

 
st

ru
kt
ū

ra
 Išrinkta 

direktorių 
valdyba 

Skiriama 
direktorių 
valdyba  

Renkami 
vadovai, paskirti 
pareigūnai 

Patikėtinių ir 
administracijos 
atstovų 
komitetas 

Patikėtinių ir 
fondo 
vadybininkų 
komitetas 

O
pe

ra
ty

vu
si

s 
va

ld
ym

as
 Direktorius, 

vykdomieji 
direktoriai, 
vadybininkai 

Direktoriai, 
vykdomasis 
direktorius, 
vadybininkai 

Generalinis 
direktorius, 
valstybiniai 
tarnautojai 

Administracijos 
vadovas, 
vadybininkai 

Pirmininkas, 
vadybininkai 

P
ag

ri
nd

in
ė 

ve
ik

la
 Prekyba, 

gamyba, 
paslaugų 
teikimas 

Paslaugų 
teikimas 

Padidinti 
kapitalą 
mokesčiais ar 
teikti paslaugas 

Fondo didinimas 
ir skirstymas 
pagal poreikius 

Kuo efektyviau 
panaudoti lėšas 
bendruomenės 
gerovei  

V
er

sl
o 

pa
gr

in
da

s Pelno 
didinimas 

Padidinti 
teikiamų 
paslaugų kokybę 
ir apimtį  

Reguliuoti 
verslo ir kitas 
žmonių veiklos 
sąlygas 

Efektyvus lėšų 
panaudojimas, 
visuomenės 
dėmesys ir 
pripažinimas 

Fondo 
plėtojimas, 
atitinkamo 
įvaizdžio 
visuomenėje 
kūrimas 
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Plakatas 
 

Atrankinis prekių paskirstymas 
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Plakatas 
 

Žmogiškųjų išteklių valdymas organizacijoje 
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Plakatas 
 

Prekių pardavimo būdai 
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Plakatas 
 

Vartojimo prekių paskirstymo grandinės 
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Intensyvus prekių paskirstymas 
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Išskirtinis prekių paskirstymas 
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Plakatas 
 

Akvakultūros produktų rinkos pagrindiniai veikėjai ir veiksniai 
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Rinkos segmentavimo procesas 
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Plakatas 
 

Vartotojų rinkos segmentavimo požymiai 
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Trys produkto lygiai 
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Plakatas 
 

Naujo produkto kūrimo etapai 
Prekių gyvybinis ciklas 
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Veiksniai darantys įtaką kainodaros sprendimams 
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Komunikacijos procesas įmonėje 
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Pagrindinių finansinės atskaitomybės formų ryšys 
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Plakatas 
 

Turto atspindėjimo balanse grupavimas 
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Plakatas 
 

Organizacijos politinė ir ekonominė aplinka 
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