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Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų  
veiksmų programos įgyvendinimas

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programa (toliau − Veiksmų programa) yra pa-
grindinis dokumentas, kuriame nustatytos priemonės, finansuojamos iš Europos žuvininkystės fondo (toliau − 
EŽF) ir nacionalinio biudžeto 2007−2013 m. siekiant išspręsti pagrindines Lietuvos žuvininkystės sektoriaus pro-
blemas, skatinant sektoriaus plėtrą, didinant jo konkurencingumą, užtikrinant ekonominį, aplinkos apsaugos ir 
socialinį tvarumą, žuvų išteklių apsaugą ir atsikūrimą. Veiksmų programa buvo patvirtinta Europos Komisijos 
2007 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. C/2007/6703. Veiksmų programoje nustatytiems tikslams pasiekti įgyvendi-
namos priemonės pagal penkias prioritetines kryptis, kurioms skirtas atitinkamas finansavimo biudžetas visam 
2007−2013 m. laikotarpiui (1 lentelė). Veiksmų programos priemonėms įgyvendinti iš viso buvo skirta 248,534 
mln. Lt, iš kurių 188,914 mln. Lt − iš EŽF ir 59,620 mln. Lt − iš nacionalinio biudžeto.

1 lentelė. Veiksmų programos finansavimo biudžeto paskirstymas tarp prioritetinių krypčių 
2011 m. (mln. Lt)

Prioritetinė kryptis Bendras viešas 
finansavimas, 

mln. Lt

EŽF lė-
šos, mln. 

Lt

EŽF dalis 
bend rame vie-
šame finansa-

vime, proc.

Nacionalinės 
lėšos, mln. Lt

I prioritetinė kryptis. „Jūrų žvejybinio lai-
vyno pritaikymo  priemonės“

31,421 26,079 83 5,342

II prioritetinė kryptis.
„Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
perdirbimas ir rinkodara“ 

129,416 97,062 75 32,354

III prioritetinė kryptis.
„Bendro intereso priemonės“

44,581 33,436 75 11,145

IV prioritetinė kryptis.
„Tvari žuvininkystės plėtra“

30,816 23,112 75 7,704

V prioritetinė kryptis.  „Techninė parama“ 12,3 9,225 75 3,075

Iš viso 248,534 188,914 76 59,620

V prioritetinę kryptį įgyvendina Veiksmų programą administruojančios institucijos. Parama pagal šią kryptį 
teikiama veiksmams, susijusiems su Veiksmų programos parengimu, valdymu, stebėsena, vertinimu, viešinimu, 
kontrole ir auditu, kaip išdėstyta toliau:

Veiksmų programos administravimo ir įgyvendinimo tobulinimas;•	

Veiksmų programos įgyvendinimo tyrimai (įskaitant ir vertinimus); •	

viešinimas ir informavimas, susijęs su Veiksmų programoje numatyta parama žuvininkystės sektoriui;•	

nacionalinio tinklo kūrimas, plėtra ir įgyvendinimas;•	

administracinių gebėjimų stiprinimas ir kita.•	

Kadangi Veiksmų programa buvo patvirtinta 2007 m. pabaigoje, jos įgyvendinimas buvo pradėtas tik 2008 
m. Iki 2008 m. vidurio didžiausias dėmesys buvo skirtas Veiksmų programos įgyvendinimą reglamentuojantiems 
teisės aktams, darbiniams dokumentams parengti. Pirmieji kvietimai teikti paramos paraiškas buvo paskelbti 
2008 m. antroje pusėje. Veiksmų programos įgyvendinimas įsibėgėjo 2009 m. Kvietimai teikti paramos paraiškas 
vyko ištisus metus, įgyvendinti pirmieji projektai.
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2 lentelė. Veiksmų programos įgyvendinimo pažanga 2008−2011 m.

Prioritetinė 
kryptis

Gauta 
paramos 
paraiškų, 

vnt.

Paramos 
paraiškos, 
tinkamos 
paramai 

gauti, vnt.

Priimtas sprendi-
mas skirti paramą, 

mln. Lt

Išmokėta paramos 
suma, mln. Lt

Išmokėta 
paramos 
dalis nuo 

bendro viešo 
 finansavimo,  

proc.Iš viso Iš jų EŽF  
lėšos

Iš viso Iš jų EŽF  
lėšos

I prioritetinė 
kryptis

72 62 17,42 14,807 17,420 14,807 55

II prioritetinė 
kryptis

137 92 105,573 79,18 47,963 35,972 37

III prioritetinė 
kryptis

57 24 14,316 10,737 5,728 4,296 13

IV prioritetinė 
kryptis

22 20 28,663 21,497 1,789 1,342 6

Iš viso 288 198 165,972 126,221 72,900 56,417 30

2008−2011 m. priimtas sprendimas projektams įgyvendinti skirti 165,972 mln. Lt (70 proc. Veiksmų pro-
gramos priemonėms (be V prioritetinės krypties „Techninė parama“) įgyvendinti 2007−2013 m. skirto biudže-
to), iš jų 72,900 mln. Lt (beveik 45 proc.) jau išmokėta. Per 2008−2011 m. iš viso išmokėta 30,86 proc. Veiksmų 
programos priemonėms (be V prioritetinės krypties „Techninė parama“) įgyvendinti 2007−2013 m. skirto biu-
džeto.

1 pav. Paramos įsisavinimas 2008−2011 m. (proc.) 

 
Nepanaudota paramos 
lėšų dalis

Įsipareigota, bet dar 
neišmokėta paramos 
lėšų dalis

2009 m. išmokėta 
paramos lėšų dalis

2010 m.  išmokėta 
paramos lėšų dalis

2011 m. išmokėta 
paramos lėšų dalis
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I prIorItetInė kryptIs  
„Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“

Tikslas. Suderinti žvejybos pajėgumus su žvejybos galimybėmis ir sukurti modernų, konkurencingą ir efek-
tyvų žvejybos laivyną.

Šiam tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:
suderinti žvejybos laivyno pajėgumus su žvejybos galimybėmis;•	

sudaryti prielaidas visiškam kvotų išnaudojimui;•	

modernizuoti žvejybos laivus;•	

modernizuoti ir tobulinti žvejybos įrangą ir priemones, taikant selektyvesnius, labiau išteklius tausojan-•	

čius žvejybos įrankius;
minimizuoti galimas socialines ir ekonomines pokyčių žvejybos sektoriuje pasekmes, įtraukti daugiau •	

jaunų žvejų į žvejybos veiklą.

Numatytos įgyvendinti priemonės: 
Laivų žvejybinės veiklos nutraukimas visam laikui.•	

Laikinas žvejybinės veiklos nutraukimas.•	

Žvejybos laivų modernizavimas.•	

Socialinio ir ekonominio pobūdžio priemonės.•	

Iškeltiems tikslams pasiekti numatyta skirti 31,421 mln. Lt, iš jų EŽF lėšos − 26,079 mln. Lt.

3 lentelė. Finansavimo biudžeto paskirstymas 2007−2011 m. I prioritetinės krypties 
priemonėms įgyvendinti

Priemonės pavadinimas Bendras viešas 
finansavimas, 

mln. Lt

EŽF lėšos, 
mln. Lt

EŽF dalis 
bendrame 
viešame fi-
nansavime, 

proc.

Nacionalinės 
lėšos, mln. 

Lt

Laivų žvejybinės veiklos nutraukimas 
visam laikui

24,201 20,571 85 3,630

Laikinas žvejybinės veiklos  nutraukimas Pagal poreikį - 75 -

Žvejybos laivų modernizavimas 6,284 4,713 75 1,571

Socialinio ir ekonominio pobūdžio 
 priemonės

0,936 0,796 85 0,140

Iš viso 31,421 26,079 83 5,342

Laivų žvejybinės veiklos nutraukimas visam laikui
Tikslas. Suderinti žvejybos pajėgumus su esamais žuvų ištekliais.
Paramos gavėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso žvejybos laivai, įregis-

truoti Bendrijos žvejybos laivyno registre, ir žuvininkystės įmonės, turinčios teisę žvejoti Baltijos jūros priekran-
tėje. 
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Esminiai reikalavimai paramos gavėjams − įmonė, žvejojusi Baltijos jūros priekrantėje ir nutraukusi žvejy-
binę veiklą visam laikui, išbraukiama iš Baltijos jūros priekrantėje turinčių teisę žvejoti įmonių sąrašo. Žvejybinę 
veiklą nutraukus visam laikui laivams, žvejojantiems Baltijos jūroje ir tolimųjų jūrų vandenyse, įmonė neteks laivui 
išduotos žvejybos licencijos. Abiem atvejais laivas, pasinaudojęs Europos Sąjungos parama ir nutraukęs žvejybinę 
veiklą visam laikui, bus išbrauktas iš Bendrijos žvejybos laivų registro be teisės grįžti ar į jo vietą įrašyti kitą laivą. 

Laikinas žvejybinės veiklos nutraukimas 
Tikslas. Kompensuoti žvejybos įmonėms patirtus nuostolius, kai siekiant išsaugoti žuvų išteklius ir užtikrinti 

jų atkūrimą, apsaugoti visuomenės sveikatą ar valstybei narei nusprendus uždrausti žvejybą, įvykus stichinei ne-
laimei, Bendrijos sudaryto žvejybos susitarimo sustabdymo ar nepratęsimo atveju, ar kitam išskirtiniam įvykiui, 
nesusijusiam su Bendrijos išteklių apsaugos priemone, laikinai nutraukiama žvejybinė veikla. Tokiais atvejais, sie-
kiant sušvelninti neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius, dėl laikino žvejybinės veiklos nutraukimo žvejy-
bos įmonėms kompensuojami patirti nuostoliai. Laikino žvejybinės veiklos nutraukimo atveju bet kokia žvejybos 
veikla turi būti sustabdyta ir apibrėžtam laikotarpiui sustabdytas žvejybos licencijų galiojimas. 

Paramos gavėjai – žvejybos įmonės, vykdančios žvejybą tolimuosiuose jūrų vandenyse ar Baltijos jūroje.

Žvejybos laivų modernizavimas 
Tikslas. Pagerinti žvejybos laivų saugą ir darbo sąlygas, pagerinti sanitarines sugautų žuvų laikymo sąlygas, 

užtikrinant žuvininkystės produktų kokybę ilgesnį laiką, pakeisti variklius ekonomiškesniais, naudojančiais ma-
žiau kuro, diegti didesnio selektyvumo žvejybos metodus, siekiant sumažinti nepageidaujamą kitų žuvų priegau-
dą, mažinti neigiamą poveikį aplinkai, apsaugoti laimikį ir įrankius nuo laukinių plėšrūnų. 

Žvejybos laivų variklių keitimo esminiai principai: to paties laivo variklis, pasinaudojant viešąja pagalba, gali 
būti keičiamas tik vieną kartą per 2007–2103 m. laikotarpį; laivų, kurių bendras ilgis yra mažesnis nei 12 m, naujas 
variklis turi būti tokios pat arba mažesnės galios kaip senasis; laivų, kurių bendras ilgis yra nuo 12 iki 24 m, naujo 
variklio galia turi būti bent 20 proc. mažesnė už senojo variklio galią; tralerių, kurių bendras ilgis yra didesnis 
kaip 24 m, naujojo variklio galia turi būti bent 20 proc. mažesnė nei senojo variklio. Šiuo atveju, parama gali būti 
teikiama tik tada, kai laivui taikomas pagalbos ir restruktūrizavimo planas, laikantis Bendrijos gairių dėl valsty-
bės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti, ir keičiamas į mažiau kuro naudojantį 
žvejybos būdą.

Paramos gavėjai – žvejybos laivų savininkai ir žvejybos įmonės, vykdančios verslinę žvejybą tolimuosiuose 
jūrų vandenyse ir Baltijos jūroje. Modernizuojami 5 metų ar senesni laivai.

Socialinio ir ekonominio pobūdžio priemonės
Įgyvendinat šią priemonę, parama buvo teikiama pagal priemonės veiklos sritį „Kompensacija žvejams, nete-

kusiems darbo dėl laivo žvejybos veiklos nutraukimo visam laikui“.
Tikslas. Sušvelninti neigiamas socialines pasekmes žvejams, netekusiems darbo dėl laivo, kuriame jie dirbo, 

žvejybinės veiklos nutraukimo visam laikui. Žvejams išmokamos vienkartinės kompensacijos.
Paramos gavėjai – fiziniai asmenys, ne trumpiau kaip 12 mėnesių per pastaruosius dvejus metus dirbę žve-

jais žvejybos laivuose ar, Baltijos jūros priekrantės žvejybos atveju, žvejybos įmonėse, kurių žvejybos veikla buvo 
nutraukta visam laikui. Kompensaciją gavęs asmuo mažiausiai vienerius metus po kompensacijos gavimo negali 
dirbti žveju.

2008–2011 m. buvo įgyvendinti projektai pagal I prioritetinės krypties priemones „Laivų žvejybinės veiklos 
nutraukimas visam laikui“ ir „Socialinio ir ekonominio pobūdžio priemonės“.
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4 lentelė. I prioritetinės krypties įgyvendinimas 2008–2011 m.

Prioritetinė  kryptis Gauta 
paramos 
paraiškų, 

vnt.

Paramos 
paraiškos, 
tinkamos 
paramai 

gau ti, vnt.

Įsipareigota iš-
mokėti paramos 

suma, mln. Lt

Išmokėta paramos 
suma, mln. Lt

Išmokėta pa-
ramos dalis 
nuo bendro 

viešo finansa-
vimo, proc.iš viso iš jų EŽF  

lėšos
iš viso iš jų EŽF  

lėšos

Laivų žvejybinės veiklos 
nutraukimas visam laikui

40 33                               16,724 14,216 16,724 14,216 69

Socialinio ir ekonominio 
pobūdžio priemonės

32 29 0,696 0.592 0,696 0,592 74

Iš viso 72 62 17,42 14,807 17,420 14,807 55

Lietuvos žvejybos laivynas žvejoja atviroje Baltijos jūroje, jos priekrantėje ir tolimuosiuose jūrų vandenyse, t. y. 
dviejuose vandenynuose − Atlanto ir Ramiajame. Atviroje Baltijos jūroje daugiausia žvejojamos menkės, šprotai, 
strimelės ir plekšnės, priekrantėje – menkės, stintos, sterkai ir kitų rūšių jūrų žuvys bei žuvys praeivės. Tolimuosiuose 
jūrų vandenyse daugiausia žvejojamos stauridės, skumbrės, sardinėlės, sardinės, ančiuviai, jūriniai ešeriai.

2007 m. pradžioje Bendrijos žvejybos laivyno registre buvo įregistruoti 267 Lietuvos žvejybos laivai, botai ir 
valtys. Per ketverius Veiksmų programos įgyvendinimo metus bendras Lietuvos žvejybos laivų skaičius sumažėjo 
iki 171 vieneto, o bendras tonažas ir variklių galia – atitinkamai 28,6 ir 23 proc.

5 lentelė. Lietuvos jūrų žvejybos laivyno kaita 2007–2011 m. sausio 1 d.

 Skaičius Tonažas Variklių galingumas

vnt. pokytis* proc. tūkst. 
GT

pokytis * proc. tūkst. 
kW

pokytis* proc.

Tolimuosiuose vande-
nyse žvejojantys laivai, 
> 40 m ilgio

12 -29,4 7 41,4 -29,1 90 42,8 -22,2 79

Atviroje Baltijos jūros 
dalyje žvejojantys lai-
vai, 24–40 m ilgio

31 -32,6 18 4,2 -22,5 9 8,4 -17,9 15

Atviroje Baltijos jūros 
dalyje ir priekrantė-
je žvejojantys laivai, 
12–24 m ilgio

3 -57,1 2 0,1 -14,9 0 0,3 -53,5 1

Baltijos jūros priekran-
tėje žvejojantys laivai, 
iki 12 m ilgio

125 -37,8 73 0,2 -44,2 1 2,8 -39,7 5

Iš viso 171 -35,9 100 46,0 -28,6 100 54,4 -23,0 100

* Palyginti su tuo pačiu 2006 m. sausio 1 d. rodikliu.
Šaltinis: Bendrijos žvejybos laivyno registro duomenys.

Didžiausias Lietuvos žvejybos laivyno segmentas yra žvejyba tolimuosiuose jūrų vandenyse. Šiame segmen-
te sužvejojama 80−90 proc. visų jūrų laivyno sugautų žuvų. Žvejybai tolimuosiuose jūrų vandenyse pritaikytų lai-
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vų ilgis viršija 40 metrų. Jų pajėgumai 2007–2011 m. sudarė apie 90 proc. viso Lietuvos žvejybos laivyno tonažo 
(GT). Šio segmento laivai daugiausia žvejoja pelaginiais tralais.

2007 m. pradžioje Žvejybos laivų registre buvo 45 žvejybos laivai nuo 24 iki 40 m ilgio, tinkantys žvejoti atvi-
roje Baltijos jūroje. Visų laivų bendras tonažas – 5,4 tūkst. GT, o variklių galia – 10,1 tūkst. kW. 2007 m. iš žvejybos 
Baltijos jūroje, pasinaudoję Žuvininkystės orientavimo finansinėmis priemonėmis parama, pasitraukė 11 žvejy-
bos laivų (6 lentelė), dar 2 tos pačios grupės laivai buvo išregistruoti 2008 m. Daugiau žvejybos laivynas šiame 
segmente nebuvo mažinamas. 

Didesnę Lietuvos žvejybos laivų (75–73 proc. 2006–2011 m.) sudaro valtys ir botai, trumpesni nei 12 m, pritaikyti 
žvejoti Baltijos jūros priekrantėje. Žvejyba Baltijos jūros priekrantėje pagal ekonominius ir socialinius aspektus turi 
išskirtinių savybių. Jai būdinga daug smulkių įmonių, dominuoja fizinis darbas. Labai nevienoda žvejybos reikšmė 
pagal užimtumą: kai kuriems žvejams – tai pagrindinis pragyvenimo šaltinis, kitiems – papildomos pa jamos. 

Siekiant suderinti žvejybos pajėgumus su esamais žuvų ištekliais, dalies žvejybos laivų veikla turėjo būti 
nutraukta visam laikui, juos atiduodant į metalo laužą arba perorientuojant į kitą nei žvejyba veiklą. Žvejybos 
pajėgumai buvo mažinami pagal Lietuvos žvejybos pastangų 2008–2009 m. reguliavimo plane, patvirtintame 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 3D-552, numatytas priemones. Nu-
traukti žvejybos veiklą visam laikui buvo skatinami seni ir neefektyviai dirbantys laivai, kurių modernizuoti buvo 
netikslinga ir neekonomiška. Pirmiausia pasitraukti iš verslo buvo skatinamos Baltijos jūros priekrantėje žvejojan-
čios įmonės. Žvejybos pajėgumai Baltijos jūros priekrantėje buvo per dideli, dėl to žvejai gaudavo mažai pajamų. 
Tai − viena pagrindinių priežasčių, kuri neužtikrino efektyvios veiklos. Sumažėję pertekliniai žvejybos pajėgumai 
teigiamai atsiliepia likusioms versle žvejybos įmonėms ir gamtos ištekliams.

Pasinaudojus EŽF parama pagal I prioritetinės krypties priemonę „Laivų žvejybinės veiklos nutraukimas vi-
sam laikui“, 2009 m. supjaustytas 1 laivas, žvejojęs tolimuosiuose jūrų vandenyse, kurio bendras tonažas – 716 
GT. Taip žvejybos laivų, žvejojančių tolimuosiuose jūrų vandenyse, žvejybos pajėgumai, nutraukus laivo žvejybinę 
veiklą, sumažinti ~1,23 proc. (pagal 2006 m. duomenis, žvejybos laivų, žvejojančių tolimuosiuose jūrų vandenyse, 
bendras tonažas − 58,4 tūkst. GT). 

Pagal 2006 m. duomenis, žvejybos laivų, žvejojančių Baltijos jūros priekrantėje, bendras tonažas buvo 0,45 

tūkst. GT. Iš viso 2007−2010 m. žvejybos pajėgumai Baltijos jūros priekrantėje buvo sumažinti beveik 45 proc.

Pasinaudojus EŽF parama 2009–2010 m. iš žvejybos verslo pasitraukė 31 žvejybos įmonė, žvejojusi Baltijos 

jūros priekrantėje. Į metalo laužą atiduoti 42 laivai, kurių bendras tonažas sudarė 182,7 GT. Šie laivai buvo supjaustyti ir 

utilizuoti. Viena Baltijos jūros priekrantėje žvejojusi įmonė 15 m žvejybos laivą perorientavo į rekreacinį, taip sumažin-

dama žvejybos laivyno pajėgumus dar 20,1 GT.

6 lentelė. Iš žvejybos, pasinaudojus Europos Sąjungos parama, pasitraukusių laivų duomenys 
2007–2011 m.

2007 2008 2009 2010 2011 Mažėjimas, proc.*

Laivų skaičius, vnt. 11 3 18 26 0 -21,7

Vidutinis laivų ilgis, m 26 20 9 8 0 -

Bendroji talpa, GT 1173 241 784 137 0 -3,7

Variklių galia, kW 1893 489 2063 1037 0 -7,9

Vidutinis amžius, m. 34 34 27 26 0 -

2010 m. iš žvejybos pasitraukė 25 žvejai, iš jų 22 vyrai ir 3 moterys. 2008−2009 m. iš viso iš žvejybos pasitraukė 
29 žvejai. Kadangi žvejybos veiklą nutraukė tik žvejybos įmonės, žvejojančios Baltijos jūros priekrantėje, kur pa-
prastai samdoma mažai darbuotojų, dalis žvejybos veiklą nutraukusiose įmonėse dirbusių žvejų įsidarbino kitose 
žvejybos įmonėse, todėl žvejų, netekusių darbo, skaičius nebuvo didelis. 
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Žvejybos laivų pjaustymas



9

Laivas, perorientuotas iš žvejybinio į pramoginį 
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II prIorItetInė kryptIs  
„Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir 

akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ 

Tikslas. Plėtoti akvakultūrą, suderinti žvejybos pajėgumus su esamais žuvų ištekliais ir sukurti konkurencin-
gą vidaus vandenų žvejybos laivyną, plėtoti žuvų perdirbimą, didinant sektoriaus produktų konkurencingumą 
rinkoje.

Numatytos įgyvendinti priemonės: 
Akvakultūra.•	

Žvejyba vidaus vandenyse.•	

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara.•	

7 lentelė. Finansavimo biudžeto paskirstymas 2007−2011 m. II prioritetinės krypties 
priemonėms įgyvendinti

Priemonės pavadinimas Bendras viešas 
finansavimas, 

mln. Lt

EŽF lėšos, 
mln. Lt

EŽF dalis ben-
drame viešame 

finansavime, 
proc.

Nacionalinės 
lėšos, mln. Lt

Akvakultūra 49,819 37,364 75 12,455

Žvejyba vidaus vandenyse 19,532 14,649 75 4,883

Žuvininkystės ir akvakultūros 
 produktų perdirbimas ir rinkodara

60,065 45,049 75 15,016

Iš viso 129,416 97,062 75 132,354

Akvakultūra
Tikslas. Akvakultūros ūkių konkurencingumo stiprinimas ir kokybiškos platesnio asortimento produkcijos 

gamyba.
Uždaviniai: modernizuoti akvakultūros įmones; siekti didesnio akvakultūros įmonių produktyvumo ir kon-

kurencingumo; užtikrinti auginamų žuvų sveikatingumą ir kokybę; skatinti rinkoje paklausių, vertingų žuvų rūšių 
auginimą; mažinti žuvilesių paukščių daromą žalą žuvų augintojams.

Pagal priemonę „Akvakultūra“ parama buvo teikiama pagal veiklos sritis:
Investicijos į akvakultūros įmones. •	

Vandens aplinkosaugos priemonės. •	

Pagal veiklos sritį „Investicijos į akvakultūros įmones“ remiamos investicijos į akvakultūros ūkių statybą, įren-
gimą ir modernizavimą, įmonėms, vykdančioms ar siekiančioms vykdyti verslinę akvakultūrą. Įgyvendinant šią 
priemonę, reikia laikytis nacionalinių erdvinio planavimo, poveikio aplinkai vertinimo ir statybos darbų leidimą 
reglamentuojančių teisės aktų, taip užtikrinant investicijų į akvakultūrą tvarumą. 
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Paramos gavėjai: versline akvakultūra užsiimančios arba planuojančios užsiimti įmonės1, kurių apyvarta yra 
mažesnė nei 690,6 mln. Lt, užimtų žmonių − mažiau nei 750 darbuotojų.

Finansuojama tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalis (paramos intensyvumas) iki 60 proc. (kai pareiškėjas 
labai maža, maža ar vidutinė įmonė) ir iki 30 proc. (kai pareiškėjas yra didelė įmonė). Likusios projekto tinkamų 
išlaidų dalies (atitinkamai 40 ir 30 proc.) finansavimą užtikrina paramos gavėjas.

Pagal veiklos sritį „Vandens aplinkosaugos priemonės“ EŽF teikia kompensacijas už akvakultūros gamybos 
metodų, padedančių apsaugoti ir gerinti aplinką bei išsaugoti gamtą, panaudojimą. Remiamos programos − „Eko-
loginė akvakultūra“, „Gamtotvarka akvakultūros ūkiuose“, „Vandens paukščių apsaugos priemonės akvakultūros 
ūkiuose“. Į šią veiklą įeina priemonės, skirtos skatinti ekologinę ir subalansuotą akvakultūrą, akvakultūros formas, 
apimančias aplinkos, gamtos išteklių, genetinės įvairovės, kraštovaizdžio apsaugą ir kokybės gerinimą ir kitas, 
atitinkančias specialius aplinkosaugos apribojimus, taikomus NATURA 2000 teritorijoms. Mažiausiai penkeriems 
metams paramos gavėjai privalo įsipareigoti laikytis vandens aplinkosaugos reikalavimų, kurie apims daugiau nei 
įprastos geros akvakultūros praktikos taikymą. Siekiant skatinti akvakultūros formas, apimančias aplinkosaugą, 
gamtos išteklių, genetinės įvairovės stiprinimą, kraštovaizdžio ir tradicinių akvakultūros zonų bruožų valdymą, 
tokių įsipareigojimų aplinkosaugos privalumai turi būti pagrįsti išankstiniais paskirtų kompetentingų institucijų 
atliktais vertinimais. 

Paramos gavėjai: įmonės, užsiimančios versline akvakultūra. 

Žvejyba vidaus vandenyse
Tikslas. Konkurencingo žvejybos verslo vidaus vandenyse sistemos sukūrimas, užtikrinant žuvų išteklių ap-

saugą.
Uždaviniai: optimizuoti verslinę žvejybą vidaus vandenyse, mažinant Kuršių mariose ir Kauno vandens tal-

pykloje žvejybos pajėgumus, didinant verslo konkurencingumą; skatinti alternatyvią žvejybai veiklą; moderni-
zuoti žvejybos laivus; modernizuoti ir tobulinti žvejybos įrangą ir priemones, taikant selektyvesnes, labiau ište-
klius tausojančias; mažinti žuvilesių paukščių daromą žalą žuvų ištekliams; sukurti žvejybos laivų aptarnavimo 
infrastruktūrą Kuršių mariose; įrengti žuvų iškrovimo ir pirminio žuvininkystės produktų pardavimo punktus.

Pagal priemonę „Žvejyba vidaus vandenyse“ parama buvo teikiama pagal veiklos sritis:
Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas.•	

Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą.•	

 Investicijos į vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrą. •	

Pagal veiklos sritį „Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas“ remiamos investicijos į saugą ir darbo 
sąlygų žvejybos laivuose gerinimą; sanitarinių sugautų žuvų laikymo sąlygų gerinimą, užtikrinančių žuvininkystės 
produktų kokybę ilgesnį laiką; seno žvejybos laivo variklio keitimą į naują; didesnio selektyvumo žvejybos įrankių 
diegimą, siekiant sumažinti nepageidaujamą kitų žuvų priegaudą; investicijos, skirtos išsaugoti ir pagerinti aplin-
kos kokybę; apsaugoti laimikį ir įrankius nuo laukinių plėšrūnų ir kt. Žvejybos laivų savininkai, gaunantys finansinę 
paramą iš EŽF, turi išimtinai veikti vidaus vandens telkiniuose (pvz.: Kuršių mariose, Kauno mariose).

Paramos gavėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys verslinės žvejybos veiklą Kuršių mariose ir teisėtai 
valdantys žvejybos laivą, įregistruotą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre. 

Parama pagal veiklos sritį „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą“ skirta opti-
mizuoti verslinę žvejybą vidaus vandenyse, mažinant Kuršių mariose ir Kauno vandens talpykloje žvejybos pajė-
gumus, didinant verslo konkurencingumą; skatinti alternatyvią žvejybai veiklą. Pagal šią veiklos sritį kompensuo-
jamos prarastos pajamos fiziniams ir juridiniams asmenims, teisėtai valdantiems žvejybos laivus, įregistruotus 
Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, pasitraukusiems iš žvejybos verslo be teisės ten grįžti. 

1 Sąvoka „įmonė“ yra suprantama kaip pavartota mikro, mažų ir vidutinio dydžio įmonių apibrėžime, pateiktame Europos 
Komisijos 2003 m. gegužės 6 d. Rekomendacijoje Nr. 2003/361/ EB. 
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Paramos gavėjai: juridiniai asmenys, teisėtai valdantys žvejybos laivą, įregistruotą Lietuvos Respublikos vi-
daus vandenų laivų registre, ir įtraukti į žuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę žvejoti atitinkamame vidaus van-
dens telkinyje, sąrašą. 

Pagal veiklos sritį „Investicijos į vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrą“ parama teikiama investicijoms į prie 
Kuršių marių esančių uostų, prieplaukų ir pakrančių infrastruktūros, skirtos žvejybai, plėtrą, statybą, įrengimą ir 
modernizavimą, siekiant gerinti darbo, higienos, žmonių ir gyvūnų sveikatos sąlygas, saugą, užtikrinti žuvų ir jų 
produktų kokybės išlaikymą, remti. 

Paramos gavėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys uostą, prieplauką, pakrantę ar jų dalis. 
Prioritetas paramai pagal šią priemonės veiklos sritį teikiamas investicijoms į bendro intereso žvejybos inf-

rastruktūros statybą, įrengimą ir modernizavimą.
Finansuojama tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalis (paramos intensyvumas) iki 60 proc., likusios pro-

jekto tinkamų išlaidų dalies (40 proc.) finansavimą užtikrina paramos gavėjas, ir iki 100 proc. (kai pareiškėjas yra 
savivaldybė). 

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara
Tikslas. Gerinti darbo, sanitarijos ir higienos sąlygas; gerinti produktų kokybę; gaminti aukštos kokybės pro-

duktus; mažinti neigiamą poveikį aplinkai; didinti mažai naudojamų rūšių, šalutinių produktų ir atliekų naudoji-
mą; parduoti žuvininkystės produktus, daugiausia gautus iš vietos laivyno ir akvakultūros bei kt., gaminti arba 
parduoti naujus žuvininkystės produktus, taikyti naujas technologijas arba plėtoti novatoriškus gamybos būdus.

Paramos gavėjai: įmonės, kuriose dirba mažiau nei 750 darbuotojų arba kurių metinė apyvarta yra mažesnė 
nei 690,6 mln. Lt (200 mln. EUR).
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Parama pagal šią priemonę skirta investicijoms į žuvų perdirbimo ir rinkodaros įmonių įrengimą, plėtimą, 
modernizavimą, siekiant tobulinti ir plėtoti žuvininkystės produktų rinkodarą ir stiprinti prekybos žuvininkystės 
produktais sistemą, didinti naujų, turinčių geras rinkos perspektyvas žuvininkystės produktų gamybą, mažai eks-
ploatuojamų žuvų rūšių perdirbimą, gerinti gamybos sąlygas ir žuvininkystės produktų kokybę, darbo, higienos, 
sveikatos sąlygas, mažinant neigiamą ir didinant teigiamą poveikį aplinkai. 

Finansuojama tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalis (paramos intensyvumas) iki 60 proc. (kai pareiškėjas labai 

maža, maža ar vidutinė įmonė) ir iki 30 proc. (kai pareiškėjas yra didelė įmonė). Likusios projekto tinkamų išlaidų dalies 

(atitinkamai 40 ir 30 proc.) finansavimą užtikrina paramos gavėjas.

Įgyvendinant II prioritetinę kryptį, iš viso 2008–2011 m. buvo gauta 131 paramos paraiška. 92 projektams 
įgyvendinti skirtas finansavimas. Įsipareigota išmokėti 105,573 mln. Lt.

8 lentelė. Paramos paraiškų, pateiktų pagal II prioritetinę kryptį, statistika 2008–2011 m.

Prioritetinė kryptis Gauta 
paramos 
paraiškų, 

vnt.

Paramos 
paraiškos, 
tinkamos 
paramai

gauti, vnt.

Priimtas sprendi-
mas skirti paramą, 

mln. Lt

Išmokėta para-
mos suma, mln. 

Lt

Išmokėta para-
mos dalis nuo 
bendro viešo
finansavimo, 

proc. iš viso iš jų 
EŽF  

lėšos

iš viso iš jų 
EŽF  

lėšos

Akvakultūra 77 50 49,129 36,847 19,513 14,635 39

Žvejyba vidaus 
 vandenyse

28 20 11.935 8,951 11,543 8,658 59

Žuvininkystės ir 
 akvakultūros produktų 
perdirbimas ir  rinkodara

26 22 44,509 33,382 16,907 12,680 28 

Iš viso 131 92 105,573 79,180 47,963 35,972 37

Pagal priemonės „Akvakultūra“ veiklos sritį „Investicijos į akvakultūros įmones“ 2008−2011 m. 25 projektams 
(15 projektų įgyvendinti pritaikyta supaprastinta paraiškų teikimo ir įgyvendinimo tvarka) buvo skirta 9,107 mln. 
Lt parama, iš kurios 5,682 mln. Lt jau išmokėta, o 20 projektų jau baigti įgyvendinti. 2011 m. pabaigoje priimtas 
sprendimas dar 6 projektams skirti beveik 15,173 mln. Lt (2012 m. pradžioje pasirašytos paramos sutartys). Pagal 
daugumą šių projektų numatoma vykdyti akvakultūros veiklą uždarose žuvų auginimo sistemose;

2010 m. gautas didžiausias paramos paraiškų kiekis. Tokį pareiškėjų aktyvumą paskatino nuo 2010 m. pradė-
ta taikyti nauja paramos administravimo supaprastinta tvarka. 

9 lentelė. Paramos paraiškų administravimas 2008−2011 m. pagal priemonės „Akvakultūra“ 
veiklos sritį „Investicijos į akvakultūros įmones“

Paramos paraiškų registravimo metais 2008 2009 2010 2011 Iš viso

Gauta paramos paraiškų 4 16 21 15 56

Iš jų:

tinkamos gauti paramą 3 4 18 6 31

baigti įgyvendinti projektai 3 3 13 1 20
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Siekiant užtikrinti Veiksmų programos priemonių įgyvendinimą, nuo 2010 m. buvo pradėta taikyti nauja pa-
ramos administravimo tvarka, ją išskiriant į du srautus: 

a) kai prašoma paramos suma yra mažesnė arba lygi 174 tūkst. Lt (supaprastinta tvarka), 
b) kai prašoma paramos suma yra didesnė kaip 174 tūkst. Lt (įprasta tvarka). 

Teikiant paramos paraiškas pagal supaprastintą tvarką, taikomi supaprastinti reikalavimai teikiamiems doku-

mentams, skaičiuojant atitiktį ekonominio gyvybingumo kriterijams, sutrumpinti paraiškos vertinimo ir paramos išmo-

kėjimo terminai. Ši nauja tvarka paskatino ūkio subjektus aktyviau naudotis EŽF parama. 

Pagal veiklos sritį „Investicijos į akvakultūros ūkius“ įgyvendinti ir (arba) įgyvendinami projektai, skirti akva-
kultūros ūkiams modernizuoti, plėtoti gamybą. Taip pat įmonės, atsižvelgdamos į vartotojų poreikius ir paklausą, 
pasinaudodamos EŽF parama, diversifikuoja savo veiklą į vertingesnių žuvų rūšių veisimą ir auginimą (eršketų, 
upėtakių ir šamų). Ūkio subjektai daugiausia investuoja į technikos, įrangos, reikalingos tvenkinių priežiūrai ir 
kitiems ūkio darbams atlikti (transporto priemonės, vandens augalų pjovimo mašinos ir kt.), įsigijimą, įrangos, 
skirtos tvenkinių apsaugai (vaizdo stebėjimo įranga, žiūronai, naktinio matymo prietaisai), įsigijimą, gamybinių 
pastatų statybą, rekonstrukciją ir įrangos, skirtos žuvų veisimui ir auginimui, įsigijimą, priežiūros techninės įran-
gos (pontoninės šėryklos, pH ir deguonies matuokliai, inkubacinė įranga, laboratorinė įranga žuvų ligų diagnos-
tikai ir kt.) įsigijimą.  

Pagal priemonės „Akvakultūra“ veiklos sritį „Vandens aplinkosaugos priemonės“ gamtosaugos veiksmai, 
apimantys daugiau nei įprasta geros akvakultūros praktikos taikymą, akvakultūros ūkiuose pradėti įgyvendinti 
2009 m. Numatyta išmokėti kompensacijos suma − 24,849 mln. Lt. Pagal šią veiklos sritį remiamose programose 
dalyvauja 19 tvenkinine akvakultūra užsiimančių įmonių, iš jų:

programą „Ekologinė akvakultūra“ vykdo 6 akvakultūros įmonės. Šioms įmonėms numatyta išmokėti •	

kompensacijos suma − 1,798 mln. Lt. Vienkartinė parama pagal programą „Ekologinė akvakultūra“ tei-
kiama ne daugiau kaip dvejus metus laikotarpiu, kai įmonė pradeda ekologinę gamybą. Skiriama 550 Lt 
dydžio parama už sertifikuotą žuvimis įveistų tvenkinių hektarą, jeigu iš sertifikuoto tvenkinių hektaro 
gauta ir (arba) numatoma gauti 200 kg ir daugiau ekologiškos tvenkinių produkcijos, arba 440 Lt dydžio 
parama už sertifikuotą žuvimis įveistų tvenkinių hektarą, jeigu iš sertifikuoto tvenkinių hektaro gauta ir 
(arba) numatoma gauti nuo 50 iki 200 kg ekologiškos tvenkinių produkcijos;
programą „Gamtotvarka akvakultūros ūkiuose“ vykdo 19 akvakultūros įmonių. Šioms įmonėms už atliktus •	

darbus numatyta išmokėti kompensacijos suma − 12,953 mln. Lt. Įmonės įsipareigojo ne trumpiau kaip 
penkerius metus vykdyti vandens aplinkosaugos reikalavimus, kurie apima daugiau nei taikoma įpras-
ta geros akvakultūros praktika. Konkrečiame ūkyje vykdytinų gamtotvarkos darbų apimtys, nurodomos 
konkrečios jų įgyvendinimo vietos ir laukiamas gamtosaugos efektas pagrindžiamas gamtotvarkos plane, 
suderintame su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu;  
programą „Vandens paukščių apsaugos priemonės“ akvakultūros ūkiuose vykdo visos 19 įmonių. Šioms •	

įmonėms numatyta išmokėti kompensacijos suma − 10,098 mln. Lt. Pagal programą „Vandens paukščių 
apsaugos priemonės akvakultūros ūkiuose“ parama skiriama akvakultūros ūkiams už vandens paukš-
čiams svarbių buveinės savybių išsaugojimą, ramybės zonų sukūrimą ir kitus gamtosaugos veiksmus, ap-
imančius daugiau nei taikoma įprasta geros akvakultūros praktika. 

Šių programų įgyvendinimas tęsiasi 5 metus ir yra labai svarbus gamtosaugos požiūriu, išsaugant biologinę 
įvairovę ir palaikant akvakultūros ūkių pajamų lygį, kompensuojant patirtus nuostolius dėl gamtosaugos priemo-
nių įgyvendinimo. 
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Akvakultūros ūkiai 
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Pagal priemonės „Žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos sritį „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į 
kitą nei žvejyba veiklą“ 2008−2011 m. 11,935 mln. Lt parama buvo skirta 20 žvejybos įmonių. Iš jų:

iš žvejybos verslo Kuršių mariose 2009–2011 m. pasitraukė 19 žvejybos įmonių, perorientuoti 78 žvejybos •	

laivai, žvejybos pajėgumai buvo sumažinti 305 GT, t. y. 43,6 proc.;
Kauno vandens talpykloje žvejybos pajėgumai 2010 m. sumažėjo 40,9 proc. •	

10 lentelė. Žvejybos pajėgumų mažinimo 2009–2011 m. vidaus vandenyse rezultatas 

Rodiklis Pradiniai 
duomenys

Pajėgumų sumažėjimas Rezultatas, 
proc.

2008 m.* 2009 2010 2011

Kuršių marios

Žvejybos įmonės, vnt. 71 15 3 1 -27

Žvejybos laivų skaičius, vnt. 243 59 18 1 -32

Žvejybos laivų pajėgumai, GT 700 208,44 86,26 10,29 -43,6

Kauno marios

Žvejybos įmonės, vnt. 10 0 1 0 -10

Žvejybos laivų skaičius, vnt. 21 0 3 0 -14

Žvejybos laivų pajėgumai, GT 42,3 0 17,3 0 -40,9

Žvejybos laivai, perorientuoti į kitą nei žvejyba veiklą

\
\
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Pagal priemonę „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ 2007–2011 m. 44,509 mln. Lt 
parama buvo skirta 22 projektams, iš kurių 15 įgyvendinami pagal supaprastintą, kai prašoma paramos iki 174 
tūkst. Lt, paramos paraiškų teikimo tvarką.  

11 lentelė. Paramos paraiškų administravimas 2008−2011 m. pagal priemonę „Žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ 

Paramos paraiškų  registravimo metais 2008 2009 2010 2011 Iš viso

Gauta paramos paraiškų 4 4 0 18 26

Iš jų:

tinkamos gauti paramą 4 3 0 15 22

baigti įgyvendinti projektai 2 0 0 5 7

Didžioji dalis paramos sumos (38,9 mln. Lt) buvo skirta naujų žuvų perdirbimo įmonių statybai ir įrengimui, 
žuvų žaliavai perdirbti ir žuvininkystės produktų gamybos paslaugoms teikti. Ši paramos suma buvo paskirstyta 
tarp 4 paramos gavėjų. Didžiausią finansavimą gavo 2 labai mažos, 1 maža ir 1 vidutinė įmonė. 2 įmonių statybų 
ir įrengimo projektai yra jau baigti. Projektus baigė įgyvendinti UAB „NS Trading“ ir UAB „Baltic food partners“, 
gavusios po beveik 10 mln. Lt paramos, o UAB „Baltic fich export“, kuriai numatyta skirti 9,577 mln. Lt paramos, 
ir UAB „Šiauliai Logistic Center“, kuriai numatyta skirti 9,357 mln. Lt paramos, turėtų dar 2012 m. baigti įgyven-
dinti projektus. Taip pat įgyvendinami projektai, skirti žuvų perdirbimo įmonėms modernizuoti, įsigyti reikalin-
gą technologinę įrangą ir pan. Norėtųsi išskirti projektus, kurie įgyvendinami pajūrio regione. UAB „Jūrų vėjas“, 
kuriai numatyta skirti 0,25 mln. Lt paramos, UAB „SLP Žuvys“, kuriai numatyta skirti 54 tūkst. Lt paramos, UAB 
„Reba“, kuriai numatyta skirti 174 tūkst. Lt paramos, įgyvendinami projektai skirti apdoroti ir perdirbti vietines 
gėlavandenes žuvų rūšis ir akvakultūros ūkiuose gaminamą produkciją, taikant ne tik inovatyvias technologijas, 
bet ir tradicines senovines receptūras. 
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III prIorItetInė kryptIs  
„Bendro intereso priemonės“

Tikslas. Kuriant konkurencingą žuvininkystės sektorių, skatinti sektoriaus įmonių ir pripažintų gamintojų or-
ganizacijų ar kitų visuomeninių organizacijų bendrą veiklą, saugoti ir plėtoti gyvuosius vandens išteklius, užtikrin-
ti žvejybos uostų, prieplaukų ir kitų infrastruktūros objektų plėtrą.

Šiam tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:
sukurti tinkamą jūrų žvejybos infrastruktūrą priekrantėje;•	

plėtoti ir stiprinti asocijuotas žuvininkystės sektoriaus struktūras ir skatinti jų veiklą; •	

skatinti žuvininkystės ir akvakultūros produktų vartojimą;•	

gerinti žuvų perdirbimą, jų produktų kokybę ir plėsti asortimentą;•	

gausinti žuvų išteklius, sudarant palankias sąlygas natūraliai jų reprodukcijai, migracijai ir nerštui;•	

plėtoti žuvininkystės taikomuosius mokslinius tyrimus.•	

Numatytos įgyvendinti priemonės: 
Žvejybos uostai, žuvų iškrovimo vietos ir nedidelės prieplaukos.•	

Kolektyviniai veiksmai.•	

Vandens faunos ir floros apsaugai ir plėtojimui skirtos priemonės.•	

Bandomieji projektai.•	

Iškeltiems tikslams pasiekti numatyta skirti 44,581 mln. Lt, iš jų EŽF lėšos − 33,436 mln. Lt.

12 lentelė. Finansavimo biudžetas 2007−2011 m. III prioritetinės krypties 
priemonėms įgyvendinti

Priemonės pavadinimas Bendras viešas 
finansavimas, 

mln. Lt

EŽF lėšos, 
mln. Lt

EŽF dalis bend-
rame viešame 
finansavime, 

proc.

Nacionalinės 
lėšos, mln. Lt

Žvejybos uostai, žuvų iškrovimo 
vietos ir nedidelės prieplaukos

13,623 10,217 75 3,406

Kolektyviniai veiksmai 22,195 16,646 75 5,549

Vandens faunos ir floros apsaugai 
ir plėtojimui skirtos priemonės

7,401 5,551 75 1,850

Bandomieji projektai 1,363 1,022 75 0,341

Iš viso 44,581 33,436 75 11,145

Žvejybos uostai, žuvų iškrovimo  
vietos ir nedidelės prieplaukos
Tikslas. Užtikrinti veikiančių valstybinių ar privačių žvejybos uostų, prieplaukų ir kitų infrastruktūros objektų, 

kuriais naudojasi žvejai, plėtrą siekiant pagerinti žuvininkystės produktų iškrovimo, perdirbimo, saugojimo uos-
tuose ir pardavimo aukcionuose sąlygas; atliekų laikymo ir apdorojimo sąlygas; žvejybos laivų aprūpinimą kuru, 
ledu, vandeniu ir elektra; darbo ir saugos sąlygas ir pan.

Paramos gavėjai: fiziniai ar juridiniai asmenys, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantys uos-
tą, prieplauką ar jų dalis.
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Esminiai reikalavimai − remiamos investicijos į Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žuvininkystės produktų iš-
krovimo vietas, nurodytas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 24 d. įsakyme Nr. 3D-490 
„Dėl žuvininkystės produktų iškrovimo Klaipėdos uoste“ (Žin., 2004, Nr. 132-4774; 2008, Nr. 26-949), ir su jomis 
besiribojančiomis teritorijomis; investicijos, skirtos pertvarkyti žuvininkystės produktų iškrovimo vietas, nurody-
tas Žuvų išteklių naudotojų, žvejojančių Baltijos jūros priekrantėje, žuvininkystės produktų iškrovimo, pirminio 
pardavimo ir supirkimo vietų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gegužės 11 
d. įsakymu Nr. 3D-197 (Žin., 2006, Nr. 57-2048; 2008, Nr. 118-4478), ir jose gerinti žvejų darbo sąlygas; investicijos, 
susijusios su sauga, skirtos mažoms žvejybos priedangoms statyti arba modernizuoti.

Kolektyviniai veiksmai
Tikslas. Teikti paramą bendro intereso priemonėms, kurios įgyvendinamos aktyviai remiant žuvininkystės 

sektoriaus subjektams arba gamintojams, arba kitoms valstybės pripažintoms organizacijoms, ir kuriomis sie-
kiama: iš vandens telkinių dugno ištraukti pamestas žvejybos priemones; gerinti darbo sąlygas ir saugą; skatinti 
žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų skaidrumą, įskaitant atsekamumą; gerinti maisto kokybę ir saugą; 
mokyti žuvininkystės sektoriaus darbuotojus; skatinti mokslininkų ir žuvininkystės sektoriaus ūkio subjektų par-
tnerystę; palaikyti ryšius ir keistis patirtimi bei geriausia praktika tarp organizacijų, propaguojant lygias moterų ir 
vyrų, trečių šalių galimybes; sukurti gamintojų organizacijas, įgyvendinti jų restruktūrizavimo ir kokybės gerinimo 
planus; atlikti galimybių studijas, susijusias partnerystės su trečiosiomis šalimis skatinimu žuvininkystės sekto-
riuje; skatinti žuvininkystės produktų naujų rinkų plėtrą ar vartojimo skatinimo kampanijas (pvz., žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų reklamos kampanijų rengimas, žuvininkystės sektoriaus įvaizdžio gerinimo kampanijos, 
rinkos tyrimų vykdymas) ir kt.

Paramos gavėjai: žuvininkystės sektoriaus interesams atstovaujantys privatūs ar viešieji juridiniai asmenys, 
nevyriausybinės organizacijos.

Pagal priemonę „Kolektyviniai veiksmai“ remiamos veiklos sritys:
Parama pripažintoms gamintojų organizacijoms.•	

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų naujų rinkų plėtra ir skatinimo kompanijos.•	

Parama bendro intereso priemonėms.•	

Parama eksperimentinei Žuvininkystės ir jūrinės akvakultūros laboratorijai pagal Integruoto mokslo, stu-•	

dijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programą sukurti.
Esminiai reikalavimai −•	  parama skiriama bendro intereso priemonėms, kurios įgyvendinamos, aktyviai 
remiant žuvininkystės sektoriaus subjektams arba gamintojams, arba kitoms valstybės pripažintoms or-
ganizacijoms, ir kuriomis siekiama: gerinti darbo sąlygas ir saugą; skatinti žuvininkystės ir akvakultūros 
produktų rinkų skaidrumą, įskaitant atsekamumą; gerinti maisto kokybę ir saugą; mokyti žuvininkystės 
sektoriaus darbuotojus; skatinti mokslininkų ir žuvininkystės sektoriaus ūkio subjektų partnerystę; kurti 
gamintojų organizacijas, įgyvendinti jų restruktūrizavimo ir kokybės gerinimo planus; atlikti galimybių 
studijas, susijusias su partnerystės su trečiosiomis šalimis skatinimu žuvininkystės sektoriuje; skatinti žu-
vininkystės produktų naujų rinkų plėtrą ar vartojimo skatinimo kampanijas (pvz., žuvininkystės ir akva-
kultūros produktų reklamos kampanijų rengimas, žuvininkystės sektoriaus įvaizdžio gerinimo kampani-
jos, rinkos tyrimų vykdymas) ir kt.

Parama gamintojų organizacijoms, pripažintoms pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 104/2000, steigti, res-
truktūrizuoti ir jų planams įgyvendinti, siekiant gerinti kokybę, gali būti teikiama daugiausia trejiems metams, 
skaičiuojant nuo pripažinimo datos ar nuo sprendimo dėl gamintojo organizacijos restruktūrizavimo priėmimo 
dienos, ir mažinama per tuos trejus metus. 
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Vandens faunos ir floros apsaugai  
ir plėtojimui skirtos priemonės
Tikslas. Teikti paramą investicijoms į stacionarių ar kilnojamų įrenginių statymą ar įrengimą, siekiant ap-

saugoti ir plėtoti vandens išteklius, atstatyti vidaus vandenų telkinius, įrengti ir atkurti nerštavietes, migracijos 
kelius. 

Paramos gavėjai: viešasis juridinis asmuo arba nevyriausybinė organizacija, kurios veikla susijusi su žuvų 
išteklių apsauga ir plėtra.

Esminiai reikalavimai − parama pagal šią priemonę gali būti teikiama investicijoms į stacionarių ar kilno-
jamų įrenginių statymą ar įrengimą, siekiant apsaugoti ir plėtoti vandens išteklius, atstatyti vidaus vandenų tel-
kinius, įrengti ir atkurti nerštavietes, migracijos kelius. Taip pat parama teikiama tiesiogiai ištekliams atkurti, jei 
Bendrijos teisės akte tai yra aiškiai numatyta kaip apsaugos priemonė. 

Bandomieji projektai
Tikslas. Teikti paramą bandomiesiems projektams, kurių tikslas – įgyti ir skleisti naują techninę ir moksli-

nę informaciją. Remiamos investicijos į: inovatyvių technologijų tyrimus; veiksmus, siekiant sukurti ir išbandyti 
žvejybos įrankių selektyvumo gerinimo ir nepageidaujamos priegaudos ir išmetimų, neigiamo poveikio aplinkai 
mažinimo metodus, kt.; veiksmus, siekiant išbandyti žvejybos pastangų sureguliavimo planus ir alternatyvias 
žvejybos valdymo technologijas.

Paramos gavėjai: ūkio subjektas, pripažinta prekybos asociacija ar kita šiuo tikslu Lietuvos paskirta kompe-
tentinga institucija, bendradarbiaujant su mokslo ar technine įstaiga. Projektas turi būti vykdomas bendradar-
biaujant su mokslo ar technine įstaiga. 

Esminiai reikalavimai – bandomieji projektai neturi būti komercinio pobūdžio ir bet koks gautas pelnas turi 
būti išskaičiuotas iš viešosios paramos. Turi būti užtikrinama, kad bandomieji projektai, kuriuos pareiškėjai ketina 
įgyvendinti, turėtų atitinkamą mokslinį tęstinumą. 

Įgyvendinant III prioritetinę kryptį, iš viso 2008–2011 m. buvo gautos 57 paramos paraiškos. 24 projektams 
įgyvendinti skirtas finansavimas. Įsipareigota išmokėti 14,316 mln. Lt. 

13 lentelė. III prioritetinės krypties įgyvendinimas 2008–2011 m.

Prioritetinė kryptis Gauta 
para-

mos pa-
raiškų, 

vnt.

Paramos 
paraiškos, 
tinkamos 
paramai 

gauti, vnt.

Priimtas spren-
dimas skirti 

 paramą, mln. Lt

Išmokėta paramos 
suma, mln. Lt

Išmokėta pa-
ramos dalis 
nuo bendro 

viešo finansa-
vimo, proc.

iš viso iš jų EŽF  
lėšos

iš viso iš jų EŽF  
lėšos

Žvejybos uostai, žuvų 
iškrovimo vietos ir 
nedidelės prieplaukos

0 0 0 0 0 0 0

Kolektyviniai 
 veiksmai

49 22 10,027 7,520 5,686 4,264 26

Vandens faunos ir 
floros apsaugai ir 
plėtojimui skirtos 
priemonės

5 1 4,126 3,095 0 0 0

Bandomieji projektai 3 1 0,163 0,122 0,042 0,032 3

Iš viso 57 24 14,316 10,737 5,728 4,296 13
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Vienas įdomesnių ir svarbesnių projektų pradėtas įgyvendinti pagal priemonę „Vandens faunos ir floros ap-
saugai ir plėtojimui skirtos priemonės“ siekiant atkurti ungurių išteklius, 2011 m. 4,126 mln. Lt parama suteikta 
europinių ungurių išteklių valdymo planui Lietuvoje įgyvendinti. Dar 0,731 mln. Lt paramos skirta iš specialios 
Žemės ūkio ministerijos programos PVM išlaidoms padengti.

Duomenys apie projektą 

Paramos gavėjo pavadinimas Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
 ministerijos

Projekto pavadinimas Europinių ungurių išteklių valdymo plano įgyvendinimas Lietuvoje

Projekto įgyvendinimo vieta Mančiūnų k., Žaslių sen., Kaišiadorių raj.

Bendra projekto vertė su PVM (Lt) 4 857 264

Projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 24

Projekto tikslas – prisidėti prie europinių ungurių Anguilla anguilla L. išteklių atkūrimo Lietuvoje ir europinių 
ungurių paplitimo areale, įgyvendinant europinių ungurių Anguilla anguilla L. išteklių valdymo Lietuvoje planą, 
patvirtintą Europos Komisijos 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. K (2009)10244.

Pagrindiniai projekto uždaviniai – atkurti, apsaugoti europinių ungurių išteklius Lietuvoje ir vykdyti jų 
mokslinę stebėseną ir tyrimus.

Siekiant įgyvendinti pagrindinį projekto tikslą numatytos šios investicijos:
europinių ungurių, skirtų įveisti, įsigijimas (paaugintų ir stiklinių ungurių stadijoje);•	

europinių ungurių pas teikėją ekspertinis vertinimas;•	

infrastruktūros objekto, skirto europinių ungurių karantinavimui ir perlaikymui, pritaikymo išlaidos:•	

europinių ungurių transportavimas iki paleidimo vietų;− 
motorinės transporto priemonės įsigijimas;− 
įveisiamų europinių ungurių ženklinimas;− 

europinių ungurių išteklių valdymo Lietuvoje plane numatytų europinių ungurių išteklių būklės ir antropo-•	

geninio poveikio europinių ungurių ištekliams mokslinė stebėsena, tyrimai ir vertinimas. 
Projekto nauda – projekto investicijomis siekiama atkurti nykstančius europinių ungurių išteklius, taip prisi-

dedant prie aplinkosaugos priemonių ir natūralių vandens išteklių atstatymo.
Projektas įgyvendinamas trim etapais. Pirmuoju etapu Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministerijos Laukystos poskyris pritaikytas europinių ungurių Anguilla anguilla L. perlaikymui, paau-
ginimui, karantinavimui. Įsigyjama specializuota transporto priemonė su specialia įranga gyvai žuviai pervežti. 
Perkami paauginti europiniai unguriai Anguilla anguilla L. (134 000 vnt.), kuriais bus įveisiami 22 valstybinės reikš-
mės vandens telkiniai. 

Antruoju ir trečiuoju projekto etapais numatoma pirkti europinius ungurius Anguilla anguilla L. stiklinio un-
gurio stadijoje, kurių dalis bus paauginama Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio minis-
terijos Laukystos poskyrio recirkuliacinėje sistemoje. Paaugintus europinius ungurius 2012–2013 m. planuojama 
įveisti į 113 vandens telkinių. Įgyvendinant projektą, vykdoma mokslinė stebėsena ir vertinimas. 
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Ungurių paleidimas į Lietuvos vidaus vandens telkinius

Kitas projektas, kuriam įgyvendinti skirta parama, pateiktas pagal priemonės „Kolektyviniai veiksmai“ vei-
klos sritį „Parama eksperimentinės Žuvininkystės ir jūrinės akvakultūros laboratorijos, pagal Integruoto mokslo, 
studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programą, sukūrimui“. Sprendimas skirti finan-
savimą buvo priimtas 2012 m. Projektui įgyvendinti skirta 4,994 mln. Lt parama eksperimentinės Žuvininkys-
tės ir jūrinės akvakultūros laboratorijai, pagal Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio 
sektoriaus plėtrai programą, įsteigti. Dar 1,049 mln. Lt paramos skirta iš specialiosios Žemės ūkio ministerijos 
programos PVM išlaidoms padengti.
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Duomenys apie projektą 

Paramos gavėjo pavadinimas Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio minis-
terijos

Projekto pavadinimas Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio mi-
nisterijos pastato Kopgalyje rekonstrukcija ir pritaikymas jūrinės 
žuvininkystės ir akvakultūros laboratorijos įkūrimui

Projekto įgyvendinimo vieta Smiltynės g. 1, Klaipėdos m.

Bendra projekto vertė su PVM (Lt) 6 043 136

Projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 34

Projekto tikslas – įsteigti eksperimentinę Žuvininkystės ir jūrinės akvakultūros laboratoriją Žuvininkystės 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pastate Kopgalyje, kuriame yra Žuvininkystės tarny-
bos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyrius, pagal Integruoto 
mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programą, patvirtintą Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 786.

Pagrindiniai projekto uždaviniai: skatinti Klaipėdos universiteto, kitų mokslo ir studijų institucijų ir žuvi-
ninkystės sektoriaus ūkio subjektų partnerystę; sukurti atviros prieigos šiuolaikinę infrastruktūrą žuvininkystės 
ir jūrinės akvakultūros tyrimų, mokslo ir žuvininkystės specialistų rengimo reikmėms; rekonstruoti, remontuoti, 
modernizuoti Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pastatą Kopgalyje, kuria-
me yra Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyrius.

Siekiant įgyvendinti pagrindinį projekto tikslą, numatytos šios investicijos:
eksperimentinės Žuvininkystės ir jūrinės akvakultūros laboratorijos įrangos įsigijimas; •	

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pastato Kopgalyje, kuriame yra •	

Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyrius, rekonstravimas, remontas ir modernizavimas.

Projekto nauda – projekto investicijomis siekiama prisidėti prie Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro 
(slėnio) Lietuvos jūrinio sektoriaus plėtrai programos, kurios paskirtis – sukurti jūrinių žinių ekonomikos branduo-
lį – sutelkti potencialą ir sudaryti glaudesnės jūrinio mokslo, studijų ir verslo sąveikos sąlygas, įgyvendinimo. Šia 
programa siekiama sukurti šiuolaikinę infrastruktūrą bendrosioms Lietuvos jūrinio sektoriaus mokslinių tyrimų, 
studijų ir technologinės plėtros reikmėms, aktyviau taikyti mokslo rezultatus gamyboje ir versle, skatinti naujų 
technologinės pakraipos ir orientuotų į mokslo rezultatų taikymą ūkio subjektų kūrimąsi, sudaryti sąlygas imlaus 
žinioms jūrinio verslo įmonėms bendradarbiauti su mokslo ir studijų institucijomis ir tyrėjų grupėmis, didinti Lie-
tuvos jūrinio mokslo ir technologijų konkurencingumą tarptautinėje rinkoje, sudaryti sąlygas pritraukti daugiau 
užsienio investicijų į Lietuvos jūrinio sektoriaus verslą ir mokslą. Integruotas mokslo, studijų ir verslo centras (slė-
nis) steigiamas Lietuvos jūriniam sektoriui plėtoti. Eksperimentinę Žuvininkystės ir jūrinės akvakultūros laborato-
riją sudarys dvi pagrindinės dalys: Jūrinė akvakultūra ir Eksperimentinė ekologija.
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LABORATORIJOS VIETA

LABORATORIJOS VIETA

Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriaus  
pastato kopgalyje, kurį numatoma rekonstruoti 

ir modernizuoti, vieta
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Jūrinės akvakultūros laboratorijos dalies paskirtis – eksperimentinis vertingų jūrinių žuvų dirbtinis naršinimas 
ir žuvelių paauginimas siekiant paleisti į jūrą tolesniam auginimui. Pagrindinės technologinės linijos sistemos:

jūrinio vandens tiekimo ir paruošimo recirkuliacinė sistema;•	

ikrų inkubavimo ir lervučių paauginimo įrenginiai;•	

mailiaus paauginimo įrenginiai;•	

nedidelio žuvų kiekio auginimo iki brandos įrenginiai.•	

Eksperimentinės ekologijos laboratorijos dalies paskirtis – ekologinių eksperimentų su jūrinių ir druskėtų 
vandenų organizmais vykdymas. Pagrindiniai technologiniai įrenginiai:

eksperimentinis baseinas su galimybe taikyti modulinius mezokosmus;•	

srovės kanalas su galimybe palaikyti skirtingo druskingumo zonas.•	

Pagrindinės laboratorijos įrenginius aprūpinančios sistemos: temperatūros, druskingumo, deguonies kon-
centracijos ir pH kontrolės sistema; vandens cheminių parametrų stebėjimo ir registravimo sistema; jūrinio 
vandens teikimo ir apdorojimo recirkuliacinė sistema. Kitos laboratorijos patalpos: auditorija, skirta studijoms, 
mokslininkų ir tyrėjų darbo vietos, darbo kambariai, laboratorijos patalpos.

Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriaus pastato kopgalyje, 
kurį numatoma rekonstruoti ir modernizuoti, šonų vaizdas
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IV prIorItetInė kryptIs  
„tvari žuvininkystės regionų plėtra“

Tikslas. Žuvininkystės regionų tvari plėtra ir gyvenimo kokybės juose gerinimas vietos iniciatyvos ir partne-
rystės pagrindu.

IV prioritetinės krypties priemonės: 
Techninė parama žuvininkystės regionų studijoms atlikti, žuvininkystės regionų plėtros strategijoms •	

rengti, asmenims, rengiantiems žuvininkystės regionų plėtros strategiją, mokyti.
Žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas.•	

Regioninis ir tarptautinis žuvininkystės vietos veiklos grupių bendradarbiavimas.•	

14 lentelė. Finansavimo biudžetas 2007−2011 m. IV prioritetinės krypties priemonėms 
įgyvendinti

Priemonės pavadinimas Bendras viešas 
finansavimas, 

mln. Lt

EŽF lėšos, 
mln. Lt

EŽF dalis bend-
rame viešame 
fi nan savime, 

proc.

Nacionali-
nės lėšos, 

mln. Lt

Techninė parama žuvininkystės regionų 
studijoms atlikti, žuvininkystės regionų 
plėtros strategijoms rengti, asmenims, 
rengiantiems žuvininkystės regionų plė-
tros strategiją, mokyti

0,694 0,520 75 0,173

Žuvininkystės regionų plėtros strategijų 
įgyvendinimas

27,969 20,977 75 6,992

Regioninis ir tarptautinis žuvininkystės 
vietos veiklos grupių bendradarbiavimas

2,154 1,615 75 0,539

Iš viso 30,816 23,112 75 7,704

Išskiriami penki pagrindiniai elementai, apibūdinantys IV prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų 
plėtra“ įgyvendinimo bruožus.
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2 pav. Pagrindiniai elementai, apibūdinantys IV prioritetinės krypties įgyvendinimo bruožus

Vietos teritorinis požiūris. Taikant šį elementą, žmonės ir finansiniai ištekliai nukreipiami į konkrečios vien-
tisos žuvininkystės regiono teritorijos ekonominę, socialinę ir kultūrinę plėtrą. Teritorija gali apimti vieną arba 
kelis rajonus ar seniūnijas, tačiau jas turi vienyti bendri veiksniai: geografiniai, ekonominiai, socialiniai. 

Integruotos strategijos. Integruota strategija užtikrina, kad veiksmai, kurių imamasi užtikrinant žuvininkys-
tės regiono vietos plėtros strategijos įgyvendinimą, stiprina ir papildo vienas kitą ir remiasi žuvininkystės regiono 
teritorijoje nustatytomis stiprybėmis, galimybėmis, taip pat atkreipiant specialų dėmesį į grėsmes ir silpnybes, 
sistemingai siekiant konkrečiai vietovei svarbių plėtros tikslų.

Dalyvavimas ir partnerystė. Šio principo taikymas suteikia žuvininkystės regiono vietos organizacijoms ir 
gyventojams galimybę dalyvauti formuojant ir įgyvendinant vietos politiką, dalyvauti priimant sprendimus, tie-
siogiai lemiančius jų gyvenimo gerovę, patiems inicijuoti permainas žuvininkystės regiono vietovėse ir aktyviai 
jas įgyvendinti. Žuvininkystės regiono vietos plėtros strategija mobilizuoja žinias, energiją ir išteklius iš vietos vei-
kėjų, atstovaujančių Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupėms (toliau − ŽRVVG). ŽRVVG priima sprendimus 
dėl strateginių prioritetų ir išteklių panaudojimo įgyvendinant žuvininkystės regiono vietos plėtros strategiją.

Naujoviškumas ir inovatyvumas. Žuvininkystės regiono vietos plėtros strategija siekia išnaudoti naujas 
rinkas, naujus produktus ir naujus darbo būdus tiek žuvininkystės sektoriuje, tiek kituose vietos ekonominiuose 
sektoriuose.

Darbas tinkle ir bendradarbiavimas. Žuvininkystės regionai ir žuvininkystės bendruomenės mokosi vieni iš 
kitų dalijantis gerąja praktika ir bendradarbiauja kartu su kitais partneriais, taip stiprindami savo poziciją žuvinin-
kystės sektoriuje.

IV prioritetinės krypties įgyvendinimas startavo 2008 m., kartu su kitomis iš EŽF finansuojamomis prioriteti-
nėmis kryptimis. Šiai krypčiai įgyvendinti buvo pasirinktas dviejų etapų įgyvendinimo modelis:

I etape atrinktos ir patvirtintos ŽRVVG, kurioms skirta parama žuvininkystės regiono vietos plėtros stra-•	

tegijoms parengti;
II etape atrinktos ir patvirtintos ŽRVVG parengtos žuvininkystės regiono vietos plėtros strategijos, ku-•	

rioms įgyvendinti skirta finansinė parama. 
Atrenkant teritorijas, tinkamas kurti ŽRVVG, buvo atsižvelgiama į tai, ar į teritoriją patenka jūros ir (ar) ežero 

pakrantė, tvenkiniai, upės žiotys, taip pat ar yra pakankama kritinė masė žmonių, dirbančių žuvininkystės sekto-
riuje.
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3 pav. Teritorija, pripažinta tinkama kurtis ŽRVVG

Pirmosios ŽRVVG buvo įkurtos 2008 m., 2009 m. jų buvo įkurta 12. 
2009 m. visos 12 ŽRVVG pateikė paraiškas žuvininkystės regiono vietos plėtros strategijoms parengti para-

mai gauti. Atlikusi vertinimą teisės aktais nustatyta tvarka, Žemės ūkio ministerija 10 ŽRVVG pripažino tinkamo-
mis paramai gauti ir strategijoms parengti skyrė 0,694 mln. Lt paramos.

4 pav. Teritorija, kur yra įsikūrusios patvirtintos ŽRVVG2

2 1. Kretingos ŽRVVG
2. ŽRVVG „Klaipėdos raj. iniciatyvos“     
3. Klaipėdos miesto ŽRVVG
4. ŽRVVG „Pasienio žuvys“ 

5. Tauragės ŽRVVG 
6. Raseinių raj. ŽRVVG
7. ŽRVVG „Vilkauda“
8. Zarasų ir  Visagino ŽRVVG

9. Utenos ŽRVVG
10. Ignalinos raj. ŽRVVG
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2010 m. visos 10 ŽRVVG, gavusios paramą žuvininkystės regiono vietos plėtros strategijoms parengti, patei-
kė atstovaujamo regiono strategijas. Pirmiausia buvo atliktas išankstinis strategijų vertinimas. Šį vertinimą atliko 
ekspertai, kurie buvo atrinkti konkursu. Išankstinis strategijų vertinimas baigtas ir strategijos patvirtintos 2011 m. 
pirmoje pusėje. Patvirtintoms strategijoms įgyvendinti buvo skirta 27,969 mln. Lt parama.

15 lentelė. Duomenys apie ŽRVVG 

ŽRVVG pavadinimas Registraci-
jos data

Atstovaujama teritorija Plotas, Skirta paramos 
suma strategijai 
įgyvendinti, Ltkm2 proc.

Klaipėdos miesto ŽRVVG 2008 07 24 Klaipėdos miestas 98 0,15 7 564 000

Viešoji įstaiga „Pasienio 
žuvys“

2007 04 03 Šilutės raj. sav., Neringos 
sav.

1796 2,76 6 468 709

ŽRVVG „Vilkauda“ 2008 10 16 Alytaus, Kaišiadorių, Kauno, 
Trakų raj. sav., Kauno m. 

sav., Elektrėnų sav. , Vilniaus 
raj. sav., Vilniaus m. sav. 

5861 8,99 4 597 600

ŽRVVG „Klaipėdos rajono 
iniciatyvos”

2009 03 30 Klaipėdos raj. sav. 1336 2,05 2 597 386

Kretingos ŽRVVG 2009 04 08 Kretingos raj. sav. 989 1,52 1 700 000

Raseinių rajono ŽRVVG 2008 06 19 Raseinių raj. sav. 1573 2,42 1 600 000

Tauragės ŽRVVG 2009 03 09 Tauragės raj. sav. 1179 1,81 1 343 839

Ignalinos rajono ŽRVVG 2009 04 16 Ignalinos raj. sav. 1446 2,22 884 631

Zarasų ir Visagino ŽRVVG 2009 03 09 Zarasų raj. sav., 
Visagino sav. 

1393 2,14 793 892

Utenos ŽRVVG 2009 04 14 Utenos raj. sav. 1230 1,89 418 828

Iš viso 16 901 25,93 27 968 885

ŽRVVG veikla
ŽRVVG yra visuomeninė organizacija, kurios valdymo organas, turintis sprendimų priėmimo teisę, atstovau-

ja įvairių žuvininkystės regiono gyventojų interesams, t. y. ne mažiau kaip 50 proc. valdymo organo narių sudaro 
žuvininkystės bendruomenės atstovai, iki 25 proc. – žuvininkystės verslo atstovai ir iki 25 proc. – žuvininkystės 
regiono vietos valdžios atstovai. 

ŽRVVG tikslas – veiksmingai pasinaudoti iš EŽF skiriama parama siekiant sustiprinti atstovaujamos terito-
rijos (žuvininkystės regiono) plėtrą. Šiam tikslui pasiekti ŽRVVG administruoja atstovaujamos teritorijos plėtros 
strategiją, kuri įgyvendinama per vietos projektus, dalyvauja sprendimų priėmimo procesuose, bendradarbiauja 
su socialiniais ir ekonominiais partneriais, palaiko teritorinius ir tarptautinius bendradarbiavimo ryšius, dalyvauja 
mokymuose, teikia konsultacijas.

Vietos projektus teikia ir įgyvendinta žuvininkystės regiono vietos pareiškėjai ir paramos gavėjai (fiziniai ir 
juridiniai asmenys, atitinkantys įgyvendinamos žuvininkystės regiono vietos plėtros strategijos keliamus reikala-
vimus). ŽRVVG vertina, ar pateikti projektai atitinka žuvininkystės regiono vietos plėtros strategiją, priima spren-
dimą dėl paramos skyrimo ir teikia šį sprendimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos 
(toliau – Nacionalinė mokėjimo agentūra) tvirtinti. Žuvininkystės regiono vietos projektų administravimo princi-
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pinė schema pateikta 5 pav. ŽRVVG atlieka paramos lėšų pagal žuvininkystės regionų vietos plėtros strategijas 
finansuojamus projektus mokėjimo prašymų ar jų dalies administracinius patikrinimus. Nacionalinė mokėjimo 
agentūra tiesiogiai išmoka paramos lėšas paramos gavėjams, kurie įgyvendins žuvininkystės regiono vietos pro-
jektus.

5 pav. Žuvininkystės regionų vietos projektų atranka ir paramos lėšų išmokėjimas

         

Paramos lėšų išmokėjimas

Pirmuosius kvietimus teikti paramos paraiškas pagal žuvininkystės regiono vietos plėtros strategijas ŽRVVG 
paskelbė 2011 m. pabaigoje. Kol kas dar nėra nė vieno įgyvendinto projekto. Informaciją apie teikiamą paramą 
pagal žuvininkystės regionų vietos plėtros strategijas, taip pat tinkamus pareiškėjus ir tinkamas finansuoti išlai-
das, įgyvendinamus projektus galima rasti ŽRVVG interneto svetainėse 16 lentelėje nurodytais adresais. 

Visas 10 ŽRVVG vienija ŽRVVG tinklas, kuris buvo įkurtas 2010 m. ŽRVVG tinklo tikslai:
atstovauti savo narių interesams Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos žuvininkystės sektoriaus val-•	

dymo organuose ir organizacijose;
skatinti Lietuvos ŽRVVG tinklo narių ir Europos Sąjungos valstybių žuvininkystės regionų veiklos grupių •	

ryšių palaikymą, kuriuo siekiama dalintis aktualia tinklų nariams informacija ir keistis geriausia praktika;
skatinti Lietuvos ŽRVVG plėtrą per vietos žuvininkystės bendruomenių iniciatyvas ir partnerystę, padėti •	

joms gerinti gyvenimo kokybę, spręsti socialines, ekonomines ir aplinkosaugos problemas.

ŽRVVG tinklas, siekdamas savo tikslų, vykdo šias veiklas:
.•	 užtikrina Lietuvos ŽRVVG tinklo narių vidaus ir tarpvalstybinių ryšių palaikymą, skatindamas keitimąsi 
informacija, patirtimi, geriausia praktika; 
telkia Lietuvos ŽRVVG veikti kartu, padeda įgyvendinti jų parengtas ir patvirtintas žuvininkystės regionų •	

vietos plėtros strategijas, teikia administracinę, teisinę ir kitą reikiamą bei įmanomą pagalbą;
organizuoja Lietuvos ŽRVVG ir žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą;•	

renka, analizuoja ir platina ŽRVVG tinklo nariams aktualią informaciją nacionaliniu lygmeniu.•	

Paraiškos teikimas Sprendimo dėl projekto  
 finansavimo teikimas
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16 lentelė. ŽRVVG interneto svetainių adresai

ŽRVVG                   Adresas

Viešoji įstaiga „Pasienio žuvys“ http://www.pasieniozuvys.lt

Raseinių rajono ŽRVVG http://www.raseiniuzvvg.lt

Klaipėdos miesto ŽRVVG http://www.klaipedazvvg.lt

ŽRVVG „Vilkauda“ http://www.vilkauda.lt

Zarasų ir Visagino ŽRVVG http://www.zvzrvvg.lt

Tauragės ŽRVVG http://www.taurageszvvg.lt

ŽRVVG „Klaipėdos rajono iniciatyvos” http://www.kriniciatyvos.lt

Kretingos ŽRVVG http://www.kretingoszrvvg.lt

Utenos ŽRVVG http://www.utenoszrvvg.lt

Ignalinos rajono ŽRVVG http://www.ignalinoszvvg.lt

ŽRVVG tinklas http://zuvininkystestinklas.weebly.com/

Informaciją apie Veiksmų programos priemonių įgyvendinimą, Europos 
Sąjungos paramos žuvininkystės sektoriui administravimą teikia:

Nacionalinė mokėjimo agentūra  
prie Žemės ūkio ministerijos
Blindžių g. 17, 
LT-08111 Vilnius
Tel. (8 5) 252 6999
Faks. (8 5) 252 6945
El. paštas info@nma.lt
www.nma.lt

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos  
Žuvininkystės departamentas 
Gedimino pr. 19 / J. Lelevelio g. 6, 
LT-01103 Vilnius
Tel.  (8 5) 239 1111
Faks. (8 5) 239 1212
El. paštas zum@zum.lt
www.zum.lt
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