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2007 M. ŽUVININKYSTöS SEKTORIAUS EKONOMINöS IR
SOCIALINöS BŪKLöS APŽVALGA

Bendroji sektoriaus apžvalga. Lietuvos žuvininkyst÷ – tai su žuvų išteklių valdymu,
išsaugojimu ir atkūrimu, žvejyba, akvakultūra, žuvų perdirbimu, pirminiu žuvininkyst÷s produktų
pardavimu ir supirkimu susijusi veikla. Šalyje pl÷tojamos 4 pagrindin÷s žuvininkyst÷s sektoriaus
šakos:
1. jūrų žuvininkyst÷ (žvejyba tolimuosiuose rajonuose, atviroje Baltijos jūroje ir jos
priekrant÷je);
2. žvejyba vidaus vandenyse;
3. akvakultūra;
4. žuvų perdirbimo pramon÷ ir rinkodara.
Nors Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriaus produkcija sudaro labai mažą bendrojo vidaus
produkto dalį, žuvininkyst÷s sektorius yra labai svarbus Lietuvoje.
Žuvų, v÷žiagyvių, moliuskų ir kitų vandens bestuburių bei gaminių iš jų eksportas
sudaro apie 1,5 % bendrojo šalies eksporto ir apie 1 % importo. Žuvys bei gaminiai iš jų sudaro
atitinkamai 14,5 % ir 15,2 % maisto produktų eksporto ir importo.
Žvejybos ir žuvų išteklių kontrol÷s stiprinimas. Siekiant sustiprinti Europos Sąjungos
(toliau-ES) Bendrosios žuvininkyst÷s politikos reikalavimų žvejybos kontrol÷s srityje įgyvendinimą
2006 m. pradžioje buvo įkurtas naujas Žvejybos Atlanto vandenyne kontrol÷s ir steb÷senos skyrius.
Šio skyriaus pagrindin÷s funkcijos: koordinuoti ES Bendrosios žuvininkyst÷s politikos žvejybos
kontrol÷s srityje įgyvendinimą Lietuvoje, vykdyti žuvų išteklių naudojimą reglamentuojančių
teis÷s aktų įgyvendinimo kontrolę Lietuvos laivuose, žvejojančiuose Atlanto vandenyne, ir
valdyti integruotą žuvininkyst÷s duomenų sistemą (kompiuterinių duomenų baz÷ apie žuvų išteklių
naudojimą, palydovinio ryšio Lietuvos Respublikos žvejybos laivų steb÷jimo sistema ir Žvejybos
laivų rejestras).
2007 m. baigta įgyvendinti pereinamojo laikotarpio institucijų pl÷tros priemon÷s
projekto LT2004/AG/05 „Geb÷jimų stiprinimas žvejybos kontrol÷s ir žuvininkyst÷s produktų
bendros rinkos organizavimo srityse“ „dvynių“ dalis, kurios metu atvykę ekspertai dalijosi
administravimo patirtimi, vyko Žuvininkyst÷s departamento specialistų stažuot÷s užsienyje. Pagal

to paties projekto tiekimo dalį ES ir Lietuvos l÷šomis buvo įsigytos žvejybos kontrol÷s stiprinimui
reikalingos materialin÷s priemon÷s – navigacin÷, radijo ir kompiuterin÷ įranga, specialūs kostiumai
inspektoriams, tinklų matuokliai. Pra÷jusiais metais įsigytas inspekcinis laivas.
Pagal ES bendrosios žuvininkyst÷s politikos nuostatas pirminio žuvininkyst÷s
produktų pardavimo metu vykdoma galutin÷ žuvų išteklių naudojimo apskaitos ir kontrol÷s pakopa
leidžia geriau kontroliuoti žuvų išteklius. Iki 2007 m. rugs÷jo 30 d. Žuvininkyst÷s departamente
įregistruota 121 ir išregistruota 6 pirminio žuvininkyst÷s produktų supirk÷jai.
2007 m. birželio 8 d. Klaip÷dos žvejų uostelyje Smiltel÷s up÷s žiotyse atidarytas
Klaip÷dos žuvininkyst÷s produktų aukcionas. Žuvininkyst÷s produktų pardavimas aukciono būdu
padidins žvejų pajamas, pagerins jų darbo sąlygas, sukoncentruos žuvininkyst÷s produktų pasiūlą, o
taip pat prad÷jus veikti aukcionui pager÷jo sugautų ir parduodamų žuvų apskaita ir kontrol÷.
Manoma, kad šio visus Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančio žuvininkyst÷s produktų
aukciono Klaip÷doje veikla tur÷s didelę įtaką pirminio žuvininkyst÷s produktų pardavimo sistemos
Klaip÷dos uoste pl÷trai. Kadangi Klaip÷dos žuvininkyst÷s produktų aukcionas yra vienintelis
šiaur÷s rytų Baltijos jūros pakrant÷je, juo naudosis ir kaimyninių šalių– Latvijos, Estijos, Rusijos
Kaliningrado srities žvejai.
Laivyno valdymas. 2007 m. pabaigoje Lietuvos žvejybos laivyną sudar÷ 290 laivų: 237
žvejoja Baltijos jūros priekrant÷je, 37 - atviroje Baltijos jūroje ir 16 - Atlanto vandenyne. Pagal
Bendrąją žuvininkyst÷s politiką žvejybos laivynas valdomas remiantis bendra taisykle, kad į laivyną
įtraukti nauji paj÷gumai, išreikšti talpos ir variklių galios vienetais, negali būti didesni už pašalintus.
Pagal Europos Komisijos 2006 m. sausio 9 d. dokumentą KOM (2006) 879 (galutinis) Lietuvos
Respublikos žvejybos laivyno paj÷gumų atskaitos lygiai yra: laivų bendroji talpa GT - 76,5 tūkst. t
bei bendra variklių galia – 80,57 tūkst. kW. Šių žvejybos paj÷gumų Lietuva negali viršyti. Laivyno
valdymas kontroliuojamas naudojant Žvejybos laivyno rejestrą (toliau – Rejestras), kuris yra
Europos Bendrijos žvejybos laivyno registro sudedamoji dalis.
2007 m. iš Rejestro nepažeidžiant bendros tvarkos (neviršijant atskaitos lygio)
išregistruoti 5 laivai ir įregistruoti 2 laivai (neskaičiuojant mažos apimties priekrant÷s žvejybos
laivelių, kurių į÷jimo į laivyną/iš÷jimo iš laivyno migracija didesn÷).
Tolimojo plaukiojimo žvejyba. Pagrindiniai tolimojo plaukiojimo žvejybos rajonai –
Mauritanijos Islamo Respublikos ir Maroko Karalyst÷s išskirtin÷s ekonomin÷s zonos, Žvejybos
šiaur÷s vakarų Atlante organizacijos (NAFO) ir Žvejybos šiaur÷s rytų Atlante komisijos (NEAFC)
akvatorijos bei Svalbardo žvejybos rajonas (Norvegijos išskirtin÷s ekonomin÷s zonos vandenys).
Mauritanijos Islamo Respublikos išskirtin÷je ekonomin÷je zonoje pagal EB ir
Mauritanijos žuvininkyst÷s susitarimą 2007 m. Lietuvai skirta 120 500 t pelaginių žuvų kvota. 2007
m šioje zonoje žvejojo 5 Lietuvos laivai, kurie sugavo 63 731 t žuvų, daugiausiai stauridžių,
afrikinių skumbrių ir sardinelių.

Maroko Karalyst÷s išskirtin÷je ekonomin÷je zonoje Lietuvai 2007 m. skirta 15 520 t
pelaginių žuvų. 2007 m. Lietuvos laivai šioje zonoje sugavo 36 071 t žuvų, daugiausiai stauridžių,
sardinelių ir afrikinių skumbrių.
2007 m. NAFO reguliuojamoje akvatorijoje Lietuvai skirtos 579 krevečių žvejybos
dienos 3M kvadrate, 245 t krevečių 3L kvadrate, 2 234 t jūros ešerių 1F, 3K kvadratuose ir 2
parajonyje, 1571 t jūros ešerių 3 M kvadrate, 128 t kalmarų 2 ir 3 parajoniuose, 22,6 t juodųjų
(Grenlandijos) paltusų 3 LMNO kvadratuose ir 119 t rajų 3 LNO kvadratuose. 2007 m. NAFO
rajone sugauta 3 436 t žuvų, daugiausiai krevečių, jūrų ešerių ir kitų žuvų.
2007 m. NEAFC konvencin÷je akvatorijoje Lietuvai skirta 100 t skumbrių, 6 t juodųjų
(Grenlandijos) paltusų, 4 t giliavandenių ryklių, 1 t juodųjų kardžuvių, 96 t bukasnukių ilgauodegių,
2 t melsvųjų molvų. 2007 m. NEAFC konvencin÷je akvatorijoje Lietuvos laivai sugavo 18 364 t
žuvų.
2007 m. Svalbardo žvejybos rajone Lietuvai skirta 647 krevečių žvejybos dienos. 2007
m. šiame rajone sugauta 1 147 t krevečių.
2007 m. balandžio m÷nesį vienas Lietuvos laivas prad÷jo pelaginių žuvų žvejybą
Ramiajame vandenyne ir 2007 m. sugavo 41 037 t stauridžių bei afrikinių skumbrių.
Žvejyba Baltijos jūroje. Žvejybos kvotos priklauso nuo bendrų ES ir kitoms prie
Baltijos jūros esančioms šalims leistinų sugauti Baltijos jūroje žuvų kiekių. Menkių, strimelių,
Baltijos šprotų ir lašišų sugavimai Baltijos jūroje griežtai limituojami. Saugant menkių išteklius, šių
žuvų sugavimų kvotos Baltijos jūroje nuo 1999 metų kasmet mažinamos.
2007 metais Lietuvai skirtos šios žvejybos Baltijos jūroje kvotos: 2 921 t menkių, 3 874
t strimelių, 22 745 t Baltijos šprotų ir 6642 vnt./33 t lašišų. Lyginant su 2006 m. Lietuvai skirtomis
žvejybos kvotomis, 2007 m. menkių kvota sumažinta 295 t, strimelių kvota padidinta 492 t, Baltijos
šprotų kvota padidinta 1 685 t, lašišų kvota sumažinta 350 vnt.
Lietuvai skirtos žvejybos kvotos Baltijos jūroje
2007 m. kvotos po
Žuvų rūšys

2006 m. kvota, t

apsikeitimų su kitomis
šalimis

Menk÷s

3 216

2995

Strimel÷s

3 382

3874

Baltijos šprotai

21 060

22027

Lašišos

6 992

6642

Pastaba: lašišų kvotos nurodytos vienetais.
Per 2007 m. Lietuvos įmon÷s atviroje Baltijos jūroje sugavo 26 432,4 t įvairių rūšių žuvų.
Pagrindinę žvejybos laimikio Baltijos jūroje dalį 2007 m. sudar÷: 19 745,3 t Baltijos šprotų, 2 795,4
t menkių, 3 547,7 t strimelių ir 338,5 t plekšnių. Priekrant÷je žvejojančios 102 įmon÷s per 2007
metus sugavo 308,9 t žuvų. Pagrindinę priekrant÷s laimikio dalį sudar÷ menk÷s (138,3 t), stintos
(55,1 t), strimel÷s (43,8 t), plekšn÷s (21,8 t), otai (10,9 t).
2003-2007 m. Lietuvos žvejybos įmonių žuvų sugavimai Baltijos jūroje (t)
Iš viso sugauta: 2007 m. – 26,432 tūkst. t
2006 m. – 15,824 tūkst. t
2005 m. – 13,547 tūkst. t
2004 m. – 12,625 tūkst. t
2003 m. – 9,411 tūkst. t
Tūkstančiai tonų
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Vidaus vandenų žuvininkyst÷. D÷l Klaip÷dos uosto įplaukos kanalo gilinimo, did÷ja
Kuršių marių druskingumas ir maž÷ja žuvų sugavimai. 2007 m. daliai žvejų buvo suteikta finansin÷
parama nuostoliams padengti, kuriuos jie patyr÷ d÷l padid÷jusio Kuršių marių druskingumo ir žuvų
pasitraukimo į pietinę Kuršių marių dalį.
Pagal Aplinkos ministerijos 2007 metams nustatytą žuvų sugavimo Kuršių mariose
limitą leista sugauti 460 t karšių, 120 t starkių bei 250 t stintų. Iš viso Kuršių mariose per 2007
metus sugauta 1362,05 t įvairių rūšių žuvų. Pagrindinę laimikio dalį sudar÷ kuojos (455,2 t), karšiai
(410,4 t), starkiai (87,6 t) ir žiobriai (178,1 t). Nemuno žemupyje sugauta 284,5 t, pagrindinę
sugavimų dalį sudar÷ stintos. Kauno mariose 2007 m. leista sugauti 160 t žuvų. Iš jų 15 t karšių. Iš

viso Kauno mariose per 2007 metus sugauta 155,9 t įvairių rūšių žuvų. Pagrindinę laimikio dalį
sudar÷ kuojos (92,4 t), plakiai (21,7 t), karšiai (13,5 t).
2003-2007 m. Lietuvos žvejybos įmonių žuvų sugavimai (t) Kuršių mariose
Iš viso sugauta:

2007 m. – 1362 t
2006 m. – 1104 t
2005 m. – 1168 t
2004 m. – 1237 t
2003 m. – 1292 t
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Akvakultūra. Tvenkinių žuvų auginimo rezultatai labai priklauso nuo gamtinių sąlygų.
2007 metais gamtin÷s sąlygos buvo vidutiniškai palankios tvenkinių žuvų veisimui ir auginimui.
Gerai pavasarį įveisus tvenkinius, kad pasiekti gerus gamybinius rodiklius, buvo panaudotos visos
žuvų auginimo intensyvinimo priemon÷s, kaip š÷rimas, tvenkinių tręšimas ir kitos.
Tod÷l 2007 metais tvenkinių žuvininkyst÷s bendrov÷s realizavo 3378,0 tonų prekinių
tvenkinių žuvų arba apie 51,8 proc. daugiau lyginant su 2006 metais ( 2225,2 tonos). Prekin÷s
tvenkinių žuvų produkcijos realizacijos apimtis viršijo 22,0 mln. Lt. Daugiausia prekinių tvenkinių
žuvų realizavo UAB ,,Raseinių žuvininkyst÷“, AB ,,Išlaužo žuvis“, AB ,,Vasarnos“, UAB ,,Daugų
žuvis“. Aukščiausias ganyklinių tvenkinių produktyvumas pasiektas AB ,,Išlaužo žuvis“, kur iš 1 ha
įveisto tvenkinių ploto gauta 1900 kg žuvų produkcijos. Bendrov÷s direktorius Darius Svirskis,
vyriausiasis žuvininkas Gintautas Smaidžiūnas. Nežiūrint to, kad antrajame šių metų pusmetyje
pabrango grūdai ir kombinuotieji pašarai skirti žuvų š÷rimui, did÷jo kitos gamybos išlaidos,
tvenkinių žuvininkyst÷s bendrov÷s rado galimybių šiais metais vidaus rinkoje nedidinti didmenin÷s
prekinių žuvų realizacin÷s kainos, tiksliau ją sumažino 14 proc. Aktyviai buvo ieškoma galimybių
pl÷stis tvenkinių žuvų realizacijai ne tik į tradicines šalis kaip Lenkiją ir Latviją, bet ir Vokietiją bei

kitas ES valstybes. Buvo eksportuota 1204,9 tonos gyvo karpio ir kitų vertingų žuvų. Rinkos
užsienyje paieškas palengvino tai, kad Lietuva viena iš pirmųjų Europoje prad÷jo taikyti ekologin÷s
žuvininkyst÷s gamybos būdą ir kasmet didina ekologiškų žuvų produktų gamybą, kurių paklausa ES
šalyse pastoviai auga. 2007 m. sertifikuotų įveistų ekologiškai tvenkinių žuvų produkcijai auginti
tvenkinių plotas sudar÷ 4940,0 ha.
Geri šiais metais ir įveisimo medžiagos auginimo rodikliai. Palikta žiemoti tolimesniam
auginimui 13,1 mln. vnt. vienvasarių ( 360 t ), 6,4 mln. vnt. dvivasarių ( 1486 t ) karpių, 125 t
augal÷džių, lynų, lydekų, sterkų ir kitų vertingų žuvų jauniklių. Tai užtikrina tolimesnį prekin÷s
tvenkinių žuvų produkcijos gamybos did÷jimą bei sudaro galimybę dalį paaugintų vertingų žuvų
jauniklių panaudoti natūralių vandens telkinių įveisimui.
Dauguma ūkių efektyviai panaudojo ES fondų paramą bei paramą akvakultūrai iš
Specialiosios kaimo r÷mimo programos sektoriaus konkurencingumui didinti bei aplinkos ir
kraštovaizdžio gerinimui. Įsigyta daug modernios technikos ir technologinių įrengimų, buvo
vykdoma tvenkinių renovacija. Pagerinta žuvininkyst÷s tvenkinių sanitarin÷ būkl÷, sumažintas žuvų
sergamumas, įgyvendintos priemon÷s laukinių paukščių ir kitų gyvūnų išsaugojimui ekologinio
tinklo Natura 2000 teritorijose.
Keičiantis gyvenimo kokybei kaimo vietov÷se, ypatingai tai jaučiama tvenkinių
žuvininkyst÷s bendrovių kolektyvuose. Daug prie to prisideda ir Nacionalin÷ akvakultūros ir žuvų
produktų gamintojų organizacija bei jos vadovai. Reguliariai pravedamos tvenkinių dienos,
seminarai, organizuojami įvairūs šventiniai renginiai. Šių metų renginyje ,,Kaimo spindulys‘‘
nominacija ,,Kaimo žuvininkas‘‘ už žuvininkyst÷s pl÷tojimą Lietuvos kaime buvo įteikta UAB
,,Kintai‘‘ vyriausiajam žuvininkui Egidijui Žymančiui.
Žuvų perdirbimo pramon÷. Lietuvoje yra dvi 2004 metais Žuvininkyst÷s departamento
direktoriaus

įsakymais

pripažintos

žuvininkyst÷s

produktų

gamintojų

organizacijos:

Lietuvos žuvininkyst÷s produktų gamintojų asociacija ir Nacionalin÷ akvakultūros ir žuvų produktų
gamintojų asociacija. 2007 metais šioms gamintojų organizacijoms iš Europos žem÷s ūkio garantijų
fondo buvo suteikta 260341 Lt

parama už veiklos programų 2006 metams įgyvendinimą.

Gamintojų organizacijos taip pat gauna paramą iš Žuvininkyst÷s orientavimo finansinio instrumento
steigimosi ir pirmųjų trejų metų veiklos išlaidoms iš dalies kompensuoti.
2007 m. liepos 10 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 824/2007, nustatančiu Bendrijos
autonomines tarifines kvotas tam tikriems žuvininkyst÷s produktams ir numatančiu tų kvotų
valdymą 2007-2009 m. laikotarpiu (OL L 184, 2007, p. 1), nustatytos lengvatin÷s (nulinio tarifo)
kvotos iš trečiųjų šalių į Bendriją importuojamiems tam tikriems žuvininkyst÷s produktams.
Siekiant užtikrinti pakankamą tam tikrų žuvininkyst÷s produktų tiekimą Bendrijos perdirbimo
pramonei ir atsižvelgus į kvotų panaudojimą 2004-2006 metų periodu bei Bendrijos perdirbimo
įmonių poreikį, Lietuvos perdirbimo pramonei aktualių produktų kvotos yra padidintos, pavyzdžiui,

surimi žaliavos kvota pra÷jusiu laikotarpiu (2004-2006 metais) buvo 30000 tonų, o 2007-2009
metams numatyta 55000 tonų, krevečių kvota pra÷jusiu laikotarpiu buvo 7000 tonų (2006 m. II-oje
pus÷je padidinta iki 10000 tonų), o 2007-2009 metams ši kvota numatoma 20000 tonų. Taip pat
reglamente 2007-2009 metams numatytos kelios naujos perdirbimo pramonei aktualios kvotos: jūrų
lydekų fil÷, menkių fil÷ bei m÷sai ir jūrų liežuviams.
2007 m. birželio 8 d. atidarytas Klaip÷dos žuvininkyst÷s produktų aukcionas. Klaip÷dos
žvejų uostelyje Smiltel÷s up÷s žiotyse žuvininkyst÷s produktų aukciono įrengimui 2006 m. vasario
6 d. paramos sutartimi tarp bendrov÷s ir Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros prie Žem÷s ūkio
ministerijos skirta daugiau kaip 5,6 mln. Litų (trys ketvirtadaliai šios sumos – iš Europos Sąjungos
struktūrinio fondo, likusi dalis – Lietuvos bendrojo finansavimo l÷šos). Nuo birželio 15 d. iki
rugs÷jo 15 d. buvo menkių (pelningiausias žvejų laimikis) žvejybos Baltijos jūroje draudimo
laikotarpis, tod÷l aukcionas pirmąsias žuvis pardav÷ rugs÷jo pabaigoje. Iš viso 2007 m. rugs÷jo –
gruodžio m÷n. per aukcioną parduota beveik 80 tonų žuvininkyst÷s produktų.
Užsienio prekyba. 2007 m. Lietuvos įmon÷s importavo 84,4 tūkst. t žuvų bei jų
produktų už 513,9 mln. Lt bei eksportavo 78,1 tūkst. t žuvų bei jų produktų už 508,4 mln. Lt.
Palyginus su 2006 metais, žuvų bei jų produktų importas padid÷jo 12,6 %, o eksportas – 13,1 %.
Nuo 2003 metų žuvų produktų eksporto-importo balansas yra teigiamas.
Europos Sąjungos parama. 2007 metais, tęsiant Lietuvos 2004–2006 m. programinio
bendrojo programavimo dokumento Kaimo pl÷tros ir žuvininkyst÷s prioriteto žuvininkyst÷s
priemonių, remiamų iš Žuvininkyst÷s orientavimo finansin÷s priemon÷s ir valstyb÷s biudžeto l÷šų,
įgyvendinimą, buvo vykdomi kvietimai teikti paraiškas pagal 4.8 priemon÷s veiklos sritį „Laivų
žvejybin÷s veiklos nutraukimas visam laikui“ (gautos 6 paraiškos, tačiau parama skirta tik 1
projektui (184 tūkst. Lt), nes 3 projektai Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros buvo pripažinti
netinkamais gauti paramą, 2 projektus atsi÷m÷ patys pareišk÷jai), 4.9 priemon÷s veiklos sritį
„Akvakultūra“ (parama skirta 9 akvakultūros įmon÷ms gamybos bazių, ūkių modernizavimui ir
pl÷trai), 4.10 priemon÷s veiklos sritį „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos
laivuose d÷l jų veiklos nutraukimo visam laikui“ (kvietimo pabaiga - 2008 m. vasario 6 d., iki 2007
metų gruodžio 31 d. buvo gautos 28 paraiškos, prašant 476 tūkst. Lt paramos).
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 654 patvirtino Lietuvos
žuvininkyst÷s sektoriaus 2007 – 2013 metų nacionalinį strateginį planą. Daugelis tikslų ir
uždavinių, nustatytų Nacionaliniame strateginiame plane, yra labai svarbūs įgyvendinant bendrąją
žuvininkyst÷s politiką. Nacionalinis strateginis planas sudarytas atsižvelgiant į 2006 m. liepos 27 d.
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1198/2006 d÷l Europos žuvininkyst÷s fondo. Be to, kaip numatyta
min÷tojo reglamento 17 straipsnyje,

Lietuva pareng÷ Veiksmų programą, kurioje detaliai

aprašytas Nacionalinio strateginio plano įgyvendinimas, kiek tai susiję su Europos žuvininkyst÷s

fondo l÷šų panaudojimu. 2007-2013 metų laikotarpiu yra daug platesn÷s galimyb÷s investicijoms į
vidaus vandenų žvejybą, nes bus sudarytos daug palankesn÷s galimyb÷s modernizuoti žvejybos
laivus, taip pat žvejai gal÷s tvarkyti vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrą. Numatyta ir nemažai
naujų priemonių, kurioms parama nebuvo teikiama 2004-2006 metų laikotarpiu, t. y. išmokos
jauniems žvejams, įsigyjantiems pirmą žvejybos laivą, parama žuvininkyst÷s sektoriaus darbuotojų
mokymams, bandomiesiems projektams, kurie paskatins inovacijų sklaidą žuvininkyst÷s sektoriuje.
Taip pat bus prad÷ta įgyvendinti nauja priemon÷, analogiška "Leader" priemonei, kurios esminiai
principai yra vietos iniciatyva ir partneryst÷. Parama Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriui 2007-2013
metų laikotarpiu teikiama pagal Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų
programos 5 prioritetines kryptis ir 17 priemonių.
Nacionalinio strateginio plano uždavinius pad÷s įgyvendinti ir kita ES finansin÷ parama:
Europos žem÷s ūkio garantijų fondas (2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr.
1290/2005 d÷l Bendrosios žem÷s ūkio politikos finansavimo), Bendrijos finansin÷s priemon÷s,
skirtos bendrajai žuvininkyst÷s politikai ir jūrų teisei įgyvendinti (2006 m. geguž÷s 22 d. Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 861/2006, nustatantis Bendrijos finansines priemones, skirtas bendrajai
žuvininkyst÷s politikai ir jūrų teisei įgyvendinti), Europos kaimynyst÷s ir bendradarbiavimo
priemon÷.
Siekiant užtikrinti tinkamą Europos žuvininkyst÷s fondo l÷šų administravimą ir efektyvų
Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos administravimo sistemos
veikimą, Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministro 2006 m. rugs÷jo 1 d. įsakymu Nr. 3D-354 buvo
įsteigtas Žuvininkyst÷s reikalų komitetas (iki 2006 m. lapkričio 21 d. vadintas Žem÷s ūkio
ministerijos žuvininkyst÷s reikalų taryba), kurį sudaro kompetentingi Žem÷s ūkio ministerijos ir jai
pavaldžių institucijų darbuotojai.

