LIETUVOS RESPUBLIKOS ŢEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
ŢUVININKYSTĖS DEPARTAMENTAS
Ţemės ūkio ministerijos
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Ekonominės analizės skyriui

N

2009 M. ŢUVININKYSTĖS SEKTORIAUS EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS BŪKLĖS
APŢVALGA
Tolimojo plaukiojimo ţvejyba. Pagrindiniai Lietuvos Respublikos ţvejybos laivų tolimojo
plaukiojimo ţvejybos rajonai – Mauritanijos Islamo Respublikos ir Maroko Karalystės išskirtinių
ekonominių zonų vandenys, Pietų Ramiojo vandenyno (uţ pakrančių valstybių išskirtinių
ekonominių zonų ribų), Ţvejybos Šiaurės Vakarų Atlante organizacijos (NAFO) ir Ţvejybos
Šiaurės Rytų Atlante komisijos (NEAFC) reguliuojamos akvatorijos bei Svalbardo ţvejybos rajonas
(Norvegijos išskirtinės ekonominės zonos vandenys).
Nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. pagal Europos Bendrijos ir Mauritanijos ţuvininkystės susitarimą
Europos Sąjungos laivynui skiriama bendra 250 000 t metinė pelaginių ţuvų kvota, kuri nėra
skirstoma atskiroms ES šalims narėms. 2009 m. Mauritanijos Islamo Respublikos išskirtinės
ekonominės zonos vandenyse ţvejojo 7 Lietuvos ţvejybos laivai, sugauta 82 792 t ţuvų
(daugiausiai sardinelių, stauridţių, sardinių ir afrikinių skumbrių).
Maroko Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje Lietuvai 2009 m. buvo skirta 15 520 t
pelaginių ţuvų ţvejybos kvota. Per 2009 m., įskaitant sugavimus pagal komercines licencijas, 3
Lietuvos laivai šioje zonoje sugavo 42 441 t ţuvų (daugiausiai stauridţių, sardinelių ir afrikinių
skumbrių).
Pietų Ramiojo vandenyno vandenyse 2009 m. sugauta 22 570 t ţuvų (daugiausia stauridţių ir
skumbrių).
2009 m. NAFO reguliuojamoje akvatorijoje Lietuvai buvo skirta 4 408 t įvairių rūšių ţuvų
(jūros ešerių, juodųjų paltusų, rombinių rajų, kalmarų) ir krevečių ţvejybos kvotų bei 579 krevečių
ţvejybos dienos, tačiau 2009 m. šiame rajone Lietuvos laivai neţvejojo, o dalis skirtų kvotų buvo
panaudota apsikeisti ţvejybos kvotomis su kitomis ES valstybėmis narėmis.
2009 m. NEAFC reguliuojamoje akvatorijoje Lietuvai skirta 243 t įvairių rūšių ţuvų
(skumbrių, juodųjų (Grenlandijos) paltusų, bukasnukių ilgauodegių grenadierių, rombinių rajų ir
kt.) ţvejybos kvotų. Dėl pasikeitimų ţvejybos kvotomis su kitomis ES valstybėmis narėmis reali
ţvejybos kvota šiame rajone buvo padidinta, ir 2009 m. NEAFC konvencinėje akvatorijoje Lietuvos
ţvejybos laivai iš viso sugavo 3 698 t įvairių ţuvų.

2
2009 m. Svalbardo ţvejybos rajone Lietuvai skirtos 647 krevečių ţvejybos dienos, tačiau
šiame rajone 2009 m. ţvejyba nebuvo vykdoma.
Ţvejyba Baltijos jūroje. Ţvejybos kvotos priklauso nuo bendrų ES ir kitoms Baltijos jūros
pakrančių valstybėms leistinų sugauti Baltijos jūroje ţuvų kiekių. Menkių, strimelių, Baltijos šprotų
ir lašišų sugavimai Baltijos jūroje grieţtai limituojami. Saugant menkių išteklius, šių ţuvų sugavimų
kvotos Baltijos jūroje nuo 1999 m. buvo kasmet maţinamos, tačiau 2009 m. dėl atsikuriančių
rytinių menkių išteklių jų kvotos padidintos.
Lietuvai skirtos ţvejybos kvotos Baltijos jūroje

Ţuvų rūšys

2008 m. kvota, t

2008 m. kvota po
apsikeitimų ir
perkėlimų iš 2007
m., t

Menkės

2 631
4 456
22 745
5 646

2 631
4 456
24 773
5 646

Strimelės
Baltijos šprotai

Lašišos*
* Lašišų kvotos nurodytos vienetais.

2009 m. kvota, t

2009 m. kvota po
apsikeitimų ir
perkėlimų iš 2008
m., t

2 892
4 192
20 015
4 799

2 892
4 192
20 129
4799

2009 m. Lietuvos ţvejybos įmonės Baltijos jūroje (įskaitant priekrantę) sugavo 26 782 t
įvairių rūšių ţuvų, arba 3 299 t daugiau nei per 2008 m. 2007–2009 m. ţuvų sugavimai (išskyrus
menkių) didėjo. Pagrindinę ţvejybos laimikio Baltijos jūroje dalį sudarė: 19 514 t Baltijos šprotų, 3
722 t strimelių, 2 818 t menkių ir 498 t plekšnių.
2007-2009 m. Lietuvos ţvejybos įmonių
ţuvų sugavimai Baltijos jūroje, t

Šaltinis. Ţuvininkystės departamentas.

Ţvejyba vidaus vandenyse. Pagal Aplinkos ministerijos 2009 m. nustatytą ţuvų sugavimo
limitą Kuršių mariose leista suţvejoti 470 t karšių, 120 t starkių bei 300 t stintų. Iš viso Kuršių
mariose 2009 m. suţvejota 885,7 t įvairių rūšių ţuvų. Pagrindinę laimikio dalį sudarė karšiai (290,9
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t), kuojos (261,5 t), sterkai (66,6 t), ţiobriai (73,4 t), plakiai (44,8 t) ir ešeriai (42,8 t). Karšių
ţvejybos kvota panaudota 62 proc. sterkų – 55,5 proc. Palyginus su 2008 m., ţuvų sugavimai
Kuršių mariose sumaţėjo 352 t, nes 16 Kuršių mariose ţvejojusių įmonių perorientavo laivus į kitą
veiklą ir iš ţvejybos verslo Kuršių mariose pasitraukė. Kituose vidaus vandens telkiniuose,
palyginus su 2008 m., sugavimai padidėjo 57 t.
Nemuno ţemupyje per šį laikotarpį suţvejota 204,1 t ţuvų, pagrindinę sugavimų dalį sudarė
stintos (199,3 t). Kauno mariose 2009 m. leista sugauti 160 t ţuvų, iš jų 15 t karšių. Iš viso Kauno
mariose 2009 m. sugauta 127,1 t įvairių rūšių ţuvų. Pagrindinę laimikio dalį sudarė kuojos (64,2 t)
ir plakiai (33,7 t). Aplinkos ministerijos nustatytas 2009 m. ţvejybos eţeruose (11 eţerų, kurių
plotas 12485 ha) limitas – 49 t. Taip pat 37 eţeruose leidţiama specializuota seliavų ir stintelių
ţvejyba. 2009 m. eţeruose sugauta 43,9 t įvairių rūšių ţuvų, kurių pagrindinę dalį sudarė stintelės
(11,3 t) ir seliavos (13,8 t). Ungurių vidaus vandens telkiniuose sugauta 8,6 t. Iš viso vidaus
vandens telkiniuose 2009 m. suţvejota 1 315 t įvairių rūšių ţuvų.
Akvakultūra. Tvenkinių akvakultūros ţuvų auginimo rezultatai yra įtakojami gamtinių
sąlygų. 2009 m. kovo – balandţio mėn. trūko vandens tvenkinių uţpildymui, šaltas geguţės mėnuo
neleido laiku atlikti karpių nerštą bei inkubaciją.
2009 m. pavasarį į ganyklinius ir antrų metų auginimo tvenkinius suleista 5,1 mln. dvimečių
karpių, kurių bendras svoris – 1686 t ir 5,87 mln. karpių metinukų, kurių bendras svoris – 231 t. Į
pirmų metų auginimo tvenkinius suleista 48,1 mln. vnt. karpių, 0,95 mln. vnt. augalėdţių ţuvų ir
8,5 mln. vnt. kitų rūšių ţuvų lervučių.
2009 m. akvakultūros įmonės realizavo 3421,6 t prekinių ţuvų arba 13,8 proc. daugiau
lyginant su 2008 m. Buvo eksportuota 1376,2 t ţuvų, daugiausia į Lenkiją ( 869,1t), Latviją (416,4
t), taip pat į Vokietiją, Švediją, Estiją, Olandiją. Eksportas sudarė 40,2 proc. Gyvų ţuvų sandėliuose
2010 m. sausio 1 d. buvo laikoma 1030 t prekinių ţuvų, kurios bus realizuotos iki vegetacijos
periodo pradţios.
Ţiemojimo tvenkiniuose ganyklinių ir auginimo tvenkinių įveisimui 2010 m. ţiemoja 10,3
mln. karpių vienvasarių (bendras svoris 293 t), 3,3 mln. dvivasarių karpių (bendras svoris 1332 t) ir
283 t kitų vertingų ţuvų.
2009 m. buvo įgyvendintos numatytos priemonės gamtos išteklių apsaugai gerinti
ţuvininkystės tvenkiniuose pagal Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro patvirtintas taisykles.
Taip pat buvo atlikti darbai reikalingi, lietuviškos karpių veislės ,,Šilavoto karpis“ aprobavimui.
Pirminis ţuvininkystės produktų pardavimas ir supirkimas. Pagal ES bendrosios
ţuvininkystės politikos nuostatas pirminio ţuvininkystės produktų pardavimo metu vykdoma
galutinė ţuvų išteklių naudojimo apskaitos ir kontrolės pakopa leidţia geriau kontroliuoti ţuvų
išteklių panaudojimą. Pirminiai ţuvininkystės produktų supirkėjai Ţuvininkystės departamente prie
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Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministerijos (toliau – Ţuvininkystės departamentas) buvo pradėti
registruoti 2005 m. 2009 m. Ţuvininkystės departamentas įregistravo 56 pirminius ţuvininkystės
produktų supirkėjus. Iš viso 2009 m. gruodţio 30 d. Ţuvininkystės departamente buvo 217
įregistruotų pirminių ţuvininkystės produktų supirkėjų. Pirminio supirkimo ir pardavimo Lietuvos
Respublikoje metu daţniausiai parduodamos Lietuvos ţvejų sugautos ir Klaipėdos uoste iškrautos
ţuvys. Dalis ţvejų (ypač ţvejojančių tolimuosiuose vandenyse) sugautas ţuvis iškrauna ir parduoda
ne Lietuvos Respublikoje.
Ţuvininkystės departamente registruotų pirminių supirkėjų
pasiskirstymas pagal valstybes 2009-12-31

Šaltinis. Ţuvininkystės departamentas.

2009 m. Lietuvoje iš laivų, kurių ilgis daugiau kaip 8 m, iškrauta ir pateikta pirminiam
pardavimui 2146,943 t menkių (perskaičiavus į gyvą svorį), 455,389 t plekšnių, 399,685 t strimelių,
63,38 t šprotų, 380 kg otų.
Ţuvų perdirbimo pramonė. Dauguma ţuvų perdirbimo įmonių ţaliavas importuoja, o
didţiąją dalį pagamintų ţuvų produktų eksportuoja. 2009 m. pabaigoje Lietuvoje buvo 42 ţuvų
perdirbimo įmonės, iš kurių visos turi sertifikatus produkcijos tiekimui į Europos Sąjungą, 6 įmonės
turi leidimus prekiauti savo pagaminta produkcija Rusijos rinkose.
Per 2009 m. pirmąjį pusmetį ţuvų perdirbimo įmonės iš viso pagamino 37373,3 t
ţuvininkystės produktų uţ 259,7 mln. litų. Daugiausia perdirbamos jūrinės ţuvys (silkės, menkės,
lašišos ir kitos). Daugiausiai pagaminta surimi gaminių (11053 t), jie sudarė apie 30 proc. visos
2009 m. I pusmetį ţuvininkystės produktų perdirbimo įmonių gamybos. Apie 17 proc. (6364 t)
gamybos sudarė gaminiai arba konservai iš ţuvų, 11 proc. (4020 t) – rūkytos ţuvys.
Uţsienio prekyba. 2009 m. Lietuva iš viso eksportavo 104,34 tūkst. t (11,8 tūkst. t daugiau
nei 2008 m.) ir importavo 101,3 tūkst. t (0,8 tūkst. t daugiau nei 2008 m.) ţuvų ir ţuvų produktų.
Daugiausiai 2009 m. iš Lietuvos eksportuota surimi gaminių (23 tūkst. t), švieţių arba
atšaldytų šprotų (15 tūkst. t).
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2006–2009 m. ţuvininkystės produktų uţsienio prekybos duomenys
2006 m.
Kiekis,
tūkst. t

Importas
Eksportas
Balansas

82,07
87,55

2007 m.

Vertė,
mln. Lt

Kiekis,
tūkst. t

477,36
570,68
+93,32

93,44
101,58

Vertė,
mln. Lt

565,72
635,1
+69,38

2008 m.
Kiekis,
tūkst. t

99,07
92,48

2009 m.

Vertė,
mln. Lt

Vertė,
mln. Lt

Kiekis,
tūkst. t

648,39
674,73
+26,34

101,3
104,34

701,89
817,99
+116,1

Šaltinis. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto duomenys.

Europos Sąjungos parama. 2009 m. tęsiant Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007–2013
metų veiksmų programos įgyvendinimą buvo paskelbti 29 kvietimai teikti paraiškas paramai gauti,
iš viso gauta – 115 paramos paraiškų:
Kvietimai teikti paraiškas paramai gauti
Eil.
Nr.

Kryptis, priemonė, veiklos sritis

1. I kryptis. Priemonė „Laivų ţvejybos veiklos
nutraukimas visam laikui“

2. I kryptis. Priemonė „Laikinas ţvejybinės
veiklos nutraukimas“
3. I kryptis. Priemonė „Ţvejybos laivų
modernizavimas“

4. I kryptis. Priemonės „Socialinio ir
ekonominio pobūdţio priemonės“ veiklos
sritis „Kompensacija ţvejams, netekusiems
darbo dėl laivo ţvejybos veiklos nutraukimo
visam laikui“

5. I kryptis. Priemonės „Socialinio ir
ekonominio pobūdţio priemonės“ veiklos
sritis „Ankstyvas pasitraukimas iš ţvejybos
sektoriaus“
6. I kryptis. Priemonės „Socialinio ir
ekonominio pobūdţio priemonės“ veiklos
sritis „Parama jauniesiems ţvejams“
7. II kryptis. Priemonės „Akvakultūra“ veiklos
sritis „Investicijos į akvakultūros įmones“
8. II. kryptis. Priemonės „Akvakultūra“ veiklos
sritis „Vandens aplinkosaugos priemonės“

Vykusio
kvietimo
laikotarpis

Gauta
paraiškų

Prašoma paramos
suma, Lt

Patvirtinta
paramos suma,
Lt

2009-08-03
iki
2009-10-30

18

6 121 445

1 711 122

-

-

-

-

-

-

7

168 000

168 000

-

-

-

-

-

-

16

43 099 468

760 992

19

26 592 687

23 204 033

2009-11-12
iki
2009-12-31*
2009-02-17
iki
2009-05-15
2009-01-05
iki
2009-03-06
2009-10-01
iki
2009-12-31*
2009-04-01
iki
2009-05-29
2009-10-01
iki
2009-12-31*
2009-04-01iki
2009-05-29
2009-07-16
iki
2009-12-31*
2009-07-16
iki
2009-12-31*
2009-02-17
iki
2009-08-07
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9. II kryptis. Priemonės „Ţvejyba vidaus
vandenyse“ veiklos sritis „Vidaus vandenų
ţvejybos laivų modernizavimas“

10. II kryptis. Priemonės „Ţvejyba vidaus
vandenyse“ veiklos sritis „Vidaus vandenų
ţvejybos laivų perorientavimas į kitą nei
ţvejyba veiklą“

2009-10-19
iki
2009-11-03
2009-02-17
iki
2009-05-15
2009-09-14
iki
2009-12-31*
2009-08-03
iki
2009-10-30

-

-

-

5

4 266 925

-

-

-

-

4

21 742 159

-

-

-

-

24

9 721 835

1 570 969

2

647 284

-

5

2 219 300

-

2

647 284

-

1

1 200 000

-

2009-11-12
iki
2009-12-14

11. II kryptis. Priemonės „Ţvejyba vidaus
vandenyse“ veiklos sritis „Investicijos į
vidaus vandenų ţvejybos infrastruktūrą“
12. II kryptis. Priemonė “Ţuvininkystės ir
akvakultūros produktų perdirbimas ir
rinkodara”
13. III kryptis. Priemonės „Kolektyviniai
veiksmai“ veiklos sritis „Parama
pripaţintoms gamintojų organizacijoms“

2009-12-28
iki
2009-12-31
2009-07-16
iki
2009-10-09
2009-07-16
iki
2009-12-31*
2009-04-01
iki
2009-06-31

14. III kryptis. Priemonės „Kolektyviniai
veiksmai“ veiklos sritis „Parama bendro
intereso priemonėms“

2009-02-02
iki
2009-04-30

15. III kryptis. Priemonė „Vandens faunos ir
floros apsaugai ir plėtojimui skirtos
priemonės“

2009-12-07
iki
2009-12-31
2009-02-17
iki
2009-03-23

16. III kryptis. Priemonės „Kolektyviniai
veiksmai“ veiklos sritis „Ţuvininkystės ir
akvakultūros produktų naujų rinkų plėtra ir
skatinimo kampanijos“
17. III kryptis. Priemonė „Vandens faunos ir
floros apsaugai ir plėtojimui skirtos
priemonės“

18. III kryptis. Priemonė „Bandomieji projektai“

2009-04-27
iki
2009-07-27
2009-08-03
iki
2009-10-30
2009-02-17
iki
2009-03-23
2009-04-24
iki
2009-07-27
2009-04-06
iki
2009-06-05
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19. IV kryptis. Priemonė “Parama ţuvininkystės
2008-11-17
12
838 224
693 628
regionų vietos veiklos grupių organizacinei
iki
veiklai uţtikrinti, įgūdţiams įgyti,
2009-04-20
ţuvininkystės regionų vietos plėtros
strategijoms rengti”
*Paraiškos renkamos iki 2009 m. pabaigos arba iki bus gauta paraiškų, kurių prašomos paramos suma bus lygi
nustatytai pagal Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemonę ar jos veiklos sritį
sumai.

2009 metais įvyko 5 Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos
priemonių projektų atrankos komiteto posėdţiai, kurių metu buvo pristatyti 76 projektai, iš jų 55
projektams įgyvendinti nutarta skirti paramą uţ 38 114 829 Lt, iš jų 28 586 122 Lt. Europos
ţuvininkystės fondo dalis ir 9 528 707 Lt. bendrojo finansavimo lėšos. Likusios paraiškos
pripaţintos netinkamomis arba grąţintos Nacionalinei mokėjimo agentūrai pakartotinai vertinti arba
pareiškėjai paprašė jas išregistruoti ar pan.
Ţuvininkystės kontrolė. 2009 m. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste laivai, ţvejojantys
atviroje Baltijos jūroje, ţuvis išsikrovė 585 kartų (468 menkių iškrovimai, 117 kitų ţuvų iškrovimų
ir grįţimų be ţuvies). Patikrinti 254 iškrovimai (228 menkių iškrovimai, 26 kitų ţuvų iškrovimai ir
grįţimai be ţuvies). Patikrinta menkių iškrovimų – 52 proc. nuo viso iškrautų menkių svorio. Taip
pat patikrinti 3 ţuvų iškrovimai (2702 t ţuvų) iš Latvijos, Rusijos ir Komorų Sąjungos laivų,
ţvejojusių Atlanto vandenyne. Baltijos jūroje atlikti 35 reidai, kurių metu buvo patikrinti 46 laivai.
Atlikti 33 ţvejybos kontrolės reidai Baltijos jūros pakrantėje, patikrintos 47 ţvejybos įmonės.
Vykdant pirminio ţuvų pirkimo-pardavimo kontrolę, atlikti 27 patikrinimo reidai Vilniaus,
Klaipėdos, Palangos ir Kretingos turgavietėse ir įmonėse. Taip pat atlikta 18 ţuvų partijų, pateiktų
pirminiam pirkimui-pardavimui ţuvininkystės produktų aukcione, patikrinimų, kurių metu
patikrinta 91 t, arba 5 proc. visų pardavimui pateiktų menkių. Surašyta 40 administracinių teisės
paţeidimų protokolų ir paskirta baudų, kurių bendra suma 18 800 Lt, 1 įmonei 2 mėnesių
laikotarpiui buvo atimta teisė ţvejoti. 2009 m. padaugėjo nelegalių tinklų Baltijos jūros priekrantėje
– per 2009 m. iš jūros pašalinta 3540 m nelegalių tinklų.
2009 m. Lietuva dalyvavo 8 ţvejybos Baltijos jūroje kontrolės kampanijose, vykdomose
įgyvendinant Jungtinį išdėstymo planą, dviem iš jų vadovavo. Kampanijų metu Ţuvininkystės
departamento ţuvininkystės kontrolės pareigūnai dalyvavo jungtinėse ţvejybos inspektorių grupėse
kitose šalyse: Lenkijos uostuose Wladislawowo (patikrinta 25 Lenkijos ir Latvijos laivai) ir
Kolobrzeg (patikrinta 13 Lenkijos laivų). Taip pat Ţuvininkystės departamento ţuvininkystės
kontrolės pareigūnai 2009 m. dalyvavo 4 ES ţvejybos kontrolės misijose Šiaurės Vakarų Atlanto
ţvejybos organizacijos rajone ir Šiaurės Rytų Atlanto ţvejybos komisijos rajone. Šių misijų metu
atviroje jūroje buvo patikrinta daugiau nei 20 įvairių šalių ţvejybos laivų, uţfiksuoti 2 ţvejybos
taisyklių paţeidimai.
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Vykdant ţuvininkystės kontrolę, bendradarbiaujama su kitomis Lietuvos Respublikos
institucijomis: 2009 m. dviejuose ţvejybos patikrinimo Baltijos jūros priekrantėje reiduose
dalyvavo Valstybinės vidaus vandenų inspekcijos inspektoriai, septyniuose ţuvų pirminio pirkimopardavimo

kontrolės

reiduose

dalyvavo

Valstybinės

mokesčių

inspekcijos

inspektoriai.

Ţuvininkystės departamento ţuvininkystės kontrolės pareigūnai dalyvavo lašišinių ţuvų apsaugos
akcijoje „Lašiša 2009“.
Stiprėja tarptautinis bendradarbiavimas ţvejybos kontrolės srityje: 2009 m. išnagrinėtos 2
bylos dėl Lietuvos ţvejybos laivų įvykdytų ţvejybos taisyklių paţeidimų, nustatytų Lenkijoje ir
Švedijoje; Valstybinėje mokesčių inspekcijoje nagrinėjama 1 paţeidimo byla pagal Estijos ţvejybos
kontrolės institucijos pateiktą medţiagą; dėl Lietuvos ţvejybos laivų padarytų paţeidimų Latvijoje
nuolat bendradarbiaujama su šios šalies ţvejybos kontrolės institucija.
Ţuvininkystės kontrolei vykdyti yra naudojamos palydovinio ryšio ţvejybos laivų stebėjimo
sistema ir Integruota ţuvininkystės duomenų informacinė sistema (IŢDIS), kuri naudojama kaupti ir
analizuoti informaciją apie ţuvų sugavimus, iškrovimus, pirminį pardavimą, ţvejybos kvotų
panaudojimą, ţvejybos leidimus, ţvejybos laivų bei įmonių patikrinimus, ţvejybos paţeidimus,
ţvejybos laivus ir jų technines charakteristikas; rengti įvairias Europos Komisijai teikiamas
ataskaitas. Vykdant ES teisės aktų reikalavimus, 2009 m. buvo atliktas tarptautinis viešasis pirkimo
konkursas ir įsigyta elektroninių ţvejybos ţurnalų sistemos programinė įranga. Ši sistema bus
integruota su IŢDIS ir palydovinio ryšio ţvejybos laivų stebėjimo sistema.
Laivyno valdymas. Siekiant maţinti ţvejybos intensyvumą Baltijos jūros priekrantėje,
pasinaudojant Europos ţuvininkystės fondo parama yra maţinamas ţvejybos įmonių ir ţvejybos
laivų skaičius. 2009 m. sausio-rugsėjo mėn. Baltijos jūros priekrantėje ţvejojančių laivų ţvejybos
pajėgumai (išreiškiami ţvejybos laivų talpa GT ir variklių galia kW) buvo sumaţinti 68 GT bei
485 kW, arba 11,5 proc. bendrų Baltijos jūros priekrantės ţvejybos pajėgumų. Pagal 2009–2013 m.
ţvejybos pastangų reguliavimo planą priekrantės ţvejybos pajėgumus numatyta sumaţinti 50 proc.
Bendras priekrantėje ţvejojančių įmonių skaičius sumaţėjo 21 įmone (nuo 97 įmonių metų
pradţioje iki 76 įmonių).
Tolimuosiuose ţvejybos rajonuose ţvejojančių laivų ţvejybos pajėgumai 2009 m. sumaţėjo
716 GT ir 1578 kW, arba 1,04 proc. bendrų šio segmento ţvejybos pajėgumų. Pagal 2009–2013 m.
ţvejybos pastangų reguliavimo planą šio segmento ţvejybos pajėgumus numatyta sumaţinti 1,2
proc.
Teigiami veiksniai: maţinami ţvejybos pajėgumai Baltijos jūros priekrantėje, tobulinami ir
plečiami

ţuvų

perdirbimo

ir

akvakultūros

įmonių

pajėgumai.

Stiprėja

tarptautinis

bendradarbiavimas su ES ir kitų šalių institucijomis, atsakingomis uţ ţvejybos kontrolę Atlanto
vandenyne ir Baltijos jūroje, didėja ţuvų bei jų produktų eksportas ir importas.
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Neigiami veiksniai: seni ţvejybos laivai, nepakankama priekrantės ţvejybos infrastruktūra,
per didelis ţvejybos įmonių skaičius Kuršių mariose ir Baltijos jūros priekrantėje.
Sprendimo būdai

Problema

Pasenęs ţvejybos laivynas

Palyginus
su
kitomis
ES
valstybėmis per maţas ţuvų bei jų
produktų vartojimas Lietuvoje
Nepakankamas ţuvininkystės
produktų asortimentas
Nepakankamai išplėtota Baltijos
jūros
priekrantės
ţvejybos
infrastruktūra
Per didelis ţvejybos įmonių
skaičius Kuršių mariose ir Baltijos
jūros priekrantėje
Dėl įveţamų iš Skandinavijos šalių
didelių kiekių lašišinių ţuvų ir kitų
ţuvų iš Azijos šalių sunku parduoti
Lietuvoje išaugintas akvakultūros
ţuvis, net sumaţinus jų realizacinę
kainą.

Siekiama panaudoti viešosios paramos (Europos
ţuvininkystės fondo ir Lietuvos biudţeto) lėšas, sumaţinti
ţvejybos laivyną, o likusius laivus modernizuoti, kad būtų
galima racionaliau panaudoti turimus ţuvų išteklius.
Pasinaudojant Europos ţuvininkystės fondo teikiamomis
galimybėmis, bus rengiamos ţuvų produktų vartojimo
skatinimo kampanijos, vykdomos rinkodaros priemonės.
Skatinti įmones, pasinaudojant Europos ţuvininkystės fondo
teikiamomis galimybėmis, modernizuoti gamybą, gaminti
daugiau naujų aukštos kokybės vartojimui paruoštų produktų.
Pasinaudojant Europos ţuvininkystės fondo teikiama parama,
plėsti Baltijos jūros priekrantės ţvejybos infrastruktūrą.
Pasinaudojant Europos ţuvininkystės fondo teikiama parama
bei valstybės biudţeto lėšomis, skatinti dalį įmonių palikti
ţvejybos verslą, išmokant jiems kompensacijas.
Auginti ekologišką produkciją, geriau organizuoti reklamą
bei rinkų paiešką ekologiškos ir paklausą turinčios ţuvų
produkcijos eksportui.
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