ŢUVININKYSTĖS DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŢEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
2009 M. SAUSIO – RUGSĖJO MĖN. ŢUVININKYSTĖS SEKTORIAUS
EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS BŪKLĖS APŢVALGA

Ţvejybos ir ţuvų išteklių kontrolė. Palydovinio ryšio stebėjimo sistemos pagalba vykdomas
Lietuvos ţvejybos laivų stebėjimas Baltijos jūroje, Atlanto ir Ramiajame vandenynuose,
kontroliuojami Lietuvos ir kitų valstybių laivai, ţvejojantys regioninių ţvejybos organizacijų
reguliuojamose akvatorijose bei trečiųjų šalių išskirtinėse ekonominėse zonose vadovaujantis
Bendrijos ir trečiųjų šalių ţvejybos partnerystės susitarimais. Vadovaujantis ES teisės aktais tvarkoma
ţvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistema.
Sausio – rugsėjo mėn. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste laivai, ţvejojantys atviroje Baltijos
jūroje, ţuvis išsikrovė 390 kartų (283 – menkių iškrovimai, 107 – kitų ţuvų iškrovimai). Patikrinti 174
iškrovimai (151 – menkių iškrovimas, 23 – kitų ţuvų iškrovimai). Taip pat patikrintas ţuvų
iškrovimas iš Latvijos laivo, ţvejojusio NAFO ir NEAFC rajonuose. Baltijos jūroje atlikti 32 reidai,
kurių metu buvo patikrinti 42 laivai. Atlikti 27 ţvejybos kontrolės reidai Baltijos jūros pakrantėje,
patikrintos 37 ţvejybos įmonės. Atlikta 19 patikrinimo reidų Vilniaus, Klaipėdos, Palangos ir
Kretingos turgavietėse ir įmonėse, vykdant pirminio ţuvų pirkimo - pardavimo kontrolę. Taip pat
atlikta 10 ţuvų partijų, pateiktų pirminiam pirkimui – pardavimui ţuvininkystės produktų aukcione,
patikrinimų, kurių metu patikrinta 61 t (iš 1019 t pateiktų pardavimui), t.y. 6% visų, pateiktų
pardavimui, menkių. Surašyti 35 administracinių teisės paţeidimų protokolai ir paskirtos piniginės
baudos 16800 litų sumai, 1 įmonei 2 mėnesių laikotarpiui buvo atimta teisė ţvejoti. 2009 m. ţenkliai
padidėjo nelegalių tinklų Baltijos jūros priekrantėje kiekis. Sausio – rugsėjo mėn. iš jūros ištraukta
3540 metrų nelegalių tinklų.
2009 m. sausio – rugsėjo mėn. Lietuva dalyvavo 4 tarptautinėse ţvejybos Baltijos jūroje
kontrolės misijose, vienai iš jų vadovavo. Misijų metu ţvejybos kontrolės pareigūnai dalyvavo
jungtinėse ţvejybos inspektorių grupėse kitose šalyse: Lenkijos uoste Wladislawowo 2 pareigūnai
2009 m. kovo 22 – 27 dienomis (patikrinta 13 Lenkijos ir Latvijos laivų) ir 2 pareigūnai 2009 m.
geguţės 24-29 dienomis (patikrinta 12 Lenkijos ir Latvijos laivų). Taip pat Ţuvininkystės
departamento ţvejybos inspektoriai 2009 m. dalyvavo keturiose kontrolės misijose: kovo 20 –
balandţio 13 d. ir balandţio 28 – geguţės 22 d. – Šiaurės Vakarų Atlanto ţvejybos organizacijos
rajone, birţelio 9 – liepos 14 d. ir rugpjūčio 13-24 d. misijose Šiaurės Rytų Atlanto ţvejybos komisijos
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rajone. Šių misijų metu atviroje jūroje buvo patikrinta daugiau nei dvidešimt įvairių šalių ţvejybos
laivų, uţfiksuoti du ţvejybos taisyklių paţeidimai.
Bendradarbiaujant su kitomis kontroliuojančiomis institucijomis sausio – rugsėjo mėn. dviejuose
ţvejybos patikrinimo Baltijos jūros priekrantėje reiduose dalyvavo Valstybinės vidaus vandenų
inspekcijos inspektoriai, keturiuose ţuvų pirminio pirkimo – pardavimo kontrolės reiduose dalyvavo
Valstybinės mokesčių inspekcijos inspektoriai.
Stiprėja tarptautinis bendradarbiavimas ţvejybos kontrolės srityje. 2009 m. sausio – rugsėjo
mėn. išnagrinėta 1 ţvejybos taisyklių paţeidimo byla nustatyta Lietuvos ţvejybos laive Lenkijoje, 1
paţeidimo byla nagrinėjama Lietuvoje po Estijos ţvejybą kontroliuojančios institucijos pateiktos
medţiagos, dėl Lietuvos ţvejybos laivų padarytų paţeidimų Latvijoje nuolat bendradarbiaujama su
šios šalies ţvejybos kontrolės institucija.
Laivyno valdymas. Siekiant maţinti ţvejybos intensyvumą Baltijos jūros priekrantėje,
pasinaudojant Europos ţuvininkystės fondo parama, maţinamas ţvejybos įmonių skaičius.
Pasinaudojus viešąja parama ţvejybos laivynas sumaţintas 17 priekrantės laivų. 2009 m. sausio –
rugsėjo mėn. Baltijos jūros priekrantės segmentas negrįţtamai sumaţintas 68 t talpos GT bei 485 kW
variklių galios. Tai sudaro apie 11,5 % priekrantės laivų ţvejybos pajėgumų. Atsiţvelgiant į šias
aplinkybes Ţuvininkystės departamento 2009 m. rugpjūčio 25 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr.
V1-58 „Dėl ţuvų išteklių naudotojų, turinčių teisę ţvejoti Baltijos jūros priekrantėje, sąrašo
patvirtinimo“ priekrantėje ţvejojančių įmonių skaičius sumaţėjo 21 įmone (nuo 97 metų pradţioje iki
76 įmonių). Pagal 2009–2013 m. ţvejybos pastangų reguliavimo planą numatyta sumaţinti priekrantės
ţvejybos pajėgumus 50 %.
Vadovaujantis Ţuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministerijos
generalinio direktoriaus 2009 m. birţelio 4 d. įsakymu Nr. V1-37 “Dėl ţuvų išteklių naudotojų,
ţvejybos laivų, turinčių teisę ţvejoti Baltijos jūroje, sąrašų patvirtinimo“ (Ţin., 2008, Nr. 4-159; 2009,
Nr. 69-2827) seniai nuskendęs UAB „Murtus“ priklausantis ţvejybos laivas „Krapa“ išregistruotas iš
ţvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemos 2009 m. birţelio 12 d. be viešosios paramos.
Tolimojo plaukiojimo ţvejybos laivyno pajėgumų atskaitos lygis 2009 m. sumaţėjo 716 t talpos
GT ir 1578 kW pagrindinių variklių galios, kas atitinka 1,04 % segmento ţvejybos pajėgumų
bendrosios talpos GT. Pagal 2009–2013 m. ţvejybos pastangų reguliavimo planą šiam segmentui
numatyta sumaţinti ţvejybos pajėgumus 1,2 %.
Tolimojo plaukiojimo ţvejyba. Pagrindiniai 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).
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Nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. pagal EB ir Mauritanijos ţuvininkystės susitarimą Europos
Sąjungos laivynui skiriama bendra (olimpinė) 250 000 t metinė pelaginių ţuvų kvota, kuri nėra
skirstoma atskiroms ES šalims narėms.
2009 m. sausio – rugsėjo mėn. Mauritanijos Islamo Respublikos išskirtinės ekonominės zonos
vandenyse sugauta 60538 t ţuvų (daugiausiai sardinelių, stauridţių, sardinių ir afrikinių skumbrių).
Maroko Karalystės išskirtinėje ekonominėje zonoje Lietuvai 2009 m. skirta 15 520 t pelaginių
ţuvų ţvejybos kvota. Per tris šių metų ketvirčius, įskaitant sugavimus pagal komercines licencijas,
Lietuvos laivai šioje zonoje sugavo 17 927 t ţuvų (daugiausiai stauridţių, sardinelių ir afrikinių
skumbrių).
2009 m. NAFO reguliuojamoje akvatorijoje Lietuvai skirtos 579 krevečių ţvejybos dienos 3M
kvadrate, 334 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 rombinių rajų 3 LNO kvadratuose. NAFO reguliuojamoje akvatorijoje
Lietuvos laivai 2009 m. sausio – rugsėjo mėnesiais neţvejojo.
2009 m. NEAFC konvencinėje akvatorijoje Lietuvai skirta 122 t skumbrių, 4 t juodųjų
(Grenlandijos) paltusų, 1 t giliavandenių ryklių, 1 t juodųjų kardţuvių, 81 t bukasnukių ilgauodegių
grenadierių, 1 t melsvųjų molvų ir 33 t rombinių rajų. Pasikeitimų kvotomis su kitomis ES
valstybėmis dėka per tris 2009 m. ketvirčius NEAFC konvencinėje akvatorijoje Lietuvos laivai sugavo
3698 t įvairių ţuvų.
2009 m. Svalbardo ţvejybos rajone Lietuvai skirtos 647 krevečių ţvejybos dienos, tačiau šiame
ţvejybos rajone 2009 m. sausio – rugsėjo mėn. ţvejyba nebuvo vykdoma.
Pietų Ramiojo vandenyno vandenyse 2009 m. sausio – rugsėjo mėn. sugauta 22 570 t ţuvų
(daugiausia stauridţių ir skumbrių).
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.
2009 m. Lietuvai buvo skirtos šios ţvejybos Baltijos jūroje kvotos: 2 892 t menkių, 4 192 t
strimelių, 20 015 t Baltijos šprotų ir 4 799 vnt. lašišų. Lyginant su 2008 m.
2009 m. menkių kvota padidinta 261 t, strimelių kvota sumaţinta 264 t, šprotų kvota sumaţinta
2 730 t, lašišų kvota sumaţinta 847 vnt. Po persvarstymo Baltijos šprotų kvota tapo 23 129 t, kurių
3000 t buvo pakeista į 3000 t tobių kvotą.
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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. sausio – rugsėjo mėn. Lietuvos ţvejybos įmonės Baltijos jūroje (įskaitant priekrantę)
sugavo 22 534 t įvairių rūšių ţuvų. Tai 3 766 t daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. 2007–
2009 m. ţuvų sugavimai (išskyrus menkių) didėjo. Pagrindinę ţvejybos laimikio Baltijos jūroje dalį
sudarė: 16 994 t Baltijos šprotų, 3 065 t strimelių, 2 019 t menkių, ir 316 t plekšnių.
2007-2009 m. sausio – rugsėjo mėn. Lietuvos ţvejybos įmonių
ţuvų sugavimai Baltijos jūroje, t
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2019

Menkės

3065
594 969

Strimelės

150

Baltijos šprotai

269 316

Plekšnės

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
iki 2009 m. rugsėjo 30 d. suţvejota 542,4 t įvairių rūšių ţuvų. Pagrindinę laimikio dalį sudarė kuojos
(180,3 t), karšiai (177,3 t), starkiai (40,5 t), ešeriai (34,5 t), ţiobriai (26,7 t) ir plakiai (17,5 t).
Nemuno ţemupyje per šį laikotarpį suţvejota 201,9 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 iki 2009 m. rugsėjo 30 d. sugauta 61,8 t įvairių rūšių ţuvų. Pagrindinę laimikio dalį sudarė
kuojos ir plakiai. Aplinkos ministerijos nustatytas 2009 m. ţvejybos eţeruose (11 eţerų, kurių plotas
12485 ha) limitas – 49 t. Dar 37 eţeruose leidţiama specializuota seliavų ir stintelių ţvejyba.

Iki

2009 m. rugsėjo 30 d. eţeruose sugauta 29,5 t įvairių rūšių ţuvų, kurių pagrindinę dalį sudarė stintelės
(11,3 t) ir seliavos (9,1 t). Iš viso vidaus vandens telkiniuose per pirmąjį pusmetį suţvejota 875 t
įvairių rūšių ţuvų.
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Akvakultūra. Tvenkinių akvakultūros ţuvų auginimo rezultatai yra įtakojami gamtinių sąlygų.
2009 m. pavasarį uţsitęsusi sausra trukdė tinkamai uţpildyti tvenkinius vandeniu. Nepaisant nepalankių
sąlygų, vyko intensyvus pasiruošimas karpių nerštui ir inkubacijai. Per pirmąjį 2009 m. pusmetį į
ganyklinius ir antrų metų auginimo tvenkinius suleista 3,8 mln. dvimečių karpių, kurių bendras svoris –
1106 t ir 5,6 mln. karpių metinukų, kurių bendras svoris – 222 t. Į pirmų metų auginimo tvenkinius suleista
41,1 mln. vnt. karpių, 1,1 mln. vnt. augalėdţių ţuvų ir 10,6 mln. vnt. kitų rūšių ţuvų lervučių.

Iki 2009 m. rugsėjo 30 d. realizuota 1640 t prekinių ţuvų arba 8,3 proc. daugiau lyginant su
2008 m. tuo pačiu laikotarpiu. Šiuo metu gyvi karpiai eksportuojami į Lenkiją, Latviją, realizuojami
vidaus rinkoje.
Iki lapkričio 20 d. bus baigtas ţuvų iš tvenkinių išgaudymas. 2009 m. laukiami panašūs
gamybiniai rodikliai kaip ir praėjusiais metais. Šiais metais bus įgyvendintos numatytos priemonės
gamtos išteklių apsaugai gerinti ţuvininkystės tvenkiniuose pagal Lietuvos Respublikos ţemės ūkio
ministro patvirtintas taisykles.
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 buvo pradėti registruoti 2005 m..
Per 2009 m. sausio – rugsėjo mėn. Ţuvininkystės departamentas įregistravo 49 pirminius ţuvininkystės
produktų supirkėjus. Iš viso 2009 m. rugsėjo 30 d. Ţuvininkystės departamente buvo 165 įregistruoti
pirminiai ţuvininkystės produktų supirkėjai. 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 2009-09-30

Šaltinis. Ţuvininkystės departamentas.

2009 m. sausio – rugsėjo mėn. Lietuvoje iškrauta ir pateikta pirminiam pardavimui 2369,969 t ţuvų,
tame tarpe 1387,443 t menkių (neperskaičiavus į gyvą svorį), 294,171 t plekšnių, 480,634 t strimelių,
63,38 t šprotų.
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Ţuvininkystės produktų aukcione 2009 m. sausio – rugsėjo mėn. buvo suorganizuoti 109 aukcionai,
kuriuose buvo parduota 1079,082 t ţuvų: menkių, strimelių, plekšnių. Didţiąją dalį pardavimų (1070,207 t
arba 99,1 proc. visų parduotų ţuvų) sudarė menkės. Vidutinė menkių kaina Klaipėdos ţuvininkystės
produktų aukcione 2009 m. sausio – rugsėjo mėn. buvo 3,68 Lt/kg. Aukščiausiai per šį laikotarpį jų kaina
buvo pakilusi iki 5,40 Lt/kg.

Ţuvų perdirbimo pramonė. Dauguma ţuvų perdirbimo įmonių ţaliavas importuoja, o didţiąją
dalį pagamintų ţuvų produktų eksportuoja. 2009 m. rugsėjo 30 d. 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.
Uţsienio prekyba. 2009 m. sausio – rugsėjo mėn. Lietuva iš viso eksportavo 77,7 tūkst. t (8,3
tūkst. t daugiau nei pernai) ir importavo 70,7 tūkst. t (0,8 tūkst. t maţiau nei pernai) ţuvų ir ţuvų
produktų.
2006–2009 m. sausio - rugsėjo mėn. ţuvų bei jų produktų
uţsienio prekybos apyvartos, importo, eksporto bei balanso duomenys
2006 m. I-IX mėn.
Kiekis, tūkst. t

Importas
Eksportas
Apyvarta

Vertė,
mln. Lt

2007 m. I-IX mėn.

2008 m. I-IX mėn.

2009 m. I-IX mėn.

Kiekis, tūkst. t

Vertė,
mln. Lt

Kiekis, tūkst. t

Vertė,
mln. Lt

Kiekis, tūkst. t

Vertė,
mln. Lt

58,61

332,05

64,58

392,41

71,48

445,41

70,72

484,05

64,13

400,67

69,80

454,40

69,43

476,91

77,68

568,98

122,74

732,72

134,38

846,81

140,91

922,32

148,40

1053,03

Balansas

+68,62

+61,99

+31,5

+84,93

Šaltinis. Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto duomenys.

2009 m. sausio – rugsėjo mėn. daugiausiai ţuvų bei jų produktų (TARIC kodas 03) į Lietuvą
importuota iš Norvegijos, Latvijos, Vokietijos, Švedijos, Vietnamo, Kazakstano per tą patį laikotarpį
iš Lietuvos šių produktų daugiausiai eksportuota į Latviją, Rusiją, Vokietiją, Estiją. Šiuo laikotarpiu
ţuvų gaminių (TARIC kodais 1604-1605) į Lietuvą daugiausiai importuota iš Danijos, Estijos ir
Ispanijos, o iš Lietuvos daugiausiai eksportuota į Prancūziją, Kroatiją bei Latviją.
Daugiausiai 2009 m. sausio – rugsėjo mėn. iš Lietuvos eksportuota surimi gaminių
(20,6 tūkst. t), švieţių arba atšaldytų sardinių (13 tūkst. t), įvairių ţuvų filė (13 tūkst. t) bei silkių
gaminių (3,7 tūkst. t).
Daugiausiai 2009 m. sausio – rugsėjo mėn. į Lietuvą importuota įvairių ţuvų filė (24,5 tūkst. t),
įvairių sušaldytų ţuvų (24 tūkst. t) bei atšaldytų Ramiojo vandenyno lašišų (10,3 tūkst. t).
Europos Sąjungos parama. 2009 m. tęsiant Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų
veiksmų programos įgyvendinimą buvo vykdomas 21 kvietimas teikti paraiškas paramai gauti, iš viso
gauta – 50 paramos paraiškų:
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KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS PARAMAI GAUTI
Eil.
Nr.

Kryptis, priemonė, veiklos sritis

Gauta
Prašoma
paraiškų paramos suma,
Lt

Išmokėta
paramos
suma, Lt

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

2009-08-03 iki
2009-10-30

3

802 406

Patvirtinta
paramos
suma,
Lt
10 207 589

2. I kryptis. Priemonė „Laikinas
ţvejybinės veiklos nutraukimas“

2009-02-17
iki
2009-05-15
2009-01-05
iki
2009-03-06
2009-04-01 iki
2009-05-29

-

-

-

-

-

-

-

-

4

96 000

-

-

2009-04-01iki
2009-05-29

-

-

-

-

2009-07-16 iki
2009-12-31*

-

-

-

-

2009-07-16 iki
2009-12-31*

1

760 992,5

1 542 008

-

2009-02-17 iki
2009-08-07

19

25 943 249

16 093 152

-

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

-

-

-

-

-

-

9 070 577

4 939 028

2009-07-16
iki
2009-10-09

-

-

-

-

2009-07-16
iki
2009-12-31*
2009-04-01 iki
2009-06-31

-

-

21 845 504

7 533 331

-

-

-

-

2009-02-02 iki
2009-04-30

8

2 972 471

-

-

2009-02-17
Iki
2009-03-23
2009-04-27 iki

-

-

-

-

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“
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“
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“
14. III kryptis. Priemonės „Kolektyviniai
veiksmai“ veiklos sritis „Parama
bendro intereso priemonėms“
15. III kryptis. Priemonė „Vandens faunos
ir floros apsaugai ir plėtojimui skirtos
priemonės“

Vykusio
kvietimo
laikotarpis

3 087 031

8
2009-07-27

16. III kryptis. Priemonės „Kolektyviniai
2009-08-03
veiksmai“ veiklos sritis „Ţuvininkystės
iki
ir akvakultūros produktų naujų rinkų
2009-10-30
plėtra ir skatinimo kampanijos“
17. III kryptis. Priemonė „Vandens faunos 2009-02-17 iki
ir floros apsaugai ir plėtojimui skirtos
2009-03-23
priemonės“
2009-04-24 iki
2009-07-27
18. III kryptis. Priemonė „Bandomieji
2009-04-06 iki
projektai“
2009-06-05
19. IV kryptis. Priemonė “Parama
2008-11-17 iki
ţuvininkystės regionų vietos veiklos
2009-04-20
grupių organizacinei veiklai uţtikrinti,
įgūdţiams įgyti, ţuvininkystės regionų
vietos plėtros strategijoms rengti”
Iš viso:

-

-

862 705

344 518

2

647 284

-

-

1

1 200 000

-

-

12

838 224

-

-

50

33 260 626,5

59 621 535

15 903 908

*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.

Ţemės ūkio ministro 2009 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 3D-148 „Dėl ţemės ūkio ministro 2007 m.
liepos 13 d. įsakymo Nr. 3D-339 „Dėl Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų
programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija buvo patvirtintos
Administravimo taisyklės. Ţemės ūkio ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 3D-182 „Dėl
Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos administravimo ţemės ūkio
ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinta detali Veiksmų programai vadovaujančiosios
institucijos darbo tvarka, iš jų ir kaip turi būti vykdomos patikros vietose. 2009 m. kovo mėnesį
įvykdyti patikrinimai Ţuvininkystės departamente prie Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministerijos
ir Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Ţemės ūkio ministerijos. Paţeidimų, tvarkos neatitikimų
nerasta. 2009 m. birţelio 30 d. Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtintos
laivų, nutraukiančių ţvejybos veiklą visam laikui, ir ţvejybos įrangos, įrankių šalinimo taisyklės.
Per 2009 m. buvo patobulintos ir patvirtintos Ţemės ūkio ministro įsakymais 9 įgyvendinimo
taisyklės.
Nuo 2009 m. birţelio 4 d. Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro įsakymu penkioms
priemonėms ir (arba) jų veiklos sritims taikoma tęstinė paraiškų priėmimo tvarka.
2009 m. birţelio 9 d. įvyko Ţuvininkystės reikalų komiteto posėdis, kuriame buvo pristatyti
vadovaujančiosios institucijos tarpinėms institucijoms perduotų funkcijų vykdymo patikrinimų
rezultatai, pristatyta ir nagrinėta Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų
programos ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari ţuvininkystės regionų plėtra“ priemonės
„Ţuvininkystės plėtros strategijų įgyvendinimas“ paramos dydţio skaičiavimo metodika, pristatyti ir
aptarti Veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari ţuvininkystės regionų plėtra“
priemonės „Ţuvininkystės plėtros strategijų įgyvendinimas“ ŢRVVG strategijos kokybės kriterijai.
2009 m. birţelio 23 d. įvyko Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų
programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto posėdis, kuriame buvo patvirtinta Veiksmų programos
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įgyvendinimo 2008 m. ataskaita, pristatyti Veiksmų programos įgyvendinimo pasiekimai, pristatytas
paramos Lietuvos ţuvininkystės sektoriui 2007–2013 m. laikotarpiu viešinimo planas, pakartotinai
aptarti ir patvirtinti specialieji projektų atrankos ir pirmumo kriterijai.
2009 metais įvyko 4 Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos
priemonių projektų atrankos komiteto posėdţiai, kurių metu buvo pristatyti 76 projektai, iš jų 53
projektams įgyvendinti nutarta skirti paramą uţ 36 263 707 Lt, iš jų 27 197 780,25 Lt. Europos
ţuvininkystės fondo dalis ir 9 065 926,75 Lt. bendrojo finansavimo lėšos. Likusios paraiškos
pripaţintos netinkamomis arba grąţintos Nacionalinei mokėjimo agentūrai pakartotinai vertinti arba
pareiškėjai paprašė jas išregistruoti ar pan.

