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TERMINŲ PAAIŠKINIMŲ SĄRAŠAS
Akvakultūra – žuvų auginimas gėlame arba jūros vandenyje, sudarant joms dirbtines mitybos
ir gyvenimo sąlygas.
Europos Bendrijos žvejybos laivas – žvejybos laivas, plaukiojantis su Europos Sąjungos
valstybės narės vėliava ir registruotas Europos Bendrijos žvejybos laivyno rejestre.
Jūrų vandenys – Europos Sąjungos valstybių narių vidaus vandenims bei tarpiniams vandenims ir ne Europos Sąjungos valstybių narių vidaus vandenims nepriklausantys vandens telkiniai.
Lietuvos Respublikos žvejybos laivas – bet koks laivas su jame esančia verslinės žvejybos
įranga arba laivas, naudojamas šiai žvejybai ir įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre
ar Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir įgaliotos klasifikacinės bendrovės išduotuose laivo dokumentuose turintis įrašą „Žvejybos laivas“. Lietuvos Respublikos žvejybos laivas, žvejojantis jūrų vandenyse, turi būti įregistruotas Žvejybos laivų rejestre.
Mažos apimties priekrantės žvejyba – žvejyba laivais, kai laivo ilgis mažesnis kaip 12 metrų.
Verslinė žvejyba – žvejyba verslinės žvejybos įrankiais pagal nustatytą verslinės žvejybos
tvarką.
Vidaus vandenys – visi Lietuvos Respublikos sausumos teritorijoje esantys paviršinio vandens telkiniai ir tarpiniai vandenys.
Žuvininkystė – su žuvų išteklių valdymu, išsaugojimu ir atkūrimu, žvejyba, akvakultūra, žuvų perdirbimu, pirminiu žuvininkystės produktų pardavimu ir supirkimu susijusi veikla.
Žuvininkystės produktai – žuvys ir iš jų pagaminti produktai.
Žuvininkystės produktų gamintojų organizacija – juridinis asmuo, vienijantis fizinius ir
(ar) juridinius asmenis, kurie užsiima versline žvejyba arba akvakultūra ir pirminiu žuvininkystės
produktų pardavimu, jei apdorojant ar perdirbant žuvininkystės produktus atitinkamos procedūros
atliekamos žvejybos laivuose, pripažintas Žemės ūkio ministerijos ar jos įgaliotos institucijos tam
tikros rūšies ar rūšių žuvininkystės produktų gamybai (žvejybai ar akvakultūrai) bei prekybai ir siekiantis savo įstatuose (nuostatuose) numatytų šių svarbiausių tikslų – užtikrinti žuvų išteklius tausojančią žvejybą ir gerinti žuvininkystės produktų pardavimo sąlygas. Įgyvendindamas nustatytus tikslus, taiko šiuos būdus: gamybos planavimą pagal paklausą, gamintojų organizacijos narių pagamintų
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produktų pasiūlos ir tiekimo į rinką koncentraciją, palaiko žuvininkystės produktų stabilias kainas,
žvejybos metodus, užtikrinančius žuvų išteklius tausojančią žvejybą.
Žuvų augintojai – fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie užsiima žuvų auginimu gėlame ar jūros vandenyje, sudarydami joms dirbtines mitybos ir gyvenimo sąlygas.
Žuvų ištekliai – visos gėlavandenės ir jūrų žuvys, išskyrus dirbtinai auginamas žuvis, kurias
žmogus naudoja arba gali naudoti savo poreikiams.
Žvejyba – žuvų gaudymas, laikymas ar perdirbimas bei sugautų žuvų vežimas, nepažeidžiant
teritorinių vandenų leistino perplaukimo teisės ir navigacijos laisvės išskirtinėje ekonominėje zonoje.
Žvejybos kvota – žuvų išteklių naudotojams skiriama žvejybos limito dalis.
Jūrų žvejybos laivas – žvejybos laivas, kuriam Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka pripažintos Lietuvoje veikiančios klasifikacinės bendrovės suteikė teisę plaukioti jūrose.
Krantinė – nustatyto ilgio, pločio ir leistinų apkrovų hidrotechninis įrenginys, skirtas laivams
švartuoti ir krauti, keleiviams įlaipinti ar išlaipinti.
Kvotos panaudojimo lygis – išteklių išgaudymo per apibrėžtą laikotarpį santykis su visu išteklių kiekiu;
Laivo žvejybinė pastanga – laivo našumo žvejojant ir laivo veikimo rezultatas; kiekvieno atskiro laivo žvejybinių pastangų suma yra laivyno arba grupės laivų žvejybinė pastanga;
Uostas – teritorija (uosto žemė ir akvatorija), skirta laivams įplaukti ir išplaukti, stovėti, aptarnauti, kroviniams perkrauti, taip pat keleiviams aptarnauti.
Uosto infrastruktūra – uosto žemė ir akvatorija, hidrotechnikos ir inžinerinių įrenginių kompleksas, plaukiojimo keliai ir kanalai, plaukiojantys įrenginiai ir geležinkelių privažiuojamieji keliai
bei kiti infrastruktūros objektai, pritaikyti laivams stovėti, įplaukti ir išplaukti, jiems prižiūrėti, kroviniams krauti bei keleiviams aptarnauti;
Žvejyba atviroje jūroje – žvejyba jūrų vandenyse, kurie neįeina į valstybių išskirtinę ekonominę zoną, teritorinę jūrą ar vidaus vandenis.
Žvejybos pastanga (angl. Fishing effort) – žvejybos laivo pajėgumų ir veiklos produktas.
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ĮVADAS
2007 metų birželio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 654 „Dėl
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų nacionalinio strateginio plano (toliau – Strateginis planas) patvirtinimo“. Šis dokumentas yra pagrindinis Lietuvos teisės aktas, nustatantis žuvininkystės sektoriaus plėtros tikslus, uždavinius ir numatantis jų įgyvendinimo rodiklius. Šių rodiklių
vertinimas ir nuolatinis stebėjimas yra būtinas, siekiant įvertinti strategijos tikslus.
Tyrimo tikslas – atsižvelgiant į žuvininkystės sektoriaus strateginiame plane pateiktus rodiklius paruošti nuolatinės žuvininkystės sektoriaus raidos stebėsenos metodiką bei kasmet atlikti žuvininkystės sektoriaus įvertinimą.
Tyrimo uždaviniai:
•

Parengti žuvininkystės sektoriaus raidos vertinimo metodiką (2008 metais);

•

Išanalizuoti metinius žuvininkystės sektoriaus veiklos rezultatus ir pateikti išvadas ir rekomendacijas dėl strateginio plano įgyvendinimo rezultatų (2009 metais).
Tyrimo objektas. Žuvininkystės sektorius, jo subjektai ir veiklos rezultatai.
2008 metais buvo numatyta parengti žuvininkystės raidos vertinimo metodiką (pateikiama

šiame darbe). Pagrindiniai rodikliai, naudojami šiam tikslui, yra Lietuvos nacionalinis žuvininkystės
strateginis planas 2007–2013 bei Veiksmų programa. Aprašyti visi būtini rodikliai, kurie turi būti
vertinami nustatant strategijos pažangą.
Šiame darbe vertinami rodikliai grupuojami į strateginius, poveikio bei rezultato rodiklius,
kurių skaičiavimo metodika pateikiama kiekvieno atskirai. Taip pat pateikiami pradinių duomenų
šaltiniai, skaičiavimo būdai ir rodiklių pasiekimo lentelės, kurios bus pildomos vykdant darbą toliau.
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1. Stebėsenos rodikliai ir duomenų rinkimo sistema
Žuvininkystė apibrėžiama kaip su žuvų išteklių valdymu, išsaugojimu ir atkūrimu, žvejyba, akvakultūra, žuvų perdirbimu, pirminiu žuvininkystės produktų pardavimu ir supirkimu susijusi veikla. Šios veiklos kompleksiškumas reikalauja kompleksinio šį sektorių apibūdinančių rodiklių monitoringo. Kuris galėtų
padėti įvertinti sektoriaus raidą bei veiksnius, daugiausiai įtakuojančius šiuos pokyčius. Pagrindiniai žuvi-

ninkystės sektoriaus raidos tikslai ir uždaviniai, nustatyti Žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų
strateginiame plane. Šių tikslų ir uždavinių įgyvendinimas numatomas iki 2013 metų. Dokumentas
apima viso žuvininkystės sektoriaus plėtrą bei pokyčius vykstančius jame.
Pagrindiniai žuvininkystės sektoriaus pokyčius atspindintys rodikliai yra apibrėžti Strateginiame plane. Minėti rodikliai atspindi bendrus sektoriaus pokyčius, kurie prognozuojami iki 2013
metų. Šie rodikliai yra aprašomi šio darbo antroje dalyje ir yra pagrindiniai žuvininkystės sektoriaus
pokyčius atspindintys rodikliai.
Daugelis Nacionalinio strateginio plano tikslų ir uždavinių bus įgyvendinami vadovaujantis
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programa (toliau – Veiksmų programa),
kurioje numatytų priemonių įgyvendinimas bus finansuojamas iš Europos žuvininkystės fondo. Dėl
šios priežasties Veiksmų programoje nustatyti rodikliai taip pat analizuojami šiame darbe. Šie rodikliai atspindi sektoriaus pokyčius, kuriuos įtakojo finansinės sektoriaus valdymo ir restruktūrizavimo
priemonės. Kadangi šios priemonės iki 2013 metų daugiausiai įtakuos sektoriaus plėtros kryptis,
joms skiriamas pakankamai didelis dėmesys šiame darbe.
Veiksmų programoje numatyti rodikliai skirstomi į poveikio bei rezultatų rodiklius, kurių
reikšmės yra pateikiamos Veiksmų programoje. Šių rodiklių reikšmė atspindi Veiksmų programoje
numatytų tikslų bei priemonių pasiekimo lygį. Rodiklių reikšmės turi būti teikiamos Europos Komisijai pagal formą, nustatytą 2007 m. kovo 26 d. Europos Komisijos reglamento Nr. 498/2007, numatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1198/2006 „Dėl Europos žuvininkystės fondo įgyvendinimo taisykles, XIV priede.
Pradinis Veiksmų programos įgyvendinimo rodiklių rinkimas prasideda nuo projektų įgyvendinimo rodiklių rinkimo. Šis rodiklių lygmuo yra pats smulkiausias ir siekia kiekvieno pareiškėjo
ir projekto lygmenį. Šių rodiklių teikimas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) turi būti numatytas ataskaitose ir projektuose, kuriuos teikia pareiškėjai. Projektuose numatyti rodikliai gali būti naudojami prognozuojant tikslų ir uždavinių įgyvendinimo lygį

7

Žuvininkystės sektoriaus raidos stebėsena, 2008 m tarpinė ataskaita
tuo metu, kai pareiškėjų ataskaitose pateikti skaičiai parodys faktinį tikslų ir uždavinių pasiekimo
lygį.

Žemės ūkio ministerija
Strateginių rodiklių tvirtinimas
ir peržiūra
Paraiškos ir ataskaitos formos
tvirtinimas

Įgyvendinimo ataskaita

Žuvininkystės departamentas
Veiksmų programos vertinimo
organizavimas, poveikio ir rezultatų rodiklių apskaičiavimas, EŽF
ataskaitos paruošimas

Projektų įgyvendinimo
rodikliai

Nacionalinė mokėjimo agentūra
Projektų įgyvendinimo rodiklių
surinkimas iš ataskaitų

Paraiškos ir ataskaitos teikimas

Pareiškėjai ir paramos gavėjai
Projekto tikslų nustatymas,
Projekto įgyvendinimo ataskaitos paruošimas ir teikimas Nacionalinei mokėjimo
agentūrai

1 pav. Veiksmų programą administruojančių institucijų vaidmuo renkant bei apdorojant strategijos ir Veiksmų programos įgyvendinimo rodiklius
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2. Strateginiai rodikliai ir jų apskaičiavimas
Strateginio plano VI skyriuje yra nustatyti strategijos įgyvendinimą atspindintys rodikliai, išreikšti skaičiais, t. y.:

•

žvejybos laivyno pajėgumų kaita;

•

žvejybos laivyno laimikių kaita;

•

užimtumo žuvininkystės sektoriuje kaita;

•

prekybos rodikliai;

•

kiti strateginiai rodikliai.

Šie rodikliai yra pagrindiniai kiekybiniai rodikliai, atspindintys sektoriaus pokyčius bei atspindi bendrus sektoriaus pokyčius. Šie rodikliai apskaičiuojami atsižvelgiant į pagrindinius žuvininkystės raidos rodiklius.
Reikalingi pradiniai duomenys ir duomenų šaltiniai:
Eil. Nr.
1.

Rodiklis
Matavimo vienetas
Žvejybos laivyno pajėgumai pagal Vnt., kW, GT
žvejybos grupes

2.

Lietuvos laivyno sugautų žuvų t
kiekis

3.

Užimtumas žvejyboje

4.

Užimtumas perdirbimo pramonėje Vidutinis metinis užimtų
žmonių skaičius
Užimtumas akvakultūroje
Vidutinis metinis užimtų
žmonių skaičius
Užimtumas vidaus vandenų žve- Vidutinis metinis užimtų
jyboje
žmonių skaičius
Žuvų ir žuvininkystės produktų
t, mln. Lt
eksportas

5.
6.
7.
8.

Žuvų ir žuvininkystės produktų
importas

Vidutinis metinis užimtų
žmonių skaičius

t, mln. Lt

Duomenų šaltinis
Žvejybos laivų registras,
ŽD (Žuvininkystės departamentas), Duomenų
rinkimo programa (toliau – DRP)
ŽD – Integruota žuvininkystės duomenų informacinė sistema (toliau – IŽDIS)
DRP – ŽD ir LAEI (Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas)
DRP – ŽD ir LAEI
ŽD
ŽD
Statistikos departamentas, muitinės duomenų
bazė
Statistikos departamentas, muitinės duomenų
bazė
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Eil. Nr.
9.
10.
11.
12.
13.

Rodiklis
Žuvų ir jų produktų suvartojimas vidaus rinkoje per metus
Vidutinis metinis gyventojų skaičius

Matavimo vienetas
t

Vnt.

Duomenų šaltinis
Šiuo metu nė viena institucija neteikia
Statistikos departamentas
ŽD, DRP, Statistikos
departamentas
ŽD

Vnt.

Aplinkos ministerija

tūkst. žmonių

Žuvininkystės sektoriuje pagamintų
produktų kiekis
Žuvininkystės sektoriaus administravimo institucijose užimtų žmonių
skaičius
Mėgėjiškai žvejybai išduotų leidimų
skaičius

t

Apskaičiavimas: žvejybos laivyno pajėgumų kaita žvejybos laivyno laimikių kaita, užimtumo
žuvininkystės sektoriuje kaita ir prekybos kaitos rodikliai apskaičiuojami pagal formulę:
konkretaus rodiklio reikšmė gaunama dalijant iš atskaitos duomenų rodiklio (2005, 2006 metų reikšmės), dauginant iš 100 proc. ir atimant 100 proc.
Darbo jėgos produktyvumo rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę: žuvininkystės sektoriuje
pagamintą produktų kiekį reikia dalyti iš žuvininkystėje užimtų žmonių skaičiaus.
Žuvų ir jų produktų suvartojimas apskaičiuojamas dalijant metinį vartojimą vidaus rinkoje iš
vidutinio metinio gyventojų skaičiaus.
Rodiklių pasiekimo lentelė:
Rodiklis
Tolimuosiuose vandenyse žve- Pasiekimas proc.
jojančių laivų pajėgumų pokytis
vnt.
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Pasiekimas proc.
tūkst. GT
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Pasiekimas proc.
tūkst. kW
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Atviroje Baltijos jūros dalyje Pasiekimas proc.
žvejojančių 24–40 m ilgio laivų
vnt.
pajėgumų pokytis
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė

2007
0
17

2008

2009

-17,6 proc.
17
-4,0
55,8
-14,2 proc.
58,4 tūkst. GT
-0,1
54,7
-11,7 proc.
55,0 tūkst. kW
-19,6
37
-26,1 proc.
46 vnt.
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Rodiklis

Atviroje Baltijos jūros dalyje ir
priekrantėje žvejojančių 12–24
m ilgio laivų pajėgumų pokytis

Baltijos jūros priekrantėje žvejojančių iki 12 m ilgio laivų
pajėgumų pokytis

Vidaus vandenyse žvejojančių
laivų pajėgumų pokytis

Pasiekimas proc.
tūkst. GT
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Pasiekimas proc.
tūkst. kW
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Pasiekimas proc.
vnt.
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Pasiekimas proc.
tūkst. GT
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Pasiekimas proc.
tūkst. kW
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Pasiekimas proc.
vnt.
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Pasiekimas proc.
tūkst. GT
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Pasiekimas proc.
tūkst. kW
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Pasiekimas proc.
vnt.
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Pasiekimas proc.
tūkst. GT
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė

2007
-14,8
4,6

2008

2009

-25,8 proc.
5,4 tūkst. GT
-10,8
9,1
-21,8 proc.
10,2 tūkst. kW
14
8
-42,9 proc.
7 vnt.
0,142
-41,8 proc.
0,1 tūkst. GT
0,612
-21,8 proc.
0,7 tūkst. kW
6
189
-46,3 proc.
201 vnt.
0,424
-53,5 proc.
0,4 tūkst. GT
-4,7
4,48
-49,8 proc.
4,7 tūkst. kW

-40,6 proc.
202 vnt.

-42,9 proc.
0,7 tūkst. GT
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Rodiklis

Tolimuosiuose žvejybos rajonuose sugautų laimikių kaita

Baltijos jūroje sugautų laimikių
kaita

Vidaus vandens telkiniuose sugautų laimikių kaita

Akvakultūros produktų gamybos kaita

Perdirbimo pramonės įmonių
pagamintų žuvų ir kitų jūros
produktų
gamybos apimties
kaita

2007
Pasiekimas proc.
tūkst. kW
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Pasiekimas proc.
tūkst. t
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Pasiekimas proc.
tūkst. t
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Pasiekimas proc.
tūkst. t
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Pasiekimas proc.
tūkst. t
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Pasiekimas proc.
tūkst. t
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė

Tolimuosiuose žvejybos rajo- Pasiekimas proc.
nuose užimtų žmonių skaičiaus
vnt.
kaita
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Baltijos jūroje užimtų žvejų Pasiekimas proc.
skaičiaus kaita
vnt.
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Baltijos jūros priekrantėje už- Pasiekimas proc.
imtų žvejų skaičiaus kaita
vnt.
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Vidaus vandens telkiniuose už- Pasiekimas proc.
imtų žvejų skaičiaus kaita
vnt.
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė

2008

2009

-35,7 proc.
7,0 tūkst. kW

-2 proc.
124,687 tūkst. t

+80 proc.
13,467 tūkst. t

+10 proc.
1,546 tūkst. t

+90 proc.
2,014 tūkst. t

+25 proc.
75,5 tūkst. t

-10 proc.
1750 vnt.

-15 proc.
237 vnt.

-40 proc.
290 vnt.

-30 proc.
300 vnt.
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Rodiklis
Akvakultūroje užimtų žmonių Pasiekimas proc.
skaičiaus kaita
vnt.
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Perdirbimo pramonėje užimtų Pasiekimas proc.
žmonių skaičiaus kaita
vnt.
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Žuvų ir jų produktų importo Pasiekimas proc.
kaita
tūkst. t
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Pasiekimas proc.
mln. Lt
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Žuvų ir jų produktų eksporto Pasiekimas Proc.
kaita
Tūkst. t
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Pasiekimas proc.
mln. Lt
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Žuvų ir jų produktų suvartoji- Pasiekimas proc.
mas
kg/žm.
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Įmonių, dalyvaujančių gaminto- Pasiekimas augimas,
jų organizacijose ir asociacijoproc.
se, skaičiaus kitimas
proc.
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė
Darbo jėgos produktyvumo ki- Pasiekimas proc.
timas (taip pat gali būti apskait/žm.
čiuojamas atskirai žvejybai, Tikslas, 2013 m.
akvakultūrai ir perdirbimo pra- Pradinė reikšmė
monei)
Numatomas žuvininkystės sek- Pasiekimas proc.
toriaus administravimui reikavnt.
lingų darbuotojų skaičiaus ki- Tikslas, 2013 m.

2007

2008

2009

+10 proc.
333 vnt.

+6,3 proc.
4420 vnt.

+5 proc.
92,35 tūkst. t

+20 proc.
472,2 mln. Lt

+20 proc.
92 tūkst. t

+65 proc.
513,2 mln. Lt

+15 proc.
14 kg/žmogui

+10 proc.
50 proc.

+15 proc.
29,6 t/žm.

+14 proc.
13
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Rodiklis
timas
Pradinė reikšmė
Mėgėjiškos žvejybos intensy- Pasiekimas proc.
vumo pokytis
vnt.
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė

2007

2008
42 vnt.

2009

Nėra
Nėra
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3. Poveikio rodikliai ir jų apskaičiavimas
1. Bendras žuvininkystės sektoriuje užimtų žmonių skaičius
Bendro žuvininkystės sektoriuje užimtų žmonių skaičiaus pokytis parodo žvejyboje, žuvų perdirbimo pramonėje bei akvakultūroje užimtų žmonių skaičiaus pokytį dėl EŽF priemonių įgyvendinimo Lietuvoje.
Reikalingi pradiniai duomenys ir duomenų šaltiniai:
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodiklis
Užimtumas žvejyboje

Matavimo vienetas
Vidutinis metinis užimtų
žmonių skaičius
Užimtumas perdirbimo pramonėje Vidutinis metinis užimtų
žmonių skaičius
Užimtumas akvakultūroje
Vidutinis metinis užimtų
žmonių skaičius
Žuvininkystėje sukurtų darbo vie- Darbo vieta
tų skaičius
Iš žuvininkystės sektoriaus pasiŽmonių skaičius
traukusių žmonių skaičius

Duomenų šaltinis
DRP – ŽD ir LAEI
DRP – ŽD ir LAEI
ŽD
NMA, projektų ataskaitos
NMA, projektų ataskaitos

Apskaičiavimas. Rodiklis apskaičiuojamas sumuojant 1–4 rodiklius, atimant 5 ir dalijant viską
iš pradinės 2005 metų reikšmės.
Rodiklio pasiekimo lentelė:
Rodiklis
Bendro žuvininkystėje užimtų žmonių skaičiaus pokytis

Pasiekimas
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė, 2005 m

2007
2008
1982+perdirbimas
const.
7330

2009

2. Baltijos jūroje žvejojančių laivų žvejybos kvotų išnaudojimas
Žvejybos kvotų išnaudojimo pokytis atspindi Lietuvos laivyno prisitaikymo prie žvejybos galimybių pokyčius. Iš dalies parodo žvejybos pajėgumų perorientavimą į mažai naudojamų žuvų rūšių
žvejybą bei perdirbimo pramonės pasiruošimą perdirbti bei pateikti rinkai produktus iš šių žuvų rūšių.
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Reikalingi pradiniai duomenys ir duomenų šaltiniai:
Eil. Nr.
1.
2.

Rodiklis
Bendras Lietuvos žvejybos Baltijos jūroje
kvotų dydis
Bendras Lietuvos laivyno Baltijos jūroje sugautų kvotuojamų žuvų kiekis

Matavimo vienetas
t per metus

Duomenų šaltinis
ŽD, IŽDIS

t per metus

ŽD, IŽDIS

Apskaičiavimas. Rodiklis apskaičiuojamas dalijant 2 rodiklį iš 1 bei dauginant viską iš 100
proc. ir atimant pradinę 2005 metų rodiklio reikšmę.
Rodiklio pasiekimo lentelė:
Rodiklis
Baltijos jūroje žvejojančių
laivų kvotos išnaudojimo
pokytis

2007

2008

Pasiekimas
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė

2009

55 proc.
n.d.

3. Pajamos, tenkančios 1 GT atskiruose žvejybos rajonuose
Rodiklis atspindį pajamas, tenkančias vienam žvejybos pajėgumų vienetui per metus.
Reikalingi pradiniai duomenys ir duomenų šaltiniai:
Eil. Nr.
1.
2.

Rodiklis
Atskiruose žvejybos rajonuose sugautų žuvų
vertė
Atskiruose žvejybos rajonuose žvejojančių
laivų bendrasis tonažas

Matavimo vienetas
tūkst. Lt per metus

Duomenų šaltinis
DRP – ŽD ir LAEI
IŽDIS, DRP – ŽD
ir LAEI

GT

Apskaičiavimas. Apskaičiuojamas atskiriems rajonams dalijant 1 rodiklio reikšmę iš 2 rodiklio.
Rodiklio pasiekimo lentelė:
Rodiklis
Atviroje Baltijos jūros dalyje žvejojančių laivų pajamos
Baltijos jūros priekrantėje
žvejojančių laivų pajamos

Pasiekimas
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė, 2005 m.
Pasiekimas
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė, 2005 m
Tolimuosiuose vandenyse Pasiekimas, 2005 m
žvejojančių laivų pajamos
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė

2007

2008

2009

4,3 tūkst. Lt/GT
2,8 tūkst. Lt/GT
7,0 tūkst. Lt/GT
3,3 tūkst. Lt/GT
3,26 tūkst. Lt/GT
2,86 tūkst. Lt/GT
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4. Rezultatų rodikliai ir jų apskaičiavimas
1. I prioritetinė kryptis: Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės
1.1. Žvejybos laivyno pajėgumų sumažinimas, laivų žvejybinę veiklą nutraukus visam laikui
Žvejybos laivyno pajėgumų sumažinimo, nutraukus laivų žvejybinę veiklą rodiklis parodo
kiek procentų sumažėjo laivų žvejojančių tam tikrame žvejybos rajone pajėgumai dėl laivų žvejybinės veiklos visam laikui nutraukimo išmokant kompensacijas.
Reikalingi pradiniai duomenys ir duomenų šaltiniai:
Eil. Nr.
1.
2.

Rodiklis
Laivų, nutraukusių žvejybos veiklą dėl žvejybinės veiklos nutraukimo visam laikui pajėgumai pagal žvejybos rajonus
Atskiruose žvejybos rajonuose žvejojančių
laivų bendrasis tonažas lyginamaisiais metais
(2006 m.)

Matavimo vienetas
GT
GT

Duomenų šaltinis
NMA, 1.1.1.1 ir
1.1.2.1 įgyvendinimo rodikliai
Žvejybos laivų
rejestras 2006 m.
sausio 1 d.

Apskaičiavimas. Apskaičiuojamas atskiriems rajonams dalijant 1 rodiklio reikšmę iš 2 rodiklio
ir dauginant iš 100 proc.
Rodiklio pasiekimo lentelė:
Rodiklis
Sumažinti laivų, žvejojančių atviroje jūroje, žvejybos pajėgumai, nutraukus laivų žvejybinę veiklą visam laikui
Sumažinti laivų, žvejojančių atviroje Baltijos jūroje, žvejybos pajėgumai, nutraukus laivų žvejybinę
veiklą visam laikui
Sumažinti laivų, žvejojančių Baltijos jūros priekrantės zonoje, žvejybos pajėgumai, nutraukus laivų žvejybinę veiklą visam laikui

2007

2008

Pasiekimas
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė

8 proc.
58,4 tūkst. GT

Pasiekimas
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė

15 proc.
5,45 tūkst. GT

Pasiekimas
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė

50 proc.
0,45 tūkst. GT

2009
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1.2. Žvejų skaičiaus sumažinimas
Mažinant žvejybos laivų skaičių, mažėja ir žvejų, užimtų žuvininkystės sektoriuje skaičius.
Žvejų skaičiaus sumažėjimo rodiklis atspindi žvejų užimtumo pokyčius dėl žvejybos pastangų subalansavimo su žvejybos galimybėmis politikos taikymo.
Reikalingi pradiniai duomenys ir duomenų šaltiniai:
Eil. Nr.
1.

Rodiklis
Užimtumas žvejyboje

2.

Užimtumas žvejyboje ataskaitiniais metais

Matavimo vienetas
Vidutinis metinis užimtų žmonių skaičius
Vidutinis metinis užimtų žmonių skaičius

Duomenų šaltinis
DRP – ŽD ir LAEI
DRP – ŽD ir LAEI

Apskaičiavimas. Apskaičiuojamas dalijant 1 rodiklio reikšmę iš 2 rodiklio, dauginant iš 100
proc. ir atimant 100 proc.
Rodiklio pasiekimo lentelė:
Rodiklis
Žvejų skaičiaus sumažinimas

2007
Pasiekimas
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė, 2006 m.

2008

2009

16 proc.
2000 žmonių

1.3. Modernizuotų žvejybos laivų dalis
2008 m. sausio 1 d. Lietuvos žvejybos laivų, įrašytų į Bendrijos žvejybos laivų registrą, vidutinis amžius buvo 24 metai, atviroje jūroje žvejojančių ilgesnių nei 24 m ilgio laivų vidutinis amžius
– beveik 29 metai. Tokius laivus būtina modernizuoti. Modernizuotų žvejybos laivų dalies indikatorius suteiks galimybę įvertini Europos žuvininkystės fondo poveikį modernizuojant žvejybos laivyną.
Reikalingi pradiniai duomenys ir duomenų šaltiniai:
Eil. Nr.

Rodiklis

1.

Modernizuoti žvejybos laivai

2

Modernizuotų žvejybos laivų bendrasis
tonažas
Žvejybos laivų, įrašytų į žvejybos laivų
rejestrą, bendrasis tonažas

3.

Matavimo vienetas
Žvejybos laivų
sąrašas
GT
GT

Duomenų šaltinis
NMA, įgyvendinimo
rodikliai Nr. 1.3
ŽD – IŽDIS (Bendrijos
žvejybos laivų registras)
ŽD – IŽDIS (Bendrijos
žvejybos laivų registras
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Apskaičiavimas. Apskaičiuojamas dalijant 2 rodiklio reikšmę iš 3 rodiklio, dauginant iš 100
proc.
Rodiklio pasiekimo lentelė:
Rodiklis
Modernizuotų žvejybos laivų
dalis

2007
Pasiekimas
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė, 2006 m.

2008

2009

10 proc.
64,3 tūkst. GT

2. II prioritetinė kryptis: Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara
2.1. Išplėstų, įrengtų ir modernizuotų akvakultūros ūkių dalis
Išplėstų, įrengtų ir modernizuotų ūkių dalies rodiklis parodo akvakultūros sektoriaus modernizavimo, pasinaudojus Europos žuvininkystės fondo parama, dalį bendrajame ūkių skaičiuje.
Reikalingi pradiniai duomenys ir duomenų šaltiniai:
Eil. Nr.

Rodiklis

1.

Modernizuoti akvakultūros ūkiai

2

Bendras akvakultūros ūkių skaičius

Matavimo vienetas
Paramos gavėjų
skaičius
Vnt.

Duomenų šaltinis
NMA
ŽD

Apskaičiavimas. Apskaičiuojamas dalijant 1 rodiklio reikšmę iš 2 rodiklio, dauginant iš 100
proc.
Rodiklio pasiekimo lentelė:
Rodiklis
Išplėstų, įrengtų ir modernizuotų akvakultūros įmonių
skaičius*

2007
2008
2009
Pasiekimas
Tikslas, 2013 m.
50 proc.
Pradinė reikšmė, 2005 m.
17 įmonių
* Neįtraukiant ūkininkų, užsiimančių akvakultūra kaip alternatyvia veikla.

2.2. Akvakultūros produkcijos padidėjimas
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Akvakultūros produkcijos padidėjimo rodiklis atspindi žvejybos pajėgumų akvakultūros sektoriuje naudojimo intensyvumo padidėjimą bei naujai sukurtų modernizavus ūkius pajėgumų padidėjimą.
Reikalingi pradiniai duomenys ir duomenų šaltiniai:
Eil. Nr.

Rodiklis

1.

Akvakultūros įmonėse užaugintų žuvų kiekis
Akvakultūros įmonėse užaugintų žuvų kiekis ataskaitiniais metais (2005)

2

Matavimo vienetas
t per metus

Duomenų šaltinis
ŽD

Vnt.

ŽD

Apskaičiavimas. Apskaičiuojamas dalijant 1 rodiklio reikšmę iš 2 rodiklio, dauginant iš 100
proc. ir atimant 100 proc.
Rodiklio pasiekimo lentelė:
Rodiklis
Akvakultūros produkcijos padidėjimas

Pasiekimas

proc.
t

2007
68
3378

Tikslas, 2013 m.

2008

2009

90 proc.

Pradinė reikšmė, 2005 m.

2014 t

2.3. Modernizuotų vidaus vandenų žvejybos laivų dalis
Žvejybos laivų modernizavimas užtikrins aukštesnės vidaus vandenyse sugautų žuvų kokybės teikimą į rinką. Modernizuotų žvejybos vidaus vandenyse laivų dalies rodiklis parodys Veiksmų
programoje numatytos paramos panaudojimo intensyvumą modernizuojant žvejybos laivus.
Reikalingi pradiniai duomenys ir duomenų šaltiniai:
Eil. Nr.

Rodiklis

1.

Modernizuoti žvejybos laivai

2.

Žvejybos laivų, įrašytų į žvejybos į vidaus
vandenyse žvejojančių laivų sąrašą, skaičius

Matavimo vienetas
Žvejybos laivų
sąrašas
Vnt.

Duomenų šaltinis
NMA, įgyvendinimo
rodikliai Nr. 1.3
ŽD

Apskaičiavimas. Apskaičiuojamas dalijant 1 rodiklio reikšmę iš 2 rodiklio, dauginant iš 100
proc.
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Rodiklio pasiekimo lentelė:
Rodiklis
Modernizuotų vidaus vandenų
žvejybos laivų skaičius

2007

2008

2009

Pasiekimas
Tikslas, 2013 m.
1 proc.
Pradinė reikšmė, 2006 m.
....
Pasiūlymas: pakeisti rodiklį į modernizuotų laivų bendrojo tonažo rodiklį.

2.4. Žuvų ir žuvininkystės produktų gamybos apimties padidėjimas
Žuvų ir žuvininkystės produktų gamybos apimties padidėjimo rodiklis parodo sektoriaus
plėtros tempus.
Reikalingi pradiniai duomenys ir duomenų šaltiniai:
Eil. Nr.

Rodiklis

1.

Žuvų perdirbimo įmonėse pagamintos produkcijos apimtis
Žuvų perdirbimo įmonėse pagamintos produkcijos apimtis ataskaitiniais metais
(2005)

2

Matavimo vienetas
t per metus

Duomenų šaltinis
ŽD, DRP

t

ŽD

Apskaičiavimas. Apskaičiuojamas dalijant 1 rodiklio reikšmę iš 2 rodiklio, dauginant iš 100
proc. ir atimant 100 proc.
Rodiklio pasiekimo lentelė:
Rodiklis
Žuvų ir žuvininkystės produktų gamybos padidėjimas

2007
Pasiekimas

proc.
t

Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė, 2005 m.

2008

2009

...
...
25 proc.
65 tūkst. t??

Pasiūlymas: suderinti Veiksmų programos 3 dalyje ir 5.3.2 skyriuje minimus rodiklius.
2.5. Naujų darbo vietų sukūrimas akvakultūros ir žuvų perdirbimo pramonėje
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Naujai sukurtų akvakultūroje ir žuvų perdirbimo pramonėje darbo vietų skaičiaus padidėjimas parodo įdarbinimo žuvų perdirbimo ir akvakultūros subsektoriuose pokytį dėl 2.1 ir 2.2 priemonių taikymo.

Reikalingi pradiniai duomenys ir duomenų šaltiniai:
Eil. Nr.
1.
2.

Rodiklis
Sukurtų darbo vietų žuvų perdirbimo pramonėje skaičius
Sukurtų darbo vietų akvakultūroje skaičius

Matavimo vienetas
Vnt.
Vnt.

Duomenų šaltinis
NMA, projektų
ataskaitos
NMA, projektų
ataskaitos

Apskaičiavimas. Apskaičiuojamas sumuojant 1 rodiklio reikšmę su 2 rodiklio reikšme.
Rodiklio pasiekimo lentelė:
Rodiklis
Akvakultūros ir žuvų perdirbimo pramonėje sukurtos naujos darbo vietos

2007

2008

2009

Pasiekimas
Tikslas, 2013 m.
200 vnt.
Pradinė reikšmė*, 2006 m.
6633 vnt.
* Žuvų perdirbimo pramonėje ir akvakultūroje užimtų žmonių skaičius.
Pasiūlymas: Pakeisti rodiklio išraišką, kuri atspindėtų procentinį rodiklio pokytį, t. y. rodiklio

pavadinimas būtų „akvakultūros ir žuvų perdirbimo pramonėje sukurtų naujų darbo vietų skaičiaus
padidėjimas“; tikslas – 3 proc.

3. III prioritetinė kryptis: Bendro intereso priemonės
3.1. Prieplaukų, atitinkančių sanitarijos ir higienos reikalavimus bei kuriose įrengta reikalinga žvejybos infrastruktūra, dalis
Rodiklis atspindi žvejybos prieplaukų, modernizuotų, pasinaudojus EŽF teikiama parama,
dalį iš bendro prieplaukų/patvirtintų žuvų iškrovimo vietų skaičiaus.
Reikalingi pradiniai duomenys ir duomenų šaltiniai:
Eil. Nr.
1.

Rodiklis
Modernizuotų prieplaukų skaičius

Matavimo vienetas
Vnt.

Duomenų šaltinis
NMA, projektų
ataskaitos
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2.

Bendras žuvų iškrovimo vietų/prieplaukų
skaičius

Vnt.

ŽD

Apskaičiavimas. Apskaičiuojamas dalijant 1 rodiklio reikšmę iš 2 rodiklio reikšmės, dauginant
iš 100 proc.
Rodiklio pasiekimo lentelė:
Rodiklis
2007
Prieplaukų, kurios virto geriau Pasiekimas
atitinkančiomis sanitarijos ir
Tikslas, 2013 m.
higienos reikalavimus ir kuPradinė reikšmė*, 2006 m.
riose įrengta žvejybos infrastruktūra, dalis
* Patvirtintų žuvų iškrovimo vietų priekrantėje skaičius.

2008

2009

50 proc.
34 vnt.

Pasiūlymas: sumažinti rezultato rodiklį iki 5–10 proc.
3.2. Žuvų ir žuvininkystės produktų eksporto apimties padidėjimas
Žuvų ir žuvininkystės produktų eksporto apimties padidėjimo rodiklis iš dalies parodo Lietuviškų žuvų produktų vartojimo kampanijų efektyvumą.
Reikalingi pradiniai duomenys ir duomenų šaltiniai:
Eil. Nr.
1.
2.

Rodiklis
Žuvų ir žuvininkystės produktų
eksportas
Žuvų ir žuvininkystės produktų
eksportas ataskaitiniais metais
(2005 m.)

Matavimo vienetas
t
t

Duomenų šaltinis
Statistikos departamentas,
muitinės duomenų bazė
Statistikos departamentas

Apskaičiavimas. Apskaičiuojamas dalijant 1 rodiklio reikšmę iš 2 rodiklio reikšmės, dauginant
iš 100 proc. ir atimant 100 proc.
Rodiklio pasiekimo lentelė:
Rodiklis
Žuvų ir žuvininkystės produk- Pasiekimas
tų eksporto apimties padidėjimas
Tikslas, 2013 m.

proc.
t

Pradinė reikšmė, 2005 m.

2007
9
100,2

2008

2009

25 proc.
92 tūkst. t

Pasiūlymai:
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•

Suderinti Veiksmų programos 3 dalyje ir 5.3.2 skyriuje minimus rodiklius.

•

Atskirti natūralų eksporto augimo dėl prekybos dalį nuo augimo dėl skatinimo kampanijų.

3.3. Žuvų ir žuvininkystės produktų eksporto vertės padidėjimas
Žuvų ir žuvininkystės produktų eksporto vertės padidėjimo rodiklis iš dalies parodo lietuviškų
žuvų produktų vartojimo kampanijų efektyvumą ir žuvų perdirbimo sektoriaus plėtrą.
Reikalingi pradiniai duomenys ir duomenų šaltiniai:
Eil. Nr.
1.
2.

Rodiklis
Žuvų ir žuvininkystės produktų
eksportas
Žuvų ir žuvininkystės produktų
eksportas ataskaitiniais metais
(2005 m.)

Matavimo vienetas
Lt
Lt

Duomenų šaltinis
Statistikos departamentas,
muitinės duomenų bazė
Statistikos departamentas

Apskaičiavimas. Apskaičiuojamas dalijant 1 rodiklio reikšmę iš 2 rodiklio reikšmės, dauginant
iš 100 proc. ir atimant 100 proc.
Rodiklio pasiekimo lentelė:
Rodiklis
Žuvų ir žuvininkystės produk- Pasiekimas
tų eksporto vertės padidėjimas
Tikslas, 2013 m.

proc.
mln. Lt

2007
19,5
613,1

2008

2009

30 proc.

Pradinė reikšmė*, 2005 m.
513,2 mln. Lt**
* Oficialus Lietuvos centrinio banko paskelbtas euro kursas – 3,4528 Lt.
** Strateginis planas.
3.4. Įmonių, dalyvaujančių gamintojų organizacijose ir asociacijose, dalis
Skatinant gamintojų organizacijų ir asociacijų kūrimąsi, turi būti atliekamas šių organizacijų
darbo efektyvumo vertinimas. Vienas iš tokio vertinimo rodiklių yra įmonių įsitraukimo į gamintojų
organizacijų ir asociacijų veiklą dalis.
Reikalingi pradiniai duomenys ir duomenų šaltiniai:
Eil. Nr.
1.

Rodiklis
Dalyvaujančių gamintojų organizacijose ir asociacijose žuvinin-

Matavimo vienetas
Vnt.

Duomenų šaltinis
Asociacijų sąrašai* arba
ŽD
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kystės įmonių skaičius
Žuvininkystės sektoriuje veikianVnt.
ŽD
čių įmonių skaičius
* Kadangi kai kurios įmonės gali dalyvauti keliuose asociacijose ar gamintojų organizacijose,
nustatant rodiklio vertę, turi būti išvengta dubliavimosi.
2.

Apskaičiavimas. Apskaičiuojamas padalijant 1 rodiklio reikšmę iš 2 rodiklio reikšmės, dauginant iš 100 proc.
Rodiklio pasiekimo lentelė:
Rodiklis
Įmonių, dalyvaujančių gamin- Pasiekimas
tojų organizacijose ir asociaci- Tikslas, 2013 m.
jose, dalis
Pradinė reikšmė, 2005 m.

2007

2008

2009

60 proc.
50 proc.

3.5. Žuvininkystės, akvakultūros ar žuvų perdirbimo pramonėje įdiegtų naujų technologijų
bandomųjų projektų rezultate skaičius
Rodiklis atspindi bandomųjų projektų priemonės įgyvendinimą Lietuvoje.
Reikalingi pradiniai duomenys ir duomenų šaltiniai:
Eil. Nr.
1.

Rodiklis
Įmonėse įdiegtų naujų technologijų skaičius

Matavimo vienetas
Vnt.

Duomenų šaltinis
NMA, projektų įgyvendinimo ataskaitos

Rodiklio pasiekimo lentelė:
Rodiklis
Naujos technologijos, įdiegtos Pasiekimas
žuvininkystės, akvakultūros ar Tikslas, 2013 m.
žuvų perdirbimo pramonėje
bandomųjų projektų rezultate Pradinė reikšmė

2007

2008

2009

1 vnt.
nėra

Pasiūlymai:
•

Rodiklis nelabai aiškus ir giminingas įgyvendinimo rodikliams. Bandomųjų projektų
rezultatai privalo būti pritaikyti sektoriuje.

4. IV prioritetinė kryptis: Tvarus žuvininkystės regionų vystymasis
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4.1. Žuvininkystės regiono vietinių veiklos grupių skaičius
Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupių (toliau – ŽRVVG) skaičius parodo vietos veiklos
grupių, įgyvendinančių žuvininkystes bendruomenių strategijas.
Reikalingi pradiniai duomenys ir duomenų šaltiniai:
Eil. Nr.
1.

Rodiklis
ŽRVVG skaičius

Matavimo vienetas
Vnt.

Duomenų šaltinis
NMA

Rodiklio pasiekimo lentelė:
Rodiklis
ŽRVVG skaičius

2007

2008

2009

Pasiekimas
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė

3 vnt.
nėra

4.2. Žuvininkystės regionų plėtros strategijų užimama teritorija
Žuvininkystės regionų plėtros strategijų apimamos Lietuvos teritorijos dalies rodiklis atspindi
žuvininkystės bendruomeninės veiklos sklaidą Lietuvoje. Papildomai prie šio rodiklio galima būtų
apskaičiuoti ir toje teritorijoje gyvenančių žmonių skaičių.
Reikalingi pradiniai duomenys ir duomenų šaltiniai:
Eil. Nr.
1.
2.

Rodiklis
Žuvininkystės regionų strategijų
apimamų savivaldybių/rajonų sąrašas
Savivaldybių/rajonų plotas

Matavimo vienetas
Vnt.
km. kv.

Duomenų šaltinis
NMA
ŽD

Apskaičiavimas. Apskaičiuojamas padalijant 1 rodiklio reikšmę iš 2 rodiklio reikšmės, dauginant iš 100 proc.
Rodiklio pasiekimo lentelė:
Rodiklis
Žuvininkystės regionų plėtros
strategijų užimama teritorija

2007

2008

2009

Pasiekimas

Tikslas, 2013 m.
10 proc.
Pradinė reikšmė
65 200 km. kv.*
* Siūloma vietoje visos Lietuvos teritorijos naudoti nuo žuvininkystės priklausančių regionų plotą.
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4.3. Projektų, įgyvendintų pagal žuvininkystės regionų plėtros strategijas, skaičius
Rodiklis parodo IV prioritetinės ašies įgyvendinimą projektų pareiškėjų ir projektų lygmeniu.
Reikalingi pradiniai duomenys ir duomenų šaltiniai:
Eil. Nr.
1.

Rodiklis
Projektų, įgyvendintų pagal žuvininkystės regionų plėtros strategijas, skaičius

Matavimo vienetas
Vnt.

Duomenų šaltinis
NMA

Rodiklio pasiekimo lentelė:
Rodiklis
ŽRVVG skaičius

2007

2008

2009

Pasiekimas
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė

20 vnt.
nėra

4.4. Sukurtų darbo vietų skaičius
Rodiklis parodo užimtumo padidėjimą dėl žuvininkystės regionuose vystomos bendruomeninės veiklos ir vietos veiklos grupių strategijų įgyvendinimo.
Reikalingi pradiniai duomenys ir duomenų šaltiniai:
Eil. Nr.
1.

Rodiklis
Sukurtų darbo vietų skaičius

Matavimo vienetas
Vnt.

Duomenų šaltinis
NMA, įgyvendinimo ataskaitos

Rodiklio pasiekimo lentelė:
Rodiklis
Sukurtų darbo vietų skaičius

2007

2008

2009

Pasiekimas
Tikslas, 2013 m.
Pradinė reikšmė

15 vnt.
nėra

Siūlomi papildomi rezultatų rodikliai:
1. Pasitraukusių iš žvejybos verslo žvejų dalis.
2. Alternatyvių karpiams akvakultūroje užaugintų žuvų dalies padidėjimas akvakultūros
sektoriaus gaminamų žuvų struktūroje.
3. Siūlymas keisti rodiklį 3.2.3 į GT
4. Perorientuotų vidaus vandenų žvejybos laivų dalis
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5. Modernizuotų vidaus vandenų prieplaukų dalis
6. Žuvininkystės plėtros strategijų apimtoje teritorijoje gyvenančių žmonių skaičius/dalis
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REKOMENDACIJOS
1. Šiuo metu NMA ataskaitose nenumatyta rinkti duomenų apie užimtumą žuvininkystės
sektoriuje. Siekiant tinkamai paruošti ataskaitas apie strateginių dokumentų įgyvendinimą, duomenys apie planuojamą ir faktinį įdarbinimą, pasikeitusį dėl Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimo, turi būti renkami projektų lygmeniu.
2. Duomenys apie užimtumą Lietuvos žuvininkystės sektoriuje turi būti renkami pagal lytį.
3. Dalis rodiklių, pateiktų Veiksmų programoje, turi būti peržiūrėta, siekiant didesnio aiškumo ir suderinamumo. Rekomendacijos dėl kiekvieno rodiklio atskirai pateiktos darbe.
4. Siūloma į strateginius dokumentus papildomai įtraukti šiuos rodiklius:
•

pasitraukusių iš žvejybos verslo žvejų dalis;

•

alternatyvių karpiams akvakultūroje užaugintų žuvų dalies padidėjimas akvakultūros sektoriaus gaminamų žuvų struktūroje;

•

siūlymas keisti rodiklį 3.2.3 į GT;

•

perorientuotų vidaus vandenų žvejybos laivų dalis;

•

modernizuotų vidaus vandenų prieplaukų dalis;

•

žuvininkystės plėtros strategijų apimtoje teritorijoje gyvenančių žmonių skaičius/dalis.
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1 priedas
Projektų įgyvendinimo rodikliai
Eil. Nr.

1.4.1.1

Matavimo vienetas
1 prioritetinė kryptis. Bendrijos žvejybos laivyno pritaikymo priemonės
1.1 priemonė. Žvejybinės veiklos nutraukimas visam laikui
1 sritis. Atidavimas į metalo laužą
Atiduotų į metalo laužą laivų bendrasis tonažas
GT
Atiduotų į metalo laužą laivų variklių galia
kW
2 sritis. Perorientavimas kitai nei žvejyba veiklai
Perorientuotų į kitą nei žvejyba veikla laivų bendrasis tonažas
GT
Perorientuotų į kitą nei žvejyba veikla laivų variklių galia
kW
1.2 priemonė. Laikinas žvejybinės veiklos nutraukimas
Vnt.
Žvejų skaičius per dieną
Vnt.
Laivai, laikinai sustabdę žvejybą
1.3 priemonė. Investicijos į žvejybos laivus ir selektyvumą
Laivai ir jų skaičiuos, kuriuose buvo pagerintos saugos sąlygos
Vnt.
Vnt.
Laivai ir jų skaičius, kuriuose buvo pagerintos darbo sąlygos
Laivai ir jų skaičius, kuriuose buvo pagerintos higienos sąlygos
Vnt.
Laivai ir jų skaičiuos kuriuose buvo pagerintos kokybės sąlygos
Vnt.
Vnt.
Laivai ir jų skaičiuos kuriuose buvo padidintas energijos vartojimo
efektyvumas
Laivai ir jų skaičius kuriuose buvo pagerintas žvejybos selektyvumas
Vnt.
kW
Pakeistų variklių galia
kW
Galios sumažėjimas dėl variklių pakeitimo
Vnt.
Laivai ir jų skaičius kuriuose buvo pakeisti varikliai
Vnt.
Pakeistų žvejybos įrankių skaičius
Vnt.
Laivai ir jų skaičius kuriuose buvo pakeisti žvejybos įrankiai
Vnt.
Laivai ir jų skaičius, kuriuose buvo atliktos kitos investicijos į žvejybos laivų selektyvumą
1.4 priemonė. Mažos apimties priekrantės žvejyba
1 sritis. Mažos apimties priekrantės žvejyba
Naudojimosi tam tikrais žuvininkystės regionais sąlygų valdymui ir
kontrolei pagerinti išmokas gavusių žvejų ir (arba) žvejybos laivų saVnt.
vininkų skaičius.

1.4.1.2
1.4.1.3

Žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir rinkodaros grandinės
organizavimui skatinti išmokas gavusių žvejų ir (arba) žvejybos laivų
savininkų skaičius.
Savanoriškiems žvejybos pastangos mažinimo veiksmams skatinti

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.2
1.2.1.
1.2.2.
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7.1
1.3.7.2
1.3.7.3
1.3.8.1
1.3.8.2
1.3.9
1.4
1.4.1

Rodiklis

Vnt.
Vnt.
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Eil. Nr.

Rodiklis

Matavimo vienetas

siekiant išsaugoti išteklius išmokas gavusių žvejų ir (arba) žvejybos
laivų savininkų skaičius.

1.4.1.4

Naujų technologijų, kuriomis nedidinama žvejybos pastanga, taikymui skatinti išmokas gavusių žvejų ir (arba) žvejybos laivų savininkų
skaičius.
Bendras mokymui apie saugą gerinti išmokas gavusių žvejų ir (arba)
žvejybos laivų savininkų skaičius.

Vnt.

1.4.1.5

Mokymui apie saugą gerinti išmokas gavusių žvejų moterų ir (arba)
žvejybos laivų savininkių skaičius.

Vnt.

1.4.1.6

Bendras profesiniams įgūdžiams tobulinti išmokas gavusių žvejų ir
(arba) žvejybos laivų savininkų skaičius.

Vnt.

1.4.1.7

Bendras profesiniams įgūdžiams tobulinti išmokas gavusių žvejų moterų ir (arba) žvejybos laivų savininkių skaičius.
1.5 priemonė. Socialinės ir ekonominės kompensacijos už laivyno valdymą
1 sritis. Socialinės ir ekonominės kompensacijos

Vnt.

1.4.1.8
1.5
1.5.1

Bendras su veiklos rūšių diversifikavimu susijusių žvejų skaičius, kai
tinka.

Vnt.

1.5.1.1

Su veiklos rūšių diversifikavimu susijusių žvejų moterų skaičius, kai
tinka.
Bendras anksti iš žvejybos sektoriaus pasitraukusių žvejų skaičius.
Anksti iš žvejybos sektoriaus pasitraukusių žvejų moterų skaičius.

Vnt.

1.5.1.2
1.5.1.3
1.5.1.4

Vnt.
Vnt.

1.5.1.5

Bendras individualių išmokų jaunesniems kaip keturiasdešimties metų žvejams skaičius.

Vnt.

1.5.1.6
1.5.1.7
1.5.1.8

Individualių išmokų jaunesnėms kaip keturiasdešimties metų žvejėms
skaičius.
Bendras profesinius įgūdžius tobulinančių žvejų skaičius.
Profesinius įgūdžius tobulinančių žvejų moterų skaičius.

Vnt.
Vnt.
Vnt.

1.5.1.9

Bendras persikvalifikuojančių pagal su žvejyba nesusijusias programas žvejų skaičius.

Vnt.

1.5.1.10
1.5.1.11

Persikvalifikuojančių pagal su žvejyba nesusijusias programas žvejų
moterų skaičius.
Gauto mokymo dienų skaičius.

1.5.1.12

Bendras vienkartinį kompensavimą gaunančių žvejų skaičius, kai tinka.

1.5.1.13
2

Vnt.

Vnt.

Vnt.

Vienkartinį kompensavimą gaunančių žvejų moterų skaičius, kai tinka.
Vnt.
2 prioritetinė kryptis. Akvakultūra, vidaus vandenų žvejyba, žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara

33

Žuvininkystės sektoriaus raidos stebėsena, 2008 m tarpinė ataskaita
Eil. Nr.

Rodiklis

2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.1.7
2.1.1.8
2.1.1.9
2.1.1.10
2.1.1.11
2.1.1.12
2.1.1.13
2.1.1.14
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.1.2.6
2.1.2.7
2.1.2.8
2.1.2.9
2.1.2.10
2.1.2.11
2.1.2.12
2.1.2.13
2.1.2.14
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.2
2.1.3.3
2.1.3.4
2.1.3.5
2.1.3.6
2.1.3.7

2.1 priemonė. Akvakultūra
— 1 sritis. Gamybos pajėgumų padidėjimas dėl naujų ūkių kūrimo
Midijos
Valgomieji moliuskai
Austrės
Jūros ešerys
Paprastasis dančius
Otas
Lašiša
Jūros vandenyje užaugintas upėtakis
Ungurys
Karpis
Gėlame vandenyje užaugintas upėtakis
Tunas
Kitos rūšys
Įmonės dydis (mikroįmonė, maža, vidutinė, didelė)
— 2 sritis. Gamybos kaita dėl esamų ūkių plėtros arba modernizavimo
Midijos
Valgomieji moliuskai
Austrės
Jūros ešerys
Paprastasis dančius
Otas
Lašiša
Jūros vandenyje užaugintas upėtakis
Ungurys
Karpis
Gėlame vandenyje užaugintas upėtakis
Tunas
Kitos rūšys
Įmonės dydis (mikroįmonė, maža, vidutinė, didelė)
— 3 sritis. Žuvidėje užveisto mailiaus skaičiaus padidėjimas
Midijos
Valgomieji moliuskai
Austrės
Jūros ešerys
Paprastasis dančius
Otas
Lašiša

Matavimo vienetas

tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
Vnt.
tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
vnt. per metus
vnt. per metus
vnt. per metus
vnt. per metus
vnt. per metus
vnt. per metus
vnt. per metus
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Eil. Nr.

Rodiklis

2.1.3.8
2.1.3.9
2.1.3.10
2.1.3.11
2.1.3.12
2.1.3.13
2.1.3.14
2.1.4

Jūros vandenyje užaugintas upėtakis
Ungurys
Karpis
Gėlame vandenyje užaugintas upėtakis
Tunas
Kitos rūšys
Įmonės dydis (mikroįmonė, maža, vidutinė, didelė)
— 4 sritis. Vandens aplinkos apsaugos priemonės

2.1.4.1

Vienetas, kuris įgyvendino vandens aplinkos apsaugos priemones,
kaip numatyta reglamento (EB) Nr. 1198/2006 30 straipsnio 2 dalies a
punkte.

2.1.4.2
2.1.4.3
2.1.5
2.1.5.1
2.1.6
2.1.6.1
2.1.6.2
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.2
2.2.2.1
2.2.3
2.2.3.1
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3

Vienetas, kuris prisijungė prie Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir
audito sistemos (EMAS).
Vienetas, kuris įdiegė ekologinę gamybą.
— 5 sritis. Visuomenės sveikatai skirtos priemonės
Kompensacijas gavę moliuskų augintojai
— 6 sritis. Gyvūnų sveikatai skirtos priemonės
Kompensacijas gavę ūkininkai
Kompensacijas gavusios įmonės
2.2 priemonė. Vidaus vandenų žvejyba
— 1 sritis. Vidaus vandenų žvejybos laivai
Modernizuotų laivų tonažas
Modernizuotų laivų galia
Perorientuotų laivų tonažas
Perorientuotų laivų galia
Atitinkamas laivas
— 2 sritis. Investicijos į žvejybos vidaus vandenyse įrenginių statybą

Matavimo vienetas
vnt. per metus
vnt. per metus
vnt. per metus
vnt. per metus
vnt. per metus
vnt. per metus

jurid. asmuo
jurid. asmuo
jurid. asmuo
jurid. asmuo
Vnt.
Vnt.

GT
kW
GT
kW
laivas, vnt.

paramos gavėjai,
Paramą gavusių vienetai
vnt.
— 3 sritis. Investicijos į žvejybos vidaus vandenyse įrenginių plėtrą, įrangą ir modernizavimą
paramos gavėjai,
Paramą gavęs vienetas
vnt.
2.3 priemonė. Žuvų perdirbimas ir prekyba jomis
— 1 sritis. Perdirbimo pajėgumų didinimas (naujų vienetų statyba ir (arba) esamų vienetų
plėtra)
Švieži arba atšaldyti produktai
Konservuoti arba iš dalies konservuoti produktai
Sušaldyti arba smarkiai sušaldyti produktai

tonos per metus
tonos per metus
tonos per metus
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2.3.1.4
2.3.1.5
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2

Kiti perdirbti produktai (paruošti patiekalai, rūkyti, sūdyti, vytinti
produktai)
tonos per metus
Įmonės dydis (mikroįmonė, maža, vidutinė, didelė).
Vnt.
— 2 sritis. Perdirbimo įrenginių statyba, plėtra, įrengimas ir modernizavimas
Įrenginys, kuriame buvo pagerintos higienos ir (arba) darbo sąlygos.
Sąrašas
Prekybos įmonė, kurioje buvo pagerintos aplinkos sąlygos.
Sąrašas

2.3.2.3
2.3.2.4
2.3.3
2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.4
2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.3
2.3.4.4
2.3.4.5
3
3.1
3.1.1
3.1.2

Įrenginys, kuriame buvo įdiegtos patobulintos gamybos sistemos (kokybė, technologinės naujovės).
Įmonės dydis (mikroįmonė, maža, vidutinė, didelė).
— 3 sritis. Naujų prekybos įmonių statyba
Naudingas paviršiaus plotas (m2).
Įmonės dydis (mikroįmonė, maža, vidutinė, didelė).
— 4 sritis. Eksploatuojamų prekybos įmonių modernizavimas
Prekybos įmonė, kurioje buvo pagerintos higienos ir (arba) darbo sąlygos.
Prekybos įmonė, kurioje buvo pagerintos aplinkos sąlygos.
Prekybos įmonė, kurioje buvo įdiegtos patobulintos sistemos (kokybė, technologinės naujovės).
Prekybos įmonė, kurioje imtas vykdyti žuvininkystės ir akvakultūros
produktų atliekų apdorojimas, perdirbimas ir prekyba jomis.
Prekybos įmonė, gavusi naudos dėl šio veiksmo, išskaidant pagal
įmonės dydį (mikroįmonės, mažosios, vidutinės ir didelės įmonės).
3 prioritetinė kryptis. Bendro intereso priemonės
3.1 priemonė. Kolektyviniai veiksmai

Matavimo vienetas

Sąrašas
Vnt.
kv. m
Vnt.

Sąrašas
Sąrašas
Sąrašas
Sąrašas
Sąrašas

Įsteigtos gamintojų organizacijos.
Restruktūrizuotos gamintojų organizacijos.

Vnt.
Vnt.

3.1.3

Veiksmai, kuriais tobulinami profesiniai įgūdžiai arba plėtojami nauji
mokymo metodai ir priemonės.

Vnt.

3.1.4

Veiksmai, kuriais skatinama mokslininkų ir žuvininkystės sektoriaus
ūkio subjektų partnerystė.

Vnt.

3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Veiksmai, susiję su tinklų kūrimu ir keitimusi patirtimi bei geriausia
praktika tarp organizacijų, skatinančių lygias moterų ir vyrų galimybes, ir kitų suinteresuotųjų šalių.
Kiti veiksmai.
3.2 priemonė. Vandens gyvūnijos ir augalijos apsauga ir vystymas
Jūros plotas, saugomas stacionariais arba kilnojamaisiais įrenginiais.
Veiksmai, susiję su vidaus vandenų atkūrimu.
Veiksmai, susiję su „NATURA 2000“ teritorijomis.

Vnt.
Vnt.
kv. km
Vnt.
Vnt.
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3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.1.6
3.3.1.7
3.3.1.8
3.3.1.9
3.3.2
3.3.2.1

Veiksmai, susiję su atkurtomis nerštavietėmis ir migracijos keliais.
3.3 priemonė. Žvejybos uostai, iškrovimo vietos ir priedangos
— 1 sritis. Investicijos į eksploatuojamus žvejybos uostus

3.3.3
3.3.3.1

Įrengtų šaldymo patalpų tūris
Saugojimo patalpų, išskyrus šaldymo, tūris
Krovinių tvarkymo įrenginiai.
Ledo generatoriai.
Tiekimo įrenginiai (elektros, vandens, degalų).
Kiti įrenginiai.
Pertvarkytų krantinių plotas
Pertvarkytų krantinių linijinių metrų skaičius
Pirmajam pardavimui naudojamas plotas
— 2 sritis. Investicijos į iškrovimo vietų pertvarkymą ir tobulinimą

Matavimo vienetas
Vnt.

kv. m
m3
Vnt.
Vnt.
Vnt.
Vnt.
kv. m
m
kv. m

Paramą gavusios iškrovimo vietos.
Vietos, vnt.
— 3 sritis. Su sauga susijusios investicijos, skirtos mažų žvejybos priedangų statybai arba
modernizavimui

3.3.4
3.3.4.1
3.4
3.4.1
3.4.2

Paramą gavusios žvejybos priedangos
Vnt.
— 4 sritis. Su sauga susijusios investicijos, skirtos mažų žvejybos priedangų modernizavimui
Paramą gavusios žvejybos priedangos
Vnt.
3.4 priemonė. Naujų rinkų plėtra ir skatinimo kampanijos
Žuvininkystės ir akvakultūros produktams skirtos kampanijos.
Vnt.
Žuvininkystės įvaizdžio gerinimo kampanijos.
Vnt.

3.4.3

Veiksmai, skirti produktams, pagamintiems taikant nedidelį poveikį
aplinkai turinčius metodus, skatinti.

Vnt.

3.4.4

Veiksmai, skirti pagal reglamentą (EEB) Nr. 2081/92 (1) pripažintiems produktams skatinti.

Vnt.

3.4.5
3.4.6

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų kokybės politikos įgyvendinimo veiksmai.
Kokybės sertifikavimo skatinimo veiksmai.

Vnt.
Vnt.

3.4.7
3.4.8
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3

Perteklinių ar nepakankamai panaudojamų rūšių tiekimo į rinką skatinimo veiksmai.
Rinkos tyrimams atlikti skirti veiksmai.
3.5 priemonė. Bandomieji veiksmai
Naujų technologijų bandymai.
Valdymo planų ir žvejybos pastangos paskirstymo planų bandymai.
Veiksmai, skirti sukurti ir išbandyti metodus žvejybos įrankių selektyvumui gerinti ir priegaudai bei išmetimui mažinti.

Vnt.
Vnt.
Vnt.
Vnt.
Vnt.
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3.5.4
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Alternatyvių žvejybos valdymo metodų bandymo veiksmai.
3.6 priemonė. Žvejybos laivų perorientavimas siekiant pakeisti jų paskirtį

Matavimo vienetas
Vnt.

Laivai, perorientuoti istoriniam paveldui išsaugoti.
Laivai, perorientuoti žuvininkystės tyrimams (ŽT).
Laivai, perorientuoti mokymo poreikiams (MP).
Laivai, perorientuoti kontrolei (K).
4 prioritetinė kryptis. Darnus žuvininkystės regionų vystymasis
4.1 priemonė. Žuvininkystės regionų vystymasis

Vnt.
Vnt.
Vnt.
Vnt.

Žuvininkystės regionų konkurencingumo stiprinimo veiksmai.
Ekonominės veiklos pertvarkos ir jos krypties pakeitimo veiksmai.
Veiklos diversifikavimo veiksmai.
Žuvininkystės produktų vertės didinimo veiksmai.

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

4.1.5
4.1.6
4.1.7

Mažų žuvininkyste besiverčiančių bendruomenių ir su turizmu susijusios infrastruktūros rėmimo veiksmai.
Žuvininkystės regionų aplinkos saugojimo veiksmai.
Gamybos potencialo žuvininkystės regionuose atkūrimo veiksmai.

vnt.
vnt.
vnt.

4.1.8

Tarpregioninio ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo skatinimo veiksmai.

vnt.

4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
5
5.1
5.1.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.1.4
5.1.1.5
5.1.2
5.1.2.1
5.1.3
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.4

Įgūdžių įgijimo ir vietos plėtros strategijos rengimo bei įgyvendinimo
palengvinimo veiksmai.
Dalyvavimo padengiant grupių einamąsias išlaidas veiksmai.
Grupių ryšių palaikymo veiksmai.
Kiti veiksmai.
5 prioritetinė kryptis. Techninė parama
5.1 priemonė. Techninė parama
— 1 sritis. Programų valdymas ir įgyvendinimas

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

Techninės paramos įgyvendinant veiksmų programą veiksmai.
Administracinių gebėjimų tobulinimo veiksmai.
Ryšių palaikymo veiksmai.
Tinklų kūrimo lengvinimo veiksmai.
Vertinimo veiksmai.
— 2 sritis. Tyrimai (išskyrus vertinimą)

vnt.
vnt.
vnt.
vnt.
vnt.

Tyrimai.
— 3 sritis. Viešumas ir informavimas

vnt.

Viešumo didinimo veiksmai.
Suinteresuotųjų šalių informavimo veiksmai.
— 4 sritis. Kitos techninės paramos priemonės

vnt.
vnt.
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5.1.4.1

Kitokios techninės paramos veiksmai.

Matavimo vienetas
vnt.
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