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TIKSLAS
UŽTIKRINTI KOKYBIŠKĄ LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–
2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS IR LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–
2020 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ
•Koreguojant Partnerytės sutarties dalį „BIVP teritorija“ skiltį „ŽUVININKYSTĖS
REGIONAI“ siūloma įtraukti išimtį dėl gyventojų skaičiaus Neringos ir Klaipėdos
miesto savivaldybėms.
•Išimtis nustatoma, nes Neringa yra išskirtinis regionas su mažiau nei 3 000
gyventojų, kur apie 2% gyventojų dirba žuvininkystės sektoriuje. Klaipėdos mieste
registruotų įmonių žuvininkystės produkcija sudaro apie 75 proc. visos šalies
produkcijos.
•Suvienodinti Žuvininkystės veiksmų programoje ir Kaimo plėtros programoje
patvirtintas lėšas su Partnerytės sutartyje patvirtintomis EJRŽF ir EŽŪFKP
lėšomis.

SIŪLOMAS PIRMAS PAKEITIMAS
„3.1.1.2. Žuvininkystės regionai. Žvejybos ir akvakultūros regionas – regionas su

jūros, upės ar ežero pakrante, įskaitant tvenkinius ar upės baseiną, kuriame daug darbuotojų
dirba žvejybos arba akvakultūros sektoriuje, funkciniu požiūriu geografiškai, ekonomiškai ir
socialiai susijusiame ir valstybės narės skirtame šiam tikslui.
Žvejybos ir akvakultūros regiono teritorija turi būtai aiškiai apibrėžta – teritorijos
atitikimas žvejybos ir akvakultūros regiono apibrėžčiai nagrinėjamas savivaldybių
lygmeniu, teritorija gali apimti savivaldybės teritoriją ir dalį kitos ar kelių savivaldybių
teritorijų. Savivaldybių skaičius žvejybos ir akvakultūros regione neribojamas. Tačiau
gyventojų skaičius žvejybos ir akvakultūros regione turi būti ne mažesnis nei 10 tūkst. ir ne
didesnis nei 150 tūkst. Dėl išskirtinės žvejybos verslo koncentracijos išimtis šiuo požiūriu
turi būti taikomas Neringos ir Klaipėdos miesto savivaldybėms.

SIŪLOMAS PIRMAS PAKEITIMAS
Išimtis nustatoma, nes Neringa yra išskirtinis regionas su mažiau nei 3 000 gyventojų,
kur apie 2% gyventojų dirba žuvininkystės sektoriuje. Kuršių nerija yra paskelbta
nacionalinio parko teritorija, kurioje iki XX a. pradžios gyvenvietės buvo sudarytos
išimtinai tik iš žvejų kaimų. 2013 m. duomenimis apie 8% visų Lietuvos žvejybos ir
akvakultūros sektoriaus darbuotojų dirba Klaipėdos mieste ir apie 7% – Neringoje.
Klaipėdos mieste registruotų įmonių žuvininkystės produkcija sudaro apie 75 proc. visos
šalies produkcijos, joje yra vienintelis Lietuvoje jūrų uostas, kuriame sugautas žuvis
iškrauna žvejybos laivai, veikia Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukcionas,
sukurta žvejybos laivų aptarnavimo infrastruktūra.
2007–2013 m. laikotarpiu Neringoje buvo įgyvendinti tokie žvejų bendruomenei
naudingi ir ilgametes žvejybos tradicijas puoselėjantys vietos projektai kaip kormoranų
populiacijos racionalus ribojimas; etnografinės žvejo sodybos tvarkymas kultūros paveldui
eksponuoti; prieplaukos aprūpinimas įranga žvejų reikmėms; žvejybos nuomos punkto
turizmui plėtoti įrengimas ir kt. Klaipėdos mieste 2007–2013 m. buvo įgyvendinti tokie
vietos projektai kaip Smiltelės upės ir Danės upės pakrančių valymas; senovinio laivo
parengimas žvejybos tradicijoms puoselėti; žuvies vartojimo skatinimo projektai. Panašūs
didelę išliekamąją vertę turintys ir nuo žvejybos ypač priklausomų regionų išskirtinumą
leidžiantys pabrėžti projektai negalėtų būti įgyvendinami 2014–2020 m., jei šie regionai
nebūtų pripažinti žvejybos ir akvakultūros regionais.“

SIŪLOMAS ANTRAS PAKEITIMAS
•Siūlome pakeisti Partnerystės sutarties 1.4.1 dalies „Indikatyvus finansinių išteklių
pasiskirstymas pagal teminius tikslus ir ESI fondus“ 2 lentelę „Indikatyvus finansinių
išteklių pasiskirstymas pagal teminius tikslus ir ESI fondus (EUR) (preliminarus)“
Teminiai tikslai

ERPF

ESF

Sanglaudos
fondas

EŽŪFKP

EJRŽF

(3) mažųjų ir vidutinių įmonių, žemės ūkio
sektoriaus (EŽŪFKP) ir žuvininkystės bei
akvakultūros sektoriaus (EJRŽF)
konkurencingumo didinimas

531.603.253

0

0

658.634.938

31.230.332
31.363.899

(4) perėjimo prie mažai anglies dioksido į
aplinką išskiriančių technologijų
ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas

517.201.697

0

454.118.432

146.124.564
136.907.604

325.750

(5) prisitaikymo prie klimato kaitos,
rizikos prevencijos ir valdymo skatinimas

4.064.010

0

104.842.447

196.764.164
216.513.793

0

(6) aplinkosauga ir išteklių naudojimo
veiksmingumo skatinimas

189.613.699

0

539.257.440

196.764.164
216.513.793

17.674.645

(8) užimtumo skatinimas ir darbo jėgos
judumo rėmimas

421.299.136

275.504.430

0

67.797.724
82.415.426

10.395.562

0

25.812.183

187.543.198

64.523.530

3.805.933
3.672.366

Techninė parama

SIŪLOMAS ANTRAS PAKEITIMAS
•Siūlome pakeisti Partnerystės sutarties 1.4.1 dalies „Indikatyvus finansinių išteklių
pasiskirstymas pagal teminius tikslus ir ESI fondus“ 4 lentelę „Techninei paramai skiriami
asignavimai pagal regionų kategorijas ir fondus“

Fondas

Techninės paramos
asignavimai (EUR)

Regiono kategorija

Techninės paramos
dalis pagal fondus
(proc.)

EŽŪFKP

–

64.523.530
57.323.530

4,0
3,6

EJRŽF

–

3.805.933
3.672.366

6,0
5,8

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

