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LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2007–2013 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
PIRMOSIOS PRIORITETINĖS KRYPTIES „JŪRŲ ŽVEJYBOS LAIVYNO PRITAIKYMO
PRIEMONĖS“
PRIEMONĖS „SOCIALINIO-EKONOMINIO POBŪDŽIO PRIEMONĖS“ VEIKLOS SRITIES
„KOMPENSACIJOS ŽVEJAMS, NETEKUSIEMS DARBO DĖL LAIVO ŽVEJYBOS VEIKLOS
NUTRAUKIMO VISAM LAIKUI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės
krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonės „Socialinio-ekonominio pobūdžio

priemonės“ veiklos srities „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo dėl laivo žvejybos veiklos
nutraukimo visam laikui“ įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – nustatyti paramos pagal
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa)
pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonės „Socialinioekonominio pobūdžio priemonės“ (toliau – Priemonė) veiklos srities „Kompensacija žvejams, netekusiems
darbo dėl laivo žvejybos veiklos nutraukimo visam laikui“ (toliau – Veiklos sritis) įgyvendinimo tvarką.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1198/2006 dėl
Europos žuvininkystės fondo (OL 2006 L 223, p. 1), 2007 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentu (EB)
Nr. 498/2007, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės
fondo įgyvendinimo taisykles (OL 2007 L 120, p. 1), Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų
veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. C/2007/6703,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 190 „Dėl institucijų, atsakingų už
Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ (Žin.,
2007, Nr. 22-840; 2008, Nr. 143-5707) ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų
programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m.
liepos 13 d. įsakymu Nr. 3D-339 (Žin., 2007, Nr. 83-3404; 2009, Nr. 27-1060) (toliau – Veiksmų programos
administravimo taisyklės).
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000,
Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527), Veiksmų programos administravimo taisyklėse, reglamente (EB)
Nr. 1198/2006, reglamente (EB) Nr. 498/2007 ir kituose teisės aktuose.
II. PRIEMONĖS VEIKLOS SRITIES TIKSLAS IR UŽDAVINYS
4. Bendrasis pirmosios prioritetinės krypties tikslas – suderinti žvejybos laivyno žvejybos pajėgumus su
žvejybos galimybėmis ir sukurti modernų, konkurencingą ir efektyvų žvejybos laivyną.
5. Priemonės uždavinys – mažinti galimas socialines-ekonomines pokyčių žvejybos sektoriuje pasekmes.
III. TINKAMI IR NETINKAMI PAREIŠKĖJAI
6. Paramos paraiškas (toliau – paramos paraiška) gali teikti fiziniai asmenys ne trumpiau kaip 12 mėnesių
per pastaruosius dvejus metus, skaičiuojant atgal nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, dirbę žvejais
žvejybos laivuose tolimuosiuose jūrų vandenyse ar žvejybos įmonėje, žvejojančioje Baltijos jūros
priekrantėje, kuriose žvejybos veikla buvo nutraukta visam laikui, pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus
2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo
priemonės“ priemonės „Laivų žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui“ veiklos sritis „Laivų žvejybos
veiklos nutraukimas visam laikui atiduodant laivus į metalo laužą“ ir „Žvejybos laivų perorientavimas kitai
ne žvejybos veiklai“.
7. Pareiškėjas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.
8. Pareiškėjas neturi uždelstų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos biudžetui ir (ar) Valstybinio socialinio
draudimo fondui (ši nuostata gali būti netaikoma asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).
9. Pareiškėjas laikomas netinkamu ir jis negali teikti paramos paraiškos, jeigu:
9.1. pareiškėjui yra priimtas galutinis sprendimas dėl:
9.1.1. pareiškėjo, ketinusio gauti arba gavusio paramą iš Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros
paramos programos, Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo, Europos žemės ūkio garantijų
fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Žuvininkystės orientavimo finansinio instrumento, Europos
žuvininkystės fondo (toliau – EŽF), paramos sutarties ar paramos skyrimo sąlygų pažeidimo, kai pažeidimo

suma lygi arba didesnė kaip 34 528 Lt. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą vienerius
metus nuo galutinio sprendimo priėmimo dienos;
9.1.2. pareiškėjo įvykdytos nusikalstamos veikos, susijusios su parama iš Specialiosios žemės ūkio ir
kaimo plėtros paramos programos, Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo, Europos žemės ūkio
garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Žuvininkystės orientavimo finansinio instrumento,
EŽF. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą dvejus metus nuo galutinio sprendimo
priėmimo;
9.2. pareiškėjas įsidarbino žveju kitame laive ar įmonėje, kai neteko žvejo darbo dėl žvejybos
laivo/įmonės žvejybos veiklos nutraukimo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų
veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“
priemonės „Laivų žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui“ veiklos sritis „Laivų žvejybos veiklos
nutraukimas visam laikui atiduodant laivus į metalo laužą“ ir „Žvejybos laivų perorientavimas kitai ne
žvejybos veiklai“;
9.3. pareiškėjas yra gavęs paramą arba yra juridinio asmens, gavusio paramą pagal Lietuvos
žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų
žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonės „Laivų žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui“
veiklos sritis „Laivų žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui atiduodant laivus į metalo laužą“ ir
„Žvejybos laivų perorientavimas kitai ne žvejybos veiklai“, dalyvis;
9.4. pareiškėjas yra gavęs paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų
programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ priemonės
„Socialinio-ekonominio pobūdžio priemonės“ veiklos srities „Ankstyvas pasitraukimas iš žvejybos sektoriaus“.
10. Pareiškėjas per visą 2007–2013 metų laikotarpį gali teikti tik vieną paramos paraišką pagal Priemonės
Veiklos sritį. Jei pirmoji paramos paraiška nėra išregistruota, kitos to paties pareiškėjo pateiktos paramos
paraiškos atmetamos.
IV. TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ KRITERIJAI
11. Projektas turi atitikti tinkamumo kriterijus paramos paraiškos pateikimo dieną, kurie vertinami pagal
pateiktus duomenis bei viešuosiuose registruose esančią informaciją.
12. Bendrieji tinkamumo kriterijai paramai gauti:
12.1. Paraišką teikia pareiškėjas, įvardytas tinkamu pareiškėju pagal šių Taisyklių III skyrių;
12.2. projekte numatyti veiksmai prisideda prie Taisyklių II skyriuje nurodyto tikslo ir uždavinio
įgyvendinimo;
12.3. pareiškėjas patvirtina ir įsipareigoja užtikrinti, kad projektui nebuvo, nėra ir nebus skirta
kompensacija iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų;
12.4. pareiškėjas neprieštarauja, kad duomenys apie pateiktą paramos paraišką, gaunamą paramą ir
įgyvendinamą projektą bus viešinami vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 498/2007 30 straipsnyje ir
31 straipsnio antros pastraipos d punkte pateiktais reikalavimais.
13. Specialieji tinkamumo kriterijai:
13.1. pareiškėjas per pastaruosius 24 kalendorinius mėnesius, skaičiuojant atgal nuo paramos dėl laivo
arba įmonės žvejybos veiklos nutraukimo visam laikui pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–
2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo
priemonės“ priemonės „Laivų žvejybos veiklos nutraukimas visam laikui“ veiklos sritis „Laivų žvejybos
veiklos nutraukimas visam laikui atiduodant laivus į metalo laužą“ ir „Žvejybos laivų perorientavimas kitai
ne žvejybos veiklai“ skyrimo patvirtinimo dienos, tame laive ar įmonėje dirbo žveju ne mažiau kaip dvylika
mėnesių (t. y. 365 kalendorines dienas);

13.2. laivas, kuris vykdė žvejybos veiklą tolimuosiuose jūrų vandenyse, arba Baltijos jūros priekrantėje
žvejojančios įmonės, kurioje dirbo pareiškėjas, laivas turi būti išbrauktas iš Lietuvos Respublikos
žvejojančių jūrų vandenyse laivų duomenų sistemos (Bendrijos žvejybos laivyno registro);
13.3. pareiškėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo informacinio pranešimo apie
paramos skyrimo patvirtinimą išsiuntimo dienos nutraukti žvejo darbą ir nedirbti žveju 1 (vienerius) metus
nuo paramos gavimo ir per 5 darbo dienas informuoti Agentūrą, jei pradės dirbti žveju nepraėjus metams po
paramos gavimo, ir grąžinti paramą pro rata temporis pagrindu, galės pasilikti proporcingą dalį už nedirbtą
laikotarpį, o kitą dalį grąžinti.
V. PARAMOS DYDIS
14. 85 proc. lėšų priemonei įgyvendinti skiriama iš Europos žuvininkystės fondo ir 15 proc. – bendrojo
finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete, bendrojo finansavimo. Kvietimui
skirta 1 200 000 Lt.
15. Parama skiriama kaip vienkartinė 24 000 Lt kompensacija.
VI. KVIETIMAS TEIKTI PARAMOS PARAIŠKAS
16. Kvietimai teikti paramos paraiškas skelbiami ir paramos paraiškos priimamos taikant ribotos trukmės
paramos paraiškų priėmimo procedūrą, kaip nurodyta Veiksmų programos administravimo taisyklėse.
17. Kvietimą teikti paramos paraiškas skelbia Agentūra. Kvietimas skelbiamas „Valstybės žinių“ priede
„Informaciniai pranešimai“ ir Agentūros interneto tinklalapyje (www.nma.lt).
VII. PARAMOS PARAIŠKOS PILDYMAS, TEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS
18. Paramos paraiškos forma ir kartu su paramos paraiška teikiami dokumentai pateikiami šių Taisyklių
1 priede.
19. Pareiškėjas kartu su paramos paraiška gali pateikti kitus papildomus dokumentus, kurie, jo manymu,
gali būti svarbūs vertinant Paraišką.
20. Paramos paraiškas iš pareiškėjų priima ir registruoja Agentūros Kontrolės departamento teritoriniai
skyriai, kurių adresai nurodyti Agentūros interneto tinklalapyje (www.nma.lt).
21. Paramos paraiška turi būti pateikta asmeniškai ar per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, per
kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paramos paraiškos nepriimamos.
22. Paramos paraiškos, pateiktos pasibaigus kvietime teikti paramos paraiškas nurodytam paramos
paraiškų priėmimo terminui, nepriimamos.
23. Paramos paraiška turi būti pateikta spausdintine forma (užpildyta kompiuteriu). Ranka užpildytos
paramos paraiškos nebus registruojamos ir vertinamos.
24. Turi būti pateikiamas vienas paramos paraiškos egzempliorius ir elektroninis paramos paraiškos
variantas, įrašytas į elektroninę laikmeną Word formatu, taip pat prie paramos paraiškos pridedamų
dokumentų (originalų) komplektas. Jeigu pareiškėjas negali palikti dokumento originalo, jis turi pateikti
originalą ir kopiją, kurios atitiktis originalui patikrinama pirminio tikrinimo metu ir grąžinama pareiškėjui.
Paramos paraiška su priedais turi būti įsegta į segtuvą.
25. Paramos paraiška ir prie jos pridedami dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Kita kalba
užpildyta paramos paraiška ir pateikti dokumentai nepriimami. Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo privalo
pasirašyti kiekvieną paramos paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų lapą.
26. Paramos paraišką pateikusiam pareiškėjui įteikiamas paraiškos registravimą patvirtinantis raštas.

27. Paramos paraiškos ir elektroninio paramos paraiškos varianto turinys turi sutapti. Jeigu paramos
paraiškos ir (ar) elektroninio paramos paraiškos varianto duomenys nesutampa, Agentūra vadovaujasi
pareiškėjo pasirašytu paramos paraiškos originalu.
28. Užregistravus paramos paraišką, pareiškėjas gali teikti papildomą informaciją, jei jos pareikalauja
Agentūra. Į papildomą informaciją, kurią pareiškėjas pateikia savo iniciatyva (išskyrus Taisyklių 29 punkte
numatytas išimtis), neatsižvelgiama.
29. Pareiškėjas, esant svarbioms aplinkybėms, be paklausimo gali pateikti papildomą informaciją,
lemiančią objektyvų paramos paraiškos vertinimą, jei dėl objektyvių priežasčių negalėjo jos pateikti kartu su
paramos paraiška (pvz.: pasikeitę tiesioginio ryšio duomenys, duomenys, turintys įtakos kompensacijos
skyrimui, ir pan.). Papildomi dokumentai gali būti pateikiami iki paramos paraiškos tinkamumo vertinimo
pabaigos. Pateikiant papildomus dokumentus būtina raštu nurodyti priežastis, lėmusias dokumentų
nepateikimo faktą.
30. Po paramos paraiškos užregistravimo pareiškėjas turi teisę raštu pranešti Agentūrai apie pateiktos
paramos paraiškos atšaukimą. Pareiškėjo prašymu išregistruota paramos paraiška nebus toliau
administruojama. Į vėlesnius pareiškėjo prašymus toliau administruoti paramos paraišką neatsižvelgiama.
31. Informacija apie užregistruotas paramos paraiškas skelbiama Agentūros interneto tinklalapyje
(www.nma.lt), nurodant pareiškėjo pavadinimą, paramos Paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, taip pat
nurodomas bendras registruotų paramos paraiškų skaičius.
VIII. PARAMOS PARAIŠKOS VERTINIMAS IR PARAMOS SKYRIMO PATVIRTINIMAS
32. Paramos paraiškos vertinimą Agentūra turi atlikti per 3 mėnesius nuo jos įregistravimo dienos.
Paramos paraiškos vertinimas organizuojamas vadovaujantis Veiksmų programos administravimo
taisyklėmis.
33. Paramos paraiškos vertinimo metu pareiškėjui gali būti siunčiami paklausimai dėl papildomų
duomenų ir (ar) dokumentų pateikimo. Tokiais atvejais paramos paraiškos vertinimas atitinkamai
pratęsiamas paklausimo išsiuntimo ir atsakymo gavimo laikotarpiui.
34. Paramos paraiškos vertinimo metu yra nustatoma, ar pareiškėjas yra tinkamas paramai gauti.
35. Įvertinus paramos paraišką, sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo priima ir tvirtina Agentūra
darbo procedūrų apraše nustatyta tvarka.
36. Patvirtinus paramos skyrimą, pareiškėjas tampa paramos gavėju. Agentūra apie patvirtintą sprendimą
dėl paramos skyrimo ar neskyrimo informuoja paramos gavėją ir (arba) pareiškėją Veiksmų programos
administravimo taisyklių nustatyta tvarka.
37. Paramos sutartis nesudaroma.
38. Informacija apie paramos gavėjus, nurodant paramos gavėjo pavadinimą ir skirtą paramos sumą,
skelbiama Agentūros interneto tinklalapyje (www.nma.lt).
IX. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS
39. Priemonei taikomas vienkartinis kompensacijos išmokėjimo būdas. Paramos lėšos paramos gavėjui
išmokamos Veiksmų programos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
40. Paramos gavėjas, praėjus 1 metams nuo paramos gavimo, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį privalo
pateikti Agentūrai dokumentus, patvirtinančius, jog nedirbo žveju vienerius metus nuo paramos gavimo:
darbo sutarties (-čių) kopiją arba įsakymo dėl priėmimo į darbą kopiją, patvirtintą darbdavio vadovo ar jo
įgalioto asmens parašu ir antspaudu, ir pažymą iš darbdavio apie paramos gavėjo darbe atliekamas funkcijas.
Teikdamas Agentūrai šiuos dokumentus, paramos gavėjas turi nurodyti paramos gavėjo pavadinimą ir
paramos paraiškos registracijos numerį.

41. Agentūra paramos gavėjo pateiktus dokumentus išnagrinėja per 20 darbo dienų ir nustato, ar paramos
gavėjas vienerius metus nuo paramos gavimo nedirbo žveju (t. y. nedirbo veikiančiame jūrų žvejybos laive
arba žvejybos įmonėje). Jeigu paramos gavėjo pateiktų dokumentų nepakanka šio įsipareigojimo laikymosi
faktui patikrinti, Agentūra gali paprašyti paramos gavėją pateikti papildomos informacijos ir nustatyti
terminą (ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų), per kurį paramos gavėjas turi ją pateikti, arba kreiptis į kitas
valstybės institucijas dėl papildomos informacijos pateikimo. Nustačius, kad paramos gavėjas dirbo žveju
vienerius metus po paramos gavimo, taikoma sankcija, numatyta Taisyklių X skyriuje.
X. SANKCIJOS
42. Paramos gavėjui pažeidžiant ar nesilaikant Paraiškos ir Taisyklių nuostatų, numatoma taikyti
sankcijas – paramos neišmokėjimas ir paramos grąžinimas, kai išmokėta paramos suma.
43. Sankcijos taikomos, kai paramos gavėjas:
43.1. nepateikia, pateikia neteisingą informaciją arba nuslepia informaciją, kuri galėjo turėti reikšmės
priimant sprendimą dėl paramos suteikimo ir išmokėjimo;
43.2. pradėjo dirbti žveju nepraėjus vieneriems metams po paramos gavimo;
43.3. negrąžina Agentūrai klaidingai apskaičiuotos ir pervestos į atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumos;
43.4. prieštarauja, kad informacija apie gaunamą (gautą) paramos sumą būtų viešinama teisės aktų
nustatyta tvarka;
43.5. nevykdo įsipareigojimų, prisiimtų pateikus Paraišką;
43.6. nesilaikė ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, susijusių su projekto įgyvendinimu, reikalavimų.
XI. APSKUNDIMO TVARKA
44. Pareiškėjai ir (ar) paramos gavėjai, nesutinkantys su Agentūros, Ministerijos sprendimais, veiksmais
arba neveikimu, susijusiais su paramos Paraiškos administravimu ir paramos skyrimu, gali juos apskųsti
Veiksmų programos administravimo taisyklių nustatyta tvarka.
XII. INFORMACIJOS TEIKIMAS
45. Informacija ir paaiškinimai dėl paramos skyrimo suteikiami telefonais, nurodytais Agentūros
interneto tinklalapyje, elektroninio pašto adresu info@nma.lt.
46. Klausiant faksu ar elektroniniu paštu turi būti pateikiama aiški nuoroda į Priemonės Veiklos srities
pavadinimą, klausiančiojo vardas ir pavardė ir telefonas.
47. Atsakymai į klausimus, kurie gali būti aktualūs daugeliui potencialių pareiškėjų, skelbiami Agentūros
tinklalapyje www.nma.lt, skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai“.
48. Informacija apie paramos Paraišką vertinančius asmenis neteikiama.
__________________

