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______________________ Nr. ______________________

Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2008 m. spalio 9 d. įsakymą
Nr. 3D-549 „Dėl Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos antrosios
prioritetinės krypties „Akvakultūra, ţvejyba vidaus vandenyse, ţuvininkystės ir akvakultūros
produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Ţvejyba vidaus vandenyse“ veiklos srities „Vidaus
vandenų ţvejybos laivų perorientavimas į kitą nei ţvejyba veiklą“ įgyvendinimo taisyklių
patvirtinimo“ (Ţin., 2008, Nr. 118-4480; 2009, Nr. 78-3247; 2011, Nr. 16-739):
1. Išdėstau įsakymą nauja redakcija:
„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2007–2013 METŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS ANTROSIOS PRIORITETINĖS KRYPTIES „AKVAKULTŪRA,
ŽVEJYBA VIDAUS VANDENYSE, ŽUVININKYSTĖS IR AKVAKULTŪROS PRODUKTŲ
PERDIRBIMAS IR RINKODARA“ PRIEMONĖS „ŽVEJYBA VIDAUS VANDENYSE“
VEIKLOS SRITIES „VIDAUS VANDENŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ PERORIENTAVIMAS Į
KITĄ NEI ŽVEJYBA VEIKLĄ“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
Vadovaudamasis 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos
ţuvininkystės 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
ţuvininkystės fondo įgyvendinimo taisykles (OL 2007 L 120, p. 1), su paskutiniais pakeitimais,
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padarytais 2010 m. gruodţio 22 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr.1249/2010 (OL 2010 L 341, p. 3),
Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos 2007 m.
gruodţio 17 d. Komisijos sprendimu Nr. C/2007/6703, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
vasario 13 d. nutarimu Nr. 190 „Dėl institucijų, atsakingų uţ Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus
2007–2013 metų veiksmų programos įgyvendinimą, paskyrimo“ (Ţin., 2007, Nr. 22-840; 2010, Nr.
51-2488), ir atsiţvelgdamas į Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų
programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro
2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 3D-339 (Ţin., 2007, Nr. 83-3404; 2011, Nr. 32-1511),
t v i r t i n u Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos
antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, ţvejyba vidaus vandenyse, ţuvininkystės ir
akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Ţvejyba vidaus vandenyse“ veiklos
srities „Vidaus vandenų ţvejybos laivų perorientavimas į kitą nei ţvejyba veiklą“ įgyvendinimo
taisykles (pridedama).“
2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų
veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, ţvejyba vidaus vandenyse,
ţuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Ţvejyba vidaus
vandenyse“ veiklos srities „Vidaus vandenų ţvejybos laivų perorientavimas į kitą nei ţvejyba
veiklą“ įgyvendinimo taisyklėse:
2.1. Išdėstau 2 punktą taip:
„2. Taisyklės parengtos vadovaujantis 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 1198/2006 dėl Europos ţuvininkystės 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 ţuvininkystės fondo įgyvendinimo taisykles (OL 2007 L 120, p. 1), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodţio 22 d. Komisijos reglamentu (ES)
Nr. 1249/2010 (OL 2010 L 341, p. 3), Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų
programa, patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. gruodţio 17 d. sprendimu Nr. C/2007/6703
(toliau – Veiksmų programa), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 13 d. nutarimu
Nr. 190 „Dėl institucijų, atsakingų uţ Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų
programos įgyvendinimą, paskyrimo“ (Ţin., 2007, Nr. 22-840; 2010, Nr. 51-2488) ir atsiţvelgiant į
Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos administravimo taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 3D-339
(Ţin., 2007, Nr. 83-3404; 2011, Nr. 32-1511) (toliau – Veiksmų programos administravimo
taisyklės).“
2.2. Išdėstau 11.1.5 punktą taip:
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„11.1.5. pareiškėjas įsipareigoja, kad po paramos skyrimo patvirtinimo, bet ne vėliau kaip
per 6 mėnesius, visi jam priklausantys ţvejybos įrankiai ir visi jam nuosavybės teise priklausantys
ţvejybos laivai, kurie neatitinka Taisyklių 11.2.2 punkte nustatytų reikalavimų, bus pašalinti,
vadovaujantis Laivų, nutraukiančių ţvejybos veiklą visam laikui, ir ţvejybos įrangos, įrankių
šalinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2009 m. birţelio 30
d. įsakymu Nr. 3D-471 (Ţin., 2009, Nr. 82-3432) (toliau – Šalinimo taisyklės), visi jam nuosavybės
teise priklausantys ţvejybos laivai bus išbraukti iš Vidaus vandenų ţvejybos laivų sąrašo,
patvirtinto Ţuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministerijos direktoriaus
2010 m. geguţės 19 d. įsakymu Nr. V1-46 (Ţin., 2010, Nr. 59-2957);“
2.3. Išdėstau 11.1.8 punktą taip:
„11.1.8. pareiškėjas įsipareigoja, kad visi perorientuoti laivai nebus naudojami ţvejybai
versliniais tikslais ir veiklą tęs tik vidaus vandenyse;“
2.4. Išdėstau 11.1.9 punktą taip:
„11.1.9. pareiškėjas įsipareigoja, kad visi jam nuosavybės teise priklausantys ţvejybos
laivai, atitinkantys Taisyklių 11.2.2 punkte nustatytus reikalavimus, po paramos skyrimo
patvirtinimo, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių, bus perorientuoti į kitą nei ţvejyba veiklą;“
2.5. Išdėstau 11.2 punktą taip:
„11.2. specialieji tinkamumo kriterijai paramai gauti pagal Priemonės veiklos sritį:
11.2.1. pareiškėjas turėjo verslinės ţvejybos leidimus ţvejoti vidaus vandens telkiniuose ir
ţvejojo ne maţiau kaip 50 kalendorinių dienų per kiekvieną iš dviejų paskutinių 12 mėnesių
laikotarpių, skaičiuojant atgaline tvarka nuo paramos paraiškos pateikimo dienos;
11.2.2. įmonė turi perorientuoti į kitą nei ţvejyba veiklą visus savo laivus, kurie atitinka
šiuos reikalavimus:
11.2.2.1. laivas įregistruotas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre;
11.2.2.2. laivui išduotas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimas, kad atitinka
teisės aktų nustatytus reikalavimfus;
11.2.2.3. laivas tinkamas eksploatuoti;
11.2.2.4. laivas pareiškėjui priklauso nuosavybės teise;
11.2.2.5. laivas įrašytas iki 2008 m. spalio 1 d. į Vidaus vandenų ţvejybos laivų sąrašą,
tvirtinamą Ţuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos ţemės ūkio misterijos direktoriaus
įsakymu;
11.2.2.6. laivas nėra įtrauktas į Lietuvos Respublikos ţvejojančių jūrų vandenyse laivų
duomenų sistemą (Bendrijos ţvejybos laivyno registrą).“
2.6. Išdėstau 12 punktą taip:
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„12.1. nutraukiant ţvejybos veiklą Kauno mariose skiriama 558 750 Lt (75 proc. lėšų) iš
EŢF ir 186 250 Lt (25 proc. lėšų) bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos
valstybės biudţete;
12.2. nutraukiant ţvejybos veiklą Kuršių mariose skiriama 375 000 Lt (75 proc. lėšų) iš EŢF
ir 125 000 Lt (25 proc. lėšų) bendrojo finansavimo lėšų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės
biudţete.“
2.7. Išdėstau 14 punktą taip:
„14. Kompensacijos dydis pagal Priemonės veiklos sritį apskaičiuojamas pagal formulę:

Laivo kategorija pagal laivo

Litai

bendrąją talpą (GT)
0 < 10

37 980,80/GT + 6 905,60

10 < 25

17 264,00/GT + 214 073,60

25 < 100

14 501,76/GT + 283 129,60

GT – ţvejybos laivų, atitinkančių Taisyklių 11.2.2 punkte nustatytus reikalavimus, bendrasis
tonaţas, GT (laivo bendrasis tonaţas skaičiuojamas, kaip apibrėţta 1986 m. rugpjūčio 22 d. Tarybos
reglamente (EEB) Nr. 2930/86, nustatančiame ţvejybinių laivų charakteristikas (OL 2004 m.
specialusis leidimas, 4 skyrius, 1 tomas, p. 214), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1994 m.
gruodţio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3259/94 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius,
2 tomas, p. 191), ir 1995 m. kovo 20 d. Komisijos sprendime 95/84/EB dėl Tarybos reglamento
(EEB) Nr. 2930/86, nustatančio ţvejybinių laivų charakteristikas, priedo įgyvendinimo (OL 2004
m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 2 tomas, p. 199).“
2.8. Išdėstau 48 punktą taip:
„48. Paramos gavėjas, gavęs paramą pagal Priemonės veiklos sritį, per 3 mėnesius
kalendoriniams metams pasibaigus Agentūrai privalo pateikti projekto įgyvendinimo ataskaitą,
pridedant dokumentus įrodančius pakeistą ţvejybos laivo (-ų) paskirtį, vykdytą veiklą ar
perorientuoto laivo pašalinimą pagal Šalinimo taisykles. Jei praėjus 2 (dviem) metams po
sprendimo skirti paramą patvirtinimo dienos paramos gavėjo, perorientuoto (-ų) į kitą nei ţvejyba
veiklą, laivo (-ų) veikla bus nutraukta ir laivas (-ai) sunaikintas (-i), tai paskutinė ataskaita teikiama
per 3 mėnesius pasibaigus metams, kai buvo sunaikintas paskutinis laivas. Jei paramos gavėjo,
perorientuoto (-ų) į kitą nei ţvejyba veiklą, laivo (-ų) veikla bus tęsiama iki 2015 m. gruodţio 31 d.,
paskutinė ataskaita turi būti pateikta ne vėliau kaip iki 2016 m. kovo 31 d. Projekto įgyvendinimo
ataskaitos forma pateikiama šių Taisyklių 3 priede.“
2.9. Išdėstau 1 priedo IV skyriaus 5 punktą taip:
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“
5.

Ar įsipareigojate, kad visi Jums priklausantys ţvejybos
įrankiai ir visi Jums nuosavybės teise priklausantys ţvejybos
laivai, kurie neatitinka Taisyklių 11.2.2 punkto reikalavimų,
po paramos skyrimo patvirtinimo, bet ne vėliau kaip per 6
mėnesius, bus pašalinti vadovaujantis Laivų, nutraukiančių
ţvejybos veiklą visam laikui, ir ţvejybos įrangos, įrankių
šalinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
ţemės ūkio ministro 2009 m. birţelio 30 d. įsakymu Nr. 3D471 (Ţin., 2009, Nr. 82-3432) (toliau – Šalinimo taisyklės)?

Taip

Ne

„
2.10. Išdėstau 1 priedo IV skyriaus 6 punktą taip:
“
6.

Ar įsipareigojate po paramos skyrimo patvirtinimo, bet ne
vėliau kaip per 12 mėnesių, perorientuoti visus Jums
nuosavybės teise priklausančius laivus, atitinkančius
Taisyklių 11.2.2 punkte nustatytus reikalavimus, į kitą nei
ţvejyba veiklą?

Taip

Ne

Taip

Ne

”
2.11. Išdėstau 1 priedo IV skyriaus 7 punktą taip:
“
7.

Ar įsipareigojate, kad visi perorientuoti laivai nebus
naudojami ţvejybai versliniais tikslais ir laivai veiklą tęs tik
vidaus vandenyse?

„
2.12. Išdėstau 1 priedo V skyriaus 7 punktą taip:
“

7.

Regiono aplinkos apsaugos departamento arba jo įgalioto padalinio,
kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra vandens telkinys, išduoti
verslinės ţvejybos leidimai (Verslinės ţvejybos leidimai teikiami uţ 2
metus skaičiuojant atgaline tvarka nuo paramos paraiškos pateikimo
dienos).

|__|__|

„
2.13. Išdėstau 1 priedo VI skyriaus 6 punktą taip:
„6. Sutinku, kad paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano
asmens ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos administravimo informacinėse
sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens duomenis ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų,
registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.“
2.14. Išdėstau 1 priedo VI skyriaus 14 punktą taip:
„14. Esu informuotas, kad turiu teisę ţinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipaţinti
su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo
asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys
tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Esu
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informuotas, kad duomenų valdytojas yra Agentūra.“
2.15. Išdėstau 2 priedo IV skyriaus 4 punktą taip:
“
4.

Ar įsipareigojate, kad visi Jums priklausantys ţvejybos
įrankiai ir visi Jums nuosavybės teise priklausantys ţvejybos
laivai, kurie neatitinka Taisyklių 11.2.2 punkto reikalavimų,
po paramos skyrimo patvirtinimo, bet ne vėliau kaip per 6
mėnesius, bus pašalinti, vadovaujantis Laivų, nutraukiančių
ţvejybos veiklą visam laikui, ir ţvejybos įrangos, įrankių
šalinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
ţemės ūkio ministro 2009 m. birţelio 30 d. įsakymu Nr. 3D471 (Ţin., 2009, Nr. 82-343 (toliau – Šalinimo taisyklės)?

Taip

Ne

„
2.16. Išdėstau 2 priedo IV skyriaus 6 punktą taip:
“
6.

Ar įsipareigojate po paramos skyrimo patvirtinimo, bet ne
vėliau kaip per 12 mėnesių, perorientuoti visus Jums
nuosavybės teise priklausančius ţvejybos laivus, atitinkančius
Taisyklių 11.2.2 punkte nustatytus reikalavimus, į kitą nei
ţvejyba veiklą?

Taip

Ne

Taip

Ne

„
2.17. Idėstau 2 priedo IV skyriaus 7 punktą taip:
“
7.

Ar įsipareigojate, kad visi perorientuoti laivai nebus
naudojami ţvejybai versliniais tikslais ir veiklą tęs tik vidaus
vandenyse?

„
2.18. Išdėstau 2 priedo V skyriaus 7 punktą taip:
“
7.

Regiono aplinkos apsaugos departamento arba jo įgalioto padalinio,
kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra vandens telkinys, išduoti
verslinės ţvejybos leidimai (Verslinės ţvejybos leidimai teikiami uţ 2
metus skaičiuojant atgaline tvarka nuo paramos paraiškos pateikimo
dienos).

|__|__|

„
2.19.

Pripaţįstu netekusiu galios 2 priedo V skyriaus 8 punktą.

2.20.

Išdėstau 2 priedo VI skyriaus 6 punktą taip:

„6. Sutinku, kad paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys mano
asmens ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi paramos administravimo informacinėse
sistemose ir kad Agentūra gautų mano asmens duomenis ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų,
registrų ar duomenų bazių paramos administravimo klausimais.“
2.21. Išdėstau 2 priedo VI skyriaus 14 punktą taip:
„14. Esu informuotas, kad turiu teisę ţinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipaţinti
su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo
asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys
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tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Esu
informuotas, kad duomenų valdytojas yra Agentūra.“

Ţemės ūkio ministras

Kazys Starkevičius

Įsakymą rengė Ţuvininkystės departamento (direktorius D. Nienius, tel. 2398 410) Europos
Sąjungos paramos skyriaus (vedėja R. Daunytė, tel. 239 1087) vyriausioji specialistė E. Urbonaitė,
tel. 239 8407.
Įsakymas skelbiamas „Valstybės ţiniose“ ir Ţemės ūkio ministerijos tinklalapyje.

