Lietuvos žuvininkystės sektoriaus
2007–2013 m. veiksmų programos
4 prioritetinės krypties “Tvari
žuvininkystės regionų plėtra”
įgyvendinimas Lietuvoje

PAGRINDINIAI ES DOKUMENTAI:


Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo



Komisijos reglamentas (EB) Nr. 498/2007 nustatantis išsamias Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo
įgyvendinimo taisykles

PAGRINDINIAI NACIONALINIAI DOKUMENTAI:


Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų nacionalinis strateginis
planas (patvirtintas 2007 m. birželio 19 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 654)



Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programa
patvirtina 2007 m. gruodžio 17 d. Europos Komisijos sprendimu

Bendras Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų nacionalinio strateginio plano
tikslas žuvininkystės sektoriaus plėtra ir konkurencingumo didinimas, užtikrinant ekonominį, aplinkos ir
socialinį tvarumą, žuvų išteklių tausojimą ir atkūrimą

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007 – 2013 m.
veiksmų programos prioritetinės kryptys ir jų tikslai

I KRYPTIS:
Žvejybos laivyno pajėgumų
pritaikymas
Tikslas :
Suderinti žvejybos pajėgumus su
žvejybos galimybėmis ir sukurti
modernų, konkurencingą ir
efektyvų žvejybos laivyną

II KRYPTIS:
Akvakultūra, žvejyba vidaus
vandenyse,žuvų perdirbimas ir
rinkodara

III KRYPTIS:
Bendro intereso priemonės

IV KRYPTIS:
Tvari žuvininkystės regionų
plėtra

Tikslas :
Plėtoti akvakultūrą, suderinti
žvejybos pajėgumus su
esamais žuvų ištekliais ir
sukurti konkurencingą vidaus vandenų žvejybos
laivyną, plėtoti žuvų
perdirbimą, didinant sektoriaus produktų konkurencingumą rinkoje.

Tikslas :
Kuriant konkurencingą žuvininkystės sektorių, skatinti
įmonių ir pripažintų gamintojų organizacijų arba kitų
visuomeninių organizacijų
bendrą veiklą, saugoti ir plėtoti gyvuosius vandens išteklius, užtikrinti žvejybos uostų
ir prieplaukų bei jų infrastruktūros objektų plėtrą

Tikslas :
Žuvininkystės regionų
tvari plėtra ir gyvenimo
kokybės juose gerinimas
vietos iniciatyvos ir partnerystės pagrindu

EUROPOS ŽUVININKYSTĖS FONDAS

4 prioritetinės krypties išskirtinumas


Įgyvendinat 4 prioritetinę kryptį siekiama žuvininkystės regionų
tvarios plėtros ir gyvenimo kokybės juose gerinimo vietos
iniciatyvos ir partnerystės pagrindu.

Bus taikomas „iš apačios į viršų“ principas leidžiant:


apsibrėžti teritoriją, kurioje ketinama įgyvendinti žuvininkystės
regiono plėtros strategiją;



inicijuoti vietinių žuvininkystės regionų plėtros strategijų
rengimą ir nustatyti jų regiono pagrindines problemas, poreikius
ir uždavinius, kuriuos jos siekia realizuoti;



dalyvauti projektų vertinimo ir sprendimų priėmimo procese.

Leader metodo įgyvendinimas - septyni pagrindiniai elementai
Į vietovę orientuota
vietos plėtros
strategija

Darbas tinkle

Strategijos rengimas “iš
apačios į viršų”

Leader metodas

Partnerystės principas vietos valdžia, verslas
ir ŽRVVG

Integruota,
daugiasektorinė veikla

Bendradarbiavimas

Naujoviškumas

Žuvininkystės regionų tvaraus vystymosi uždaviniai


telkti žuvininkystės regiono gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu
įgyvendinant žuvininkystės regionų plėtros strategijas;



didinti ekonominę ir socialinę žuvininkystės regionų gerovę, didinti
žuvininkystės ir akvakultūros produktų vertę;



išlaikyti esamas ir sukurti naujas darbo vietas, remiant žuvininkystės regionų,
kurie dėl pokyčių žuvininkystės sektoriuje patiria socialinių ir ekonominių
sunkumų, ekonominę ir socialinę pertvarką;



skatinti pakrančių ir gyvenviečių, kuriose vykdoma žuvininkystės veikla,
aplinkos kokybės gerinimą;



skatinti nacionalinį ir tarpvalstybinį žuvininkystės regionų bendradarbiavimą;



organizuoti žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymus, kvalifikacijos
kėlimo bei, esant poreikiui, perkvalifikavimo priemones.

Remtinos veiklos
žuvininkystės regiono

konkurencingumo stiprinimas;
 veiklos rūšių diversifikavimui tam, kad žvejai galėtų turėti kelias darbo vietas,
kuriant papildomas darbo vietas ne žuvininkystės sektoriuje;
 ekonominės veiklos pertvarkymas arba jos krypties keitimas, ypač skatinant
ekologinį turizmą, jeigu ši veikla nedidina žvejybos pastangų;
 žuvininkystės produktų vertės didinimas;
 mažos apimties žuvininkystei ir turizmui skirtos infrastruktūros bei paslaugų
rėmimas;
 žuvininkystės regionų aplinkos saugojimas, pakrantės kaimelių bei gyvenviečių,
kuriose vykdoma žuvininkystės veikla, atnaujinimas ir plėtra bei gamtos ir
architektūros paveldo saugojimas ir stiprinimas;
 gamybos potencialo žuvininkystės sektoriuje, kai jam padaroma žala dėl stichinių
arba pramoninių nelaimių, atkūrimas;
 žuvininkystės regionuose veikiančių grupių tarpregioninio ir tarpvalstybinio
bendradarbiavimo skatinimas;
 gebėjimų įgijimas žuvininkystės regionų plėtros strategijos rengimui bei jos
įgyvendinimo palengvinimui;
 ŽRVVG einamųjų išlaidų padengimas;
 žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymai.

Lietuvos teritorijos, kurios galės būti pripažintos
žuvininkystės regionais

Teritorija (mėlynai pažymėta)
sudaryta iš savivaldybių teritorijų
pagal du kriterijus:
- daugiau nei 50 žmonių dirba
žuvininkystės sektoriuje;
- daugiau kaip 4% ploto sudaro
vandens telkiniai.

Teritorijos, kurias apima įsikūrusios ŽRVVG

4 prioritetinės krypties paramos įsisavinimo etapai
I etapas. Priemonė „Techninė parama
žuvininkystės regionų studijoms atlikti,
žuvininkystės regionų plėtros
strategijoms rengti, asmenims,
rengiantiems žuvininkystės regionų
plėtros strategiją, mokyti“

II etapas. Priemonė “Žuvininkystės
regionų plėtros strategijų
įgyvendinimas”

III etapas. Vietos
projektų
įgyvendinimas

III etapas.
Tarpteritorinis ir
tarptautinis
bendradarbiavimas

Rezultatas: parengiama
strategija, apmokomi
ŽRVVG nariai

Rezultatas: patvirtinta
strategija, pagal kurią bus
įgyvendinami vietos
projektai

Rezultatas: įgyvendinami
projektai, užmezgami
ryšiai, pasidalinama
“gerąja patirtimi”

DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ
Simona Utaraitė
Žuvininkystės departamento prie
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
ES ir tarptautinių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė

