Lietuvos žuvininkystės
sektoriaus 2014-2020 metų
veiksmų programos rengimas
Žemės ūkio ministerija
2013 m. rugsėjo 27 d.
Vilnius

Veiksmų programos rengimo teisinis pagrindas

Reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir
žuvininkystės fondo (EJRŽF) statusas
2013 m. liepos 15 d. – priimtas Tarybos bendrasis
požiūris dėl pasiūlymo dėl EJRŽF reglamento

2013 m. spalio 22 d. numatytas balsavimas Europos
Parlamento plenarinėje sesijoje dėl pasiūlymo dėl
EJRŽF reglamento ir mandato suteikimo trilogams
2013 m. lapkritį/ gruodį tikimasi pasiekti politinio
susitarimo triloguose
2014 m. balandį – galimas EJRŽF reglamento patvirtinimas

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 20142020 metų Veiksmų programos rengimo etapai
Už Veiksmų programos rengimą atsakingas:
LR žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamentas

Veiksmų programos (VP) rengimo etapai:
SSGG analizė, atitikimo žuvininkystės poreikiams
vertinimas

2013 m. I ketvirtis

VP strategijos intervencijos logikos, finansavimo
plano, stebėsenos rodiklių nustatymas
2013 m. II ketvirtis
VP įgyvendinimo ir priežiūros mechanizmo
nustatymas

2013 m. III ketvirtis

Kartu su Veiksmų programa turi būti pateikiami
•Vadovaujantis pasiūlymo dėl EJRŽF reglamento
reikalavimais, rengiant Veiksmų programą atliktas
Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV).
Dabartiniais paskaičiavimais SPAV bus užbaigtas iki
2013 m. gruodžio pabaigos.

•Vadovaujantis pasiūlymo dėl Bendrosios žuvininkystės
politikos reglamento nuostatomis, ne vėliau kaip per 6
mėnesius nuo šio Reglamento priėmimo turi būti
parengtas Nacionalinis strateginis daugiametis
akvakultūros planas, kuris turi būti pateiktas ne vėliau
kaip teikiant tvirtinti Veiksmų programą.

Veiksmų programos projekto derinimas
su partneriais
Veiksmų programos projekto rengimas vyko nuosekliai vadovaujantis partnerystės
principu – buvo užtikrintas VP projekto atskirų dalių periodiškas pristatymas ir aptarimas
su Veiksmų programos rengimo partneriais ir Pasirengimo Lietuvos žuvininkystės
sektoriaus 2014–2020 metų programavimo laikotarpiui darbo grupės nariais bei šių
klausimų atitinkamas pristatymas Veiksmų programos Valdymo komiteto posėdžiuose:

2013 m. I
ketvirtis

• SSGG pristatymas partneriams
• Pastabų derinimas ir integravimas į VP projektą

2013 m. II
ketvirtis

• VP konkrečių uždavinių, rezultato ir produkto rodiklių pristatymas
ir derinimas su partneriais
• Pastabų derinimas ir integravimas į VP projektą

2013 m. III
ketvirtis

• VP įgyvendinimo kontrolės ir priežiūros mechanizmo pristatymas ir
derinimas su partneriais
• Pastabų derinimas ir integravimas į VP projektą

VP rengimo partnerių įtraukimas (I)
Partnerių atrankos kriterijai:
•Aktualumas: partneriai turi būti akivaizdžiai susiję arba su
žuvininkystės sektoriaus problema, kurią ketinama spręsti, arba su jos
sprendimu. Aktualūs partneriai gali skirtis priklausomai nuo ES
struktūrinės ir investicinės paramos proceso etapo ir sprendžiamo
klausimo.
•Proporcingumas: turi būti užtikrintas visų aktualių partnerių
(teritorinių, socialinių, ekonominių, nevyriausybinių organizacijų, kt.)
atstovavimas.
•Atstovavimo apimtis: turėtų būti įtraukti partneriai, atstovaujantys
platesniems, o ne siauresniems ir (arba) individualiems interesams.

VP rengimo partnerių įtraukimas (II)
Partnerių tipas

Skaičius

Kompetentingos regioninės, vietos,
miesto ir kitos valdžios institucijos

6

Ekonominiai socialiniai partneriai:

11

Žvejybos Baltijos jūroje, Baltijos jūros
priekrantėje atstovai
Verslinės žvejybos vidaus vandenyse
atstovai

Atrankos kriterijai
Vykdomosios valdžios ir savivaldos atstovai, ministerijos, turinčios daugiausiai sąsajų
su EJRŽF priemonių įgyvendinimu, ES struktūrinių fondų vadovaujančioji institucija, su
žuvininkystės sektoriumi susijusios deleguotas funkcijas įgyvendinančios institucijos.

2

1) Ne mažiau 40 procentų GT žvejybos segmente, 2) Ne mažiau 40 procentų narių,
turinčių teisę žvejoti žvejybos segmente 3) Ne mažiau kaip 40 proc. ataskaitinių metų
kvotos sugavimų (atskirai pelaginių ir atskirai menkių).

2

1) Ne mažiau 40 procentų GT žvejybos segmente. 2) Ne mažiau 40 procentų narių,
turinčių teisę žvejoti. Nesant 2 atstovų, tenkinančių šiuos reikalavimus, antras atstovas
parenkamas pagal didžiausias iš nurodytų reikšmių.
1) Ne mažiau 40 procentų įmonių, užsiimančių tvenkinine akvakultūra ir turinčių
veterinarinio patvirtinimo numerį. 2) Ne mažiau 40 procentų įmonių, užsiimančių tik
uždarų sistemų akvakultūra, tiekiančių produkciją vartojimui ir turinčių veterinarinio
patvirtinimo numerį.

Akvakultūros sektoriaus atstovai

2

Žuvininkystės produktų perdirbimo
sektorius

1

Gamina ne mažiau 40 proc. žuvininkystės produktų perdirbtos produkcijos.

3

Atlieka mokslinę veiklą ir tyrimus, tiriamuosius darbus žuvininkystės sektoriuje ar yra
mokymo įstaiga, rengianti su žuvininkystės sektoriumi susijusius specialistus.

Žuvininkystės sektoriuje veikiančių
mokslo ir mokslinių tyrimų
organizacijų atstovai
Žuvininkystės vietos veiklos grupių
tinklo atstovai

1

Įstaigų, atstovaujančių pilietinei
visuomenei, ir atsakingų už moterų ir
vyrų lygybės skatinimą, atstovai

2

Atstovauja pilietinę visuomenę aplinkos, socialiniais ar lygių teisių aspektais.

Iš viso:

19

Veiksmų programos programavimo logika

VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VALDYMAS
IR KONTROLĖ (INSTITUCINĖ STRUKTŪRA)
Vadovaujančiosios
institucijos funkcijos
(VI)

Žemės ūkio
ministerija

Audito institucijos
funkcijos
(AI)

Tarpinės vykdymo
institucijos funkcijos
(TVI)

Nacionalinė
mokėjimo
agentūra

Tvirtinančiosios
institucijos funkcijos
(TI)

10

VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA
(PROCESAS)
Duomenų rinkimas
ir įvedimas į
IT sistemą
(TVI)

Rezultatų pristatymas,
aptarimas,
efektyvinimo
priemonės
(LRV, Stebėsenos
komitetas, Europos
Komisija)

Duomenų analizė
(VI)

11

STEBĖSENOS KOMITETAS
(STRUKTŪRA)
Vadovaujančioji institucija
(Atlieka stebėsenos komiteto sekretoriato funkcijas ir jam
pirmininkauja)

Partneriai

Teritoriniai
partneriai

Ekonominiai,
socialiniai
partneriai

Vadovaujančiosios
institucijos atstovai,
Tarpinės vykdymo
institucijos atstovas

Įstaigos,
atstovaujančios
pilietinei
visuomenei

12

STEBĖSENOS KOMITETAS
(SUDĖTIS)
Partnerių tipas
Kompetentingos
regioninės, vietos,
miesto ir kitos valdžios
institucijos

Atstovų
skaičius
10

Ekonominiai, socialiniai
partneriai

11

Įstaigos, atstovaujančios
pilietinei visuomenei

2

Iš viso partnerių:

23

Atstovaujama institucija, įstaiga, organizacija ir kt.
LR Aplinkos ministerijos atstovas, LR Finansų ministerijos atstovas, LR Ūkio
ministerijos atstovas, LR Vidaus reikalų ministerijos atstovas, LR Susisiekimo
ministerijos atstovas, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas, LR
Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas (Lietuvos Respublikos ministerijos,
prisidedančios prie struktūrinių fondų paramos veiksmų programos ir
Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo Lietuvoje), Lietuvos Respublikos
Vyriausybės atstovas, Savivaldybių asociacijos atstovas, Žuvininkystės tarnybos
prie LR Žemės ūkio ministerijos atstovas.
Žvejybos Baltijos jūroje, Baltijos jūros priekrantėje atstovai (2), Verslinės
žvejybos vidaus vandenyse atstovai (2), Akvakultūros sektoriaus atstovai (2),
Žuvininkystės produktų perdirbimo sektoriaus atstovas, Žuvininkystės vietos
veiklos grupių tinklo atstovas, Žuvininkystės sektoriuje veikiančių mokslo ir
mokslinių tyrimų organizacijų atstovai (3).
Aplinkosaugos bei vyrų ir moterų lygių galimybių srityje veikiančių organizacijų
įstaigų atstovai.

Numatomi šie Vadovaujančiosios institucijos atstovai: Ministras (Komiteto pirmininkas),
viceministras, kuruojantis žuvininkystės sektorių (Komiteto pirmininko pavaduotojas),
Žuvininkystės departamento atstovas ir Kaimo plėtros departamento atstovas. Partneriai bus
atrenkami pagal nustatytus atrankos kriterijus (aktualumas, proporcingumas, atstovavimo
apimtis), laikantis šių principų: esamos praktikos, skaidrumo, nešališkumo ir veiksmingumo. Iš
13
viso numatomi 28 Komiteto nariai.

Dėkojame už dėmesį

