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–
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–
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Žuvininkyst÷s orientavimo finansinis instrumentas
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SANTRAUKA
ES parama žuvininkyst÷s sektoriui 2004–2009 m. buvo teikiama pagal BPD 4 prioriteto „Kaimo
pl÷tra ir žuvininkyst÷“ priemones „Veikla, susijusi su žvejybos laivynu“ (4.8 priemon÷),
„Vandens išteklių apsauga ir pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos uosto įrengimai, žuvų perdirbimas,
rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse“ (4.9 priemon÷) ir „Kita veikla (susijusi su
žuvininkyste)“ (4.10 priemon÷). Per BPD įgyvendinimo laikotarpį žuvininkyst÷s sektoriui iš
viso buvo skirta daugiau kaip 66,98 mln. Lt ES Žuvininkyst÷s orientavimo finansinio
instrumento ir nacionalinio biudžeto l÷šų 127 projektams įgyvendinti. Šioje vertinimo
ataskaitoje išskirta 12 svarbiausių žuvininkyst÷s sektoriaus problemų, kurių sprendimui buvo
nukreipta BPD parama.
4.8 priemon÷s intervencijomis buvo numatyta spręsti žvejybos paj÷gumų ir turimų žvejybos
teisių nesuderinamumą, pajamų iš žvejybos nepakankamumą verslo pelningumui užtikrinti,
pasenusio Lietuvos žvejybos laivyno modernizavimo poreikį. Šioms problemoms buvo
numatyta skirti 39,7 mln. Lt BPD finansavimą. Atsižvelgiant į BPD 4.8 priemon÷s intervencijos
logiką, įgyvendinus BPD pavyko iš dalies įgyvendinti pirmąjį šios priemon÷s uždavinį –
subalansuoti žvejybą Baltijos jūroje, pritaikant žvejybos paj÷gumus turimoms menkių kvotoms.
Žvejybos versle likusiems laivams suteiktos 60 proc. didesn÷s žvejybos kvotos. Šio uždavinio
įgyvendinimas sudar÷ prielaidas ir trečiojo uždavinio – padidinti likusių žvejybos laivų
konkurencingumą ir pelningumą – įgyvendinimui. Sumažinus žvejybos laivyno paj÷gumus ir
versle likusiems žvejybos laivams suteikus papildomas kvotas, jų pajamos išaugo daugiau nei
2,5 karto. Tačiau išorin÷s aplinkyb÷s – spartus įgulos darbo užmokesčio ir kuro kainų augimas
išlaidų struktūroje – sutrukd÷ įgyvendinti BPD 4.8 priemon÷s uždavinį d÷l laivų pelningumo
augimo. Kiti du BPD 4.8 priemon÷s uždaviniai, susiję su žvejybos laivų konkurencingumo
didinimu ir žuvų laikymo bei žvejų darbo sąlygas laivuose ir navigacijos saugumo gerinimu,
nebuvo įgyvendinti, nes pagal BPD 4.8 priemonę nebuvo modernizuotas n÷ vienas laivas. Laivų
modernizavimą remianti veikla potencialiems pareišk÷jams buvo nepatraukli d÷l paramos
sąlygų: pagal ŽOFI reglamente Nr. 2792/1999 nustatytus išlaidų tinkamumo apribojimus laivo
paj÷gumai negal÷jo būti didinami, o prie žvejybos modernizavimo projekto įgyvendinimo
pareišk÷jai tur÷jo prisid÷ti 60 proc. nuosavu ind÷liu. Tokios paramos sąlygos Lietuvos žvejams
neužtikrino modernizavimo projektų atsiperkamumo ir atitikimo nustatytiems ekonominio
gyvybingumo kriterijams. Atkreiptinas d÷mesys, kad analogiška situacija kartojasi įgyvendinant
Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programą.
Atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, BPD 4.8 priemon÷ leido iš dalies įgyvendinti Lietuvos
Baltijos jūros žvejybos laivyno pertvarkymo 2004–2006 m. strategiją:
Rodiklio pavadinimas

Mato
vienetas

Planuoja
mi
pasiekti
rodikliai

Pasiekta
įgyvendinus
BPD 4.8
priemonę

Pasiekta
lyginant su
planu,
proc.

1

2

3

4

5=4/3*100

Žvejybos laivų, atiduotų į metalo laužą, bendroji talpa

BT

2000

3004

150

Žvejybos laivų, atiduotų į metalo laužą, bendras
galingumas

KW

3600

5670

157,5

Žvejybos laivyno sumaž÷jimas

proc.

10

40

400

Modernizuotų laivų skaičius

vnt.

8

0

0

Sukurtų naujų darbo vietų skaičius

vnt.

15

0

0
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Rodiklio pavadinimas

Mato
vienetas

Planuoja
mi
pasiekti
rodikliai

Pasiekta
įgyvendinus
BPD 4.8
priemonę

Pasiekta
lyginant su
planu,
proc.

1

2

3

4

5=4/3*100

Žvejybos kvotų panaudojimo išaugimas

proc.

10

0

0

Remiantis SFMIS duomenimis, įgyvendinus BPD 4.8 priemonę Lietuvai skiriamų žvejybos
kvotų panaudojimas išaugo 27 proc., tačiau poveikio rodiklio skaičiavimas turi metodologinių
netikslumų, kurie nurodyti šioje vertinimo ataskaitoje. Atsižvelgiant į tai, kad į metalo laužą
nurašyti laivai žvejojo menkes, kurių kvotos visiškai buvo išnaudojamos iki priemon÷s
įgyvendinimo, ataskaitoje daroma išvada, kad BPD 4.8 priemon÷s įgyvendinimas netur÷jo
tiesioginio poveikio kvotų išnaudojimui.
4.9 priemon÷s intervencijos buvo orientuotos į daugelio problemų sprendimą, tačiau ribotais
finansiniais ištekliais – planuota skirti 18,2 mln. Lt finansavimą. Ši parama tur÷jo spręsti
neišpl÷totos žvejybos verslo infrastruktūros, nesusiformavusios rinkos organizavimo
infrastruktūros, nestabilių rinkos dalyvių (pardav÷jų ir pirk÷jų) santykių pirmoje pardavimo
grandyje, nepakankamų akvakultūros ūkių finansinių galimybių investuoti į naujas technologijas
ir modernizuoti gamybą, nesutvarkytų žuvų migracijos takų ir kitas smulkesnes problemas.
Įvertinus šios priemon÷s įgyvendinimą, konstatuojama, kad BPD 4.9 priemon÷s l÷šomis
daugiausia buvo prisid÷ta prie uždavinių, susijusių su akvakultūrinių ūkių modernizavimu ir
akvakultūros produktų asortimento pl÷tra. Parama modernizacijai pagal BPD 4.9 priemonę
pasinaudojo daugiau nei 70 proc. akvakultūros sektoriuje veikiančių įmonių. Įgyvendinus
akvakultūros įmonių gamybos bazių, ūkių modernizavimo ir pl÷tros projektus pastebimas
išauginamos bei realizuojamos produkcijos kiekių kitimas. 2008 m. žuvininkyst÷s bendrov÷se
išauginta ir realizuota 3.008 t prekinių tvenkinių žuvų arba 11,5 proc. daugiau lyginant su 2004
m., per analizuojamą laikotarpį 38,2 proc. padid÷jo tvenkiniuose išaugintų gyvų karpių ir kitų
prekinių žuvų eksportas, taip pat, remiantis SFMIS duomenimis, d÷l paramos 6,8 proc. išaugo
naujų žuvų rūšių produkcija bendroje akvakultūros produkcijoje. BPD 4.9 priemon÷s l÷šomis
buvo įgyvendintas nacionaliniu mastu svarbus projektas – žuvininkyst÷s produktų aukciono
Klaip÷doje statyba ir įrengimas. Šio projekto įgyvendinimas tur÷jo sudaryti sąlygas dviejų
analizuojamos priemon÷s uždavinių pasiekimui: pagerinti žuvų iškrovimo ir pardavimo sąlygas
bei užtikrinti optimalias žuvų kainas. Vertinimo metu atliktos šio projekto atvejo studijos
rezultatai rodo, kad vien su šiuo projektu sieti min÷tus priemon÷s uždavinius nebuvo
relevantiška, nes žuvų kainą lemia jų savikaina (pasiūlos pus÷) ir rinka (paklausos pus÷).
Analizuojant kitų BPD 4.9 priemon÷s uždavinių įgyvendinimą, konstatuota, kad ši priemon÷ tik
iš dalies įgyvendino uždavinius, susijusius su žuvų perdirbimo įmonių modernizavimu ir jų
sanitarinių bei higieninių būklių gerinimu. Vietoj planuotų paremti 9 žuvų perdirbimo įmonių,
BPD subsidija pasinaudojo tik viena įmon÷ – UAB „Norvelita“. Be to, per BPD laikotarpį liko
neįgyvendintas 4.9 priemon÷s uždavinys, susijęs su vidaus vandenyse žvejojančių laivų
modernizavimu, nes pagal šią veiklą nebuvo gauta n÷ vienos paraiškos.
Įvertinant BPD 4.9 priemon÷s uždavinių įgyvendinimo mastą, ši priemon÷ didžiausią teigiamą
poveikį tur÷jo akvakultūros sektoriaus konkurencingumo didinimui. Šios priemon÷s poveikio
rodikliui steb÷ti BPD priede buvo numatytas rodiklis, susijęs su akvakultūros produkcijos
padid÷jimu. Remiantis SFMIS duomenimis, d÷l BPD 4.9 priemon÷s paramos 2004–2009 m.
akvakultūros produkcijos apimtis paramą gavusiose įmon÷se išaugo beveik 1413 t.
Akvakultūros sektoriaus konkurencingumo didinimas (inovacinių technologijų skatinimas
akvakultūros įmon÷se, jų produktų asortimento pl÷tra ir įmonių modernizavimas) yra svarbus
Lietuvos žuvininkyst÷s pl÷trai, nes šis sektorius kartu su žuvų perdirbimo sektoriumi turi geras
pl÷tros ir eksporto perspektyvas.
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Planuojant 4.10 priemonę buvo numatyta švelninti neigiamas socialines-ekonomines žvejybos
laivyno pertvarkymo pasekmes ir skatinti kooperaciją tarp žuvininkyst÷s verslo subjektų kuriant
bendro intereso priemones. Šioms problemoms spręsti pagal BPD finansinį planą buvo
numatyta skirti 1,5 mln. Lt. Pagal šią priemonę buvo galima spręsti ir kitas su žuvininkyst÷s
veikla susijusias problemas, pavyzdžiui, stiprinti žvejybos sektoriuje dirbančių žmonių
kvalifikaciją, kurti specializuotas mokymosi programas. Be to, mažinant žuvininkyst÷s
sektoriaus restruktūrizavimo socialinį ir ekonominį poveikį galima buvo skatinti alternatyvią
žvejybai veiklą (ekoturizmą). Įvertinus BPD 4.10 priemon÷s rezultatyvumą, ataskaitoje
konstatuojama, kad šios priemon÷s l÷šomis daugiausia buvo prisid÷ta prie pirmojo uždavinio –
kompensuoti nuostolius, patirtus d÷l priverstinio žvejybos veiklos nutraukimo – įgyvendinimo.
Pagal BPD 4.8 priemonę nutraukus 34 laivų veiklą, individualios kompensacijos buvo
išmok÷tos 71 žvejui (kiekvienam jų skiriant vidutiniškai 16.900 Lt išmoką). Tačiau rengiant
BPD buvo planuota paremti 120 žvejų, tod÷l pasiekimo rodiklio reikšm÷ įgyvendinta 60 proc.
Mažesnę rodiklio reikšmę galima paaiškinti šeš÷linio darbo egzistavimo žvejybiniuose laivuose
faktu ir ŽOFI paramą reglamentuojančiomis griežtomis taisykl÷mis, d÷l kurių kompensacijomis
sugeb÷jo pasinaudoti ne visi nurašytuose laivuose dirbę žvejai. Kitų priemonių, galinčių
sušvelninti neigiamas socialines – ekonomines pasekmes (pavyzdžiui, žvejų perkvalifikavimo
planų įgyvendinimas) pagal BPD 4.10 priemonę nebuvo numatyta. BPD 4.10 priemon÷ taip pat
iš dalies įgyvendino uždavinius, susijusius su žvejų bendradarbiavimo skatinimu ir sąlygų
bendrosios rinkos organizavimui sudarymu. Pagal priemon÷s veiklos sritį „Parama gamintojų
organizacijoms“ suteikta parama dviejų gamintojų organizacijų (Lietuvos žuvininkyst÷s
produktų gamintojų asociacijai ir Nacionalin÷s akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų
asociacijai) kūrimuisi ir jų veiklai pirmuosius trejus metus, taip skatinant šių organizacijų,
prisidedančių prie bendros žuvininkyst÷s produktų rinkos organizavimo, veiklą. Siekiant
užtikrinti šių asociacijų veiklos tęstinumą, svarbu numatyti jų tolimesnius finansavimo šaltinius
ir atstovavimo geb÷jimų stiprinimą.
Nors pagal BPD priemonių specifiką darbo vietų kūrimas nebuvo vertintų BPD priemonių
intervencijos tikslas, įgyvendinus BPD finansuotus projektus buvo sukurtos 632 darbo vietos.
Tiesa, šį rezultatą l÷m÷ tik pagal BPD 4.9 priemonę įgyvendinti projektai, o pagal 4.8 priemon÷s
veiklas darbo vietų skaičius žuvininkyst÷s sektoriuje buvo mažinamas. Tod÷l įvertinus
„pakeitimo efektą“ galima daryti išvadą, kad grynasis BPD žuvininkyst÷s priemonių darbo vietų
sukūrimo efektas siekia apie 430.
Teritorin÷s sanglaudos skatinimas žuvininkyst÷s sektoriaus priemon÷ms nebuvo aktualus, nes
didžioji dalis žuvininkyst÷s sektoriaus veiklos yra sukoncentruota Klaip÷dos apskrityje. Tod÷l
visa BPD 4.8 priemon÷s parama ir 4.10 priemon÷s veikla, skirta priemon÷ms, susijusioms su
Baltijos jūros žvejybos laivyno pertvarkymu, buvo paskirstyta Klaip÷dos apskrityje
registruotoms įmon÷ms ar fiziniams asmenims (žvejams). Šiek tiek tolygiau parama tarp
Lietuvos apskričių pasiskirst÷ įgyvendinant BPD 4.9 priemonę.
BPD priemonių, susijusių su žuvininkyste, įgyvendinimas prisid÷jo prie ES aplinkosaugos tikslų
siekimo. Baltijos jūros žvejybos paj÷gumų sumažinimas tur÷jo teigiamą efektą menkių
mirtingumo rytin÷je Baltijos jūros dalyje sumaž÷jimui. 3–6 metų amžiaus menkių, sugaunamų
rytin÷je Baltijos jūros dalyje, mirtingumo koeficientas sumaž÷jo nuo 1,36 2004 m. iki 0,24 2008
m. Šis rodiklis yra geresnis nei nustatytas Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų
daugiamečiame plane. Po keleto menkių kvotų mažinimo dešimtmečių, ICES pirmą kartą
pasiūl÷ padidinti menkių žvejybos kvotą rytin÷je Baltijos jūros dalyje 2008 m. ir 2009 m. 15
proc. Įgyvendinus pagal BPD 4.9 priemon÷s veiklos sritį „Akvakultūra“ finansuotus projektus,
kurių metu atnaujinta žuvies auginimo, tvenkinių priežiūros ir transportavimo specializuota
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įranga, užtikrinanti racionalų žuvų, vandens ir kitų gamtos išteklių (elektros energijos), kuro
naudojimą, buvo paskatintas tausojantis aplinką žuvų veisimas bei auginimas. Pagal kitą šios
priemon÷s veiklos sritį „Gyvųjų vandens išteklių apsauga ir pl÷tra“ buvo paremtos kitos gyvųjų
vandens išteklių apsaugos bei pl÷tros priemon÷s – lašišinių ir kitų vertingų žuvų migracijos
kelių bei pra÷jimo takų statyba ir tvarkymas. Be to, vertintos BPD priemon÷s netiesiogiai
prisid÷jo ir prie Kioto protokole nustatytų tikslų klimato kaitos mažinimui.
Apibendrinant atliktą vertinimą, galima konstatuoti, kad įgyvendinant BPD su gana ribotais
finansiniais ištekliais buvo bandoma išspręsti itin daug žuvininkyst÷s sektoriaus problemų. Nors
per 2004–2009 m. laikotarpį visų problemų nepavyko išspręsti, tačiau buvo sudarytas geras
pagrindas tolimesniam Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriaus restruktūrizavimui. Tam 2007–2013
m. laikotarpiu iš EŽF ir nacionalinio biudžeto numatyta ir didesn÷ finansavimo apimtis –
daugiau nei 246 mln. Lt. Ataskaitos rekomendacijų dalyje pateikiami konkretūs pasiūlymai,
kaip naudojantis naujojo laikotarpio parama žuvininkyst÷s sektoriuje galima būtų užtikrinti BPD
paramos rezultatų tęstinumą ar platesnį rezultatų poveikį.
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EXECUTIVE SUMMARY
In 2004–2009, EU assistance to the fisheries sector was provided under the measures of SPD
Priority 4 Rural and Fisheries Development, namely Fishing Fleet Related Actions (Measure
4.8), Conservation and Development of Aquatic Resources, Fishing Port Facilities, Processing
and Marketing and Inland Fishing (Measure 4.9) and Other (Fisheries Related) Actions
(Measure 4.10). During the SPD implementation period, the fisheries sector received over LTL
66.98 million from the Financial Instrument for Fisheries Guidance and the state budget for the
implementation of 127 projects. This evaluation report identifies the main 12 issues of the
fisheries sector whereon the SPD assistance was focused.
Interventions of Measure 4.8 were expected to address the incompatibility of the fishing efforts
and the existing fishing rights, the insufficiency of income derived from the fishing activity to
ensure business profitability, a need to modernise the obsolete Lithuanian fishing fleet. To this
end, LTL 39.7 million of the SPD funds were foreseen to be allocated. The SPD implementation
resulted in partial performance of task 1 of this measure – to adjust fishing efforts to the
available cod quotas in the Baltic sea. Vessels remaining in the fisheries business were given 60
per cent higher fishing quotas. The fulfilment of this task created preconditions for the
fulfilment of task 3 – to increase competitiveness and profitability of the remaining fishing
vessels. The reduction in fishing fleet efforts and the granting of additional quotas for the
remaining fishing vessels increased their income by more than 2.5 times. However, exogenous
factors – the rapid rise in crew wages and fuel prices – prevented from the performance of the
task of SPD Measure 4.8 related to the boosting of profitability. The other two tasks of SPD
Measure 4.8 – to enhance competitiveness of fishing vessels, improve fish storage and working
conditions on board, and increase the navigation safety – were not fulfilled as not a single vessel
had been modernised under SPD Measure 4.8. Disinterest of potential applicants in the action
supporting the modernisation of vessels was conditioned by the assistance conditions: vessel
capacities could not be increased because of the eligibility restrictions laid down by Council
Regulation (EC) No 2792/1999, and the of size of the applicant’s contribution to the
implementation of the vessel modernisation project amounting to 60 per cent. Such assistance
conditions did not ensure Lithuanian fishermen the payback of the modernisation project and
the compliance with the economic viability criteria set. It is worth noting that a similar situation
is in implementing the Operational Programme of the Lithuanian Fisheries Sector 2007–2013.
Taking into consideration the results achieved, SPD Measure 4.8 allowed partial
implementation of the Strategy for the Adjustment of the Baltic Sea Fishing Fleet 2004–2006:
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According to the monitoring data, the utilisation of the fishing quotas allocated to Lithuania
increased by 27 per cent after the implementation of SPD Measure 4.8, however, calculations of
the impact have some methodological inaccuracies identified by this evaluation report. Given
that the vessels scraped were catching cods, the quotas of which were fully utilised before the
implementation of the measure, the report concludes that the implementation of SPD Measure
4.8 had no direct impact on the utilisation of quotas.
Interventions of Measure 4.9 were tackling many problems but had limited resources – LTL
18.2 million. This assistance had to tackle issues related to the undeveloped fisheries
infrastructure and market organisation infrastructure, unstable relations of the market actors
(sellers and buyers) in the first marketing section, insufficient financial capacities of aquaculture
farms to make investments into new technologies and to modernise production, unmanaged
migratory routes, etc. Having assessed the implementation of this measure, it may be stated that
the funds of SPD Measure 4.9 were conducive mostly to the tasks related to the modernisation
of aquaculture farms and the diversification of aquaculture products. More than 70 per cent of
the aquaculture companies used the assistance for modernisation. The implementation of
projects of the modernisation and expansion of the aquaculture production bases resulted in
changes in the quantities of the production bred and realised. In 2008, aquaculture companies
bred and realised 3,008 t of marketable pond fish, which is 11.5 per cent more than in 2004; the
export of live carps and other marketable fish bred in ponds increased by 38.2 per cent during
the period analysed. Moreover, according to the monitoring data, the assistance increased the
production of new fish species in total aquaculture production by 6.8 per cent. The funds of SPD
Measure 4.9 were used for the implementation of the project of national importance – the
Construction and Equipment of the Klaip÷da Fish Auction. The implementation of this project
had to facilitate the achievement of two tasks of the measure analysed – to improve the
conditions of fish landing and marketing as well as to ensure optimal fish prices. The results of
the case study carried out during the evaluation showed that it was not relevant to relate the said
tasks of the measure with this project alone as the fish price was conditioned by their cost price
(supply side) and the market (demand side). The analysis of the fulfilment of other tasks of the
SPD Measure 4.9 revealed that this measure had implemented its tasks, related to the
modernisation of fish processing companies and the improvement of their hygiene, only in part.
Just one company – Norvelita UAB – rather than 9 companies planned used the SPD subsidy.
Moreover, during the SPD implementation, the task of Measure 4.9 related to the modernisation
of inland fishing vessels was not fulfilled as none applications had been received under this
action.
Taking into consideration the scope of the implementation of the tasks of SPD Measure 4.9, this
measure had the greatest impact on the enhancement of competitiveness of the aquaculture
sector. The Annex to the SPD included the indicator related to the increase in the aquaculture
production to monitor the impact of this measure. According to the monitoring data, the
assistance of SPD Measure 4.9 boosted the volume of aquaculture production in the eligible
companies by almost 1,413 t in 2004–2009. The strengthening of competitiveness of the
aquaculture sector (the promotion of innovative technologies in aquaculture companies,
diversification of their products and modernisation of companies) is important for the
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development of Lithuanian fisheries as this industry together with the fish processing industry
have good development and export prospects.
The planning of Measure 4.10 included the mitigation of socio-economic outcomes of the
fishing fleet adjustment and the promotion of cooperation among fisheries business entities by
creating measures of common interest. The SPD financial plan anticipated to allocate LTL 1.5
million for tacking such issues. This measure could solve other fisheries-related issues, e.g. to
upgrade skills and knowledge of people working in the fisheries industry, draw up specialised
training programmes. Moreover, the mitigation of socio-economic impacts of the restructuring
of the fisheries sector could promote the alternative activity (ecotourism). Having assessed the
effectiveness of SPD Measure 4.10, the report states that the funds of this measure mostly
contributed to the fulfilment of the first task – to compensate the losses from imposed cessation
of fishing activities. When 34 vessels ceased their activity under SPD Measure 4.8, nonrenewable compensations were paid to 71 fishermen (each of them received LTL 16,900 on
average). However, during its drawing up, the SPD anticipated to support 120 fishermen,
therefore, 60 per cent of the target level was achieved. A lower rate may be explained by
shadow jobs in fishing vessels and by strict rules regulating FIFG aid, which lead to the fact that
not all fishermen who had worked in the scrapped vessels could receive the compensation. SPD
Measure 4.10 did not include any other measures (e.g. the implementation of fishermen’s
retraining plans) to mitigate negative socio-economic outcomes. It also partially fulfilled the
tasks related to the promotion of cooperation among fishermen and the creation of conditions
for the common fish market organisation. The assistance under the action Assistance for
Producer Organisations was provided for the establishment of two producer organisations and
for their operation in the first three years in order to promote the performance of these
organisations as they contribute to the common fish market organisation. The sustainability of
the activity of such associations requires finding further sources of financing and building
representation capacities.
The intervention of the SPD measures evaluated did not aim at job creation, however, the
projects funded by the SPD created 632 jobs. It should be mentioned that this result was
achieved only by the projects implemented under SPD Measure 4.9, meanwhile the actions of
Measure 4.8 reduced the number of jobs in the fisheries sector. Hence, the assessment of the
substitution effect may be concluded that the net effect of the job creation by SPD fisheries
measures is approximately 430.
The promotion of territorial cohesion was not relevant to measures of the fisheries sector
because most of the fisheries activities were focused in the Klaip÷da County. As a result, the
whole assistance of SPD Measure 4.8 and the activity of Measure 4.10 concerned the measures
related to the adjustment of the Baltic Sea fishing fleet was distributed among legal or physical
entities (fishermen) registered in the Klaip÷da County. The assistance under SPD Measure 4.9
was distributed among counties of Lithuania more evenly.
The implementation of the SPD measures related to fisheries was conducive to the achievement
of EU environmental objectives. The reduction of the fishing capacities in the Baltic Sea had
positive impacts on the decline in the mortality of cods in the easternmost parts of the Baltic
Sea. The mortality rate of 3–6-year old cods in the easternmost parts of the Baltic Sea fell down
from 1.36 in 2004 to 0.24 in 2008. This rate exceeds the one established by the multi-annual
plan for the cod stocks in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks. Following
several decades of the reduction in the cod quotas, the ICES for the first time proposed the 15per cent increase in quotas for cod catches in the easternmost parts of the Baltic Sea. The
implementation of the projects funded under the action Aquaculture of SPD Measure 4.9 –
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which helped to renew fish breeding, pond management and transportation equipment, to
establish the rational use of fish, water and other natural resources (electricity) as well as fuel –
promoted environment-friendly fish breeding. Another action of this measure Action
Conservation and Development of Living Aquatic Resources assisted other measures of the
conservation and development of living aquatic resources – the construction and management of
migratory routes and passing paths of salmonidae and other valuable fish. Moreover, the SPD
measures evaluated made an indirect contribution to the achievement of the global climate
change mitigation objectives set by the Kyoto protocol.
To sum up the evaluation carried out, the SPD implementation with rather limited financial
resources tried to tackle many issues of the fisheries sector. Even though all problems could not
be solved during 2004–2009, it created a solid foundation for further restructuring of the
Lithuanian fisheries sector. To this end, more funds – over LTL 246 million – were foreseen
from the EFF and the state budget in 2007–2013. The recommendation section of the report
includes particular proposals on how to ensure sustainability of the results of the SPD assistance
and broader impacts of the results in the fisheries sector by using the assistances of the new
period.
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1. VERTINIMO PAGRINDAS
1.1. Vertinimo tikslas ir uždaviniai
ES parama žuvininkyst÷s sektoriui 2004–2009 m. buvo teikiama pagal BPD 4 prioriteto „Kaimo
pl÷tra ir žuvininkyst÷“ priemones „Veikla, susijusi su žvejybos laivynu“ (toliau tekste – 4.8
priemon÷), „Vandens išteklių apsauga ir pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos uosto įrengimai, žuvų
perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse“ (toliau tekste – 4.9 priemon÷), „Kita veikla
(susijusi su žuvininkyste)“ (toliau tekste – 4.10 priemon÷). Per BPD įgyvendinimo laikotarpį
žuvininkyst÷s sektoriui iš viso buvo skirta daugiau kaip 66,98 mln. Lt1 ES Žuvininkyst÷s
orientavimo finansinio instrumento (toliau – ŽOFI) ir nacionalinio biudžeto l÷šų 127 projektams
įgyvendinti. BPD intervencin÷mis priemon÷mis daugiausia buvo siekiama įgyvendinti
pagrindinius Lietuvos Baltijos jūros žvejybos laivyno pertvarkymo 2004–2006 m. strategijoje2
nustatytus uždavinius: suderinti žvejybos paj÷gumus su žuvų ištekliais; visiškai panaudoti
Lietuvai skiriamas lašišų, strimelių ir br÷tlingių žvejybos kvotas; pagerinti sanitarijos, higienos,
saugumo laive ir navigacijos sąlygas; vengti nepageidaujamos žuvų priegaudos, laivuose
naudojant selektyvesnes žvejybos technologijas ir metodus; pagerinti sugautos ir laivuose
laikomos žuvų produkcijos kokybę; sušvelninti neigiamas žvejybos laivyno mažinimo pasekmes
ir sudaryti sąlygas žvejams užsiimti kitu verslu. Iš visos BPD paramos, skirtos žuvininkyst÷s
sektoriui, apie 85% l÷šų buvo skirta priemon÷ms, susijusioms su jūrų žvejyba.3 Likusi dalis
buvo skirta uždaviniams, susijusiems su vidaus vandens žvejybin÷s veiklos modernizavimu ir
konkurencingumo stiprinimu.
Bendrasis šio vertinimo tikslas buvo nustatyti paramos pagal BPD 4 prioriteto „Kaimo pl÷tra ir
žuvininkyst÷“ 4.8, 4.9 ir 4.10 priemones poveikį ir rezultatyvumą žuvininkyst÷s sektoriui,
atsiskaityti ES ir visuomenei, pateikiant informaciją apie viešųjų l÷šų panaudojimą, bei gauti
išvadas ir rekomendacijas d÷l ES paramos panaudojimo tobulinimo. Žuvininkyst÷s sektoriaus
modernizavimas BPD įgyvendinimo laikotarpiu buvo finansuojamas taip pat ir biudžeto
programų l÷šomis4, tod÷l svarbu panagrin÷ti, koks buvo šių skirtingų finansinių instrumentų
koordinavimas ir paramos suderinamumas. Be to, atsižvelgiant į tai, kad 2007–2013 m.
laikotarpiu Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriui pl÷toti parengta atskira veiksmų programa, kuriai
įgyvendinti numatytas 246,035 mln. Lt biudžetas, tikslinga įvertinti BPD laikotarpio pamokas ir
pateikti rekomendacijas d÷l paramos tobulinimo, įgyvendinant naujos kartos veiksmų programą.
Taip pat tokio vertinimo poreikis susijęs ir su siekiu atsiskaityti Europos Komisijai bei parengti
kokybiškesnę baigiamąją BPD įgyvendinimo ataskaitą.
Pagal techninę specifikaciją šis vertinimas tur÷jo aštuonis uždavinius:

1

2009-06-30 Finansų ministerijos skelbiamais duomenimis.
2 Žem÷s ūkio ministro 2004-06-30 įsakymas Nr. 3D-384 „D÷l Lietuvos Baltijos jūros žvejybos laivyno
pertvarkymo strategijos 2004 – 2006 m. patvirtinimo“.
3 A. Motova. Europos Sąjungos bendrosios žuvininkyst÷s politikos įtaka Lietuvos atviros Baltijos jūros žvejybos
laivynui. – Žuvininkyst÷ Lietuvoje, 2008.
4 Pavyzdžiui, parama žuvininkystei buvo teikiama iš Specialiosios kaimo r÷mimo programos, Lietuvos žuvų ūkio
administravimo programos ir pan.
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1. Išanalizuoti priemonių įgyvendinimo socialinę ir ekonominę aplinką, jos pokyčius,
nacionalin÷s, regionin÷s ar sektorių politikos sričių pasikeitimus ir jų įtaką priemonių
įgyvendinimui ir kaip priemon÷s įgyvendinimas tur÷jo įtakos socialinei – ekonominei
aplinkai;
2. Įvertinti BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių tinkamumą BPD nustatytiems tikslams ir
uždaviniams pasiekti (išnagrin÷ti BPD įgyvendinimo pradžioje, viduryje ir pabaigoje);
3. Įvertinti BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių rezultatyvumą (numatytų ir įgyvendinimo
laikotarpiu pasiektų pasiekimo, rezultato rodiklių kiekybinių reikšmių palyginimas);
4. Įvertinti BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių finansinį rezultatyvumą (palyginti paramai pagal
priemones numatytas l÷šas su realiai išmok÷tomis);
5. Įvertinti BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių poveikį, tvarumą (numatytų ir įgyvendinimo
laikotarpiu pasiektų poveikio rodiklių kiekybinių reikšmių palyginimas, priemonių tikslų
ir uždavinių pasiekimo analiz÷, identifikuojant pagrindines min÷tų BPD priemonių
įgyvendinimo problemas bei rezultatų ir poveikio tęstinumo nustatymas);
6. Pateikti geros ir blogos patirties pavyzdžių, įgyvendinant BPD 4.8, 4.9 ir 4.10
priemones;
7. Įvertinti BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių tarpusavio suderinamumą, sąveiką su kitais ES
finansiniais instrumentais, ES horizontaliomis politikomis ir prioritetais bei valstyb÷s
pagalbos priemon÷mis;
8. Pateikti išvadas d÷l BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių įgyvendinimo bei rekomendacijas d÷l
ES paramos panaudojimo tobulinimo.
Atsižvelgiant į vertinimo uždavinius, analiz÷s objektas buvo 2004–2006 m. BPD 4.8, 4.9 ir 4.10
priemonių įgyvendinimas. Vertinimas atliktas BPD priemonių ir BPD projektų lygmenimis.
Atliekant vertinimą priemonių lygmeniu ir atsižvelgiant į vertinimo uždavinius, BPD 4.8, 4.9 ir
4.10 priemonių įgyvendinimas analizuotas pagal tris pagrindinius Europos Komisijos
rekomenduojamus5 aspektus: tinkamumo, rezultatyvumo ir poveikio kriterijus; taip pat įvertinti
paramos tvarumo ir suderinamumo aspektai. Projektų (mikro) lygmens analiz÷ pasitelkta,
siekiant detaliau paanalizuoti priežastinius paramos rezultatyvumo veiksnius.
Analizuojant žuvininkyst÷s sektoriaus modernizavimui skirtas BPD priemones pagal
tinkamumo kriterijų, buvo nagrin÷jama, kiek jų tikslai ir uždaviniai atitiko pagrindinius
žuvininkyst÷s sektoriaus pl÷tros poreikius.
Rezultatyvumo kriterijumi vertintas trijų BPD priemonių finansinis ir fizinis tikslų bei
uždavinių pasiekimo laipsnis ir analizuotos jų pasiekimo/nepasiekimo priežastys, įtaką darę
veiksniai. Rezultatyvumo analiz÷ buvo papildyta atvejo studijų įžvalgomis.
Su paramos tinkamumo ir rezultatyvumo kriterijais susijusi paramos suderinamumo analiz÷.
Vertinimo metu buvo nagrin÷ta, kiek BPD parama žuvininkyst÷s sektoriui atitiko ES
strateginius dokumentus (Lisabonos strategiją, Geteborgo strategiją, Kioto protokolą) bei pad÷jo
siekti šiuose dokumentuose nustatytų tikslų. Taip pat vertintas vidinis paramos suderinamumas
(tarp trijų BPD priemonių) ir išorinis suderinamumas (su kitais finansiniais instrumentais,
skirtais žuvininkyst÷s sektoriui).
Vertinant poveikį buvo analizuoti ilgalaikiai BPD priemonių tiesioginiai ir netiesioginiai
padariniai tikslin÷ms grup÷ms, žuvininkyst÷s sektoriui. Su poveikio kriterijumi susijęs ir
paramos tvarumo vertinimas.
5 European Commission. Working Document No. 2. Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and
Evaluation Indicators, 2006 August, P.7.
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1.2. Vertinimo klausimai
Technin÷je specifikacijoje vertintojams buvo suformuluotas 21 konkretus klausimas. 1 lentel÷je
šie vertinimo klausimai yra suskirstyti pagal atskirus vertinimo kriterijus ir uždavinius.
1 lentel÷. Vertinimo klausimai pagal vertinimo kriterijus ir uždavinius
Kriterijus
Uždavinys
Klausimai
Išanalizuoti
priemonių Kaip keit÷si socialin÷, ekonomin÷ ir
įgyvendinimo socialinę ir aplinkosaugin÷ situacija Lietuvos ūkyje ir
ekonominę aplinką, jos žuvininkyst÷s sektoriuje (pradin÷s pad÷ties
pokyčius, nacionalin÷s, konteksto rodiklių pokyčiai) 2004–2009
regionin÷s ar sektorių metais?
politikos
sričių
pasikeitimus ir jų įtaką Kaip ir kiek pokyčius žuvininkyst÷s
priemonių įgyvendinimui sektoriuje l÷m÷ BPD 4.8, 4.9 ir 4.10
ir
kaip
priemon÷s priemonių įgyvendinimas ir kaip jie l÷m÷
įgyvendinimas dar÷ įtaką BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių
socialinei – ekonominei įgyvendinimą?
aplinkai;
Tinkamumas
Įvertinti BPD 4.8, 4.9 ir Ar BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių tikslai ir
4.10
priemonių uždaviniai tinkami BPD nustatytiems
tinkamumą
BPD tikslams
ir
uždaviniams
pasiekti?
nustatytiems tikslams ir (panagrin÷ti dinamikoje BPD įgyvendinimo
uždaviniams
pasiekti pradžioje, viduryje programavimo laikotarpio
(panagrin÷ti
dinamiką ir pabaigoje).
BPD
įgyvendinimo Ar BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių tikslai ir
pradžioje, viduryje ir uždaviniai atitiko pagrindinius žuvininkyst÷s
pabaigoje);
sektoriaus pl÷tros poreikius? (panagrin÷ti
dinamiką BPD įgyvendinimo pradžioje,
viduryje ir pabaigoje).

Rezultatyvumas

Įvertinti BPD 4.8, 4.9 ir
4.10
priemonių
rezultatyvumą (numatytų
ir
įgyvendinimo
laikotarpiu
pasiektų
pasiekimo,
rezultato
rodiklių
kiekybinių
reikšmių palyginimas ir
analiz÷);

Kaip 4.8 priemon÷s įgyvendinimas prisid÷jo:
• užtikrinant subalansuotą žvejybą;
• didinant
likusių
žvejybos
laivų
konkurencingumą ir pelningumą;
• iki galo išnaudojant visas Lietuvai
nustatytas žvejybos kvotas;
• pagerinant žuvų laikymo ir žvejų darbo
sąlygas laivuose ir navigacijos saugumą?
Kokiu mastu 4.9 priemon÷ veik÷:
• laivų aptarnavimo, žuvų iškrovimo ir
pardavimo sąlygų pagerinimą;
• optimalių žuvų kainų užtikrinimą;
• vandens išteklių saugojimą ir jų pl÷tros
skatinimą;
• inovacijų įgyvendinimo akvakultūriniuose
ūkiuose skatinimą;
• akvakultūros produktų asortimento ir jų
pardavimo galimybių pl÷timą;
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Kriterijus

Uždavinys

Įvertinti BPD 4.8, 4.9 ir
4.10 priemonių finansinį
rezultatyvumą (palyginti
paramai pagal priemones
numatytas l÷šas su realiai
išmok÷tomis).

Poveikis

Įvertinti BPD 4.8, 4.9 ir
4.10 priemonių poveikį,
(numatytų
ir
įgyvendinimo laikotarpiu
pasiektų
poveikio
rodiklių
kiekybinių
reikšmių
palyginimas,
priemonių
tikslų
pasiekimo
analiz÷,
identifikuojant
pagrindines min÷tų BPD
priemonių įgyvendinimo
problemas)

Klausimai
• akvakultūrinių ūkių modernizavimą pagal
ES reikalavimus;
• žuvų perdirbimo įmonių sanitarin÷s ir
higienin÷s būkl÷s pagerinimą;
• naujų technologijų diegimą;
• veterinarijos
ir
aplinkos
apsaugos
reikalavimų, taikomų žuvų perdirbimo
įmon÷ms, įgyvendinimo užtikrinimą;
• vidaus vandenyse žvejojančių laivų
modernizavimą
pagal
veterinarijos,
higienos ir sanitarijos reikalavimus?
Ar ir kaip 4.10 priemon÷s įgyvendinimas
prisid÷jo:
• kompensuojant nuostolius, patirtus d÷l
priverstinio laikino žvejybos veiklos
nutraukimo;
• skatinant žvejų bendradarbiavimą;
• skatinant priekrančių žvejybos veiklos
pl÷trą ir didinant jos konkurencingumą;
• sumažinant laikino žvejybos laivų veiklos
nutraukimo neigiamą poveikį žvejų
gyvenimo lygiui;
• sudarant sąlygas bendrosios rinkos
organizavimui?
Ar programavimo pradžioje numatytas
intervencijos
mastas
(priemon÷ms
įgyvendinti skirtos l÷šos) buvo pakankamas
priemonių
tikslams
ir
uždaviniams
įgyvendinti?
Kaip keit÷si l÷šų pasiskirstymas per visą
programavimo laikotarpį?
Kokios priežastys l÷m÷ persiskirstymą?
Koks
finansinis
efektyvumas
ir
jį
sąlygojusios priežastys (palyginti paramai
pagal priemones numatytas l÷šas su realiai
išmok÷tomis)?
Ar ir kokiu mastu pasiektas 4.8 priemon÷s
bendrasis tikslas – pritaikyti žvejybos
paj÷gumą esamiems žuvų ištekliams, sukurti
modernų,
konkurencingą,
rentabilesnį
žvejybos laivyną?
Ar ir kokiu mastu pasiektas 4.9 priemon÷s
bendrasis tikslas – sukurti palankias sąlygas
žvejybin÷s veiklos pl÷trai, užtikrinti vertingų
žuvų išteklių pl÷trą, pl÷toti akvakultūrą
didinant jos konkurencingumą, modernizuoti
ir racionalizuoti žuvininkyst÷s produktų
perdirbimą ir rinkodarą, gerinti jų
konkurencingumą ir padidinti prid÷tinę
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Kriterijus

Tvarumas

Suderinamumas

Uždavinys

Klausimai
vertę?
Ar ir kokiu mastu pasiektas 4.10 priemon÷s
bendrasis tikslas – sudaryti sąlygas bendram
rinkos organizavimui, pagerinti priekrant÷s
žvejybos sąlygas ir sušvelninti žvejybos
veiklos nutraukimo socialinius padarinius?
Įvertinti BPD 4.8, 4.9 ir Koks BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių
4.10 priemonių rezultatų rezultatų ir poveikio tęstinumas?
ir poveikio tęstinumą;
Identifikuoti gerą ir blogą Kokie gali būti išskirti geri ir blogi BPD 4.8,
patirtį įgyvendinant BPD 4.9 ir 4.10 priemonių įgyvendinimo
4.8, 4.9 ir 4.10 priemones pavyzdžiai?
Įvertinti BPD 4.8, 4.9 ir Kaip BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių
4.10
priemonių įgyvendinimas
prisid÷jo
realizuojant
tarpusavio
Lisabonos strategiją (darbo vietų kūrimas)?
suderinamumą, sąveiką
su kitais ES finansiniais Kaip į BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemones
instrumentais,
ES integruoti aplinkosauginiai tikslai ir kaip šios
horizontaliomis
priemon÷s prisid÷jo realizuojant šias
politikomis ir prioritetais horizontalias politikas:
bei valstyb÷s pagalbos
- Geteborgo įsipareigojimus sustabdyti
priemon÷mis.
bioįvairov÷s nykimą;
- Direktyvoje 2000/60 EB numatytas
priemones vandens politikai;
- Kioto protokolo tikslus klimato
kaitos mažinimui?
Ar BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemon÷s prisid÷jo
siekiant ekonomin÷s ir socialin÷s sanglaudos,
t. y. mažinant skirtumus tarp ES piliečių bei
mažinant teritorinį išsivystymo disbalansą?
Kaip užtikrintas BPD 4.8, 4.9 ir 4.10
priemonių tarpusavio papildomumas ir
suderinamumas?
Kaip užtikrintas BPD 4.8, 4.9 ir 4.10
priemonių papildomumas ir suderinamumas
su BPD priemon÷mis, valstyb÷s pagalbos
priemon÷mis?

Šaltinis: technin÷ specifikacija.

1.3. Vertinimo duomenų patikimumas ir naudoti metodai
Vertinimo metodai buvo pasirinkti taip, kad atitiktų vertinimo uždavinius ir klausimus, t. y.
leistų surinkti reikiamą informaciją ir užtikrintų išvadų patikimumą. Įvertinus vertinimo
uždavinių pobūdį, reikalingą informaciją, vertinimui skirtą laiką ir išteklius, poreikį užtikrinti
vertinimo duomenų patikimumą, reikalingi duomenys buvo rinkti iš pirminių ir antrinių
informacijos šaltinių. Vertinimo pradžioje buvo surinkti ir išanalizuoti su vertinimo objektu
susiję dokumentai, literatūra, statistiniai, steb÷senos duomenys. Pirminių ir antrinių šaltinių
analiz÷ leido identifikuoti svarbiausius socialinius, ekonominius pokyčius, paramos rezultatus,
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taip pat susipažinti su aktualiomis ES ir nacionalin÷mis strategijomis, vertinimų rezultatais,
kitais dokumentais. Siekiant surinkti pagilintus kokybinius duomenis, buvo atlikti interviu su ES
struktūrinių fondų paramą administruojančių institucijų darbuotojais ir paramos gav÷jų
telefonin÷ apklausa.
D÷l analizuojamo objekto ir vertinimo biudžeto šiame vertinime daugiausia remtasi kokybiniais
analiz÷s metodais: turinio analize, atvejo studijomis ir ekspertų nuomon÷mis.
Šios ataskaitos 1 priede yra pateikiamas išsamus duomenų rinkimo ir analiz÷s metodų
aprašymas pagal atskirus vertinimo klausimus.
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2. KONTEKSTO ANALIZö IR PARAMOS TINKAMUMAS
2.1. Ekonomin÷ ir socialin÷ aplinka

?

Kaip keit÷si socialin÷, ekonomin÷ ir aplinkosaugin÷ situacija Lietuvos ūkyje ir
žuvininkyst÷s sektoriuje (pradin÷s pad÷ties konteksto rodiklių pokyčiai) 2004–2009
metais?

2.1.1. Bendroji Lietuvos ūkio apžvalga6
Lietuvos ekonomika 2004−2009 metų laikotarpiu gali būti apibūdinta naujomis daugumos
socialinių, demografinių ir ekonominių rodiklių tendencijomis. Nors tebesitęs÷ procesai,
sąlygoti prieš penkerius metus atsiv÷rusios bendros ES ekonomin÷s erdv÷s ir reikšmingai
pager÷jusių sąlygų laisvam prekių, darbo j÷gos ir kapitalo jud÷jimui, tačiau prad÷jo formuotis
ekonominių, socialinių, demografinių tendencijų pokyčių prielaidos.
Šalies ūkį 2004−2007 m. galima charakterizuoti sparčia pl÷tra, augančiu darbo užmokesčiu,
maž÷jančiu nedarbo lygiu, augančiomis investicijomis, tačiau kartu did÷jančia infliacija,
intensyvia išorine ir vidine migracija, did÷jančiu mok÷jimų balanso einamosios sąskaitos ir
valdžios sektoriaus deficitu, kitų susijusių rodiklių pokyčiais.
Viena vertus, min÷tu laikotarpiu buvo juntamas Lietuvos integracijos į ES teigiamas efektas d÷l
dalies muitų panaikinimo, ženklaus eksporto sąlygų pager÷jimo, išaugusios struktūrinių fondų
paramos. Taip pat šalies ekonomikos kilimo spartą stimuliavo tvirta vidaus rinka. Augančią
vidaus paklausą l÷m÷ ne tik objektyvūs veiksniai (namų ūkių pajamų augimas, nedarbo lygio
maž÷jimas, itin palankios skolinimo sąlygos, finansinių paslaugų pl÷tra, ES struktūrin÷s l÷šos ir
kt.), bet ir optimistiniai įmonių bei gyventojų ateities lūkesčiai, skatinantys daugiau vartoti.
Kita vertus, atsirado neigiamų ekonomikos pl÷tros veiksnių. Lietuvoje ryšk÷jo gamintojų ir
vartotojų kainų infliacijos tendencija, suardžiusi planus įsivesti eurą 2007 m. pradžioje.
Pagrindiniai infliacijos augimo veiksniai − užsienio prekybos sąlygų pokyčiai įstojus į ES,
aukštos pasaulin÷s naftos ir degalų kainos, brangstančios kitos energetin÷s žaliavos (gamtin÷s
dujos, elektros energija), akcizų tam tikroms prek÷ms (pvz., tabako gaminiams) didinimas ir
pan.
D÷l darbo j÷gos stygiaus daugelyje rinkos segmentų sparčiai kilo jos kaina ir tai taip pat tur÷jo
svarbios įtakos infliacijai. Esmin÷s darbo užmokesčio augimo priežastys buvo ne tiek ciklinio,
kiek struktūrinio pobūdžio. Nors spartus visos ekonomikos augimas, be abejo, didino darbo
j÷gos paklausą ir tur÷jo įtakos aštr÷jančiai kvalifikuotų darbuotojų trūkumo problemai, pastarąją
iš esm÷s l÷m÷ nuo naryst÷s ES paspart÷ję emigracijos srautai. Be to, darbuotojams reikalaujant
darbdavių kompensuoti pinigų perkamosios galios maž÷jimą, nominalusis atlyginimas ÷m÷
augti sparčiau nei vidutinis darbo našumas, tod÷l įsisuko vadinamoji darbo užmokesčio – kainų
„spiral÷“.
6 Parengta pagal ES struktūrinių fondų paramos pagal BPD įgyvendinimo suderinamumo vertinimo galutinę
ataskaitą (Finansų ministerijos užsakymu 2009 m. rugs÷jį atliko ESTEP).
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Apibūdinant 2008 m. šalies bendrąsias socialinio ir ekonominio gyvenimo tendencijas, be
bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) augimo l÷t÷jimo, reikia atkreipti d÷mesį į sustojusį
materialinių investicijų augimą, did÷jantį nedarbo lygį ir maž÷jantį laisvų darbo vietų skaičių,
realiojo darbo užmokesčio smukimą, išliekantį didelį mok÷jimų balanso einamosios sąskaitos
deficitą, sul÷t÷jusią, bet vis dar didelę infliaciją. Nors bendri metiniai socialiniai ir ekonominiai
rodikliai buvo pakankamai geri ir Lietuva išliko tarp augusių ES šalių, tačiau šiuos rezultatus
nul÷m÷ tik s÷kminga ūkio pl÷tra metų pradžioje. Nuo 2008 m. vidurio Lietuvoje jau buvo
jaučiamas žymus daugelio sektorių pl÷tros sul÷t÷jimas, o ketvirtąjį ketvirtį įvyko lūžis ir ūkis
įženg÷ į recesijos etapą.
2009 m. I pusmetį įsib÷g÷jo 2008 m. prad÷jusios ryšk÷ti tendencijos – smarkiai maž÷jo BVP,
augo nedarbo lygis, maž÷jo laisvų darbo vietų skaičius, vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis.
Kaip ir 2008 m., toliau formavosi vadinamoji nedarbo – vidaus paklausos „spiral÷“, t. y.
maž÷jant realiam darbo užmokesčiui ir žmonių perkamajai galiai, smuko lietuviškų prekių ir jų
pardavimo vietos rinkoje galimyb÷s.
Kaip jau buvo min÷ta, Lietuvos ūkio pl÷tra 2004−2007 m. buvo viena iš sparčiausių tarp ES
valstybių (1 pav.). Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s (toliau −
Statistikos departamento) duomenimis, BVP to meto kainomis 2007 m. sudar÷ 98.139 mln. litų
(2004 m. − 62.698 mln. litų). Metiniai ekonomikos kilimo tempai min÷tu laikotarpiu buvo
pastovūs: 2004 m. užfiksuotas 7,3 proc., 2005 m. ir 2006 m. − 7,8 proc., o 2007 m. − 8,9 proc.
BVP padid÷jimas. 2008 m. I ketv. užfiksuotas BVP augimo tempų l÷t÷jimas, kuris dar labiau
išryšk÷jo antroje metų pus÷je, prasid÷jus pasaulio finansų rinkų krizei. 2008 m. IV ketv. įvyko
lūžis ir ūkis per÷jo į recesijos etapą. 2009 m. I pusmetį BVP sumaž÷jo 18,1 proc. – kriz÷s
poveikis Lietuvos ekonomikai tapo ypač žymus.
1 pav. Realiojo BVP pokytis (palyginti su ankstesniais metais, %)
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Šaltiniai: Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s7 ir Eurostat8 duomenų baz÷s.

Įspūdinga visų pagrindinių Lietuvos ūkio sektorių pl÷tra, ekonominio augimo skverbimasis į
7 Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s. Pagrindiniai ekonomin÷s ir socialin÷s raidos
rodikliai 2004−2009 m. 2009. <http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=2621>.
8 Eurostat. Real GDP growth rate. 2009. <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/>.
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periferiją bei naryst÷s ES efektas 2004−2007 m. laikotarpiu sudar÷ palankias sąlygas gyventojų
užimtumui did÷ti ir nedarbui maž÷ti. Statistikos departamento atlikto gyventojų užimtumo
tyrimo duomenimis, 2007 m. užimtųjų skaičius Lietuvoje buvo 97,9 tūkst. didesnis nei 2004 m.,
tuo tarpu bedarbių skaičius smuko net 115,4 tūkst. Kita vertus, neigiamos demografin÷s
Lietuvos visuomen÷s tendencijos − gyventojų skaičius maž÷jo tiek d÷l neigiamos natūralios
gyventojų kaitos, tiek ir d÷l intensyvios emigracijos − nul÷m÷ visų užimtų gyventojų ir bedarbių
sumos, tai yra šalies darbo j÷gos rodiklio smukimą nuo 1.620,6 tūkst. 2004 m. iki 1.603,1 tūkst.
2007 m. (2 pav.). Bl÷stant aukšto bendrojo nedarbo lygio problemai, vis aktualesniu tapo
kokybinis darbo rinkos aspektas − darbo paklausos ir pasiūlos struktūros neatitikimas
profesiniu, kvalifikaciniu ir teritoriniu požiūriu, kitaip tariant, verslo poreikius tenkinančios
darbo j÷gos stygiaus problema.
2 pav.

Darbo j÷ga, užimtumas ir nedarbas 2004−
−2009 m. I ketv.
Darbo j÷ga, tūkst.

Užimti gyventojai, tūks t.

Bedarbiai, tūks t.

Aktyvumo lygis, %

Užimtumo lygis , %

Nedarbo lygis, %
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Šaltinis: Statistikos departamentas9.

2008 m. sul÷t÷jusi Lietuvos ūkio pl÷tra, sumenkusi produkcijos paklausa neaplenk÷ ir darbo
rinkos − daugelis įmonių buvo priverstos peržiūr÷ti pl÷tros planus, veiklos apimtis ir ateinančių
metų biudžetus bei sumažinti darbuotojų skaičių. Nuo integracijos į ES besitęsiančio
bedarbyst÷s maž÷jimo galimyb÷s išseko: dirbančiųjų skaičius prad÷jo maž÷ti, did÷jo laisvos
darbo j÷gos pasiūla. Lietuvos darbo biržos duomenimis, ieškantys darbo asmenys 2008 m.
sausio 1 d. sudar÷ 4,3 proc. visų darbingo amžiaus šalies gyventojų, o gruodžio − jau 5,7 proc.
2009 m. I ketv. nedarbo lygis toliau augo ir sudar÷ 11,9 proc., taip beveik pasiekdamas 2004 m.
lygį. Ypač išaugo vyrų nedarbo lygis, kuris pirmąjį 2009 m. I ketv. buvo 14,6 procento, o
pirmąjį 2008 m. ketvirtį – 4,6 procento, arba 3 kartus mažesnis. Tai nul÷m÷ ypač ženklus
dirbančiųjų skaičiaus sumaž÷jimas statybose ir pramon÷s įmon÷se, kuriose daugiausia dirba
vyrai. Moterų nedarbo lygis pirmąjį 2009 m. ketv. buvo 9,2 proc. arba 1,8 karto didesnis nei
prieš metus. Neigiamą įtaką darbo rinkai tur÷jo besitęsiantis ekonomikos nuosmukis, įmonių
bankrotas, laisvų darbo vietų skaičiaus ženklus maž÷jimas.
2004–2007 m. augant šalies ekonomikai ir did÷jant energijos poreikiui, palaipsniui did÷jo ir
išmetamas į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Per 2004–2007 m. jų kiekis
9 Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s. M3030901: Darbo j÷ga, užimtumas ir
nedarbas. Požymiai: amžius, gyvenamoji vietov÷, lytis, metai (1998 -> 2008).
<http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1280>.
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padid÷jo 12 proc. (lyginant su 2004 m.). Įvertinus per laikotarpį išaugusius vidutinius metinius
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir bendrojo vidaus produkto augimo tempus, galima teigti, kad
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis did÷jo dvigubai l÷čiau nei augo ekonomika.
Atskirų ūkio sektorių į atmosferą išmetamų teršalų kiekis kito nevienodai: d÷l platesnio principo
„terš÷jas moka“ taikymo pramon÷s sektoriuje tarša maž÷jo, o transporto sektoriuje d÷l degalų
sąnaudų augimo – padid÷jo, taip pat padid÷jo ir transporto išmetamų teršalų kiekis. Kita vertus,
reikia pažym÷ti, kad itin sparčiai per šį laikotarpį transporto sektoriuje did÷jo biodegalų
sąnaudos, o jų dalis 2008 m. jau sudar÷ 4,2 proc. Pozityvūs, nors ir nepakankami, pokyčiai
analizuojamu laikotarpiu vyko atsinaujinančių išteklių pagaminamos elektros srityje. 2008 m.
pagamintos energijos balanse 4,3 proc. elektros energijos buvo pagaminta iš atsinaujinančių
išteklių. Lyginant su 2004 metų situacija, kuomet elektros energija, pagaminta iš atsinaujinančių
išteklių, pagamintos energijos balansą tesiek÷ 2,2 proc., matyti 51 proc. augimas. Apibendrinant
galima konstatuoti, kad pakankamai didel÷ ES finansin÷ parama, teikiama iš Sanglaudos fondo
ir struktūrinių fondų, taip pat teisinis reguliavimas (visų pirma, apyvartinių taršos leidimų
sistemos įdiegimas, saugomų teritorijų sistemos pl÷tra) analizuojamu laikotarpiu užtikrino
pakankamai gerus aplinkosauginius rodiklių rezultatus.
2.1.2. Situacijos žuvininkyst÷s sektoriuje 2004–2008 m. laikotarpiu apžvalga
Lietuvos žuvininkyst÷ – su žuvų išteklių valdymu, išsaugojimu ir atkūrimu, žvejyba,
akvakultūra, žuvų perdirbimu, pirminiu žuvininkyst÷s produktų pardavimu ir supirkimu susijusi
veikla10. Šalyje pl÷tojamos keturios pagrindin÷s žuvininkyst÷s sektoriaus šakos:
1.
2.
3.
4.

Jūrų žuvininkyst÷ (žvejyba Atlanto vandenyne, atviroje Baltijos jūroje ir jos priekrant÷je);
Žvejyba vidaus vandenyse, įskaitant Kuršių marias;
Žuvų auginimas akvakultūros tvenkiniuose;
Perdirbimo pramon÷ bei žuvininkyst÷s ir akvakultūros produktų rinka.

Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriaus11 produkcija sudaro mažą BVP dalį – apie 0,07 proc. šalies
BVP12. Remiantis Statistikos departamento pateikiamais duomenimis, BPD įgyvendinimo
laikotarpiu žvejybos ir akvakultūros sektorių sukuriama prid÷tin÷ vert÷ nuosekliai augo (2
lentel÷), o lyginant su pradine situacija (2004 m.), BPD įgyvendinimo pabaigoje (2008 m.)
bendra prid÷tin÷ vert÷ išaugo net 71 proc. Taip pat augo šių sektorių pagaminama produkcija (3
lentel÷). Lyginant su 2004 m., 2008 m. žvejybos ir akvakultūros produkcijos apyvarta išaugo 75
proc. ir siek÷ 345,5 mln. Lt. Remiantis Žuvininkyst÷s departamento duomenimis, 92 proc.
apyvartos generuoja jūrų žuvininkyst÷, 7 proc. – akvakultūra ir 1 proc. – žvejyba vidaus
vandenyse. Papildomai prie žuvininkyst÷s sektoriaus produkcijos galima priskirti ir žuvų
perdirbimo pramon÷s produkciją, kurios apyvarta 2008 m. siek÷ daugiau nei 520 mln. Lt. Per
analizuojamą laikotarpį žuvų ir gaminių eksporto bei importo santykis bendrojo šalies
eksporto/importo struktūroje išliko beveik nepakitęs (4 lentel÷). 2008 m. žuvų bei gaminių iš jų
eksportas sudar÷ 0,6 proc. bendrojo šalies eksporto ir apie 0,8 proc. importo13.

10 Lietuvos Respublikos žuvininkyst÷s įstatymas (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527).
11 Atkreiptinas d÷mesys, kad žuvininkyst÷s sektoriui pagal ekonomin÷s veiklos rūšių klasifikatorių priskiriama tik
žvejybos ir akvakultūros veiklos.
12 Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s. M2010206: Bendrosios prid÷tin÷s vert÷s
struktūra.
Požymiai:
ekonomin÷s
veiklos
rūšis
(31),
metai
(1995
->
2008).
<http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1280>.
13 Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s. Eksporto ir importo struktūra pagal KN
skyrius., 2008 m. <http://www.stat.gov.lt/lt/pages/view/?id=2387>.
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2 lentel÷. Žuvininkyst÷s sektoriaus sukuriamos bendrosios prid÷tin÷s vert÷s dinamika
2004
2005
2006
2007
2008
45,26
51,382
56,813
63,831
77,387
mln. Lt
palyginti su pra÷jusiais metais, %

114%

111%

112%

palyginti per laikotarpį, %

121%
71%

Šaltinis: Statistikos departamentas (M2010105: Bendroji prid÷tin÷ vert÷ (BPV) pagal ekonomin÷s veiklos rūšis
(31) ir BVP).
Pastaba: statistika pateikiama pagal ekonomin÷s veiklos rūšį „Žvejyba ir akvakultūra“, kuri apima žvejybą, žuvų
auginimą ir susijusių paslaugų veiklą, tačiau neįtraukia žuvų perdirbimo pramon÷s, kuri priskirta prie „Maisto
produktų gamybos“.

3 lentel÷. Žuvininkyst÷s sektoriaus pagaminamos produkcijos apimčių dinamika
2004
2005
2006
2007
2008
197,866 207,315 241,352 293,525 345,452
mln. Lt
palyginti su pra÷jusiais metais, %

105%

116%

122%

palyginti per laikotarpį, %

118%
75%

Šaltinis: Statistikos departamentas (M2010214: Bendroji produkcija)
Pastaba: statistika pateikiama pagal ekonomin÷s veiklos rūšį „Žvejyba ir akvakultūra“, kuri apima žvejybą, žuvų
auginimą ir susijusių paslaugų veiklą, tačiau neįtraukia žuvų perdirbimo pramon÷s, kuri priskirta prie „Maisto
produktų gamybos“.

4 lentel÷. Žuvininkyst÷s sektoriaus pagaminamos produkcijos eksporto dinamika
2004
2005
2006
2007
Eksportas, mln. Lt
173,0
259,9
278,6
336,5
procentas nuo bendrojo šalies eksporto, %
0,7
0,8
0,7
0,8
Importas, mln. Lt
264,4
426,3
415,7
497,8
procentas nuo bendrojo šalies importo, %
0,8
1,0
0,7
0,8

2008
309,0
0,6
580,3
0,8

Šaltinis: Statistikos departamentas, eksporto ir importo struktūra pagal KN skyrius.

Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriuje dirba apie 6,7 tūkst. žmonių: žvejyba jūroje užsiima apie 1,6
tūkst., žvejyba vidaus vandenyse ir vandens kultūra apie 0,6 tūkst., žuvų perdirbimu apie 4,5
tūkst. Per analizuojamą laikotarpį žuvininkyst÷s sektoriuje darbo našumas sumaž÷jo 37 proc. (5
lentel÷).
5 lentel÷. Darbo našumo žuvininkyst÷s sektoriuje dinamika
2004
2005
Prid÷tin÷ vert÷, tenkanti vienai faktiškai
15,3
10,9
dirbtai valandai, to meto kainomis, Lt
palyginti su pra÷jusiais metais, %
72%
palyginti per laikotarpį, %

2006

2007

2008

13,2

15,1

9,7

120%

115%

64%
63%

Šaltinis: Statistikos departamentas, temin÷s lentel÷s.
Pastaba: atsižvelgiant į statistinių duomenų grupavimo principus, lentel÷je pateiktus žuvininkyst÷s sektoriaus
darbo našumo duomenis reik÷tų prilyginti žvejybos veiklos duomenims.

Po Lietuvos integracijos į ES pagrindinių verslinių žuvų (menkių, strimelių, br÷tlingių ir
plekšnių) išteklių valdymas Baltijos jūroje įgijo planines ir ilgalaikes charakteristikas14. 2005 m.
14 Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkyst÷s tyrimų centro Žuvininkyst÷s tyrimų laboratorija, 2008. Lietuvos
ekonomin÷s zonos verslinių žuvų išteklių būkl÷s ir kaitos tyrimai. Lietuvos žvejybos kvotų pagrindimas, žuvų
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Europos Komisija pareng÷ jūros apsaugos ir išsaugojimo strategiją, kurioje numatyta iki 2021
m. atstatyti Baltijos jūros ekologinę būklę, o žuvininkyst÷s sektoriuje uždrausti žvejybos
metodus, turinčius neigiamos įtakos teritorijos aplinkai. Galima pasteb÷ti, kad ES lygiu nustatyti
reikalavimai d÷l verslinių žuvų žvejybos ir jų išteklių išsaugojimo tur÷jo įtakos Baltijos jūros
verslinių žuvų – menkių, strimelių ir br÷tlingių – išteklių ger÷jimo situacijai analizuojamu
laikotarpiu (6 lentel÷).
6 lentel÷. Žuvų išteklių charakteristikos Baltijos jūroje 2004–2008 m.
Pavadinimas

Strimel÷

Šprotai

Menk÷

Rodiklis
Bendra žuvų biomas÷
Neršiančių individų
biomas÷
Sugavimai (žuvų dalis,
iškraunama krante)
Bendra žuvų biomas÷
Neršiančių individų
biomas÷
Sugavimai (žuvų dalis,
iškraunama krante)
Bendra žuvų biomas÷
Neršiančių individų
biomas÷
Sugavimai (žuvų dalis,
iškraunama krante)

Mato
vienetas
tūkst. t

2004

2005

2006

2007

2008

1.399,1

1.410,9

1.499,3

1.543,8

1.624,1

tūkst. t

951,6

1.021,4

1.008,3

1.035,2

1.042,7

tūkst. t

158,3

186,7

212,9

228,2

225,2

tūkst. t

1.952,0

1.606,0

1.451,0

1.647,0

1.629,0

tūkst. t

914,0

1.112,0

877,0

826,0

996,0

tūkst. t

374,0

405,0

352,0

388,0

381,0

tūkst. t

178,0

169,9

206,8

230,3

275,1

tūkst. t

107,9

90,3

114,8

141,4

160,1

tūkst. t

87,7

75,7

87,2

72,5

60,6

Šaltinis: Report of the Baltic Fisheries Assessment Working Group (WGBFAS) 2009.

Žvejybos verslas yra ribojamas ir vidaus vandens telkiniuose, kurie yra gamtosauginių zonų
teritorijose, priskirtose „Natura 2000“. Iki 2008 metų net 375 saugomoms teritorijoms arba jų
dalims, kurių bendras plotas 783,92 tūkst. ha, buvo suteiktas „Natura 2000“ (PAST ir BAST)
teritorijų statusas. Per analizuojamą laikotarpį Lietuvos saugomų teritorijų plotas padid÷jo 3,2
proc., tai yra iki 15,3 proc. Šiose zonose taikomi griežtesni aplinkosauginiai reikalavimai, tod÷l
žvejybos verslas šiuose vandens telkiniuose patiria tam tikrų suvaržymų ir nuostolių. Ypač
didelę žalą vidaus vandens telkinių žuvų ištekliams daro šiose teritorijose paplitę saugomi
paukščiai.15
2.1.2.1. Jūrų žuvininkyst÷
Žuvų sugavimai. Pagrindiniai tolimojo plaukiojimo laivų žvejybos rajonai – Pietų Ramiojo
vandenyno (už pakrančių valstybių išskirtinių ekonominių zonų ribų), Mauritanijos Islamo
Respublikos ir Maroko Karalyst÷s išskirtinių ekonominių zonų vandenys, Žvejybos Šiaur÷s
Vakarų Atlante organizacijos (NAFO) ir Žvejybos Šiaur÷s Rytų Atlante komisijos (NEAFC)
reguliuojamos akvatorijos bei Svalbordo žvejybos rajonas (Norvegijos išskirtin÷s ekonomin÷s
zonos vandenys). Tarp šiuose žvejybos rajonuose sugaunamų žuvų rūšių vyrauja staurid÷s (48,4
proc.), sardin÷l÷s (14,5 proc.), ančiuviai (13,0 proc.), skumbr÷s (11,2 proc.), sardin÷s (5,7 proc.),

išteklių apsaugos ir racionalaus panaudojimo rekomendacijų paruošimas. //Žuvininkyst÷s tyrimų laboratorijos
atliekamų mokslo tiriamųjų darbų 2008 metų ataskaita. Klaip÷da, 98 p.
15 Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programa, patvirtinta 2007 m. gruodžio 17 d. Europos
Komisijos sprendimu Nr. C/2007/6703.
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putasu (3,4 proc.), jūriniai ešeriai (1,0 proc.) ir krevet÷s (0,9 proc.)16. 2008 m. iš viso tolimojo
plaukiojimo žvejybos vandenyse buvo sugauta 158,9 tūkst. t žuvų (7 lentel÷), t. y. 10,6 proc.
daugiau nei 2004 m. (143,7 tūkst. t).
Lietuvai įstojus į ES, žuvininkyst÷s sektoriuje įvyko nemažai pokyčių. Atsižvelgiant į
Bendrosios žuvininkyst÷s politikos pagrindą (žuvų išteklių tausaus naudojimo principą) ir
remiantis Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 2371/200217 Lietuvos laivams buvo nustatytos metin÷s
žvejybos kvotos visuose Lietuvos laivų žvejybos rajonuose. Lietuvos laivai Šiaur÷s Rytų
Atlanto komisijos (NEAFC) ir Žvejybos Šiaur÷s Vakarų Atlante organizacijos (NAFO)
reguliuojamose zonose nebegal÷jo sužvejoti tiek žuvų, kiek sužvejodavo iki tol. Taip pat d÷l
senkančių žuvų išteklių žvejybos kvotos kasmet buvo mažinamos. Sugautų žuvų kiekis šiuose
regionuose 2004–2005 m. sumaž÷jo nuo 16,1 tūkst. t iki 9,6 tūkst. t (apie 40 proc.).
Sumaž÷jus žvejybos galimyb÷ms Šiaur÷s Rytų ir Šiaur÷s Vakarų Atlanto vandenyne, buvo
ieškoma kitų žvejybos rajonų. Nuo 2004 m. Lietuvos tolimosios žvejybos laivai prad÷jo žvejoti
Maroko Karalyst÷s ekonomin÷je zonoje, o nuo 2007 m. žvejyba vykdoma ir Pietų Ramiajame
vandenyne. D÷l nuolatin÷s naujų žvejybos plotų paieškos žuvų sugavimai tolimuosiuose
vandenyse nuo 2005 m. išaugo beveik 26 proc. Tačiau Lietuvos sugaunamų žuvų kiekis
bendroje ES šalių sugaunamų žuvų kiekio dalyje sudaro tik 2,9 proc.18
−2008 m., t
7 lentel÷. Lietuvos žvejybos įmonių sugavimai jūroje 2004−
Sugavimo vietos

2004

2005

2006

2007

2008

156.327

138.066

152.809

185.638

182.451

Šiaur÷s Vakarų Atlantas (NAFO)

8.644

5.321

2.522

3.492

1.517

Šiaur÷s Rytų Atlantas (NEAFC)

5.299

2.407

17.224

18.493

11.528

118.997

76.367

90.603

63.731

73.059

8.651

38.509

25.086

36.071

47.671

0

0

0

35.888

24.056

2.111

1.920

1.549

1.219

567

12.625

13.542

15.825

26.744

23.486

Iš viso:

Pietryčių Atlantas (Mauritanijos EZ)
Maroko Karalyst÷s EZ
Pietų Ramusis vandenynas
Svalbordo rajonas
Baltijos jūra

Šaltinis: Statistikos departamentas19, Žuvininkyst÷s departamento prie Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio
ministerijos duomenys, 2008.

Baltijos jūroje ES Taryba Lietuvai skiria apie 25–30 tūkst. t metinių žvejybos kvotų. Žvejybos
kvotos priklauso nuo bendrų ES ir kitoms prie Baltijos jūros esančioms šalims leistinų sugauti
Baltijos jūroje žuvų kiekių. Pagrindin÷s sugaunamos žuvų rūšys yra menk÷s, plekšn÷s, strimel÷s
ir šprotai. Menkių, strimelių, Baltijos šprotų ir lašišų sugavimai Baltijos jūroje griežtai
limituojami. Saugant menkių išteklius, šių žuvų sugavimų kvotos Baltijos jūroje nuo 1999 m.
kasmet mažinamos. 2004–2008 m. Lietuvai skirtos žvejybos Baltijos jūroje kvotos pateiktos 8
lentel÷je.

16 Žuvininkyst÷s departamentas prie Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministerija. 2008 m. Lietuvos žvejybos
įmonių žuvų sugavimai (t).
17 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 2371/2002 d÷l žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio
naudojimo pagal Bendrąją žuvininkyst÷s politiką.
18 EUROSTAT.BŽP skaičiai ir faktai: pagrindiniai duomenys apie bendrąją žuvininkyst÷s politiką, 2008.
(http://ec.europa.eu/fisheries/publications/facts/pcp08_lt.pdf).
19 Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s. M5030101: Žuvų sugavimas. Požymiai: žuvų
sugavimo vieta (1997 -> 2007). <http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1280>.
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8 lentel÷. Lietuvai skirtos žvejybos kvotos Baltijos jūroje 2004–2008 m.
Mato
vienetas

Žuvų rūšys

2004

2005

2006

2007

2008

Menk÷s

t

2.741

2.468

3.216

2.767

2.631

Strimel÷s

t

3.068

3.405

3.382

3.874

4.456

Baltijos šprotai

t

18.901

24.750

21.060

22.741

24.773

vnt.

6.992

6.992

6.992

6.642

5.646

Lašišos

Šaltinis: Lietuvos žuvininkyst÷. Dokumentai, faktai, skaičiai 1918–2005 metai, Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio
ministerija, Vilnius 2007; Lietuvos žvejybos pastangų 2008–2009 m. reguliavimo planas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos žem÷s ūkio ministro 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 3D-552.

Lietuva visiškai išnaudoja tik menkių žvejybos kvotas (99,8–100 proc.), o pelaginių žuvų
(strimelių ir šprotų) – nevisiškai. 2004–2006 m. strimelių kvota buvo išnaudota 34,7–71,8 proc.,
šprotų tik 32,7–51,3 proc., o 2008 m. atitinkamai 42,3 proc. ir 75,4 proc. (3 pav.). Šių žuvų rūšių
kvotos Lietuvoje nepakankamai panaudojamos d÷l nedidel÷s paklausos, nes žuvų konservų
pramon÷ Lietuvoje nepakankamai išpl÷tota. Taip pat svarbus faktorius yra pelaginių žuvų kaina:
šprotų kainos yra dešimčia, o strimelių – kelis kartus žemesn÷s nei menkių.
Kita vertus, po Lietuvos įstojimo į ES, atsiradus specializuotai šprotų žvejybai, šių žuvų kvotos
išnaudojimas padid÷jo, o 2007 m. šprotų bei strimelių kvotos buvo išnaudotos beveik visiškai
(atitinkamai 89,6 proc. ir 92,7 proc.).
3

pav. Lietuvai skirtų kvotų Baltijos jūroje panaudojimas 2004–2008 m.
100%
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Šaltinis: Apskaičiuota vertintojų.

2008 m. Lietuvos įmon÷s Baltijos jūroje (įskaitant priekrantę) sugavo 23.486 t įvairių rūšių žuvų
(9 lentel÷). Tai 10.861 t arba 86 proc. daugiau nei 2004 m. laikotarpiu. Atviroje Baltijos jūroje
žvejybos įmon÷s sugavo 23.142 t žuvų, o priekrant÷je – 344 t žuvų.
9 lentel÷. Lietuvos žvejybos įmonių sugavimai Baltijos jūroje 2004–2008 m., t
Žuvų rūšys
Iš viso:
Baltijos šprotai

2004

2005

2006

2007

2008

12.625

13.542

15.825

26.744

23.486

6.185

8.635

10.814

19.745

18.296

28

BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių įgyvendinimo ir šių priemonių įgyvendinimo poveikio Lietuvos žuvininkyst÷s
sektoriui vertinimas: galutin÷ vertinimo ataskaita

Žuvų rūšys

2004

Menk÷s

2005

2006

2007

2008

3.382

2.987

3.301

2.935

2.614

Plekšn÷s

901

949

376

361

665

Strimel÷s

1.845

748

1.172

3.592

1.793

312

223

162

111

118

Kitos žuvys

departamentas20,

Šaltinis: Statistikos
ministerijos duomenys, 2008.

Žuvininkyst÷s departamento prie Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio

Žvejybos laivynas. Lietuvai įstojus į ES, 2004 m. buvo sukurtas ir prad÷jo veikti Žvejybos laivų
registras, reglamentuojamas Europos Komisijos reglamento (EB)Nr. 26/2004. Į žvejybos laivų
registrą įtrauktų žvejybos laivų žvejybos paj÷gumai, išreikšti žvejybos laivų bendrąja talpa (BT)
ir pagrindinių variklių galia (kW), negali viršyti Europos Komisijos Lietuvai nustatyto žvejybos
paj÷gumų atskaitos lygio. 2004 m. šiame registre buvo įregistruoti 292 Lietuvos žvejybiniai
laivai, kurių bendroji talpa siek÷ 80,5 tūkst. BT, o bendras variklių galingumas – 78,1 tūkst. kW
(10 lentel÷). Didžioji šių laivų dalis (192 vnt.) buvo laivai ir valtys, trumpesni kaip 12 m ir
pritaikyti žvejoti pakrant÷je. Jų bendroji talpa sudar÷ 0,4 tūkst. BT, o bendras galingumas – 4,4
kW. Apie 90,3 proc. žvejybos laivyno talpos (BT) ir 82,2 proc. galios (kW) teko 24 laivams,
pritaikytiems žvejoti tolimuosiuose vandenyse. Šie laivai buvo ilgesni kaip 40 m ir žvejojo
daugiausia Atlanto vandenyne. Kiti 76 laivai, kurių ilgis buvo 12–40 m, žvejojo atviroje Baltijos
jūroje ir priekrant÷je. Jų bendroji talpa – 7,4 tūkst. BT, bendras galingumas – 9,5 tūkst. kW.
10 lentel÷. Lietuvos žvejybos laivyno dinamika 2004–2008 m.
2004

2005

2006

2007

2008

Segmentas
Vnt.

Iki 12 m

BT

kW

Vnt.

BT

kW

Vnt.

BT

kW

Vnt.

BT

kW

Vnt.

BT

kW

192

400

4.400

207

432

4.676

201

438

4.719

197

432

4.638

189

425

4.469

Nuo 12 iki
24 m

15

522

1.074

15

501

1.583

8

191

813

9

216

854

7

141

612

Nuo 24 iki
40 m

61

6.878

8.426

58

6.602

12.420

45

5.336

10.086

44

5.262

9.921

37

4.577

9.129

>40 m

24

72.700

64.200

22

67.837

59.135

17

58.435

55.037

16

55.917

53.051

17

55.822

54.744

Iš viso

292

80.500

78.100

302

75.372

77.814

271

64.400

70.655

266

61.826

68.464

250

60.965

68.953

Šaltinis: Europos Sąjungos žvejybos laivų registras; apskaičiuota vertintojų.

Lietuvos žvejybos laivyno paj÷gumai maž÷jo nuo 2004 m. pabaigos, kai į jį buvo įtraukti visi
Lietuvos įmon÷ms priklausantys laivai. Nuo 2005 m. sausio 1 d. Lietuvos žvejybos laivų
skaičius sumaž÷jo 52 vnt. ir 2008 m. laivyną sudar÷ 250 laivų (4 pav.). Atitinkamai žvejybos
laivų bendroji talpa sumaž÷jo 19,1 proc. nuo 75,4 tūkst. BT iki 61,0 tūkst. BT, o variklių galia –
11,4 proc. nuo 77,8 kW iki 69,0 kW (5 pav.). Šiuos pasikeitimus daugiausia l÷m÷ didžiųjų
tolimuosiuose vandenyse žvejojančių įmonių vidiniai persitvarkymai. Kai Lietuva prarado dalį
žvejybos teisių Šiaur÷s Rytų ir Šiaur÷s Vakarų Atlanto vandenyse, dalis senesnių laivų (ilgesnių
nei 40 m) buvo parduoti, o į jų vietą buvo įtraukti naujesni žvejybos laivai, kurių bendrieji
paj÷gumai sumaž÷jo.

20 Statistikos departamentas. M030102: Žuvų sugavimai Baltijos jūroje. Požymiai: rūšis (1991 -> 2007).
<http://db1.stat.gov.lt/statbank/default.asp?w=1280>.
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4 pav. Lietuvos žvejybos laivyno dinamika 2004–2008 m.
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nuo 12 iki 24 m
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50
0
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Šaltinis: Europos Sąjungos žvejybos laivų registras; apskaičiuota vertintojų.

Per 2004–2008 m. laikotarpį Lietuvos žvejybos laivyno paj÷gumai buvo sumažinti, atidavus į
metalo laužą 34 seniausius ir neefektyvius Baltijos jūroje žvejojusius laivus ir jų savininkams
išmok÷jus kompensacijas iš ES žuvininkyst÷s orientavimo finansavimo instrumento (ŽOFI)
pagal BPD 4.8 priemon÷s veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“. Žvejybos
laivyno mažinimas ir socialin÷s priemon÷s (kompensacijos) – tai dvi iš trijų pagrindinių Baltijos
jūros žvejybos laivyno pertvarkymo strategijos 2004–2006 m.21 priemonių. Sumažinus žvejybos
laivyno, žvejojančio Baltijos jūroje, paj÷gumus apie 41 proc., vidutin÷s pajamos, tenkančios
vienam žvejybos laivui, padid÷jo beveik trečdaliu.
5 pav. Lietuvos žvejybos laivyno paj÷gumai 2004–2008 m.
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Šaltinis: Europos Sąjungos žvejybos laivų registras; apskaičiuota vertintojų.

2.1.2.2. Vidaus vandenys
Vidaus vandenis sudaro Kuršių marios, vandens talpyklos, ežerai, up÷s ir tvenkiniai. Jų bendras
21 Žem÷s ūkio ministro 2004-06-30 įsakymas Nr. 3D-384 „D÷l Lietuvos Baltijos jūros žvejybos laivyno
pertvarkymo strategijos 2004 – 2006 m. patvirtinimo“.
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plotas – 2.621 kv. km, arba 4 proc. šalies teritorijos. Vidaus vandenyse žvejoja apie 200 mažųjų
žvejybos laivų ir valčių. Pagrindiniai vidaus vandenų žvejybos plotai yra Kuršių marios bei
Kauno marios, žvejojama ir up÷se bei ežeruose.
Kuršių ir Kauno mariose daugiausia sugaunama kuojų, karšių, stintų, sterkų, ešerių. Pastaraisiais
metais žuvų ištekliai šiuose vandenyse eksploatuojami labai intensyviai. Tod÷l nustatomos kai
kurių prekinių žuvų (karšių, starkių ir stintų) žvejybos kvotos, įvairių žvejybos įrankių
apribojimai, tam tikro sezono žvejybos draudimai.
2008 m. Kuršių mariose leista sugauti 470 t karšių, 300 t stintų ir 120 t starkių. Palyginti su
2004 m., karšių kvota išaugo 50 t, starkių kvota sumaž÷jo 5 t, o stintų kvota – 115 t. Kuršių
mariose iš viso 2008 m. sugauta 1.239 t įvairių rūšių žuvų (6 pav.), t. y. tik šiek tiek (0,2 proc.)
daugiau negu 2004 m. (1.237 t). Didžiausią laimikio dalį sudar÷ kuojos (398 t), karšiai (346 t),
žiobriai (161 t), starkiai (82 t), ešeriai (57 t) ir stintos (38 t). Kuršių mariose sugaunama
didžiausia dalis žuvies iš visų sugavimų vidaus vandenyse (2008 m. – 78,2 proc.).
6 pav. Žuvų sugavimų vidaus vandenyse dinamika 2004–2008 m.

Šaltinis: Statistikos departamentas, Žuvininkyst÷s departamentas prie Žem÷s ūkio ministerijos.

Iš viso vidaus vandenyse 2005 m. buvo sugauta 1.584 t žuvų, arba 3 proc. mažiau, lyginant su
2004 m. (1.595 t). 2006 m. bendri sugavimai dar labiau sumaž÷jo – buvo sugauta 1.435 t. žuvų.
Šį maž÷jimą l÷m÷ d÷l Klaip÷dos uosto įplaukos kanalo gilinimo did÷jantis Kuršių marių
druskingumas ir maž÷jantys žuvų ištekliai. Nors tiesiogin÷s žalos žuvų ištekliams n÷ra, tačiau
žuvys pasitraukia iš tradicinių žvejybos rajonų, sumaž÷ja žvejybos galimyb÷s, d÷l ko žvejai
verslininkai patiria finansinių nuostolių. 2007–2008 m. daliai žvejų buvo suteikta finansin÷
parama šiems nuostoliams padengti.
2007 m. sugavimai vidaus vandenyse smarkiai išaugo (30,5 proc., lyginant su 2006 m.) ir siek÷
1.873 t. Tai sąlygojo tiek sugavimų padid÷jimas Kuršių mariose (daugiau nei 23 proc.), kuriuos
l÷m÷ paankstintas žvejybos laikas (leista žvejoti nuo liepos 15 d. iki rugpjūčio 15 d. 70 mm
dydžio tinklaičiais), tiek sugavimų padid÷jimas kituose vidaus vandens telkiniuose (55,5 proc.).
2008 m. šalies ūkio l÷t÷jimo laikotarpiu sugavimai nukrito iki 1.584 t.
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2.1.2.3. Akvakultūra
Akvakultūra – žuvų, moliuskų, v÷žiagyvių ir kitų organizmų auginimas g÷lame arba jūros
vandenyje, sudarant jiems optimalias mitybos ir gyvenimo sąlygas. Akvakultūros produktų
gamyba Lietuvoje užsiima 17 stambių įmonių ir per 50 ūkininkų bei individualių įmonių.
Akvakultūros tvenkinių plotas yra 9 tūkst. ha. Juose per metus gali būti išauginama 5 tūkst. t.
prekinių žuvų. Daugiausia akvakultūros tvenkiniuose yra auginami karpiai (apie 95–98 proc.).
Be karpių nedideliais kiekiais auginama up÷takių, lydekų, karosų, augal÷džių, lynų, šamų ir kitų
vertingų žuvų.
Šalies akvakultūros įmon÷se sparčiai pl÷tojama ekologin÷ žuvininkyst÷. 2004 m. buvo
sertifikuotas 14 įmonių 3.825 ha tvenkinių plotas, 2005 m. – 15 įmonių 4.749 ha tvenkinių
plotas, o 2006 m. 15 įmonių 5.169 ha tvenkinių plotas. 2004 m. sertifikuotų tvenkinių
produkcija sudar÷ 23 proc. (607 t), 2005 m. – 32 proc. (648 t), 2006 m. – 39 proc. (868 t) visos
tvenkinių žuvų produkcijos.
2004 m. akvakultūros ūkiuose buvo išauginta 2.697 t prekinių tvenkinių žuvų. 2005–2006 m.
laikotarpiu, kai šiame sektoriuje susikūr÷ gamintojų organizacija ir buvo bandoma reguliuoti
karpių kainas vidaus rinkoje, paklausa sumaž÷jo: 2005 m., lyginant su 2004 m., išauginimas
sumaž÷jo 683 t, arba 25,3 proc., o 2006 m. – 472 t, arba 17,5 proc. (7 pav.). Tačiau pardavimas
ženkliai išaugo 2007 m. (lyginant su 2006 m. – 51,8 proc.), nustojus reguliuoti kainas ir
pardavus per kelis metus susikaupusios produkcijos atsargas, ir siek÷ 3.378 t. 2008 m. realizuota
3.008 t prekinių tvenkinių žuvų, arba 11 proc. mažiau negu 2007 m.
Daugiausia išaugintų žuvų parduodama šalies vidaus rinkoje. Per 2004–2008 m. laikotarpį
eksportas sudar÷ apie 25 proc. bendro realizuoto tvenkinių žuvų kiekio. Gyvų žuvų eksportas
buvo vykdomas į Latviją, Estiją, Lenkiją, Baltarusiją, Olandiją, Vokietiją.
7 pav. Prekinių tvenkinių žuvų realizacija 2004–2008 m., t

Šaltinis: Statistikos departamentas.
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2.1.2.4. Perdirbimo pramon÷
Lietuvai įstojus į ES, žuvų perdirbimo pramonei buvo privalu laikytis ES maisto produktams
nustatytų griežtų saugos ir kokyb÷s reikalavimų. Tod÷l dar pasirengimo stoti į ES laikotarpiu
buvo sutelktos pastangos tam, kad Lietuvos žuvų produktai būtų konkurencingi ES bendrojoje
rinkoje, nustatyti reikalavimai įmon÷ms sudaryti tinkamas gamybos sąlygas. Žuvų perdirbimo
įmon÷se buvo daug investuojama, naudojamasi SAPARD teikiama parama siekiant pertvarkyti
gamybą pagal ES standartus.
2004 m. pabaigoje šalyje buvo 38 žuvų perdirbimo įmon÷s, iš kurių 27 buvo suteikta eksporto į
ES rinką teis÷, 8 – tik į Lietuvos rinką, o dar 3 įmon÷ms nustatytas pereinamasis laikotarpis
kokyb÷s reikalavimams įgyvendinti. 2008 m. pabaigoje Lietuvoje buvo įregistruotos 43 žuvų
perdirbimo įmon÷s, iš kurių visos tur÷jo sertifikatus produkcijos tiekimui į ES, 7 įmon÷s tur÷jo
leidimus prekiauti savo pagaminta produkcija Rusijos rinkoje.
Pagrindin÷s žuvų perdirbimo įmonių gamybos kryptys – šaldytų, sūdytų ir marinuotų, rūkytų
žuvų bei kulinarinių ir aromatizuotų žuvų produktų gamyba. Per 2004–2008 m. laikotarpį
Lietuvos žuvų perdirbimo įmon÷s 38,1 proc. padidino žuvų produktų gamybos apimtį (11
lentel÷). Labiausiai išaugo konservų gamyba – 2,5 karto, rūkytų žuvų produktų – 1,8 karto,
džiovintų ir vytintų žuvų produktų – 1,6 karto, kulinarinių žuvų gaminių – 72,7 proc., sūdytų ir
marinuotų žuvų produktų – 33 proc. Didžiausią žuvų produktų dalį sudaro aromatizuoti jūrų
produktai (2008 m. jų pagaminta 30,3 proc.), sūdyti ir marinuoti žuvų produktai (2008 m. – 20
proc.), sušaldyti žuvų produktai (2008 m. – 19,6 proc.), kulinariniai žuvų gaminiai (2008 m. –
12,3 proc.), rūkyti žuvų produktai (2008 m. – 11,3 proc.).
Dauguma žuvų perdirbimo įmonių žaliavą perdirbimui importuoja, o didžiąją dalį (iki 80 proc.)
pagamintų žuvų produktų eksportuoja.
11 lentel÷. Žuvų perdirbimo įmonių pagaminta produkcija 2004–2008 m.
Produkto pavadinimas
Pagaminta iš viso, t – iš jų:

2004

2005

2006

2007

2008

55.828

65.661

65.769

73.737

77.087

atšaldyti žuvų produktai

n. d.

776

820

868

825

sušaldyti žuvų produktai

14.071

13.959

13.729

14.222

15.090

sūdyti ir marinuoti žuvų produktai

11.606

11.290

11.313

16.051

15.439

3.146

3.401

4.834

7.485

8.693

373

77

439

1.064

957

kulinariniai žuvų gaminiai

5.511

4.416

6.643

11.296

9.517

aromatizuoti jūrų produktai

20.545

25.206

25.596

20.572

23.356

konservai

576

943

1.117

1.504

2.032

kiti žuvų gaminiai

n. d.

5.593

1.278

675

1.178

Gaminių vert÷ iš viso, mln. Lt

n. d.

401,4

405,3

494,5

577,6

rūkyti žuvų produktai
džiovinti ir vytinti žuvų produktai

Šaltinis: Lietuvos agrarin÷s ekonomikos institutas, Lietuvos žuvininkyst÷. Dokumentai, faktai, skaičiai. 2006–2007
metai. Vilnius, 200922; Lietuvos žuvininkyst÷. Dokumentai, faktai, skaičiai. 1918–2005 metai. Vilnius, 200723;
Žuvininkyst÷s departamento prie Žem÷s ūkio ministerijos duomenys, 2008.

22 Lietuvos agrarin÷s ekonomikos institutas. <http://www.laei.lt/lib_view.php?id_leid=64>.
23 Lietuvos agrarin÷s ekonomikos institutas. <http://www.laei.lt/lib_view.php?id_leid=49>.
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2.2. Aplinkos įtaka BPD priemonių įgyvendinimui

?

Kaip ir kiek pokyčius žuvininkyst÷s sektoriuje l÷m÷ BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių
įgyvendinimas ir kaip jie l÷m÷ BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių įgyvendinimą?

BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių įgyvendinimas tur÷jo teigiamos įtakos ankstesniame skyriuje
aprašytiems 2004–2008 m. laikotarpio pokyčiams žuvininkyst÷s sektoriui:
•

•

•

•

•

•

Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos žvejybos laivynas sumaž÷jo beveik 15 proc. – nuo 292
iki 250 laivų. Didžiausias maž÷jimas įvyko laivų, kurių ilgis nuo 24 iki 40 m, segmente –
jame laivų skaičius sumaž÷jo beveik 40 proc. (nuo 61 iki 37). Didžiausią įtaką Lietuvos
žvejybos laivų mažinimui tur÷jo BPD 4.8 priemon÷s įgyvendinimas. Pasinaudojant šios
priemon÷s parama į metalo laužą buvo atiduoti 33 seniausi ir neefektyviai Baltijos jūroje
žvejoję laivai; dar vienas laivas buvo pritaikytas švietimo veiklai.
Lietuvos žvejybos laivyno paj÷gumai sumaž÷jo 24,3 proc. arba 19.535 BT (nuo 80.500 BT
2004 m. iki 60.965 BT 2008 m.) ir 9.147 kW (nuo 78.100 kW 2004 m. iki 68.953 kW
2008 m.). Vien d÷l BPD 4.8 priemon÷s taikymo šalies žvejybos laivyno paj÷gumai
sumaž÷jo 3.004 BT bendros talpos ir 5.670 kW bendro galingumo.
Sumažinus žvejybos laivyno, žvejojančio Baltijos jūroje, paj÷gumus apie 41 proc.,
žvejybos versle likusiems laivams suteiktos 60 proc. didesn÷s žvejybos kvotos, o vidutin÷s
pajamos, tenkančios vienam žvejybos laivui, padid÷jo beveik trečdaliu.
Metin÷ akvakultūros produkcija išaugo 311 t (nuo 2.697 t 2004 m. iki 3.008 t 2008 m.).
BPD paramą įmon÷ms modernizuoti pagal 4.9 priemonę gavo daugiau nei 70 proc.
akvakultūros sektoriuje veikiančių įmonių, kurių produkcijos apimties augimas paveik÷
bendrą sektoriaus tendenciją. Be to, d÷l 4.9 priemon÷s taikymo naujų žuvų produkcija
bendroje akvakultūros produkcijoje išaugo 6,8 proc.
Įgyvendinant projektus, finansuojamus pagal BPD 4.9 ir 4.10 priemones, buvo pagerintas
žuvininkyst÷s produktų rinkos organizavimas: įkurtas Klaip÷dos žuvininkyst÷s produktų
aukcionas, kuriame vykdomas pirminis žuvininkyst÷s produktų pardavimas, taip pat dvi
gamintojams atstovaujančios asociacijos (Lietuvos žuvininkyst÷s produktų gamintojų
asociacija ir Nacionalin÷ akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija).
Naudojantis BPD 4.10 priemon÷s parama buvo sušvelnintos Baltijos jūros laivyno
pertvarkymo socialin÷s pasekm÷s.

Kita vertus, analizuojamų BPD priemonių įgyvendinimui, kuris išsamiai analizuojamas šios
ataskaitos 3 ir 4 dalyse, įtakos tur÷jo tiek bendrieji socialiniai, ekonominiai ir aplinkosauginiai
veiksniai, tiek žuvininkyst÷s sektoriuje vykstantys pokyčiai:
•

Įgyvendinus BPD 4.8 priemonę ir sumažinus Lietuvos laivyno paj÷gumus, vidutin÷s
pajamos, tenkančios vienam Baltijos jūroje žvejojančiam laivui, išaugo trečdaliu. Pajamų
augimas tur÷jo sąlygoti žvejybos veiklos pelningumo did÷jimą, t. y. vieną iš BPD 4.8
priemon÷s tikslų, tačiau išoriniai veiksniai neleido pasiekti šio tikslo. Visų pirma, Lietuvai
įstojus į ES, šalyje sparčiai augo darbo užmokestis. Tačiau iš dalies d÷l darbo užmokesčio
patiriamas žvejybos įmonių sąnaudas minimizavo nuo 2006 m. prad÷ta teikti valstyb÷s
pagalba jūrininkų socialinio draudimo įmokų mažinimui24. Antra, labiausiai žuvininkyst÷s
pelningumą sumažino kuro kainų šuoliai 2005 m. ir 2008 m. Per pastaruosius penkerius

24 Valstyb÷s pagalbos schema „Jūrininkų socialinio draudimo įmokų mažinimas“ (N 313/2005).
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metus kuro kainos išaugo daugiau kaip 300 proc., o žuvininkyst÷s sektoriuje, kitaip nei
kituose ekonomikos sektoriuose, kuro kaina neturi poveikio pirminio produktų pardavimo
kainoms, nes esant tokiai pad÷čiai žvejai negali nustatyti aukštesnių kainų, tod÷l smarkiai
išaugo žvejybos veiklos kaštai25. Reaguojant į tai, 2008 m. birželio 19 d. Europos
Parlamentas net pri÷m÷ rezoliuciją d÷l žuvininkyst÷s sektoriaus kriz÷s, kilusios d÷l kuro
kainų did÷jimo.
2007 m. birželio m÷n. ES Žem÷s ūkio ir žuvininkyst÷s ministrų taryba pri÷m÷ Ilgalaikį
Baltijos jūros menkių išteklių atkūrimo ir naudojimo planą26, prad÷jusį veikti nuo 2008
m., kuriame nustatyti papildomi menkių, o kartu ir kitų priedugnio žuvų žvejybos Baltijos
jūroje apribojimai. Esant tokiai situacijai dalis žuvininkyst÷s ūkio subjektų pasinaudojo
BPD 4.8 priemon÷s suteikta galimybe gauti kompensacijas ir pasitraukti iš žvejybos
veiklos. Tuo pačiu tai mažino tikslin÷s grup÷s paskatas naudotis kita BPD 4.8 priemon÷s
remta veikla, skirta laivų modernizavimo skatinimui.
Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriuje buvo įgyvendinamos
priemon÷s, susijusios su žuvininkyst÷s produktų rinkos organizavimo gerinimu ir pl÷tra.
2005–2006 m., akvakultūros sektoriuje susikūr÷ gamintojų organizacija, kuri m÷gino
reguliuoti karpių kainas vidaus rinkoje. D÷l šios priežasties sumaž÷jo paklausa ir
parduodamos produkcijos apimtis. 2007 m. nustojus reguliuoti kainas buvo parduotos per
kelerius metus susikaupusios produkcijos atsargos. Akvakultūros produkcijos kainų
reguliavimo panaikinimas prisid÷jo prie BPD 4.9 priemon÷s poveikio rodiklio
„akvakultūros produkcijos padid÷jimas“ pasiekimo ir viršijimo.

•

•

2.3. Priemonių tikslų ir uždavinių atitikimas BPD strategijai

?

Ar BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių tikslai ir uždaviniai tinkami BPD nustatytiems
tikslams ir uždaviniams pasiekti (BPD įgyvendinimo laikotarpio pradžioje, viduryje
ir programavimo laikotarpio pabaigoje)?

Pagrindinis 2004–2006 m. BPD tikslas – sustiprinti nacionalinio ūkio ilgalaikio
konkurencingumo pl÷tot÷s prielaidas, paspartinti per÷jimą prie žinių ekonomikos, kuriai
būdingas did÷jantis BVP ir aukštas gyventojų užimtumo rodiklis, stiprinti žinių ekonomikos
pl÷trą, kuri lemia aukštesnį gyvenimo lygį ir visų Lietuvos gyventojų gerovę.
Specifiniai BPD tikslai buvo šie:
•
•
•

•

Pl÷toti naują ir gerinti esamą fizinę infrastruktūrą siekiant paskatinti ūkio augimą ir
pagreitinti laisvą prekių, paslaugų ir žmonių jud÷jimą;
Užtikrinti, kad BPD priemon÷mis skatinamas augimas būtų suderintas su darnaus
vystymosi principu;
Gerinti Lietuvos darbo j÷gos įgūdžius ir užtikrinti, kad darbo j÷ga būtų lanksti ir mok÷tų
prisitaikyti. Kitas svarbus tikslas – tobulinti socialiai nuskriaustų grupių, tokių kaip
bedarbiai ir jaunimas, įgūdžius ir kvalifikaciją, užtikrinti, kad kompetencija ir įgūdžiai,
kurių mokoma, atitiktų darbo rinkos poreikius;
Stiprinti ekonominį konkurencingumą sudarant būtinas augimo sąlygas, skatinant

25 2008 m. birželio 19 d. Europos Parlamento rezoliucija d÷l žuvininkyst÷s sektoriaus kriz÷s, kilusios d÷l kuro
kainų did÷jimo.
26 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007.
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•

palankios verslo aplinkos formavimąsi ir investicinį klimatą, palankų esamų ir įsteigtų
naujų įmonių pl÷trai;
Aktyvinti ekonomikos restruktūrizavimo procesus, kurie šiuo metu jau vyksta Lietuvoje.

Pagrindinis 4.8 priemon÷s tikslas – pritaikyti žvejybos paj÷gumą esamiems žuvų ištekliams,
sukurti modernų, konkurencingą, rentabilesnį žvejybos laivyną. Šis tikslas prisid÷jo prie
pagrindinio BPD tikslo pasiekimo, kadangi subalansuoti žvejybos paj÷gumai, konkurencingas ir
pelningas žvejybos laivynas stiprina nacionalinio ūkio konkurencingumą ilguoju laikotarpiu.
Priemon÷s uždaviniai – užtikrinti subalansuotą žvejybą, padidinti likusių žvejybos laivų
konkurencingumą ir pelningumą, iki galo išnaudoti visas Lietuvai nustatytas žvejybos kvotas,
pagerinti žuvų laikymo ir žvejų darbo sąlygas laivuose ir navigacijos saugumą – detalizavo
min÷tą tikslą ir tuo pačiu prisid÷jo prie pagrindinio BPD tikslo įgyvendinimo bei buvo tinkami
specifiniams BPD tikslams pasiekti: išvardintų uždavinių įgyvendinimas prisid÷jo prie fizin÷s
infrastruktūros gerinimo, ekonominio konkurencingumo didinimo, darnios pl÷tros principo
įgyvendinimo.
Pagrindinis 4.9 priemon÷s tikslas – sukurti palankias sąlygas žvejybin÷s veiklos pl÷trai,
užtikrinti vertingų žuvų išteklių pl÷trą, pl÷toti akvakultūrą didinant jos konkurencingumą,
modernizuoti ir racionalizuoti žuvininkyst÷s produktų perdirbimą ir rinkodarą, gerinti jų
konkurencingumą ir padidinti prid÷tinę vertę. Šis tikslas prisid÷jo prie pagrindinio BPD tikslo
pasiekimo, nes sektoriaus modernizavimas ir prid÷tin÷s vert÷s k÷limas didina bendrą šalies ūkio
konkurencingumą, spartina per÷jimą prie žinių ekonomikos. Priemon÷s uždaviniai – pagerinti
laivų aptarnavimo, žuvų iškrovimo ir pardavimo sąlygas, užtikrinti optimalias žuvų kainas,
saugoti vandens išteklius ir skatinti jų pl÷trą, skatinti inovacijų įgyvendinimą akvakultūriniuose
ūkiuose, pl÷sti akvakultūros produktų asortimentą ir jų pardavimo galimybes, modernizuoti
akvakultūrinius ūkius pagal ES reikalavimus, pagerinti žuvų perdirbimo įmonių sanitarinę ir
higieninę būklę, įdiegti naujas technologijas, užtikrinti veterinarijos ir aplinkos apsaugos
reikalavimų, taikomų žuvų perdirbimo įmon÷ms, įgyvendinimą, modernizuoti vidaus vandenyse
žvejojančius laivus pagal veterinarijos, higienos ir sanitarijos reikalavimus – detalizavo min÷tą
tikslą ir tuo pačiu prisid÷jo prie pagrindinio BPD tikslo įgyvendinimo.
Pagrindinis 4.10 priemon÷s tikslas – sudaryti sąlygas bendram rinkos organizavimui, pagerinti
priekrant÷s žvejybos sąlygas ir sušvelninti žvejybos veiklos nutraukimo socialinius padarinius.
Šis tikslas taip pat buvo tinkamas pagrindiniam ir specifiniams BPD tikslams pasiekti, kadangi
prisid÷jo prie sektoriaus ekonominio augimo sąlygų sudarymo, palankios verslui aplinkos
formavimo. Priemon÷s uždaviniai – kompensuoti nuostolius, patirtus d÷l priverstinio laikino
žvejybos veiklos nutraukimo, skatinti žvejų bendradarbiavimą, skatinti priekrančių žvejybos
veiklos pl÷trą ir didinti jos konkurencingumą, sumažinti laikino žvejybos laivų veiklos
nutraukimo poveikį žvejų gyvenimo lygiui, sudaryti sąlygas bendros rinkos organizavimui –
prisid÷jo prie pagrindinio ir specifinių BPD tikslų įgyvendinimo.
BPD įgyvendinimo metu analizuojamų priemonių tikslai ir uždaviniai išliko tinkami
bendriesiems programos tikslams ir uždaviniams pasiekti.
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2.4. BPD paramos atitikimas žuvininkyst÷s sektoriaus pl÷tros poreikiams

?

Ar BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių tikslai ir uždaviniai atitiko pagrindinius
žuvininkyst÷s sektoriaus pl÷tros poreikius (BPD įgyvendinimo pradžioje, viduryje ir
programavimo laikotarpio pabaigoje)?

Apibendrinant 2.2. skyriuje pateiktą žuvininkyst÷s sektoriaus apžvalgą 2004–2008 m.
laikotarpiu, galima išskirti tam tikrus šio sektoriaus pl÷tros poreikius ir palyginti, ar BPD 4.8,
4.9 ir 4.10 priemon÷s buvo nukreiptos šiems poreikiams tenkinti.

!

Problema: Lietuvos žvejybos laivynas yra pasenęs ir reikalauja modernizavimo

2004 m. į ES įstojusios Lietuvos laivai jau buvo gana seni – vidutinis Lietuvos žvejybos laivo
amžius buvo 23 m. Didesnių (daugiau nei 12 m ilgio) laivų, žvejojančių atviroje Baltijos jūroje
ir tolimuosiuose vandenyse, vidutinis amžius siek÷ 28 m., o kai kurie laivai buvo statyti daugiau
kaip prieš 30 m. Dauguma jų buvo pastatyti Sovietų Sąjungos statyklose, naudojo daug kuro ir
netur÷jo modernios įrangos gerai žuvų kokybei palaikyti gabenimo metu, sanitarijos ir higienos
sąlygos buvo netinkamos27. Daugelis laivų buvo nepritaikyti gaudyti smulkias giliavandenes
žuvis, netur÷jo įrengimų šaldytai žuviai laikyti, sugaudavo mažai žuvų, tod÷l jų žvejyba buvo
neefektyvi. Žvejybos įmon÷ms nepakako nuosavų l÷šų parengti visus laivus žvejoti pagal ES
laivybos ir higieninius reikalavimus28. Lietuvos Baltijos jūros žvejybos laivyno pertvarkymo
strategijoje 2004–2006 m. buvo numatyta, kad šią problema reik÷tų spręsti daliai laivų
savininkų atsisakant žvejybos pasenusiais laivais su netinkama žvejybos įranga, o likęs žvejybos
laivynas turi būti modernizuojamas naudojant ES struktūrinių fondų paramą.
Konkrečiai šios problemos sprendimui buvo skirta 4.8 priemon÷ ir abi jos remtinos veiklos –
laivų žvejybin÷s veiklos nutraukimas ir žvejybos laivų modernizavimas. Tačiau BPD l÷šomis
nebuvo modernizuotas n÷ vienas laivas. 8 pav. pateiktą Lietuvos žvejybos laivyno amžiaus
dinamiką labiausiai skatino pirmoji 4.8 priemon÷s veikla – kompensacijos už senesnių žvejybos
laivų nurašymą į metalo laužą.

27 BPD.
28 A. Motova. Jūrų žuvininkyst÷ Lietuvos žem÷s ūkis ir kaimo pl÷tra 2004, LAEI 2004.
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8 pav. Lietuvos žvejybos laivyno amžiaus kaita 2005–2009 m.
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Šaltinis: Europos žvejybos laivų registras.

!

Problema: Lietuvos Baltijos jūros žvejybos laivų varikliai yra silpni ir mažai
efektyvūs žvejojant tralais

Lietuvos žvejybos laivų galingumas yra labai mažas. Lyginant su kitomis Baltijos jūros šalimis,
vidutin÷ variklių galia, tenkanti vienam talpos vienetui, yra pati mažiausia šių šalių grup÷je (9
pav.). Kadangi Lietuvos laivynas labiausiai orientuotas į žvejybą tralais, kurios efektyvumui
didžiausią įtaką turi variklio galia, tod÷l jos didinimas yra būtinas. Variklių veiklos efektyvumo
problema ypač išryšk÷ja sparčiai augant pasaulin÷ms degalų kainoms, kurios sudaro apie 1/3
tralerių žvejybos išlaidų.
9
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Šaltinis: Europos Sąjungos žvejybos laivų registras; apskaičiuota vertintojų.

Tačiau nuo 2004 metų visi Lietuvos žvejybos laivai yra įtraukti į Europos žvejybos laivų
registrą, jų bendrasis tonažas ir variklių galia yra registruoti ir, remiantis ES bendrosios
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žuvininkyst÷s politikos nuostatomis, negali būti didinami. Taigi ir BPD negal÷jo spręsti šios
problemos. Jos sprendimas galimas tik įmonei išbraukus kelis žvejybos laivus iš Europos
žvejybos laivų registro ir vietoj jų įtraukus vieną galingesnį ir efektyvesnį. Tačiau žvejybos
laivų savininkų ekonomin÷s galimyb÷s yra ribotos, o šiuo metu naudojamiems laivams sunku
rasti pirk÷ją trečioje šalyje.

!

Problema: Žvejybos paj÷gumų ir turimų žvejybos teisių nesuderinamumas

Nuo 2005 m. sausio 1 d. Lietuvos žvejybos laivų bendra talpa sumaž÷jo 1/3 (75,4 tūkst. BT iki
50,5 tūkst. BT), o variklių galia – 25 proc. (nuo 77,8 tūkst. kW iki 59,8 tūkst. kW). Šiems
pokyčiams daugiausia įtakos tur÷jo didžiųjų tolimuosiuose vandenyse žvejojančių kompanijų
vidiniai persitvarkymai. Kai Lietuva prarado dalį žvejybos Šiaur÷s Atlanto vandenyne teisių,
dalis senesnių laivų (ilgesnių nei 40 m) buvo parduoti, o į jų vietą buvo įtraukti naujesni
žvejybos laivai, kurių bendri paj÷gumai sumaž÷jo. Baltijos jūroje žvejoja tik trumpesni nei 40 m
ilgio laivai, dauguma jų trumpesni nei 12 m ir žvejoja tik Baltijos jūros priekrant÷je. Šios laivų
grup÷s bendra talpa nuo 2005 m. sumaž÷jo 41 proc. Beveik visi šios grup÷s laivų paj÷gumų
pokyčiai paaiškinami žvejybos laivų nurašymu į metalo laužą, kuris buvo remiamas pagal BPD
4.8 priemonę.
12 lentel÷. Lietuvos žvejybos laivyno technin÷ charakteristika 2005–2009 m.
Segmentas

2005
BT
432
501
6602

Iki 12 m
12–24 m
24–40 m

Vnt
207
15
58

>40 m

22

6783
7

kW
4676
1583
1242
0
5913
5

Iš viso

302

75372

77814

Vnt
201
8
45
17
271

2006
BT
438
191
5336

Vnt
197
9
44

2007
BT
432
216
5262

5843
5

kW
4719
813
1008
6
5503
7

16

64400

70655

266

2008
BT
425
141
4577

kW
4469
612
9129

Vnt
169
6
32

17

5582
2

5474
4

14

4601
9

47271

250

60965

68954

221

50479

59795

kW
4638
854
9921

Vnt
189
7
37

55917

5305
1

61827

68464

2009
BT
348
124
3988

kW
3889
502
8133

Šaltinis: Europos Sąjungos žvejybos laivų registras; apskaičiuota vertintojų.

Pagrindinių Baltijos jūroje žvejojamų verslinių žuvų rūšių – menkių ir strimelių – kvotos nuo
2000–2001 m. laipsniškai maž÷jo. Tarptautin÷ jūrų tyrin÷jimo taryba (ICES) d÷l menkių išteklių
prastos būkl÷s jau kelis dešimtmečius siūl÷ laikinai sustabdyti menkių žvejybą Baltijos jūroje.
D÷l socialinių – ekonominių priežasčių žvejyba niekada nebuvo sustabdyta, tačiau menkių
žvejybos kvota laipsniškai maž÷jo.
13 lentel÷. Lietuvai skirtos žuvų sugavimo Baltijos jūroje kvotos 2001–2008 m.
Metai

2004

2005

Žuvų rūšys

Mato
vienetas

Lietuvos kvota
Skirta

Po
pasikeitimų

Sugavimai

Kvotos panaudojimas,
proc.
Skirta

Po
pasikeitimų

Menk÷s

t

2.741

3.338

3.392

123,4

101,3

Strimel÷s

t

3.068

2.568

1.845

60,1

71,8

Šprotai

t

18.901

6.901

6.184

32,7

89,6

Lašišos

vnt.

6.992

6.992

480

6,9

6,9

Menk÷s

t

2.768

2.998

2.988

107,9

99,7

Strimel÷s

t

3.405

1.745

748

22,0

42,9

Šprotai

t

24.750

21.854

8.635

34,9

39,5

Lašišos

vnt.

6.992

6.992

556

8,0

8,0
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Kvotos panaudojimas,
proc.

Lietuvos kvota

2006

2007

2008

Menk÷s

t

3.216

3.385

3.301

102,6

97,5

Strimel÷s

t

3.382

3.382

1.172

34,7

34,7

Šprotai

t

21.060

14.853

10.814

51,3

72,9

Lašišos

vnt.

6.992

6.992

339

4,8

4,8

Menk÷s

t

2.921

2.995

2.931

100,3

97,9

Strimel÷s

t

3.874

3.874

3.590

92,7

92,7

Šprotai

t

22.745

22.027

19.695

86,6

89,4

Lašišos

vnt.

6.642

6.642

345

5,2

5,2

Menk÷s

t

2.631

2.631

2.613

99,3

99,3

Strimel÷s

t

4.456

4.456

1.793

40,2

40,2

Šprotai

t

22.745

24.773*

18.295

80,4

73,9

5,0

5,0

Lašišos
vnt.
5.646
5.646
280
* 10 proc. perkelta iš 2006 m. – 2.203 t, 175 t – atiduotos estams už 2007 m. menkių kvotą.
Šaltinis: Žuvininkyst÷s departamentas prie Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministerijos.

10 pav. Lietuvai suteikiamų kvotų Baltijos jūroje panaudojimas 2001–2008 m., proc.

Šaltinis: Žuvininkyst÷s departamento duomenys.

Problemos sprendimui buvo naudojama 4.8 priemon÷s parama, skirta laivų žvejybinei veiklai
nutraukti. Buvo tik÷tasi, kad taip palaipsniui bus užtikrintas žvejybos laivyno, ypač jo dalies,
kurios specializacija – menkių žvejyba, mažinimas ir pasiekta pusiausvyra su atitinkamais
žvejybos ištekliais. Priemon÷ toliau tęsiama pagal Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriaus 2007–2013
m. veiksmų programą.
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!

Problema: Pajamos iš žvejybos nepakankamos verslo pelningumui užtikrinti

1999–2000 m. vidutin÷s išlaidos, tenkančios vienam Baltijos jūroje žvejojančiam laivui, siek÷
90–115 tūkst. eurų, vidutin÷s pajamos – 105–115 tūkst. eurų. Pajamos iš menkių žvejybos
sudar÷ vidutiniškai 75–81 proc. žvejybos laivo pajamų, o kai kuriose žvejybos bendrov÷se – 90–
100 proc. Menkių žvejybos pelningumas buvo 22–24 proc. Kitų žuvų rūšių žvejyba d÷l
palyginti didelių sąnaudų ir mažų kainų – mažai pelninga arba visai nepelninga.
Problemas spręsti buvo planuojama įgyvendinant BPD 4.8 priemon÷s veiklas. Vienas iš šios
priemon÷s uždavinių ir buvo skirtas žvejybos versle likusių laivų konkurencingumo ir
pelningumo padidinimui.

!

Problema: Neigiamos žuvininkyst÷s sektoriaus restruktūrizavimo socialin÷s –
ekonomin÷s pasekm÷s

Pertvarkant Lietuvos Baltijos jūros žvejybos laivyną ir stiprinant vidaus vandenų žvejybos
konkurencingumą maž÷ja dirbančiųjų šiame sektoriuje skaičius. Daliai žvejų prarandant darbą,
pasireiškia neigiamos restruktūrizacijos socialin÷s – ekonomin÷s pasekm÷s. Jos ypač stiprios
Klaip÷dos apskrityje, kurioje veikia net 81,3 proc. visų žuvininkyst÷s įmonių, yra išpl÷tota
žvejyba jūroje, žuvų perdirbimas, žvejyba Kuršių mariose.
Problemos sprendimui pagal BPD 4.10 priemonę buvo numatyta mok÷ti vienkartines
kompensacines išmokas žvejams, dirbusiems laivuose, kurių veikla nutraukiama pagal BPD 4.8
priemonę. Be vienkartinių kompensacinių išmokų žuvininkyst÷s sektoriaus restruktūrizavimo
socialines – ekonomines pasekmes buvo galima švelninti remiant žvejų perkvalifikavimo
planus, skatinant alternatyvią veiklą. Viena potencialiausių sričių, kur žvejai gali nukreipti savo
veiklą, yra laikoma ekoturizmas. Šios srities pl÷tra, remiant mažos apimties žvejybos ir turizmo
infrastruktūrą Klaip÷dos apskrityje, kurioje gausu gamtos išteklių, tur÷tų geras perspektyvas.

!

Problema: Neišpl÷tota žvejybos verslo infrastruktūra

2003 m. buvo baigta statyti Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto prieplauka, skirta Baltijos jūroje
žvejojantiems laivams, įskaitant krantines, inžinerinius tinklus, ledo gamybos įrengimus
(našumas – 20 t ledo per 24 valandas), smulkių žuvų rūšiavimo įrenginį, ledo saugyklą (talpa –
100 t), 100 termokonteinerių žuvims gabenti. 2004 m. naujajame uoste dar nebuvo gerų
sanitarinių sąlygų priimti žuvis, trūko pirminio pardavimo ir sand÷liavimo patalpų, nepakako
pirminio pardavimo kontrol÷s29. Be to, priekrant÷je patvirtintose žuvų iškrovimo vietose beveik
n÷ra jokių įrenginių, skirtų žuvims iškrauti ar laivams prisišvartuoti. Kai kuriose vietose yra

29 BPD.
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buvusių molų liekanos, privažiavimai prie jūros yra užnešami sm÷lio, kas trukdo nuo kranto
vykdomai žvejybai 30.
Laivų aptarnavimo ir žuvų iškrovimo ir pardavimo sąlygų gerinimą buvo numatyta remti pagal
BPD 4.9 priemonę. Panašių priemonių įgyvendinimas numatytas ir Lietuvos žuvininkyst÷s
sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programoje.

!

Problema: Nesutvarkyti žuvų migracijos takai

Iš 30 000 natūralių Lietuvos upių ir upelių (beveik 64 000 km) tik 13 000 km nereguliuojama.
147 up÷s ir upeliai (4 444,3 km) svarbūs ichtiologiniu požiūriu; juose yra 69 užtvankos,
užkertančios kelią žuvų (įvairių rūšių up÷takių, ungurių ir kt.) migracijai ar ją apsunkinančios.
Šiose vietose reik÷tų įrengti 29 žuvų kop÷čias, 3 žuvų kop÷čias rekonstruoti. Reikia rekonstruoti
24 migracijai trukdančias užtvankas ir pašalinti 13 mažesnių kliūčių31. 2006 m. Lietuvoje buvo
pastatyta 15 žuvitakių prie užtvankų, per kurias neršti migruoja lašišin÷s, sykin÷s ir kitos žuvys.
Aplinkos ministerija patvirtino 32 vietų, kuriose turi būti įrengti žuvų migracijos takai, sąrašą.
Migracijos takams atkurti 2004–2006 m. programavimo laikotarpiu buvo skirta 4.9 BPD
priemon÷s „Gyvųjų vandens išteklių apsaugos ir pl÷tros“ veiklos sritis.

!

Problema: Pasenusios technologijos, nepakankamos akvakultūros ūkių finansin÷s
galimyb÷s investuoti į naujas technologijas ir modernizuoti gamybą

Lietuvoje akvakultūros produktų gamyba užsiima 17 stambių įmonių ir per 50 ūkininkų,
auginančių žuvis tvenkiniuose. Apie 95–98 proc. auginamų žuvų – karpiai. Vidaus vandenų
žuvininkyst÷s ind÷lis į bendrą žuvų gamybą yra nepakankamas. Nepasinaudojama galimyb÷mis
auginti ir tiekti vidaus ir užsienio rinkoms up÷takius, sterkus, lydekas, v÷žius ir kt. Akvakultūros
įmonių pelningumas nedidelis (tik 2–3 proc.), nes naudojamos pasenusios ir neefektyvios
technologijos. L÷šų stoka trukdo savininkams ir vadovams investuoti į modernią įrangą,
tvenkinių hidrotechnikos modernizavimą, žuvų ligų prevenciją, naujų žuvų rūšių auginimą32.
Žuvų pardavimas akvakultūros ūkiuose nuo 2002 iki 2004 m. stabiliai augo, tačiau 2005–2006
m., kai šiame sektoriuje susikūr÷ gamintojų organizacija ir buvo bandoma reguliuoti karpių
kainas vidaus rinkoje, d÷l sumaž÷jusios paklausos parduotos produkcijos apimtis sumaž÷jo.
Tačiau ji sparčiai išaugo 2007 m. nustojus reguliuoti kainas ir pardavus per kelerius metus
susikaupusios produkcijos atsargas (11 pav.).

30 A. Kontautas, A. Motova, Žuvų iškrovimo vietų įrengimo Kuršių nerijoje galimybių studija, ataskaita, ERPI,
2008.
31 BPD.
32 BPD.
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11 pav. Akvakultūros ūkiuose išaugintos žuvys 2001–2008 m., t

Šaltinis: Statistikos departamentas.

Inovacijų diegimas akvakultūros ūkiuose ir jų modernizavimas bei pritaikymas ES
reikalavimams buvo numatytas pagal BPD 4.9 priemonę. Akvakultūros veiklos srities
įgyvendinimas pagerino darbo sąlygas ir naujų technologijų taikymą akvakultūros ūkiuose.
Pagal BPD 4.9 priemon÷s veiklos sritį „Akvakultūra“ parama gamybos baz÷s, ūkių
modernizavimui ir pl÷trai pasinaudojo 13 šalies akvakultūros įmonių (daugiau nei 70 proc. visų
šioje srityje veikiančių įmonių).

!

Problema: Mažas gaminamos produkcijos asortimentas

Apie 96 proc. 2007 m. akvakultūros sektoriaus pagamintų žuvų – karpiai, bet žuvų augintojai
stengiasi pl÷sti produkcijos asortimentą. Pastaraisiais metais buvo pastatyti nauji up÷takių ir
eršketų auginimo įrenginiai. Auginami ir sterkai, lydekos, perpel÷s ir kt. Tačiau kitų (ne karpių)
žuvų rūšių svoris auginamos produkcijos kiekyje labai mažas. Nuo 3 proc. 2004 m. jis padid÷jo
iki 6 proc. 2006 m., bet 2007 m. sumaž÷jo iki 4 proc.33.
Didelę žuvų perdirbimo įmonių produkcijos dalį – apie 34 proc. – sudaro delikatesiniai
produktai (krabų lazdel÷s, žuvų piršteliai ir kt.), šaldytos žuvys ir jų išpjovos (fil÷) – 23 proc.,
žuvų konservai – 12 proc. Dalis šių produktų eksportuojama. Kitų grupių produktai – sūdytos,
rūkytos ir džiovintos žuvys, žuvų kulinarijos produktai – tiekiami Lietuvos rinkai.34 ES
vartotojai yra gana reiklūs žuvų produkcijai ir asortimentui, tod÷l perdirbtų produktų
asortimento pl÷tra ir naujų vartotojų segmentų paieška suteiktų daugiau eksporto galimybių
lietuviškiems žuvų produktams.
Karpių, auginamų Lietuvos akvakultūros ūkiuose, vartojimas šiuo metu sparčiai keičiamas
importuojamų lašišų vartojimų, tod÷l akvakultūros produktų asortimento ir jų pardavimo
33 Studijos „Definition of data collection needs for aquaculture“ ataskaita, Reference No. FISH/2006/15 - Lot 6,
2009.
34 BPD 2004–2006.
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galimybių didinimas buvo numatytas pagal BPD 4.9 priemonę. Šia galimybe pasinaudojo 5
akvakultūros įmon÷s: UAB „Vasarnos“, UAB „Šilo pav÷župis“, UAB „Šalčininkų
žuvininkyst÷s ūkis“, UAB „Karpis“ ir UAB „Kintai“.

!

Problema: ES taikomi aukšti žuvų perdirbimo sanitariniai ir higienos reikalavimai

2001 m. Lietuvoje buvo net 90 žuvų perdirbimo įmonių, tačiau tik pus÷ jų veik÷. Per penkerius
metus jų skaičius sumaž÷jo beveik trigubai. 2005 m. šalyje veik÷ 35 žuvų perdirbimo įmon÷s, iš
jų 29 tur÷jo Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) patvirtintą sertifikatą gaminti,
laikyti ir tiekti žuvų produktus į vietinę ir bendrąją ES rinką, 5 įmon÷s tur÷jo patvirtintą teisę
gaminti, laikyti ir tiekti žuvų produktus tik į vietinę rinką. 1 įmonei suteiktas pereinamasis
laikotarpis, per kurį ji privalo pasirengti gaminti žuvų produktus, atitinkančius ES reikalavimus.
Be to, 2005 m. 12 žvejybos laivų tur÷jo sertifikatus, suteikiančius teisę produktus parduoti
kitoms valstyb÷ms35.
Žuvų perdirbimo įmon÷s, norinčios eksportuoti savo produkciją į ES rinką, tur÷jo pertvarkyti
savo veiklą ir modernizuoti gamybą iki Lietuvos stojimo į ES 2004 metais. Parama šalies žuvų
perdirbimo įmonių modernizavimui, sanitarin÷s ir higienin÷s būkl÷s gerinimui, veterinarijos ir
aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimui buvo numatyta pagal BPD 4.9 priemon÷s veiklos sritį
„Žuvų perdirbimas ir rinkodara“.

!

Problema: Nepakankama kooperacija tarp žuvininkyst÷s verslo subjektų, stabdanti
bendrųjų g÷rybių kūrimą

2004 m. Lietuvai įstojus į ES dar nebuvo sukurtos ES teis÷s aktuose numatytos gamintojų
organizacijos, kurios tur÷jo atstovauti žvejams ir atlikti rinkos reguliavimo bei priežiūros funkciją.
Tod÷l nebuvo sąlygų taikyti kainų r÷mimo mechanizmo, kuris gal÷tų sumažinti žuvų kainų
sezoniškumo poveikį žvejybos sektoriui.
2004–2006 m. BPD 4.10 priemon÷s įgyvendinimo metu skatinant žvejų bendradarbiavimą buvo
įsteigtos žvejų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijos, kurios šiuo metu aktyviai
veikia žuvininkyst÷s sektoriuje, atstovaudamos savo narių interesams. Šiuo metu Lietuvos
žuvininkyst÷s sektoriui atstovauja kelios visuomenin÷s organizacijos: Lietuvos žuvininkyst÷s
produktų gamintojų asociacija (žvejų gamintojų organizacija), Nacionalin÷ akvakultūros ir žuvų
produktų gamintojų asociacija (akvakultūros sektoriaus gamintojų organizacija) ir Nacionalin÷
žuvų perdirb÷jų ir prekybininkų asociacija (perdirb÷jų organizacija).

!

Problema: Nesusiformavusi rinkos organizavimo infrastruktūra, nestabilūs rinkos
dalyvių (pardav÷jų ir pirk÷jų) santykiai pirmojo pardavimo grandyje

Žuvų pasiūla rinkai yra labai nepastovi. Žuvų tiekimas priklauso nuo oro Baltijos jūroje ir Kuršių
mariose, ES suteikiamų kvotų bei žvejybos laiko apribojimų. O pats produktas atšaldytas gali būti
35 Žuvys ir žuvų produktai, A. Motova, V. Vaikutis, Lietuvos žem÷s ir maisto ūkis 2005, Vilnius: LAEI, 2006.
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laikomas tik kelias paras. D÷l šių priežasčių sud÷tinga užtikrinti nuolatinį šviežių žuvų tiekimą be
papildomo apdorojimo ir užšaldymo. Dauguma žvejų 2004 m. netur÷jo nuolatin÷s vietos žuvims
parduoti, kaip ir gamintojų organizacijų, kurios gal÷tų taikyti kainų r÷mimo mechanizmus, o
didžioji žuvų dalis buvo parduodama pagal trumpalaikes sutartis su pirk÷jais.
Problemos sprendimas yra glaudžiai siejamas su gamintojų organizacijų, kurios atsakingos už
rinkos priežiūrą, sukūrimu ir žuvų aukciono, kuris įsteigtas BPD 4.9 priemon÷s l÷šomis, veikla.

!

Problema: Kvalifikuotų darbuotojų stoka, specializuotų mokymosi programų
nebuvimas

Šiuo metu Lietuvoje n÷ra specializuotų žuvininkyst÷s sektoriaus specialistų mokymo ir
kvalifikacijos k÷limo programų. Parama žuvininkyst÷s darbuotojų kvalifikacijos k÷limui ir naujų
darbuotojų mokymui 2004–2006 metais nebuvo numatyta, nors remiantis Tarybos reglamento
Nr. 2792/1999 11 straipsniu tokia galimyb÷ buvo.

2.5. BPD priemonių išorinis ir vidinis suderinamumas

?

Kaip užtikrintas BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių tarpusavio papildomumas ir
suderinamumas?
Kaip užtikrintas BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių papildomumas ir suderinamumas
su BPD priemon÷mis, valstyb÷s pagalbos priemon÷mis?

Planuojant BPD paramą žuvininkyst÷s sektoriui buvo užtikrintas atskirų priemonių tarpusavio
suderinamumas. Visų pirma, buvo užtikrinta takoskyra pagal remtiną veiklą: BPD 4.8 priemon÷
buvo nukreipta į jūrų žvejybos modernizavimą, o 4.9 priemon÷ – į vidaus vandenų žvejybos,
akvakultūros, žuvų perdirbimo pl÷trą. Antra, buvo užtikrintas paramos papildomumas: 4.10
priemon÷s parama buvo skirta žvejams, kurie neteko darbo, pagal 4.8 priemonę par÷mus laivų,
kuriuose jie dirbo, atidavimą į metalo laužą arba jų perorientavimą į kitą pelno nesiekiančią ir su
žuvininkyste nesusijusią veiklą. Buvo numatyta nemažai sąsajų ir su kitomis BPD priemon÷mis,
remiančiomis aplinkosaugą, mokymus, taip pat pagal pareišk÷jų tipą buvo numatytos takoskyros
tarp panašią veiklą remiančių BPD priemonių, pavyzdžiui, įmonių modernizavimo veiklą
remiant pagal BPD 3.1 priemonę ir 4.9 priemonę (14 lentel÷).
14 lentel÷. BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių suderinamumas su BPD priemon÷mis
BPD priemon÷
Tarpusavio suderinamumas
Suderinamumas su kitomis
BPD priemon÷mis
4.8
priemon÷.
Veikla, 4.10 priemone. Kita veikla
• 1.3 priemone. Aplinkos
susijusi su žvejybos laivynu
(susijusi su žuvininkyste)
kokyb÷s gerinimas ir
žalos aplinkai prevencija
• 3.2 priemone. Verslo
aplinkos gerinimas
4.9 priemon÷. Vandens
išteklių apsauga ir pl÷tra,
žuvininkyst÷, žvejybos uosto

•

1.2 priemone. Energijos
tiekimo
stabilumo,
prieinamumo ir didesnio
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BPD priemon÷

Tarpusavio suderinamumas

įrengimai, žuvų perdirbimas,
rinkodara ir žvejyba vidaus
vandenyse

4.10 priemon÷. Kita veikla 4.8 priemone. Veikla, susijusi
(susijusi su žuvininkyste)
su žvejybos laivynu

Suderinamumas su kitomis
BPD priemon÷mis
energetikos efektyvumo
užtikrinimas
• 1.3 priemone. Aplinkos
kokyb÷s gerinimas ir
žalos aplinkai prevencija
• 3.1 priemone. Tiesiogin÷
parama verslui
• 3.2 priemone. Verslo
aplinkos gerinimas
•

•

2.2 priemone. Darbo
j÷gos kompetencijos ir
geb÷jimo prisitaikyti prie
pokyčių ugdymas
3.1 priemone. Tiesiogin÷
parama verslui

Šaltinis: BPD priedas.

Kaip matyti iš 15 lentel÷s, analizuojamu laikotarpiu Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriui, be BPD,
parama buvo teikiama ir iš kitų šaltinių.
15 lentel÷. Kiti žuvininkyst÷s sektoriaus finansavimo šaltiniai 2004–2006 m.
Suma, skirta
Kiti finansavimo šaltiniai
žuvininkystei (tūkst. Lt)
Specialioji kaimo r÷mimo programa
6464
2004–2006 m. Kaimo pl÷tros planas
931
Valstyb÷s pagalba jūrininkų socialinio draudimo įmokų mažinimui
iki 15 986 (kasmet)
2006–2012 metams
Šaltinis: sudaryta vertintojų.

Pagal Specialiąją kaimo r÷mimo programą, kuri finansuojama iš nacionalinių l÷šų, buvo
teikiama parama žuvų ligų profilaktikos Lietuvos žuvininkyst÷s tvenkiniuose programai
vykdyti. Ji remia žuvų ligų profilaktikos priemonių vykdymą tvenkiniuose, energetinių išteklių
sunaudojimą užpildant žuvininkyst÷s tvenkinius vandeniu elektros siurbliais, ekologinių
žuvininkyst÷s produktų tvenkiniuose gamybą. Šioms sritims 2004–2006 m. laikotarpiu iš
valstyb÷s buvo skirta 6,109 mln. Lt. Parama šioms sritims, o ypač žuvų ligų profilaktikai,
papild÷ pagal BPD 4.9 priemonę finansuotą veiklos sritį „Akvakultūrą“, nes numat÷ specifinius
ir BPD neremtus šios srities aspektus.
Pagal SKRP parama taip pat buvo skirta uždarosios akcin÷s bendrov÷s ,,Klaip÷dos
žuvininkyst÷s produktų aukcionas“ administracin÷ms išlaidoms padengti, siekiant užtikrinti
įmon÷s nenuostolingumą, kol ji prad÷s ūkinę veiklą, teikimo tvarką. Ši parama BPD kontekste
papild÷ vieną iš BPD 4.9 priemon÷s l÷šomis finansuotų projektų – UAB „Klaip÷dos
žuvininkyst÷s produktų aukciono“ įgyvendintą projektą „Pirminio žuvininkyst÷s produktų
aukciono įrengimas“ (projekto Nr. BPD2004-ZOFP-4.9.0-06-05/0001-07). Valstyb÷s pagalba
buvo skirta pagal žuvininkyst÷s produktų aukciono veiklos finansavimo taisykles, parengtas
vadovaujantis 2007 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 875/2007 d÷l EB sutarties
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87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis valstyb÷s pagalbai žuvininkyst÷s sektoriuje. Klaip÷dos
žuvų aukcionui trejų metų laikotarpiui skirta vienkartin÷ 30 000 tūkst. eurų parama.
Pagal 2004–2006 m. kaimo pl÷tros planą buvo remiamos žuvininkyst÷s produktų gamintojų
organizacijos, kompensuojant joms už intervencinių žuvininkyst÷s priemonių taikymą. Ši
parama papild÷ BPD 4.10 priemon÷s paramą pagal veiklos sritį „Parama žuvininkyst÷s produktų
gamintojų organizacijų kūrimui, veiklai ir kokyb÷s gerinimo planų įgyvendinimui“. Pagal BPD
l÷šos skirtos gamintojų organizacijų steigimo ir pripažinimo sąnaudoms padengti, o pagal KPP
– šių organizacijų veiklos programoms kiekvienais žuvininkyst÷s metais parengti. Galimyb÷
tokiu būdu derinti paramą žuvininkyst÷s produktų gamintojų asociacijomis numatyta pagal
Tarybos reglamentą Nr. 104/2000 „D÷l bendro žuvininkyst÷s ir akvakultūros produktų rinkų
organizavimo“36.
BPD įgyvendinimo laikotarpiu žuvininkyst÷s sektoriui, be tiesiogin÷s ŽOFI paramos ir pagal
panašias nacionalines pagalbos schemas skiriamos paramos, buvo skiriamos dar ir kai kurios
netiesiogin÷s subsidijos, iš kurių svarbiausia – valstyb÷s pagalba, teikiama pagal jūrininkų
socialinio draudimo įmokų mažinimo schemą.37 Pagal ją socialinio draudimo įmokas už
jūrininkus, kurių darbo užmokestis viršija 1 626 Lt per m÷nesį, moka valstyb÷, o jeigu
užmokestis mažesnis, socialinio draudimo įmokų mok÷ti nereikia. Ši valstyb÷s pagalba prisid÷jo
prie BPD 4.8 priemon÷s tikslo – didinti žvejybos laivų pelningumą, nes mažino darbuotojų
užmokesčio kaštus.

36 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas Nr. 104/2000 „D÷l bendro žuvininkyst÷s ir akvakultūros produktų
rinkų organizavimo“. 10 str. pirma dalis – Neatmesdamos pagalbos, kuri gal÷tų būti teikiama siekiant skatinti
gamintojų organizacijų kūrimą ir sudaryti sąlygas jų veiklai pagal Reglamento (EB) Nr. 2792/1999 15 straipsnio 1
dalies b punktą, valstyb÷s nar÷s gali gamintojų organizacijoms ribotą laiką teikti kompensaciją, kad padengtų
išlaidas, atsirandančias d÷l joms pagal 9 straipsnį skirtų įsipareigojimų. Iki 2001 m. sausio 1 d. pripažintos
gamintojų organizacijos tokią kompensaciją gali gauti penkerius metus nuo tos datos. V÷liau pripažintos gamintojų
organizacijos gali gauti kompensaciją penkerius metus po tų metų, kai joms buvo suteiktas pripažinimas.
37 Valstyb÷s pagalbos schema „Jūrininkų socialinio draudimo įmokų mažinimas“ (N 313/2005), patvirtinta
Komisijos sprendimu Nr. K(2006)813 galutinis.
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3. PARAMOS REZULTATYVUMAS
3.1. BPD 4.8 priemon÷s rezultatyvumas

?

Kaip 4.8 priemon÷s įgyvendinimas prisid÷jo: užtikrinant subalansuotą žvejybą;
didinant likusių žvejybos laivų konkurencingumą ir pelningumą; iki galo
išnaudojant visas Lietuvai nustatytas žvejybos kvotas; pagerinant žuvų laikymo ir
žvejų darbo sąlygas laivuose ir navigacijos saugumą?

BPD 4.8 priemone „Veikla, susijusi su žvejybos laivynu“ siekta išspręsti dvi pagrindines
Lietuvos žvejybos laivyno problemas: pirma, turimi žvejybos paj÷gumai yra per dideli
egzistuojantiems ištekliams, t. y. menkių ištekliai mažesni nei saugus biologinis jų lygis; antra,
Baltijos jūros žvejybos laivai yra seni ir neefektyvūs, negali užtikrinti žuvies kokyb÷s ilgesnį
laikotarpį. Atitinkamai BPD priemone numačius remti dvi veiklos sritis – laivų žvejybin÷s
veiklos nutraukimą ir žvejybos laivų modernizavimą – buvo suformuluoti tokie priemon÷s
uždaviniai:
•
•
•
•

užtikrinti subalansuotą žvejybą;
padidinti likusių žvejybos laivų konkurencingumą ir pelningumą;
iki galo išnaudoti visas Lietuvai nustatytas žvejybos kvotas;
pagerinti žuvų laikymo ir žvejų darbo sąlygas laivuose bei navigacijos saugumą.

Kaip matyti iš 16 lentel÷s38, BPD 4.8 priemonei „Veikla, susijusi su žvejybos laivynu“
įgyvendinti skirta 11,5 mln. EUR (39,7 mln. Lt). 2004–2008 m. skelbtų 7 kvietimų teikti
paraiškas metu pagal 4.8 priemonę „Veikla, susijusi su žvejybos laivynu“ buvo gautos 47
paraiškos39, kuriose prašoma paramos suma siek÷ 81,5 mln. Lt arba 2,1 karto daugiau negu visa
šiai priemonei 2004–2006 m. numatyta paramos suma. Analizuojant pateiktų paraiškų statistiką,
matyti, kad paklausa paramai buvo tik pagal veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo
laužą“. Pagal šią veiklos kryptį per BPD laikotarpį buvo pateiktos 43 paraiškos, kuriose prašyta
skirti 80,8 mln. Lt paramos. Paramos paklausą l÷m÷ keli veiksniai. Pirma, žvejybos laivų
atidavimo į metalo laužą veiklai buvo numatytas maksimalus pagal 1999 m. gruodžio 17 d.
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2792/1999 leistinas kompensacijų dydis40, kuris atsižvelgiant į
38 Išsamesn÷ kiekvienos BPD priemon÷s finansinio rezultatyvumo analiz÷ pateikiama 4 priede.
39 Paraiškų ataskaita (2009 m. rugpjūčio 12 d. SFMIS duomenys).
40 Kompensacijos dydžiai už žvejybos laivų atidavimą į metalo laužą buvo apskaičiuojami pagal 1999 m. gruodžio
17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2792/1999 IV priede pateiktą lentelę:
Laivo kategorija pagal bendrąją talpą (BT)
Eurai
0<10

11.000/BT + 2.000

10<25

5.000/BT + 62.000

25<100

4.200/BT + 82.000

100<300

2.700/BT + 232.000

300<500

2.200/BT + 382.000

500 ir daugiau
1.200/BT + 882.000
Kompensacija už kiekvieną žvejybos laivo talpos vienetą negali būti didesn÷ nei nurodyta lentel÷je, o galutin÷
suma apskaičiuojama atsižvelgiant į laivo amžių (Tarybos reglamento (EB) Nr. 2792/19999 7 straipsnio 5 punktas):
• 10–15 metų senumo laivams – pagal lentel÷s duomenis;
• 16–29 metų senumo laivams – pagal lentel÷s duomenis gautą sumą sumažinant 1,5 proc. už kiekvienus
metus viršijus 15 metų;
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2004 m. ekonominę Lietuvos ir žvejybos sektoriaus situaciją buvo itin patrauklus tikslinei grupei.
Antra, žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą – lengviausiai įgyvendinama ir mažiausiai
pastangų iš pareišk÷jų reikalaujanti veiklos sritis. Paramos gav÷jams nereik÷jo rengti verslo planų,
techninių specifikacijų ar projektų, užteko pateikti duomenis apie žvejybą. Tod÷l šios priemon÷s
įgyvendinimas vyko sklandžiai, o laikotarpio pabaigoje, paaišk÷jus, kad dalis kitų priemonių l÷šų
neišnaudota, finansinis srautas šiai veiklos sričiai buvo padidintas.
Iki 2008 m. gruodžio 31 d. pagal BPD 4.8 priemon÷s veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į
metalo laužą“ buvo pasirašytos ir įgyvendintos 34 paramos sutartys41, kurių finansavimui
išmok÷ta 11,5 EUR (39,7 mln. Lt) ŽOFI ir nacionalinio biudžeto paramos. Pagal antrąją BPD
4.8 priemon÷s remtą veiklos sritį „Žvejybos laivų modernizavimas“ buvo gautos tik 4 paraiškos,
kuriose prašyta skirti 0,6 mln. Lt paramą. Pagal šią veiklos sritį buvo pasirašyta 1 paramos
sutartis, tačiau projekto vykdytojo iniciatyva buvo nutraukta. Taigi per analizuojamą laikotarpį
BPD l÷šomis nebuvo modernizuotas n÷ vienas laivas. Laivų modernizavimą remianti BPD 4.8
priemon÷s veikla potencialiems pareišk÷jams buvo nepatraukli d÷l paramos sąlygų: pagal ŽOFI
reglamente Nr. 2792/1999 nustatytus išlaidų tinkamumo apribojimus laivo paj÷gumai negal÷jo
būti didinami, o prie žvejybos modernizavimo projekto įgyvendinimo pareišk÷jai tur÷jo prisid÷ti
60 proc. nuosavu ind÷liu. Tokios paramos sąlygos Lietuvos žvejams neužtikrino modernizavimo
projektų atsiperkamumo ir atitikimo nustatytiems ekonominio gyvybingumo kriterijams.
16 lentel÷. BPD 4.8 priemon÷s finansavimas 2004–2006 m., tūkst. eurų
Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai
išlaidos

BPD
priemon÷s
kodas ir
investicijų
sričių kodai

BPD
priemon÷s
pavadinimas

Iš viso

Viso
viešųjų
l÷šų

ES
struktūrinių
fondų l÷šos

Nacionalin÷s
viešosios
l÷šos

Privačios
l÷šos

1

2

3=4+7

4=5+6

5

6

7

4.8

Veikla,
susijusi su
žvejybos
laivynu

11.505,60

11.505,60

8.629,20

2.876,40

0,00

14142

11.505,60

11.505,60

8.629,20

2.876,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.8
priemon÷s
investicijų
sričių kodai

142

Šaltinis: Struktūrinių fondų finansin÷ būkl÷ 2004–2009 m. (2009 m. rugpjūčio 12 d. SFMIS duomenys).

Atsižvelgiant į priemon÷s intervencijos logiką (schema pateikiama 1 priede, 15 pav.),
įgyvendinus BPD pavyko iš dalies įgyvendinti pirmąjį priemon÷s uždavinį – subalansuoti
žvejybą Baltijos jūroje. Tačiau žvejybos paj÷gumų pusiausvyra pasiekta tik menkių žvejyboje.
Atidavus į metalo laužą 33 seniausius (šių laivų vidutinis amžius – 35 m.) ir neefektyviai
Baltijos jūroje žvejojusius laivus (kurie daugiausia vert÷si menkių žvejyba), o vieną laivą
perorientavus švietimo veiklai, buvo sumažinti Lietuvos žvejybos laivyno paj÷gumai, o
žvejybos versle likusiems laivams suteiktos 60 proc. didesn÷s žvejybos kvotos43.

• 30 metų senumo ir senesniems laivams – pagal lentel÷s duomenis gautą sumą sumažinant 22,2 proc.
41 Paraiškų ataskaita (2009 m. rugpjūčio 12 d. SFMIS duomenys).
42 Čia ir toliau intervencinių sričių pavadinimai pateikti 3 priede.
43 2004 m. žvejybos kvotos vienam laivui vidutiniškai buvo 36 t, o 2008 m. – 60 t.
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Šio uždavinio įgyvendinimas sudar÷ prielaidas ir trečiojo uždavinio – padidinti likusių žvejybos
laivų konkurencingumą ir pelningumą – įgyvendinimui. Sumažinus žvejybos laivyno paj÷gumus
ir versle likusiems žvejybos laivams suteikus papildomas kvotas, jų apkrovimas padid÷jo, o
vidutin÷s 1 dienos žvejybos pajamos ženkliai išaugo (daugiau nei 2,5 karto): nuo 655 Lt 2004
m. iki 1.677 Lt 2007 m. 44 Kita vertus, žvejyboje likusių laivų pelningumo augimą analizuojamu
laikotarpiu mažino išorin÷s aplinkyb÷s: spartus įgulos darbo užmokesčio ir kuro kainų augimas
išlaidų struktūroje (12 pav.).
12 pav.

Vidutin÷s tralais ir tinklais žvejojančių laivų veiklos išlaidos ir pelnas 2004–2007
m., tūkst. Lt
600
500
Grynasis pelnas

400

Palūkanos
300

Nusid÷v÷jimas
Įgulos darbo užmokestis

200

Laivo remontas
100

Kitos operatyvin÷s veiklos
išlaidos

0
2004

2005

2004

2005

2006

2007

-100

Tinklais žvejojantys
laivai

Tralais žvejojantys laivai

Šaltinis: The 2008 annual economic report on the EU fishing fleet (SGECA 09–01), Ispra, 9–13 March 2009.

Kiti du BPD 4.8 priemon÷s uždaviniai, susiję su žvejybos laivų konkurencingumo didinimu ir
žuvų laikymo bei žvejų darbo sąlygų laivuose ir navigacijos saugumo gerinimu, nebuvo
įgyvendinti, nes pagal BPD 4.8 priemonę nebuvo modernizuotas n÷ vienas laivas. Galima
išskirti kelias priežastis, sustabdžiusias struktūrin÷s paramos panaudojimą pagal 4.8 priemon÷s
veiklos sritį „Žvejybos laivų modernizavimas“. Visų pirma, pareišk÷jų pasyvumą l÷m÷
sud÷tinga žvejybos sektoriuje veikiančių įmonių ekonomin÷ pad÷tis ir atitinkamai – negal÷jimas
finansuoti privalomosios projektų išlaidų dalies (nuo 40 proc. iki 60 proc.) privačiomis
įmokomis. Be to, dauguma Lietuvos žvejybos laivų yra pagaminti Rusijoje, tod÷l reikalavimo
juos modernizuoti pagal ES standartus nebuvo galima įgyvendinti techniškai d÷l įrangos
nesuderinamumo (Rusijoje pagaminta įranga nebuvo finansuojama). Kita svarbi priežastis, d÷l
kurios nebuvo susidom÷jimo modernizavimo veikla, – potencialių pareišk÷jų požiūris į žvejybos
verslą kaip neperspektyvų.
Apibendrinant BPD 4.8 priemon÷s rezultatyvumą, galima išskirti šiuos aspektus:
•

100 proc. projektų įgyvendinta pagal priemon÷s veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į
metalo laužą“;

44 A. Motova. Europos Sąjungos Bendrosios žuvininkyst÷s politikos įtaka Lietuvos atviros Baltijos jūros žvejybos
laivynui, Žuvininkyst÷ Lietuvoje.
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•

•

17 lentel÷je pateikti fiziniai priemon÷s įgyvendinimo pasiekimo ir rezultato lygmens
rodikliai rodo, kad d÷l BPD paramos žvejybos jūroje pertvarka buvo įvykdyta atidavus
seniausius laivus į metalo laužą. Remiantis Žuvininkyst÷s departamento prie Žem÷s ūkio
ministerijos administruojama kompiuterine duomenų baze apie žuvų išteklių naudojimą,
2004 metais Baltijos jūroje žvejojo 59 verslin÷s žvejybos laivai, o pasinaudojus 4.8
priemon÷s parama jų skaičius sumaž÷jo 58 proc. D÷l priemon÷s taikymo Lietuvos Baltijos
žvejybos laivyno paj÷gumai sumaž÷jo 3.004 BT bendrosios talpos ir 5.670 kW variklių
galingumo. Bendroji talpa sumaž÷jo 4 kartus daugiau nei buvo planuota rengiant BPD (t. y.
vietoj 10 proc. iki 40 proc.).
BPD subsidijomis nebuvo pasinaudota siekiant modernizuoti Baltijos jūros žvejybos
laivyną. D÷l šios priežasties priemon÷s rezultato lygmens rodiklis d÷l darbo vietų
kūrimo/išsaugojimo yra neadekvatus. Priešingai, 34 laivams nutraukus savo veiklą buvo
panaikinta apie 200 darbo vietų, o d÷l 4.10 priemon÷s paramos teikimo sąlygų apribojimų45
socialin÷ – ekonomin÷ žala, išmokant kompensacijas, buvo sušvelninta tik trečdaliui žvejų,
praradusių darbą.

17 lentel÷. BPD 4.8 priemon÷s fiziniai įgyvendinimo rodikliai
Rodiklio
tipas

Rodiklio pavadinimas

Mato
vienetas

Planuojami
pasiekti
rodikliai
pagal BPD
priedą

2

3

4

1

Pasiekimo
rodikliai

Pasiekta
laikotarpio
pabaigoje
(2009 m.
rugs÷jo 23
d.)

Pasiekta
laikotarpio
pabaigoje,
palyginti su
BPD
priedu,
proc.

Pasiekta
laikotarpio
pabaigoje,
palyginti su
sutartimis,
proc.

5

6

7=6/4*100

8=6/5*100

1.

Modernizuotų Baltijos
jūros laivų skaičius

vnt.

8,0

1,0

0,0

0,0

0,0

2.

Laivų, nutraukusių
žvejybinę veiklą,
bendroji talpa

BT

2.000,0

3.004,1

3.004,1

150,2

100,0

3.

Laivų, nutraukusių
žvejybinę veiklą,
bendras galingumas

kW

3 600,0

5 669,9

5 669,9

157,5

100,0

1.

Lietuvos Baltijos
jūroje žvejojančių
laivų bendrosios
talpos sumažinimas*

proc.

10,0

40,0

40,0

400,0

100,0

Bendras
sukurtų/išlaikytų
darbo vietų skaičius

vnt.

15,0

2,0

0,0

0,0

0,0

vnt.

8,0

2,0

0,0

0,0

0,0

proc.
punktai

10,0

0,0

27.0

270,0

0,0

proc.

46,0

0,0

73,0

159,0

0,0

Rezultatų
rodikliai
2.

Iš jų – moterų
skaičius
Poveikio
rodikliai

Planuojami
pasiekti
rodikliai
pagal
sutartis

1.

Padid÷jęs žvejybos
kvotų išnaudojimas

Šaltinis: BPD rodiklių įgyvendinimo pažangos būkl÷ pagal projektus (2009 m. rugs÷jo 23 d. SFMIS duomenys).
* rodiklio pavadinimas pakoreguotas vertintojų, siekiant tiksliau atspind÷ti matavimo reikšmę.

45 Plačiau žr. 3.3 dalyje.
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3.2. BPD 4.9 priemon÷s rezultatyvumas

?

Kokiu mastu 4.9 priemon÷ veik÷: laivų aptarnavimo, žuvų iškrovimo ir pardavimo
sąlygų pagerinimą; optimalių žuvų kainų užtikrinimą; vandens išteklių saugojimą
ir jų pl÷tros skatinimą; inovacijų įgyvendinimo akvakultūriniuose ūkiuose
skatinimą; akvakultūros produktų asortimento ir jų pardavimo galimybių pl÷timą;
akvakultūrinių ūkių modernizavimą pagal ES reikalavimus; žuvų perdirbimo
įmonių sanitarin÷s ir higienin÷s būkl÷s pagerinimą; naujų technologijų diegimą;
veterinarijos ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų žuvų perdirbimo įmon÷ms,
įgyvendinimo užtikrinimą; vidaus vandenyse žvejojančių laivų modernizavimą
pagal veterinarijos, higienos ir sanitarijos reikalavimus?

Įgyvendinant BPD 4.9 priemonę gana ribotais finansiniais ištekliais buvo siekiama spręsti
daugelį žuvininkyst÷s sektoriaus sričių problemų: vienos jų susijusios su vidaus vandenų
žuvininkyst÷s pl÷tra (nepakankamai išpl÷totas žuvų auginimas ir veisimas, nemodernizuoti
akvakultūros ūkiai bei vidaus vandenų žvejybos laivai, kurie neatitinka keliamų reikalavimų);
kitos – su jūrų žuvininkyste (Klaip÷dos žvejybos uostas nedirba visu paj÷gumu, nes n÷ra
žuvininkyst÷s produktų aukciono, nepakankami uosto įrengimai); trečios – su žuvininkyst÷s
produktų gamyba, t. y. žuvų perdirbimu ir rinkodara. Atitinkamai šiai priemonei BPD priede
buvo suformuluota daug uždavinių:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pagerinti laivų aptarnavimo, žuvų iškrovimo ir pardavimo sąlygas;
užtikrinti optimalias žuvų kainas;
saugoti vandens išteklius ir skatinti jų pl÷trą;
skatinti inovacijų įgyvendinimą akvakultūriniuose ūkiuose;
pl÷sti akvakultūros produktų asortimentą ir jų pardavimo galimybes;
modernizuoti akvakultūrinius ūkius pagal ES reikalavimus;
pagerinti žuvų perdirbimo įmonių sanitarinę ir higieninę būklę;
įdiegti naujas technologijas;
užtikrinti veterinarijos ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų žuvų perdirbimo
įmon÷ms, įgyvendinimą;
modernizuoti vidaus vandenyse žvejojančius laivus pagal veterinarijos, higienos ir
sanitarijos reikalavimus.

Siekiant sukoncentruoti produkcijos paklausą, nustatyti pagrįstas žuvų pardavimo kainas,
pakelti žvejų pajamas ir palengvinti kompetentingų tarnybų darbą, pagal BPD 4.9 priemonę
buvo remiama žvejybos uosto įrengimų statyba, pl÷tra ir modernizavimas. Antroji remiama
veikla – akvakultūra. Parama pagal šią veiklos sritį buvo teikiama naujų žuvų rūšių veisimui ir
auginimui, kadangi rinka tam dar n÷ra visiškai išnaudota. Taip pat buvo remiamas tradicinių
akvakultūros ūkių modernizavimas, siekiant diegti naujas technologijas, mažinti gamybos
sąnaudas ir neigiamą įmonių daromą poveikį aplinkai. Taip pat buvo remiamos investicijos į
gyvųjų vandens išteklių apsaugą ir pl÷trą – lašišinių ir kitų vertingų žuvų migracijos kelių bei
pra÷jimo takų statybą, kadangi šių žuvų ištekliai Lietuvos vidaus vandenyse yra sumaž÷ję. Pagal
BPD 4.9 priemonę parama buvo teikiama ir žuvų perdirbimo bei rinkodaros sričiai tam, kad
įmon÷s gal÷tų įvykdyti veterinarijos, sanitarijos reikalavimus ir pagerinti produkcijos kokybę.
Paskutin÷ šios priemon÷s remiama veikla – žvejyba vidaus vandenyse. Dauguma vidaus
vandenų žvejybos laivų neatitiko veterinarijos, sanitarijos ir higienos reikalavimų, kurių tur÷tų
būti laikomasi. Modernizuojant tokius laivus, pirmenybę buvo numatyta teikti laivams,
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žvejojantiems Kuršių mariose. Modernizavimas tur÷jo būti skirtas tik geresniam veterinarijos,
sanitarijos ir higienos reikalavimų įvykdymui.
18 lentel÷je pateiktas priemon÷s finansinis rezultatyvumas46 rodo, kad BPD 4.9 priemon÷s
įgyvendinimui buvo skirta 5,2 mln. EUR (18,2 mln. Lt) paramos. 2004–2009 m. skelbtų 14
kvietimų teikti paraiškas metu pagal priemonę buvo gautos 23 paraiškos47, kuriose prašyta skirti
19,0 mln. Lt paramos arba 104,8 proc. visos šiai priemonei 2004–2006 m. skirtos paramos
sumos. Kaip matyti iš paraiškų statistikos 19 lentel÷je, didžiausia paklausa buvo paramai
akvakultūros srityje, o mažiausia – žuvų perdirbimo ir rinkodaros veikloms.
18 lentel÷. BPD 4.9 priemon÷s finansavimas 2004–2006 m., tūkst. eurų
Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai
išlaidos

BPD
priemon÷s
kodas ir
investicijų
sričių kodai

BPD
priemon÷s
pavadinimas

Iš viso

Viso
viešųjų
l÷šų

ES
struktūrinių
fondų l÷šos

Nacionalin÷s
viešosios
l÷šos

Privačios
l÷šos

1

2

3=4+7

4=5+6

5

6

7

4.9

Vandens
išteklių
apsauga ir
pl÷tra,
žuvininkyst÷,
žvejybos
uosto
įrengimai,
žuvų
perdirbimas,
rinkodara ir
žvejyba
vidaus
vandenyse

7.250,21

5.128,90

3.154,57

1.974,33

2.121,31

143

1.173,35

704,01

410,67

293,34

469,34

144

4.081,29

2.429,32

1.247,22

1.182,10

1.651,97

145

1.995,58

1.995,58

1.496,68

498,89

0,00

147

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.9
priemon÷s
investicijų
sričių kodai

Šaltinis: Struktūrinių fondų finansin÷ būkl÷ 2004–2009 m. (2009 m. rugpjūčio 12 d. SFMIS duomenys).

19 lentel÷. Paklausa paramai pagal BPD 4.9 priemonę
Veiklos sritis
Gautas
paraiškų
skaičius
Žuvų perdirbimas ir rinkodara 1
(srities kodas – 143)
Akvakultūra (srities kodas – 144)
16
Gyvųjų vandens išteklių apsauga ir 3
pl÷tra (srities kodas – 145)
Žvejybos uosto įrengimų statyba, 1

Paramos
poreikis,
nurodytas paraiškose
2,5 mln. Lt
8,2 mln. Lt
1,6 mln. Lt
6,5 mln. Lt

46 Išsamesn÷ kiekvienos BPD priemon÷s finansinio rezultatyvumo analiz÷ pateikiama 4 priede.
47 Paraiškų ataskaita (2009 m. rugpjūčio 12 d. SFMIS duomenys). Paraiškos, kurios pateikus pirmą kartą buvo
atmestos vertinimo metu ir buvo teikiamos antrą kartą, į bendrą pagal priemonę ir jos veiklos sritis pateiktų
paraiškų sumą yra įskaičiuojamos tik vieną kartą.
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Veiklos sritis

Gautas
skaičius

paraiškų Paramos
poreikis,
nurodytas paraiškose

pl÷tra ir modernizavimas (srities
kodas – 145)
Žvejyba vidaus vandenyse (srities 2
kodas – 147)

0,2 mln. Lt

Šaltinis: Paraiškų ataskaita (2009 m. rugpjūčio 12 d. SFMIS duomenys).

BPD 4.9 priemon÷s l÷šomis daugiausia buvo prisid÷ta prie uždavinių, susijusių su
akvakultūrinių ūkių modernizavimu ir akvakultūros produktų asortimento pl÷tra. 2004–2008 m.
laikotarpiu parama buvo skirta 16 akvakultūros įmonių gamybos bazių, ūkių modernizavimo ir
pl÷tros projektų. Modernizavus akvakultūros įmones pastebimas jose išauginamos ir
realizuojamos produkcijos kiekių kitimas. 2008 m. tvenkinių žuvininkyst÷s bendrov÷se
išauginta ir realizuota 3.008 t prekinių tvenkinių žuvų arba 11,5 proc. daugiau lyginant su 2004
m., per analizuojamą laikotarpį 38,2 proc. padid÷jo tvenkiniuose išaugintų gyvų karpių ir kitų
prekinių žuvų eksportas, taip pat, remiantis SFMIS duomenimis, d÷l paramos 6,8 proc. išaugo
naujų žuvų rūšių produkcija bendroje akvakultūros produkcijoje.
BPD 4.9 priemon÷s l÷šomis buvo įgyvendintas nacionaliniu mastu svarbus projektas –
žuvininkyst÷s produktų aukciono Klaip÷doje statyba ir įrengimas. Jam įgyvendinti skirta
trečdalis viso BPD priemon÷s biudžeto. Šio projekto įgyvendinimas tur÷jo sudaryti sąlygas
dviejų analizuojamos priemon÷s uždavinių pasiekimui: pagerinti žuvų iškrovimo ir pardavimo
sąlygas bei užtikrinti optimalias žuvų kainas. Vertinimo metu atliktos šio projekto atvejo
studijos, kurios tikslas buvo išsamiai įvertinti projekto rezultatyvumą ir poveikį, rezultatai rodo,
kad vien su šiuo projektu sieti min÷tus priemon÷s uždavinius nebuvo relevantiška, nes žuvų
kainą lemia jų savikaina (pasiūlos pus÷) ir rinka (paklausos pus÷).
20 lentel÷. Pirminio žuvininkyst÷s produktų aukciono įrengimo įtakos priemon÷s
uždaviniams ribotumas
Siekiant užtikrinti tinkamą žuvų išteklių naudojimo kontrolę, veterinarines ir higienines
sąlygas bei nustatyti palankias žvejams žuvų pardavimo kainas, pirminis žuvininkyst÷s
produktų pardavimas daugelyje ES šalių atliekamas aukcionuose. Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷ 2004 m. kovo 31 d. nutarimo Nr. 355 „D÷l Europos Bendrijos finansin÷s paramos
Lietuvos žuvininkystei l÷šų naudojimo“ 2.1 punktu įpareigojo Žem÷s ūkio ministeriją įsteigti
uždarąją akcinę bendrovę, kuri organizuotų žuvininkyst÷s produktų aukcioną. Remiantis tuo,
žem÷s ūkio ministras 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 3D-362 ,,D÷l uždarosios akcin÷s
bendrov÷s žuvininkyst÷s produktų aukcionui organizuoti steigimo“ įsteig÷ uždarąją akcinę
bendrovę ,,Klaip÷dos žuvininkyst÷s produktų aukcionas“. Panaudojant BPD 4.9 priemon÷s
paramą UAB „Klaip÷dos žuvininkyst÷s produktų aukcionas“ įgyvendino didžiausią pagal šią
BPD priemonę finansuotą projektą „Pirminio žuvininkyst÷s produktų aukciono įrengimas“
(projekto Nr. BPD2004-ZOFP-4.9.0-06-05/0001-07). Projektui buvo skirta 5,5 mln. Lt
paramos.
Aukcionas, valstyb÷s naudojamas kaip priemon÷ žvejybos kontrolei, tur÷jo pad÷ti užtikrinti
žvejus tenkinančias pajamas. Šie aukciono veiklai kelti uždaviniai buvo tiesiogiai susieti su
BPD 4.9 priemon÷s uždaviniais: (1) pagerinti laivų aptarnavimo, žuvų iškrovimo ir
pardavimo sąlygas; (2) užtikrinti optimalias žuvų kainas. Pagal išankstinius vertinimus
aukcione kainos tur÷jo būti vidutiniškai aukštesn÷s 15–30 proc. nei pardavin÷jant jas
tiesiogiai supirk÷jams. Manyta, kad aukštesnę kainą išlaikyti pad÷s pasiūlos koncentracija ir
prid÷tinę vertę kuriančios aukciono paslaugos.
Tačiau Lietuvos žuvų savikaina d÷l neefektyvaus Baltijos jūros žvejybos laivyno, kurio
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nepavyko modernizuoti BPD 4.8 priemon÷s l÷šomis, yra aukštesn÷, lyginant su kaimynin÷mis
šalimis. Tai mažina pasiūlos patrauklumą užsienio įmon÷ms. Žuvininkyst÷s departamento
duomenimis iš aukcione registruotų 167 supirk÷jų 2009 m. realiai veiklą vykd÷ 36 Lietuvos ir
7 ES įmon÷s (2008 m. – 21 Lietuvos ir 4 ES įmon÷s). Kita vertus, žuvų supirkimo kainą
labiausiai veikia paklausos d÷sniai, kuriuos formuoja rinka, o ją veikia įvairūs veiksniai: ES
sprendimai d÷l menkių kvotų paskirstymo, menkių vartojimo tendencijų Europoje kitimas ir
pan. Analizuojamu laikotarpiu menkių kainos krito panašiu mastu visame Baltijos jūros
regione. Tod÷l įgyvendinus projektą nepavyko pasiekti BPD priemon÷s uždavinio d÷l
optimalių žuvų supirkimo kainų užtikrinimo.
Šaltinis: projekto atvejo studija (pateikiama 2 priede).

Analizuojant kitų BPD 4.9 priemon÷s uždavinių įgyvendinimą, iš 21 lentel÷je pateiktų duomenų
matyti, kad ši priemon÷ tik iš dalies įgyvendino uždavinius, susijusius su žuvų perdirbimo
įmonių modernizavimu ir jų sanitarinių bei higieninių būklių gerinimu. Vietoj planuotų paremti
9 žuvų perdirbimo įmonių, BPD subsidija pasinaudojo tik viena įmon÷ – UAB „Norvelita“.
Dauguma žuvų perdirbimo įmonių prie ES standartų savo gamybą jau buvo pritaikiusios savo
l÷šomis ar pasinaudodamos SAPARD programa, kuri taip pat finansavo šią veiklą. O d÷l mažo
veiklos pelningumo ir d÷l ankstesnių investicinių projektų viršijamų kreditavimo limitų įmon÷s
netur÷jo finansinių galimybių įgyvendinti naujus investicinius projektus.
Per BPD laikotarpį liko neįgyvendintas 4.9 priemon÷s uždavinys, susijęs su vidaus vandenyse
žvejojančių laivų modernizavimu. D÷l žuvų išteklių kaitos žvejybos laivyno paj÷gumai vidaus
vandenyse yra pertekliniai, tod÷l investuoti į vidaus vandenyse žvejojančių laivų
modernizavimą nebuvo populiaru. Pagal šią veiklos sritį buvo pateikta tik viena paraiška ir
pasirašyta paramos sutartis, tačiau pareišk÷jas persigalvojo ir atsisak÷ projekto įgyvendinimo
bei paramos.
Apibendrinant analizuojamos priemon÷s rezultatyvumą, galima išskirti šiuos aspektus:
•

•

80 proc. projektų įgyvendinta pagal BPD 4.9 priemon÷s veiklos sritį „Akvakultūra“.
Parama modernizacijai pagal BPD 4.9 priemonę pasinaudojo daugiau nei 70 proc.
akvakultūros sektoriuje veikiančių įmonių.
D÷l 4.9 priemon÷s taikymo naujų žuvų produkcija bendroje akvakultūros produkcijoje
išaugo 6,8 proc. ir buvo sukurtos/išsaugotos 629 darbo vietos.

21 lentel÷. BPD 4.9 priemon÷s fiziniai įgyvendinimo rodikliai
Rodiklio
tipas

Rodiklio pavadinimas

Mato
vienetas

Planuojami
pasiekti
rodikliai
pagal BPD
priedą

1

2

3

4

Pasiekimo
rodikliai

Planuojami
pasiekti
rodikliai
pagal
sutartis

Pasiekta
laikotarpio
pabaigoje
(2009 m.
rugs÷jo 23
d.)

Pasiekta
laikotarpio
pabaigoje,
palyginti su
BPD
priedu,
proc.

Pasiekta
laikotarpio
pabaigoje,
palyginti su
sutartimis,
proc.

5

6

7=6/4*100

8=6/5*100

1.

Paramą gavusių
žuvininkyst÷s ir
akvakultūros produktų
perdirbimo ir
rinkodaros
modernizavimo
projektų skaičius

vnt.

9,0

1,0

1,0

11,1

100,0

2.

Paremtų gyvųjų
vandens išteklių
apsaugos ir pl÷tros
projektų skaičius

vnt.

2,0

2,0

2,0

100,0

100,0
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Rodiklio
tipas

1

Rodiklio pavadinimas

Mato
vienetas

Planuojami
pasiekti
rodikliai
pagal BPD
priedą

2

3

4

Planuojami
pasiekti
rodikliai
pagal
sutartis

Pasiekta
laikotarpio
pabaigoje
(2009 m.
rugs÷jo 23
d.)

Pasiekta
laikotarpio
pabaigoje,
palyginti su
BPD
priedu,
proc.

Pasiekta
laikotarpio
pabaigoje,
palyginti su
sutartimis,
proc.

5

6

7=6/4*100

8=6/5*100

3.

Modernizuotų vidaus
vandenų žvejybos
laivų skaičius

vnt.

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.

Išaugusi naujų žuvų
rūšių produkcija (dalis
nuo bendros
akvakultūros
produkcijos)

proc.

10,0

8,2

6,8

67,5

82,6

2.

Bendras
sukurtų/išlaikytų
darbo vietų skaičius

vnt.

350,0

651,0

629,0

179,7

96,6

1.

Akvakultūros
produkcijos
padid÷jimas

t/metus

200,0

1.525,6

1.412,8

706,4

92,6

2.

Bendras
sukurtų/išlaikytų
darbo vietų skaičius

vnt.

180,0

78,0

99,0

55,0

126,9

Rezultatų
rodikliai

Poveikio
rodikliai

Šaltinis: BPD rodiklių įgyvendinimo pažangos būkl÷ pagal projektus (2009 m. rugs÷jo 23 d. SFMIS duomenys).

3.3. BPD 4.10 priemon÷s rezultatyvumas

?

Ar ir kaip 4.10 priemon÷s įgyvendinimas prisid÷jo: kompensuojant nuostolius,
patirtus d÷l priverstinio laikino žvejybos veiklos nutraukimo; skatinant žvejų
bendradarbiavimą; skatinant priekrančių žvejybos veiklos pl÷trą ir didinant jos
konkurencingumą; sumažinant laikino žvejybos laivų veiklos nutraukimo neigiamą
poveikį žvejų gyvenimo lygiui; sudarant sąlygas bendrosios rinkos organizavimui?

Pagrindinis BPD 4.10 priemon÷s tikslas – sudaryti sąlygas bendram rinkos organizavimui,
pagerinti priekrant÷s žvejybos sąlygas ir sušvelninti žvejybos veiklos nutraukimo socialinius
padarinius48. Šiam tikslui pasiekti buvo suformuluoti tokie priemon÷s uždaviniai:
•
•
•
•
•

kompensuoti nuostolius, patirtus d÷l priverstinio laikino žvejybos veiklos nutraukimo;
skatinti žvejų bendradarbiavimą;
skatinti priekrančių žvejybos veiklos pl÷trą ir didinti jos konkurencingumą;
sumažinti laikino žvejybos laivų veiklos nutraukimo neigiamą poveikį žvejų gyvenimo
lygiui;
sudaryti sąlygas bendrosios rinkos organizavimui.

Žvejybos laivą atidavus į metalo laužą arba perorientavus kitai nei žvejyba ne pelno veiklai,
tokio laivo įgula neteko darbo. D÷l to buvo labai svarbios socialin÷s – ekonomin÷s priemon÷s,
individualios išmokos (kompensacijos) žvejams d÷l jų žvejybin÷s veiklos nutraukimo, susijusio
su žvejybos laivo atidavimu į metalo laužą arba perorientavimu kitai nei žvejyba ne pelno
veiklai. Pagal šią priemonę taip pat buvo numatyta mok÷ti kompensacijas, siekiant palengvinti
pad÷tį laikinai nutraukus žvejybinę veiklą. Kompensacijos už laikiną žvejybin÷s veiklos

48 BPD priedas (2009 m. birželio 30 d. redakcija).
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nutraukimą tur÷jo būti išmokamos žvejams ir laivų savininkams nenumatytų aplinkybių
atvejais, kai žvejybin÷ veikla turi būti laikinai sustabdoma.
Siekiant sudaryti sąlygas tinkamam žvejų atstovavimui ir rinkos reguliavimo priemonių
taikymui pagal BPD 4.10 priemonę buvo teikiama parama gamintojų organizacijoms: jų
steigimui, veiklai ir kokyb÷s gerinimo planams įgyvendinti.
Pagal šią priemonę buvo planuota paremti ir kolektyvinių mažos apimties priekrant÷s žvejybos
projektų įgyvendinimą.
Kaip matyti iš 22 lentel÷s, BPD 4.10 priemon÷s uždaviniams įgyvendinti buvo skirta tik 0,4
mln. EUR (1,5 mln. Lt)49. 2004–2008 m. skelbtų 7 kvietimų teikti paraiškas metu buvo gautos
87 paraiškos50 (prašoma paramos suma – 2,1 mln. Lt arba 1,4 karto daugiau negu visa šiai
priemonei 2004–2006 m. skirta paramos suma), iš jų: pagal veiklos sritį „Individualios išmokos
(kompensacijos) žvejams“ – 85 paraiškos (1,5 mln. Lt), pagal veiklos sritį „Parama gamintojų
organizacijoms“ – 2 paraiškos (0,6 mln. Lt). Iki 2008 m. gruodžio 31 d. pagal BPD 4.10
priemon÷s veiklos sritį „Individualios išmokos (kompensacijos) žvejams“ buvo pasirašyta ir
įgyvendinta 71 paramos sutartis51, kurių finansavimui išmok÷ta 0,3 mln. EUR (1,2 mln. Lt).
Pagal BPD 4.10 priemon÷s veiklos sritį „Parama gamintojų organizacijoms“ buvo pasirašytos ir
įgyvendintos 2 paramos sutartys, pagal kurias projekto vykdytojams išmok÷ta 0,1 mln. EUR
(0,2 mln. Lt) ES struktūrinių fondų ir nacionalin÷s paramos.
22 lentel÷. BPD 4.10 priemon÷s finansavimas 2004–2006 m., tūkst. eurų
Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai
išlaidos

BPD
priemon÷s
kodas ir
investicijų
sričių kodai

BPD
priemon÷s
pavadinimas

Iš viso

Viso
viešųjų
l÷šų

ES
struktūrinių
fondų l÷šos

Nacionalin÷s
viešosios
l÷šos

Privačios
l÷šos

1

2

3=4+7

4=5+6

5

6

7

4.10

Kita veikla
(susijusi su
žuvininkyste)

515,00

419,38

314,53

104,84

95,62

146

349,57

349,57

262,18

87,39

0,00

147

165,43

69,81

52,36

17,45

95,62

4.10
priemon÷s
investicijų
sričių kodai

Šaltinis: Struktūrinių fondų finansin÷ būkl÷ 2004–2009 m. (2009 m. rugpjūčio 12 d. SFMIS duomenys).

Vertinant BPD 4.10 priemon÷s rezultatyvumą (23 lentel÷) matyti, kad priemon÷s l÷šomis
daugiausia buvo prisid÷ta prie pirmojo uždavinio – kompensuoti nuostolius, patirtus d÷l
priverstinio laikino žvejybos veiklos nutraukimo – įgyvendinimo. Pagal BPD 4.8 priemonę
nutraukus 34 laivų veiklą, individualios kompensacijos buvo išmok÷tos 71 žvejui (kiekvienam
jų skiriant vidutiniškai 16.900 Lt išmoką). Tačiau rengiant BPD buvo planuota paremti 120
žvejų, tod÷l pasiekimo rodiklio reikšm÷ įgyvendinta 60 proc. Mažesnę rodiklio reikšmę galima
paaiškinti šeš÷linio darbo egzistavimo žvejybiniuose laivuose faktu ir ŽOFI paramą
49 Išsamesn÷ kiekvienos BPD priemon÷s finansinio rezultatyvumo analiz÷ pateikiama 4 priede.
50 Paraiškų ataskaita (2009 m. rugpjūčio 12 d. SFMIS duomenys).
51 Paraiškų ataskaita (2009 m. rugpjūčio 12 d. SFMIS duomenys).
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reglamentuojančiomis griežtomis taisykl÷mis, d÷l kurių kompensacijomis sugeb÷jo pasinaudoti
ne visi nurašytuose laivuose dirbę žvejai. Vidutiniškai vieno laivo įgulą sudaro 6 nariai, tačiau
tikras įgulos narys (žvejys) privalo tur÷ti dokumentų paketą (sertifikatus ir kt.), kuris įmonei
brangiai kainuoja (pvz., vien tik sertifikatas 5 m. kainuoja 6 tūkst. Lt). Tod÷l taupant l÷šas dalis
žvejų buvo įforminami kaip keleiviai, o ne kaip įgulos nariai. D÷l šios priežasties tokie žvejai
neatitiko paramos teikimo reikalavimų pagal BPD 4.10 priemonę ir negal÷jo pretenduoti į ją.
Taip pat neigiamos įtakos gal÷jo tur÷ti žvejybos verslo sezoniškumas. Remiantis reglamento Nr.
2792/1999 nuostatomis52, pareišk÷jams buvo nustatytas reikalavimas, kad žvejai,
pretenduojantys gauti kompensaciją, privalo būti išdirbę ne mažiau kaip 12 m÷nesių per
pastaruosius dvejus metus žvejais laive, kuris buvo atiduotas į metalo laužą. Tačiau d÷l veiklos
sezoniškumo su žvejais yra sudaromos terminuotos darbo sutartys (pvz., 6 m÷n., kai yra
žvejybos sezonas), o dalį laiko žvejai nedirba (kai prasideda žvejybos sezonas yra sudaromos
naujos darbo sutartys), tod÷l dalis žvejų neatitiko šio reikalavimo.
Analizuojama priemon÷ taip pat iš dalies įgyvendino uždavinius, susijusius su žvejų
bendradarbiavimo skatinimu ir sąlygų bendrosios rinkos organizavimui sudarymu. Pagal BPD
4.10 priemon÷s veiklos sritį „Parama gamintojų organizacijoms“ suteikta parama dviejų
gamintojų organizacijų (Lietuvos žuvininkyst÷s produktų gamintojų asociacijai ir Nacionalin÷s
akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijai) kūrimuisi ir jų veiklai pirmuosius trejus
metus, taip skatinant šių organizacijų, prisidedančių prie bendros žuvininkyst÷s produktų rinkos
organizavimo, veiklą.
Tačiau įgyvendinant BPD 4.10 priemonę, pasigesta potencialių pareišk÷jų susidom÷jimo
nedidel÷s apimties priekrant÷s žvejybos pl÷tra ir integruotų kolektyvinių projektų įgyvendinimu.
Per visą 2004–2008 m. laikotarpį pagal BPD 4.10 priemon÷s veiklos sritį „Kolektyviniai mažos
apimties priekrant÷s žvejybos projektai“ projektų nebuvo pateikta. Taip pat per BPD
įgyvendinimo laikotarpį nebuvo pateikta paraiškų pagal priemon÷s veiklos sritį „Kompensacijos
už laikiną žvejybin÷s veiklos nutraukimą“.
Apibendrinant analizuojamos priemon÷s rezultatyvumą, galima išskirti šiuos aspektus:
d÷l priemon÷s buvo įgyvendintos svarbios socialin÷s priemon÷s – 71 žvejui, dirbusiam
laivuose, kurių veikla buvo nutraukta pagal BPD 4.8 priemonę, išmok÷tos
kompensacijos;
paremtos bendro intereso priemon÷s, įkuriant Lietuvos žuvininkyst÷s produktų
gamintojų asociaciją ir Nacionalin÷s akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociaciją.

•

•

23 lentel÷. BPD 4.10 priemon÷s fiziniai įgyvendinimo rodikliai
Rodiklio
tipas

Rodiklio pavadinimas

Mato
vienetas

Planuojami
pasiekti
rodikliai
pagal BPD
priedą

1

2

3

4

Pasiekimo
rodikliai

1.

2.

Paremtų gamintojų
organizacijų skaičius

Žvejai, kuriems
suteiktos individualios
išmokos
(kompensacijos),

Planuojami
pasiekti
rodikliai
pagal
sutartis

Pasiekta
laikotarpio
pabaigoje
(2009 m.
rugs÷jo 23
d.)

Pasiekta
laikotarpio
pabaigoje,
palyginti su
BPD
priedu,
proc.

Pasiekta
laikotarpio
pabaigoje,
palyginti su
sutartimis,
proc.

5

6

7=6/4*100

8=6/5*100

vnt.

1,0

2,0

2,0

200,0

100,0

vnt.

120,0

71,0

71,0

59,2

100,0

52 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2792/1999 nustatantis išsamias Bendrijos struktūrin÷s
paramos žuvininkyst÷s sektoriui taisykles ir tvarką.
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Rodiklio
tipas

1

Rodiklio pavadinimas

Mato
vienetas

Planuojami
pasiekti
rodikliai
pagal BPD
priedą

2

3

4

Planuojami
pasiekti
rodikliai
pagal
sutartis

Pasiekta
laikotarpio
pabaigoje
(2009 m.
rugs÷jo 23
d.)

Pasiekta
laikotarpio
pabaigoje,
palyginti su
BPD
priedu,
proc.

Pasiekta
laikotarpio
pabaigoje,
palyginti su
sutartimis,
proc.

5

6

7=6/4*100

8=6/5*100

žvejybos laivą,
kuriame jie dirbo,
atidavus į metalo
laužą arba
perorientavus kitai nei
žvejyba ne pelno
veiklai
3.

Įgyvendinti
kolektyviniai projektai

vnt.

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.

Gamintojų
organizacijų, kurių
pripažinimas nebuvo
panaikintas, skaičius

vnt.

1,0

2,0

2,0

200,0

100,0

2.

Bendras
sukurtų/išlaikytų
darbo vietų skaičius

vnt.

115,0

3,0

3,0

2,6

100,0

1.

Sukurtų
papildomų/išlaikytų
darbo vietų skaičius

vnt.

110,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Rezultatų
rodikliai

Poveikio
rodikliai

Šaltinis: BPD rodiklių įgyvendinimo pažangos būkl÷ pagal projektus (2009 m. rugs÷jo 23 d. SFMIS duomenys).
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4. PARAMOS POVEIKIS IR TVARUMAS
4.1. BPD 4.8 priemon÷s poveikio analiz÷

?

Ar ir kokiu mastu pasiektas 4.8 priemon÷s bendrasis tikslas – pritaikyti žvejybos
paj÷gumą esamiems žuvų ištekliams, sukurti modernų, konkurencingą, rentabilesnį
žvejybos laivyną?

BPD 4.8 priemon÷ buvo skirta Lietuvos Baltijos jūros žvejybos laivyno pertvarkymo 2004–
2006 m. strategijai įgyvendinti. Šios priemon÷s remtinos veiklos atitiko dvi strategijos
įgyvendinimo priemones53: žvejybos laivyno mažinimas ir žvejybos laivų modernizavimas, o
trečioji priemon÷ – kompensacijos žvejams, praradusiems darbą d÷l laivų nurašymo į metalo
laužą, buvo įgyvendinama 4.10 priemon÷s l÷šomis ir glaudžiai susijusi su 4.8 priemone. Tod÷l
vertinant BPD 4.8 priemon÷s poveikį, naudinga apžvelgti, kiek d÷l šios priemon÷s buvo pasiekti
Lietuvos Baltijos jūros žvejybos laivyno pertvarkymo rezultatai.
24 lentel÷. Lietuvos Baltijos jūros žvejybos laivyno pertvarkymo 2004–2006 m. strategijoje
nustatytų ir pasiektų rezultatų palyginimas
Rodiklio pavadinimas

Mato
vieneta
s

Planuoja
mi
pasiekti
rodikliai

Pasiekta
įgyvendinus
BPD 4.8
priemonę

Pasiekta
lyginant su
planu,
proc.

1

2

3

4

5=4/3*100

Žvejybos laivų, atiduotų į metalo laužą, bendroji talpa

BT

2000

3004

150

Žvejybos laivų, atiduotų į metalo laužą, bendras
galingumas

KW

3600

5670

157,5

Žvejybos laivyno sumaž÷jimas

proc.

10

40

400

Modernizuotų laivų skaičius

vnt.

8

0

0

Sukurtų naujų darbo vietų skaičius

vnt.

15

0

0

Žvejybos kvotų panaudojimo išaugimas

proc.

10

0

0

Šaltinis: Žem÷s ūkio ministro 2004-06-30 įsakymas Nr. 3D-384 „D÷l Lietuvos Baltijos jūros žvejybos laivyno
pertvarkymo strategijos 2004–2006 m. patvirtinimo, V skyrius; BPD rodiklių įgyvendinimo pažangos būkl÷ pagal
projektus (2009 m. rugs÷jo 23 d. SFMIS duomenys).

Kaip matyti iš 24 lentel÷s, 4.8 priemon÷s l÷šomis buvo įgyvendinta viena iš strategijos
priemonių – Baltijos jūros laivyno sumažinimas. Pasiekti rezultatai 1,5–4 kartus viršija
planuotus. D÷l šių rezultatų analizuojamu laikotarpiu pavyko subalansuoti žvejybos Baltijos
jūroje paj÷gumus su Lietuvai skiriamomis menkių kvotomis. Žvejybos versle likusiems laivams
buvo suteiktos maždaug 60 proc. didesn÷s žvejybos kvotos, lyginant su skirtomis 2004 m.
Tokiu būdu buvo pagerintas šių žvejybos laivų konkurencingumas ir rentabilumas. Remiantis
mokslininkų apskaičiavimais, vienam laivui reikia 120 t menkių kvotos, kad jis gal÷tų
konkuruoti rinkoje su kitų šalių laivais, tod÷l d÷l BPD 4.8 priemon÷s paramos optimalios kvotos
deficitas Baltijos jūroje žvejojantiems laivams buvo sumažintas nuo 47,2 proc. 2004 m. iki 13

53 Žem÷s ūkio ministro 2004-06-30 įsakymas Nr. 3D-384 „D÷l Lietuvos Baltijos jūros žvejybos laivyno
pertvarkymo strategijos 2004 – 2006 m. patvirtinimo“, IV skyrius.
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proc. 2009 m.54 Tačiau reikia pasteb÷ti, kad žuvų ištekliai yra dinaminis reiškinys. Pavyzdžiui,
po ilgalaikio menkių išteklių maž÷jimo Rytų Baltijoje ir žvejybos laivų Rytų Baltijos šalyse
supjaustimo 2008 m. buvo pasteb÷tas menkių išteklių augimas, ir šių žuvų kvota šiame rajone
2009 m. buvo padidinta 15 proc. Toks pat augimas prognozuojamas ir 2010 m. Kyla klausimas,
ar d÷l įvykusių pokyčių Baltijos jūroje likusių žvejybos paj÷gumų užteks Lietuvai skiriamoms
kvotoms išnaudoti.
Tiek strategijoje, tiek BPD priede 4.8 priemonei buvo numatytas rodiklis d÷l žvejybos kvotų
išnaudojimo did÷jimo. BPD priede šis poveikio rodiklis buvo apibr÷žtas kaip žvejybos kvotų
panaudojimo (t. y. sugauto kiekio ir skirtos kvotos santykis) lygio atitinkamais metais
palyginimas su 2004 m. Lietuvai skiriamos žvejybos kvotos įvairiuose žvejybos regionuose,
įskaitant Atlanto vandenyno žvejybos rajonus ir Baltijos jūrą. BPD priede numatytoje šio
rodiklio skaičiavimo metodologijoje nenumatyta skaičiuoti šio rodiklio reikšm÷s pagal regionus
ar žuvų rūšis. Kadangi šios priemon÷s paramos gav÷jais tapo tik Baltijos jūroje žvejojančių
laivų savininkai, metodologiškai teisinga būtų skaičiuoti žvejybos kvotų išnaudojimo lygį tik
Baltijos jūroje skiriamoms žuvų kvotoms (13 pav.).
pav. Rodiklio „Padid÷jęs žvejybos kvotų išnaudojimas“ Baltijos jūroje dinamika 2005–
2008 m.
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Šaltinis: sudaryta vertintojų, remiantis Žuvininkyst÷s departamento duomenimis.

Atsižvelgiant į 4.8 priemon÷s įgyvendinimo rezultatus (modernizavimo priemon÷ nebuvo
įgyvendinta, o nurašyti žvejybos laivai daugiausia žvejojo menkes, kurių kvota buvo visiškai
išnaudojama dar 2004 m.), galima daryti išvadą, kad šios priemon÷s įgyvendinimas negal÷jo
padaryti jokio poveikio žvejybos kvotų išnaudojimo rodikliui. Šio rodiklio reikšm÷ 2004–2008
m. kito d÷l kitų veiksnių, t. y. šprotų ir strimelių kvotų išnaudojimo. Lietuvai įstojus į ES,
žvejams buvo leista žvejoti ir iškrauti žuvis kituose Baltijos jūros rajonuose, o žuvų kainos
Lietuvos vidaus rinkoje, palyginus su senosiomis ES šalimis, buvo labai žemos, tod÷l kai kurie
žvejai užsi÷m÷ šprotų žvejyba ir prad÷jo juos teikti Danijos žuvų perdirbimo įmon÷ms. Šprotų
kvotos išnaudojimo augimą l÷m÷ ir 2004–2007 m. augusios žuvų miltų kainos pasaulin÷je
rinkoje, kurių gamybai ir buvo naudojamos šios žuvys. 2008 m. prasid÷jus pasaulinei
ekonominei krizei, sumaž÷jusi žuvų miltų paklausa nul÷m÷ šprotų kainos sumaž÷jimą ir šprotų
kvotos išnaudojimą. Panašios tendencijos tur÷jo įtakos ir strimelių žvejybai. Tai paaiškina 2007

54 2007 m. rugs÷jo 6 d. Valstyb÷s kontrol÷s valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-10-5-14 „Žuvininkyst÷s
sektoriaus pl÷tra“. – P. 14.
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m. žvejybos kvotų išnaudojimo padid÷jimą 45 proc., lyginant su 2004 m., ir šio rodiklio
sumaž÷jimą iki 27 proc. 2008 m.
Neigiamai vertintina tai, kad BPD 4.8 priemon÷ netur÷jo jokio poveikio laivyno
modernizavimui, o prie žvejybos laivyno konkurencingumo ir rentabilumo didinimo prisid÷jo
tik d÷l į metalo laužą perduotų laivų ir jiems skirtų kvotų perleidimo žvejybos versle likusiems
laivams. Pagrindin÷ nepasireiškusio poveikio priežastis – tikslinei grupei netinkamos ŽOFI
reglamente nustatytos paramos laivų modernizavimui sąlygos, kurios buvo aptartos 4.8
priemon÷s rezultatyvumo analiz÷s dalyje. Atkreiptinas d÷mesys, kad analogiška situacija d÷l
modernizavimo priemon÷s neįgyvendinimo klostosi ir 2007–2013 m. laikotarpiu. Jau buvo
paskelbti du kvietimai paramai pagal veiksmų programos pirmos prioritetin÷s krypties „Jūrų
laivyno pritaikymo priemon÷s“ sritį „Žvejybos laivų modernizavimas“ ir kol kas nesulaukta n÷
vienos paraiškos55. Problema ta, kad paramos sąlygos ir naujuoju laikotarpiu išlieka tokios pat
nepatrauklios, tačiau jos yra perkeltos iš EŽF reglamento, tod÷l negali būti koreguojamos
nacionaliniame lygmenyje.
4.2. BPD 4.9 priemon÷s poveikio analiz÷

?

Ar ir kokiu mastu pasiektas 4.9 priemon÷s bendrasis tikslas – sukurti palankias
sąlygas žvejybin÷s veiklos pl÷trai, užtikrinti vertingų žuvų išteklių pl÷trą, pl÷toti
akvakultūrą didinant jos konkurencingumą, modernizuoti ir racionalizuoti
žuvininkyst÷s produktų perdirbimą ir rinkodarą, gerinti jų konkurencingumą ir
padidinti prid÷tinę vertę?

BPD 2004–2006 m. 4.9 priemon÷ „Vandens išteklių apsauga ir pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos
uosto įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse“ buvo kompleksin÷ ir
skirta žuvims auginti bei perdirbti, vandens išteklių apsaugai, žuvų migracijos takams ir uostui
įrengti. Atsižvelgiant į BPD 4.9 priemon÷s uždavinių įgyvendinimo mastą (žr. 3 ataskaitos dalį),
ši priemon÷ didžiausią teigiamą poveikį tur÷jo akvakultūros sektoriaus konkurencingumo
didinimui. Pažym÷tina, kad įgyvendinant BPD, paramą modernizacijai pagal BPD 4.9 priemonę
gavo apie 70 proc. akvakultūros įmonių. Šios priemon÷s poveikio rodikliui steb÷ti BPD priede
buvo numatytas rodiklis, susijęs su akvakultūros produkcijos padid÷jimu (žr. 21 lentelę).
Remiantis SFMIS duomenimis, d÷l BPD 4.9 priemon÷s paramos 2004–2009 m. akvakultūros
produkcijos apimtis paramą gavusiose įmon÷se išaugo beveik 1413 t. Kadangi beveik visi
akvakultūros įmonių modernizavimo projektai buvo baigti įgyvendinti 2007 m. II pusmetį arba
2008 m., tod÷l poveikį bendram Lietuvos akvakultūros produkcijos padid÷jimui galima vertinti
tik už 2007–2008 m.. Per šiuos dvejus metus bendra prekinių žuvų realizacija Lietuvoje siek÷
beveik 6390 t (žr. 7 pav., pateiktą 2.1.2.3 skyriuje), tod÷l jei iš projektų lygmens SFMIS surinkti
duomenys yra teisingi, BPD subsidijas gavę projektai prie šio rezultato prisid÷jo 22 proc. Tokį
ind÷lį iš tiesų reik÷tų laikyti reikšmingu BPD paramos poveikiu, nes iki projektų įgyvendinimo
prekinių tvenkinių žuvų realizacija Lietuvoje buvo ÷musi maž÷ti (tiesa, d÷l išaugusių kainų ir
d÷l to sumaž÷jusios paklausos56).
Akvakultūros sektoriaus konkurencingumo didinimas (inovacinių technologijų skatinimas
akvakultūros įmon÷se, jų produktų asortimento pl÷tra ir įmonių modernizavimas) yra svarbus
55 NMA skelbiami duomenys d÷l paraiškų statistikos, http://www.nma.lt/index.php?-1243457731
56 2005–2006 m. laikotarpiu, kai akvakultūros sektoriuje susikūr÷ gamintojų organizacija ir buvo bandoma
reguliuoti karpių kainas vidaus rinkoje, paklausa sumaž÷jo: 2005 m., lyginant su 2004 m., išauginimas sumaž÷jo
683 t, arba 25,3 proc., o 2006 m. – 472 t, arba 17,5 proc. Tačiau pardavimai ženkliai išaugo 2007 m. (lyginant su
2006 m. – 51,8 proc.), nustojus reguliuoti kainas ir pardavus per kelis metus susikaupusios produkcijos atsargas.
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Lietuvos žuvininkyst÷s pl÷trai. Šis sektorius kartu su žuvų perdirbimo sektoriumi turi geras
pl÷tros ir eksporto perspektyvas, nes kol kas ES rinkoje prekybos žuvimis ir jų produktų
balansas yra neigiamas, t. y. importas yra didesnis nei eksportas. Atsižvelgiant į tai, teigiamai
vertintinas šios remtinos veiklos tęstinumas pagal Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriaus 2007–2013
metų veiksmų programą. Siekiant stiprinti akvakultūros sektoriaus konkurencingumą naujame
programavimo laikotarpyje naudinga įgyvendinti daugiau bendrų rinkodaros, eksporto
skatinimo priemonių, kurias pasinaudojant ES finansine parama gal÷tų vykdyti pagal 4.10
priemonę įsteigta Nacionalin÷ akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija.
Be to, šios priemon÷s l÷šomis įgyvendinus žuvų migracijos takų atkūrimo projektus, buvo
sudarytos sąlygos vertingų žuvų išteklių pl÷trai.
Tačiau priemon÷ labai ribotai prisid÷jo prie žuvininkyst÷s produktų perdirbimo racionalizavimo,
produktų konkurencingumo didinimo. D÷l mažo šio veiklos pelningumo ir ankstesnių
investicinių projektų, skirtų prisitaikyti prie ES standartų, įgyvendinimo didžioji dauguma
sektoriaus įmonių nesugeb÷jo pasinaudoti BPD 4.9 priemon÷s parama. Projektą įgyvendino tik
viena įmon÷ – UAB „Norvelita“, kuriai, kaip rodo atlikta atvejo studija, BPD parama tur÷jo
ženklų poveikį.
25 lentel÷. Gerosios praktikos pavyzdys – UAB „Norvelita“ įgyvendintas projektas
UAB „Norvelita“ projekto „Gamybos baz÷s modernizavimas“ (projekto Nr. BPD2004ZOFP-4.9.0-09-06/0001) įgyvendinimui buvo skirta 2,43 mln. Lt parama pagal BPD 4.9
priemon÷s remtiną veiklą „Žuvų perdirbimas ir rinkodara“. Šio projekto tikslas buvo
modernizuoti įmon÷s gamybinę bazę, išplečiant gamybinius paj÷gumus ir išsprendžiant
gaminių kokyb÷s problemas, kartu įgyvendinti ES aplinkosaugos, veterinarijos, higienos,
sanitarijos ir maisto kokyb÷s reikalavimus.
Projektas buvo įgyvendintas sklandžiai, o atliktų modernizavimo darbų poveikis UAB
„Norvelita“ gamybinių paj÷gumų išpl÷timui ir jos produkcijos kokyb÷s užtikrinimui
akivaizdus. 2008 m. įmon÷ buvo sparčiausiai auganti tarp maisto ir g÷rimų pramon÷s
bendrovių. Įmon÷s apyvarta per metus po projekto įgyvendinimo išaugo 55 proc. – nuo 77
iki 119 mln. Lt. Įdiegus visus reikalingus ES gamybos ir kokyb÷s standartus išaugo eksporto
apimtis – įmon÷s eksportas į ES rinką (Vokietiją, Daniją, Švediją, Belgiją, Airiją bei
kaimynines valstybes) sudaro 82 proc. Įgyvendinus šį projektą buvo sukurta 390 darbo vietų.
Be to, įmon÷ jau gavo paramą darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui pagal Lietuvos
žuvininkyst÷s sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos priemon÷s „Kolektyviniai
veiksmai“ veiklos sritį „Parama bendro intereso priemon÷ms“.
Šaltinis: projekto atvejo studija (pateikiama 2 priede).

4.3. BPD 4.10 priemon÷s poveikio analiz÷

?

Ar ir kokiu mastu pasiektas 4.10 priemon÷s bendrasis tikslas – sudaryti sąlygas
bendram rinkos organizavimui, pagerinti priekrant÷s žvejybos sąlygas ir sušvelninti
žvejybos veiklos nutraukimo socialinius padarinius?

BPD 4.10 priemon÷s „Kita veikla (susijusi su žuvininkyste)“ tikslas buvo sudaryti sąlygas
bendram rinkos organizavimui, pagerinti priekrant÷s žvejybos sąlygas ir sušvelninti žvejybos
veiklos nutraukimo socialinius padarinius. Kaip jau buvo pamin÷ta rezultatyvumo analiz÷je, tik

63

BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių įgyvendinimo ir šių priemonių įgyvendinimo poveikio Lietuvos žuvininkyst÷s
sektoriui vertinimas: galutin÷ vertinimo ataskaita

dvi iš keturių šios priemon÷s veiklos sričių buvo įgyvendintos: kompensacijos žvejams ir
parama žuvininkyst÷s produktų gamintojų organizacijoms.
Žvejybos laivų nurašymas tur÷jo ne tik ekonominių, bet ir socialinių pasekmių. Laivuose
dirbantys žmon÷s neteko darbo, o d÷l bendros žvejybos maž÷jimo tendencijos jiems buvo sunku
rasti kitą darbą žvejyboje. BPD numatytos kompensacijos žvejams pad÷jo sumažinti laivų
nurašymo į metalo laužą neigiamą socialinį efektą. Tačiau neigiamai vertintina tai, kad šios
kompensacijos dydis pagal BPD buvo beveik per pusę mažesnis nei leistinas maksimalus dydis
(10 000 EUR) pagal ŽOFI reglamentus. Jokios objektyvios priežasties šios išmokos
sumažinimui Lietuvoje nebuvo. Be to, BPD laikotarpiu buvo taikytas ribotas požiūris į galimų
neigiamų socialinių – ekonominių pokyčių žvejyboje pasekmių minimizavimą: apsiribota tik
vienkartin÷mis išmokomis. Nebuvo pasiūlyta perkvalifikavimo galimyb÷s, ankstyvosios
pensijos išmokų žvejams, vyresniems nei 55 metai, ir praradusiems darbą d÷l BPD 4.8
priemon÷s įgyvendinimo. 2007–2013 m. veiksmų programoje žuvininkyst÷s sektoriui jau
numatytas platesnis požiūris, įvedant priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš žvejybos
sektoriaus“, pagal kurią kompensacijas (pensijas) gali gauti fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 55
metų amžiaus, bet dar nesulaukę pensinio amžiaus ir turintys ne mažesnį nei 10 metų žvejo
darbo stažą žvejybos sektoriuje. Tačiau pagal priemon÷s specialiuosius atrankos kriterijus57 šia
parama gali pasinaudoti tik tie žvejai, kurių paskutin÷ darbo vieta buvo įmon÷je, kuri gavo
paramą pagal Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programos pirmosios
prioritetin÷s krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemon÷s“ priemon÷s „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“. Būtų naudinga apsvarstyti tikslingumą prapl÷sti šį specifinį atrankos kriterijų,
numatant galimybę į kompensacijas pretenduoti ir žvejams, praradusiems darbą laivuose, kurių
veikla buvo nutraukta pagal BPD 4.8 priemonę.
Remiant gamintojų organizacijas, buvo siekiama sudaryti sąlygas bendram rinkos
organizavimui. Pagal Tarybos reglamentą Nr. 104/2000 d÷l bendros žuvų ir akvakultūros
produktų rinkos organizavimo, gamintojų organizacijos turi užtikrinti, kad žvejyba yra vykdoma
racionaliu būdu ir gerinti savo narių žuvų pardavimo sąlygas. Panaudojant BPD 4.10 priemon÷s
paramą buvo įsteigtos dvi gamintojų organizacijos: Lietuvos žuvininkyst÷s produktų gamintojų
asociacija (žvejų gamintojų organizacija) ir Nacionalin÷ akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų
asociacija (akvakultūros sektoriaus gamintojų organizacija). Siekiant užtikrinti šių asociacijų
veiklos tęstinumą, svarbu numatyti jų tolimesnius finansavimo šaltinius ir atstovavimo geb÷jimų
stiprinimą.
Remiantis BPD priedu BPD 4.10 priemon÷s poveikio steb÷senai buvo nustatytas
papildomų/išlaikytų darbo vietų skaičius, tačiau, kaip matyti iš 23 lentel÷je pateiktų steb÷senos
rodiklių, ši priemon÷ tokio poveikio netur÷jo. Tačiau tai yra planavimo, o ne įgyvendinimo
problema. Šios priemon÷s poveikį geriau atspind÷tų gamintojų organizacijų atstovavimo
rodiklis, kuris gal÷jo būti matuojamas kaip ūkio subjektų, priklausančių gamintojų
organizacijoms, procentas, arba gamintojų organizacijų atstovaujamų ūkio subjektų tiekiamų
57
2009 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-95 „D÷l Lietuvos
žuvininkyst÷s sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetin÷s krypties „Jūrų žvejybos
laivyno pritaikymo priemon÷s“ priemon÷s „Socialinio – ekonominio pobūdžio priemon÷s“ veiklos srities
„Ankstyvas pasitraukimas iš žvejybos sektoriaus“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“.
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rinkai žuvų procentas. Socialinį šios priemon÷s poveikį gal÷tų atspind÷ti rodiklis, parodantis
santykį tarp gavusių socialines kompensacijas žvejų skaičiaus ir darbo vietų žvejyboje
sumaž÷jimo.

4.4. Priemonių ind÷lis siekiant ES strategijose nustatytų uždavinių

4.4.1. Konkurencingumo didinimas ir sanglaudos skatinimas

?

Ar BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemon÷s prisid÷jo siekiant ekonomin÷s ir socialin÷s
sanglaudos, t. y. mažinant skirtumus tarp ES piliečių bei mažinant teritorinį
išsivystymo disbalansą?

?

Kaip BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių įgyvendinimas prisid÷jo realizuojant Lisabonos
strategiją (darbo vietų kūrimą)?

Žuvininkyst÷s orientavimo finansinio instrumento kaip ir visų ES struktūrinių fondų vienas iš
pagrindinių tikslų yra sudaryti sąlygas ekonominei bei socialinei sanglaudai. Šiuo atžvilgiu
ŽOFI turi specifines užduotis:58 konkurencingumo stiprinimas ir įmonių pl÷tra (per ekonominio
gyvybingumo skatinimą); tiekimo į rinką gerinimas bei žuvininkyst÷s ir akvakultūros
produkcijos prid÷tin÷s vert÷s didinimas bei vietovių, priklausomų nuo žuvininkyst÷s ir
akvakultūros, atgaivinimas.
Atitinkamai BPD 4.8 ir 4.9 priemon÷s buvo nukreiptos į žvejybos sektoriaus konkurencingumo
stiprinimą, modernizuojant laivus (4.8 priemon÷), akvakultūros ūkius, žuvies perdirbimo
įmones, uosto įrengimus (4.9 priemon÷). Per BPD įgyvendinimo laikotarpį Lietuvos žvejybos
laivyno veiklos rezultatai pager÷jo. 26 lentel÷je matyti, kad 2004 m. kiekvienas Lietuvos
žvejybinis laivas, žvejojantis menkes, gaudavo vidutiniškai po 56,6 t menk÷s kvotos, o 2009 m.
dalį laivų atidavus į metalo laužą, kiekvienam menkes žvejojančiam laivui teko vidutiniškai po
107 t menk÷s kvotos. Optimalios kvotos59 deficitas, atidavus dalį laivų į metalo laužą, sumaž÷jo
79,5 proc.60 Tačiau kvotos deficitą lemia ne vien tik žvejojančių menkes laivų skaičius, bet ir
Lietuvai skiriamos menkių kvotos dydis. Paskutiniais trejais metais Lietuvai buvo skiriamos
mažesn÷s kvotos nei anksčiau. Jeigu kvotos būtų išlikusios tokios pačios kaip, pavyzdžiui, 2004
m., tai esant dabartiniams paj÷gumams minimalus pelningo menkių prigaudymo rodiklis būtų
pasiektas.

58 Reglamentas (EB) Nr.1263/1999 d÷l Žuvininkyst÷s orientavimo finansinio instrumento.
59 Optimali kvota – mokslininkų apskaičiavimu vienam laivui reikalingas kvotos dydis, kad jis gal÷tų konkuruoti
rinkoje su kitų šalių laivais.
60 2007 m. rugs÷jo 6 d. Valstyb÷s kontrol÷s valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-10-5-14 „Žuvininkyst÷s
sektoriaus pl÷tra“. – P. 14.
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26 lentel÷. Laivų skaičiaus įtaka, skirstant menkių kvotas
Metai Lietuvai Laivų,
kuriems Kvotos dydis vienam
skirta
skiriama
laivui (t)
menkių
menkių
kvota,
kvota (t) skaičius
2004
2005
2006
2007
2008
2009

3338
2998
3385
2995
2631
2892

Kvotos deficitas
(optimali kvota –
gauta kvota) (t)

Iki
supjaustymo

Po
supjaustymo

Iki supjaustymo

Po supjaustymo

Iki supjaustymo

Po
supjaustymo

59
59
59
59
59
59

59
44
41
38
28
27

56,6
50,8
57,4
50,8
44,6
49,0

56,6
68,1
82,6
78,8
93,9
107,0

63,4
69,2
62,6
69,2
75,4
71,0

63,4
51,9
37,4
41,2
26,1
13,0

Šaltinis: 2007 m. rugs÷jo 6 d. Valstyb÷s kontrol÷s valstybinio audito ataskaita Nr. VA-P-10-5-14 „Žuvininkyst÷s
sektoriaus pl÷tra“.

Žuvininkyst÷s departamento duomenimis, per BPD įgyvendinimo laikotarpį pager÷jo ir
akvakultūros ūkių našumas. Remiantis Statistikos departamento duomenimis, 2005 m.
akvakultūros ūkių pagamintos realizuotos produkcijos kiekis buvo 2013 t, o 2008 m. pasiek÷
3008 t. Vien d÷l 4.9 priemon÷s paramos, modernizavus 13 įmonių, jų akvakultūros produkcija
2007–2008 m. padid÷jo 1413 tonomis.61
Atsižvelgiant į žuvininkyst÷s sektoriui skirtų BPD priemonių specifiką, darbų vietų kūrimas
nebuvo šių priemonių intervencijos tikslas (žr.15–17 paveiksluose pateiktas priemonių
intervencijų loginius modelius). Nežiūrint to, remiantis SFMIS duomenimis, pagal šias
priemones buvo sukurtos 632 naujos darbo vietos. Ypač reikšmingai prie šio rodiklio prisid÷jo
BPD 4.9 priemon÷s veiklos sritis „Žuvų perdirbimas ir rinkodara“ – parama buvo skirta tik
vienam projektui, tačiau jį įgyvendinus įmon÷je buvo sukurta 390 tiesioginių ir 56 papildomos
darbo vietos.
Kita vertus, analizuojant žuvininkyst÷s priemonių poveikį darbo vietų kūrimui, svarbu įvertinti
taip vadinamą „pakeitimo efektą“, t. y. kiek d÷l įgyvendintų žuvininkyst÷s priemonių, o ypač
d÷l 34 laivų atidavimo į metalo laužą, buvo panaikinta darbo vietų. Pagal BPD 4.10 priemonę
iki 2009 m. rugs÷jo m÷n. buvo išmok÷ta 71 individuali išmoka/kompensacija darbą
praradusiems žvejams. Tačiau d÷l pakankamai griežtų tinkamumo kompensacinei išmokai
reikalavimų vien šiuo steb÷senos rodikliu negalima remtis, siekiant nustatyti pakeitimo efektą.
Vertintojų nuomone62, iš viso atidavus 34 laivus į metalo laužą, žvejybos sektoriuje gal÷jo būti
panaikinta apie 200 darbo vietų. Tod÷l grynasis analizuojamų žuvininkyst÷s priemonių darbo
vietų sukūrimo efektas gal÷tų siekti apie 430.
Pertvarkant Lietuvos Baltijos jūros žvejybos laivyną ir stiprinant vidaus vandenų žvejybos
konkurencingumą, maž÷jo dirbančiųjų šiame sektoriuje skaičius, tod÷l gal÷jo pasireikšti
neigiamos restruktūrizacijos socialin÷s – ekonomin÷s pasekm÷s. Prie šių pasekmių švelninimo ir
atitinkamai sanglaudos skatinimo labiausiai prisid÷jo BPD 4.10 priemon÷, pagal kurios veiklos
sritis „Individualios išmokos (kompensacijos) žvejams“ buvo siekiama sušvelninti socialinius
žvejybos paj÷gumų mažinimo padarinius. Pagal šią priemonę buvo skirtos vienkartin÷s
vidutiniškai 16 900 Lt dydžio kompensacijos 71 žvejui d÷l darbo netekimo, nutraukus laivo

61 SFMIS, 2009 09 23.
62 Pagrindimą žr. 3.3 dalyje.
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žvejybinę veiklą visam laikui. Tačiau, kaip jau buvo min÷ta ataskaitoje, šia parama pasinaudojo
tik dalis tikslin÷s grup÷s.
Teritorin÷s sanglaudos skatinimas žuvininkyst÷s sektoriaus priemon÷ms nebuvo aktualus, nes
didžioji dalis žuvininkyst÷s sektoriaus veiklos yra sukoncentruota Klaip÷dos apskrityje. Joje
veikia net 81,3 proc. visų žuvininkyst÷s įmonių, yra išpl÷tota žvejyba jūroje, žuvų perdirbimas,
žvejyba Kuršių mariose. Tod÷l, kaip matyti iš 27 lentel÷je pateikiamos statistikos, visa BPD 4.8
priemon÷s parama ir 4.10 priemon÷s veikla, skirta priemon÷ms, susijusioms su Baltijos jūros
žvejybos laivyno pertvarkymui, buvo paskirstyta Klaip÷dos apskrityje registruotoms įmon÷ms
ar fiziniams asmenims (žvejams). Šiek tiek tolygesnis paramos pasiskirstymas tarp Lietuvos
apskričių pastebimas BPD 4.9 priemon÷s įgyvendinime.
27 lentel÷. Regioninis BPD paramos žuvininkyst÷s sektoriui pasiskirstymas
Apskritis
Alytaus

4.8 priemon÷

4.9 priemon÷

4.10 priemon÷

Projektų
skaičius

Projektų
skaičius

Projektų
skaičius

Paramos
suma, Lt

0

Kauno

1

0

Klaip÷dos

34

Paramos
suma, Lt

39.726.522

837.330

Paramos
suma, Lt

0

3

5.806.198

0

3

9.763.728

70

Bendra
paramos
suma, Lt

Dalis nuo
visos
paramos

837.330
1.571.044

1%

5.806.198

9%

51.061.294

76%

Marijampol÷s

0

1

450.561

0

450.561

1%

Panev÷žio

0

1

720.144

0

720.144

1%

Šiaulių

0

2

1.410.169

1

1.427.169

2%

Taurag÷s

0

1

453.409

0

453.409

1%

Telšių

0

0

0

0

0

0%

Utenos

0

3

2.196.115

0

2.196.115

3%

4.027.484

6%

Vilniaus
0
5 3.908.603
2
Šaltinis: sudaryta vertintojų pagal www.esparama.lt skelbiamą statistiką.

17.000

118.881

4.4.2. Aplinkosauginių tikslų įgyvendinimas
Kaip į BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemones integruoti aplinkosauginiai tikslai ir kaip šios
priemon÷s prisid÷jo realizuojant šias horizontalias politikas:

?

-

Geteborgo įsipareigojimus sustabdyti bioįvairov÷s nykimą;

-

Direktyvoje 2000/60 EB numatytas priemones vandens politikai;

-

Kioto protokolo tikslus klimato kaitos mažinimui?

Iš trijų BPD priemonių, susijusių su žuvininkyste, ES aplinkosaugos tikslai atsispind÷jo dviejose
– 4.8 ir 4.9 priemon÷se. Jie visiškai atitiko Geteborgo strategijos nuostatas, kuriomis siekiama
užtikrinti darnų gamtos išteklių naudojimą, išsaugoti biologinę įvairovę ir išvengti žuvų
priegaudos. Taip pat der÷jo su Direktyvos 2000/6063 tikslu – nustatyti vandens apsaugos
sistemą, apsaugant ir gerinant vandenų aplinką ypatingomis priemon÷mis, „skirtomis laipsniškai
mažinti prioritetinių medžiagų išleidimą, išmetimą bei nuostolius, nutraukti ar laipsniškai
sustabdyti prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą, išmetimą ar nuostolius“. Analizuojamos

63 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų
vandens politikos srityje pagrindus.
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BPD priemon÷s netiesiogiai prisid÷jo ir prie Kioto protokole nustatytų tikslų klimato kaitai
mažinti.

Bioįvairov÷s nykimo stabdymas
2004 m. Lietuva įstojo į ES ir, kaip jūrin÷ valstyb÷, įsitrauk÷ į Bendrąją žuvininkyst÷s politiką
(BŽP). Daugelis svarbių žuvų išteklių, tokių kaip menk÷, yra ant išsekimo ribos, tod÷l nuo 2002
m. BŽP reformos prioritetu tapo žuvų išteklių apsauga, reguliuojant sugaunamų žuvų kiekį ir
taip siekiant nepažeisti išteklių pusiausvyros. BŽP tikslai d÷l žvejybos paj÷gumų ir turimų žuvų
išteklių subalansavimo buvo atspind÷ti 2004 m. patvirtintoje Lietuvos Baltijos jūros žvejybos
laivyno pertvarkymo 2004–2006 m. strategijoje ir perkelti į BPD 4.8 priemon÷s uždavinius.
Šios priemon÷s remiamos veiklos „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“ įgyvendinimas
ženkliai prisid÷jo prie aplinkosauginių tikslų pasiekimo. Atidavus 33 seniausius Baltijos jūroje
žvejojusius laivus, o vieną laivą perorientavus švietimo veiklai, Lietuvos žvejybos laivyno
paj÷gumai sumaž÷jo 3.004 BT bendrosios talpos ir 5.670 kW bendro galingumo. Taip buvo
prisidedama prie žvejybos laivyno pusiausvyros su atitinkamais žvejybos ištekliais (daugiausia
menkių) pasiekimo Baltijos jūroje. Be to, Baltijos jūros žvejybos paj÷gumų sumažinimas tur÷jo
teigiamą efektą menkių mirtingumo sumaž÷jimui rytin÷je Baltijos jūros dalyje. Kaip matyti 14
paveiksle, 3–6 metų amžiaus menkių, sugaunamų rytin÷je Baltijos jūros dalyje (žvejybos
kvadrate 25–32), mirtingumo koeficientas sumaž÷jo nuo 1,36 2004 m. iki 0,24 2008 m. Šis
rodiklis yra geresnis nei nustatytas Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų
daugiamečiame plane,64 kuriuo užtikrinamas tausus menkių išteklių naudojimas laipsniškai
mažinant ir išlaikant žuvų mirtingumo d÷l žvejybos koeficientą ne žemesniame nei 0,3 lygyje.
Po keleto menkių kvotų mažinimo dešimtmečių, Tarptautin÷ jūrų tyrin÷jimo taryba pirmą kartą
pasiūl÷ padidinti menkių žvejybos kvotą rytin÷je Baltijos jūros dalyje 2008 m. ir 2009 m. 15
proc.
14 pav. Menkių mirtingumo d÷l žvejybos koeficientas 1990–2008 m.65
2
1,8
1,6
1,4
1,2
Žvejybos kvadratas 22-24
Žvejybos kvadratas 25-32
Tiks las kvadrate 22-24
Tiks las kvadrate 25-32

1
0,8
0,6
0,4

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

0

1990

0,2

Šaltinis: Report of the ICES Advisory Committee 2008, Book 8, Baltic Sea; Report of the ICES Advisory
Committee 2009, Book 8, Baltic Sea.
64 2007 m. rugs÷jo 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007, nustatantis Baltijos jūros menkių išteklių ir jų
žvejybos būdų daugiametį planą bei iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantis Reglamentą
(EB) Nr. 779/97.
65 Menkių mirtingumo d÷l žvejybos tikslai buvo nustatyti nuo 2007 m. rugs÷jo 18 d., patvirtinus Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 1098/2007, nustatantį Baltijos jūros menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiametį planą bei
iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 779/97.
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Žvejybos paj÷gumų mažinimas Baltijos jūros regione tur÷jo ir kitų teigiamų poveikių Baltijos
jūros ekosistemai. Atsižvelgiant į tai, kad apie 44,1 proc. arba 15 vnt. nurašytų laivų pagrindinis
žvejybos įrankis buvo tralai, kurie neigiamai veikia jūros dugno ekosistemą (gaudymas
dugniniais arba priedugnio tralais vyksta velkant kūgio formos tinklą dugnu), atidavus juos į
metalo laužą, sumaž÷jo ir dugninio tralavimo intensyvumas, tad yra daromas mažesnis poveikis
Baltijos jūros dugno ekosistemai. Be to, sumažinus Baltijos jūroje žvejojančių laivų skaičių
teigiamas poveikis ekosistemai pasireišk÷ d÷l sumaž÷jusių degalų emisijų.
Pagal 4.9 priemonę buvo remiamos investicijos į gyvųjų vandens išteklių apsaugą ir pl÷trą –
lašišinių bei kitų vertingų žuvų migracijos kelių ir pra÷jimo takų statybą bei tvarkymą. BPD
programavimo laikotarpiu pagal šios priemon÷s veiklos sritį „Gyvųjų vandens išteklių apsauga
ir pl÷tra“ įgyvendinti 2 projektai: „Šlakių ir kitų praeivių žuvų migracijos kelio atkūrimas
Viešvil÷s up÷je“ bei „Žuvų pralaidų įrengimas prie esamų užtvankų Šventosios ir Šyšos up÷se
bei licencin÷s žūkl÷s tvenkinių nerštaviečių tvarkymas“. Šie projektai prisid÷jo prie
migruojančių žuvų grįžimo nerštui, t. y. daugiau žuvų gal÷s be kliūčių praplaukti į neršto vietas,
tod÷l taip bus prisid÷ta prie vertingų vandens išteklių atstatymo.
Siekiant pad÷ti atkurti žuvų išteklius pagal BPD 4.8 priemon÷s veiklą „Žvejybos laivų
modernizavimas“ buvo numatyta skirti investicijas žvejybos technologijoms, padedančioms
vengti nepageidaujamos žuvų priegaudos – žvejybos operacijų racionalizavimui, laivuose
naudojant selektyvesnes arba mažo poveikio žvejybos technologijas ir metodus. Tačiau pagal
šią veiklą nebuvo įgyvendintas n÷ vienas projektas.

Vandens apsaugos gerinimas
BPD 2004–2006 m. 4.9 priemonei „Vandens išteklių apsauga ir pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos
uosto įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse“ buvo suformuluota
keletas su aplinkosauga susijusių uždavinių įvairiose žuvininkyst÷s sektoriaus veiklos srityse,
kuriais buvo siekiama sudaryti prielaidas vandens išteklių apsaugai ir jų pl÷trai, akvakultūrinių
ūkių, žuvų perdirbimo įmonių ir vidaus vandenyse žvejojančių laivų modernizavimui, diegiant
naujas ir pažangias technologijas, bei veterinarijos, higienos, sanitarijos ir aplinkos apsaugos
reikalavimų įgyvendinimui. Pagal „Akvakultūros“ veiklos sritį daugiau nei 70 proc. Lietuvos
akvakultūros įmonių įgyvendino įmonių gamybos bazių modernizavimo projektus, kurių metu
atnaujinta žuvies auginimo, tvenkinių priežiūros ir transportavimo specializuota įranga
(ekonomiški vandens siurbliai, vandens augalų pjovimo mašinos – vandens šienapjov÷s,
ekskavatoriniai krautuvai, traktoriai ir kt.), užtikrinanti racionalų žuvų, vandens ir kitų gamtos
išteklių (elektros energijos), kuro naudojimą, o tokiu būdu tausojantį aplinką žuvų veisimą bei
auginimą. Šios investicijos tur÷tų užtikrinti ilgalaikį rezultatą – ne tik akvakultūros įmonių
veiklos apimties didinimą, efektyvumo kilimą, užaugintos produkcijos atitikimą veterinarijos
sąlygoms, bet kartu ir mažesnį neigiamą poveikį aplinkai. Be to, kai kurios paramą gavusios
akvakultūros įmon÷s66 prad÷jo pl÷toti ekologin÷s žuvininkyst÷s gamybos būdą.

Kioto protokolo tikslų siekimas
2007 m. laivybos sektoriaus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) kiekis sudar÷ 3,3
proc. viso pasaulio mastu išmetamo kiekio, o per ateinančius 15–20 metų gali padid÷ti dar 75

66 UAB „Birv÷tos tvenkiniai“, UAB „Vasakna“, UAB „Šventjonis“.
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proc., jei nebus imtasi veiksmų, pakeisiančių šią tendenciją67. Didelę dalį šiltnamio efektą
sukeliančių dujų išmeta žvejybiniai laivai, ir, nors kol kas pagal Kioto protokolą žuvininkyst÷s
sektorius n÷ra įtrauktas į pramon÷s sektorius, kuriems ribojami taršos leidimai, tačiau
pripažįstama, kad reikia imtis tam tikrų priemonių. Pavyzdžiui, 2007 m. Europos Parlamentas68
paragino Komisiją imtis atitinkamų veiksmų mažiausiai trijose politikos srityse: pirma,
sumažinti laivų išmetamų CO2, SO2 ir azoto oksidų kiekį; antra, įdiegti prekybos taršos
leidimais sistemą laivuose; trečia, skatinti ir imti naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius,
pvz., v÷jo ir saul÷s energiją, laivuose.
BPD priemon÷s, kurios buvo skirtos žuvininkyst÷s sektoriaus pl÷trai, netur÷jo oro taršos
mažinimo uždavinių. Tačiau ženklus laivų skaičiaus sumažinimas Baltijos jūroje, įgyvendinant
BPD 4.8 priemonę, neabejotinai prisid÷jo prie CO2 išmetimų mažinimo, ypač atsižvelgiant į tai,
kad į metalo laužą buvo atiduoti seniausi, t. y. daugiausia kuro naudojantys, laivai. Kita vertus,
prie oro taršos mažinimo BPD parama būtų prisid÷jusi dar labiau, jei pagal 4.8 priemonę būtų
buvę įgyvendinti laivų modernizavimo projektai, kuriais būtų sumažintas laivų kuro
sunaudojimas, pereita prie biodegalų naudojimo. Tokias priemones būtų galima finansuoti
įgyvendinant Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programą.

67 Tarptautin÷s jūrų organizacijos pateikiami duomenys: Climate change: A challenge for IMO too!, 2009
(http://www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D26316/backgroundE.pdf)
68 2007 m. liepos 12 d. Europos Parlamento rezoliucija d÷l būsimosios Europos Sąjungos jūrų politikos: Europos
vandenynų ir jūrų vizija.
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5. IŠVADOS
Kaip keit÷si socialin÷, ekonomin÷ ir aplinkosaugin÷ situacija Lietuvos ūkyje ir žuvininkyst÷s
sektoriuje (pradin÷s pad÷ties konteksto rodiklių pokyčiai) 2004–2009 metais?
Lyginant su pradin÷s pad÷ties (2004 m.) kontekstu, vertinamuoju laikotarpiu Lietuvoje vyko
ženklūs makroekonominiai pokyčiai. Nuo BPD įgyvendinimo pradžios iki 2008 m. šalies ūkis
vidutiniškai augo 8 proc. kasmet, ÷m÷ ryšk÷ti darbo paklausos ir pasiūlos struktūros neatitikimas
profesiniu, kvalifikaciniu ir teritoriniu požiūriu, kitaip tariant, itin aktuali tapo verslo poreikius
tenkinančios darbo j÷gos stygiaus problema. Tačiau 2008 m. I ketvirtyje buvo užfiksuotas BVP
augimo tempų l÷t÷jimas, kuris dar labiau išryšk÷jo antroje metų pus÷je, prasid÷jus pasaulio
finansų rinkų krizei. 2009 m. I pusmetį kriz÷s poveikis Lietuvos ekonomikai tapo ypač žymus:
BVP sumaž÷jo 18,1 proc., o nedarbo lygis ūgtel÷jo iki 11,9 proc. Analizuojamu laikotarpiu kito
ir aplinkosaugin÷ situacija – augant šalies ekonomikai ir did÷jant energijos poreikiui, palaipsniui
did÷jo ir išmetamas į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, tačiau pakankamai
didel÷ ES finansin÷ parama, teikiama iš Sanglaudos fondo ir struktūrinių fondų, taip pat teisinis
reguliavimas (visų pirma, apyvartinių taršos leidimų sistemos įdiegimas, saugomų teritorijų
sistemos pl÷tra) užtikrino pakankamai gerus aplinkosauginių rodiklių rezultatus.
Vertinamuoju laikotarpiu ženklūs pokyčiai vyko ir žuvininkyst÷s sektoriuje. BPD įgyvendinimo
laikotarpiu žvejybos ir akvakultūros sektorių sukuriama prid÷tin÷ vert÷ nuosekliai augo, o
lyginant su pradine situacija, BPD įgyvendinimo pabaigoje sukuriama vert÷ išaugo net 71 proc.
Didelę įtaką žuvininkyst÷s sektoriui tur÷jo Lietuvos įstojimas į ES ir sugriežt÷jęs šio sektoriaus
veiklos reguliavimas. Visų pirma, atsižvelgiant į Bendrosios žuvininkyst÷s politikos pagrindą
(žuvų išteklių tausaus naudojimo principą) ir remiantis Tarybos Reglamentu (EB) Nr.
2371/2002 Lietuvos laivams buvo nustatyti metiniai žuvų sugavimo apribojimai (kvotos) visose
Lietuvos laivų žvejybos rajonuose. Antra, įvestas žvejybos paj÷gumų reguliavimas, siekiant
subalansuoti žvejybos paj÷gumus su žvejybos ištekliais, tod÷l nuo 2005 m. sausio 1 d. Lietuvos
žvejybos laivų skaičius sumaž÷jo 52 vnt. ir 2008 m. laivyną sudar÷ 250 laivų. Trečia, stojimas į
ES paveik÷ ir Lietuvos žuvų perdirbimo pramonę, kuri tur÷jo įdiegti privalomus ES standartus
maisto produktams ir kokybei. Dauguma šių įmonių savo gamybą prie ES standartų pritaik÷ dar
iki Lietuvos įstojimo į ES.

Kaip ir kiek pokyčius žuvininkyst÷s sektoriuje l÷m÷ BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių
įgyvendinimas ir kaip jie l÷m÷ BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių įgyvendinimą?
Atlikta vertinimo analiz÷ rodo, kad BPD priemonių, skirtų žuvininkyst÷s sektoriaus pl÷trai ir
modernizavimui, įgyvendinimą l÷m÷ ES ir nacionaliniame lygmenyje vykstantys žuvininkyst÷s
politikos pokyčiai. Pirma, 2007 m. ES Tarybos priimtas Ilgalaikis Baltijos jūros menkių išteklių
atkūrimo ir naudojimo planas, kuriuo buvo nustatyti papildomi menkių, o kartu ir kitų
priedugnio žuvų, žvejybos Baltijos jūroje apribojimai, buvo vienas iš veiksnių, nul÷musių BPD
4.8 priemon÷s remtinos veiklos „Žvejybos laivų modernizavimas“ nepopuliarumą. Antra, 2005–
2006 m. akvakultūros sektoriuje gamintojų organizacijos vykdoma karpių kainų reguliavimo
politika mažino akvakultūros produktų paklausą ir produkcijos apimtį. Tokiu būdu buvo
ribojamos BPD 4.9 priemon÷s poveikio rodiklio „akvakultūros produkcijos padid÷jimas“
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pasiekimo prielaidos. Tačiau 2007
panaikinimas,problemą išsprend÷.
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kainų

reguliavimo

Kita vertus, ir BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių įgyvendinimas tur÷jo reikšmingos įtakos 2004–
2008 m. laikotarpiu žuvininkyst÷s sektoriuje vykusiems pokyčiams. Pirma, per šį laikotarpį
Lietuvos žvejybos laivynas sumaž÷jo beveik 15 proc. – nuo 292 iki 250 laivų. Didžiausią įtaką
Lietuvos žvejybos laivų mažinimui tur÷jo BPD 4.8 priemon÷s įgyvendinimas. Pasinaudojant
šios priemon÷s parama žvejybinę veiklą nutrauk÷ 34 seniausi ir neefektyviai Baltijos jūroje
žvejoję laivai. Sumažinus žvejybos laivyno, žvejojančio Baltijos jūroje, paj÷gumus apie 41
proc., žvejybos versle likusiems laivams buvo suteiktos 60 proc. didesn÷s žvejybos kvotos. D÷l
to vidutin÷s pajamos, tenkančios vienam žvejybos laivui, padid÷jo beveik trečdaliu. Baltijos
jūros laivyno pertvarkymo socialin÷s – ekonomin÷s pasekm÷s buvo sušvelnintos pagal BPD
4.10 priemonę mokant vienkartines kompensacines išmokas žvejams, praradusiems darbą.
Antra, BPD 4.9 priemon÷s įgyvendinimas reikšmingai prisid÷jo prie Lietuvos akvakultūros
konkurencingumo stiprinimo. BPD paramą įmon÷ms modernizuoti pagal 4.9 priemonę gavo
daugiau nei 70 proc. akvakultūros sektoriuje veikiančių įmonių. Ši parama paskatino
akvakultūros produkcijos apimties augimą ir naujų žuvų produktų įvedimą į rinką. Trečia,
įgyvendinant projektus, finansuojamus pagal BPD 4.9 ir 4.10 priemones, buvo pagerintas
žuvininkyst÷s produktų rinkos organizavimas: įkurtas Klaip÷dos žuvininkyst÷s produktų
aukcionas, kuriame vykdomas pirminis žuvininkyst÷s produktų pardavimas, taip pat dvi
gamintojus atstovaujančios asociacijos (Lietuvos žuvininkyst÷s produktų gamintojų asociacija ir
Nacionalin÷ akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija).

Ar BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių tikslai ir uždaviniai tinkami BPD nustatytiems tikslams ir
uždaviniams pasiekti?
BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į žuvininkyst÷s sektoriaus
pertvarkymą ir konkurencingumo stiprinimą, tod÷l prisid÷jo prie pagrindinio BPD tikslo –
sustiprinti nacionalinio ūkio ilgalaikio konkurencingumo pl÷tot÷s prielaidas – siekimo. Vertintų
BPD priemonių tikslai ir uždaviniai išliko tinkami bendriesiems programos tikslams ir
uždaviniams pasiekti per visą BPD įgyvendinimo laikotarpį.

Ar BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių tikslai ir uždaviniai atitiko pagrindinius žuvininkyst÷s
sektoriaus pl÷tros poreikius?
Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriaus pl÷tra priklauso nuo problemų šiame sektoriuje sprendimo.
Vertinimo ataskaitoje buvo išskirta 12 svarbiausių žuvininkyst÷s sektoriaus problemų. Beveik
visų jų sprendimui buvo nukreipta parama pagal BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemones.
4.8 priemon÷s intervencijomis buvo numatyta spręsti žvejybos paj÷gumų ir turimų žvejybos
teisių nesuderinamumą, pajamų iš žvejybos nepakankamumą verslo pelningumui užtikrinti,
pasenusio Lietuvos žvejybos laivyno modernizavimo poreikį. Šioms problemoms buvo
numatyta skirti 39,7 mln. Lt BPD finansavimą.
4.9 priemon÷s intervencijos buvo orientuotos į daugelio problemų sprendimą, tačiau ribotais
finansiniais ištekliais – planuota skirti 18,2 mln. Lt finansavimą. Ši parama tur÷jo spręsti
neišpl÷totos žvejybos verslo infrastruktūros, nesusiformavusios rinkos organizavimo
infrastruktūros, nestabilių rinkos dalyvių (pardav÷jų ir pirk÷jų) santykių pirmoje pardavimo
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grandyje, nepakankamų akvakultūros ūkių finansinių galimybių investuoti į naujas technologijas
ir modernizuoti gamybą, nesutvarkytų žuvų migracijos takų ir kitas smulkesnes problemas.
Planuojant 4.10 priemonę buvo numatyta švelninti neigiamas socialines – ekonomines žvejybos
laivyno pertvarkymo pasekmes ir skatinti kooperaciją tarp žuvininkyst÷s verslo subjektų,
kuriant bendro intereso priemones. Šioms problemoms spręsti pagal BPD finansinį planą buvo
numatyta skirti 1,5 mln. Lt. Pagal šią priemonę buvo galima spręsti ir kitas su žuvininkystes
veikla susijusias problemas, pavyzdžiui, stiprinti žvejybos sektoriuje dirbančių žmonių
kvalifikaciją, kurti specializuotas mokymosi programas. Be to, mažinant žuvininkyst÷s
sektoriaus restruktūrizavimo socialinį ir ekonominį poveikį galima buvo skatinti alternatyvią
žvejybai veiklą (ekoturizmą).

Kaip užtikrintas BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių tarpusavio papildomumas ir
suderinamumas? Kaip užtikrintas BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių papildomumas ir
suderinamumas su BPD priemon÷mis?
Planuojant BPD paramą žuvininkyst÷s sektoriui buvo užtikrintas atskirų priemonių tarpusavio
suderinamumas. Visų pirma, buvo užtikrinta takoskyra pagal remtiną veiklą: BPD 4.8 priemon÷
buvo nukreipta į jūrų žvejybos modernizavimą, o 4.9 priemon÷ – į vidaus vandenų žvejybos,
akvakultūros, žuvų perdirbimo pl÷trą. Antra, buvo užtikrintas paramos papildomumas: 4.10
priemon÷s parama buvo skirta žvejams, kurie neteko darbo pagal 4.8 priemonę par÷mus laivų,
kuriuose jie dirbo, atidavimą į metalo laužą arba jų perorientavimą į kitą pelno nesiekiančią ir su
žuvininkyste nesusijusią veiklą. Buvo numatyta nemažai sąsajų ir su kitomis BPD priemon÷mis,
remiančiomis aplinkosaugą, mokymus, taip pat pagal pareišk÷jų tipą buvo numatytos takoskyros
tarp panašią veiklą remiančių BPD priemonių.

Kaip užtikrintas BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 suderinamumas su valstyb÷s pagalbos priemon÷mis?
Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriui parama buvo teikiama ir iš kitų
šaltinių: pagal Specialią kaimo r÷mimo programą, Kaimo pl÷tros planą, specialias valstyb÷s
pagalbos schemas. Parama teikiama pagal šiuos finansinius instrumentus finansavo BPD
neremiamas veiklas, tačiau prisid÷jo prie BPD žuvininkyst÷s priemonių poveikio sustiprinimo.
Pagal SKRP teikiama parama papild÷ BPD 4.9 priemon÷s finansuojamas veiklas akvakultūros
srityje, pagal KPP buvo finansuojamos 4.10 priemon÷s l÷šomis įsteigtų žuvininkyst÷s produktų
gamintojų organizacijų metinių veiklos programų parengimas, o teikiant valstyb÷s pagalbą
jūrininkų socialinio draudimo įmokų mažinimui buvo didinamas žvejybos laivų pelningumas –
vienas iš BPD 4.8 priemon÷s tikslų.

Koks buvo BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių finansinis rezultatyvumas?
Įgyvendinant BPD, žuvininkyst÷s sektoriui remti iš ŽOFI ir nacionalinio biudžeto l÷šų buvo
skirta 17,1 mln. EUR (58,9 mln. Lt). Visi projektai buvo įgyvendinti laiku, paramos l÷šos
išmok÷tos iki 2008 m. pabaigos. Užbaigus projektų įgyvendinimą ir išmok÷jus paramą pagal
visus mok÷jimo prašymus liko nepanaudota 0,5 mln. Lt, iš kurių 0,1 mln. Lt – ŽOFI paramos
dalis. BPD įgyvendinimo metu buvo atlikta 11 žuvininkyst÷s priemonių finansinių pakeitimų,
kas rodo, kad prognozuoti pareišk÷jų aktyvumą pagal skirtingas priemones ir atitinkamai l÷šų
poreikį jų įgyvendinimui buvo sud÷tinga. Mažas potencialių paramos gav÷jų aktyvumas pagal
BPD 4.8 priemon÷s veiklos sritį „Žvejybos laivyno modernizavimas“, BPD 4.9 priemon÷s
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veiklos sritis „Žuvų perdirbimas ir rinkodara“ ir „Žvejyba vidaus vandenyse“ bei BPD 4.10
priemon÷s veiklos sritį „Kolektyviniai mažos apimties priekrant÷s žvejybos projektai“ paskatino
atsakingas institucijas atlikti finansinių ind÷lių perskirstymus tarp BPD žuvininkyst÷s priemonių
veiklos sričių, nukreipiant daugiau l÷šų į paklausias priemones.
Didžiausi perskirstymai atlikti BPD 4.8 priemon÷s veiklos srities „Žvejybos laivų atidavimas į
metalo laužą“ – jai skirta papildomai 32,3 proc. viso BPD žuvininkyst÷s priemonių finansinio
plano išteklių. Paramos paklausą pagal šią veiklą l÷m÷ keli veiksniai. Pirma, žvejybos laivų
atidavimo į metalo laužą veiklai buvo numatytas maksimalus pagal 1999 m. gruodžio 17 d.
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2792/1999 leistinas kompensacijų dydis, kuris, atsižvelgiant į 2004
m. ekonominę Lietuvos ir žvejybos sektoriaus situaciją, buvo itin patrauklus tikslinei grupei.
Antra, žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą – lengviausiai įgyvendinama ir mažiausiai
pastangų iš pareišk÷jų reikalaujanti veiklos sritis. Paramos gav÷jams nereik÷jo rengti verslo planų,
techninių specifikacijų ar projektų, užteko pateikti duomenis apie žvejybą.
Pagal BPD 4.9 priemonę „Vandens išteklių apsauga ir pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos uosto
įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse“ buvo remiamos penkios
veiklos sritys: „Gyvųjų vandens išteklių apsauga ir pl÷tra“, „Akvakultūra“, „Žvejybos uosto
įrengimų statyba, pl÷tra ir modernizavimas“, „Žuvų perdirbimas ir rinkodara“ ir „Žvejyba
vidaus vandenyse“. Didžioji dalis paramos panaudota akvakultūros įmonių gamybos bazių, ūkių
modernizavimui ir pl÷trai. Iš viso pasirašyta 20 paramos sutarčių, pagal kurias buvo išmok÷ta
5,1 mln. EUR (17,7 mln. Lt) paramos. Tai sudaro 97,5 proc. šiai priemonei programavimo
laikotarpio pradžioje numatytos skirti paramos sumos. Buvo pasirašyta paramos sutarčių
daugiau nei už 100 proc. paramos l÷šų, tačiau d÷l pablog÷jusios ekonomin÷s situacijos 2008 m.
UAB „Šilo Pav÷župis“ atsisak÷ projekte numatytos gamybinio pastato statybos. Sutaupyti
atliekant investicijas pavyko ir kai kuriems kitiems pareišk÷jams, tod÷l pagal šią priemonę buvo
neįsisavinta 0,3 mln. Lt.
Pagal BPD 4.10 priemonę „Kita veikla (susijusi su žuvininkyste)“ buvo remiamos keturios
veiklos sritys: „Individualios išmokos (kompensacijos) žvejams“, „Kompensacijos už laikiną
žvejybin÷s veiklos nutraukimą“, „Parama gamintojų organizacijoms“ ir „Kolektyviniai mažos
apimties priekrant÷s žvejybos projektai“. Siekiant sušvelninti žvejybos veiklos nutraukimo
socialinius padarinius 2004–2006 m. iš viso buvo pasirašyta 71 paramos sutartis su žvejais,
netekusiais darbo žvejybos laivuose. Pagal veiklos sritį „Parama gamintojų organizacijoms“
buvo pasirašytos 2 paramos sutartys su žuvininkyst÷s produktų gamintojų asociacijomis. Iš viso
pagal BPD 4.10 priemonę pasirašyta sutarčių už 1,7 mln. Lt, kas sudaro 116,8 proc. šiai
priemonei skirtos paramos. Tačiau užbaigus įgyvendinti dviejų gamintojų asociacijų projektus
buvo sutaupyta 0,2 mln. Lt.

Koks buvo BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių rezultatyvumas?
Atsižvelgiant į BPD 4.8 priemon÷s intervencijos logiką, įgyvendinus BPD pavyko iš dalies
įgyvendinti pirmąjį šios priemon÷s uždavinį – subalansuoti Lietuvos laivų žvejybą Baltijos
jūroje, pritaikant žvejybos paj÷gumus turimoms menkių kvotoms. Žvejybos versle likusiems
laivams suteiktos 60 proc. didesn÷s žvejybos kvotos. Šio uždavinio įgyvendinimas sudar÷
prielaidas ir trečiajam uždaviniui – padidinti likusių žvejybos laivų konkurencingumą ir
pelningumą – įgyvendinti. Sumažinus žvejybos laivyno paj÷gumus ir versle likusiems žvejybos
laivams suteikus papildomas kvotas, jų pajamos išaugo daugiau nei 2,5 karto. Tačiau išorin÷s
aplinkyb÷s – spartus įgulos darbo užmokesčio ir kuro kainų augimas išlaidų struktūroje –
sutrukd÷ įgyvendinti BPD 4.8 priemon÷s uždavinį d÷l laivų pelningumo augimo. Kiti du BPD
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4.8 priemon÷s uždaviniai, susiję su žvejybos laivų konkurencingumo didinimu ir žuvų laikymo
bei žvejų darbo sąlygų laivuose ir navigacijos saugumo gerinimu, nebuvo įgyvendinti, nes pagal
BPD 4.8 priemonę nebuvo modernizuotas n÷ vienas laivas. Laivų modernizavimą remianti
veikla potencialiems pareišk÷jams buvo nepatraukli d÷l paramos sąlygų: pagal ŽOFI reglamente
Nr. 2792/1999 nustatytus išlaidų tinkamumo apribojimus laivo paj÷gumai negal÷jo būti
didinami, o prie žvejybos modernizavimo projekto įgyvendinimo pareišk÷jai tur÷jo prisid÷ti 60
proc. nuosavu ind÷liu. Tokios paramos sąlygos Lietuvos žvejams neužtikrino modernizavimo
projektų atsiperkamumo ir atitikimo nustatytiems ekonominio gyvybingumo kriterijams.
Neįgyvendinus n÷ vieno modernizavimo projekto adekvatumą prarado šiai BPD priemonei
nustatytas rezultato lygmens rodiklis d÷l darbo vietų kūrimo/išsaugojimo. Priešingai, pagal šią
BPD priemonę 34 laivams nutraukus savo veiklą buvo panaikinta apie 200 darbo vietų.
BPD 4.9 priemon÷s l÷šomis daugiausia buvo prisid÷ta prie uždavinių, susijusių su
akvakultūrinių ūkių modernizavimu ir akvakultūros produktų asortimento pl÷tra. Parama
modernizacijai pasinaudojo daugiau nei 70 proc. akvakultūros sektoriuje veikiančių įmonių.
Įgyvendinus akvakultūros įmonių gamybos bazių, ūkių modernizavimo ir pl÷tros projektus
pastebimas išauginamos bei realizuojamos produkcijos kiekių kitimas. 2008 m. tvenkinių
žuvininkyst÷s bendrov÷se išauginta ir realizuota 3.008 t prekinių tvenkinių žuvų arba 11,5 proc.
daugiau lyginant su 2004 m., per analizuojamą laikotarpį 38,2 proc. padid÷jo tvenkiniuose
išaugintų gyvų karpių ir kitų prekinių žuvų eksportas, taip pat, remiantis SFMIS duomenimis,
d÷l paramos 6,8 proc. išaugo naujų žuvų rūšių produkcija bendroje akvakultūros produkcijoje.
BPD 4.9 priemon÷s l÷šomis buvo įgyvendintas nacionaliniu mastu svarbus projektas –
žuvininkyst÷s produktų aukciono Klaip÷doje statyba ir įrengimas. Šio projekto įgyvendinimas
tur÷jo sudaryti sąlygas dviejų analizuojamos priemon÷s uždavinių pasiekimui: pagerinti žuvų
iškrovimo ir pardavimo sąlygas bei užtikrinti optimalias žuvų kainas. Vertinimo metu atliktos
šio projekto atvejo studijos rezultatai rodo, kad vien su šiuo projektu sieti min÷tus priemon÷s
uždavinius nebuvo relevantiška, nes žuvų kainą lemia jų savikaina (pasiūlos pus÷) ir rinka
(paklausos pus÷). Analizuojant kitų BPD 4.9 priemon÷s uždavinių įgyvendinimą, konstatuota,
kad ši priemon÷ tik iš dalies įgyvendino uždavinius, susijusius su žuvų perdirbimo įmonių
modernizavimu ir jų sanitarinių bei higieninių būklių gerinimu. Vietoj planuotų paremti 9 žuvų
perdirbimo įmonių, BPD subsidija pasinaudojo tik viena įmon÷ – UAB „Norvelita“. Be to, per
BPD laikotarpį liko neįgyvendintas 4.9 priemon÷s uždavinys, susijęs su vidaus vandenyse
žvejojančių laivų modernizavimu, nes pagal šią veiklą nebuvo gauta n÷ vienos paraiškos.
Įvertinus BPD 4.10 priemon÷s rezultatyvumą, ataskaitoje konstatuojama, kad šios priemon÷s
l÷šomis daugiausia buvo prisid÷ta prie pirmojo uždavinio – kompensuoti nuostolius, patirtus d÷l
priverstinio žvejybos veiklos nutraukimo – įgyvendinimo. Pagal BPD 4.8 priemonę nutraukus
34 laivų veiklą, individualios kompensacijos buvo išmok÷tos 71 žvejui (kiekvienam jų skiriant
vidutiniškai 16.900 Lt išmoką). Tačiau rengiant BPD buvo planuota paremti 120 žvejų, tod÷l
pasiekimo rodiklio reikšm÷ įgyvendinta 60 proc. Mažesnę rodiklio reikšmę galima paaiškinti
šeš÷linio darbo egzistavimo žvejybiniuose laivuose faktu ir ŽOFI paramą reglamentuojančiomis
griežtomis taisykl÷mis, d÷l kurių kompensacijomis sugeb÷jo pasinaudoti ne visi nurašytuose
laivuose dirbę žvejai. BPD 4.10 priemon÷ taip pat iš dalies įgyvendino uždavinius, susijusius su
žvejų bendradarbiavimo skatinimu ir sąlygų bendrosios rinkos organizavimui sudarymu. Pagal
priemon÷s veiklos sritį „Parama gamintojų organizacijoms“ suteikta parama dviejų gamintojų
organizacijų (Lietuvos žuvininkyst÷s produktų gamintojų asociacijai ir Nacionalin÷s
akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijai) kūrimuisi ir jų veiklai pirmuosius trejus
metus, taip skatinant šių organizacijų, prisidedančių prie bendros žuvininkyst÷s produktų rinkos
organizavimo, veiklą. Tačiau įgyvendinant BPD nepasiekti šios priemon÷s rezultatai d÷l
priekrančių žvejybos veiklos pl÷tros ir žvejų bendradarbiavimo skatinimo (kolektyvinių
projektų įgyvendinimo).
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Ar ir kokiu mastu pasiektas 4.8 priemon÷s bendrasis tikslas – pritaikyti žvejybos paj÷gumą
esamiems žuvų ištekliams, sukurti modernų, konkurencingą, rentabilesnį žvejybos laivyną?
BPD 4.8 priemon÷ buvo skirta Lietuvos Baltijos jūros žvejybos laivyno pertvarkymo 2004–
2006 m. strategijai įgyvendinti. Jos l÷šomis buvo įgyvendinta viena iš strategijos priemonių –
Baltijos jūros laivyno sumažinimas. Pasiekti rezultatai 1,5–4 kartus viršija planuotus. D÷l šių
rezultatų pavyko pritaikyti žvejybos paj÷gumus skiriamoms menkių kvotoms. Remiantis SFMIS
duomenimis, įgyvendinus BPD 4.8 priemonę Lietuvai skiriamų žvejybos kvotų panaudojimas
išaugo 27 proc., tačiau poveikio rodiklio skaičiavimas turi metodologinių netikslumų, kurie
nurodyti šioje vertinimo ataskaitoje. Atsižvelgiant į tai, kad į metalo laužą nurašyti laivai
žvejojo menkes, kurių kvotos visiškai buvo išnaudojamos iki priemon÷s įgyvendinimo,
ataskaitoje daroma išvada, kad BPD 4.8 priemon÷s įgyvendinimas netur÷jo tiesioginio poveikio
kvotų išnaudojimui. Kita vertus, pažymima, kad BPD 4.8 priemon÷s įgyvendinimas prisid÷jo
prie optimalesnio menkių kvotų panaudojimo – žvejybos versle likusiems laivams buvo
suteiktos maždaug 60 proc. didesn÷s žvejybos kvotos, lyginant su skirtomis 2004 m.. Tokiu
būdu buvo pagerintas šių žvejybos laivų konkurencingumas ir rentabilumas.

Ar ir kokiu mastu pasiektas 4.9 priemon÷s bendrasis tikslas - sukurti palankias sąlygas
žvejybin÷s veiklos pl÷trai, užtikrinti vertingų žuvų išteklių pl÷trą, pl÷toti akvakultūrą didinant
jos konkurencingumą, modernizuoti ir racionalizuoti žuvininkyst÷s produktų perdirbimą ir
rinkodarą, gerinti jų konkurencingumą ir padidinti prid÷tinę vertę?
Atsižvelgiant į BPD 4.9 priemon÷s uždavinių įgyvendinimo mastą, ši priemon÷ didžiausią
teigiamą poveikį tur÷jo akvakultūros sektoriaus konkurencingumo didinimui. Šios priemon÷s
poveikio rodikliui steb÷ti BPD priede buvo numatytas rodiklis, susijęs su akvakultūros
produkcijos padid÷jimu. Remiantis SFMIS duomenimis, d÷l BPD 4.9 priemon÷s paramos 2004–
2009 m. akvakultūros produkcijos apimtis paramą gavusiose įmon÷se išaugo beveik 1413 t.
Akvakultūros sektoriaus konkurencingumo didinimas (inovacinių technologijų skatinimas
akvakultūros įmon÷se, jų produktų asortimento pl÷tra ir įmonių modernizavimas) yra svarbus
Lietuvos žuvininkyst÷s pl÷trai, nes šis sektorius kartu su žuvų perdirbimo sektoriumi turi geras
pl÷tros ir eksporto perspektyvas.
Šios priemon÷s l÷šomis įgyvendinus žuvų migracijos takų atkūrimo projektus, buvo sudarytos
sąlygos vertingų žuvų išteklių pl÷trai.
Tačiau priemon÷ labai ribotai prisid÷jo prie žuvininkyst÷s produktų perdirbimo racionalizavimo,
produktų konkurencingumo didinimo. Parama pasinaudojo tik viena įmon÷ – UAB „Norvelita“.
Dauguma žuvų perdirbimo įmonių prie ES standartų savo gamybą jau buvo pritaikiusios savo
l÷šomis ar pasinaudodamos SAPARD programa, kuri taip pat finansavo šią veiklą. O d÷l mažo
veiklos pelningumo ir d÷l ankstesnių investicinių projektų viršijamų kreditavimo limitų įmon÷s
netur÷jo finansinių galimybių įgyvendinti naujus investicinius projektus.
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Ar ir kokiu mastu pasiektas 4.10 priemon÷s bendrasis tikslas - sudaryti sąlygas bendram
rinkos organizavimui, pagerinti priekrant÷s žvejybos sąlygas ir sušvelninti žvejybos veiklos
nutraukimo socialinius padarinius?
BPD 4.10 priemone buvo sudarytos sąlygos bendram rinkos organizavimui, įsteigiant dvi
gamintojų organizacijas: Lietuvos žuvininkyst÷s produktų gamintojų asociacija (žvejų gamintojų
organizacija) ir Nacionalin÷ akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija (akvakultūros
sektoriaus gamintojų organizacija). Siekiant užtikrinti šių asociacijų veiklos tęstinumą, svarbu
numatyti jų tolimesnius finansavimo šaltinius ir atstovavimo geb÷jimų stiprinimą.
Priemon÷ taip pat prisid÷jo prie neigiamų žvejybos sektoriaus restruktūrizavimo socialinių
padarinių sušvelninimo, tačiau ataskaitoje daroma išvada, kad d÷l ŽOFI reglamento apribojimų
beveik du trečdaliai tikslin÷s grup÷s šia parama nepasinaudojo, o kitos priemon÷s, galinčios
sušvelninti neigiamas socialines – ekonomines pasekmes (pavyzdžiui, žvejų perkvalifikavimo
planai), nebuvo įgyvendintos.
BPD 4.8 ir 4.9 priemon÷s buvo nukreiptos į žvejybos sektoriaus konkurencingumo stiprinimą
modernizuojant laivus, akvakultūros ūkius, žuvies perdirbimo įmones, uosto įrengimus.
Įgyvendinus BPD 4.8 priemonę žvejyboje likusiems laivams yra skiriamos optimalesn÷s menkių
žvejybos kvotos, skatinančios pelningesnę žvejybą. Tačiau pertvarkant Lietuvos Baltijos jūros
žvejybos laivyną ir stiprinant vidaus vandenų žvejybos konkurencingumą maž÷jo dirbančiųjų
šiame sektoriuje skaičius, tod÷l gal÷jo pasireikšti neigiamos restruktūrizacijos socialin÷s –
ekonomin÷s pasekm÷s. Prie šių pasekmių švelninimo ir atitinkamai sanglaudos skatinimo
labiausiai prisid÷jo BPD 4.10 priemon÷, pagal kurios veiklos sritis „Individualios išmokos
(kompensacijos) žvejams“ buvo siekiama sušvelninti socialinius žvejybos paj÷gumų mažinimo
padarinius.
Nors pagal BPD priemonių specifiką darbų vietų kūrimas nebuvo šių priemonių intervencijos
tikslas, įgyvendinus BPD finansuotus projektus buvo sukurtos 632 darbo vietos. Tiesa, šį
rezultatą l÷m÷ tik pagal BPD 4.9 priemonę įgyvendinti projektai, o pagal 4.8 priemon÷s veiklas
darbo vietų skaičius žuvininkyst÷s sektoriuje buvo mažinamas. Tod÷l įvertinus „pakeitimo
efektą“ galima daryti išvadą, kad grynasis BPD žuvininkyst÷s priemonių darbo vietų sukūrimo
efektas siekia apie 430.
Teritorin÷s sanglaudos skatinimas žuvininkyst÷s sektoriaus priemon÷ms nebuvo aktualus, nes
didžioji dalis žuvininkyst÷s sektoriaus veiklos yra sukoncentruota Klaip÷dos apskrityje. Tod÷l
visa BPD 4.8 priemon÷s parama ir 4.10 priemon÷s veikla, skirta priemon÷ms, susijusioms su
Baltijos jūros žvejybos laivyno pertvarkymu, buvo paskirstyta Klaip÷dos apskrityje
registruotoms įmon÷ms ar fiziniams asmenims (žvejams). Šiek tiek tolygiau paramos tarp
Lietuvos apskričių pasiskirst÷ įgyvendinant BPD 4.9 priemonę.
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Kaip į BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemones integruoti aplinkosauginiai tikslai ir kaip jos prisid÷jo
realizuojant šias horizontalias politikas:
• Geteborgo įsipareigojimus sustabdyti bioįvairov÷s nykimą;
• Direktyvoje 2000/60 EB numatytas priemones vandens politikai;
• Kioto protokolo tikslus klimato kaitos mažinimui?
Iš trijų BPD priemonių, susijusių su žuvininkyste, ES aplinkosaugos tikslai atsispind÷jo dviejose
– 4.8 ir 4.9 priemon÷se. Jie visiškai atitiko Geteborgo strategijos nuostatas, kuriomis siekiama
užtikrinti darnų gamtos išteklių naudojimą, išsaugoti biologinę įvairovę ir išvengti žuvų
priegaudos. Taip pat der÷jo su Direktyvos 2000/6069 tikslu – nustatyti vandens apsaugos
sistemą, apsaugant ir gerinant vandenų aplinką ypatingomis priemon÷mis, „skirtomis laipsniškai
mažinti prioritetinių medžiagų išleidimą, išmetimą bei nuostolius, nutraukti ar laipsniškai
sustabdyti prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą, išmetimą ar nuostolius“. Analizuojamos
BPD priemon÷s netiesiogiai prisid÷jo ir prie Kioto protokole nustatytų tikslų klimato kaitai
mažinti. Apibendrinant galima būtų išskirti šią BPD žuvininkyst÷s priemonių įtaką
aplinkosaugin÷s situacijos gerinimui:
-

-

-

Baltijos jūros žvejybos paj÷gumų sumažinimas tur÷jo teigiamą efektą menkių
mirtingumo d÷l žvejybos maž÷jimui rytin÷je Baltijos jūros dalyje. 3–6 metų amžiaus
menkių, sugaunamų rytin÷je Baltijos jūros dalyje, mirtingumo koeficientas sumaž÷jo
nuo 1,36 2004 m. iki 0,24 2008 m. Šis rodiklis yra geresnis nei nustatytas Baltijos jūros
menkių išteklių ir jų žvejybos būdų daugiamečiame plane. Po keleto menkių kvotų
mažinimo dešimtmečių, ICES pirmą kartą pasiūl÷ padidinti menkių žvejybos kvotą
rytin÷je Baltijos jūros dalyje 2008 m. ir 2009 m. 15 proc.;
Didelę dalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmeta žvejybiniai laivai, ir, nors kol kas
pagal Kioto protokolą žuvininkyst÷s sektorius n÷ra įtrauktas į pramon÷s sektorius,
kuriems ribojami taršos leidimai, tačiau pripažįstama, kad reikia imtis tam tikrų
priemonių. BPD priemon÷s, kurios buvo skirtos žuvininkyst÷s sektoriaus pl÷trai,
netur÷jo oro taršos mažinimo uždavinių. Tačiau ženklus laivų skaičiaus sumažinimas
Baltijos jūroje, įgyvendinant BPD 4.8 priemonę, neabejotinai prisid÷jo prie CO2
išmetimų mažinimo, ypač atsižvelgiant į tai, kad į metalo laužą buvo atiduoti seniausi, t.
y. vieni iš daugiausia kuro sunaudojančių laivų;
Įgyvendinus pagal BPD 4.9 priemon÷s veiklos sritį „Akvakultūra“ finansuotus projektus,
kurių metu atnaujinta žuvies auginimo, tvenkinių priežiūros ir transportavimo
specializuota įranga, užtikrinanti racionalų žuvų, vandens ir kitų gamtos išteklių
(elektros energijos), kuro naudojimą, buvo paskatintas tausojantis aplinką žuvų veisimas
bei auginimas. Pagal kitą šios priemon÷s veiklos sritį „Gyvųjų vandens išteklių apsauga
ir pl÷tra“ buvo paremtos kitos gyvųjų vandens išteklių apsaugos bei pl÷tros priemon÷s –
lašišinių ir kitų vertingų žuvų migracijos kelių bei pra÷jimo takų statyba ir tvarkymas.

Kokie gali būti išskirti geri ir blogi BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių įgyvendinimo pavyzdžiai?
BPD 4.8 priemonę galima pavadinti nepasiteisinusia paramos planavimo praktika. Pagal
priemon÷s intervencinę logiką svarbiausias paramos tikslas buvo sukurti modernų ir
konkurencingą Lietuvos žvejybos laivyną. Kita vertus, tai pačiai tikslinei grupei pagal tą pačią
BPD priemonę buvo pasiūlyta patrauklesn÷ parama (nereikalaujanti parengiamųjų darbų,
69 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų
vandens politikos srityje pagrindus.
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nuosavo ind÷lio) – kompensacijos už žvejybos veiklos nutraukimą. D÷l tarpusavyje
konkuruojančių remtinų veiklų, nesubalansuoto paramos pagal jas patrauklumo, Lietuvos
žvejams nepalankių ŽOFI reglamento nuostatų d÷l paramos tinkamumo ir maksimalaus paramos
intensyvumo, kitų išorinių veiksnių, susijusių su BŽP politikos pokyčiais – priemon÷s tikslas
liko neįgyvendintas.
BPD 4.9 priemon÷ buvo gana kompleksiška. Analizuojant jos projektus, galima išskirti tiek
geros, tiek blogos praktikos pavyzdžių. Išsamios dviejų projektų atvejų analiz÷s pateikiamos
ataskaitos 2 priede, o 28 lentel÷je pristatomos apibendrintos jų s÷km÷s ir nes÷km÷s priežastys:
28 lentel÷. Projektų įgyvendinimo s÷km÷s ir nes÷km÷s priežastys
UAB „Norvelita“ projekto s÷km÷s
Klaip÷dos žuvų aukciono nes÷km÷s
priežastys
priežastys
Esmin÷s:
Esmin÷s:
- Panašaus ES paramos projekto
- Nepakankamai efektyvus valdymas
įgyvendinimo patirtis
(prasta vadyba, administracinių geb÷jimų
- Projekto integravimas į strateginius
trūkumas)
įmon÷s pl÷tros planus
- Neįvertinti rinkos pokyčiai ir poreikiai
Kitos:
- Tikslin÷s grup÷s socialinis jautrumas
- Projekto paprastumas (įgyvendinamas
Kitos:
vienu etapu)
- Panašios projektų įgyvendinimo patirties
- S÷kmingas projekto parengimas
trūkumas
(planavimas, išankstinis pasirengimas)
- Projekto sud÷tingumas
- Tiek÷jų laiku įvykdyti įsipareigojimai
- Nepakankamas projekto parengimas
(neišanalizuoti administraciniai poreikiai,
nenumatytos veiklos aplinkyb÷s)
4.10 priemonę, kaip geros praktikos pavyzdį, galima laikyti pagal vieną aspektą –
suderinamumą su BPD 4.8 priemon÷s parama žvejybin÷s veiklos nutraukimui. Pagal 4.10
priemonę žvejams mok÷tos kompensacijos pad÷jo sušvelninti neigiamas socialines –
ekonomines pasekmes d÷l prarastų darbo vietų. Kita vertus, žvejų, praradusių darbą d÷l 4.8
priemon÷s, buvo beveik dviem trečdaliais daugiau nei pagal 4.10 priemonę išmok÷ta
kompensacijų.

Koks BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių rezultatų ir poveikio tęstinumas?
Apibendrinant atliktą vertinimą, galima konstatuoti, kad įgyvendinant BPD su gana ribotais
finansiniais ištekliais buvo bandoma išspręsti itin daug žuvininkyst÷s sektoriaus problemų – šios
ataskaitos 2.2 skyriuje buvo išskirta net 12 problemų, į kurių mažinimą ar sprendimą buvo
orientuotos nagrin÷tos BPD priemon÷s. Nors per 2004–2009 m. laikotarpį visų problemų
nepavyko išspręsti, tačiau buvo sudarytas geras pagrindas tolimesniam Lietuvos žuvininkyst÷s
sektoriaus restruktūrizavimui. Tam 2007–2013 m. laikotarpiu iš EŽF ir nacionalinio biudžeto
numatyta ir didesn÷ finansavimo apimtis – daugiau nei 246 mln. Lt. Reik÷tų išskirti keletą
konkrečių BPD paramos rezultatų, kurių tęstinumui ar didesniam poveikiui reik÷tų skirti
papildomą d÷mesį. Pirma, įgyvendinant BPD buvo pasiekti geri rezultatai akvakultūros srityje,
daugiau nei 70 proc. šio sektoriaus įmonių modernizavimo gamybos procesus ir sukūr÷ naujų
produktų. Siekiant platesnio šio rezultatų poveikio būtų naudinga įgyvendinti daugiau bendrų
rinkodaros, eksporto skatinimo priemonių, kurias pasinaudodama 2007–2013 m. EŽF finansine
parama gal÷tų vykdyti pagal BPD 4.10 priemonę įsteigta Nacionalin÷ akvakultūros ir žuvų
produktų gamintojų asociacija. Antra, panaudojant BPD 4.10 priemon÷s paramą buvo įsteigtos
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dvi gamintojų organizacijos: Lietuvos žuvininkyst÷s produktų gamintojų asociacija ir
Nacionalin÷ akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacija. Siekiant užtikrinti šių asociacijų
veiklos tęstinumą, svarbu numatyti jų tolimesnius finansavimo šaltinius ir atstovavimo geb÷jimų
stiprinimą. Tam taip pat gal÷tų būti naudojama 2007–2013 m. EŽF parama. Trečia, vertinimo
ataskaitoje min÷ta, kad įgyvendinant BPD neigiamoms Baltijos jūros laivyno restruktūrizavimo
socialin÷ms – ekonomin÷ms pasekm÷ms švelninti buvo numatytos ribotos priemon÷s –
mokamos tik vienkartin÷s išmokos žvejams, praradusiems darbą laivuose, kurie pagal BPD 4.8
priemonę nutrauk÷ savo veiklą. Pagal 2007–2013 m. veiksmų programą žuvininkyst÷s sektoriui
numatytas platesnis požiūris į šią problemą – siekiant minimizuoti galimas neigiamas socialines
– ekonomines pokyčių žvejyboje pasekmes numatyta priemon÷ „Ankstyvas pasitraukimas iš
žvejybos sektoriaus“, pagal kurią kompensacijas (pensijas) gali gauti fiziniai asmenys, ne
jaunesni nei 55 metų amžiaus, bet dar nesulaukę pensinio amžiaus ir turintys ne mažesnį nei 10
metų žvejo darbo stažą žvejybos sektoriuje. Būtų naudinga numatyti galimybę šia parama
pasinaudoti ir žvejams, praradusiems darbą laivuose, kurių veikla buvo nutraukta pagal BPD 4.8
priemonę.
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6. REKOMENDACIJOS
Šis vertinimas buvo skirtas BPD priemonių, skirtų Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriaus
modernizavimui ir pl÷trai, poveikiui įvertinti. Vertinimo metu buvo analizuota BPD paramos
rezultatai ir poveikis, nagrin÷jami juos paveikę išoriniai veiksniai ir socialinis – ekonominis
kontekstas, tod÷l daug relevantiškų rekomendacijų d÷l ES struktūrin÷s paramos tobulinimo
negali būti pateikta. Be to, nauja 2007–2013 m. veiksmų programa žuvininkyst÷s sektoriui buvo
parengta 2006 m., o ją rengiant buvo atsižvelgta į BPD įgyvendinimo pamokas. Pasteb÷tina, kad
2007–2013 m. laikotarpiu yra numatytos platesn÷s ir įvairesn÷s finansavimo sritys nei buvo
pagal BPD. Pavyzdžiui, sudarytos palankesn÷s galimyb÷s modernizuoti vidaus vandens
žvejybai skirtus laivus, numatyta parama vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrai, sukurtos
naujos paramos priemon÷s (išmokos jauniems žvejams, įsigyjantiems pirmą žvejybos laivą,
parama žuvininkyst÷s sektoriaus darbuotojų mokymams, bandomiesiems projektams, kurie
paskatins inovacijų sklaidą žuvininkyst÷s sektoriuje) ir pan. Tačiau nepaisant teigiamų paramos
žuvininkyst÷s sektoriui planavimo ir paramos skirstymo naujovių, ne mažiau svarbu yra
užtikrinti tęstinį veiksmų programos atitikimą tikslinių grupių poreikiams, kuriuos formuoja
besikeičianti ekonomin÷ – socialin÷ situacija, bei suderinamumą su naujais ES ir nacionaliniais
strateginiais dokumentais. Šiuo metu aktualiausia įvertinti veiksmų programos suderinamumą su
2009 m. birželį Europos Komisijos pristatyta Baltijos jūros regiono strategija.
Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus ir besikeičiančią 2007–2013 m. veiksmų programos
įgyvendinimo aplinką, galima pateikti šias rekomendacijas atsakingų institucijų apsvarstymui:
Nr.

Problema ar rizika

Rekomendacija ir siūlomos
priemon÷s
rekomendacijai įgyvendinti

Rekomendacijų grup÷ d÷l BPD rezultatų tęstinumo:
1.
Įgyvendinant BPD buvo Skatinti
akvakultūros produktų
pasiekta gerų rezultatų eksporto pl÷trą:
srityje,
Lietuvos
akvakultūros
1.1. Inicijuoti
daugiau nei 70 proc. šio
akvakultūros
produktų
sektoriaus
įmonių
eksporto pl÷tros galimybių
modernizavo
gamybos
studijos ir strategijos
procesus ir sukūr÷ naujų
parengimą
(arba
produktų. Siekiant platesnio
bendresn÷s akvakultūros
BPD sukurtų rezultatų
sektoriaus
strategijos
akvakultūros
srityje
parengimą, kurioje kaip
poveikio būtų naudinga
atskira dalis būtų aptartas
įgyvendinti daugiau bendrų
akvakultūros
produktų
akvakultūros
produktų
eksportas);
rinkodaros,
eksporto
1.2. Remti akvakultūros ir žuvų
skatinimo priemonių, kurias
produktų
gamintojų
panaudojant 2007–2013 m.
asociacijos
atstovavimo
EŽF finansinę paramą
geb÷jimų, susijusių su
gal÷tų vykdyti akvakultūros
akvakultūros
produktų
ir žuvų produktų gamintojų
eksporto
skatinimu,
asociacija. Svarbu užtikrinti,
stiprinimą;
1.3. Skatinti
projektų,
kad EŽF finansuojamos
atitinkančių akvakultūros
rinkodaros
ir
eksporto

Atsakinga
institucija
(institucijos)

Įgyvendinimo pradžia

Žuvininkyst÷s
departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
žem÷s ūkio
ministerijos

2010 m. I
ketv.
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2.

3.

priemon÷s
būtų
įgyvendinamos tikslingai,
pagrįstos rinkos analize ar
eksporto strategija.

produktų
eksporto
strategijos
tikslus,
įgyvendinimą pagal 2007–
2013
m.
veiksmų
programos žuvininkyst÷s
sektoriui
priemon÷s
„Kolektyviniai veiksmai“
veiklos
sritį
ir
„Žuvininkyst÷s
akvakultūros
produktų
naujų rinkų pl÷tra ir
skatinimo kampanijos“:
organizuoti
viešinimo
renginius potencialiems
pareišk÷jams, aptarimus
su akvakultūros ir žuvų
produktų
gamintojų
asociacija,
paraiškų
vertinimo metu pirmumo
kriterijų skirti projektams,
kuriais
tiesiogiai
įgyvendinamos
produktų
akvakultūros
eksporto
strategijos
priemon÷s.

Panaudojant BPD 4.10
priemon÷s paramą buvo
įsteigtos dvi gamintojų
organizacijos:
Lietuvos
žuvininkyst÷s
produktų
gamintojų asociacija ir
Nacionalin÷ akvakultūros ir
žuvų produktų gamintojų
asociacija.
Siekiant
užtikrinti šių asociacijų
veiklos tęstinumą, svarbu
numatyti jų tolimesnius
finansavimo šaltinius ir
atstovavimo
geb÷jimų
stiprinimą.
Įgyvendinant
BPD,
neigiamoms Baltijos jūros
laivyno restruktūrizavimo
socialin÷ms
–
ekonomin÷ms pasekm÷ms
švelninti buvo numatytos
ribotos
priemon÷s
–
mokamos tik vienkartin÷s
išmokos
žvejams,
praradusiems
darbą
laivuose, kurie pagal BPD
4.8 priemonę nutrauk÷ savo
veiklą. Pagal 2007–2013 m.
veiksmų
programą
žuvininkyst÷s
sektoriui

Skatinti potencialių pareišk÷jų
dalyvavimą pagal 2007–2013 m.
veiksmų programos žuvininkyst÷s
sektoriui priemon÷s „Kolektyviniai
veiksmai“ veiklos sritį „Parama
bendro intereso priemon÷ms“.
Pagal šią priemonę būtų galima
įgyvendinti
1.1
ir
1.2
punktuose
rekomendacijų
numatytas priemones.

Žuvininkyst÷s
departamentas
prie Lietuvos
Respublikos
žem÷s ūkio
ministerijos

2010 m. I
ketv.

Apsvarstyti tikslingumą prapl÷sti
2007–2013 m. veiksmų programos
pirmosios prioritetin÷s krypties
„Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo
priemon÷s“ priemon÷s „Socialinioekonominio pobūdžio priemon÷s“
veiklos
srities
„Ankstyvas
pasitraukimas
iš
žvejybos
sektoriaus“ specialiųjų atrankos
kriterijų d÷l pareišk÷jų tinkamumo
sąrašą. Siūloma numatyti, kad į
paramą pagal šią veiklą gal÷tų
pretenduoti ir žvejai, dirbę laivuose,
kurių veikla buvo nutraukta pagal
BPD 4.8 priemonę.

Lietuvos
žuvininkyst÷s
sektoriaus
2007–2013 m.
veiksmų
programos
įgyvendinimo
steb÷senos
komitetas

2010 m. I
ketv.
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numatytas
platesnis
požiūris į šią problemą –
siekiant
minimizuoti
galimas
neigiamas
socialines – ekonomines
žvejyboje
pokyčių
pasekmes
numatyta
priemon÷
„Ankstyvas
pasitraukimas iš žvejybos
sektoriaus“, pagal kurią
kompensacijas (pensijas)
gali gauti fiziniai asmenys,
ne jaunesni nei 55 metų
amžiaus, bet dar nesulaukę
pensinio amžiaus ir turintys
ne mažesnį nei 10 metų
žvejo darbo stažą žvejybos
sektoriuje.
Rekomendacijų grup÷ d÷l paramos suderinamumo su ES strategijomis:
4.
2009 m. birželį Europos Įvertinti Lietuvos žuvininkyst÷s
Lietuvos
Komisija pristat÷ Baltijos sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų
žuvininkyst÷s
jūros regiono strategiją programos
koordinavimo
su
sektoriaus
(KOM(2009) 248 galutinis) Baltijos jūros regiono strategija 2007–2013 m.
ir
veiksmų
planą. galimybes ir EŽF finansavimo
veiksmų
Strategijoje siūloma d÷mesį panaudojimą strategijoje ir veiksmų
programos
įgyvendinimo
skirti
Baltijos
jūroje plane išskirtoms kryptims.
did÷jančiam
maistinių
steb÷senos
medžiagų
kiekiui,
komitetas
skatinančiam eutrofikaciją
žyd÷jimą.
ir
dumblių
Atkreipiamas d÷mesys, kad
pernelyg
aktyvios
d÷ l
žvejybos,
taršos
iš
sausumos, did÷jančios jūros
vandens
temperatūros,
pavojingų
medžiagų
vandenyje ir kitų permainų
kyla pavojus ekologinei
pusiausvyrai. Strategijoje
nurodoma, kad sprendžiant
Baltijos
jūros
regiono
problemas
turi
būti
panaudojami
sanglaudos
politikos, žem÷s ūkio ir
žuvininkyst÷s
politikos
finansavimo šaltiniai.
galimybę
5.
2007 m. laivybos sektoriaus Apsvarstyti
pagal
Lietuvos
išmetamų šiltnamio efektą Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriaus
žuvininkyst÷s
sukeliančių dujų (CO2) 2007–2013 m. veiksmų programą
sektoriaus
kiekis sudar÷ 3,3 proc. viso skatinti ir imti naudoti laivybos 2007–2013 m.
pasaulio mastu išmetamo sektoriuje
atsinaujinančius
veiksmų
programos
kiekio, o per ateinančius energijos šaltinius, pereiti prie
15–20 metų gali padid÷ti biodegalų naudojimo.
įgyvendinimo
dar 75 proc., jei nebus
steb÷senos
komitetas
imtasi
veiksmų,
pakeisiančių šią tendenciją.

2010 m. I
ketv.

2010 m. I
ketv.
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1 priedas. VERTINIMO METODOLOGIJA
BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių įgyvendinimo ir šių priemonių įgyvendinimo poveikio Lietuvos
žuvininkyst÷s sektoriui vertinimo metodai buvo parinkti taip, kad atitiktų vertinimo uždavinius
ir klausimus, t. y. leistų surinkti reikiamą informaciją ir užtikrintų išvadų patikimumą. Siekiant
užtikrinti maksimalų išvadų patikimumą, vertinime taikyta duomenų ir metodų trianguliacija70.
Atsižvelgiant į vertinimo apimtį, klausimus ir biudžetą, buvo pasirinkti šie kiekybiniai ir
kokybiniai metodai:
29 lentel÷. Vertinimo metodai
Kiekybiniai vertinimo metodai
1. Išlaidų kategorijų ir finansinių
duomenų analiz÷
2. Rodiklių ir priežiūros
informacijos analiz÷
3. Faktų lyginimo analiz÷ (angl.
counterfactual)

Kokybiniai vertinimo metodai
4. Problemų ir uždavinių analiz÷
5. Loginiai modeliai (intervencijos logikos
rekonstravimas)
6. Antrinių šaltinių analiz÷
7. Atvejo studijos
8. Giluminiai interviu
9. Apklausa telefonu

Toliau šie metodai yra detalizuojami, nurodant jų taikymo tikslus ir pobūdį.


Problemų ir uždavinių analiz÷

Tai analiz÷s metodas, kuris leidžia įvertinti esamą situaciją (remiantis problemomis) ir
suformuluoti trokštamą situaciją (remiantis uždaviniais). Šis metodas apima problemų
identifikavimą, jų formulavimą, problemų medžio sudarymą ir jo pavertimą uždavinių medžiu.
Taikant šį metodą galima nustatyti „priežasties-padarinio“ ryšius tarp problemų, „priemon÷srezultato“ ryšius tarp uždavinių ir sudaryti problemų ar uždavinių hierarchiją. Šis metodas
pad÷jo atsakyti į technin÷je specifikacijoje suformuluotus paramos tinkamumo klausimus.
Metodas susijęs su analizuotų BPD priemonių intervencijos logikos nustatymu.


Intervencijos loginio modelio atkūrimas

Intervencijos logika apibr÷žiama kaip hipotetinių priežasties-poveikio ryšių visuma, kuriais
apibūdinama tai, kaip intervencija tur÷tų veikti (buvo tikimasi, kad veiks), siekiant įgyvendinti
bendruosius šios intervencijos tikslus. Intervencijos logikos analiz÷ paprastai visuomet yra
naudojama intervencijos kūrimo etape, kitaip tariant programavimo metu. Kita vertus, ji
pasitelkiama ir tarpinių bei ex-post pobūdžio vertinimų metu analizuojant, kiek programiniame
dokumente numatyta intervencijos logika pasitvirtino įgyvendinant konkrečias priemones.
Šiame vertinime buvo nagrin÷jama BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių, kuriomis buvo siekiama
sukurti prielaidas Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriaus modernizavimui ir konkurencingumo
stiprinimui, intervencijos logika. Šios analiz÷s tikslas – patikrinti, ar pasirinktos viešosios
intervencijos buvo tinkamai suprogramuotos ir įgyvendintos, siekiant patenkinti tikslinių grupių
70 Duomenų trianguliacija – to paties klausimo vertinimas remiantis duomenimis, gautais iš kelių skirtingų
šaltinių. Metodų trianguliacija – to paties klausimo vertinimas, naudojant duomenis, gautus pritaikius kelis
skirtingus duomenų rinkimo ir analiz÷s metodus.

87

BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių įgyvendinimo ir šių priemonių įgyvendinimo poveikio Lietuvos žuvininkyst÷s
sektoriui vertinimas: galutin÷ vertinimo ataskaita

poreikius ir spręsti žuvininkyst÷s sektoriaus problemas. Tuo tikslu pačioje vertinimo pradžioje –
struktūrinimo etape – buvo atkurta atskirų BPD žuvininkyst÷s priemonių intervencijos logika. Ji
iliustruojama schemomis, kuriose pateikiami konceptualūs priežastiniai ryšiai tarp ind÷lių ir
pasiekimų, kurie paverčiami rezultatais ir, galų gale, virsta platesnio pobūdžio poveikiu.
Pagrindinis duomenų šaltinis rekonstruojant priemonių intervencijos logiką buvo programiniai
dokumentai (BPD, BPD priedas) bei detalizuoti priemonių aprašymai Gair÷se pareišk÷jams
pagal atitinkamas priemones ir jų veiklos sritis.
Intervencijos login÷ struktūra pateikiama schemose (žr. 15–17 pav.) , kuriose nurodomas ryšys
tarp priemon÷s ind÷lių bei pasiekimų, rezultatų ir poveikio: pirmajame stulpelyje nurodomi
priemon÷s ind÷liai – teikiamos kompensacijos ar investicin÷ parama projektams; antrajame
stulpelyje – pasiekimai, kurių buvo tikimasi trumpuoju laikotarpiu įsisavinus ind÷lius; jie
atitinka priemonių remiamas veiklos sritis bei jų tikslus; trečiajame stulpelyje pateikiami
laukiami rezultatai, kurie iš principo atitinka BPD priemon÷s lygmens uždavinius; ketvirtajame
– paskutiniajame – stulpelyje nurodomas laukiamas bendresnio pobūdžio priemonių poveikis
žuvininkyst÷s sektoriui, kuris atitinka bendruosius analizuojamų BPD priemonių tikslus.
Vertinimo metu, analizuojant paramos tinkamumą, rezultatyvumą ir poveikį, šios schemos buvo
naudojamos siekiant nustatyti, kiek BPD įgyvendinimo metu pasitvirtinto intervencin÷s
prielaidos.

BPD 4.8 priemon÷s intervencijos logika
BPD 4.8 priemon÷s „Veikla, susijusi su žvejybos laivynu“ reikalingumą pagrindžia dvi
pagrindin÷s žvejybos laivyno problemos (kitaip tariant, intervencijos poreikiai): pirma, turimi
žvejybos paj÷gumai yra per dideli egzistuojantiems ištekliams, t. y. menkių ištekliai mažesni nei
saugus biologinis jų lygis; antra, Baltijos jūros žvejybos laivai yra seni ir neefektyvūs, negali
užtikrinti žuvies kokyb÷s ilgesnį laikotarpį. Atitinkamai BPD priemone numačius remti dvi
veiklos sritis – laivų žvejybin÷s veiklos nutraukimą ir žvejybos laivų modernizavimą – remiantis
15 paveiksle pavaizduotais loginiais ryšiais buvo tikimasi išspręsti šias dvi pagrindines
problemas.
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15 pav. BPD 4.8 priemon÷s intervencijos loginis modelis
INDöLIAI

PASIEKIMAI

REZULTATAI

POVEIKIS

Sumažintas žvejybos
laivynas
Seni, neefektyvūs laivai
atiduoti į metalo laužą
Subalansuota žvejyba:
žuvininkyst÷s išteklių ir
jų naudojimo
subalansavimas

Kompensacija žvejybos
laivų savininkams

Laivai, perorientuoti kitai
nei žvejyba, ne pelno
veiklai

Įdiegta žuvies kokybę
išsauganti įranga
(žuvų atšaldymo įranga,
radijo navigacin÷ įranga,
renovuotos žuvų
saugojimo technologijos)

Padidintas likusių
žvejybos laivų
konkurencingumas ir
pelningumas

Optimizuotas žvejybos
kvotų panaudojimas

Pagerintos žuvų laikymo
laivuose sąlygos
Parama žvejybos laivų
modernizavimo
projektams

Žvejybos paj÷gumai
pritaikyti esamiems žuvų
ištekliams

Žvejybos laivai pritaikyti
pelaginių žuvų ir lašišų
žvejybai

Sukurtas modernus,
konkurencingas,
rentabilesnis žvejybos
laivynas

Pagerintos žvejų darbo
sąlygos ir navigacijos
sąlygos
Laivuose įdiegtos
selektyvin÷s žvejybos
technologijos ir metodai
Išvengta
nepageidaujamos žuvų
priegaudos

Atkreiptinas d÷mesys, kad priemon÷s įgyvendinimas gal÷jo tur÷ti ir teigiamą netiesioginį
poveikį aplinkosaugai, nors bendrojo aplinkosauginio tikslo nebuvo numatyta ir d÷l to šis ryšys
neatsispindi priemon÷s intervencijos logikos schemoje. Vis d÷lto, vertinant BPD 4.8 priemon÷s
poveikį, reik÷tų įvertinti, ar remiamos veiklos pagerino aplinkosaugos būklę – ar žvejybos laivų
skaičiaus mažinimas pad÷jo išsaugoti gamtinių išteklių naudojimo pusiausvyrą; ar laivų
atidavimas į metalo laužą padar÷ teigiamą poveikį Baltijos jūros aplinkai ir jos gyviesiems
vandens ištekliams.
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BPD 4.9 priemon÷s intervencijos logika
BPD 4.9 priemon÷ „Vandens išteklių apsauga ir pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos uosto įrenginiai,
žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse“ apima gana platų spektrą
žuvininkyst÷s veiklų ir ja siekiama spręsti daugelį žuvininkyst÷s sektoriaus sričių problemų:
vienos jų susijusios su vidaus vandenų žuvininkyst÷s pl÷tra (nepakankamai išpl÷totas žuvų
auginimas ir veisimas, nemodernizuoti akvakultūros ūkiai bei vidaus vandenų žvejybos laivai,
kurie neatitinka keliamų reikalavimų); kitos – su jūrų žuvininkyste (Klaip÷dos žvejybos uostas
nedirba visu paj÷gumu, nes n÷ra žuvininkyst÷s produktų aukciono, nepakankami uosto
įrengimai); trečios – su žuvininkyst÷s produktų gamyba, t. y. žuvų perdirbimu ir rinkodara
(daugelis veikusių žuvų perdirbimo įmonių neatitiko keliamų reikalavimų). Šios priemon÷s
intervencijos loginis modelis pavaizduotas 16 paveiksle.
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16 pav. BPD 4.9 priemon÷s intervencijos loginis modelis
INDöLIAI

PASIEKIMAI

REZULTATAI

POVEIKIS

Apsaugoti vandens
ištekliai ir paskatinta jų
pl÷tra

Žuvų migracijos kelių,
pra÷jimo takų bei
nerštaviečių
modernizavimas

Akvakultūriniuose
ūkiuose įgyvendintos
inovacijos
Užtikrinta vertingų žuvų
išteklių pl÷tra
Išpl÷stas akvakultūros
ūkių asortimentas ir jų
pardavimo galimyb÷s

Akvakultūros ūkių
modernizavimas

Akvakultūros ūkiai
modernizuoti pagal ES
reikalavimus
Išpl÷tota akvakultūra
padidinus jos
konkurencingumą

Finansin÷ parama
investiciniams projektams
pagal BPD 4.9 priemonę

Žvejybos uosto įrengimų
(įskaitant aukciono)
statyba, pl÷tra ir
modernizavimas

Pagerintos laivų
aptarnavimo ir žuvų
iškrovimo ir pardavimo
sąlygos

Užtikrintos optimalios
žuvų kainos
Sukurtos palankios
sąlygos žvejybin÷s
veiklos pl÷trai

Žuvų perdirbimo įmonių
modernizavimas

Pagerinta įmonių
sanitarin÷ ir higienin÷
būkl÷

Įdiegtos naujos
technologijos

Vidaus vandenų žvejybos
laivų modernizavimas

Užtikrinti veterinarijos ir
aplinkos apsaugos
reikalavimai

Modernizuotas ir
racionalizuotas
žuvininkyst÷s produktų
perdirbimas ir rinkodara,
pagerintas jų
konkurencingumas ir
padidinta prid÷tin÷ vert÷

Laivai modernizuoti
pagal veterinarijos,
higienos ir sanitarijos
reikalavimus
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Papildomą poveikį priemon÷s įgyvendinimas taip pat tur÷tų tur÷ti aplinkosaugai bei regioninei
pl÷trai (nors šie tikslai nenumatyti priemon÷s aprašyme). Investicijos į uosto įrengimus,
akvakultūros, žuvies perdirbimo įmonių bei vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas
tur÷tų sumažinti taršos riziką; gyvųjų vandens išteklių apsauga ir pl÷tra tur÷tų pad÷ti atkurti
vertingų žuvų rūšių išteklius, o visa tai – prisid÷ti prie aplinkos būkl÷s gerinimo.

BPD 4.10 priemon÷s intervencijos logika
Įgyvendinant BPD 4.10 priemonę „Kita veikla (susijusi su žuvininkyste)“ buvo siekiama spręsti
socialines žvejų, kurie neteko darbo d÷l žvejybos laivo veiklos nutraukimo ar laikino
sustabdymo, problemas, išmokant jiems kompensacijas (į šios problemos sprendimą nukreiptos
dvi veiklos sritys), o taip pat skatinti žvejų bendradarbiavimą, kuriant žuvininkyst÷s produktų
gamintojų organizacijas bei skatinant teikti integruotus kolektyvinius priekrant÷s žvejybos
projektus.
17 pav. BPD 4.10 priemon÷s intervencijos loginis modelis
INDöLIAI

PASIEKIMAI

REZULTATAI

Suteiktos kompensacijos
žvejams, netekusiems
darbo žvejybos laive d÷l
jo veiklos nutraukimo
visam laikui

Kompensuoti nuostoliai,
patirti d÷l priverstinio
žvejybos veiklos
nutraukimo

POVEIKIS

Sušvelninti žvejybos
veiklos nutraukimo
socialiniai padariniai

Suteiktos kompensacijos
žvejams ir laivų
savininkams už laikiną
žvejybin÷s veiklos
nutraukimą

Sumažintas žvejybos
laivų veiklos nutraukimo
neigiamas poveikis žvejų
gyvenimo lygiui

Kompensacijos ir
finansin÷ parama
projektams pagal BPD
4.10 priemonę

Sudarytos sąlygos
bendram rinkos
organizavimui

Įsteigtos ir remiamos
žuvininkyst÷s produktų
gamintojų organizacijos

Aktyvesnis žvejų
bendradarbiavimas

Priekrančių žvejybos
veiklos pl÷tra ir didesnis
jos konkurencingumas
Finansuoti kolektyviniai
mažos apimties žvejybos
projektai, kuriais
pagerinti priekrant÷s
žvejybos įmonių
įrenginiai ir mechanizmai

Pagerintos priekrant÷s
žvejybos sąlygos
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Antrinių šaltinių analiz÷

Vertintojai įvadiniame etape surinko ir atliko pirminę su vertinimo objektu susijusių antrinių
šaltinių analizę: teis÷s aktų, BPD įgyvendinimo ataskaitų, Statistikos departamento ir kitų
statistinių (pvz., Eurostat) duomenų apie kontekstinę situaciją, ankstesnių vertinimų ir tyrimų.
Pirmin÷ antrinių šaltinių apžvalga buvo pateikta įvadin÷je vertinimo ataskaitoje. Toliau šie
šaltiniai, taikant turinio analizę, buvo naudojami siekiant atsakyti į daugelį vertinimo klausimų.


Interviu

Interviu – kokybinis tyrimo metodas, atliekamas tiesiogiai bendraujant su respondentu –
taikomas išsiaiškinti galimus alternatyvius požiūrius į tyrin÷jamą problemą, analiz÷je
reikšmingus veiksnius, nustatyti jų giluminius ryšius. Atliekant vertinimą, giluminiai kokybiniai
interviu leidžia atskleisti skirtingus požiūrius į programą, jos veiklas, įgyvendinimą, rezultatus ir
poveikį. Vertinimo metu buvo atlikti šie interviu:
30 lentel÷. Interviu planas
RESPONDENTAS
INSTITUCIJA IR PAREIGOS
INTERVIU DATA
I. Paramą administruojančių institucijų atstovai
Žuvininkyst÷s departamento prie Žem÷s ūkio
ministerijos Žvejybos Atlanto vandenyne
Sigita Meškelevičiūt÷
2009 m. rugs÷jo 17 d.
kontrol÷s ir steb÷senos skyriaus vyriausioji
specialist÷
Žuvininkyst÷s departamento prie Žem÷s ūkio
Egl÷ Plaščinskait÷
ministerijos Europos Sąjungos ir tarptautinių 2009 m. rugs÷jo 17 d.
reikalų skyriaus vyriausioji specialist÷
Finansų ministerijos ES Sanglaudos
politikos ir struktūrin÷s paramos
Jurgita Matiliauskait÷ koordinavimo departamento ES struktūrinių 2009 m. rugs÷jo 21 d.
ir Sanglaudos fondų valdymo skyriaus
ved÷ja
Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros Kaimo
Laima Jakštien÷
pl÷tros programų departamento Projektų
2009 m. rugs÷jo 23 d.
administravimo skyriaus ved÷ja
II. Projektų vykdytojai
UAB „Klaip÷dos žuvininkyst÷s produktų
2009 m. rugs÷jo 15 d.
Vaidutis Marcink÷nas
aukcionas“ direktorius
Jordanas Kenstavičius UAB „Norvelita“ direktorius
2009 m. rugs÷jo 15 d.
III. Žvejybos įmonių ir jas vienijančių organizacijų atstovai*
Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirb÷jų
Alfonsas Bargaila
2009 m. rugs÷jo 28 d.
konfederacijos pirmininkas
Vytautas Malinauskas „Stilma“, V. Malinausko IĮ savininkas
2009 m. rugs÷jo 28 d.
Sergej Grinčenko
UAB „Grinvita“ direktorius
2009 m. rugs÷jo 28 d.
Lietuvos žuvininkyst÷s produktų gamintojų
Algirdas Aušra
2009 m. rugs÷jo 29 d.
asociacija
Aleks÷jus Sačenka
UAB „Baltlanta“ direktoriaus pavaduotas
2009 m. rugs÷jo 29 d.
* Interviu buvo vykdomi telefonu.

Interviu pagalba buvo renkami pradiniai duomenys atliekant BPD 4.8, 4.9, 4.10 priemonių
tinkamumo, rezultatyvumo, poveikio, suderinamumo ir tvarumo vertinimą.
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Apklausa

Paramos rezultatyvumo vertinimo tikslais buvo atlikta trumpa paramos gav÷jų ir negavusių
paramos pareišk÷jų apklausa. Apklausą atliko Paslaugų teik÷jas telefonu. Apklausos pagrindinis
tikslas buvo išsiaiškinti, ar paramos gav÷jai būtų įgyvendinę projektus/atlikę remiamas veiklas ir
be BPD paramos; paramos negavusių pareišk÷jų atveju – ar šie projektai/veiklos buvo
įgyvendintos, negavus paramos. Apklausta 15 proc. paramos gav÷jų ir negavusių paramos
pareišk÷jų. Atsižvelgiant į paramą gavusių projektų skaičių pagal atskiras priemones,
respondentų skaičius paskirstytas atitinkamai:
31 lentel÷. Apklausos respondentų skaičius pagal BPD priemones
BPD priemon÷
Projektų skaičius
Respondentų skaičius
4.8 priemon÷
34
5
4.9 priemon÷
20
5
4.10 priemon÷
73
10
127
20
Viso
Įgyvendinant žuvininkyst÷s sektoriaus pl÷trai skirtas BPD priemones buvo atmestos 35
paraiškos71. Telefonin÷ apklausa atlikta su 15 šių pareišk÷jų.


Atvejo studijos

Atvejo studijos – giluminis ir longitudinis pavienio pavyzdžio ar įvykio (atvejo) nagrin÷jimas.
Pagrindinis atvejo studijos tikslas – pasiekti gilų, išsamų supratimą apie aiškiai apibr÷žtą
problemą ar atvejį, atsižvelgiant į kontekstą. Vertinimo metu buvo nagrin÷jamos kritinių atvejų
studijos, siekiant išskirti geros (blogosios) praktikos pavyzdžius ir pasimokyti iš
s÷kmių/nes÷kmių. Kritinius atvejus pad÷jo atrinkti interviu su ES struktūrin÷s paramos
administravimo sistemos darbuotojais. Išsamios dviejų projektų atvejo studijos pateikiamos 2
priede. Šių atvejo studijų įžvalgos ir išvados panaudotos BPD 4.8, 4.9, 4.10 priemonių
rezultatyvumo ir poveikio analiz÷je.


Išlaidų kategorijų ir finansinių duomenų analiz÷

Pagal techninę specifikaciją vertinimo metu tur÷jo būti įvertintas BPD paramos žuvininkyst÷s
sektoriui finansinis rezultatyvumas, nustatyta, kaip buvo vykdomi finansiniai įsipareigojimai ir
kaip efektyviai buvo panaudotos struktūrinių fondų l÷šos. Siekiant atsakyti į šiuos klausimus
buvo atliekama išlaidų kategorijų ir finansinių duomenų analiz÷.
32 lentel÷. BPD 4.8, 4.9, 4.10 priemonių l÷šų panaudojimo duomenys (mln. Lt), 2009-06-30
Priemon÷s
Nr.

4.8.
4.9.
4.10.
Iš viso

2004-2006 m. patvirtinti
įsipareigojimai*
iš viso
39,7
25,8
1,6
67,1

iš jų: ES
29,7
10,9
1,2
41,8

Pagal BPD
finansuojamų
projektų
skaičius
34
20
73
127

2004-2009 m.
išmok÷ta paramos
gav÷jams
iš viso
iš jų: ES
39,7
29,7
25,0
10,9
1,4
1,1
66,1
41,7

Vykdymas, %
100,0
99,5
99,2
99,6

* Įsipareigojimų sumos pateiktos pagal naujus pakeitimus d÷l l÷šų perskirstymo tarp priemonių.
Šaltinis: Finansų ministerijos tinklalapyje www.esparama.lt skelbiami duomenys (2009-06-30)
71 http://parama.nma.lt/index.php?-1789930764
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Rodiklių ir priežiūros informacijos analiz÷

Vertinimo metu atliekant BPD 4.8, 4.9, 4.10 priemonių tikslų ir uždavinių pasiekimo
(rezultatyvumo) bei poveikio vertinimą buvo pasitelkta analizuojamų BPD priemonių priežiūros
rodiklių bei ekonominio – socialinio konteksto statistinių rodiklių analiz÷.


Faktų lyginimo analiz÷

Faktų lyginimo analiz÷ naudojama vertinant „pakeitimo“ arba savaimiškumo efektą (angl.
deadweight), kuris apibūdina finansin÷s paramos efektyvumo praradimo situaciją, kuomet
projektai, gavę viešojo finansavimo l÷šas, būtų buvę vykdomi ir be konkrečios viešosios
intervencijos, panaudojant kitus finansavimo šaltinius (pvz., nuosavą kapitalą). Metodo esm÷ –
situacijų „su parama“ ir „be paramos“ palyginimas. Tam tikslui yra atliekamas dviejų
kontrolinių grupių (paramos gav÷jų ir negavusių paramos) palyginimas, duomenis dažniausiai
surenkant apklausos pagalba arba atliekant palyginimą tarp paramos gav÷jų ir likusios visumos,
naudojant prieinamus statistinius duomenis. Faktų lyginimo metodas naudojamas siekiant
įvertinti grynąjį ES struktūrinių fondų paramos poveikio/naudos mastą. Kaip jau buvo min÷ta,
šiame vertinime faktų lyginimo analiz÷ naudota siekiant nustatyti, ar paramos gav÷jai negavę
BPD subsidijos, projektus būtų įgyvendinę ta pačia apimtimi kaip ir su parama (paramos
panaudojimo rezultatyvumo vertinimas).
Apibendrinimas
33 lentel÷je pateikiama susisteminta informacija apie atskiriems vertinimo klausimams taikytus
metodus ir informacijos šaltinius.

Tinkamumo vertinimas

33 lentel÷. Vertinimo metodų pasiskirstymas pagal vertinimo klausimus
Vertinimo klausimai ar jų grup÷s
Kaip keit÷si socialin÷, ekonomin÷ ir
aplinkosaugin÷ situacija Lietuvos ūkyje
ir žuvininkyst÷s sektoriuje (pradin÷s
pad÷ties konteksto rodiklių pokyčiai)
2004–2009 metais?

Metodai
- Antrinių šaltinių analiz÷
- Problemų ir uždavinių
analiz÷

Informacijos šaltiniai
- Paramos dokumentai
Aktualios
apžvalgos,
studijos, vertinimai
- Statistiniai duomenys
- Interviu medžiaga

Kaip ir kiek pokyčiams žuvininkyst÷s
sektoriuje tur÷jo įtakos BPD 4.8, 4.9 ir
4.10 priemonių įgyvendinimas ir kaip
jie dar÷ įtaką BPD 4.8, 4.9 ir 4.10
priemonių įgyvendinimui?

- Antrinių šaltinių analiz÷
- Problemų ir uždavinių
analiz÷
- Loginis modelis

- Paramos dokumentai
Aktualios
apžvalgos,
studijos, vertinimai
- Statistiniai duomenys
- Interviu medžiaga

Ar BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių
tikslai ir uždaviniai tinkami BPD
nustatytiems tikslams ir uždaviniams
pasiekti? (panagrin÷ti dinamikoje BPD
įgyvendinimo
pradžioje,
viduryje
programavimo laikotarpio ir pabaigoje)

- Antrinių šaltinių analiz÷
- Problemų ir uždavinių
analiz÷
- Loginis modelis

- Paramos dokumentai
Aktualios
apžvalgos,
studijos, vertinimai
- Statistiniai duomenys
- Interviu medžiaga
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Vertinimo klausimai ar jų grup÷s
Ar BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių
tikslai ir uždaviniai atitiko pagrindinius
žuvininkyst÷s
sektoriaus
pl÷tros
poreikius? (panagrin÷ti dinamikoje
BPD įgyvendinimo pradžioje, viduryje
ir programavimo laikotarpio pabaigoje)
Koks buvo BPD 4.8, 4.9 ir 4.10
priemonių rezultatyvumas ir kod÷l?

Metodai
- Antrinių šaltinių analiz÷
- Problemų ir uždavinių
analiz÷
- Loginis modelis
- Atvejo studijos

Informacijos šaltiniai
- Paramos dokumentai
Aktualios
apžvalgos,
studijos, vertinimai
- Statistiniai duomenys
- Interviu medžiaga

- Antrinių šaltinių analiz÷;
- Pirminių šaltinių analiz÷;
- Rodiklių ir priežiūros
informacijos analiz÷

- Paramos dokumentai
Aktualios
apžvalgos,
studijos, vertinimai
- SFMIS
- Interviu medžiaga

Koks buvo BPD 4.8, 4.9 ir 4.10
priemonių finansinis rezultatyvumas ir
kod÷l?

Finansinių
duomenų
analiz÷: pagrindiniai BPD
įgyvendinimo
finansiniai
rezultatai
- Antrinių šaltinių analiz÷;
- Pirminių šaltinių analiz÷;
- Rodiklių ir priežiūros
informacijos analiz÷
- Faktų lyginimo analiz÷
- Pirminių šaltinių analiz÷;
- Antrinių šaltinių analiz÷;
Loginis
modelis
(intervencijos
logikos
analiz÷);
- Rodiklių ir priežiūros
informacijos analiz÷
Finansinių
duomenų
analiz÷: pagrindiniai BPD
įgyvendinimo
finansiniai
rezultatai
- Faktų lyginimo analiz÷

- Paramos dokumentai
Aktualios
apžvalgos,
studijos, vertinimai
- SFMIS
- statistiniai duomenys
- Interviu medžiaga

Koks BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių
rezultatų ir poveikio tęstinumas?

- Antrinių šaltinių analiz÷;
- Pirminių šaltinių analiz÷;

- Paramos dokumentai
- Interviu medžiaga

Kokie gali būti išskirti geri ir blogi BPD
4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių įgyvendinimo
pavyzdžiai?

- Antrinių šaltinių analiz÷;
- Pirminių šaltinių analiz÷;
- Atvejo studijos;

- Paramos dokumentai
- Interviu medžiaga

Koks buvo BPD 4.8, 4.9 ir 4.10
priemonių tarpusavio suderinamumas,
sąveika su kitais ES finansiniais
instrumentais,
ES
horizontaliomis
politikomis ir prioritetais bei valstyb÷s
pagalbos priemon÷mis?

- Antrinių šaltinių analiz÷;
- Pirminių šaltinių analiz÷;

- Paramos dokumentai
- Interviu medžiaga
Aktualios
apžvalgos,
studijos, vertinimai

Suderinamumo
vertinimas

Tvarumo vertinimas

Poveikio vertinimas

Koks yra BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių
poveikis ir kod÷l?

- Paramos dokumentai
Aktualios
apžvalgos,
studijos, vertinimai
- SFMIS
- Statistiniai duomenys (ypač
renkami
Žuvininkyst÷s
departamento)
- Interviu medžiaga
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2 priedas. ATVEJO STUDIJOS
Atvejo studijų tikslas – detaliau panagrin÷ti BPD l÷šomis finansuotų žuvininkyst÷s sektoriaus
projektų rezultatyvumą, poveikį ir tvarumą, išskirti s÷kmių ir nes÷kmių priežastis. Atsižvelgiant
į tai, kad 4.8 ir 4.10 priemonių l÷šomis nebuvo vykdoma investicinių projektų ir tod÷l sunku
būtų nagrin÷ti pavienių projektų poveikį, apsispręsta atlikti dviejų pagal 4.9 priemonę
finansuotų investicinių projektų analizę, kurie gavo didžiausią BPD paramą pagal Kaimo pl÷tros
ir žuvininkyst÷s prioriteto 4.9 priemonę:
• UAB „Klaip÷dos žuvininkyst÷s produktų aukciono“ įgyvendintą projektą „Pirminio
žuvininkyst÷s produktų aukciono įrengimas“ (projekto Nr. BPD2004-ZOFP-4.9.0-0605/0001-07). Projekto trukm÷ – 16 m÷nesių ir dvi savait÷s72, jo vert÷ – 5 648 304 Lt.
Projektas įgyvendintas vien BPD subsidijos l÷šomis pagal BPD 4.9 priemon÷s remtiną veiklą
„Žvejybos uosto įrenginių statyba, pl÷tra ir modernizavimas“;
• UAB „Norvelita“ įgyvendintą projektą „Gamybos baz÷s modernizavimas“ (projekto Nr.
BPD2004-ZOFP-4.9.0-09-06/0001). Projekto trukm÷ – 12 m÷nesių, jo vert÷ – 4 156 420 Lt.
Šis projektas taip pat visiškai įgyvendintas iš BPD l÷šų pagal BPD 4.9 priemon÷s remtiną
veiklą „Žuvų perdirbimas ir rinkodara“.

Projekto „Pirminio žuvininkyst÷s produktų aukciono įrengimas“ tikslų pasiekimo analiz÷
Bendroji informacija
Paramos sutartis d÷l „Pirminio žuvininkyst÷s produktų aukciono įrengimas“ projekto
įgyvendinimo buvo pasirašyta 2006 m. vasario 6 d. Projekto įgyvendinimo laikotarpis, kaip
nurodyta galutin÷je projekto įgyvendinimo ataskaitoje, buvo nuo 2006 m. vasario 6 d. iki 2007
m. birželio 20 d., planuota vert÷ su PVM – 6,665 mln. Lt, be PVM – 5,648 mln. Lt. PVM (1,016
mln. Lt) buvo priskirtas prie netinkamų finansuoti išlaidų. Trys ketvirtadaliai finansuojamos
sumos (4,236 mln. Lt) skirta iš ES Žuvininkyst÷s orientavimo finansin÷s priemon÷s struktūrinio
fondo, o likusi dalis (1,412 mln. Lt) – iš nacionalinio biudžeto. Du trečdaliai paramos sumos
(3,935 mln. Lt) buvo skirti aukciono pastato statybos darbams, trečdalis (1,713 mln. Lt) –
naujos įrangos įsigijimui. Statyba ir įrengimas truko 14 m÷nesių. Aukcionas buvo atidarytas
2007 m. birželio 8 d.
Projekto tikslai ir poreikis
Projekto tikslas – įrengti pirminio žuvininkyst÷s produktų pardavimo aukcioną, kuris pagerins
žvejų darbo sąlygas, optimizuos žuvų kainas, pagerins žuvininkyst÷s produktų
konkurencingumą ir padidins prid÷tinę vertę.
Aukciono įsteigimo poreikį l÷m÷ dvi priežastys. Pirma, buvo atsižvelgta į žvejų poreikius: 2005
m. Žem÷s ūkio ministerijoje surengtame pasitarime žvejų atstovai teig÷, kad aukcionas jiems
reikalingas ir savanoriškai įsipareigojo teikti aukcionui ne mažiau kaip 80 proc. sugautų jūrinių
žuvų. Be to, tik÷tasi, kad ES reikalavimus atitinkančio žuvininkyst÷s produktų aukciono
72 www.esparama.lt portale nurodoma, kad projekto trukm÷ 23 m÷nesiai. Šis laikotarpis yra nurodytas projekto
vykdytojų pateiktoje paraiškoje. Pasirašant paramos sutartį d÷l projekto įgyvendinimo buvo nurodytas trumpesnis
laikotarpis – 2006 02 06–2006 11 22. Jis buvo sutrumpintas pačių vykdytojų iniciatyva, po naujų projektui
įgyvendinti reikalingo laiko skaičiavimų.
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Klaip÷doje veikla tur÷s didelę įtaką pirminio žuvininkyst÷s produktų pardavimo sistemos
Klaip÷dos uoste pl÷trai. Kadangi Klaip÷dos žuvininkyst÷s produktų aukcionas būtų vienintelis
šiaur÷s rytų Baltijos jūros pakrant÷je, planuota, kad juo naudotųsi ir kaimyninių šalių – Latvijos,
Estijos, Rusijos Kaliningrado srities žvejai. Žvejų interesai buvo atspind÷ti BPD priede
nustatant paramos teikimo pagal 4.9 priemon÷s veiklos sritį „Žvejybos uosto įrengimų statyba,
pl÷tra ir modernizavimas“ tinkamumo kriterijus. Pagal juos finansin÷ parama gali būti suteikta
projektams, kurie: teikia kolektyvinę naudą; prisideda prie bendros uosto pl÷tros; prisideda prie
žvejams teikiamų paslaugų kokyb÷s gerinimo; padeda siekti ilgalaik÷s ekonomin÷s naudos,
kurią teikia struktūriniai patobulinimai; turi pakankamai technin÷s ir ekonomin÷s perspektyvos
garantijų. Antra, įstojus į ES reik÷jo imtis priemonių žuvininkyst÷s produktų kontrolei pagal ES
normatyvus užtikrinti. Buvo remiamasi ES bendrosios žuvininkyst÷s politikos nuostatomis, kad
geriausiai tai atliekama, kai galutin÷ apskaita vykdoma pirminio žuvininkyst÷s produktų
pardavimo metu. O sprendimas įsteigti aukcioną kaip priemonę pirminiam žuvininkyst÷s
produktų pardavimui ir supirkimui vykdyti buvo grindžiamas ES prekybos standartų ir
atsekamumo reikalavimų įgyvendinimo šalyse nar÷se įvertinimu.73
Projekto įgyvendinimo eiga
V÷lavimas buvo nuolatin÷ aukciono statybos darbų problema. Šiuo laikotarpiu galutin÷ projekto
užbaigimo data buvo koreguojama kelis kartus.
Aukcionas buvo statomas atsižvelgiant į Danijos, Olandijos, Lenkijos, Jungtin÷s Karalyst÷s,
Ispanijos aukcionų statybos veiklos patirtį. Projekto įgyvenimas v÷lavo: iš pradžių buvo
planuota, kad aukcionas bus pastatytas ir įrengtas nuo 2006 m. vasario 6 d. iki 2006 m. gruodžio
22 d., tačiau d÷l administracinių nesklandumų ir nepalankių gamtinių sąlygų faktiškai darbai
buvo užbaigti 2007 m. birželio 8 d., tai yra 6,5 m÷nesio v÷liau. Užbaigus projektą, aukcione
sudarytos sąlygos atlikti ES reikalavimus atitinkantį produktų ženklinimą, veterinarin÷s ir
sanitarin÷s būkl÷s tikrinimą, teikti iškrovimo ir pakrovimo bei sand÷liavimo paslaugas. Žuvų
prekybą ypač palengvino įdiegtos informacin÷s sistemos. Jos nurodo, kokiame žvejybos rajone
ir kada sugautos parduodamos žuvys. Šią informaciją galima sekti kompiuterizuotoje prekybos
sal÷je, talpinančioje iki 30 pirk÷jų. Be to, pirminiai žuvininkyst÷s produktų supirk÷jai
parduodamas aukcione žuvis gali pirkti ir internetu.74
Projekto tikslų pasiekimas
Vertinant pagal technines charakteristikas ir priežiūros rodiklius (aukciono pastato statyba,
įranga, baldai, informacin÷ įranga) projektas buvo įgyvendintas s÷kmingai – pastatytas
modernus, naujausia įranga aprūpintas, daugelio žvejybos įmonių poreikius atitinkantis75
aukcionas, pasiekti visi priežiūros rodikliai. Tačiau aukciono pastatymas savaime neužtikrino
projekto tikslų įgyvendinimo.
Pagal išankstinį sumanymą aukcionas turi atstovauti viešiesiems ir valstybiniams interesams
(t. y. tenkinti žvejų interesus ir užtikrinti sugaunamų žuvų apskaitą). ES menkių žvejyba yra
ribojama biologin÷s įvairov÷s išsaugojimo tikslais. Valstyb÷ms nar÷ms kasmet yra paskirstomos
šios žuvies kvotos, jos yra įpareigojamos užtikrinti jų pagavimo kontrolę. Tačiau ši kontrol÷
73 Žuvininkyst÷s departamento prie Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministerijos informacija.
(http://www.zuvdep.lt/index.php?-1657801000).
74 Žuvininkyst÷s departamento prie Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministerijos informacija.
(http://www.zuvdep.lt/index.php?-1657801000).
75 Tai patvirtina studijos metu atlikta žvejybos įmonių ir jas vienijančių organizacijų apklausa. Apklausos dalyviai
surašyti lentel÷je prie informacijos šaltinių.
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netur÷tų kirstis su pačių žvejų interesais. Europos Bendroji žuvininkyst÷s politika numato, kad
svarbu užtikrinti ne tik darnią žuvininkystę, bet ir užtikrinti žvejybos sektoriaus ateitį. Svarbus
šios užduoties įgyvendinimo veiksnys – kainų stabilumas.76 Tod÷l aukcionas, valstyb÷s
naudojamas kaip priemon÷ žvejybos kontrolei, kartu tur÷tų pad÷ti užtikrinti žvejus tenkinančias
pajamas (arba kitaip, pagal projekto numatytus tikslus – optimizuoti žuvies produkcijos kainas).
Tačiau žvejų lūkesčiai d÷l žuvies kainų nepasiteisino. D÷l to jie vangiai naudojasi teikiamomis
paslaugomis. Per pirmuosius veiklos m÷nesius pasirašytos 8 sutartys su žvejybos įmon÷mis, kai
tuo metu žvejyba atviroje jūroje užsimin÷jo 26 įmon÷s.77 Žvejai savo pagautą laimikį ir toliau
parduodavo tiesiogiai supirk÷jams, o ne per aukcioną, tod÷l buvo neįmanoma užtikrinti
visavert÷s žuvininkyst÷s produktų kontrol÷s. Nesugeb÷jimas užtikrinti optimalios žuvies kainos
vertintinas kaip svarbiausia aukciono problema, nes šio tikslo neįgyvendinimas ribojo ir kitų
tikslų pasiekimo lygį.
Pagal išankstinius vertinimus žuvų kainos aukcione tur÷jo būti aukštesn÷s vidutiniškai 15–30
proc., nei pardavin÷jant jas tiesiogiai supirk÷jams. Manyta, kad aukštesnę kainą išlaikyti pad÷s
pasiūlos koncentracija ir prid÷tinę vertę kuriančios aukciono paslaugos. Tačiau vidutin÷ menk÷s
kaina nuo aukciono atidarymo nuolat krenta. Nors aukciono veiklos pradžioje (2007 m.
ketvirtajame ketvirtyje) menkių kainos buvo išaugusios, v÷liau (2008 m. pabaigoje, 2009 m.
pradžioje) jos krito iki lygio, kai žvejams nebeapsimok÷jo plaukti į jūrą. Nukritus kainoms,
žvejai buvo linkę pardavin÷ti žuvis tiesiogiai supirk÷jams. Nesulaukdamas žvejų, aukcionas
negal÷jo veikti pelningai. Esant nepakankamam sandorių skaičiui aukciono pajamos negal÷jo
padengti išlaidų, nes pagrindinį jo pajamų šaltinį sudaro tarpininkavimo mokestis (įplaukos iš
žvejų – 3 proc. nuo pardavimo kainos ir įplaukos iš supirk÷jų – 3,5 proc. nuo pardavimo
kainos). Siekiant spręsti šią problemą, 2008 m. vasarį Žem÷s ūkio ministerija išleido įsakymą,
įpareigojantį žvejus visas pagaunamas menkes parduoti aukcione. Atsižvelgiant į žvejų
nepasitenkinimą, 2009 m. gegužę įpareigojimas buvo sušvelnintas, leidžiant žvejams iki 30
proc. sugaunamų menkių parduoti ne aukcione. Tačiau pad÷tis iš esm÷s nepasikeit÷ – aukciono
veikla išlieka nuostolinga.78
Kitas projekto tikslas – žvejybos kontrol÷s užtikrinimas – įgyvendintas iš dalies. Žuvų
ženklinimo ir apskaitos mastas priklauso nuo į aukcioną pristatomų žuvų kiekio. Kadangi
aukciono veiklos pradžioje žvejai veng÷ pardavin÷ti laimikį, aukcione efektyvi kontrol÷
negal÷jo būti vykdoma. Tik įpareigojus žvejus pardavin÷ti menkes aukcione šis tikslas buvo
pasiektas. Šiuo metu, kai žvejybos įmon÷s turi galimybę iki 30 proc. pagautų žuvų parduoti
tiesiogiai supirk÷jams, žuvų kontrol÷s mastas atitinkamai mažesnis.
Galiausiai žvejai taip pat skundžiasi d÷l kitų aukciono veiklos nesklandumų. Visų pirma,
aukcionas neteikia informacijos apie žuvų kainas rinkoje (t. y. kitose valstyb÷se). Aukcione
kainą stengiamasi nustatyti atsižvelgiant į kitų aukcionų kainas, situaciją rinkoje, pasiūlos ir
paklausos santykį ir pan., tačiau žvejai ir supirk÷jai, dalyvaujantys aukcione, nemato
momentinių kainos pokyčių ir svyravimų. Antra, nepaisant moderniai įrengto pastato
charakteristikų, žvejai nurodo, kad ir čia yra trūkumų. Tai nepakankami šaldytos žuvies laikymo
paj÷gumai, n÷ra logistikos sistemos.
76 Europos Sąjungos Bendroji žvejybos politika – http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market_policy_en.htm.
77 Čia ir kitur neatsižvelgiama į įmones, užsiimin÷jančias priekrant÷s žvejyba Baltijos jūroje (2007 m. jų buvo 100,
2009 m.– 76). Šių įmonių pagaunamas menkių kiekis dažniausiai sudaro 5% Lietuvai skirtos kvotos. D÷l mažos
veiklos apimties Klaip÷dos aukciono problematika yra neaktuali šioms įmon÷ms.
78 Įvertinus atskirus Klaip÷dos žuvų aukciono finansinius rezultatus už 2007 m. rugs÷jo – gruodžio m÷n., 2008 m.,
2009 m. sausio – birželio m÷n. nustatyta, kad įmon÷s veikla nuostolinga, t. y. 2008 m. įmon÷ vidutiniškai patirdavo
16 657 Lt nuostolio per m÷nesį, o 2009 m. sausio – birželio m÷n. – 7 646 Lt nuostolio per m÷nesį.
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Nepakankamo projekto poveikio priežastys
Projekto v÷lavimą daugiausia l÷m÷ nenumatytos aplinkyb÷s, kurios dažnai pasireiškia rengiant
didel÷s apimties statybinius projektus: gamtin÷s sąlygos, technin÷s kliūtys, nenumatyti darbai,
administracin÷s procedūros. Vieno iš svarbiausių projekto tikslų – konkurencingos ir optimalios
žuvininkyst÷s produktų kainos – nepasiekimas aiškinamas vidiniais veiksniais, susijusiais su
projekto valdymu, ir išoriniais, priklausančiais nuo pasaulin÷s žuvų rinkos tendencijų.
Remiantis atlikta žvejų apklausa, galima teigti, jog pagrindin÷ priežastis, d÷l kurios
neužtikrinama optimali kaina, yra aukciono valdymas. Prasta vadyba l÷m÷ neišvystytą rinkodarą
– naujų žuvų produktų realizavimo rinkų paieška vyksta vangiai ir neefektyviai. Didžiausią per
aukcioną parduodamų žuvų dalį superka Lietuvoje registruotos įmon÷s. Tokiu būdu
neužtikrinamas pakankamas stambių, konkuruoti galinčių pirk÷jų skaičius. Žuvininkyst÷s
departamento duomenimis, iš aukcione registruotų 167 supirk÷jų 2009 m. realiai veiklą vykd÷
36 Lietuvos ir 7 ES įmon÷s (2008 m. – 21 Lietuvos ir 4 ES įmon÷s)79. Pirk÷jų trūkumas sąlygoja
ir tai, kad žvejai negali parduoti kitos nei menk÷ rūšies žuvų. Skundžiamasi, kad aukcionas iki
šiol nepajungtas į Europos aukcionų tinklą. Be to, žvejų nuomone, aukcioną valdančios įmon÷s
darbuotojams trūksta administracinių geb÷jimų (ypač užsienio kalbų (pvz., anglų) mok÷jimo,
vadybos žinių).
Aukciono valdymo neefektyvumą taip pat pabr÷žia atsakingi pareigūnai. 2009 m. spaudoje80
buvo cituojamas Lietuvos žem÷s ūkio viceministras Aušrys Macijauskas, teigiantis, kad
aukcionas negali būti efektyvus d÷l to, jog jį valdo valstybin÷, o ne privati įmon÷. Žuvininkyst÷s
departamento pranešime81 teigiama, kad „aukcioną valdančiai bendrovei būtina tobulinti savo
veiklą toliau ieškant kontaktų su galimais tiek Lietuvos, tiek užsienio valstybių supirk÷jais ir
žvejais“.
Visgi kainos optimizavimo problemą sieti tik su aukciono valdymu būtų nekorektiška.
Įgyvendinus projektą vienas iš pagrindinių tikslų buvo nepasiektas ir d÷l išorinių aplinkybių. Iš
esm÷s žuvų kainą reguliuoja rinka, kurią savaip veikia įvairūs kiti veiksniai, tokie kaip ES
sprendimai d÷l menkių kvotų paskirstymo, menkių vartojimo tendencijų Europoje kitimas ir
pan. Nedetalizuojant verta pamin÷ti, kad d÷l įvairių priežasčių, l÷musių did÷jančią pasiūlą ir
maž÷jančią paklausą, menkių kainos krito panašiu mastu visame Baltijos jūros regione. Be to,
reik÷tų pridurti, kad Baltijos jūros žvejybos laivai yra seni ir neefektyvūs.82 2004–2006 m. ES
paramos l÷šomis nebuvo pasinaudota juos modernizuoti. Tod÷l jų darbo sąnaudos išlieka
didesn÷s. Tai padidina žuvų savikainą ir sumažina aukciono siūlomos kainos patrauklumą. Tai
reiškia, kad šis projektas buvo rizikingas d÷l mažai nuo jo vykdytojų priklausančių sąlygų ir
tikslin÷s grup÷s socialinio jautrumo. Esant net mažiausiam kainų skirtumui, kai tiesioginiai
supirk÷jai mok÷davo daugiau nei aukcionas, žvejai buvo linkę parduoti žuvis pirmiesiems.
Susiklosčius tokioms aplinkyb÷ms, kol kas n÷ra pasiektas planuotas projekto poveikis.
79 Informacija suteikta Dariaus Nieniaus, Žuvininkyst÷s departamento prie LR Žem÷s ūkio ministerijos Europos
Sąjungos ir tarptautinių reikalų skyrius vyriausiojo specialisto, UAB „Klaip÷dos žuvininkyst÷s produktų
aukcionas“ steb÷tojų tarybos nario.
80 „Valdymas pereis į privačias rankas“, Nijol÷ Dvarionait÷, 2009 02 25, Verslo žinios, Nr.37, 7p.;
„Savininkai pasikeis, kainos – ne“, Egl÷ Kasperavičiūt÷, 2009 03 09, Klaip÷da.diena.lt,
http://klaipeda.diena.lt/dienrastis/priedai/jura/savininkai-pasikeis-kainos-ne-205604;
„Žuvų aukciono laukia reforma“, Virginija Spuryt÷, 2009 07 20, Klaip÷da.diena.lt,
http://klaipeda.diena.lt/dienrastis/priedai/jura/zuvu-aukciono-laukia-reforma-229172.
81 Žuvininkyst÷s departamento prie Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministerijos informacija.
(http://www.zuvdep.lt/index.php?-1657801000).
82 Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento priedas, 2007-04-25.
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Apibendrinant aukciono tikslų nepasiekimo priežastis galima pasteb÷ti, kad rengiant projekto
planą nebuvo tinkamai išanalizuoti ir numatyti administravimo, vadybos, personalo apmokymo
klausimai, o išankstinis projekto gyvybingumo vertinimas buvo per daug optimistinis,
neatsižvelgiant į rinkos svyravimus.

Projekto „Gamybos baz÷s modernizavimas“ tikslų pasiekimo analiz÷
Bazin÷ informacija
Paramos sutartis d÷l UAB „Norvelita“ projekto „Gamybos baz÷s modernizavimas“
įgyvendinimo buvo pasirašyta 2006 m. rugpjūčio 29 d. Projekto įgyvendinimas buvo prad÷tas
2006 m. balandžio 27 d. ir baigtas 2006 m. gruodžio 4 d. Beveik visos investicijos buvo skirtos
įrangai įsigyti.
Projekto tikslas ir poreikis
Projekto tikslas – modernizuoti įmon÷s gamybinę bazę, išplečiant gamybinius paj÷gumus ir
išsprendžiant gaminių kokyb÷s problemas, kartu įgyvendinti ES aplinkosaugos, veterinarijos,
higienos, sanitarijos ir maisto kokyb÷s reikalavimus.
Projekto įgyvendinimo poreikį l÷m÷ spartūs įmon÷s augimo rodikliai: 2005 m. pardavimas,
lyginant su 2004 m., išaugo 66 proc. Siekiant suderinti paklausą įmon÷s produkcijai su pasiūla ir
užtikrinti aukštesnę maisto kokybę, atitikimą maisto saugos, sanitarijos ir higienos
reikalavimams buvo būtinos investicijos į gamybos bazę.
Projekto įgyvendinimo eiga
Projekto įgyvendinimas vyko sklandžiai. Jo metu nekilo techninių, finansinių ar teisinių
problemų. Tai pad÷jo sutrumpinti darbų atlikimo terminą iki 4 m÷nesių.
Projekto metu įdiegti nauji įrengimai ir mechanizmai, modernizuota gamybin÷ baz÷. Iš viso
įdiegta 18 įvairios paskirties įrengimų sistemų. Įvairios žuvies apdorojimo sistemos, elektriniai
krautuvai, pakavimo mašinos ir kiti įrengimai leido išspręsti technologinių procesų
suderinamumo, optimizavimo ir nepakankamų paj÷gumų problemas. Tokie įrengimai kaip taros
plovimo, patalpų v÷sinimo, žuvies apdorojimo, greito užšaldymo, darbuotojų dezinfekavimo
sistemos leido įgyvendinti ES aplinkosaugos, sanitarijos, maisto kokyb÷s, saugos ir higienos
reikalavimus, kas yra būtina s÷kmingai veiklai ir produkcijos rinkų išlaikymui bei efektyviai
pl÷trai.
Projekto tikslų pasiekimas
Atliktų modernizavimo darbų poveikis įmon÷s gamybinių paj÷gumų išpl÷timui ir jos
produkcijos kokyb÷s užtikrinimui akivaizdus. Įmon÷s direktoriaus J. Kenstavičiaus teigimu, ES
paramos pagalba įmon÷s pardavimas buvo padvigubintas83. 2008 m. įmon÷ buvo sparčiausiai
auganti tarp maisto ir g÷rimų pramon÷s bendrovių. UAB „Norvelita“ apyvartą per metus nuo
2007 metų padidino 55 proc. – nuo 77 iki 119 mln. Lt.84 Įmon÷ įgijo visus reikalingus ES
83 Interviu.
84 „Pernai sparčiausiai augo UAB „Norvelita“, Jolanta Malinauskien÷, 2009 07 02, Verslo žinios, V, 19 p.
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leidimus ir šiuo metu jos eksportas į ES rinką (Vokietiją, Daniją, Švediją, Belgiją, Airiją ir
kaimynines valstybes)85 sudaro 82 proc. visos produkcijos.86
Projekto metu buvo įgyvendinti beveik visi planuoti rodikliai. BPD 4.9 priemon÷s lygiu ypač
svarbus sukurtų darbo vietų skaičiaus rodiklis. Rengiant projektą planuota, kad bus sukurtos 344
darbo vietos, o pasiektas rezultatas – 390 tiesiogin÷s ir 56 papildomos darbo vietos. Remiantis
SFMIS duomenimis, UAB „Norvelita“ projekto rezultatai sudaro 62 proc. 4.9 priemon÷s
steb÷senos rodiklio d÷l bendrų sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičiaus ir 56 proc. d÷l sukurtų
papildomų darbo vietų.
S÷kmingo įgyvendinimo priežastys
Kalbant apie projekto įgyvendinimo eigos sklandumą visų pirma reikia pabr÷žti patirties svarbą.
UAB „Norvelita“ jau anksčiau yra įgyvendinusi panašaus pobūdžio projektą. 2004 m. bendrov÷
įgyvendino ES paramos projektą pagal SAPARD programą. Tuomet investicijos buvo dar
didesn÷s, o projektas sud÷tingesnis. Investavus 10 mln. Lt buvo pastatytas naujas 4 tūkst. m2
žuvies perdirbimo cechas ir sukurta 150 naujų darbo vietų.87 Šio projekto įgyvendinimo metu
išmoktos pamokos leido s÷kmingai įgyvendinti ir paskesnįjį iš BPD paramos l÷šų finansuotą
projektą.
Taip pat reikia pamin÷ti, kad projektas yra sąlyginai paprastas pagal įgyvendinimo ir darbų
pobūdį. Žuvininkyst÷s perdirbimo įmon÷s technin÷ baz÷ yra specifin÷. Jos įrangos gamintojų ir
tiek÷jų n÷ra daug. Tai palengvina tiek÷jų atranką ir darbą su jais. Tod÷l projektą buvo įmanoma
įgyvendinti vienu etapu. Projekto terminą sutrumpino ir kiti veiksniai – geras planavimas,
išankstinis pasirengimas, laiku įgyvendinti tiek÷jų įsipareigojimai.
Be sklandžios UAB „Norvelita“ projekto įgyvendinimo eigos, projektas taip pat pasižym÷jo
aukštu tikslų pasiekimu. Anot įmon÷s direktoriaus, UAB „Norvelita“ veikloje plečiant gamybą
laikomasi nuoseklumo ir strateginio požiūrio. Projektas „Gamybin÷s baz÷s modernizavimas“
buvo įmon÷s strateginių pl÷tros planų dalis, įgyvendintas aiškiai įvertinus rinkos poreikius ir
pl÷tros galimybes.
S÷kmių ir nes÷kmių analiz÷s apibendrinimas
Projektų įgyvendinimo eiga
Vertinant pagal procedūrinius ES paramos panaudojimo reikalavimus, abu projektai įgyvendinti
s÷kmingai. Klaip÷dos aukciono atveju pastatytas ir moderniai įrengtas pastatas, galintis
s÷kmingai teikti paslaugas žuvininkyst÷s įmon÷ms. UAB „Norvelitos“ atveju nupirkti ir veiklai
parengti įrengimai. Tačiau pirmasis projektas v÷lavo beveik šešis m÷nesius, o antrasis buvo
įgyvendintas keturiais m÷nesiais anksčiau. Greitesnį UAB „Norvelita“ projekto įgyvendinimą
l÷m÷ sukaupta ES finansin÷s paramos administravimo patirtis, gerai atlikti parengiamieji darbai,
paprastesn÷s projekto veiklos.

85 www.norvelita.lt.
86 Interviu.
87 http://www.verslobanga.lt/admin/spaudai.full/40c00cb486a59.
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Projektų tikslų ir rodiklių pasiekimai
Projektas „Pirminis žuvininkyst÷s produktų aukcionas“ nepasiek÷ planuotų tikslų. Visų pirma
neužtikrinta konkurencinga ir optimali žuvininkyst÷s produktų kaina. Projekto tikslin÷ grup÷ –
žvejai – n÷ra linkę naudotis sukurtu aukcionu taip, kaip buvo tik÷tasi. Nepakankamas tikslin÷s
grup÷s naudojimasis sukurtu rezultatu l÷m÷ mažesnį kitų tikslų ir rezultato rodiklio d÷l darbo
vietų pasiekimą. Svarbiausiomis projekto nes÷km÷s priežastimis galima įvardinti aukciono
valdytojų administracinių geb÷jimų trūkumą ir nepalankius išorinius veiksnius, pastaraisiais
metais veikiančias menkių rinką.
Įgyvendinus UAB „Norvelita“ projektą, priešingai, buvo pasiekti visi užsibr÷žti tikslai ir
rezultato rodikliai. Projekto s÷km÷s prielaida – geras strateginis planavimas įvertinant rinkos
paklausą ir numatant padidintos produkcijos apimties realizavimo rinkas, bei ES finansin÷s
paramos administravimo patirtis.
Aptartų atvejų s÷kmių ir nes÷kmių priežastys apibendrintos lentel÷je.
UAB „Norvelita“ projekto s÷km÷s
priežastys
Esmin÷s:
- Panašaus ES paramos projekto
įgyvendinimo patirtis
- Projekto integravimas į strateginius
įmon÷s pl÷tros planus
Kitos:
- Projekto paprastumas (įgyvendinamas
vienu etapu)
- S÷kmingas projekto parengimas
(planavimas, išankstinis pasirengimas)
- Tiek÷jų laiku įvykdyti įsipareigojimai

Klaip÷dos žuvų aukciono nes÷km÷s
priežastys
Esmin÷s:
- Nepakankamai efektyvus valdymas
(prasta vadyba, administracinių geb÷jimų
trūkumas)
- Neįvertinti rinkos pokyčiai ir poreikiai
- Tikslin÷s grup÷s socialinis jautrumas
Kitos:
- Panašios projektų įgyvendinimo patirties
trūkumas
- Projekto sud÷tingumas
- Nepakankamas projekto parengimas
(neišanalizuoti administraciniai poreikiai,
nenumatytos veiklos aplinkyb÷s)
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3 priedas. PARAMOS PASISKIRSTYMAS PAGAL INVESTICINES
SRITIS
BPD priemon÷s
ir investicijų
sričių kodai

Išmok÷ta
paramos suma,
tūkst. EUR

BPD priemon÷s ir investicijų sričių pavadinimai

4.8
141

Veikla, susijusi su žvejybos laivynu
Žuvininkyst÷s veiklos pertvarka

142

Žvejybos laivyno atnaujinimas ir modernizavimas

4.9

Vandens išteklių apsauga ir pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos
uosto įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba
vidaus vandenyse

7.250,21

143

Žuvininkyst÷s produktų perdirbimas, rinkodara ir reklamavimas

1.173,35

144

Akvakultūra

4.081,29

145

Žvejybos uostų įranga ir vandens išteklių apsauga bei pl÷tra

1.995,58

147

Prekybininkų veikla, mažo masto priekrant÷s žvejyba ir žvejyba
vidaus vandenyse

4.10
146
147

11.505,60
11.505,60
0,00

Kita veikla (susijusi su žuvininkyste)
Socialin÷s – ekonomin÷s ir pagalbos priemon÷s tuo atveju, kai yra
laikinai sustabdoma veikla, ir kita finansin÷ kompensacija
Prekybininkų veikla, mažo masto priekrant÷s žvejyba ir žvejyba
vidaus vandenyse

Iš viso:

0,00

515,00
349,57
165,43

19.270,81
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4 priedas. BPD
PALYGINIMAS

PRIEMONöMS PLANUOTŲ

IR SKIRTŲ LöŠŲ

Įgyvendinant BPD žuvininkyst÷s sektoriui remti iš ŽOFI ir nacionalinio biudžeto l÷šų buvo
skirta 17,1 mln. EUR (58,9 mln. Lt). Visi projektai buvo įgyvendinti laiku, paramos l÷šos
išmok÷tos iki 2008 m. pabaigos. Užbaigus projektų įgyvendinimą ir išmok÷jus paramą pagal
visus mok÷jimo prašymus liko nepanaudota 0,5 mln. Lt (0,8 proc. visos 2004–2006 m. BPD
laikotarpiui skirtos paramos sumos), iš kurių 0,1 mln. Lt sudaro ES paramos dalis (0,2 proc.
visos ŽOFI paramos dalis) (34 lentel÷).
34 lentel÷. Priemon÷ms skirto finansavimo ir faktiškai išmok÷tų l÷šų palyginimas
BPD
priemon÷s
ir
investicijų
sričių
kodai

BPD priemon÷s ir
investicijų sričių
pavadinimai

1

2

tūkst.
EUR

iš jų ŽOFI

dalis,
proc.

tūkst.
EUR

iš jų ŽOFI

dalis,
proc.

Išmok÷tos
paramos
dalis nuo
skirto
finansavi
mo, proc.

3

4

5

6

7

8

9=6/3

Finansavimas88 pagal 2009 m. birželio
30 d. galiojusį BPD priedą

Išmok÷tos ir pripažintos
deklaruotinomis EK išlaidos, tūkst.
EUR

4.8

Veikla, susijusi su žvejybos
laivynu

11.505,60

8.629,20

66,9

11.505,60

8.629,20

67,5

100,0

141

Žuvininkyst÷s veiklos
pertvarka

11.469,93

8.602,45

66,7

11.505,60

8.629,20

67,5

100,3

142

Žvejybos laivyno
atnaujinimas ir
modernizavimas

35,67

26,75

0,2

0,00

0,00

0,0

0,0

4.9

Vandens išteklių apsauga ir
pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos
uosto įrengimai, žuvų
perdirbimas, rinkodara ir
žvejyba vidaus vandenyse

5.258,69

3.170,55

30,6

5.128,90

3.154,57

30,1

97,5

143

Žuvininkyst÷s produktų
perdirbimas, rinkodara ir
reklamavimas

824,04

496,83

4,8

704,01

410,67

4,1

85,4

144

Akvakultūra

3.031,11

1.827,51

17,6

2.429,32

1.247,22

14,2

80,1

145

Žvejybos uostų įranga ir
vandens išteklių apsauga bei
pl÷tra

1.403,55

846,22

8,2

1.995,58

1.496,68

11,7

142,2

147

Prekybininkų veikla, mažo
masto priekrant÷s žvejyba ir
žvejyba vidaus vandenyse

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

4.10

Kita veikla (susijusi su
žuvininkyste)

423,44

317,02

2,5

419,38

314,53

2,5

99,0

146

Socialin÷s-ekonomin÷s ir
pagalbos priemon÷s tuo
atveju, kai yra laikinai
sustabdoma veikla, ir kita
finansin÷ kompensacija

353,62

264,74

2,1

349,57

262,18

2,0

98,9

147

Prekybininkų veikla, mažo
masto priekrant÷s žvejyba ir
žvejyba vidaus vandenyse

69,83

52,28

0,4

69,81

52,36

0,4

100,0

17.187,73

12.116,77

100,0

17.053,87

12.098,30

100,0

99,2

Iš viso:

Šaltinis: Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento priedas (2009 m. birželio 30 d. redakcija);
Struktūrinių fondų finansin÷s būkl÷s ataskaita (2009 m. rugpjūčio 12 d. SFMIS duomenys).

Pagal BPD 4.8 priemonę „Veikla susikusi su žvejybos laivynu“ 34 projektams skirta 11,5 mln.
EUR (39,7 mln. Lt) paramos, kas sudaro 100 proc. šiai priemonei numatytos skirti viešosios
88 Finansavimo sumą sudaro atitinkamai priemonei ir investicijų sričiai skirtos viešosios l÷šos (ŽOFI l÷šos + LR
biudžeto l÷šos), be privačių l÷šų dalies.
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paramos. Pagal šią priemonę remtos dvi veiklos sritys – „Žvejybos laivų atidavimas į metalo
laužą“ ir „Žvejybos laivų modernizavimas“. Pagal pirmąją priemon÷s veiklos sritį žvejams
nutraukusiems žvejybos veiklą išmok÷tos kompensacijos, laivai atiduoti į metalo laužą. Antroji
veiklos sritis „Žvejybos laivų modernizavimas“ nesulauk÷ didelio pareišk÷jų susidom÷jimo d÷l
ribotų galimybių modernizuoti laivą pasinaudojant ES parama ir d÷l reikalaujamo didelio
nuosavų l÷šų ind÷lio (60 proc. projekto vert÷s pareišk÷jai prival÷jo padengti nuosavomis
l÷šomis). Vienintelis projektas (Prekybos namai „Aistra“), kuriame buvo numatytos nuosavos
l÷šos, nutrauktas paramos gav÷jo iniciatyva 2008 m. antroje pus÷je, nes draudimo kompanijoms
atsisakius drausti tik tą laivo dalį, kuriai atliktos investicijos, negal÷jo užtikrinti įsipareigojimų
įgyvendinimo, o drausti visą laivą paramos gav÷jui buvo per brangu.
Pagal BPD 4.9 priemonę „Vandens išteklių apsauga ir pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos uosto
įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse“ buvo remiamos penkios
veiklos sritys: „Gyvųjų vandens išteklių apsauga ir pl÷tra“, „Akvakultūra“, „Žvejybos uosto
įrengimų statyba, pl÷tra ir modernizavimas“,„Žuvų perdirbimas ir rinkodara“ ir „Žvejyba vidaus
vandenyse“. Didžioji dalis paramos panaudota akvakultūros įmonių gamybos bazių, ūkių
modernizavimui ir pl÷trai. Iš viso pasirašyta 20 paramos sutarčių, pagal kurias buvo išmok÷ta
5,1 mln. EUR (17,7 mln. Lt) paramos. Tai sudaro 97,5 proc. šiai priemonei programavimo
laikotarpio pradžioje numatytos skirti paramos sumos (buvo pasirašyta paramos sutarčių
daugiau nei už 100 proc. paramos l÷šų, tačiau d÷l pablog÷jusios ekonomin÷s situacijos buvo
patenkintas prašymas pakeisti sutartį ir sumažinti investicijų apimtį (2008 m. UAB „Šilo
Pav÷župis“ atsisak÷ projekte numatytos gamybinio pastato statybos). Sutaupyti atliekant
investicijas pavyko ir kai kuriems kitiems pareišk÷jams, tod÷l pagal šią priemonę buvo
neįsisavinta 0,3 mln. Lt.
Pagal BPD 4.10 priemonę „Kita veikla (susijusi su žuvininkyste)“ buvo remiamos keturios
veiklos sritys: „Individualios išmokos (kompensacijos) žvejams“, „Kompensacijos už laikiną
žvejybin÷s veiklos nutraukimą“, „Parama gamintojų organizacijoms“ ir „Kolektyviniai mažos
apimties priekrant÷s žvejybos projektai“. Siekiant sušvelninti žvejybos veiklos nutraukimo
socialinius padarinius 2004–2006 m. iš viso buvo pasirašyta 71 paramos sutartis su žvejais,
laikinai netekusiais darbo žvejybos laivuose. Pagal veiklos sritį „Parama gamintojų
organizacijoms“ buvo pasirašytos 2 paramos sutartys su žuvininkyst÷s produktų gamintojų
asociacijomis. Iš viso pagal BPD 4.10 priemonę pasirašyta sutarčių už 1,7 mln. Lt, kas sudaro
116,8 proc. šiai priemonei skirtos paramos. Tačiau užbaigus įgyvendinti dviejų gamintojų
asociacijų projektus buvo sutaupyta 0,2 mln. Lt.
BPD įgyvendinimo eigoje buvo atlikta 11 žuvininkyst÷s priemonių finansinių pakeitimų (35
lentel÷), kas rodo, kad prognozuoti pareišk÷jų aktyvumą pagal skirtingas priemones ir
atitinkamai l÷šų poreikį jų įgyvendinimui buvo iš dalies sud÷tinga. Kita vertus, kai kurių veiklos
sričių įgyvendinimas buvo komplikuotas d÷l trumpo programavimo laikotarpio. Mažas
potencialių paramos gav÷jų aktyvumas pagal BPD 4.8 priemon÷s veiklos sritį „Žvejybos
laivyno modernizavimas“, tokias BPD 4.9 priemon÷s veiklos sritis kaip „Žuvų perdirbimas ir
rinkodara“ ir „Žvejyba vidaus vandenyse“ bei BPD 4.10 priemon÷s veiklos sritį „Kolektyviniai
mažos apimties priekrant÷s žvejybos projektai“ paskatino atsakingas institucijas atlikti
finansinių ind÷lių perskirstymus tarp BPD žuvininkyst÷s priemonių veiklos sričių, nukreipiant
daugiau l÷šų į paklausias priemones. Didžiausi perskirstymai atlikti BPD 4.8 priemon÷s veiklos
srities „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“ (jai skirta papildomai 32,3 proc. viso BPD
žuvininkyst÷s priemonių finansinio plano išteklių) bei „Žvejybos laivyno modernizavimas“
(pastarosios veiklos srities finansavimas sumažintas 20 proc. nuo viso BPD žuvininkyst÷s
priemonių finansinio plano) atžvilgiu. Vykstant sklandžiam priemon÷s veiklos srities „Žvejybos
laivų atidavimas į metalo laužą“ įgyvendinimui bei paaišk÷jus, kad dalis kitų priemonių l÷šų
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neišnaudota, finansinis srautas BPD 4.8 priemonei buvo padidintas 22,5 proc. Ženkliai buvo
sumažintas BPD 4.9 priemon÷s „Vandens išteklių apsauga ir pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos
uosto įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse“ ir 4.10 priemon÷s
„Kita veikla (susijusi su žuvininkyste)“ finansavimas (atitinkamai sumažinta 71,8 ir 16,5 proc.
viso BPD žuvininkyst÷s priemonių finansinio plano išteklių). Toks sprendimas buvo priimtas
atsižvelgiant į tai, kad pagal kai kurias veiklos sritis buvo labai žemas potencialių pareišk÷jų
aktyvumas. Žvejybos vidaus vandenyse veiklos srities įgyvendinimas buvo labiausiai
komplikuotas, įgyvendinant BPD 4.9 priemonę. D÷l perteklinių žvejybos laivyno paj÷gumų
vidaus vandenyse investuoti į šiuose vandenyse žvejojančius laivus nebuvo populiaru. Taip pat
nebuvo mokamos žvejams kompensacijos už laikiną žvejybin÷s veiklos nutraukimą bei
įgyvendinami projektai pagal BPD 4.10 priemon÷s veiklos sritį „Kolektyviniai mažos apimties
priekrant÷s žvejybos projektai“.
35 lentel÷. Skirto finansavimo perskirstymai tarp priemonių ir investicijų sričių
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

Perskirstyta
suma, tūkst.
EUR

Perskirstyta
suma, tūkst.
Lt

38,03

131,31

14,26

23,65

35,42

59,49

Perkelta iš BPD
priemon÷s/investicijų srities

Perkelta į BPD
priemonę/investicijų sritį

Perskirstymo
argumentai

BPD
Priežiūros
komiteto
pos÷džio
data

Iš BPD 4.10 priemon÷s „Kita
veikla (susijusi su
žuvininkyste)“

Į BPD 4.8 priemonę „Veikla,
susijusi su žvejybos laivynu“

N. d.

2008 m.
spalio 1 d.

49,25

Iš BPD 4.10 priemon÷s „Kita
veikla (susijusi su
žuvininkyste)“

Į BPD 4.9 priemonę „Vandens
išteklių apsauga ir pl÷tra,
žuvininkyst÷, žvejybos uosto
įrengimai, žuvų perdirbimas,
rinkodara ir žvejyba vidaus
vandenyse“

N. d.

2008 m.
spalio 1 d.

81,67

Iš BPD 4.9 priemon÷s
„Vandens išteklių apsauga ir
pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos
uosto įrengimai, žuvų
perdirbimas, rinkodara ir
žvejyba vidaus vandenyse“
investicijų srities „Žvejybos
uostų įranga ir vandens išteklių
apsauga bei pl÷tra“ (145)

Į BPD 4.8 priemon÷s „Veikla,
susijusi su žvejybos laivynu“
investicijų sritį „Žuvininkyst÷s
veiklos pertvarka“ (141)

N. d.

2007 m.
rugs÷jo 18
d.

122,30

Iš BPD 4.10 priemon÷s „Kita
veikla (susijusi su
žuvininkyste)“ investicijų
srities „Prekybininkų veikla,
mažo masto priekrant÷s
žvejyba ir žvejyba vidaus
vandenyse“ (147)

Į BPD 4.8 priemon÷s „Veikla,
susijusi su žvejybos laivynu“
investicijų sričių kodą
„Žuvininkyst÷s veiklos
pertvarka“ (141)

N. d.

2007 m.
rugs÷jo 18
d.

205,40

Iš BPD 4.9 priemon÷s
„Vandens išteklių apsauga ir
pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos
uosto įrengimai, žuvų
perdirbimas, rinkodara ir
žvejyba vidaus vandenyse“
investicijų srities „Žvejybos
uostų įranga ir vandens išteklių
apsauga bei pl÷tra“ (145)

Į BPD 4.9 priemon÷s „Vandens
išteklių apsauga ir pl÷tra,
žuvininkyst÷, žvejybos uosto
įrengimai, žuvų perdirbimas,
rinkodara ir žvejyba vidaus
vandenyse“ investicijų sritį
„Akvakultūra“ (144)

N. d.

2007 m.
rugs÷jo 18
d.

Iš BPD 4.9 priemon÷s
„Vandens išteklių apsauga ir
pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos
uosto įrengimai, žuvų
perdirbimas, rinkodara ir
žvejyba vidaus vandenyse“
investicijų srities
„Prekybininkų veikla, mažo
masto priekrant÷s žvejyba ir
žvejyba vidaus vandenyse“
(147)

Į BPD 4.9 priemon÷s „Vandens
išteklių apsauga ir pl÷tra,
žuvininkyst÷, žvejybos uosto
įrengimai, žuvų perdirbimas,
rinkodara ir žvejyba vidaus
vandenyse“ investicijų sritį
„Akvakultūra“ (144)

N. d.

2007 m.
rugs÷jo 18
d.

Iš BPD 4.8 priemon÷s „Veikla,
susijusi su žvejybos laivynu“

Į BPD 4.9 priemon÷s „Vandens
išteklių apsauga ir pl÷tra,
žuvininkyst÷, žvejybos uosto

N. d.

2007 m.
vasario 20
d.

6.

30,44

105,09

7.

640,90

2.212,90
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Eil.
Nr.

Perskirstyta
suma, tūkst.
EUR

Perskirstyta
suma, tūkst.
Lt

Perkelta iš BPD
priemon÷s/investicijų srities

Perkelta į BPD
priemonę/investicijų sritį

Perskirstymo
argumentai

BPD
Priežiūros
komiteto
pos÷džio
data

įrengimai, žuvų perdirbimas,
rinkodara ir žvejyba vidaus
vandenyse“ investicijų sritį
„Akvakultūra“ (144)

8.

9.

31,53

21,73

108,86

Iš BPD 4.9 priemon÷s
„Vandens išteklių apsauga ir
pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos
uosto įrengimai, žuvų
perdirbimas, rinkodara ir
žvejyba vidaus vandenyse“
investicijų srities „Žvejybos
uostų įranga ir vandens išteklių
apsauga bei pl÷tra“ (145)

Į BPD 4.9 priemon÷s „Vandens
išteklių apsauga ir pl÷tra,
žuvininkyst÷, žvejybos uosto
įrengimai, žuvų perdirbimas,
rinkodara ir žvejyba vidaus
vandenyse“ investicijų sritį
„Akvakultūra“ (144)

Nepanaudotos
l÷šos

2007 m.
vasario 20
d.

75,02

Iš BPD 4.9 priemon÷s
„Vandens išteklių apsauga ir
pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos
uosto įrengimai, žuvų
perdirbimas, rinkodara ir
žvejyba vidaus vandenyse“
investicijų srities
„Prekybininkų veikla, mažo
masto priekrant÷s žvejyba ir
žvejyba vidaus vandenyse“
(147)

Į BPD 4.9 priemon÷s „Vandens
išteklių apsauga ir pl÷tra,
žuvininkyst÷, žvejybos uosto
įrengimai, žuvų perdirbimas,
rinkodara ir žvejyba vidaus
vandenyse“ investicijų sritį
„Akvakultūra“ (144)

Nepanaudotos
l÷šos

2007 m.
vasario 20
d.

Į BPD 4.8 priemonę „Veikla,
susijusi su žvejybos laivynu“

Nepanaudotos
l÷šos

2006 m.
rugs÷jo 28
d.

Į BPD 4.8 priemonę „Veikla,
susijusi su žvejybos laivynu“

Nepanaudotos
l÷šos

2006 m.
rugs÷jo 28
d.

10.

2.122,22

7.327,59

Iš BPD 4.9 priemon÷s
„Vandens išteklių apsauga ir
pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos
uosto įrengimai, žuvų
perdirbimas, rinkodara ir
žvejyba vidaus vandenyse“

11.

1.586,00

5.476,14

Iš BPD 4.10 priemon÷s „Kita
veikla (susijusi su
žuvininkyste)“

Šaltinis: Priežiūros komiteto, Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento priežiūrai atlikti,
pos÷džių nutarimai.
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5 priedas. BPD PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 2008–2009 METAIS
Šiame priede pateikiama BPD 4.8, 4.9 ir 4.10 priemonių įgyvendinimo 2008–2009 m. analiz÷.
Tokią atskirą analizę buvo nurodyta parengti vertinimo technin÷s specifikacijos 12 punkte.

BPD 4.8 priemon÷s įgyvendinimas
2008 m. vyko kvietimas teikti paraiškas pagal BPD 4.8 priemon÷s „Veikla, susijusi su žvejybos
laivynu“ veiklos sritį „Žvejybos laivų atidavimas į metalo laužą“. Pateiktos ir pasirašytos 2
projektų paramos sutartys už 908.866,72 EUR (3.138.135,00 Lt) paramos sumą, iš jų
681.650,04 EUR (2.353.601,25 Lt) – ŽOFI l÷šos. 2009 m. kvietimai teikti paraiškas pagal šią
priemonę nebuvo organizuojami.
2008 m. laikotarpiu buvo baigta įgyvendinti 10 projektų, o išmok÷tos ir pripažintos tinkamomis
deklaruoti Europos Komisijai sudar÷ 3.944,84 tūkst. EUR (13.620,73 tūkst. Lt), iš jų ES l÷šos –
2.958,63 tūkst. EUR (10.212,55 tūkst. Lt) arba 75 proc., nacionalin÷s l÷šos – 986,21 tūkst. EUR
(3.405,18 tūkst. Lt) arba 25 proc. Analizuojamu laikotarpiu buvo išmok÷ta 34,29 proc. BPD 4.8
priemonei skirtų l÷šų. 2009 m. BPD 4.8 priemon÷s projektai įgyvendinami nebuvo, tod÷l
atitinkamai nebuvo patirta ir išlaidų (36 lentel÷).
36 lentel÷. BPD 4.8 priemon÷s finansavimas 2008–2009 m., tūkst. EUR
Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos

Metai

BPD
priemon÷s
kodas ir
investicijų
sričių
kodai

BPD
priemon÷s
pavadinimas

1

2

3

4.8
2008

4.8
priemon÷s
investicijų
sričių
kodai

4.8
2009

4.8
priemon÷s
investicijų
sričių
kodai

Iš viso
proc. nuo
BPD
priede
priemonei/
investicijų
sričiai
skirtų l÷šų

Iš viso

Iš viso
viešųjų
l÷šų

ES
struktūrinių fondų
l÷šos

ES dalis,
proc.

Nacionalin÷s
viešosios
l÷šos

Privačios
l÷šos

4=5+9

5=6+8

6

7

8

9

10

Veikla,
susijusi su
žvejybos
laivynu

3.944,84

3.944,84

2.958,63

75,00

986,21

0,00

34,29

141

3.944,84

3.944,84

2.958,63

75,00

986,21

0,00

34,39

142

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Veikla,
susijusi su
žvejybos
laivynu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

142

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Šaltinis: Struktūrinių fondų finansin÷ būkl÷ 2004–2009 m. (2009 m. rugpjūčio 12 d. SFMIS duomenys).

Kadangi per visą BPD laikotarpį projektai pagal veiklos sritį „Žvejybos laivų modernizavimas“
nebuvo įgyvendinami, pasiekimo rodiklio „Modernizuotų Baltijos jūros laivų skaičius“ reikšm÷
2008 m. nebuvo pasiekta (37 lentel÷). Kitų dviejų pasiekimo rodiklių – „Laivų, nutraukusių
žvejybinę veiklą, bendroji talpa“ ir „Laivų, nutraukusių žvejybinę veiklą, bendras galingumas“ –
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planin÷s reikšm÷s, numatytos sutartyse, per 2008 m. laikotarpį įgyvendintos atitinkamai 44,1
proc. ir 29,4 proc., o lyginant su BPD numatytomis reikšm÷mis – 66,2 proc. ir 46,3 proc.
Rezultatų rodiklis „Lietuvos Baltijos jūroje žvejojančių laivų sumažinimas“ įgyvendintas 46,3
proc. pagal pasirašytas sutartis, o palyginti su BPD planuota reikšme, per 2008 m. laivų
sumažinta beveik 2 kartus daugiau nei buvo planuota visam programos laikotarpiui.
Rezultatų rodiklis „Bendras sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius“ buvo planuotas tikintis
įgyvendinti projektus pagal veiklos sritį „Žvejybos laivų modernizavimas“. Kadangi projektai
pagal šią veiklos sritį nebuvo įgyvendinami, darbo vietų sukurta ar išlaikyta taip pat nebuvo.
Atsižvelgiant BPD 4.8 priemon÷s įgyvendinimo rezultatus (modernizavimo priemon÷ nebuvo
įgyvendinta, o atiduoti į metalo laužą žvejybos laivai daugiausia žvejojo menkes, kurių kvota
buvo visiškai išnaudojama dar 2004 m. laikotarpiu), galima daryti išvadą, kad šios priemon÷s
įgyvendinimas netur÷jo poveikio žvejybos kvotų išnaudojimo rodikliui. Šio rodiklio reikšm÷
kito (27,0 proc. punkto) d÷l kitų veiksnių, detaliau aprašytų 4.1 skyriuje „BPD 4.8 priemon÷s
poveikio analiz÷“.
37 lentel÷. BPD 4.8 priemon÷s fiziniai įgyvendinimo rodikliai 2008 m.89
Rodiklio
tipas

Rodiklio pavadinimas

Mato
vienetas

Planuojami
pasiekti
rodikliai
pagal BPD
priedą

1

2

3

4

Pasiekimo
rodikliai

Pasiekti
rodikliai
per 2008 m.
laikotarpį

Pasiekta
per 2008 m.
laikotarpį,
palyginti su
BPD
priedu,
proc.

Pasiekta
per 2008 m.
laikotarpį,
palyginti su
sutartimis,
proc.

5

6

7=6/4*100

8=6/5*100

1.

Modernizuotų Baltijos
jūros laivų skaičius

vnt.

8,0

1,0

0,0

0,0

0,0

2.

Laivų, nutraukusių
žvejybinę veiklą,
bendroji talpa

BT

2.000,0

3.004,1

1.324,0

66,2

44,1

3.

Laivų, nutraukusių
žvejybinę veiklą, bendras
galingumas

kW

3 600,0

5 669,9

1.665,8

46,3

29,4

1.

Lietuvos Baltijos jūroje
žvejojančių laivų
sumažinimas

proc.

10,0

40,0

18,5

185,0

46,3

2.

Bendras
sukurtų/išlaikytų darbo
vietų skaičius

vnt.

15,0

2,0

0,0

0,0

0,0

1.

Padid÷jęs žvejybos kvotų
išnaudojimas

proc.*

10,0

0,0

27,0

270,0

0,0

Rezultatų
rodikliai

Poveikio
rodikliai

Planuojami
pasiekti
rodikliai
pagal
sutartis

Šaltinis: Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo 2007 m. ataskaita; BPD
rodiklių įgyvendinimo pažangos būkl÷ pagal projektus (2009 m. rugs÷jo 23 d. SFMIS duomenys).

BPD 4.9 priemon÷s įgyvendinimas
2008 m. išskirtini tuo, kad buvo vykdomas kvietimas d÷l papildomos paramos skyrimo pagal
BPD 4.9 priemon÷s veiklos sritis „Gyvųjų vandens išteklių apsauga ir pl÷tra“ ir „Akvakultūra“ –
1,18 mln. Lt skirta pabrangusioms projektų investicijoms kompensuoti ir papildomoms projektų
veikloms finansuoti. Šia galimybe iš viso pasinaudojo 5 įmon÷s: 4 įmon÷s pagal veiklos sritį
„Akvakultūra“ bei 1 įmon÷ pagal veiklos sritį „Gyvųjų vandens išteklių apsauga ir pl÷tra“. Per
2008 m. laikotarpį buvo baigta įgyvendinti didžioji dalis šios priemon÷s projektų (12 iš 20).
89 Remiantis Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros prie Žem÷s ūkio ministerijos darbuotojų paaiškinimais, per 2009 m. laikotarpį pasiekti projektų
įgyvendinimo rodikliai į SFMIS bus suvedami 2010 m. sausio m÷n., kada projektų vykdytojai pateiks ataskaitas.
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Šiems projektams buvo išmok÷ta iš viso 2.184,31 tūkst. EUR (7.541,99 tūkst. Lt) arba 42,59
proc. visų išmok÷tų l÷šų. Iš jų ES išmok÷ta 1.151,78 tūkst. EUR (3.976,87 tūkst. Lt), o iš
nacionalinio biudžeto – 1.032,54 tūkst. EUR (3.565,15 tūkst. Lt) paramos. Iš viso 2008 m. BPD
4.9 priemon÷s finansuojamiems projektams buvo išmok÷ta 41,54 proc. visų priemonei skirtų
l÷šų (38 lentel÷).
2009 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-287 buvo
paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas paramą gauti pagal priemon÷s „Vandens
išteklių apsauga ir pl÷tra, žuvininkyst÷, žvejybos uosto įrengimai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir
žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos sritis „Akvakultūra“ ir „Žuvų perdirbimas ir rinkodara“.
Paraiškas buvo galima teikti nuo 2009 m. geguž÷s 1 d. iki 2009 m. geguž÷s 5 d. Galimybe
pasinaudoti parama buvo susidom÷jusios 3 įmon÷s, tačiau paraiškų nepateik÷, motyvuodamos
tuo, kad projektų įgyvendinimo laikotarpis yra per trumpas: paramos sutartys su Nacionaline
mok÷jimo agentūra tur÷jo būti pasirašomos iki 2009 m. geguž÷s 15 d., o galutin÷ išlaidų
tinkamumo finansuoti termino data – 2009 m. birželio 30 d., ir d÷l didel÷s rizikos, kad nebus
sp÷ta atsiskaityti su tiek÷jais iki birželio 30 d., o tai buvo būtina sąlyga išlaidų tinkamumui.
Paskutinio kvietimo teikti paraiškas metu nepavyko įsisavinti nepanaudotų BPD paramos l÷šų, t.
y. 458,95 tūkst. Lt (0,8 proc. visos 2004–2006 BPD laikotarpiui skirtos paramos sumos), iš
kurių 61,32 tūkst. Lt sudaro ES dalis (0,2 proc. visos ŽOFI paramos dalis). D÷l BPD priede
nustatytų investicinių priemonių l÷šų panaudojimo proporcijų, šios paramos dalies nebuvo
galima įsisavinti ją skiriant pagal kitas BPD priemones, skirtas žuvininkyst÷s sektoriui,
teikiamoms kompensacin÷ms išmokoms.
2009 m. I ketv. buvo baigti 2 projektai, išmok÷ta iš viso 133,25 tūkst. EUR (460,09 tūkst. Lt), iš
jų ES – 90,20 tūkst. EUR (311,44 tūkst. Lt), o iš nacionalinio biudžeto l÷šų – 43,04 tūkst. EUR
(148,57 tūkst. Lt).
38 lentel÷. BPD 4.9 priemon÷s finansavimas 2008–2009 m., tūkst. EUR
Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos

Metai

BPD
priemon÷s
kodas ir
investicijų
sričių
kodai

BPD
priemon÷s
pavadinimas

1

2

3

4.9

Vandens
išteklių
apsauga ir
pl÷tra,
žuvininkyst
÷, žvejybos
uosto
įrengimai,
žuvų
perdirbima
s,
rinkodara
ir žvejyba
vidaus
vandenyse

2008

2009

Iš viso
proc. nuo
BPD
priede
priemonei/
investicijų
sričiai
skirtų l÷šų

Iš viso

Iš viso
viešųjų
l÷šų

ES
struktūrinių fondų
l÷šos

ES dalis,
proc.

Nacionalin÷s
viešosios
l÷šos

Privačios
l÷šos

4=5+9

5=6+8

6

7

8

9

3.504,44

2.184,31

1.151,77

52,73

1.032,54

1.320,13

41,54

10

4.9
priemon÷s
investicijų
sričių
kodai

143

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144

3.251,68

1.931,55

962,21

49,82

969,35

1.320,13

63,72

145

252,76

252,76

189,57

75,00

63,19

0,00

18,01

146

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.9

Vandens
išteklių

150,77

133,25

90,20

67,70

43,04

17,53

2,53
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Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos

Metai

BPD
priemon÷s
kodas ir
investicijų
sričių
kodai

1

2

BPD
priemon÷s
pavadinimas

3

Iš viso

Iš viso
viešųjų
l÷šų

ES
struktūrinių fondų
l÷šos

ES dalis,
proc.

Nacionalin÷s
viešosios
l÷šos

Privačios
l÷šos

4=5+9

5=6+8

6

7

8

9

Iš viso
proc. nuo
BPD
priede
priemonei/
investicijų
sričiai
skirtų l÷šų
10

apsauga ir
pl÷tra,
žuvininkyst
÷, žvejybos
uosto
įrengimai,
žuvų
perdirbima
s,
rinkodara
ir žvejyba
vidaus
vandenyse
4.9
priemon÷s
investicijų
sričių
kodai

143

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144

43,82

26,29

9,99

38,00

16,30

17,53

0,87

145

106,96

106,96

80,22

75,00

26,74

0,00

7,62

146

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Šaltinis: Struktūrinių fondų finansin÷ būkl÷ 2004–2009 m. (2009 m. rugpjūčio 12 d. SFMIS duomenys).

Kadangi projektai pagal BPD 4.9 priemon÷s veiklos sritį „Žvejyba vidaus vandenyse“ nebuvo
įgyvendinami d÷l priežasčių, detaliau aprašytų šio vertinimo 4.2 skyriuje „BPD 4.9 priemon÷s
rezultatyvumas“, pasiekimo rodiklio „Modernizuotų vidaus vandenų žvejybos laivų skaičius“
reikšm÷ 2008 m. nebuvo pasiekta (39 lentel÷). Kitų dviejų pasiekimo rodiklių – „Paramą
gavusių žuvininkyst÷s ir akvakultūros produktų perdirbimo ir rinkodaros modernizavimo
projektų skaičius“ ir „Paremtų gyvųjų vandens išteklių apsaugos ir pl÷tros projektų skaičius“ –
planin÷s reikšm÷s, numatytos BPD, per 2008 m. laikotarpį įgyvendintos atitinkamai 11,1 proc.
ir 50,0 proc., o lyginant su sutartyse numatytomis reikšm÷mis – 100,0 proc. ir 50,0 proc.
BPD 4.9 priemon÷s rezultatų rodiklis „Išaugusi naujų žuvų rūšių produkcija (dalis nuo bendros
akvakultūros produkcijos)“ per 2008 m. įgyvendintas 68,0 proc., palyginti su BPD planuota
reikšme, o pagal pasirašytas paramos sutartis – 82,9 proc. Analizuojamu laikotarpiu buvo
sukurta ar išlaikyta 101 darbo vieta, o rezultatų rodiklis „Bendras sukurtų/išlaikytų darbo vietų
skaičius“ pasiektas 28,9 proc. BPD ir 15,5 proc. sutartyse suplanuotos reikšm÷s.
D÷l skirtos paramos tvenkinių žuvininkyst÷s bendrov÷s 2008 m. pagamino 807,8 t daugiau
akvakultūros produkcijos. Atitinkamai BPD 4.9 priemon÷s poveikio rodiklis „Akvakultūros
produkcijos padid÷jimas“ buvo įgyvendintas 53,0 proc. pagal pasirašytas sutartis, o palyginti su
BPD planuota reikšme, per 2008 m. akvakultūros produkcijos išauginta 4 kartus daugiau. Taip
pat papildomai buvo sukurta ar išlaikyta 80 esamų darbo vietų (palyginti su sutartimis rodiklis
buvo viršytas daugiau nei 2 kartus, o lyginant su BPD numatyta reikšme, per 2008 m. laikotarpį
pasiektas 44,4 proc.).
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39 lentel÷. BPD 4.9 priemon÷s fiziniai įgyvendinimo rodikliai 2008 m.90
Rodiklio
tipas

Rodiklio pavadinimas

Mato
vienetas

Planuojami
pasiekti
rodikliai
pagal BPD
priedą

1

2

3

4

Planuojami
pasiekti
rodikliai
pagal
sutartis

Pasiekti
rodikliai
per 2008 m.
laikotarpį

Pasiekta
per 2008 m.
laikotarpį,
palyginti su
BPD
priedu,
proc.

Pasiekta
per 2008 m.
laikotarpį,
palyginti su
sutartimis,
proc.

5

6

7=6/4*100

8=6/5*100

1.

Paramą gavusių
žuvininkyst÷s ir
akvakultūros produktų
perdirbimo ir rinkodaros
modernizavimo projektų
skaičius

vnt.

9,0

1,0

1,0

11,1

100,0

2.

Paremtų gyvųjų vandens
išteklių apsaugos ir
pl÷tros projektų skaičius

vnt.

2,0

2,0

1,0

50,0

50,0

3.

Modernizuotų vidaus
vandenų žvejybos laivų
skaičius

vnt.

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.

Išaugusi naujų žuvų
rūšių produkcija (dalis
nuo bendros
akvakultūros
produkcijos)

proc.

10,0

8,2

6,8

68,0

82,9

2.

Bendras
sukurtų/išlaikytų darbo
vietų skaičius

vnt.

350,0

651,0

101,0

28,9

15,5

1.

Akvakultūros
produkcijos padid÷jimas

t/metus

200,0

1.525,6

807,8

403,9

53,0

2.

Bendras
sukurtų/išlaikytų darbo
vietų skaičius

vnt.

180,0

78,0

80,0

44,4

102,6

Pasiekimo
rodikliai

Rezultatų
rodikliai

Poveikio
rodikliai

Šaltinis: Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo 2007 m. ataskaita; BPD
rodiklių įgyvendinimo pažangos būkl÷ pagal projektus (2009 m. rugs÷jo 23 d. SFMIS duomenys).

BPD 4.10 priemon÷s įgyvendinimas
2008 m. buvo organizuojamas kvietimas teikti paraiškas pagal BPD 4.10 priemon÷s veiklos sritį
„Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos laive d÷l jo atidavimo į metalo laužą“,
pasirašytos 26 sutartys už 128,01 tūkst. EUR (441,99 tūkst. Lt), iš jų 93,01 tūkst. EUR (321,15
tūkst. Lt) iš ES l÷šų ir 32,00 tūkst. EUR (110,49 tūkst. Lt) iš nacionalinio biudžeto. 2009 m.
kvietimai teikti paraiškas pagal BPD 4.10 priemonę nebuvo vykdomi.
Per 2008 m. buvo baigti įgyvendinti daugiau kaip trečdalis BPD 4.10 priemon÷s projektų (28 ir
73) ir jiems išmok÷ta 137,58 tūkst. EUR (475,04 tūkst. Lt) arba 32,81 proc. nuo visų išmok÷tų
l÷šų. Iš jų iš ES l÷šų išmok÷ta 103,18 tūkst. EUR (356,26 tūkst. Lt), o iš nacionalinio biudžeto –
34,40 tūkst. EUR (118,78 tūkst. Lt). Per 2008 m. buvo išmok÷ta 32,49 proc. BPD 4.10
priemonei skirtų l÷šų (40 lentel÷).

90 Remiantis Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros prie Žem÷s ūkio ministerijos darbuotojų paaiškinimais, per 2009 m. laikotarpį pasiekti projektų
įgyvendinimo rodikliai į SFMIS bus suvedami 2010 m. sausio m÷n., kada projektų vykdytojai pateiks ataskaitas.
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40 lentel÷. BPD 4.10 priemon÷s finansavimas 2008–2009 m., tūkst. EUR
Išmok÷tos ir pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos

Iš viso
proc. nuo
BPD
priede
priemonei/
investicijų
sričiai
skirtų l÷šų

Metai

BPD
priemon÷s
kodas ir
investicijų
sričių
kodai

BPD priemon÷s
pavadinimas

Iš viso

Iš viso
viešųjų
l÷šų

ES
struktūrinių fondų
l÷šos

ES dalis,
proc.

Nacionalin÷s
viešosios
l÷šos

Privačios
l÷šos

1

2

3

4=5+9

5=6+8

6

7

8

9

10

4.10

„Kita veikla
(susijusi su
žuvininkyste)“

233,20

137,58

103,18

75,0

34,39

95,62

32,49

146

128,01

128,01

96,01

75,0

32,00

0,00

36,20

147

105,19

9,57

7,17

75,0

2,39

95,62

13,70

„Kita veikla
(susijusi su
žuvininkyste)“

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2008

4.10
priemon÷s
investicijų
sričių
kodai
4.10

2009

4.10
priemon÷s
investicijų
sričių
kodai

Šaltinis: Struktūrinių fondų finansin÷ būkl÷ 2004–2009 m. (2009 m. rugpjūčio 12 d. SFMIS duomenys).

Įgyvendinant BPD 4.10 priemonę, pareišk÷jai neparod÷ susidom÷jimo priekrant÷s žvejybos
pl÷tra ir smulkių integruotų kolektyvinių projektų rengimu. Mažą susidom÷jimą šia veiklos
sritimi sąlygojo tai, kad Lietuvos regionai, priklausantys nuo žuvininkyst÷s veiklos, BPD
įgyvendinimo metu susidūr÷ su daug ekonominių ir socialinių problemų d÷l vykdomos žuvų
išteklių tausojimo politikos bei žvejybos paj÷gumų mažinimo. Be to, Lietuvos žuvininkyst÷s
sektoriaus darbuotojai ir su jais susiję asmenys labai nevieningi, trūksta jų aktyvaus dalyvavimo
ir veiksmų koordinavimo kuriant pačių gerovę ir inicijuojant žuvininkyst÷s sektoriaus efektyvią
pl÷trą. Kadangi per analizuojamą laikotarpį projektų pagal veiklos sritį „Kolektyviniai mažos
apimties priekrant÷s žvejybos projektai“ nebuvo pateikta ir įgyvendinta, BPD 4.10 priemon÷s
pasiekimo rodiklio „Įgyvendinti kolektyviniai projektai“ reikšm÷ 2008 m. nebuvo pasiekta (41
lentel÷). Siekiant sušvelninti žvejybos veiklos nutraukimo, įgyvendinant BPD 4.8 priemonę,
socialinius padarinius pagal veiklos sritį „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo žvejybos
laivuose d÷l jų veiklos nutraukimo visam laikui“ 2008 m. laikotarpiu išmok÷tos kompensacijos
26 žvejams. Taip per 2008 m. 36,6 proc. buvo įgyvendintas pasirašytose sutartyse numatytas
pasiekimo rodiklis „Žvejai, kuriems suteiktos individualios išmokos (kompensacijos), žvejybos
laivą, kuriame jie dirbo, atidavus į metalo laužą arba perorientavus kitai ne pelno veiklai“.
Skatinant žuvininkyst÷s produktų gamintojų organizacijų kūrimąsi ir aktyvią veiklą, prisidedant
prie bendros rinkos organizavimo, pagal BPD 4.10 priemon÷s veiklos sritį „Parama gamintojų
organizacijų kūrimuisi, veiklai ir kokyb÷s gerinimo planų įgyvendinimui“ 2008 m. laikotarpiu
įgyvendintas vienos gamintojų organizacijos projektas. BPD numatyta pasiekimo rodiklio
„Paremtų gamintojų organizacijų skaičius“ reikšm÷ įgyvendinta 100 proc., o pagal pasirašytas
sutartis – 50,0 proc.
Rezultatų rodiklis „Gamintojų organizacijų, kurių pripažinimas nebuvo panaikintas, skaičius“
buvo įgyvendintas 2004–2007 m. laikotarpiu. Antrasis rezultatų rodiklis „Bendras
sukurtų/išlaikytų darbo vietų skaičius“ ir poveikio rodiklis „Sukurtų papildomų/išlaikytų darbo
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vietų skaičius“ per 2008 m. nebuvo įgyvendintas, nes pagal šią priemonę per visą BPD
laikotarpį nebuvo pateikta projektų, kuriais būtų kuriamos ar išlaikomos darbo vietos.
41 lentel÷. BPD 4.10 priemon÷s fiziniai įgyvendinimo rodikliai 2008 m.91
Rodiklio
tipas

1

Pasiekimo
rodikliai

Mato
vienetas

2

3

4

Planuojami
pasiekti
rodikliai
pagal
sutartis
5

Pasiekti
rodikliai
per 2008 m.
laikotarpį

Pasiekta
per 2008 m.
laikotarpį,
palyginti su
BPD
priedu,
proc.

Pasiekta
per 2008 m.
laikotarpį,
palyginti su
sutartimis,
proc.

6

7=6/4*100

8=6/5*100

1.

Paremtų gamintojų
organizacijų skaičius

vnt.

1,0

2,0

1,0

100,0

50,0

2.

Žvejai, kuriems suteiktos
individualios išmokos
(kompensacijos),
žvejybos laivą, kuriame
jie dirbo, atidavus į
metalo laužą arba
perorientavus kitai ne
pelno veiklai

vnt.

120,0

71,0

26,0

21,7

36,6

3.

Įgyvendinti kolektyviniai
projektai

vnt.

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.

Gamintojų organizacijų,
kurių pripažinimas
nebuvo panaikintas,
skaičius

vnt.

1,0

2,0

0,0

0,0

0,0

2.

Bendras
sukurtų/išlaikytų darbo
vietų skaičius

vnt.

115,0

3,0

0,0

0,0

0,0

1.

Sukurtų
papildomų/išlaikytų
darbo vietų skaičius

vnt.

110,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Rezultatų
rodikliai

Poveikio
rodikliai

Rodiklio pavadinimas

Planuojami
pasiekti
rodikliai
pagal BPD
priedą

Šaltinis: Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo 2007 m. ataskaita; BPD
rodiklių įgyvendinimo pažangos būkl÷ pagal projektus (2009 m. rugs÷jo 23 d. SFMIS duomenys).

91 Remiantis Nacionalin÷s mok÷jimo agentūros prie Žem÷s ūkio ministerijos darbuotojų paaiškinimais, per 2009 m. laikotarpį pasiekti projektų
įgyvendinimo rodikliai į SFMIS bus suvedami 2010 m. sausio m÷n., kada projektų vykdytojai pateiks ataskaitas.
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