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I.DALIS. KAS MES: ESAMA SITUACIJA IR MŪSŲ SIEKIAI.
1. Klaipėdos ŽVVG vertybės, Klaipėdos ŽVVG teritorijos vizija iki 2023 m. ir Klaipėdos
ŽVVG misija

1.1. Įžanga.
Šio dokumento tikslas - pateikti Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės 2016 - 2023 m.
strategiją, siekiant įgyvendinti bendrus Klaipėdos žuvininkystės bendruomenės poreikius ir tikslus bei
tikintis gauti EJRŽF lėšas šiai strategijai įgyvendinti.
Šiuo metu Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė yra vienintelė realiai veikianti ir žvejų
bendruomenės interesus atstovaujanti bei VPS teikianti asociacija Klaipėdos mieste.
Tai yra antroji asociacijos teikiama strategija. Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė
sėkmingai įgyvendino 2007 - 2013 m. finansinio laikotarpio strategiją, kurios metu buvo įgyvendinti ir
administruoti projektai bei įkurtos 45 naujos darbo vietos. Nauja strategija apima laikotarpį iki 2023
metų.
Strategijoje nustatyti pagrindiniai VVG teritorijos plėtros poreikiai, strategijos prioritetai,
priemonės ir veiklos sritys, kurių aktualumas buvo patvirtintas atlikus reprezentatyvią Klaipėdos miesto
bendruomenės apklausą.
Klaipėdos ŽVVG aktyviai ruošiasi naujos strategijos įgyvendinimui. Sudaryta iniciatyvinė
grupė dalyvavo mėnesį trukusiuose mokymuose. Strategija buvo parengta ir pristatyta VVG nariams
bei visuomenei konsultuojantis su Klaipėdos bendruomene, valdžios ir verslo sektorių atstovais.
Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė dėkoja Klaipėdos miesto žuvininkystės
bendruomenei už pagalbą rengiant strategiją ir tikisi palankaus strategijos vertinimo Nacionalinėje
mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos.

1.2. Informacija apie Klaipėdos ŽVVG.
Klaipėdos ŽVVG juridinių asmenų registre įregistruota 2008 metų liepos 24 d. Steigimo
iniciatyvinę grupę sudarė P. Cirtautas, G. Adomauskas ir B. Šimkus.
VVG įkurta horizontalios partnerystės principu. Ji apjungia Klaipėdos žuvininkystės regiono
gyventojų bendruomenę, socialinius ir kitus partnerius, vietos valdžios ir verslo atstovus. ŽVVG
atstovauja Klaipėdos miesto žuvininkystės sektoriaus interesus. Klaipėdos ŽVVG tikslas - užtikrinti
tvarią Klaipėdos miesto žuvininkystės plėtrą įgyvendinant LEADER metodą.
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Asociacija yra savanoriška organizacija, veikianti Klaipėdos mieste, sudaryta bendriems narių
poreikiams ir tikslams įgyvendinti. Vietos veiklos grupė veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos
Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų
įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų, savo veiklą
grindžia įstatais.
Klaipėdos ŽVVG buveinės vieta – Birutės g. 22-311, Klaipėda.
Iš viso Klaipėdos ŽVVG šiuo metu priklauso 20 narių.
1. Lentelė. Klaipėdos ŽVVG nariai ir jų atstovaujamos organizacijos.
Žuvininkystės bendruomenių, socialinių ir kitų partnerių bei jų asociacijų atstovai – 7 nariai
1.

Tarptautinė žuvies perdirbėjų ir žvejų asociacija „Baltijos vienybė“

2.

Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija

3.

Lietuvos marinistikos žurnalistų klubas „Marinus“

4.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Klaipėdos skyrius

5.

Klaipėdos miesto sportinės žūklės klubas „Kurėnas“

6.

Žuvininkystės ir laivybos tarpšakinė organizacija

7.

Garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrija „Smiltelė“

Žuvininkystės verslo atstovai – 12 narių
8.

UAB „Rikneda“

9.

UAB „Spika“

10.

R.Mišeikio individuali įmonė

11.

G.Tydiko žvejybos įmonė

12.

UAB „Melnragės molas“

13.

AB „Laivitė“

14.

UAB „Pasaulio žuvys“

15.

UAB ,,Mini molas“

16.

UAB ,,Saimeris“

17.

Gintautas Adomauskas

18.

Arvydas Žiogas

19.

Benas Šimkus

Žuvininkystės regiono valdžios atstovai – 1 narys
20.

Klaipėdos miesto savivaldybė

Klaipėdos ŽVVG valdybą sudaro 12 narių, kurie atstovauja įvairiems žuvininkystės regiono
interesams. Narių sąrašas pridedamas lentelės forma.
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2 lentelė. Klaipėdos ŽVVG valdybos struktūra.
Nr.

Vardas Pavardė

Atstovaujama institucija

Pareigos

1.

Arvydas Žiogas

UAB „Rikneda“

Valdybos pirmininkas

2.

Gintaras Gylys

UAB „Spika“

Narys

3.

Akvilė Kungienė

Lietuvos žuvininkystės
produktų gamintojų asociacija

Narys

4.

Goda Ubartienė

UAB „Spika“

Narys

5.

Saulius Valiulis

Klaipėdos miesto savivaldybės Narys
administracija

6.

Vytautas Čepas

Klaipėdos miesto savivaldybės Narys
taryba

7.

Indrė Butėnienė

Klaipėdos miesto savivaldybės Narys
administracija

8.

Vidmantas Matutis

Lietuvos marinistikos žurnalistų Narys
klubas „Marinus

9.

Alfonsas Bargaila

Lietuvos
žuvininkystės Narys
produktų gamintojų asociacija

10.

Valerijonas Bernotas

Tarptautinė žuvies perdirbėjų ir Narys
žvejų
asociacija
„Baltijos
vienybė“

11.

Gabrielė Tumėnaitė

G.Tydiko žvejybos įmonė

12.

Rūta Nazarovaitė

Lietuvos medžiotojų ir žvejų Narys
draugijos Klaipėdos skyrius

Narys

Klaipėdos ŽVVG valdymo organas atstovauja įvairių žuvininkystės regiono gyventojų ir
mokslo interesams. Klaipėdos ŽVVG valdybą sudaro:


žuvininkystės bendruomenė 5 nariai - 42 proc.;



verslo atstovai 4 nariai – 33 proc;


vietos valdžios 3 atstovai - 25 proc.
VVG valdybą sudaro 42 proc. moterų ir 58 proc. vyrų, valdybai priklauso 5 jaunimo atstovai.
Klaipėdos ŽVVG veiklos forma – asociacija.
Klaipėdos ŽVVG tikslai:


telkti žuvininkystės regiono gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu;


rengti žuvininkystės regiono plėtros strategiją ir organizuoti jos įgyvendinimą, tikslingai
naudojant vietos išteklius ir viešąją paramą;
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užtikrinti efektyvią VVG veiklą, įgyti įgūdžių ir aktyviai juos taikyti;


teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei
žuvininkystės regiono plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;

organizacijoms



organizuoti žuvininkystės dalyvių švietimą bei mokymą;



organizuoti ir teikti paramą projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;

dėl


skatinti VVG narių bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir
tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.
VVG valdymo organų funkcijos reglamentuotos Klaipėdos ŽVVG įstatuose, kuriuose
numatyta, kad sprendimą skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti priima valdyba.
Pagal įstatus, Klaipėdos ŽVVG valdymo organai yra visuotinis narių susirinkimas, valdyba,
pirmininkas (3 pav.).

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

VALDYBA

PIRMININKAS

3 pav. Klaipėdos ŽVVG valdymo schema.
Aukščiausias Klaipėdos ŽVVG valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas, šaukiamas ne
rečiau kaip kartą per metus.
Vienasmenis valdymo organas – VVG pirmininkas, renkamas ketverių metų laikotarpiui.
Klaipėdos ŽVVG valdybos sudėtis atitinka nustatytas atstovavimo proporcijas.
Kaip dokumento priedas pridedama Klaipėdos ŽVVG įstatų kopija, kuriuose detaliai aprašoma
asociacijos valdymo ir veiklos organizavimo tvarka.
Siekiant Klaipėdos ŽVVG efektyvaus iškeltų tikslų įgyvendinimo ir vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo valdymo užtikrinimo, Klaipėdos ŽVVG nariams paskirstytos ir patvirtintos veiklos
funkcijos. Kiekvienas ŽVVG narys atlieka jam paskirtas funkcijas pagal savo galimybes ir
kompetenciją.
Sudarytos penkios darbo grupės:


Informavimo ir mokymų grupė;



Ekonominės veiklos įvairinimo grupė;
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Žuvininkystės sektoriaus plėtros grupė;



Tarptautinio bendradarbiavimo grupė;


Viešųjų pirkimų komisija.
Į darbo grupių sudėtį įeina valdybos ir kiti Klaipėdos ŽVVG nariai. Atliktų darbų
įgyvendinimas ir rezultatai pristatomi ŽVVG susirinkimuose, analizuojamos sėkmės ir
nesėkmės, iškilusios problemos, taikyti gerosios patirties pavyzdžiai. ŽVVG susirinkimai
protokoluojami, aktuali informacija skelbiama vietos spaudoje, viešinama ŽVVG narių pagalba.
Darbo grupių numatytų veiksmų įgyvendinimą užtikrina Klaipėdos ŽVVG pirmininkas, kuris
primena ir padeda atlikti darbus atsakomybę prisiėmusiam asmeniui. Darbais ir atsakomybe už
jų įvykdymą pasiskirstoma vadovaujantis savanoriškumo principu.
Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administraciją sudaro VPS administravimo vadovas,
VPS administratorius, VPS buhalterinės apskaitos specialistas ir (arba) finansininkas, viešųjų ryšių
specialistas. Administracija bus atrenkama pagal konkrečius kriterijus, užtikrinančius minėtų asmenų
administravimo, metodinius ir finansų valdymo gebėjimus įgyvendinti strategiją ir administruoti
viešąsias lėšas.

1.3
Klaipėdos ŽVVG kompetencija, gebėjimai ir patirtis projektų
administravimo, finansų valdymo, aplinkosaugos, bendradarbiavimo su šalies ir
(arba) užsienio organizacijomis srityse.
Klaipėdos ŽVVG nariai turi visas reikiamas patirtis ir kompetencijas, susijusias su projektų
administravimu, finansų valdymu ir kitais klausimais, reikalingais sėkmingam strategijos
įgyvendinimui. Įgyvendinant strategiją konkrečioms pareigoms bus paskirti tik atitinkamą
kvalifikaciją turintys žmonės.
Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai:
VPS administravimo vadovui – turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą
ir ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį projektų valdymo srityje arba turėti ne mažesnę nei 5 metų darbo
patirtį VPS, dvisektorių VPS ar kaimo vietovių vietos plėtros strategijų administravimo ir
įgyvendinimo srityje;
VPS buhalterinės apskaitos specialistui ir (arba) finansininkui – turėti aukštąjį išsilavinimą
buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje ir ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos
tvarkymo ir (arba) finansų valdymo srityje arba turėti ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį buhalterinės
apskaitos tvarkymo ir (arba) finansų valdymo srityje įgyvendinant VPS, dvisektores VPS ar kaimo
vietovių vietos plėtros strategijas;
VPS administratoriui – turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį
projektų valdymo srityje arba turėti ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį VPS, dvisektorių VPS ar
kaimo vietovių vietos plėtros strategijų administravimo ir įgyvendinimo srityje;
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viešųjų ryšių specialistui (ŽVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatintojui) – turėti
aukštąjį išsilavinimą arba turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį VPS, dvisektorių VPS ar kaimo
vietovių vietos plėtros strategijų administravimo ir įgyvendinimo srityje.

1.4 Klaipėdos žuvininkystės VVG įgyvendinti ir planuojami įgyvendinti
veiksmai, siekiant socialiai atskirtus (pažeidžiamus) ŽVVG teritorijos
žuvininkystės regiono bendruomenės narius įtraukti į savo veiklą.
Klaipėdos ŽVVG taip pat akcentuoja tikslinių grupių įtraukimą į žuvininkystės regiono
plėtros procesus:
VVG valdybos sudėtyje yra 5 jaunimo atstovai;
Vietos projektų prioritetiniuose atrankos kriterijuose įrašyti tokie kriterijai kaip didesnis
sukuriamų darbo vietų skaičius; vietos projekto rezultatai turi būti skirti tikslinėms
grupėms;
socialinės atskirties prevencijai, iš žvejybos besitraukiančioms/mažinančioms žvejybą
įmonėms sudaryta galimybė diversifikuoti savo veiklą bei perkvalifikuoti darbuotojus;
strategijoje numatyta skatinti naujų darbo vietų kūrimą žuvininkystės sektoriuje, taip pat ir
kitose srityse;
numatyta įgyvendinti projektus, kurių tikslas įtraukti jaunimą į su žvejyba susijusią veiklą.
Tokiu būdu jaunimui bus sudaromos sąlygos aktyviai ir tikslingai praleisti laisvalaikį.

1.5

Klaipėdos ŽVVG dalyvavimas formuojant tinklą ir jo veikloje.

2010 m. buvo įkurta Asociacija „Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas“. Tai
savanoriška, savarankiška organizacija, pagal savo tikslus ir uždavinius artima Lietuvos kaimo tinklui
ir vienijanti 15 (penkiolika) Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių žuvininkystės regionų vietos
veiklos grupių. ŽVVG tinklas yra organizacija, įsteigta bendriems jos narių poreikiams ir tikslams,
kurie nėra priešingi Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti ir įgyvendinti,
koordinuoti jos narių veiklą, atstovauti narių interesams ir juos ginti bei tenkinti kitus viešuosius
interesus. Juridinė forma - asociacija. Tinklo nariai - Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos
grupės, įvykdžiusios 2007 - 2013 m. NMA patvirtintas ir finansuojamas žuvininkystės regionų plėtros
strategijas, bei šiuo metu rengiančios 2014 - 2020 m. žuvininkystės regionų plėtros strategijas.
Pagrindiniai Lietuvos žuvininkystės tinklo tikslai ir uždaviniai:
užtikrinti Lietuvos žuvininkystės tinklo narių tarpusavio ir tarptautinius palaikymo ryšius,
siekiant skatinti keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika, skatinti ir įgyvendinti tarpregioninį ir tarptautinį
bendradarbiavimą bei informacijos sklaidą;
telkti Lietuvos žuvininkystės tinklo narius veikti kartu, padėti įgyvendinti jų parengtas ir
patvirtintas strategijas, teikiant administracinių gebėjimų, teisinę ir kitą pagalbą;
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tiekti Lietuvos žuvininkystės tinklo narių ekonominės ir socialinės gerovės, didinant
žuvininkystės ir akvakultūros produktų pridėtinę vertę;
padėti išlaikyti ir subalansuoti užimtumą Lietuvos žuvininkystės sektoriuje, išlaikyti
esamas darbo vietas ir kurti naujas, siekti moterų ir vyrų lygybės principo, siekiant skaidrumo, remti
žuvininkystės sektoriaus ekonominę ir socialinę pertvarką;
padėti gerinti aplinką, kurioje vykdoma žuvininkystės veikla;
organizuoti Lietuvos žuvininkystės tinklo narių bei žuvininkystės sektoriaus darbuotojų
mokymą bei kvalifikacijos kėlimą Lietuvoje ir ES valstybėse narėse;
skleisti ir dalintis pasiteisinusia žuvininkystės patirtimi tarptautiniu lygmeniu.
Klaipėdos ŽVVG yra šio tinklo narys ir aktyviai dalyvauja tinklo veikloje. Klaipėdos ŽVVG
vadovas Arvydas Žiogas yra Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo vadovas.

1.6 Klaipėdos ŽVVG strategijos rengimas.
Klaipėdos ŽVVG strategijai rengti buvo sudaryta iniciatyvinė grupė. Ji dalyvavo mėnesį
trukusiuose mokymuose, kuriuose gilino strategijos rengimo ir kitas žinias. Mokymuose dalyvavo
7 Klaipėdos ŽVVG nariai: Alina Velykienė, Vidmantas Matutis, Saulius Lukošius, Stasys
Vagnorius, Petras Pareigis, Audrius Valaiša, Arvydas Žiogas.
5 pav. VPS strategijos rengimo mokymai.

Rengiant strategiją buvo nuolat konsultuojamasi su Klaipėdos miesto žvejų bendruomene,
10

Klaipėdos miesto savivaldybe, kitomis institucijomis. Buvo atliktas Klaipėdos miesto gyventojų
tyrimas (apklausa), kurio metu apklausti 302 respondentai. Pagal bendruomenės apklausos rezultatus
buvo suformuluoti pagrindiniai strategijos prioritetai ir priemonės.

1.7 ŽVVG bendruomenės dalyvavimo rengiant strategiją aprašymas.
Klaipėdos ŽVVG bendruomenės nariai pakankamai aktyviai dalyvavo rengiant strategiją.
Siekiant aktyvinti bendruomenės narius, informacija apie ŽVVG ir rengiamą jos atstovaujamos
teritorijos strategiją buvo patalpinta Klaipėdos miesto savivaldybės informaciniame portale,
Klaipėdos ŽVVG puslapyje http://www.klaipedazvvg.lt/ , taip pat parengti pranešimai spaudai, kurie
buvo patalpinti kitose žiniasklaidos priemonėse. Rengiant strategijos projektą Klaipėdos miesto
bendruomenės buvo kviečiamos išsakyti savo nuomonę svarstymo metu bei joms buvo suteikta
galimybė tai padaryti raštu.
Parengus Klaipėdos ŽVVG vietos plėtros strategiją, buvo organizuotas viešasis strategijos
projekto aptarimas, kuriame galėjo dalyvauti visi Klaipėdos žuvininkystės bendruomenės nariai.
Strategija 2016 m. liepos 19 d. buvo pristatyta Žvejų bendruomenei ir Klaipėdos miesto
bendruomenei dviejuose susitikimuose. Šių susitikimų dalyvių sąrašas pridedamas kaip dokumento
priedas.
6 pav. VPS strategijos pristatymas bendruomenei 2016 m. liepos 19 d.
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7 pav. VPS strategijos pristatymas bendruomenei 2016 m. liepos 19 d.

Galutiniam strategijos projektui ir jo pateikimui NMA 2016 m. rugpjūčio 30 d. vykusiame
visuotiniame narių susirinkime vienbalsiai pritarė posėdyje dalyvavę valdybos nariai. Protokolo
išrašas pridedamas kaip dokumento priedas.

1.8 . Klaipėdos ŽVVG vertybės.
Klaipėdos ŽVVG nariai vadovaujasi apibrėžtomis ir visų ŽVVG narių priimtomis vertybėmis
tiek ŽVVG vidaus, tiek išorės santykiuose. Bendras Klaipėdos ŽVVG narių sutarimas dėl pagrindinių
vertybių užtikrina jų įsipareigojimą procesui, didina motyvaciją. Priimdami sprendimus Klaipėdos
ŽVVG nariai derina savo interesus, poreikius ir galimybes, įgyvendina pareigą nusišalinti.
Klaipėdos ŽVVG vertybės pateikiamos lentelės forma.
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3. Lentelė. Klaipėdos ŽVVG vertybės.
Vertybė

Komentaras

Lygiateisiškumas

Visi Klaipėdos ŽVVG nariai turi vienodas teises dalyvaudami ŽVVG
veikloje.
Išklausoma visų Klaipėdos ŽVVG narių nuomonė, į kiekvieno nuomonę
įsiklausoma, kiekvieno nuomonė yra svarbi.
Visa veikla vykdoma viešai, visa informacija susijusi su Klaipėdos
ŽVVG vykdoma veikla yra prieinama kiekvienam jos nariui.
Kiekvienas narys yra atsakingas už savo priimtus įsipareigojimus.
Kiekvienas pradėtas darbas turi būti pabaigtas.
Visi veiksmai, veiklos iš anksto planuojami, žinant veiklos tikslus,
numatant etapus.
Priimant sprendimus atsižvelgiama į tikrus, patikrintus faktus, o ne į jų
interpretaciją.
Visi sprendimai priimami ieškant kompromisų, derinant bendrus
interesus ir siekiant susitarimo.
Sveikintina kiekviena nauja iniciatyva. Klaipėdos ŽVVG stipri tiek kiek
joje yra erdvės inovacijai, tobulėjimui.
Klaipėdos ŽVVG nariai dalijasi patirtimi, informacija.

Tolerancija
Skaidrumas
Atsakingumas
Nuoseklumas
Objektyvumas
Konsensusas
Iniciatyvumas
Atvirumas

1.9 Klaipėdos ŽVVG teritorijos vizija iki 2023 m.
Klaipėdos 2023 m. vizija - patrauklus gyventi ir dirbti miestas, kuriame žuvininkystės sektorius
ženkliai prisideda prie miesto ekonominio, kultūrinio ir socialinio gyvenimo kokybės gerinimo.
2023 metais Klaipėda yra miestas, kuris puoselėja gamtos ir kultūros išteklius, o jo gyventojai yra
verslesni, bendruomeniškesni, mokantys naudotis naujosiomis technologijomis.
Pasinaudojus Klaipėdos ŽVVG teikiama nauda regione sumažėja nedarbas, pagerėja aplinkos ir
gyvenimo kokybė, puoselėjami gamtos ir kultūros ištekliai.

1.10 Klaipėdos ŽVVG misija.
Klaipėdos ŽVVG - tai asociacija, organizacija, sutelkianti skirtingų sektorių valdžios, verslo ir
pilietinės bendruomenės, žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus atstovus, nagrinėti, analizuoti
esančias problemas, ieškoti būdų jas spręsti, didinti visuomenės dalies dalyvavimą šiame sektoriuje,
skatinti jaunimo integraciją susidomėti žuvininkystės sektoriumi. Skatinti naudoti turimus gamtinius
išteklius žuvies gavybai bei saugoti esamus išteklius, kad mažėtų aplinkos tarša.
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Klaipėdos ŽVVG tikslas: skatinti permainas, organizuoti žuvininkystės plėtros strategijos
įgyvendinimą, kurti vieningą, ekonomiškai patrauklią aplinką, atstovaujančią žuvininkystės sektoriaus
ir su juo susijusių bendruomenių, pilietinių iniciatyvų interesus, mokytis ir konsultuoti vietos projektų
vykdytojus. Galutinis tikslas - pasiekti ekonomikos pažangos žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje,
sukurtų darbo vietų skaičiaus didėjimas.
KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS MISIJA – diegti
LEADER metodą nuo žuvininkystės priklausomame Klaipėdos miesto regione ir, įgyvendinant vietos
plėtros strategiją, padidinti atstovaujamo regiono plėtotės darną, užtikrinti žmogiškųjų išteklių bei
regiono socialinei, ekonominei ir aplinkosauginei plėtrai skirtų priemonių sąveiką, formuoti
tarptautinius ryšius.
Klaipėdos ŽVVG - tai tobulėjanti organizacija, telkianti žuvininkystės sektoriaus visuomenines
organizacijas, žuvininkystės regiono valdžios institucijas ir žuvininkystės verslo struktūras bendrai
veiklai.
Klaipėdos ŽVVG tenkina žmonių, gyvenančių ir dirbančių Klaipėdos mieste, poreikius, taip pat
žuvininkystės sektoriaus ir akvakultūros verslų lūkesčius.
2. Klaipėdos ŽVVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos ir gyventojų
poreikių analizė
2.1.

Pagrindiniai Klaipėdos ŽVVG teritorijos duomenys, teritorijos išskirtinumas, identitetas ir
gamtos išteklių analizė. (2015 m. duomenys)

Klaipėdos ŽVVG apimama teritorija yra vientisa ekonomine, socialine ir geografine prasme,
t.y. apima visą Klaipėdos miesto savivaldybės teritoriją. (R1) Klaipėdos ŽVVG yra vienintelė tokio
pobūdžio organizacija, įsikūrusi Klaipėdos mieste, atstovaujanti žuvininkystės bendruomenės
interesus.
Klaipėda - trečiasis pagal dydį Lietuvos miestas, Kuršių marių ir Baltijos jūros susiliejimo
vietoje, stambus neužšąlantis jūrų uostas. Miestas yra Lietuvos Vakarų regiono centras, turi atskiros
savivaldybės statusą, yra Kuršių nerijos nacionalinio parko ir Pajūrio regioninio parko direkcijos.
(R2)
Per Klaipėdą teka Danė (Dangė), įtekanti į marias. Klaipėdos miestas išsidėstęs prie vietos,
kur Kuršių marios įteka į Baltijos jūrą. Didžioji miesto dalis yra ryčiau jūros ir marių. Klaipėdoje yra
dvi perkėlos: senoji (miesto centre) ir naujoji (į pietus nuo centro). Išilgai Kuršių marių yra uostas,
kurio šiaurinis kraštas siekia Baltijos jūrą, o pietinis baigiasi ties Medžių prieplauka – Kuršių marių
įlankėle, esančia ties Kiaulės Nugaros sala; čia yra tarptautinė jūrų perkėla. Klaipėdoje yra unikalus
jūrų muziejus ir delfinariumas. Šiauriau Klaipėdos išlikusios natūralios kopos, veda pėsčiųjų ir
dviračių takai į Palangą. (R3)
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Žuvininkystė Klaipėdoje – gilias tradicijas turinti veikla. (R4) Pastaruoju metu žuvininkystės
veikla Klaipėdoje patiria ekonominius ir socialinius sunkumus dėl žvejybos pajėgumų mažinimo,
vykdomos išteklių tausojimo politikos. (R5) Iš žuvininkystės veiklos vis sunkiau pragyventi, jauni
asmenys mažai domisi šia veikla, žuvininkystės bendruomenės silpnos, trūksta jų aktyvaus
dalyvavimo, kuriant savo regiono ateitį. 1
Miesto teritorija – 9800 hektarų. Iš jų 38,03 % tenka pastatams, 1,41 % užima keliai, 8,45 % –
žemės ūkio naudmenos, 14,08 % – vandens telkiniai, 38,03 % – kitos paskirties žemės. (R6) 2
Gamtiniai ištekliai sudaro galimybes Klaipėdos miesto gyventojams užsiimti žvejybos ir
akvakultūros veikla. (R7)
Be Baltijos jūros ir Kuršių marių Klaipėdos mieste yra nemažai nedidelių paviršinio vandens
telkinių, kurių dauguma – dirbtiniai. Natūralios kilmės yra tik Mumlaukio ežeras, esantis šiaurinėje
miesto dalyje ir savivaldybės teritorijoje tekančios upės – Danė, Smeltalė, Ringelis, Žvejonė,
Kretainis, Purmalė. (R8) Tai miesto gyventojams labai svarbūs traukos objektai, kurių estetinis ir
rekreacinis vaidmuo glaudžiai susijęs su vandens kokybe. Be to, tvenkiniai, ežerai ir upeliai didina
biologinę įvairovę mieste – čia sutinkama nemažai augalų rūšių, peri ar maitinasi vandens paukščiai,
gausu kitų vandens organizmų. (R9)
Miesto vandens telkiniai
Miesto vandens telkiniuose monitoringo metu renkami duomenys apie pagrindinius aplinkos
parametrus ir jų poveikį gyviems organizmams, vertinama rūšių įvairovė bei populiacijų gausumo
kaita.3
Vandens užterštumo tyrimai nuolat atliekami devyniuose vandens telkiniuose. Danės žiotyse
yra atliekami matavimai pagal valstybinio monitoringo programą. Vandens kokybė vertinama
atsižvelgiant į ribines kokybės rodiklių reikšmes ir didžiausias leidžiamas koncentracijas. Taip pat
stebima vandens organizmų (bakterioplanktono, fitoplanktono, zooplanktono, dugno organizmų, žuvų,
augalų) rūšių įvairovė ir jų gausumą apibūdinantys parametrai. Vandens telkinių švaros būklė yra
patenkinama.4 (R10)
Žuvys
Dauguma miesto paviršinio vandens telkinių yra maži, seklūs, nepratekantys kūdrų tipo
tvenkiniai, todėl čia gali gyventi tik aplinkos sąlygoms nereiklios žuvų rūšys, o žuvų įvairovė
nedidelė. Žymiai daugiau rūšių, jų tarpe ir retų bei saugomų, sutinkama Danės ir Smeltalės upės bei
Karaliaus Vilhelmo kanale.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programa, 5 psl.
Šaltinis: „Apie Klaipėdą“ https://www.klaipeda.lt/lit/Apie-klaipeda/1235
3
Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringas. 2015 m. Ataskaita.
http://klaipedosmonitoringas.lt/failai/2015metine.pdf
1
2

Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringas. 2015 m. Ataskaita.
http://klaipedosmonitoringas.lt/failai/2015metine.pdf
4

15

Iš viso Klaipėdos vandens telkiniuose aptikta 20 žuvų rūšių5, šešios iš jų yra saugomos: upinė
nėgė – pagal Berno konvenciją ir Natura 2000 saugoma Europoje rūšis; upėtakis – globojama
Lietuvoje rūšis; salatis – globojama Lietuvoje rūšis ir, kaip kartuolė ir saulažuvė, yra saugoma rūšis
Europoje pagal Berno konvenciją ir Natura 2000. Didžiausia žuvų rūšių įvairovė užfiksuota Danės
upėje aukščiau Klaipėdos ir Karaliaus Vilhelmo kanale – po 10 žuvų rūšių; mažiausiai – po 3 rūšis –
Draugystės ir Dubysos g. – Šilutės pl. tvenkiniuose. (R11)
Gausiausia ir produktyviausia žuvų bendrija sutinkama Smeltalės upės žiotyse, čia vyrauja
kuoja, gružlys ir lydeka. Smeltalėje aukščiau Klaipėdos žuvų bendrija taip pat labai produktyvi, jos
branduolį sudaro ešerys, kuoja, meknė ir upėtakis.
Danės upės žuvų bendrijos struktūra būdinga vidutinio dydžio šiltavandenėms upėms, čia
vyrauja salatis, šapalas, kuoja, ešerys, lydeka, saulažuvė, paprastoji aukšlė, kartuolė, plakis. Virš 80
proc. bendrijos gausumo sudaro smulkios žuvų rūšys (saulažuvės, kartuolės ir paprastos aukšlės), o
pagrindinę biomasės dalį sudaro lydekos. Danės upė daro įtaką ir Jono kalnelio kanalo žuvų bendrijai.
Mumlaukio ežero žuvų bendrija, būdinga distrofiniams ir distofizuojantiems ežerams. Čia tiek
pagal gausumą, tiek pagal biomasę dominuoja auksiniai karosai, sutinkami lynai ir raudės.
Karaliaus Vilhelmo kanale gausiausi buvo ešeriai, kuojos paprastosios aukšlės ir raudės. Taip
pat sutinkami lynai, lydekos, plakiai bei palyginus retos rūšys: pūgžlys, meknė ir salatis. Pagal
bendrijos struktūrą Karaliaus Vilhelmo kanalo bendrija daugiau būdinga ežerams ir tvenkiniams, o ne
upėms.
Pagrindinės žuvų rūšys, kurios yra svarbios mėgėjiškai žvejybai (R12), miesto vandens
telkiniuose yra lydeka, ešerys, kuoja, auksinis ir sidabrinis karosas, lynas, karpis, meknė bei upėtakis.
Gausi upėtakių populiacija, aptikta Smeltalėje aukščiau Klaipėdos. Meknių populiacijos amžinė
struktūra Smeltalės upėje taip pat gerai subalansuota.
Šiuo metu Baltijos jūroje pastebimas invazinių žuvų - grundulų antplūdis, kuris sudaro
aplinkosauginę problemą, kadangi ši invazinė rūšis išstumia ir naikina kitas rūšis. (R13)6
Pažymėtina, kad vertinant pagrindinius Klaipėdos ŽVVG teritorijos duomenis, teritorijos
išskirtinumą, identitetą ir gamtos išteklių analizę ankstesnių (2011 m.) metų duomenis nagrinėti būtų
netikslinga, kadangi šie rodikliai praktiškai nesikeitė (teritorijos duomenys, gamtos ištekliai).
Situacijos analizė atskleidžiama 2015 m. duomenimis.
2.2.

Klaipėdos ŽVVG teritorijos gyventojų poreikių analizė.

Klaipėdos ŽVVG 2016 m. dirbo mobilizuodama Klaipėdos bendruomenę naujosios strategijos
rengimui. Nustatant vietos bendruomenės poreikius buvo vadovaujamasi bendruomenės narių
komentarais ir siūlymais strategijos rengimui, taip pat atsižvelgiant į 2007-2013 m. strategijos
įgyvendinimo rezultatus.
5
6

Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringas
Gamtos tyrimų centras: http://www.gamtostyrimai.lt/lt/naujienos/rusis-kelianti-gresme-baltijos-juros-bioivarovei
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Gyventojų poreikiai buvo tiriami naudojant

kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus –

įsigyta gyventojų nuomonės tyrimo paslauga, kurią atliko UAB „Desanta”. Parengta išsami anketa,
atliktas tyrimas „KLAIPĖDOS MIESTO TERITORIJOS GYVENTOJŲ, VERSLO ATSTOVŲ IR
VEIKIANČIŲ BENDRUOMENIŲ TYRIMAS“, apklausta 300 žmonių ir pateikta apibendrinta tyrimo
ataskaita.
Klaipėdos žuvininkystės bendruomenės poreikių nustatymui, problemų identifikavimui ir
pasiūlymų joms spręsti gavimui naudotas anketavimo metodas. Anketa sudaryta iš atvirų ir uždarų
klausimų. Atvirais klausimais buvo siekiama identifikuoti ypatingus regiono bruožus, kuriais
regionas pasižymi ir bendruomenė jais didžiuojasi ir kurie gali būti pagrindiniais regiono plėtrą
skatinančiais veiksniais. Taip pat siekta identifikuoti regione esančias problemas ir jų sprendimo
galimybes.
Uždarais klausimais buvo siekiama įvertinti esamą regiono būklę, vertinant gamtos ir
žmogaus sukurtus išteklius, bendruomenės sutelkimą ir tapatumą, žmogiškuosius išteklius,
ekonomikos išsivystymą. Taip pat siekta identifikuoti, kokiai ES paramos sričiai teikiama
pirmenybė, norint išspręsti regiono problemas.
Siekiant nustatyti žuvininkystės bendruomenės poreikius, problemas bei įvertinti galimas
paramos priemones, jų apimtį buvo parengta apklausos anketa, kuri išplatinta Klaipėdos miesto
žuvininkystės bendruomenės nariams.
TYRIMO APRAŠYMAS.
Metodas:


Tyrimo metodas: anketa – klausimynas su atvirais ir uždarais klausimais;



Apklausa vykdyta apklausiant respondentus viešose erdvėse, buveinėse. Taip pat naudotas
elektroninės anketos metodas. Popierinės anketos išdalintos įvairiose įstaigose ir vėliau
surinktos:



Apklausos anketą sudarė 28 uždari ir atviri klausimai. Anketa pridedama kaip ataskaitos
priedas.
ATRANKA.
Tyrimo metu apklausti Klaipėdos miesto bendruomenės nariai. Respondentai apklausti
Klaipėdos ŽVVG organizuotų susitikimų su visuomene metu. Į šiuos susitikimus buvo pakviesti su
žuvininkyste susiję privatūs ir juridiniai asmenys, savivaldybės atstovai ir kiti interesuoti asmenys.
Likusieji respondentai pasirinkti atsitiktinės atrankos būdu užduodant klausimą apie interesuotumą
apklausos turiniui. Geografiškai miestas buvo padalintas į 4 apklausos zonas.
APKLAUSOS ATLIKIMAS.
Apklausą vykdė UAB Desanta pagal asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės
užsakymą.
Apklausa buvo atliekama 2016 m. liepos 18 d. - rugpjūčio 3 d. Klaipėdos mieste.

17

Atrankos dydis – 300 respondentų. Iš viso apklausti 302 respondentai. Pažymėtina, kad dalis
klausimų atskirose anketose buvo užpildyta ne pilna apimtimi arba nekorektiškai, dėl to jie į bendrą
rezultatų statistiką nepateko.
ATASKAITOJE PATEIKIAMI:


Tyrimo rezultatų analizė;



Tyrimo išvados ir rekomendacijos.

TYRIMO IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
1. Klaipėdos miesto bendruomenei Žuvininkystės sektoriaus problemos ir aktualijos yra
ypatingai svarbios, bendruomenė pasiryžusi dalyvauti sektoriaus veiklose.
2. Respondentai teigiamai vertina miesto žuvininkystės bendruomenės profesinę patirtį ir
įgūdžius. Išskirtinos reikšmės – Nykstančių profesinių žinių išsaugojimas, mokėjimas susitarti ir spręsti
pagrindinius bendruomeninius reikalus, kur beveik pusė apklaustųjų situaciją vertina arba neigiamai,
arba labai neigiamai. Šios problemos gali būti sprendžiamos Klaipėdos ŽVVG projektų pagalba.
3. Respondentai žvejybos įmonių būklę mieste pagrinde vertina kaip nesikeičiančią ir daug
labiau blogėjančią nei gerėjančią. Siekiant išsaugoti Klaipėdos, kaip žuvininkystės centro potencialą
būtina skatinti žvejybos įmones ir gerinti blogėjančią jų situaciją.
4. Respondentai žvejybos potencialo ateities perspektyvas vertina daug labiau neigiamai nei
teigiamai. Bendra situacija rodo, kad būtina skatinti Klaipėdos žvejybos potencialą, ypač tose vietose,
kuriose matoma didžiausia blogėjanti tendencija – žvejyba Baltijos jūroje ir priekrantėje, vietos
perdirbėjų galimybes teikti rinkai produkciją, produkcijos eksportą ir šviežių žuvų tiekimą
gyventojams. Šias neigiamas tendencijas galėtų kompensuoti vykdomi Klaipėdos ŽVVG projektai.
5. Respondentai visas žuvininkystės sektoriaus problemas vertina kaip didelio masto problemas,
ypač išryškėja susidėvėjusios infrastruktūros, pažangių technologijų trūkumą ir kvalifikuotų
žuvininkystės specialistų trūkumą. Prie šių problemų sprendimo ypač prisidėtų tiksliniai Klaipėdos
ŽVVG projektai. Rengiant Klaipėdos ŽVVG strategiją ir formuojant tikslus, rekomenduotina
atsižvelgti į šių problemų aktualumą.
6. Rengiant Klaipėdos ŽVVG VPS rekomenduotina atsižvelgti į respondentų išskirtas
didžiausias Klaipėdos miesto žuvininkystės sektoriaus stiprybes ir silpnybes.
7. Respondentai išskyrė šių sričių projektus, kurie duotų didžiausią naudą Klaipėdos miestui.
Rengiat Klaipėdos ŽVVG strategiją rekomenduotina atsižvelgti į bendruomenės nuomonę ir pateiktus
atsakymus, kurie aiškiai išskiria pagrindines galimų projektų kryptis.
8. Respondentai išskyrė pagrindinius atskirų sričių projektus, kurie jų manymu daugiausiai
prisidėtų prie darbo vietų kūrimo mieste. Rengiant Klaipėdos ŽVVG strategiją rekomenduoti
atsižvelgti į bendruomenės pasiūlytas sritis ir šioms skirti didžiausią dėmesį ir numatyti didžiausią lėšų
dalį.
18

Gyventojų apklausos anketa ir tyrimo ataskaita pridedami kaip šio dokumento priedas Nr. 3.
Apibendrinus atliktas SSGG analizes, išanalizavus anketinių apklausų duomenis, Klaipėdos
ŽVVG suformavo teritorijos plėtros poreikius, kurie ir pristatyti šioje strategijoje.
Pagrindiniai gyventojų poreikiai pristatomi šio dokumento 4 dalyje.
2.3.

Klaipėdos ŽVVG teritorijos socialinė situacija

Viena didžiausių problemų, kurias patiria Lietuva ir Klaipėdos miestas, yra prastėjantys
demografiniai rodikliai. Mažėja gyventojų skaičius – per pastaruosius keliolika metų mieste gyventojų
sumažėjo 19,2 proc.: 2001 m. Klaipėdos mieste gyveno 193,2 tūkst. gyventojų.
2011 m. Klaipėdoje gyveno 79,2 tūkst. žmonių iki 40 metų, iš jų – 39,3 tūkst. vyrai ir 39,9
tūkst. moterys. Iš viso mieste gyveno 74,1 tūkst. vyrų ir 88,8 tūkst. moterų. Dirbančių asmenų skaičius
– 76,6 tūkst., iš jų - 3875 dirbandys pagal verslo liudijimus ir 11,9 tūkst. bedarbių.
2015 m. Klaipėdoje gyveno – 156,1 tūkst. žmonių (žr. 8 pav.) (R14), iš jų 74,3 tūkst. iki
40 metų. Iš viso mieste 2015 m. Statistikos departamento duomenimis buvo 70,6 tūkst. vyrų ir 85,6
tūkst. moterų, 80,8 tūkst. dirbantys asmenys ir 4482 dirbantys savarankiškai asmenys.

8 pav. Klaipėdos m. gyventojų skaičius metų pradžioje 2001–2015 m. Šaltinis – Lietuvos
statistikos departamentas.
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Gyventojų mažėja dėl kelių priežasčių – neigiama natūrali gyventojų kaita, migracija į užsienio
šalis, vidinė migracija į kitas savivaldybes.7 (R15) Pastaroji priežastis turi didelės įtakos gyventojų
skaičiaus mažėjimui Klaipėdos mieste, nes gyventojai, turintys didesnes pajamas, dažnai yra linkę
persikelti į kaimyninę Klaipėdos rajono savivaldybę, kuri yra tarp keleto šalies savivaldybių, kuriose
gyventojų skaičius ne mažėja, o auga. Gyventojų netenkina gyvenimo kokybė miesto daugiabučių
namų kvartaluose (ypač pietinėje miesto dalyje), kur dauguma namų yra energetiškai neefektyvūs,
neestetiškos išvaizdos, viešųjų erdvių ir kiemų infrastruktūra susidėvėjusi ir nepatraukli, nesutvarkyti
želdiniai, trūksta vietų automobiliams statyti. Dėl to žmonės siekia susikurti naują gyvenimo kokybę
individualių namų kvartaluose užmiestyje.
Kita problema – senėjanti visuomenė8 (R16). Keičiasi visuomenės struktūra – mažėja darbingo
amžiaus, vaikų procentas, daugėja pensinio amžiaus žmonių. Demografinės senatvės koeficientas, kuris
rodo, kiek pagyvenusių (65 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių tenka šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus,
Klaipėdos mieste nuo 2001 m. išaugo beveik dvigubai (žr. 9 pav.). Ši tendencija būdinga daugumai
Europos šalių, ne išimtis yra Lietuva ir Klaipėdos miestas. Jauni žmonės išvyksta studijuoti ar dirbti į
šalies sostinę, užsienio valstybes, nebegrįžta į gimtąjį miestą. Šalys ir miestai, kuriuose trūksta jaunimo,
darbingo amžiaus žmonių, nėra patrauklūs investuotojams. Taip pat augant demografinės senatvės
koeficiento reikšmei, svarbu miesto infrastruktūrą bei viešąsias paslaugas pritaikyti besikeičiančiai
visuomenės struktūrai.

9 pav. Klaipėdos miesto demografinės senatvės koeficientas (pagyvenusių (65 metų ir vyresnio
amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus) 2001–2015 m. Šaltinis –
Lietuvos statistikos departamentas.

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba. „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto 2014-2020 metų integruotų investicijų programos
projektui“
7

8
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Aktuali problema yra netolygus socialinių paslaugų pasiskirstymas Klaipėdos mieste bei
priemiesčio teritorijose.9 (R17) Daugiausiai socialinių paslaugų infrastruktūros objektų – lopšelių,
darželių, mokyklų, neformaliojo ugdymo įstaigų ir pan. sutelkta pietinėje miesto dalyje, o šiaurinėje
miesto dalyje jaučiamas minėtos infrastruktūros trūkumas. Dar labiau socialinė infrastruktūra nėra
išvystyta priemiesčio teritorijose, į kurias pastarąjį dešimtmetį persikraustė nemažai klaipėdiečių. Dėl
netolygaus socialinės infrastruktūros pasiskirstymo žmonės yra priversti vežti vaikus į lopšelius,
darželius, mokyklas bei popamokines veiklas į kitą miesto dalį, dažniausiai vykstama individualiais
automobiliais, tai sukuria didelius eismo srautus miesto gatvėse, nesaugias eismo sąlygas, automobilių
stovėjimo vietų trūkumo problemas, automobilių išmetamomis dujomis teršiamas oras.
Klaipėdos miesto stiprioji pusė – ekonominiai rodikliai10 (R18), kurie yra geresni nei bendras
šalies vidurkis. Analizuojant minėtus rodiklius, matosi, kad miesto ekonomika atsigauna po 2009 m.
ištikusio ekonominio nuosmukio: padidėjo užimtų (turinčių darbą, studijuojančių) gyventojų skaičius
(žr. 10 pav.).

10 pav. Klaipėdos m. užimtų gyventojų skaičius metų pradžioje 2010–2014 m. Šaltinis – Lietuvos
statistikos departamentas.
Sumažėjo nedarbo lygis (R19), 2014 m. jis sudarė 7,4 proc. (registruotų bedarbių ir darbingo
amžiaus gyventojų santykis, žr. 11 pav.), tiesa šis rodiklis nėra toks geras, koks buvo iki 2008 m.
ekonominio nuosmukio, kai rodiklis siekė tik 3,0 – 3,5 proc.

9
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11 pav. Lietuvos Respublikos ir Klaipėdos m. registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus
gyventojų santykis 2005–2014 m. Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas.
Žuvininkystės sektoriuje užimtų gyventojų skaičius Klaipėdos mieste 2015 m. vidutiniškai
siekė apie 1,5 tūkst. žmonių. (R20). Pažymėtina, kad Klaipėdoje žuvininkystės socialinis potencialias
yra daug didesnis, taigi, sukūrus daugiau ekonominių veiklų, žmonių skaičius, dirbantis žuvininkystės
sektoriuje augtų.
2013 m. duomenimis apie 8% visų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros sektoriaus darbuotojų
dirba Klaipėdos mieste11 (R21).
Kaip socialinė situacija atitinka nustatytus gyventojų poreikius
Eil.
Nr.

11

Nustatyti gyventojų poreikiai žvejybos srityse

Kaip atitinka

1.

Nedarbo mažinimas ( prisitaikymas prie darbo rinkos
pokyčių, perkvalifikavimas ir nykstančių profesinių žinių
išsaugojimas).

Tiesiogiai

2.
3.

Ekonominių veiklų (verslumo) skatinimas.
Žvejybos ir miesto infrastruktūros gerinimas,
pažangių technologijų naudojimas.

Tiesiogiai
Netiesiogiai

4.

Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas.

Netiesiogiai

5.

Jaunimo ir jaunų šeimų užimtumo ir įsitvirtinimo darbo
rinkoje didinimas.

Tiesiogiai

Žemės ūkio ministro įsakymas
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6.

Turizmo skatinimas.

7.

Gamtos ir kultūros
informacijos sklaida.

Netiesiogiai
išteklių

išsaugojimas

ir

Netiesiogiai

Socialinė situacija taip pat tiesiogiai atitinka Klaipėdos ŽVVG teritorijos viziją.
2.4.

Klaipėdos ŽVVG teritorijos ekonominė situacija.

Gerėja verslumo situacija, mieste veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius 2011 m, siekė
5178, tačiau atėjus ekonominėi krizei per metus sumažėjo iki 4803 ir siekė 4803 2012 metais. 2015 m.
įmonių skaičius išaugo ir sudarė 5290 (žr. 12 pav.). (R22) Gyventojų verslumo koeficientas 2015 m.
sudarė 33,8 (tūkstančiui gyventojų teko 33,8 mažos ir vidutinės įmonės) (žr. 13 pav.). (R23)

12 pav. Klaipėdos m. veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius 2005–2015 m. Šaltinis –
Lietuvos statistikos departamentas.

13 pav. Klaipėdos m. veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyv.
2010–2015 m. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.
23

Tiesioginių užsienio investicijų (toliau - TUI) dydis, tenkantis vienam žmogui, per pastaruosius
penkerius metus išliko panašus, 2014 m. vienam Klaipėdos miesto gyventojui teko 4452 Eur TUI. Šis
rodiklis buvo aukštesnis nei šalies vidurkis ir tarp didžiųjų miestų Klaipėdą lenkė tik sostinė Vilnius
(žr. 13 pav.).

14 pav. Lietuvos Respublikos, Vilniaus m., Kauno m., Klaipėdos m. tiesioginės užsienio
investicijos, tenkančios vienam gyventojui 2010–2014 m. Šaltinis – Lietuvos statistikos
departamentas.
Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis Klaipėdos mieste pastaraisiais metais augo ir
2014 m. sudarė 722,6 Eur. Tai daugiau nei šalies vidurkis (677,4 Eur), tarp didžiųjų šalies miestų pagal
šį rodiklį Klaipėda nusileido tik sostinei (žr. 15 pav.).
Klaipėdos miestas yra gausiai lankomas tiek Lietuvos, tiek užsienio poilsiautojų bei turistų
(R24). Siekiant išnaudoti turimą potencialą, būtina nuolat didinti miesto turistinį potencialą.
Klaipėdos uostas – labiausiai į šiaurę nutolęs neužšąlantis uostas rytinėje Baltijos jūros
pakrantėje, kur laivyba vykdoma ištisus metus. Būdamas pagrindine transporto jungtimi tarp Rytų ir
Vakarų, Klaipėdos uostas kasmet vidutiniškai priima apie 8 tūkstančius laivų. (R25)
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15 pav. Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis Eur/mėn. 2012 m., 2013 m., 2014 m.
Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas.
Klaipėdos uoste naudojamos keliasdešimt krovininių, taip pat keleivinių, kruizinių, karo laivų
krantinių, pietinėje uosto dalyje – žvejybos laivų uostelis, rekonstruotos arba rekonstruojamos kitos
krantinės. Didžioji infrastruktūros dalis susidėvėjusi, reikalinga rekonstrukcija (R26). Klaipėdoje yra
didžiausias Lietuvoje pramoginių laivų, naudojamų turizmui ir pramoginei žūklei, skaičius (R37).
Klaipėdos miesto bendrojo plano monitoringo ataskaitoje pateikiamos išvados, kad pastaraisiais
metais didėja socialinis atotrūkis12(R47) Siekiant užtikrinti tolygią miesto raidą, vykdomi ir
2016 – 2018 m. bus tęsiami pietinės miesto dalies viešųjų erdvių sutvarkymo darbai. Vienas didžiausių
Klaipėdos miesto transporto projektų – tai naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir
prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje bei naujos Bastionų gatvės tiesimas. Įrengus šią naują transporto
jungtį pagerės susisiekimas tarp pietinės ir šiaurinės miesto dalių, padidės aplinkinių teritorijų
investicinis patrauklumas. 2016 – 2018 m. bus vykdomi svarbūs transporto projektai, padidinsiantys
eismo pralaidumą – Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant
žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. Sankryžą, Statybininkų pr. tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per
laisvosios ekonominės zonos teritoriją iki 141 kelio, Labrenciškių g., Martyno Jankaus g.
rekonstravimas bei naujo kelio nuo Martyno Jankaus g. iki Pamario g. tiesimas. Tikimasi sulaukti
valstybės institucijų dėmesio labai svarbiems Klaipėdai, tačiau miesto lėšomis dėl didelių kaštų
nepradedamiems įgyvendinti transporto projektams – Pietinės jungties tarp Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto ir IXB transporto koridoriaus įrengimas, Baltijos pr. žiedinių sankryžų rekonstravimas.
Savivaldybė, siekdama padidinti miesto konkurencingumą, dirba keliomis kryptimis –
investicijų pritraukimas, gyventojų verslumo skatinimas, turizmo vystymas, patrauklių kultūros
produktų kūrimas.

12
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2016 m. kartu su partneriais – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, LEZ valdymo
bendrove, Klaipėdos universitetu, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmais bei Klaipėdos
pramonininkų asociacija bus parengta Klaipėdos ekonominės plėtros strategija, kuri turėtų išskirti
pagrindines Klaipėdos miesto ekonominės plėtros, galimo proveržio kryptis 13. Strategiją sudarys
Klaipėdos tarptautinio konkurencingumo analizė, vizija, vystymosi scenarijus, veiksmų planas,
organizacinės struktūros siūlymai ir priemonės, reikalingos strategijai įgyvendinti, rezultatų vertinimo
kriterijai bei stebėsenos tvarka.
Labai svarbus veiksnys miesto ir regiono konkurencingumui yra susisiekimas su kitais Europos
miestais, todėl džiugu, kad, bendradarbiaujant su Klaipėdos regiono savivaldybėmis bei VĮ Lietuvos
oro uostai, pavyko pritraukti į regiono tarptautinį oro uostą papildomas skrydžių kryptis14.
2016 – 2018 m. bus siekiama, kad papildomos skrydžių kryptys išliktų ir sudarytų patogias sąlygas
atvykti į Klaipėdos regioną turistams, verslo partneriams.
Mieste norima išugdyti jaunųjų verslininkų kartą, todėl bus vykdomos jaunimo verslumo
priemonės, siekiant sudominti mokinius, studentus ir kitus asmenis galimybėmis veikti savarankiškai,
turėti savo verslą. Tikimasi, kad 2016 – 2018 m. sėkmingai įsibėgės kūrybinio inkubatoriaus Kultūros
fabriko veikla.
Bus siekiama sudaryti geresnes sąlygas turizmui plėtotis. Jau minėta, kad, vykdant Klaipėdos
miesto tikslinių integruotų investicijų programą, bus atnaujintos verslui ir turizmui pritaikytos viešosios
erdvės miesto centrinėje dalyje. Reikėtų paminėti ir tai, kad daugiau dėmesio planuojama skirti ir
miesto paplūdimiams. Planuojama atnaujinti infrastruktūrą ir tikimasi, kad 2016 m. Mėlynosios
vėliavos standartą atitiks pagrindinis Smiltynės paplūdimys, o 2017 m. – Antrosios Melnragės
paplūdimys. Planuojama tvarkyti ir kitus miesto paplūdimius, pritaikant juos neįgaliesiems, šeimų,
smulkiojo verslo poreikiams.
Kultūra gali būti svarbus veiksnys didinant miesto konkurencingumą tiek šalies, tiek
tarptautiniu mastu15. 2015 m. išrinkta Klaipėdos miesto savivaldybės taryba kultūros sritį pripažino
prioritetine ir numatė, kad šiai sričiai finansavimą reikėtų didinti du kartus. Klaipėdos miestas kultūros
srityje turi ambicingų tikslų – siekiama 2022 m. tapti Europos kultūros sostine, organizuoti regatas,
kitus didelius tarptautinio lygio renginius. Planuojama investuoti į kultūros infrastruktūrą, vienas
svarbiausių tęsiamų projektų – Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas,
šiame objekte, restauravus šiaurinę kurtiną ir atlikus bastionų tvarkybos darbus, planuojama išplėsti
muziejaus ekspozicijas. Vykdant Klaipėdos miesto tikslinių integruotų investicijų programą, bus
vykdomi Kalvystės muziejaus pastatų, Fachverkinės architektūros pastatų komplekso (Bažnyčių g. 4 /
Daržų g. 10, Bažnyčių g. 6, Vežėjų g. 4, Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2) tvarkybos darbai.
Numatomas Kultūros kvartalo senamiestyje įveiklinimas, sudarant palankias sąlygas verslo, kultūros ir
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2015 metų
veiklos ataskaita
14
Klaipėdos miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginis veiklos planas.
15
Klaipėdos miesto savivaldybės 2016-2018 metų strateginis veiklos planas.
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kūrybinių organizacijų sinergiškai veiklai. Naują vaidmenį siekiama suteikti miesto bibliotekoms –
norima, kad jose būtų teikiamos ne tik bibliotekos paslaugos, bet ir veiktų bendruomenės namai. Tokį
projektą numatoma įgyvendinti Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“
filiale, taip pat planuojama naujo bibliotekos – bendruomenės centro pastato statyba pietinėje miesto
dalyje.
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, atsivėrė turizmo vystymo perspektyvos, o Klaipėda tapo
ne tik pramonės ir prekybos, bet ir turizmo, pramogų centru.
Klaipėda yra jūrinių pramogų ir vandens sporto mėgėjų traukos centras (R27). Populiariausios
aktyvaus turizmo formos yra žvejybinis turizmas, buriavimas ir nardymas. Mieste yra du nardymo
centrai, teikiantys povandeninio turizmo paslaugas. Mieste įsikūręs delfinariumas yra vienintelis
tokio pobūdžio objektas Baltijos šalyse.
2015 m. Klaipėdos mieste veikė 125 apgyvendinimo įstaigos (įskaitant svečių namus), (R28).
LR Statistikos departamento duomenimis, 2014 m. Klaipėdoje apgyvendinta 200,7 tūkst. turistų
(R29), užimtumas siekia 51,1 proc.
Prioritetinės turizmo rinkos yra kaimyninės valstybės, iš kurių atvyksta daugiausia
vienadienių lankytojų, ir valstybės, iš kurių tradiciškai atvyksta daug turistų: Vokietijos Federacinė
Respublika, Latvijos Respublika, Lenkijos Respublika, Rusijos Federacija bei Ukraina, Estijos
Respublika, Baltarusijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė ir Jungtinė Didžiosios
Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė. Populiariausi turizmo rinkose ir didžiausią plėtros potencialą
turi aktyvaus poilsio, kultūrinio, ekologinio, kurortinio, kaimo turizmo produktai, o dėl patogios
geopolitinės padėties – ir konferencijų turizmas.
Jūrinio ir vidaus vandenų turizmo produktų plėtojimas Lietuvoje turi geriausias perspektyvas,
nes Baltijos jūra, Kuršių marios ir kiti vidaus vandens telkiniai sudaro galimybes plėtoti šiuos ir kitus
aktyviam poilsiui skirtus turizmo produktus. Kruizinio turizmo galimybės išsiplėtė baigus statyti
kruizinių laivų prieplauka. Taip pat gali būti geriau panaudojamas pajūrio regiono gamtiniokultūrinio potencialas. Tačiau Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūra per lėtai pritaikoma
keleivių aptarnavimui ir jūriniam (jachtų) turizmui, o kruizinių laivų prieplaukoje neišspręsti
paslaugų infrastruktūros klausimai.(R38) Kadangi trūksta atitinkamos infrastruktūros, jūrinis turizmas
nepajėgia pasiūlyti konkurentiškų produktų, o pajūryje esantis Palangos kurortas visai neturi tokių
galimybių.(R39) Turistai vis labiau domisi ir iškylų vidaus vandenimis organizavimu, tačiau ir čia
trukdo nepakankama, prastos kokybės keleivių aptarnavimo infrastruktūra (pasenę laivai, neįrengta
tiek, kiek reikėtų, prieplaukų ir mažųjų uostų, nėra reguliarių maršrutų), veiklos sezoniškumas,
apgyvendinimo šalia turizmo trasų ir nuomos paslaugų trūkumas. (R40) Todėl plėtoti jūrinio ir vidaus
vandenų turizmo infrastruktūrą svarbu ne tik Klaipėdai bei ir visam Lietuvos turizmo sektoriui, tai
pirmaeilis uždavinys, kaip padaryti šalį labiau pasiekiamą ir geriau panaudoti joje turizmo galimybes.
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Kaip ekonominė situacija atitinka nustatytus gyventojų poreikius
Eil.
Nr.

Nustatyti gyventojų poreikiai žvejybos srityse

Kaip atitinka

1.

Nedarbo mažinimas (prisitaikymas prie darbo rinkos
pokyčių, perkvalifikavimas ir nykstančių profesinių žinių
išsaugojimas).

Tiesiogiai

2.
3.

Ekonominių veiklų (verslumo) skatinimas.
Žvejybos ir miesto infrastruktūros gerinimas,
pažangių technologijų naudojimas.

Tiesiogiai
Tiesiogiai

4.

Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas.

Tiesiogiai

5.

Jaunimo ir jaunų šeimų užimtumo ir įsitvirtinimo darbo
rinkoje didinimas.
Turizmo skatinimas.

Tiesiogiai

Gamtos ir kultūros
informacijos sklaida.

Tiesiogiai

6.
7.

2.5.

išteklių

išsaugojimas

ir

Tiesiogiai

ŽVVG teritorijoje veikiančių žvejybos ir akvakultūros įmonių situacija nuo 2013 m.
Žuvininkystė – su žuvų išteklių valdymu, išsaugojimu ir atkūrimu, žvejyba, akvakultūra,

žuvų perdirbimu, pirminiu žuvininkystės produktų pardavimu ir supirkimu susijusi veikla. Šalyje
plėtojamos keturios pagrindinės žuvininkystės sektoriaus šakos:
1. Jūrų žuvininkystė (žvejyba Tolimuosiuose žvejybos rajonuose, atviroje Baltijos jūroje
ir jos priekrantėje);
2. Žvejyba vidaus vandenyse, įskaitant Kuršių marias;
3. Akvakultūra;
4. Žuvies perdirbimo pramonė, bei žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinka.
Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos duomenimis, iš viso Lietuvos 2014 m.
Baltijos jūros žvejybos laivynas sudarė 133 laivai. Žvejybą Baltijos jūroje vykdė 30 laivų. Baltijos
jūros priekrantėje žuvis gaudė žvejų įmonės ir bendrovės su 103 laivais16.
Žvejybos teisės 2017-2019 m. paskirstytos 15 atviroje Baltijos jūroje žvejyba užsiimantiems
ūkio subjektams. Žvejybos laivų turinčių teisę 2017 m. žvejoti atviroje Baltijos jūroje sumažėjo iki 28
vienetų (duomenys iš ŽT prie ŽŪM interneto tinklapio).
Lietuvai 2012 m. skirtos žvejybos Baltijos jūroje kvotos: rytinių menkių – 3 818 t
(25–27, 28.2, 29 ir 32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarnybos pakvadračiuose (TJTT)), vakarinių menkių
2011 m. sausio 24 d. Žuvininkystės tarnybos Prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Direktoriaus Įsakymas
Nr. V1- 5
16

28

– 499 t (22–24 TJTT pakvadračiuose), strimelių – 2289 t (25–27, 28.2, 29 ir 32 TJTT pakvadračiuose),
šprotų – 11272 t ir lašišų – 1 899 vnt. (22–32 TJTT pakvadračiuose).
2012 m. lapkričio 23 d. įsigaliojo 2012 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 1088/2012, kuriuo nustatomos 2013 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos
Baltijos jūroje galimybės. Lietuvai paskirtos šios žvejybos kvotos:
Lietuvai 2013 m.
skiriamos žvejybos
kvotos (tonomis)

Pokytis, lyginant su 2012 m.
procentais

tonomis

Menkės
Rytinėje Baltijos dalyje
25-32 pakvadračiai

3464

-9 %

-354

Vakarinėje Baltijos dalyje
22-24 pakvadračiai

469

-5.9 %

-30

Strimėlės
25-27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračiai

2633

+15 %

+344

Šprotai

22-32 pakvadračiai

12510

+11 %

+1238

Lašišos

22-31 pakvadračiai

1685*

-11 %

-214*

*- lašišų kvota nurodyta vienetais

Pasiektas sutarimas reiškia, kad rytinės Baltijos jūros dalies menkių ir šprotų žvejybos galimybės
jau 2013 m. atitiko didžiausią tausios žvejybos lygį, o daugumai likusių žuvų išteklių šis lygis turėjo
būti palaipsniui pasiektas iki 2015 m.
Lietuvai 2014 m. skirtos žvejybos Baltijos jūroje kvotos: rytinių menkių – 3 710 t
(25–27, 28.2, 29 ir 32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarnybos pakvadračiuose (TJTT)), vakarinių menkių
– 399 t (22–24 TJTT pakvadračiuose), strimelių – 3 291 t (25–27, 28.2, 29 ir 32 TJTT
pakvadračiuose), šprotų – 12 010 t (22–32 TJTT pakvadračiuose), lašišų – 1 651 vnt. (22–31 TJTT
pakvadračiuose).
Lietuvai 2015 m. skirtos žvejybos Baltijos jūroje kvotos: rytinių menkių – 2 894 t (25–27, 28.2,
29 ir 32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarnybos pakvadračiuose (TJTT)), vakarinių menkių – 372 t (22–
24 TJTT pakvadračiuose), strimelių – 4 772 t (25–27, 28.2, 29 ir 32 TJTT pakvadračiuose), šprotų –
10 689 t (22–32 TJTT pakvadračiuose), lašišų – 1 486 vnt. (22–31 TJTT pakvadračiuose).
Lietuvai tenkančios žvejybos galimybės 2016 m. : šprotai – 10125 t, strimelės (centrinėje
Baltijos jūros dalyje) – 5182 t, menkės (rytinėje Baltijos jūros dalyje) – 2315 t, menkės (vakarinėje
Baltijos jūros dalyje) – 298 t, lašišos (pagrind. Baltijos jūros baseine) – 1486 vnt.
Įsigaliojus 2016 m. spalio 28 d. Tarybos Reglamentui (ES) 2016/1903, kuriuo nustatomos
2017 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir iš dalies
keičiamas Reglamentas (ES) 2016/72, Lietuvos Respublikai paskirtos žvejybos kvotos Baltijos jūroje:
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(R41) 1 867 t menkių (1 736 t rytinių (žvejojamų 25-32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarybos
pakvadračiuose (toliau –TJTT)) ir 131 t vakarinių menkių (žvejojamų 22-24 TJTT pakvadračiuose),
5 580 t strimėlių (žvejojamų 25-27, 28.2, 32 TJTT pakvadračiuose), 1 3061 t šprotų (žvejojamų 22-32
TJTT pakvadračiuose), 1 486 vnt. lašišų (žvejojamų 22-31 TJTT pakvadračiuose).
Lietuvai 2017 m. skirta 1 867 t menkių, 2012 m. menkių skirta 3 818 t + 499 t=4317 t.
Sumažėjo 2,31 karto.
Lietuvai 2017 m. skirta 5 580 t strimėlių, 2012 m. skirta strimelių – 2289 t (žvejojamų 25-27,
28.2, 32 TJTT pakvadračiuose). Padidėjo 2.43 karto.
Lietuvai 2017 m. skirta 1 3061 t šprotų, 2012 m. skirta 11272 t šprotų (žvejojamų 22-32 TJTT
pakvadračiuose). Padidėjo 15,87 procento.
2016 m. gruodžio 22 d. įvyko Perleidžiamųjų žvejybos teisių jūrų vandenyse suteikimo
komisijos posėdis, kuriame, ūkio subjektams buvo patvirtintos perleidžiamosios teisės į menkių,
strimelių, šprotų galimybes Baltijos jūroje 2017 – 2019 metams:
Ūkio subjektas (ŽT prie ŽŪM duomenys)

Perleidžiamųjų teisių reikšmė
(proc.)
Menkės

Strimėlės

Šprotai

AB „Laivitė“

1,528

1,275

0,419

AB „Senoji Baltija“

21,668

0,133

6,193

Narbuto E. individuali įmonė

6,842

0,000

0 000

UAB „Baltijos jūra“

2,250

1,077

1,294

BUAB „Baltijos žuvys“

7,882

4,146

3,988

UAB ‚Banginis“

5,115

29,319

32,517

UAB „Baltijos šprotai“

0,000

31,106

32,517

UAB „Monistico“

1,053

6,657

6,509

UAB „Prekybos namai „Aistra“

3,642

4,408

1,804

UAB „Ramsun“

0,800

0,946

0,497

UAB „Rikneda“

0,243

0,313

0,756

UAB „Spika“

7,678

0,636

4,314

UAB “Starkis“

3,843

0,911

0,024

UAB „Stekutis“

3,633

2,914

0,743

UAB „Strimelė“

1,273

3,159

2,425

Iš viso:

67,450

87,000

94,000
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Ūkio subjektų darbuotojai ir laivų skaičius (nustatyta apklausos būdu) (R42)
Ūkio subjektas

Duomenys 2016.12.31.
Darb. skaič. Laivų kiekis Išimtų laivų kiekis

AB „Laivitė“

8

1

0

AB „Senoji Baltija“

49

7

2

Narbuto E. individuali įmonė

10

4

1

UAB „Baltijos jūra“

10

1

0

BUAB „Baltijos žuvys“

7

2

0

UAB ‚Banginis“

30

3

0

UAB „Baltijos šprotai“

11

1

0

UAB „Monistico“

6

1

0

UAB „Prekybos namai „Aistra“

10

1

0

UAB „Ramsun“

8

1

0

UAB „Rikneda“

1

1

0

UAB „Spika“

16

2

1

AB “Starkis“

8

1

0

UAB „Stekutis“

15

1

1

UAB „Strimelė“

5

1

0

Iš viso:

194

28

5

Lietuvos Respublikos Seimui 2016 m. birželio 29 d. priėmus Žuvininkystės įstatymo pataisas,
nustatytas naujas žvejybos reglamentavimas.
Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius 2015-12-23 įsakymu
Nr.V1-174, vadovaudamasis Žuvininkystės įstatymo 171 straipsnio 7 dalimi, nustatė 2016 m. bendram
naudojimui skiriamas žvejybos galimybes Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje: menkių 131 t,
strimėlių 363 t, šprotų 10 t, lašišų 223 t. Priekrantės žvejų sugaunami žuvų kiekiai nereikšmingi,
regiono ekonominiams socialiniams rodikliams įtakos neturi.
Perleidžiamosios teisės naudoti verslinės žvejybos įrankius Baltijos jūros priekrantėje žvejybai
2017-2019 m. paskirstyta 91 ūkio subjektui, iš jų 13 (nustatyta apklausų būdu) ūkio subjektų aktyviai
veiklą vykdo Klaipėdos žuvininkystės regiono ribose.
Baltijos jūroje sugautas laimikis (R43):
2013 m. menkės - 1742 t, strimelės - 2475 t, šprotai - 10353 t, plekšnės -100217.
2014 m. menkės - 1196 t, strimelės - 2153 t, šprotai - 9679 t, plekšnės - 733 t.
2015 m. menkės - 1737 t, strimelės - 4724 t, šprotai - 11003 t, plekšnės - 272 t.
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Per 2015 m. Lietuvoje iškrauta ir pateikta pirminiam pardavimui: atlantinės menkės - 1270,02 t,
atlantinės silkės - 497,62 t, plekšnės europinės upinės (paprastosios) - 244,37 t, stintos europinės 128,89 t, atlantiniai šprotai - 33,35 t, grundalinės - 10,70 t, žiobriai paprastieji- 6,52 t, vėjažuvės
paprastosios - 4,26 t, otai paprastastieji - 4,02 t. (Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
duomenys).
Ūkio subjektų žvejybos rezultatai daugiausia priklauso nuo ES Lietuvai skiriamų žvejybos
kvotų. Iš pateiktų duomenų matyti, jog 2015 m. išaugo strimėlių sugavimai, tačiau tai sietina būtent su
išaugusiomis žvejybos kvotomis. Plekšnių sugavimai dėl invazinių žuvų (grundulų) poveikio, lyginant
su 2013 m., sumažėjo 3,5 karto.
Tolimųjų žvejybos rajonų žuvų sugavimai regionui įtakos neturi. 2015 m. aktyviai tolimuosiuose
žvejybos rajonuose žūklavo 11 žvejybos laivų. (Žvejybos tarnybos prie žemės ūkio ministerijos
duomenys). Žūklaujama Atlanto vandenyne, Norvegijos karalystės vandenyse, Pietų ramiajame
vandenyne, Mauritanijos Islamo Respublikos vandenyse, Maroko Karalystės vandenyse. Žuvys
daugiausia iškraunamos šalia žūklės rajonų esančiose uostuose. Laivai su žūklės laimikiu į Klaipėdą
negrižta ir remontuojami daugiausia užsienio uostuose. Klaipėdos gyventojai turi galimybę dirbti
įmonėse kurios vykdo žvejybą Tolimuosiuose žvejybos rajonuose. VPS rengimo iniaciatyvinė grupė
nustatė, jog Tolimųjų rajonų žvejyba reikšmingos įtakos Klaipėdos regionui neturi, todėl nenumatė
skirti paramos su šia veikla susijusioms įmonėms ir organizacijoms. Tolimųjų rajonų žvejai bus
remiami netiesiogiai, per bendruomeninius projektus.
Žuvininkystės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos registruota 263 Pirminiai žuvininkystės
produktų supirkėjai (R44). Pirminiai žuvininkystės produktų supirkėjai - tai Lietuvos ir užsienio ūkio
subjektai, užsiimantys žuvų perdirbimu ir prekyba, atvykstantys į Klaipėdą pirkti Baltijos jūroje ir
Kuršių mariose sužvejoto laimikio. Supirkėjamas aptarnauti būtina pakankamai išvystyta
infrastruktūra.
Akvakultūros ūkio subjektų veikiančių Klaipėdoje nenustatyta, tačiau tikslinga būtų atsižvelgti,
jog gali įsisteigti ateityje ir atsiras poreikis perdirbti užaugintas regione arba atvežtas iš kitų regionų
užaugintas žuvis.
Klaipėdoje nuo 2010 m. veikia keturios, turinčios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
leidimą vykdyti veiklą, žuvies perdirbimo gamyklos (R45): UAB ,,Klaipėdos žuvininkystės produktų
aukcionas”, UAB,,Espersen Lietuva”, UAB,,Fishlita”, UAB,,Provit industrija”. Įmonės specializuojasi
menkės perdirbime.
Lietuvos žvejai jau daugelį metų neišgaudo nei pusės skiriamų menkių kvotų ir beveik 100
proc. išgaudo strimelių ir šprotų kvotas. Jei šios kvotos neišgaudomos, jomis keičiamasi su kitų šalių
žvejais į tobių ir silkių žvejybos kvotas. Lyginant 2011 m. ir 2015 m., sužvejoto laimikio Klaipėdoje
iškraunama: šprotų - apie 1 proc., strimelių - 11 proc., menkių - 89 proc., plekšnių - 94 proc.
Klaipėdoje iškraunamų žuvų kiekiai nuo 2011 m. nesikeičia.
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Klaipėdoje taip pat įsikūrusios didžiausios tolimuosiuose žvejybos rajonuose žvejojančios
įmonės, kurios sužvejoja didžiausią Lietuvos laivyno sugaunamų žuvų dalį.18 Šiose įmonėse yra
poreikis darbuotojų kvalifikacijos kėlimui bei mokymui. Lietuvoje neliko specializuotų studijų, skirtų
tokių žvejybos specialistų kaip tralo meistrai, rengimui. Todėl šių žmonių apmokymas bei
kvalifikacijos kėlimas yra būtinas, norint užtikrinti šviežių žuvų tiekimą vidaus rinkai.
Klaipėdos mieste veikia didžiausios žvejybos įmonės, kuriuose įdarbinta didžioji Lietuvos
žvejų dalis bei sukuriama apie 80 - 95 proc. žvejybos sektoriaus pajamų. Šios srities darbuotojų
skaičius nuo 2007 m. smarkiai mažėjo 12-13 proc. per metus dėl ES politikos (R33).
Baltijos jūroje žvejoja Lietuvos laivai, kurių ilgis yra iki 40 m ilgio, iš jų dauguma mažesni
nei 12 m ilgio ir žvejojantys tik Baltijos jūros priekrantėje (R34). Du laivai yra didesni nei 40 metrų.
Šios laivų grupės bendrasis tonažas nuo 2005 m. sumažėjo, beveik visi šios grupės laivų pajėgumų
pasikeitimai paaiškinami žvejybos laivų nurašymu į metalo laužą, kuris buvo finansuojamas iš ŽOFI
ir EŽF paramos lėšų.
Kad Lietuvos žvejai galėtų ir toliau naudotis žvejybos teisėmis ir kvotomis, kuriomis naudojosi
iki įstojimo datos, derybose su ES stojimo laikotarpiu buvo siekiama išlaikyti šalies žvejybos pozicijas
tarptautiniuose vandenyse bei užsitikrinti tradicinę žuvų sugavimų dalį Baltijos jūroje. Tačiau dėl
senkančių žuvų išteklių žvejybos kvotos kasmet buvo mažinamos, o išlaikyti iki įstojimo į ES buvusius
žuvų sugavimų kiekius Šiaurės Rytų Atlanto žvejybos komisijos (NEAFC) reguliuojamoje zonoje
nepavyko.
Pagrindinių Baltijos jūroje žvejojamų verslinių žuvų rūšių – menkių bei strimelių kvotos nuo
2008 m. laipsniškai mažėja (R35). Tarptautinė jūrų tyrinėjimo taryba (ICES) dėl menkių išteklių
prastos būklės jau kelis dešimtmečius siūlė laikinai sustabdyti menkių žvejybą Baltijos jūroje. Dėl
socialinių - ekonominių priežasčių žvejyba niekada nebuvo stabdoma, tačiau menkių žvejybos kvota
laipsniškai mažėjo. Atsižvelgiant į tai, kad menkė sudarė apie 70 proc. žvejų pajamų, buvo bandoma
padidinti menkių žvejybos kvotas, keičiant jas į Lietuvos žvejų neišnaudojamas strimelių bei šprotų
kvotas. Tačiau tokio keitimo galimybės Baltijos jūros šalyse yra apribotos.
Po Lietuvos įstojimo į ES atsiradus specializuotai šprotų žvejybai, šių žuvų kvotos išnaudojimas
padidėjo. Šiuo metu žvejybos kvotų išnaudojimo problema daugiausiai siejama su nepakankama
paklausa Baltijos jūroje žvejojamoms pelaginėms žuvų rūšims, o ne su pajėgumų trūkumu.
Klaipėdos mieste registruotų įmonių žuvininkystės produkcija sudaro apie 75 proc. visos šalies
produkcijos, joje yra vienintelis Lietuvoje jūrų uostas, kuriame sugautas žuvis iškrauna žvejybos laivai,
sukurta žvejybos laivų aptarnavimo infrastruktūra, tačiau ši infrastruktūra nepatenkina žvejybos įmonių
poreikio (R36).
Žuvininkystės sektoriaus pagrindinė problema - mažėjančios įmonių pajamos dėl žuvies
produkcijos žemos kainos (R37), kurias būtų galima stabilizuoti remiant tiesioginį žuvies pardavimą
klientams ir žuvies vartojimo skatinimą.
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Kaip Klaipėdos ŽVVG teritorijoje veikiančių žvejybos ir akvakultūros įmonių situacija atitinka
nustatytus gyventojų poreikius
Eil.
Nr.

Nustatyti gyventojų poreikiai žvejybos srityse

Kaip atitinka

1.

Nedarbo mažinimas (prisitaikymas prie darbo rinkos
pokyčių, perkvalifikavimas ir nykstančių profesinių žinių
išsaugojimas).

Tiesiogiai

2.
3.

Ekonominių veiklų (verslumo) skatinimas.
Žvejybos ir miesto infrastruktūros gerinimas,
pažangių technologijų naudojimas.

Tiesiogiai
Tiesiogiai

4.

Gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas.

Netiesiogiai

5.

Jaunimo ir jaunų šeimų užimtumo ir įsitvirtinimo darbo
rinkoje didinimas.
Turizmo skatinimas.

Tiesiogiai

6.

Tiesiogiai

Pažymėtina, kad akvakultūra Klaipėdos ŽVVG teritorijoje neplėtojama.
3. Klaipėdos ŽVVG teritorijos SSGG.
3.1.
Stiprybės

Stiprybę
pagrindžiančio rodiklio
Nr. (R)

3.1.1.

Turtingi gamtiniai ištekliai, didelis turizmo potencialas 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 24,
(mėgėjiška žvejyba, didžiausias Lietuvoje pramoginių laivų, 28, 29
naudojamų turizmui ir pramoginei žūklei skaičius) Kuršių marios,
Baltijos jūra, Danės upė garantuoja vandens turizmo plėtrą.

3.1.2.

Išvystyta miesto infrastruktūra, ekonomiškai stiprus miestas 3, 6, 8, 9, 18, 22, 25
gera geografinė padėtis (Klaipėda – regioninis centras) Išvystytas
Klaipėdos uostas, logistikos verslas, Kruizinė laivyba,
Susisiekimas, vandens keliai, Priėjimas prie Baltijos jūros ir
Kuršių marių (poilsiui, ūkiui), Laisvoji ekonominė zona.

3.1.3.

Išplėtota žvejyba ir žuvies perdirbimas, žuvininkystė kuria 4, 20, 21 30, 33, 34, 41,
darbo vietas, Išlikusios žvejybos tradicijos Baltijos jūros 43, 44, 46
priekrantėje ir Kuršių mariose, stiprus paveldas. Plėtojama
žvejyba Baltijos jūroje, bei perdirbami Baltijos jūroje sužvejoti ir
kiti žvejybos produktai. Didžiausias žvejybos laivynas Lietuvoje,
didžiausias Lietuvoje dirbančių žuvininkystės sektoriuje skaičius.
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Klaipėdos regionas yra išskirtinis Lietuvoje. Klaipėdoje sukaupta
100 proc. vios Lietuvos jūrų žvejybos pajėgumų. Regiono
ypatumai yra išskirtiniai. Žvejyba jūrose vyksta ištisus
metus.Daugeliui žvejų priekrantės žvejyba yra tapusi šeimos
verslu ir perduodama iš kartos į kartą. Daugelis gyventojų nuo
seno yra susiję su jūrinėmis veiklomis.(žvejyba, jūrininkai,
uostininkai) Klaipėdos mieste gausu vietų, objektų susijusiųsu
žvejybos paveldu.

3.2.1.

Silpnybę pagrindžiančio
rodiklio Nr.

Silpnybės

3.2.

Demografinės

problemos

(Darbo

jėgos

nutekėjimas, 15, 16, 17, 47

demografinių problemų aštrėjimas, vietinės darbo jėgos trūkumas,
silpna perkamoji galia, specifinių žinių ir kompetencijų,
reikalingų darbo rinkai, trūkumas, gretutinių kompetencijų
neturėjimas. Trūksta organizuoto užimtumo įvairių amžiaus
grupių žmonėms, mažas gyventojų verslumas. Iš Klaipėdos
regiono emigruoja gyventojai.
3.2.2.

Nepakankamai išvystyta viešoji infrastruktūra (įvažiavimo/ 38, 39
išvažiavimo į/ iš uostą, uostelių prie Klaipėdos vandenų trūkumas,
uostelių mažiems laivams trūkumas, žuvų iškrovimo vietų
trūkumas, šaldytuvų, ledo generatorių ir žuvies perdirbimo
pajėgumų trūkumai. Nepakankama pirminio pardavimo
tiesioginiam vartojimui infrastruktūra. Vidaus vandenų kelių
neišnaudojimas pramoninei laivybai ir turizmui. Nepakankamai
išvystyta turizmo infrastruktūra.

3.2.3.

Žvejybos įmonių finansinė padėtis, ribojanti nuosavas 33, 36. 37
investicijas į žvejybos laivų modernizavimą. Nepakankamas
Baltijos jūros žvejybos laivyno efektyvumas. Nepakankamas
miesto įmonių inovacinis potencialas.

3.2.4.

Aplinkosauginių problemų gausa (invazinės rūšys, aplinkos tarša). 5, 13

3.3.

Galimybės

3.3.1.

Stiprėjantis šalies vidaus ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas žuvininkystės srityje.

3.3.2.

Kitų regionų įmonių pridėtinės vertės didinimas darant pirminį žuvies apdorojimą.

3.3.3.

Žuvininkystės produktų Lietuvoje pardavimo tinklo kūrimas.

3.3.4.

Kitų valstybių Baltijos jūroje žūklaujančio žvejybos laivynų ir jų įrangos atnaujinimas.
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3.3.5.

Žuvininkystės produktų vartojimo skatinimas.

3.3.6.

Žuvininkystės verslo klasterių kūrimas, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

3.3.7.

Palanki politinė aplinka į Lietuvą ateinančioms investicijoms.
Grėsmės

3.4.
3.4.1.

Didėjanti jaunų ir kvalifikuotų specialistų emigracija.

3.4.2.

Dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus mažėjantis žuvies produktų vartojimas.

3.4.3.

Klimato kaita, mažėjantys menkių ištekliai bei iš to sekantis žvejybos ir žuvų produktų
gamybos galimybių mažėjimas.

3.4.4.

Nuolatinė nežinia dėl ateities žvejybos kvotų, žvejybinių išteklių mažėjimo tendencija,
lemianti žvejybos kvotų mažinimą.

3.4.5.

Teisinės ir ekonominės aplinkos nestabilumas, ES paramos neefektyvumas.

4. Klaipėdos ŽVVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas prioritetine tvarka
Poreikį
pagrindžiantys ŽVVG
teritorijos SSGG
teiginiai (Nr.)
.

4.1.

Nedarbo mažinimas
(prisitaikymas prie darbo
rinkos pokyčių,
perkvalifikavimas ir
nykstančių profesinių žinių
išsaugojimas).

3.1.1.
3.1.3.

3.2.1.
3.2.3.

7.1.
7.2.
7.4.

TAIP

4.2.

Ekonominių veiklų
(verslumo) skatinimas.

3.1.1.
3.1.3.

3.2.1.
3.2.2.

7.1.
7.2.

TAIP

4.3.

Žvejybos ir miesto
infrastruktūros
gerinimas, pažangių
technologijų
naudojimas.

3.1.1.
3.1.2.

7.1.
7.2.

TAIP

7.1.
7.2.

TAIP

4.4.

Jaunimo ir jaunų šeimų
užimtumo ir įsitvirtinimo
darbo rinkoje didinimas.

3.2.2.
3.2.3.

3.1.3.

3.2.1.
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4.5.

Turizmo skatinimas.

3.1.1,3.1.3.

3.2.2.

4.6.

Gamtos išteklių ir
kultūros paveldo
išsaugojimas bei
informacijos sklaida.

3.1.1.

3.2.4.

7.1,7.2,7.4.
7.1.
7.3.
7.4.

TAIP
TAIP

II DALIS. KOKIE MŪSŲ PRIORITETAI IR TIKSLAI?

5. VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys
5.1.

VPS prioritetai, priemonės ir jų veiklos sritys (jei veiklos sritys numatytos):

Sąsaja su VVG
teritorijos
poreikiais

5.1.1.

I PRIORITETAS:
TVARUS EKONOMINIS VYSTYMASIS IR
KONKURENCINGUMO DIDINIMAS – VISŲ ŽUVININKYSTĖS
PRODUKTŲ TIEKIMO GRANDINĖS ETAPŲ PLĖTOJIMAS IR
VARTOJIMO SKATINIMAS.
Kodai

5.1.1.1.

Priemonė:
Žuvininkystės produktų populiarinimas

BIVP- AKVA- SAVA-1

4.1, 4.2, 4.3,
4.5.

ir inovatyvių verslo formų kūrimas.
5.1.1.1.1.

Veiklos sritis:
Žuvininkystės produkcijos vartojimo
skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos
formų kūrimo skatinimas.

BIVP- AKVA- SAVA-1.1

4.1, 4.2, 4.3,
4.5.

5.1.1.2.

Priemonė:
Žuvininkystės verslo skatinimas ir

BIVP- AKVA- SAVA-2

4.1, 4.2, 4.3, .

inovacijų diegimas įmonėse.
5.1.1.2.1.

Veiklos sritis:
Žuvies produktų gamybos skatinimas.

BIVP- AKVA- SAVA-2.1

4.1, 4.2, 4.3

5.1.1.2.2.

Veiklos sritis:
Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir
gamybos priemonių modernizavimas.

BIVP- AKVA- SAVA-2.2

4.1, 4.2, 4.3.

5.1.1.2.3.

Veiklos sritis:
Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų
skatinimas.

BIVP- AKVA- SAVA-2.3

4.1, 4.2, 4.3.
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5.1.2.

II PRIORITETAS:
GAMTOS IŠTEKLIŲ SAUGOJIMAS IR PUOSELĖJIMAS –
ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONO APLINKOS
IŠTEKLIŲ DIDINIMAS IR PANAUDOJIMAS.
Kodai

5.1.2.1.

Priemonė:
Tvarios aplinkosauginės žvejybos
skatinimas.

BIVP- AKVA- SAVA-3

4.1, 4.2, 4.5,
4.6.

5.1.2.1.1.

Veiklos sritis:
Žvejybos laivų ir įrangos
modernizavimas, pritaikymas

BIVP- AKVA- SAVA-3.1

4.1, 4.2, 4.5,
4.6

pramoginei žvejybai, turizmui.
5.1.2.1.2.

Veiklos sritis:
Su aplinkos saugojimu susieta žvejyba.

BIVP- AKVA- SAVA-3.2

4.1, 4.2, 4.3,
4.5, 4.6.

5.1.2.2.

Priemonė:
Žvejybos infrastruktūros plėtra.

BIVP- AKVA- SAVA-4

4.1, 4.2, 4.3,
4.5, 4.6.

5.1.2.2.1.

Veiklos sritis:
Pramoninės ir pramoginės žvejybos
infrastruktūros ir suprastruktūros
sukūrimas ir esamos gerinimas.

BIVP- AKVA- SAVA-4.1

4.1, 4.2, 4.3,
4.5, 4.6.

5.1.3.

III. PRIORITETAS:
KULTŪROS PAVELDAS IR INFORMACINĖ SKLAIDA ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMAS.
Kodai

5.1.3.1.

Priemonė:
Marinistinės kultūros išsaugojimas ir
puoselėjimas.

BIVP- AKVA- SAVA-5

4.1, 4.4. 4.5,
4.6.

5.1.3.1.1.

Veiklos sritis:
Su marinistika ir žuvininkyste susijusio
istorinio paveldo atkūrimas bei

BIVP- AKVA- SAVA-5.1

4.5, 4.6.

BIVP- AKVA- SAVA-5.2

4,1, 4.4, 4.5,
4.6.

pritaikymas. Kultūros paveldo ir
edukacinių programų informacinė
sklaida.
5.1.3.1.2.

Veiklos sritis:
Žuvininkystės ir akvakultūros
sektoriaus patirčių mainai,
bendradarbiavimo ir kooperacijos
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skatinimas, patirčių mainai. Darbo jėgos
kvalifikacijos kėlimas, skatinant judumą
ir aktyvesnį įsitraukimą į žvejybos ir
akvakultūros sektorius.

6.1. EJRŽF dalis: VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su EJRŽF konkrečiais tikslais ir uždaviniais.
EJRŽF prioritetai ir konkretūs tikslai ir uždaviniai
6.1.1.Ž

6.1.2.Ž

6.2.1.Ž

6.2.2.Ž

6.2.3.Ž

6.3.1.Ž

6.3.2.Ž

TVARUS EKONOMINIS VYSTYMASIS IR KONKURENCINGUMO
DIDINIMAS – VISŲ ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ TIEKIMO GRANDINĖS ETAPŲ
PLĖTOJIMAS IR VARTOJIMO SKATINIMAS.
I. VPS prioritetas:

VPS priemonė: Žuvininkystės produktų

populiarinimas ir inovatyvių verslo
formų kūrimas.
Veiklos
sritis:
Žuvininkystės
produkcijos
vartojimo
skatinimas.
Inovatyvių verslo, prekybos formų
kūrimo skatinimas.

x

VPS priemonė: Žuvininkystės verslo

skatinimas
įmonėse.

ir

inovacijų

diegimas

Veiklos sritis: Žuvies produktų
gamybos skatinimas.

x

Veiklos sritis: Inovacijų diegimas
žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių
modernizavimas.

x

Veiklos sritis: Tiesioginio žuvies
pirkimo iš žvejų skatinimas.

x

II. VPS prioritetas: GAMTOS

IŠTEKLIŲ SAUGOJIMAS IR PUOSELĖJIMAS – ŽVEJYBOS IR
AKVAKULTŪROS REGIONO APLINKOS IŠTEKLIŲ DIDINIMAS IR PANAUDOJIMAS.

VPS priemonė: Tvarios
aplinkosauginės žvejybos skatinimas.
Veiklos sritis: Žvejybos laivų ir įrangos
modernizavimas,

x
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pritaikymas.pramoginei žvejybai,
turizmui.
Veiklos sritis: Su aplinkos saugojimu
susieta žvejyba.

x

VPS priemonė: Žvejybos
infrastruktūros plėtra.
Veiklos sritis: Pramoninės ir
pramoginės žvejybos infrastruktūros ir
suprastruktūros sukūrimas ir esamos
gerinimas.

x

III. VPS prioritetas: KULTŪROS

PAVELDAS IR INFORMACINĖ SKLAIDA - ŽVEJYBOS IR
AKVAKULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMAS.

VPS priemonė: Marinistinės kultūros
išsaugojimas ir puoselėjimas.
x

Veiklos sritis: Su marinistika ir
žuvininkyste susijusio istorinio paveldo
atkūrimas, bei pritaikymas. Kultūros
paveldo ir edukacinių programų
informacinė sklaida.
Veiklos sritis: Žuvininkystės ir
akvakultūros sektoriaus patirčių mainai,
bendradarbiavimo ir kooperacijos
skatinimas, patirčių mainai. Darbo jėgos
kvalifikacijos kėlimas, skatinant judumą
ir aktyvesnį įsitraukimą į žvejybos ir
akvakultūros sektorius.

x

7. VPS sąsaja su ŽVVG teritorijos strateginiais dokumentais ir ESBJRS.
Strateginio dokumento

VPS sąsajos pagrindimas

pavadinimas

7.1.

ŽVVG
teritorijos
savivaldybės
plėtros

Klaipėdos ŽVVG strategija atitinka savivaldybės strateginio plėtros plano
nuostatas prioritetų ir tikslų/uždavinių lygmenyje (išskirti atitikimai).
Klaipėdos miesto savivaldybės 2013 – 2020 m. strateginiame plėtros plane
išskirti miesto vystymo prioritetai: 2. Tvari urbanistinė raida; 3. Miesto
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strateginis

konkurencingumo didinimas.

planas.
II. PRIORITETAS. TVARI URBANISTINĖ RAIDA.
2.1. TIKSLAS. Racionaliai vystyti miesto infrastruktūrą.
2.1.1. UŽDAVINYS. Formuoti kompaktišką ir daugiafunkcę urbanistinę.
struktūrą, išskiriant prioritetines miesto vystymosi zonas.
2.1.2. UŽDAVINYS. Įdiegti darnaus judumo principus susisiekimo sistemoje.
2.1.3. UŽDAVINYS. Efektyviai naudoti ir vystyti inžinerinę infrastruktūrą.
2.2. TIKSLAS. Koordinuoti miesto plėtros veiksmus.
2.2.1. UŽDAVINYS. Subalansuoti miesto ir uosto plėtrą.
2.2.2. UŽDAVINYS. Planavimo procese skatinti integruotumą, inovatyvumą
ir socialinę atsakomybę už miesto teritorijų vystymą bei priežiūrą.
2.3. TIKSLAS. Tapti aplinkai nekenksmingu, žaliuoju miestu.
2.3.1. UŽDAVINYS. Užtikrinti žaliųjų miesto plotų vystymą.
2.3.2. UŽDAVINYS. Diegti energijos taupymo ir atsinaujinančių energijos
išteklių sistemas.
2.3.3. UŽDAVINYS. Vykdyti prevencines aplinkosaugos priemones.
2.4. TIKSLAS. Didinti miesto patrauklumą.
2.4.1. UŽDAVINYS. Pritaikyti bendruomenės poreikiams teritorijas prie
vandens.
2.4.2. UŽDAVINYS. Skatinti centrinės miesto dalies ir gyvenamųjų kvartalų
regeneravimą bei plėtrą.
2.4.3. UŽDAVINYS. Efektyviai naudoti turimą paveldą.
III. PRIORITETAS. MIESTO KONKURENCINGUMO DIDINIMAS.
3.1. TIKSLAS. Kurti verslui palankią aplinką.
3.1.1. UŽDAVINYS. Skatinti verslumą.
3.1.2. UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas pramonės ir kitų verslų plėtrai.
3.1.3. UŽDAVINYS. Plėtoti savivaldos, mokslo ir verslo subjektų
partnerystę.
3.1.4. UŽDAVINYS. Skatinti investicijų pritraukimą.
3.2. TIKSLAS. Plėtoti turizmo ir rekreacijos infrastruktūrą ir paslaugas.
3.2.1. UŽDAVINYS. Formuoti strateginius turistų traukos centrus.
3.2.2. UŽDAVINYS. Skatinti turizmo paslaugų specializaciją.
3.2.3. UŽDAVINYS. Gerinti miesto turistinį įvaizdį rinkodaros priemonėmis.
3.3. TIKSLAS. Formuoti Klaipėdos kultūrinį tapatumą, integruotą į Baltijos
jūros regiono kultūrinę erdvę.
3.3.1. UŽDAVINYS. Stiprinti jūrinį tapatumą.
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3.3.2. UŽDAVINYS. Atnaujinti esamas ir kurti naujas savitas viešąsias
kultūros erdves.
3.3.3. UŽDAVINYS. Plėtoti kultūrinę partnerystę Baltijos jūros regione.
3.3.4. UŽDAVINYS. Sudaryti sąlygas kultūrinių ir kūrybinių industrijų
plėtrai.
7.2.

ŽVVG
teritorijoje
patvirtintas
regiono plėtros
planas.

ŽVVG strategija tiesiogiai atitinka Klaipėdos regiono plėtros plano nuostatas.
(išskirti atitikimai)
Regiono plėtros vizija: KLAIPĖDOS REGIONAS – MODERNUS IR
INTEGRALUS
BALTIJOS
JŪROS
REGIONAS,
TVARAUS
EKONOMINIO AUGIMO, MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ, KULTŪROS IR
TURIZMO CENTRAS SU IŠVYSTYTA INFRASTRUKTŪRA, KURIAME
GLAUDŽIAI BENDRADARBIAUJANT KURIAMA KOKYBIŠKA
APLINKA KŪRYBIŠKAM IR BENDRUOMENIŠKAM ŽMOGUI
GYVENTI.
ŽVVG strategija atitinka plano strategines nuostatas: (paryškinti atitikimai)
1. Tvarus ir integralus ekonominis augimas;
1.1. Sumažinti regiono savivaldybių išsivystymo disproporcijas, užtikrinti
tolygią ir tvarią regiono plėtrą ;
1.1.1 Vystyti tikslines teritorijas regione;
1.1.2 Kompleksiškai vystyti ir plėtoti kaimo vietoves;
1.2 Pagerinti sąlygas regiono ekonominiam augimui ir integralumui;
1.2.1 Pagerinti regiono savivaldybių bei bendrą regiono viešąją
ekonominę infrastruktūrą ir paslaugas;
1.2.2 Įdiegti aplinkos gerinimo ir aplinkos apsaugos priemones, padidinti
energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujinančių išteklių naudojimą;
1.2.3 Pagerinti kultūros ir paveldo objektų būklę, juos pritaikyti
kultūrinėms ir socialinėms reikmėms.
ŽVVG strategija atitinka regiono planą tikslų ir uždavinių lygmeniu.
(paryškinta)
1.1.
Tikslas: Sumažinti regiono savivaldybių
išsivystymo
disproporcijas, užtikrinti tolygią ir tvarią regiono plėtrą.
1.1.1.

Uždavinys: Vystyti tikslines teritorijas regione.

1.1.1.1. Priemonė: Kompleksiškai plėtoti ir atnaujinti Klaipėdos miesto
viešąją infrastruktūrą.
1.2.

Tikslas: Pagerinti sąlygas regiono ekonominiam augimui ir
integralumui.

1.2.1.

Uždavinys: Pagerinti regiono savivaldybių bei bendrą regiono
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viešąją ekonominę infrastruktūrą ir paslaugas.
1.2.1.1. Priemonė: Diegti darnaus judumo priemones.
1.2.1.8

Priemonė: Plėtoti savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir
turizmo maršrutų informacinę infrastruktūrą.

1.2.2.

Uždavinys: Įdiegti aplinkos gerinimo ir aplinkos apsaugos
priemones, padidinti energijos vartojimo efektyvumą,
atsinaujinančių išteklių naudojimą.

1.2.2.3. Priemonė: Tvarkyti ir atkurti natūralaus ar urbanizuoto
kraštovaizdžio kompleksus ar atskirus elementus.
1.2.3.

Uždavinys: Pagerinti kultūros ir paveldo objektų būklę, juos
pritaikyti kultūrinėms ir socialinėms reikmėms.

1.2.3.1. Priemonė:Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus.
1.2.3.2. Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą.
VPS buvo teikta Klaipėdos ŽVVG teritorijoje veikiančiai Regionų plėtros
tarybai susipažint raštu. Pastabų planui nebuvo gauta.
7.3.

ESBJRS

Klaipėdos miesto ŽVVG VPS susijusi su visais trimis ES Baltijos jūros
strategijos tikslais:


apsaugoti jūrą;



sujungti regioną;

 padidinti gerovę;
VPS taip pat susijęs su prioritetine sritimi „didinti žemės ūkio, miškininkystės
ir žuvininkystės tvarumą“, kurios papildomas tikslas yra „Pridėtinė vertė
užtikrinant bendradarbiavimą Baltijos žuvininkystės ir akvakultūros
sektoriuose“.
7.4.

Viensektorė (- Klaipėdos viensektorinė kaimo vietovės vietos plėtros strategija KŽVVG VPS
ės)
kaimo rengimo metu patvirtinta nebuvo.
vietovių vietos
plėtros
strategija (-os)
(taikoma, kai
tokia
(-ios)
viensektorė (ės)
vietos
plėtros
strategija (-os)
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yra patvirtinta
(-os)
ŽVVG
teritorijoje).

III DALIS. KAIP PASIEKSIME UŽSIBRĖŽTUS TIKSLUS?
8. LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas.
LEADER metodo principai:
8.1.

Teritorinis principas:

8.1.1.

Principo laikymasis rengiant VPS:
Klaipėdos miestas geografiškai, socialiai ir ekonomiškai vienalytė teritorija,
susieta bendrų socialinių ir ekonominių faktorių, turinčių bendrus poreikius ir
lūkesčius. Rengiant strategiją buvo bendradarbiaujama su Klaipėdos miesto
bendruomene, identifikuojamos problemos, daromos apklausos ir gyventojų poreikių
tyrimas ir atsižvelgiant į jos nuomonę suformuota strategija.
Klaipėdos miesto gyventojai yra pajutę teigiamą ES finansavimo naudą, todėl
noriai įsiliejo į strategijos kūrimą, o susidomėjimą nauja priemone rodo aktyvus
bendruomenės dalyvavimas strategijos pristatymo renginiuose.
Į strategijos rengimą buvo įtraukti ne tik bendruomenių, bet ir vietos valdžios
atstovai, kitų visuomeninių organizacijų, taip pat verslo atstovai. Diskusijose buvo
išgryninti bendri interesai ir poreikiai bei suformuluoti juos atitinkantys strategijos
prioritetai, priemonės, veiklos sritys.
Laikantis LEADER metodo teritorinio principo, rengiant VPS buvo atlikti šie
darbai:
I.Vykdyti Klaipėdos ŽVVG narių strategijos rengimo mokymai, kurie truko
mėnesį laiko;
II.Atliktos anketinės apklausos, siekiant kuo išsamiau sužinoti vietos
gyventojams svarbiausias problemas, kad būtų galima identifikuoti reikalingus
išteklius joms spręsti;
1.Surengti 2 susitikimai su žvejų bendruomene ir visuomene.
2. Parengtas VPS pristatymas Klaipėdos ŽVVG nariams, savivaldybei bei
visuomenei.
Informacija apie rengiamą VPS paskelbta VVG internetiniame puslapyje,
parengti pranešimai spaudai, kurie publikuoti spaudoje.
Bendruomenės sutelkimą bendriems tikslams rodo aktyvus bendruomenės
įsitraukimas į strategijos rengimą, kas vėliau taps įsitraukimu į strategijos
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įgyvendinimą.
8.1.2.

8.2.

Principo laikymasis įgyvendinant VPS:
VPS teritorinis principas bus visokeriopai užtikrinamas viso PVS įgyvendinimo
metu. Projektai bus vykdomi Klaipėdos mieste, į įgyvendinimą bus įtraukiami
Klaipėdos teritorijoje gyvenantys asmenys, bendruomenės, vietos valdžios ir kitų
organizacijų atstovai. Klaipėdos ŽVVG sėkmingai įgyvendino strategiją, kas rodo
principo užtikrinimo tęstinumą.
Įgyvendinant VPS bus garantuotas vietos išteklių tinkamas panaudojimas visos
strategijos įgyvendinimo metu. Tuo pačiu bus sudarytos sąlygos įvairių interesų grupių
bendradarbiavimui ir veikimui kartu užtikrinant integruotą VVG teritorijos plėtrą.
Įgyvendinant VPS bus įgyvendinamas LEADER metodo teritorinis principas. Tai
teritorijos aplinkos, socialinio, ekonominio konkurencingumo didinimas bei įvaizdžio
kūrimas. Šiuos uždavinius padės įgyvendinti suplanuoti VPS prioritetai bei nuosekliai
suplanuotos jų priemones.
„Iš apačios į viršų“ principas:

8.2.1.

Principo laikymasis rengiant VPS:
Į visus atskirus VPS rengimo procesus buvo įtrauktos bendruomeninės
organizacijos, NVO, kiti pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovai.
Savivaldybės atstovai dalyvavo visos strategijos rengime nuo pat jos rengimo
pradžios.
Suburta iniciatyvinė Klaipėdos ŽVVG grupė, kurioje dalyvavo visų 3 sektorių
atstovai, kurie dalyvavo visą mėnesį trukusiuose mokymuose.
Rengiant VPS buvo nuolat konsultuojamasi su bendruomenės atstovais: buvo
surengti 3 susitikimai, kurių metu buvo išklausoma bendruomenės nuomonė ir
atsižvelgiant į pastebėjimus koreguojamos atskiros VPS dalys.
Buvo atliktas gyventojų poreikių tyrimas, kurio metu apklausti 302 Klaipėdos
bendruomenės nariai, o pagal šios apklausos rezultatus pakoreguoti VPS prioritetai,
tikslai ir priemonės.

8.2.2.

Principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Rengiant teikti kvietimus vietos projektams bus įtrauktos bendruomeninės
organizacijos, pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovai. Šie nariai bus
įtraukti per vietos veiklos grupės valdybos narius, kurie, dalyvaudami valdybos
posėdžiuose, turėdami teisę ir pareigą atstovauti juos į vietos veiklos grupę
delegavusias institucijas, bus įpareigoti skleisti informaciją visoje Klaipėdos miesto
teritorijoje. Visą dokumentaciją vietos projektų pateikimui tvirtins Vietos veiklos
grupės valdyba. Informacija bus skleidžiama informacinių technologijų pagalba bei
susitikimuose.
45

Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas bus talpinami Vietos veiklos grupės,
savivaldybės interneto puslapiuose, kitose popierinės ir internetinės žiniasklaidos
priemonėse. Projektų atrankos komiteto posėdžiai bus atviri ir juose galės dalyvauti
projektų pateikėjai ir žiniasklaidos atstovai.
VPS įgyvendinimo rezultatai bus pristatomi gyvai Vietos veiklos grupės
patalpose, bus rengiama informacija interneto svetainei bei žiniasklaidai. Vykdant
vietos projektus stebėsenoje dalyvaus tiesiogiai su projektais susiję asmenys.
Į gyventojų aktyvinimo veiklas bus įtrauktos bendruomeninės organizacijos, taip
pat kitos pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios institucijos.
8.3.

Partnerystės principas:

8.3.1.

Principo laikymasis rengiant VPS:
Rengdama VPS bei priimdama sprendimus dėl jos įgyvendinimo prioritetų,
priemonių, veiklos sričių ir finansinio plano, laikėsi partnerystės principo.
Klaipėdos ŽVVG jungia svarbiausias Klaipėdos miesto institucijas ir
organizacijas, kas leidžia užtikrinti veiklos skaidrumą, viešumą bei garantuoja veiklos
efektyvumą. Ji veikia partnerystės, grindžiamos trijų sektorių – pilietinės visuomenės,
verslo ir vietos valdžios - principu.
Rengiant VPS buvo suformuota nauja ŽVVG valdyba, kuri atitinka jai keliamus
reikalavimus, išlaikant proporcijas tarp vietos valdžios, pilietinės visuomenės ir verslo
sektoriaus atstovų. ŽVVG valdyba, atstovaudama visų sektorių interesus, aktyviai
dalyvavo rengiant VPS.
Visose strategijos rengimo stadijose buvo išlaikomas partnerystės principas tarp
pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios, kadangi vyko komandinis darbas visose
VPS rengimo stadijose. Rengiant VPS, aprašant jos priemones, veiklos sritis,
planuojant įgyvendinimo etapus bei sudarant finansinį planą, reguliariai buvo
organizuojami susitikimai su ŽVVG valdybos nariais, gauti rezultatai aptariami
visuotiniuose narių susirinkimuose. Rengiant VPS pagrindinės priemonės stiprinti
partnerystės ryšius tarp pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios buvo
organizuojami mokymai, susitikimai, darbo grupių posėdžiai, visuotinio narių,
valdybos susirinkimai. Minėtų susitikimų metu buvo diskutuojama apie teritorijos
socialinę ir ekonominę situaciją, ateities galimybes, aptariamos bendros skirtingų
sektorių iniciatyvos. Bendra veikla rengiant VPS leido išgryninti bendras visiems
ŽVVG teritorijos sektoriams opiausias problemas, siūlyti idėjas ir inicijuoti bendrus
projektus, numatyti VPS viziją, prioritetus, priemones ir kt.

8.3.2.

Principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Įgyvendinant VPS, ŽVVG ir toliau veiks, laikydamasi partnerystės principo.
Partneriai (pilietinės visuomenės, verslo, vietos valdžios atstovai), siekdami
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ŽVVG teritorijos vizijos ir jos siekiančių prioritetų įgyvendinimo, vadovaudamiesi
nešališkumo, skaidrumo, atvirumo, viešų ir privačių interesų derinimo principais,
atstovaus partnerius, rengiant ir tvirtinant VP atrankos ir įgyvendinimo taisykles,
rengiant ir tvirtinant kvietimus teikti VP paraiškas, įgyvendinant partnerių aktyvinimo
veiksmus, priimant sprendimus dėl VP finansavimo, stebint ir vertinant VPS
įgyvendinimo eigą bei rezultatus. Su VPS įgyvendinimo tvarka, sprendimų dėl VP
finansavimo priėmimo eiga ir rezultatais, VPS įgyvendinimo rezultatais bus
supažindinami visi partneriai.
Siekiant partnerystės tarp pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios
stiprinimo VPS įgyvendinimo metu planuojama:
Į plėtros procesą įtraukti papildomus išteklius. Užtikrinant visų trijų sektorių
sprendimų priėmimą, ŽVVG vyks valdybos narių rotacija. Keisis VPS įgyvendinimo
metu, t. y. ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeis mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau
kaip po 1 atstovą iš kiekvieno sektoriaus: pilietinės visuomenės, verslo ir vietos
valdžios.
Geriau koordinuoti veiklą tarp įvairių įstaigų.
Sudaryti geresnes sąlygas bendroms viešoms ir privačioms iniciatyvoms
įgyvendinti kaip efektyviai vietos problemų sprendimo priemonei.
Ugdyti bendradarbiavimo ryšius tarp sektorių. ŽVVG administracijos darbuotojai
teiks konsultacijas VPS įgyvendinimo metu verslo, bendruomenių ir vietos valdžios
atstovams vietos projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.
Formuoti teigiamą Klaipėdos miesto įvaizdį.
Taip bus užtikrintas strategijos gyvybingumas viso vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo metu.
8.4.
8.4.1.

Vietos finansavimo ir valdymo principas:
Principo laikymasis rengiant VPS:
Įgyvendinant 2007-2013 m. finansinio laikotarpio strategiją buvo
bendradarbiaujama ir dėl iniciatyvų konsultuojamasi su Klaipėdos miesto ir kitomis
savivaldybėmis, įmonėmis, privataus kapitalo turinčiais fiziniais ir juridiniais
asmenimis. Sukaupta patirtis leidžia teigti, kad ir kitame finansavimo periode sukaupta
patirtis pravers ir tai gali lemti teigiamus finansavimo pokyčius. Naujų iniciatyvų buvo
ieškoma ir jos buvo skatinamos bei tariamasi dėl jų įgyvendinimo finansavimo,
organizuojant mokymus, bendras diskusijas. Klaipėdos savivaldybėje vyko strategijos
pristatymas ir aptarimas.
Klaipėdos ŽVVG veikla įgyvendinant vietos finansavimo ir valdymo principą
buvo ir yra orientuota į tarpininkavimą, kurio esmė užtikrinti regiono valdžios, vietos
verslo, bankų ir kitų finansų įstaigų atstovų glaudų bendradarbiavimą bei padėti kurti
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bendrus finansinės paramos mechanizmus, orientuotus į konkrečios vietovės plėtros
poreikius. ŽVVG rengimo metu buvo kuriami ir stiprinami ryšiai tarp skirtingų vietos
plėtros veikėjų, siekiant realių ŽVVG teritorijos plėtros rezultatų.
8.4.2.

Principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Finansavimas – tai esminis įrankis VPS įgyvendinime. VPS įgyvendinimo metu
bus panaudota sukaupta patirtis finansavimo mechanizmų paieškos srityje.
Būdai, kuriais bus užtikrintas Vietos finansavimo ir valdymo principas:
Bendradarbiavimo galimybių išnaudojimas. Galimybė suvienyti partnerių
išteklius.
Mokymai ir patirties pasidalinimas. Bendrų užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių
sprendimo sieksime VPS įgyvendinimo metu rengdami konferencijas ir mokymus,
kurių metu bus keičiamasi sukaupta patirtimi finansavimo mechanizmų paieškų srityje.
Kad VPS lėšas vietos projektų pateikėjai naudotų taupiai, įtrauksime projektų naudos
gavėjus į vietos konsultavimo, tikslų dalijimosi, kolektyvinio mokymosi, patirties
dalijimosi procesus, vykdomus iš VPS aktyvinimo veikloms skirtos lėšų dalies.
Horizontalieji principai ir prioritetai:

8.5.
8.5.1.

Jaunimas:

ŽVVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS:
Žmonės iki 40 metų buvo įtraukti į Strategijos rengimą. Klaipėdos ŽVVG
valdyboje jaunų iki 40 metų yra net 5 iš 12. VPS rengimo metu ir ŽVVG teritorijos
situacijos analizės tyrime dalyvavo ŽVVG administracijos deleguoti asmenys nuo 30
iki 40 metų amžiaus.
Klaipėdos ŽVVG iniciatyvinėje grupėje, kuri dalyvavo mokymuose ir rengė
strategiją, dalyvavo 1 moteris iki 40 metų.
Jauni žmonės buvo įtraukiami atliekant teritorijos socialinės, ekonominės ir
aplinkos situacijos analizę ir SSGG.
Rengiant strategiją buvo vykdoma jaunų bendruomenės atstovų apklausa
(apklausti žmonės iki 40 metų).
Praėjusiame finansavimo periode buvo vykdomi jaunų žmonių projektai, kas
leidžia nustatyti jaunų žmonių poreikius suteigiant VPS prioritetus.

8.5.2.

VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS:
Įgyvendinant VPS bus ir toliau įtraukiami nauji jauni žmonės į VVG valdybą.
Valdyboje vyks narių rotacija, bus stengiamasi į asociaciją pritraukti daugiau naujų
narių.
Įgyvendinant VPS jauniems žmonėms bus sudaromos visos sąlygos pilnavertiškai
dalyvauti strategijos įgyvendinime ir projektų teikime. Šioje strategijoje kaip
bendruomenės poreikis yra išskirtas jaunų žmonių pritraukimas į žuvininkystės
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sektorių, darbo vietų kūrimo ir kitose srityse, todėl tikimasi aktyvaus jaunų žmonių
įsitraukimo į strategijos įgyvendinimą. Jauni žmonės į KŽVVG veiklą bus įtraukiami:
kviečiant teikti vietos projektų paraiškas, atrenkant vietos projektus; pristatant VPS
įgyvendinimo rezultatus, vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną; vykdant ŽVVG
teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo veiklas.
8.6.
8.6.1.

Kultūra:
Veiksmai, susiję su prioriteto laikymusi rengiant VPS:
Nustatant Klaipėdos ŽVVG teritorijos kultūros išteklių plėtros poreikius buvo
atsižvelgiama į kultūrą ir jos išsaugojimą. ŽVVG VPS rengimo darbo grupės atliko
kultūros situacijos ŽVVG teritorijoje analizę. ŽVVG organizavo susitikimus su vietos
gyventojais, vykdė anketinę apklausą, minėtose veiklose dalyvavo kultūros,
bendruomenių atstovai. Klaipėdos regione gausu įvairiose žvejybos įmonėse ir
įstaigose dirbusių darbuotojų. Jiems labai svarbus jūrinių tradicijų ir žvejybos laivyno
vystymo istorijos išsaugojimas. Kultūros prioriteto laikymasi užtikrino ŽVVG VPS
rengimo iniaciatyvinė grupė. Marinistinės kultūros išsaugojimui VPS skirta atskira
priemonė.

8.6.2.

Veiksmai, susiję su prioriteto laikymusi įgyvendinant VPS:
Siekiant ŽVVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės
stiprinimo, bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymo, bus sudaromos meninės
kūrybinės saviraiškos galimybės jaunimui, bendruomenės kultūrinio aktyvumo
skatinimas, pilietiškumo ugdymas, vykdant šias veiklas :
Visuomenės informavimo gerinimo: VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo
veiklų pagalba bus renkama ir skleidžiama informacija apie numatytus ir įvykusius
kultūros renginius teritorijoje.
Įvaizdžio stiprinimo: Stiprinsime Klaipėdos miesto įvaizdį, Vietos projektų
pagalba sudarysime geresnes sąlygas visuomenei dalyvauti kultūroje ir ją vartoti,
realizuojant nevyriausybinių organizacijų, gyventojų, menininkų, kultūros įstaigų
iniciatyvas ir inovacijas.
Kultūrinio švietimo tobulinimo: Vietos projektų pagalba bus rengiamos ir
įgyvendinamos švietėjiškos ir mokomosios programos.

8.7.

Darnus vystymasis (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo
veiksmus):

8.7.1.

Veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS:
Rengiant Klaipėdos ŽVVG buvo užtikrintas darnaus vystymosi priemonių
(įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus) laikymasis, kuomet
skatinamas ekonomikos augimas ir plėtra, tačiau taip pat saugant aplinkos kokybę
būsimoms kartoms.
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Buvo pasitelkiama geroji Vakarų ir Šiaurės Europos patirtis. Visi rengiamos
strategijos VPS prioritetai turės teigiamą (arba iš dalies neutralią) įtaką teritorijos
darniam vystymuisi.
Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros strategijoje didelis dėmesys skiriamas
subalansuotam gamtinių išteklių, kraštovaizdžio ir bioįvairovės išsaugojimui ir plėtrai.
Strategija skatina diegti aplinką tausojančias priemones. Vietos plėtros strategijos
įgyvendinimas prisidės prie darnios politikos tikslų: gerins gyvenimo kokybę; gamtos
išteklių prieinamumą; nepažeis aplinkos; tenkins dabartinius plėtros poreikius,
nepažeidžiant ateities kartų poreikių įgyvendinimo galimybių; sudarys prielaidas
vietinių išteklių bei išskirtinių vietovės bruožų plėtrai.
ŽVVG strategijoje numatytos aplinkosaugos priemonės, 4 strategijos prioritete
numatyta klimato kaitą švelninančių priemonių diegimas, taip pat invazinių žuvų
gaudymas.
8.7.2.

Veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS:
Klaipėdos ŽVVG atstovauja verslo, valdžios ir ne pelno sektorius, todėl VPS
duos potencialią naudą tiek vietos valdžiai priimant sprendimus, tiek verslininkai,
bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos galės veikti įgyvendinant jiems
svarbias veiklas, nedarydami žalos aplinkai, puoselėdami gamtą.
Veiklos, kurios bus vykdomos įgyvendinant VPS ugdys žmonių kūrybingumą,
propaguos tautines vertybes ir padės formuoti visapusiškas asmenybes.
VPS prisidės prie ekonominės ir socialinės miesto padėties, bus plečiamas tiek
organizacijos narių, tiek ir plačiosios visuomenės narių akiratis bei kompetencijos
tvarios plėtros srityje. Įgyvendinant VPS jaunimas bei kitos socialinės grupės turės
galimybę išreikšti savo iniciatyvas ir energiją per vietos projektus. Bus galimybė
jaunimą įtraukti į gamtosauginę veiklą, sveiko kulinarinio paveldo ir tautinių amatų bei
tradicijų populiarinimo veiklas, o tai prisidės prie tvarios regiono plėtros.
VPS įgyvendinimas nepablogins ekologinės situacijos, įgyvendinimo metu
sukurtų edukacinių programų padedami apmokyti žmonės imsis vykdyti draugiškas
gamtai veiklas. Tai yra bus skatinama ir plėtojama vietos ekologiškų produktų gamyba
ir vartojimas, panaudojant krašto gamtos sąlygas bei sukauptą ilgametę patirtį.
VPS – tai bendrą gyvenimo kokybę gerinantis, sudarantis galimybes ateities kartoms
gyventi ir kurti ilgalaikis projektas.
VPS įgyvendinimo metu palaikys bendrą gyvenimo kokybę, užtikrins nuolatinį
gamtos išteklių prieinamumą ir tausų jų naudojimą, nepažeis aplinkosauginių
reikalavimų, tenkins dabartinius darnaus vystymosi poreikius užtikrinant galimybes
ateities kartų poreikiams tenkinti. Šios nuostatos bus laikomasi:
Visi vietos pareiškėjų teikiami vietos projektai turės atitikti horizontalųjį darnaus
50

vystymosi principą ir neturės prieštarauti aplinkosaugos reikalavimams.
Visi vietos projektai, kurie turės tiesioginį poveikį aplinkai bus vertinami
nuodugniai analizuojant planuojamas veiklas:

kvietimų teikti vietos projektus metu bus numatytas reikalavimas vietos
projektų vykdytojams pagrįsti, kad vietos projektas neturės neigiamos įtakos teritorijos
darniam vystymuisi ir jos aplinkos būklei; bus suteikti papildomi balai, jeigu vietos
projekto įgyvendinimas turės teigiamos įtakos teritorijos darniam vystymuisi ir
aplinkos kokybei;

į vietos projektų atrankos valdymo organo sudėtį bus įtraukti asmenys,
turintys gebėjimų darnaus vystymosi ir aplinkos apsaugos srityje;

vietos projektų įgyvendinimo metu bus teikiama metodinė pagalba vietos
projektų vykdytojams, susiduriantiems su aplinkos apsaugos reikalavimais;

VPS rezultatų sklaidos metu bus imamasi specialių viešinimo būdų,
informuojant apie vietos projektus, kurių rezultatai prisideda prie darnaus vystymosi ir
(arba) gerina aplinkos būklę;
8.8.
8.8.1.

Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas:
Klaipėdos ŽVVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS:
Rengiant strategiją nebuvo nustatyti jokie bet kokių socialinių grupių
diskriminavimo atvejai. Rengiant ir įgyvendinat strategiją nebus skatinama jokios
rūšies diskriminacija. Be to buvo pakeisti KŽVVG įstatai. Tokiu budu buvo užtikrintas
moterų ir vyrų nediskriminavimo principo laikymasis.
Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros strategija parengta atsižvelgiant į lygias
galimybes – jos rengime galėjo dalyvauti visi norintys ir įvairias sritis atstovaujantys
vietos gyventojai. Lygių galimybių principo įgyvendinimą užtikrino ir Klaipėdos
ŽVVG sudėtis, kurioje subalansuotas vyrų ir moterų, pagrindinių sektorių ir įvairaus
amžiaus žuvininkystės bendruomenės narių atstovavimas. Klaipėdos ŽVVG Valdyboje,
atsakingoje už strategijos įgyvendinimą, buvo stengiamasi išlaikyti lyčių pusiausvyrą,
tačiau natūraliai žvejybos sektoriuje, kuris yra plačiausiai atstovaujamas, Klaipėdos
ŽVVG užimta daugiau vyrų.

8.8.2.

Klaipėdos ŽVVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS:
Įgyvendinat strategiją bus pilnai užtikrintas šio principo laikymasis. Strategijoje
numatytų priemonių ir veiklų įgyvendinimui veikla (organizuojant ŽVVG darbą,
valdymą, kvietimus teikti vietos projektų praiškas, tvirtinant projektus, vykdant kitas
veiklas) bus organizuojama atsižvelgiant į KŽVVG įstatuose įtvirtintas nuostatas
nepažeidžiant vyrų ir moterų, jaunimo, pagyvenusiųjų ir kitų socialinių demografinių
grupių žmonių lygių galimybių principo.
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9.1 BENDRA INFORMACIJA APIE VPS PRIEMONES.
Žemiau pateikiama informacija apie kiekvieną planuojamą įgyvendinti VPS priemonę.
Pažymėtina, kad detalesni veiklų aprašymai bus pateikiami kartu su bendra šaukimo informacija. Šiame
etape nenumatyti suvaržymai priemonės viduje esančių projektų aprašymams – svarbiausia, kad
projektai atitiktų VPS prioritetus.
Pažymėtina, kad pateiktas finansavimo intensyvumas gali būti padidintas privataus
žuvininkystės verslo pobūdžio vietos projektams vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 508/2014 I
priedu; (su mažos apimties priekrantės žvejyba susijusiems veiksmams galimas padidinimas 30
proc. bei gamintojų organizacijų, gamintojų organizacijų asociacijų arba tarpšakinių organizacijų
įgyvendinamiems veiksmams galimas padidinimas 25 proc.).
Visuose projektuose tinkamos finansuoti vietos projektų išlaidos apmokamos atlyginant
tinkamas finansuoti faktiškai patirtas ir apmokėtas išlaidas, avanso galimybė bus numatyta konkrečios
priemonės šaukimuose.
EJRŽF investicijos (vietos projektų lygmeniu) gali būti daromos Klaipėdos ŽVVG
teritorijoje. Tinkamai pagrįstais atvejais išimtis gali būti taikoma mažos apimties socialinio pobūdžio
vietos projektams, kai jų tikslinė grupė – teritorijos gyventojų grupės arba NVO;
Fizinių asmenų vietos projektai gali būti remiami tik tuo atveju, jeigu jie yra privataus verslo
pobūdžio (fizinių asmenų privataus verslo pobūdžio vietos projektais laikomi vietos projektai, kurie yra
teikiami fizinių asmenų, vietos projekto paraiškos pateikimo dieną arba vietos projekto įgyvendinimo
metu veikiančių pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, arba teikiami uždarųjų
akcinių bendrovių ar kitą teisinį statusą turinčių juridinių asmenų, kai jų steigėjais yra vienas fizinis
asmuo).
Šiame papunktyje nurodytas paramos intensyvumas privataus žuvininkystės verslo pobūdžio
vietos projektams didinamas arba mažinamas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 508/2014 I priedu.
9.2. VPS priemonės, turinčios veiklos sritis
9.2.1.

VPS prioritetas Nr. 1 TVARUS EKONOMINIS VYSTYMASIS IR KONKURENCINGUMO
DIDINIMAS – VISŲ ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ TIEKIMO
PLĖTOJIMAS IR VARTOJIMO SKATINIMAS

9.2.2.

GRANDINĖS

ETAPŲ

VPS priemonė BIVP- AKVA- SAVA-1. Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų
kūrimas.

9.2.3.

VPS priemonės tikslas: VISŲ ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ TIEKIMO GRANDINĖS ETAPŲ
PLĖTOJIMAS IR VARTOJIMO SKATINIMAS, SUKURIANT SĄLYGAS GYVYBINGAM
EKONOMINIAM
SEKTORIUOSE.

9.2.4.

1 veiklos sritis

IR

SOCIALINIAM

VYSTYMUISI

ŽVEJYBOS

IR

AKVAKULTŪROS

BIVP- AKVA- SAVA-1.1. Žuvininkystės produkcijos vartojimo skatinimas.
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Inovatyvių verslo, prekybos formų kūrimo skatinimas.
9.2.4.1.

Veiklos srities apibūdinimas

Žuvininkystės produktų vartojimo didinimui būtinos rinką skatinančios
priemonės. Šia veikla numatoma vystyti inovatyvią prekybą. Remiami portalai
(as), kuriuose vyks žuvies aukcionai, asociacijos, ūkio subjektai bus matomi
regiono, nacionalinėje bei tarptautinėje viešojoje erdvėje, galės talpinti jiems
aktualią informaciją (apie įmones, sužvejotas žuvis ir kiekius, būsimus
apsilankymus uostuose ir sužvejoto laimikio iškrovimo laiką, teikiamas
paslaugas). Pareiškėjų projektai remiami siekiant iš žuvies produkcijos
tiekimo grandinės pašalinti tarpininkus, sumažinti parduodamos galutiniam
vartotojui produkcijos kainą apie 50 procentų, taip padidinus gyventojų
prieinamumą vartoti žuvį bus didinami žuvies pardavimai. Klaipėdos
žuvininkystės regiono privalumų matomumas viešojoje erdvėje sukurs
regiono
patrauklumą
žuvininkystės produktų

investicijoms ir vartotojams. Palengvintas
įsigimo prieinamumas, teigiamai prisidės prie

regiono žuvininkystės įmonių ekonominio tvarumo didinimo. Bus remiamas
žuvies vartojimo kultūros propagavimas, žuvies patiekalų prezentacijos ir
produktų gamybos mokymai, Baltijos jūros, Kuršių marių žuvies vartojimo
privalumų atskleidimas, žuvies produktų vartojimo naudos populiarinimas,
naujų žuvininkystės produktų sukūrimas ir populiarinimas televizijos laidose,
interneto portaluose, spaudoje, renginiuose. Žuvies produktų vartojimo
skatinimas gyventojams ir valstybės biudžeto finansuojamose įstaigose
(ligoninės, kariuomenė, įkalinimo įstaigos, mokyklos, vaikų darželiai ir
panašiai) padidins žuvininkystės įmonių pajamas.
Veiklos sričiai bus skiriama 160000.00 Eur
Bus įgyvendinami 3 projektai. Darbo vietos nekuriamos. Priemonė
sudaro prielaidas darbo vietoms kurtis.
9.2.4.2.

Pagal veiklos sritį remiamų
vietos projektų pobūdis:

9.2.4.2.1.

pelno

9.2.4.2.2.

ne pelno

x

9.2.4.3.

Tinkami paramos gavėjai

Viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė
organizacija, viešoji įstaiga.

9.2.4.4.

Priemonės veiklos srities

Klaipėdos ŽVVG teritorijoje žvejybos ir akvakultūros ir su ja susijusią veiklą

tikslinė grupė

registravę asmenys, ŽVVG teritorijos gyventojai ir lankytojai.

Tinkamumo sąlygos

I.Projektą siekia įgyvendinti tinkamu pripažintas pareiškėjas.
II.Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą, veiklos sritį ir remiamas

9.2.4.5.

veiklas.
III.Pareiškėjas užtikrina projekto finansavimo šaltinius – skolintas lėšas,
nuosavas lėšas, veiklos pajamas, paramos lėšas – kurie turi būti pagrįsti
dokumentais, finansinėmis ataskaitomis ir investiciniu planu.
IV.Pareiškėjo steigimo dokumentuose numatyti veiklos tikslai susiję su
projekte numatyta vykdyti veikla (- omis) (vertinama pagal pareiškėjo
steigimo dokumentų duomenis).
9.2.4.6.

Vietos projektų atrankos

I.Projekto rezultatas turi išliekamąją vertę (popieriniai, elektroniniai leidiniai,
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kriterijai

reprezentacinis inventorius, audio, video medžiaga, video gidai, sukurtos
kompiuterinės programos, interneto portalai, surinktos duomenų bazės).
II.Projektu įgyvendinamos priemonės apima daugiau nei vieną žuvininkystės
veiklą (pvz. Žvejyba Baltijos jūroje, žvejyba Kuršių mariose, akvakultūra).
III. Į projekto veiklas įtraukiamas jaunimas, savanoriai.
IV. Projektu numatoma vykdyti nacionalinę ar (ir) tarptautinę komunikaciją,
Baltijos jūros žuvies ir akvakultūros produktus skatinančią vartoti kampaniją.
V. Inovatyvumas regiono lygmenyje.
VI.Patirtis administruojant ir įgyvendinant inovatyvaus verslo, prekybos
projektus.
Pastaba. Detalūs

atrankos

kriterijai

bus

nustatomi

veiklos

srities

įgyvendinimo taisyklėse.
9.2.4.7.

Didžiausia paramos suma
vietos projektui (Eur)

iki 53333,33 Eur

9.2.4.8.

Paramos lyginamoji dalis

iki 95 proc.

(proc.)

9.3.1.

VPS prioritetas Nr.1. TVARUS EKONOMINIS VYSTYMASIS IR KONKURENCINGUMO
DIDINIMAS – VISŲ ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ
PLĖTOJIMAS IR VARTOJIMO SKATINIMAS

TIEKIMO

GRANDINĖS

ETAPŲ

9.3.2.

VPS priemonė BIVP- AKVA- SAVA-2 Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse.

9.3.3.

VPS priemonės tikslas: VISŲ ŽUVININKYSTĖS

PRODUKTŲ TIEKIMO GRANDINĖS ETAPŲ

PLĖTOJIMAS IR VARTOJIMO SKATINIMAS, SUKURIANT SĄLYGAS GYVYBINGAM
EKONOMINIAM IR SOCIALINIAM VYSTYMUISI ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS
SEKTORIUOSE.

9.3.4.

1 veiklos sritis

BIVP- AKVA- SAVA-2.1 Žuvies produktų gamybos skatinimas.

9.3.4.1.

Veiklos srities apibūdinimas

Ekonominė plėtros logika sako, jog žemo efektyvumo ūkio subjektai rinkai
tiekia mažai apdirbtą žaliavą. Šiuo atveju sukuriama maža pridėtinė vertė,
nepakankamai sprendžiamos regiono socialinės problemos, ribotos darbo
vietų kūrimo galimybės, mažai lėšų skiriama darbo užmokesčiui ir t.tt.
Siekiant gerinti žvejų ekonominės veiklos rezultatus, ypatingas dėmesys
skiriamas investicijoms žvejų sugauto laimikio pridėtinės vertės didinimui,
sudaryti sąlygas geriau integruotis į maisto tiekimo grandinę, suteikiant
galimybę žvejams perdirbti pagautą laimikį ir tiesiogiai parduoti vartotojams.
Lietuvai kasmet ES skiria apie 20000 tonų žuvies žvejybos kvotų Baltijos
jūroje. Beveik visa sužvejota žuvis eksportuojama arba sugauta iškraunama
užsienio uostuose. Klaipėdos regione nėra pakankamai gamybinių pajėgumų
Baltijos jūroje žvejojamos ir akvakultūros ūkio subjektų užauginamos žuvies
perdirbimui. Parama būtų teikiama žuvies perdirbimo įrangos įsigijimui.
Laivų pertvarkymas ir pritaikymas šviežių, atšaldytų, sūdytų ir šaldytų žuvų
perdirbimui (įskaitant pervežimą), leis reguliuoti žuvies stygių. Šiuo metu
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transportinio - gamybinio laivo Klaipėdoje nėra. Dėl audrų Baltijos jūroje ir
atskirų žuvų žvejybos draudimo arba dėl vasaros laikotarpiu esančio šilto
vandens pablogėjusios žuvies kokybės sunku užtikrinti stabilų žuvies tiekimą.
Tokio tipo laivas galintis transportuodamas perdirbti žuvisį, padėtų užtikrinti
tiekimą regione esančioms žuvies perdirbmo įmonėms. Arba, esant gerai
žvejybai būtų galima išvežti iš regiono sužvejotą ar užaugintą žuvį į kitas
valstybes arba regionus. Tokiu būdu esant žuvies pertekliui arba trūkumui
būtų galima reguliuoti, stabilizuoti šviežios žuvies kainas ir užtikrinti
Klaipėdos žuvininkystės regiono perdirbimo įmonių aprūpinimą žuvimi.
Pagal priemonę žuvininkystės verslo skatinimas remiamos investicijos į
veiklas susijusiomis su žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimu:
I.kuriomis prisidedama prie energijos taupymo arba poveikio aplinkai
mažinimo įskaitant atliekų apdorojimą.
II.kuriomis gerinamos saugos higienos, sveikatos ir darbo sąlygos.
III.kuriomis remiamos sužvejoto žuvų kurios negali būti skirtos žmonėms
naudoti, laimikio perdirbimas.
IV.kurios susijusios su šalutinių produktų, susidarančių dėl pagrindinės
perdirbimo veiklos, perdirbimu.
V.kurios susijusios su ekologinės akvakultūros produktų perdirbimu.
VI.kurios padeda sukurti naujus ar patobulintus produktus, naujus ar
patobulintus procesus arba naujas patobulintas valdymo ir organizavimo
sistemas.
VII. Laivų pertvarkymas ir pritaikymas perdirbimui.
Veiklos sričiai skiriama 400000.00 Eur
Bus įgyvendinami 3 projektai ir kuriamos 9 darbo vietos.
9.3.4.2.

Pagal veiklos sritį remiamų
vietos projektų pobūdis:

9.3.4.2.1.

pelno

9.3.4.2.2.

ne pelno

9.3.4.3.

Tinkami paramos gavėjai

9.3.4.4.

Priemonės veiklos srities
tikslinė grupė

9.3.4.5.

Tinkamumo sąlygos

x
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (kaip nustatyta LR smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros įstatyme), turintys teisę vykdyti ir įregistravę veiklą
Klaipėdos ŽVVG teritorijoje
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (kaip nustatyta LR smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros įstatyme), turintys teisę vykdyti ir įregistravę veiklą
Klaipėdos ŽVVG teritorijoje
I.Projektą siekia įgyvendinti tinkamu pripažintas pareiškėjas.
II. Projektas įgyvendinamas Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.
III.Projektu bus kuriamos darbo vietos. Vienu projektu įsipareigojama sukurti
ne mažiau kaip 3 naujas darbo vietas.
IV.Projekte numatoma veikla ir išlaidos susijusios su remiama priemonės
veikla.
V.Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą ir remiamas veiklas.
VI.Pareiškėjas paraiškoje ir verslo plane pagrindžia, jog pareiškėjas teikdamas
paraišką, projekto įgyvendinimo laikotarpiu, bei projekto kontrolės metu
atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklius, nustatytus Ūkio subjektų,
siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-
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2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo
nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2015-11-24 įsakymu Nr.3D-864 ,,Dėl ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti
parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų
programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių
patvirtinimo.“
VII.Pareiškėjas užtikrina projekto finansavimo šaltinius – skolintas lėšas,
nuosavas lėšas, veiklos pajamas, paramos lėšas – kurie turi būti pagrįsti
dokumentais, finansinėmis ataskaitomis ir verslo planu.
9.3.4.6.

Vietos projektų atrankos

I.Pirmumas teikiamas pareiškėjams, kurie projektuose numato sukurti didesnį

kriterijai

naujų darbo vietų skaičių.
II.Pirmumas teikiamas pareiškėjams, kurie projektuose numato perdirbti
Baltijos jūroje sužvejotas žuvis (menkes, šprotus, strimeles, plekšnes, lašišas)
ir Klaipėdos ŽVVG regione užaugintas žuvis.
III.Pirmumas bus teikiams tiems projektams, kurie numatys ir įsipareigos
vykdyti žuvies perdirbimo plėtrą regione.
IV.Pirmumas teikiamas tiems projektams, kurie įsipareigos perdirbti antrinius
menkių skrodimo produktus – kepenis, ikrus (kaip tai neprieštarauja LR teisės
aktams).
V.Pirmumas teikiamas pareiškėjams, kurie žuvies perdirbimo procese įdarbins
kuo didesnį žvejybos laivų komandų narių skaičių, kurie audrų ar ne sezono
metu negali užsiimti žvejyba.
VI.Pirmumas teikiamas pareiškėjams, kurie turi, per paskutinius dešimt metų
mažiausiai du metus iki paraiškos pateikimo, patirties žvejyboje, žuvų
apdirbime arba sandėliavime.
VII.Pareiškėjas privalo užsitikrinti ir pagrįsti dokumentais mažiausiai 1000
tonų per metus Baltijos jūros žuvies tiekimą.
VIII.Inovatyvumas regiono lygmenyje.
Pastaba. Detalūs atrankos kriterijai bus nustatomi
įgyvendinimo taisyklėse.

9.3.4.7.

Didžiausia paramos suma

veiklos srities

iki 133333.33 Eur

vietos projektui (Eur)
9.3.4.8.

9.3.5.

Paramos lyginamoji dalis
(proc.)

iki 50 proc.,

2 veiklos sritis

BIVP- AKVA- SAVA-2.2. Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos

iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus
žuvininkystės verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama
gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia juridinis (privatus arba viešas) arba fizinis
asmuo, ir vietos projektas yra inovatyvus vietos lygiu.

priemonių modernizavimas.
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9.3.5.1.

Veiklos srities apibūdinimas

Lietuvos žvejybos

laivai, žūklaujantys Baltijos jūroje, dauguma pastatyti

maždaug prieš 30 metų. Technologiniu požiūriu yra vieni iš labiausiai
atsilikusių ES. Ilgainiui toks žvejybinis laivynas nebegalės išlikti
konkurencinėje kovoje, todėl būtina atlikti žvejybinių laivų modernizavimą
visomis įmanomis kryptimis arba žvejybinius laivus, pritaikyti kitoms ne
žvejybos funkcijoms vykdyti. Tralinių žvejybos laivų varikliai per silpni,
imlūs degalams ir tepalams, žvejybos įrankiai ir žvejybos būdai atsilikę
lyginant su ES valstybėmis, žuvis apdirbama rankomis, žemas mechanizacijos
lygis, laivuose nėra žuvies perdirbimo įrenginių.
Projektu bus remiama žvejybos laivo modernizacija: modernizacijos projekto
parengimas, žuvies perdirbimo cechų, technologinių linijų laivuose įrengimas,
produkcijos fasavimo linijų įrengimas, ryšio priemonių ir sistemų įdiegimas.
Laivų korpusų modernizavimas pagerinant stovumo, pludrumo bei
plaukiojimo savybes, gamtą tausojančių laivų pagrindinių, pagalbinių variklių,
mechanizmų modernizavimas ir keitimas. Alternatyvių kuro šaltinių sistemų
panaudojimas laivų varikliuose (dujų, dujų dizelino mišinio), prisidės prie
veiklos atpiginimo ir įmonės ekonominio tvarumo.
Veiklos sričiai skiriama 600000.00 Eur
Bus įgyvendinami 3 projektai ir kuriamos 9 darbo vietos.
9.3.5.2.

Pagal veiklos sritį remiamų
vietos projektų pobūdis:

9.3.5.2.1.

pelno

9.3.5.2.2.

ne pelno

9.3.5.3.

Tinkami paramos gavėjai

9.3.5.4.

Priemonės veiklos srities
tikslinė grupė

9.3.5.5.

Tinkamumo sąlygos

x

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (kaip nustatyta LR smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros įstatyme), turintys teisę vykdyti ir įregistravę veiklą
Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (kaip nustatyta LR smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros įstatyme), turintys teisę vykdyti ir įregistravę veiklą
Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.
I.Projektą siekia įgyvendinti tinkamu pripažintas pareiškėjas.
II. Projektas įgyvendinamas Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.
III.Projektu bus kuriamos darbo vietos. Vienu projektu įsipareigojama sukurti
ne mažiau kaip 3 naujas darbo vietas.
IV.Projekte numatoma veikla ir išlaidos susijusios su remiama priemonės
veikla.
V.Pareiškėjas paraiškoje ir verslo plane pagrindžia, jog pareiškėjas teikdamas
paraišką, projekto įgyvendinimo laikotarpiu, bei projekto kontrolės metu
atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklius, nustatytus Ūkio subjektų,
siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 20142020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo
nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2015-11-24 įsakymu Nr.3D-864 ,,Dėl ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti
parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų
programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių
patvirtinimo.“
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VI.Pareiškėjas užtikrina projekto finansavimo šaltinius – skolintas lėšas,
nuosavas lėšas, veiklos pajamas, paramos lėšas – kurie turi būti pagrįsti
dokumentais, finansinėmis ataskaitomis ir verslo planu.
VII.Pareiškėjo steigimo dokumentuose numatyti veiklos tikslai susiję su
projekte numatyta vykdyti veikla (-omis) (vertinama pagal pareiškėjo
steigimo dokumentų duomenis).
9.3.5.6.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

I.Pirmumas teikiamas pareiškėjams, kurie projektuose numato sukurti didesnį
naujų darbo vietų skaičių.
II.Pirmumas teikiamas pareiškėjams, kurie turi per paskutinius dešimt metų
iki paraiškos pateikimo mažiausiai du metus, patirties žvejyboje, žuvų
apdirbime arba sandėliavime.
III.Pirmumas teikiamas pareiškėjamas, kurių laivo modernizacija apims kiek
galima daugiau laivo sudėtinių dalių: korpusas, pagrindinis variklis, žuvies
apdirbimas, fasavimas, įgulos darbo ir gyvenimo sąlygų gerinimas.
IV.Inovatyvumas regiono lygmenyje.
Pastaba. Detalūs atrankos
įgyvendinimo taisyklėse.

9.3.5.7.

Didžiausia paramos suma

kriterijai

bus

nustatomi

veiklos

srities

iki 200000.00 Eur

projektui (Eur)
9.3.5.8.

Paramos lyginamoji dalis
(proc.)

iki 50 proc.,
iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus
žuvininkystės verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama
gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia juridinis (privatus arba viešas) arba fizinis
asmuo, ir vietos projektas yra inovatyvus vietos lygiu, iki 80 proc. su mažos
apimties priekrantės žvejyba susijusiems veiksmams.

9.3.6.

3 veiklos sritis

BIVP- AKVA- SAVA-2.3 Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas.

9.3.6.1.

Veiklos srities apibūdinimas

Mobilių prekybos vietų steigimas. Mobilios prekybos vietos suprantamos,
kaip autopriemonėse įrengtos prekybos vietos. Krovininiai automobiliai
pritaikyti šviežios žuvies transportavimui, prekybai (su įrengtomis prekybos
vietomis) ir galėdami privažiuoti prie laivų pasikrauti žuvies leis padidinti
žvejų pajamas ir sumažinti žuvų kainas parduodant jas vartotojams. Mobilios
prekybos vietos leis geriau aprūpinti regiono vartotojus žuvimi, bei padės
padidinti žuvų pardavimus kitų regionų vartotojams.
Veiklos sričiai skiriama 200100.00 Eur.
Bus įgyvendinami 3 projektai ir kuriamos 6 darbo vietos.

9.3.6.2.

Pagal veiklos sritį remiamų
vietos projektų pobūdis:

9.3.6.2.1.

pelno

9.3.6.2.2.

ne pelno

9.3.6.3.

Tinkami paramos gavėjai

9.3.6.4.

Priemonės veiklos srities
tikslinė grupė

.
x

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (kaip
vidutinio verslo plėtros įstatyme), turintys teisę
Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (kaip
vidutinio verslo plėtros įstatyme), turintys teisę
Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.

nustatyta LR smulkiojo ir
vykdyti ir įregistravę veiklą
nustatyta LR smulkiojo ir
vykdyti ir įregistravę veiklą
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9.3.6.5.

Tinkamumo sąlygos

I.Projektą siekia įgyvendinti tinkamu pripažintas pareiškėjas.
II. Projektas įgyvendinamas Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.
III.Projektu bus kuriamos darbo vietos. Vienu projektu įsipareigojama sukurti
ne mažiau kaip 2 naujas darbo vietas
IV.Projekte numatoma veikla ir išlaidos susijusios su remiama priemonės
veikla.
V.Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą ir remiamas veiklas.
VI.Pareiškėjas paraiškoje ir verslo plane pagrindžia, jog pareiškėjas teikdamas
paraišką, projekto įgyvendinimo laikotarpiu, bei projekto kontrolės metu
atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklius, nustatytus Ūkio subjektų,
siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 20142020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo
nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2015-11-24 įsakymu Nr.3D-864 ,,Dėl ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti
parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų
programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių
patvirtinimo.“
VII.Pareiškėjas užtikrina projekto finansavimo šaltinius – skolintas lėšas,
nuosavas lėšas, veiklos pajamas, paramos lėšas – kurie turi būti pagrįsti
dokumentais, finansinėmis ataskaitomis ir verslo planu.

9.3.6.6.

Vietos projektų atrankos

I.Pirmumas teikiamas pareiškėjams,, kurie projektuose numato sukurti didesnį

kriterijai

naujų darbo vietų skaičių.
II.Pirmumas teikiamas pareiškėjams kurie projektuose numato transportuoti ir
prekiauti Baltijos jūroje sužvejotas žuvis (menkes, šprotus, strimeles,
plekšnes, lašišas).
III.Pirmumas bus teikiamas tiems projektams, kurie numatys ir įsipareigos
vykdyti Baltijos jūros žuvies žuvies pardavimų plėtrą regione.
IV.Pirmumas teikiamas tiems projektams, kurie įsipareigos supirkti iš žvejų
antrinius menkių skrodimo produktus – kepenis, ikrus (kai tai neprieštarauja
LR teisės aktams).
V.Pirmumas teikiamas pareiškėjams, kurie žuvies prekybos procese įdarbins
kuo didesnį žvejybos laivų komandų narių skaičių, audrų ar ne sezono metu
negalinčių užsiimti žvejyba.
VI.Pirmumas teikiamas pareiškėjams, kurie turi patirties
prekyboje, apdirbime arba sandėliavime.

žvejyboje, žuvų

VII.Pirmumas teikiamas pareiškėjams galintiems užtikrinti kuo skubesnį
žvejybos laivų aptarnavimą (pvz. šviežios žuvies iškrovimas, taros
grąžinimas, žvejybos laivui būtino ledo ir vandens tiekimas)
VIII.Pirmumas teikiamas tiems pareiškėjams, kurie už suteiktas paramos lėšas
įsteiks kuo didesnį mobilių prekybos vietų skaičių.
Pastaba. Detalūs atrankos
įgyvendinimo taisyklėse.
9.3.6.7.

Didžiausia paramos suma

kriterijai

bus

nustatomi

veiklos

srities

iki 66700.00 Eur

projektui (Eur)
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9.3.6.8.

Paramos lyginamoji dalis
(proc.)

9.4.1.

iki 50 proc.,
iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus
žuvininkystės verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama
gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia juridinis (privatus arba viešas) arba fizinis
asmuo, ir vietos projektas yra inovatyvus vietos lygiu.

VPS prioritetas Nr.2. GAMTOS IŠTEKLIŲ SAUGOJIMAS IR PUOSELĖJIMAS – ŽVEJYBOS IR
AKVAKULTŪROS REGIONO APLINKOS IŠTEKLIŲ DIDINIMAS IR PANAUDOJIMAS

9.4.2.

VPS priemonė BIVP- AKVA- SAVA-3 Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas.

9.4.3.

VPS priemonės tikslas: INVAZINIŲ ŽUVŲ POVEIKIO BALTIJOS JŪROJE MAŽINIMAS, KELIANT
BALTIJOS JŪROSEKOSISTEMOS TVARUMĄ, DIDINANT IŠKRAUNAMŲ ŽUVŲ VERTĘ IR
KOKYBĘ.

9.4.4.

1 veiklos sritis

BIVP- AKVA- SAVA-3.1 Žvejybos laivų ir įrangos modernizavimas,
pritaikant pramoginei žvejybai, turizmui.

9.4.4.1.

Veiklos srities apibūdinimas

Parama teikiama veiklos divertisifikavimui verslinės žvejybos sektoriuje, tai
sudarys sąlygas žvejams susikurti alternatyvius pajamų šaltinius bei mažinti
sezoninį užimtumo svyravimą. Ūkio subjektai užsiimantis žvejyba, kaip
alternatyvią veiklą galėtų organizuoti pramoginę žvejybą Baltijos jūroje.
Pramoginių laivų įsigijimas, gamyba, variklių įsigijimas, žvejybinių laivų
modernizavimas, pritaikymas, laivo mechanizmų būtinų eksploatacijai ir
saugiam plaukiojimui įsigijimas būtų tinkamos investicijos. Internetinio
tinklapio

sukūrimas

propaguojančio

pramoginę

žvejybą,

naudingos

informacijos talpinimas prisidėtų prie pramoginės žvejybos populiarinimo ir
organizavimo.
Veiklos sričiai skiriama 44800.00 Eur.
Bus įgyvendinamas 1 projektas ir kuriama 1 darbo vieta.
9.4.4.2.

Pagal veiklos sritį remiamų
vietos projektų pobūdis:

9.4.4.2.1.

pelno

9.4.4.2.2.

ne pelno

9.4.4.3.

Tinkami paramos gavėjai

x
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (kaip nustatyta LR smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros įstatyme), turintys teisę vykdyti ir įregistravę veiklą
Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.

9.4.4.4.

Priemonės veiklos srities
tikslinė grupė

Klaipėdos ŽVVG teritorijos poilsiaujantys gyventojai ir lankytojai.

9.4.4.5.

Tinkamumo sąlygos

I.Projektą siekia įgyvendinti tinkamu pripažintas pareiškėjas.
II. Projektas įgyvendinamas Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.
III.Projektu bus kuriamos darbo vietos.
IV.Projekte numatoma veikla ir išlaidos susijusios su remiama priemonės
veikla.
V.Pareiškėjas paraiškoje ir verslo plane pagrindžia, jog pareiškėjas, teikdamas
paraišką projekto įgyvendinimo laikotarpiu bei projekto kontrolės metu,
atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklius, nustatytus Ūkio subjektų,
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siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 20142020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo
nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2015-11-24 įsakymu Nr.3D-864 ,,Dėl ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti
parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų
programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių
patvirtinimo.“
VI.Pareiškėjas užtikrina projekto finansavimo šaltinius – skolintas lėšas,
nuosavas lėšas, veiklos pajamas, paramos lėšas – kurie turi būti pagrįsti
dokumentais, finansinėmis ataskaitomis ir verslo planu.
9.4.4.6.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

I.Pirmumas teikiamas pareiškėjams kurie projektuose numato sukurti didesnį
naujų darbo vietų skaičių.
II.Pirmumas teikiamas pareiškėjams kurie, per paskutinius penkis metus iki
paraiškos pateikimo, mažiausiai du metus vykdė žvejybą.
III.Pareiškėjo pajamos iš žvejybos yra didesnės kaip 80 proc. gaunamų
pajamų.
IV.Pirmumas teikiamas pareiškėjui į projekto veiklas įtraukus kuo didesnį
panašių veiklų kiekį (žvejyba, pagauto laimikio apdorojimas, produkto iš
laimikio pagaminimas, edukacinė programa).
Pastaba. Detalūs atrankos
įgyvendinimo taisyklėse.

9.4.4.7.

Didžiausia paramos suma

kriterijai

bus

nustatomi

veiklos

srities

iki 44800.00 Eur

vietos projektui (Eur)
9.4.4.8.

Paramos lyginamoji dalis
(proc.)

iki 50 proc.
iki 80 proc. su mažos apimties priekrantės žvejyba susijusiems veiksmams,
iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus
žuvininkystės verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama
gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia juridinis (privatus arba viešas) arba fizinis
asmuo, ir vietos projektas yra inovatyvus vietos lygiu.

9.4.5.

2 veiklos sritis

BIVP- AKVA- SAVA-3.2 Su aplinkosauga susieta žvejyba.

9.4.5.1.

Veiklos srities apibūdinimas

Veiklos sritis apima su aplinkos saugojimu susietą žvejybą, įskaitant invazinių
rūšių (grundulų) žvejybą. Parama skiriama invazinių žuvų selektyvių,
inovatyvių žvejybos priemonių įsigijimui ir žvejybos laivų pritaikymui
invazinių žuvų žvejybai. Lietuvos įmonės dar niekada neužsiėmė invazinių
žuvų žvejyba, todėl svarbu parinkti efektyvias, inovatyvias moksliškai
pagrįstas grundulų populiacijos reguliavimo priemones. Siekiant didinti
žvejybos verslo konkurencingumą, svarbu sudaryti žvejams sąlygas
prisitaikyti prie kintančių aplinkosauginių reikalvimų, vykstančių žuvų
išteklių pokyčių. Pagal priemonę parama skiriama žvejybos selektyvių,
inovatyvių įrankių įsigijimui, žvejybai reikalingos įrangos įsigijimui ir
atnaujinimui, modernizavimui, žvejų darbo saugos priemonės.
Veiklos sričiai skiriama 52200.00 Eur
Bus įgyvendinami 2 projektai ir kuriamos 2 darbo vietos.

9.4.5.2.

Pagal veiklos sritį remiamų
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vietos projektų pobūdis:
9.4.5.2.1.

pelno

9.4.5.2.2.

ne pelno

9.4.5.3.

Tinkami paramos gavėjai

9.4.5.4.

Priemonės veiklos srities
tikslinė grupė

9.4.5.5.

Tinkamumo sąlygos

x

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (kaip nustatyta LR smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros įstatyme), turintys teisę vykdyti ir įregistravę veiklą
Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.
Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (kaip nustatyta LR smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros įstatyme), turintys teisę vykdyti ir įregistravę veiklą
Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.
I.Projektą siekia įgyvendinti tinkamu pripažintas pareiškėjas.
II. Projektas įgyvendinamas Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.
III.Projektu bus kuriamos darbo vietos. Vienu projektu įsipareigojama sukurti
ne mažiau kaip 1 naują darbo vietą.
IV.Projekte numatoma veikla ir išlaidos susijusios su remiama priemonės
veikla.
V.Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą ir remiamas veiklas.
VI.Pareiškėjas paraiškoje ir verslo plane pagrindžia, jog pareiškėjas teikdamas
paraišką, projekto įgyvendinimo laikotarpiu, bei projekto kontrolės metu
atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklius, nustatytus Ūkio subjektų,
siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 20142020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo
nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2015-11-24 įsakymu Nr.3D-864 ,,Dėl ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti
parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų
programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių
patvirtinimo.“
VII.Pareiškėjas užtikrina projekto finansavimo šaltinius – skolintas lėšas,
nuosavas lėšas, veiklos pajamas, paramos lėšas – kurie turi būti pagrįsti
dokumentais, finansinėmis ataskaitomis ir verslo planu.

9.4.5.6.

Vietos projektų atrankos

I.Pirmumas teikiamas pareiškėjams kurie projektuose numato sukurti didesnį

kriterijai

naujų darbo vietų skaičių.
II.Pirmumas teikiamas pareiškėjams kurie, per paskutinius penkis iki
paraiškos pateikimo, mažiausiai du metus vykdė žvejybą.
III.Pirmumas teikiamas pareiškėjamas, kurių invazinių žuvų žvejybos
priemonės, su tokia pat teikiama paramos suma, užtikrins didesnius
sugaunamos žuvies kiekius.
IV.Pareiškėjo pajamos iš žvejybos yra didesnės kaip 80 proc. gaunamų
pajamų.
Pastaba. Detalūs atrankos
įgyvendinimo taisyklėse.

9.4.5.7.

Didžiausia paramos suma

kriterijai

bus

nustatomi

veiklos

srities

iki 26100.00 Eur.

projektui (Eur)
9.4.5.8.

Paramos lyginamoji dalis

iki 50 proc.

(proc.)

iki 80 proc. su mažos apimties priekrantės žvejyba susijusiems veiksmams,
iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus
žuvininkystės verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama
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gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia juridinis (privatus arba viešas) arba fizinis
asmuo, ir vietos projektas yra inovatyvus vietos lygiu.

9.5.1.

VPS prioritetas Nr. 3 GAMTOS IŠTEKLIŲ SAUGOJIMAS IR PUOSELĖJIMAS – ŽVEJYBOS IR
AKVAKULTŪROS REGIONO APLINKOS IŠTEKLIŲ DIDINIMAS IR PANAUDOJIMAS

9.5.2.
9.5.3.

VPS priemonė BIVP- AKVA- SAVA-4 Žvejybos infrastruktūros plėtra.
VPS priemonės tikslas: APLINKAI NEŽALINGŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ APTARNAVIMO, ŽUVŲ
IŠKROVIMO VIETŲ PLĖTRA, DIDINANT IŠKRAUNAMŲ ŽUVŲ KIEKIUS, VERTĘ IR KOKYBĘ
GERINANT DARBŲ SAUGĄ.

9.5.4.

1 veiklos sritis

BIVP- AKVA- SAVA-4.1. Pramoginės, pramoninės ir pramoginės žvejybos
infrastruktūros, suprastruktūros sukūrimas ir esamos gerinimas.

9.5.4.1.

Veiklos srities apibūdinimas

Klaipėdos regiono sėkminga verslo plėtra, gyventojų socialinių sąlygų
gerinimas galimas tik sprendžiant kompleksiškai gamybinių objektų
modernizavimą ir infrastruktūros, aplinkos tvarkymą, pritaikant juos verslo ir
gyventojų poreikiams. Esančių vandenų kelių sutvarkymas ir pritaikymas
turizmui, pramoginei žvejybai duotų regionui papildomą ekonominę naudą.
Žuvų laimikio tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas arba naujos sukūrimas,
svarbus veiksnys žvejybos verslo augimui ir darbo vietų kūrimui bei darbo
saugai, žvejybos laimikio kokybės užtikrinimui. Bus remiama uostų krantinių
rekonstrukcija, iškrovimo vietų (stacionarių, plaukiojančių) modernizavimas ir
iškrovimo mechanizmų įrengimas, žvejybos uostų komunikacijų
rekonstrukcija ir naujų įrengimas. Remiama žuvies rūšiavimo įrengimų,
autokrautuvų, terminių žuvies laikymo konteinerių įsigijimas, ledo gamyba.
Siekdami gerinti žvejų saugą, numatomos remti investicijas į priedangų
įrengimą arba modernizavimą.
Bus remiama vandens telkinių, kuriuose yra vidaus vandenų keliai, žvejybos
laivų aptarnavimui skirtos infrastruktūros vystymas, taip pat kitos
infrastruktūros, skirtos žuvininkystės, rekreacijos, poilsio tikslams kūrimas.
Taip pat bus remiamos veiklos, siekiant išplėsti vidaus vandenų kelių tinklą
žuvininkystei palankiuose vidaus vandens telkiniuose. Minėtos veiklos
skatintų žuvininkystės propagavimą, skatintų vandens transporto naudotojus
labiau domėtis šia veikla, gerėtų gyventojų aktyvaus poilsio galimybės.
Veiklos sričiai skiriama 300000.00 Eur.
Bus įgyvendinami 3 projektai. Darbo vietos nekuriamos. Priemonė
sudaro prielaidas darbo vietoms kurtis.

9.5.4.2.

Pagal veiklos sritį remiamų
vietos projektų pobūdis:

9.5.4.2.1.

pelno

9.5.4.2.2.

ne pelno

x

9.5.4.3.

Tinkami paramos gavėjai

Viešieji juridiniai asmenys: savivaldybė, nevyriausybinė organizacija,
bendruomeninė organizacija, valstybinė įstaiga, viešoji įstaiga.

9.5.4.4.

Priemonės veiklos srities

Klaipėdos ŽVVG teritorijoje žvejybos ir su ja susijusią veiklą registravę

tikslinė grupė

asmenys, ŽVVG teritorijos gyventojai ir lankytojai.
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9.5.4.5.

Tinkamumo sąlygos

I.Projektą siekia įgyvendinti tinkamu pripažintas pareiškėjas.
II. Projektas įgyvendinamas Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.
III.Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą, veiklos sritį ir remiamas
veiklas.
IV.Pareiškėjas užtikrina projekto finansavimo šaltinius – skolintas lėšas,
nuosavas lėšas, veiklos pajamas, paramos lėšas – kurie turi būti pagrįsti
dokumentais, finansinėmis ataskaitomis ir investiciniu planu.
V.Pareiškėjo steigimo dokumentuose numatyti veiklos tikslai susiję su
projekte numatyta vykdyti veikla (-omis) (vertinama pagal pareiškėjo steigimo
dokumentų duomenis).

9.5.4.6.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

I.Pirmumas teikiamas pareiškėjams, kurie projektuose numato aptarnauti
pramoginius, pramoninės ir pramoginės žvejybos laivus.
II.Projekto rezultatas turi išliekamąją vertę.
III. Į projekto veiklas įtraukiamas jaunimas, savanoriai.
IV.Projekto rezultato naudotojų skaičius.
V.Projekto rezultatą bus galima naudoti nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.
Pastaba.

Detalūs

atrankos

kriterijai

bus

nustatomi

veiklos

srities

įgyvendinimo taisyklėse.
9.5.4.7.

Didžiausia paramos suma

iki 100000.00 Eur

vietos projektui (Eur)
9.5.4.8.

Paramos lyginamoji dalis

iki 95 proc.

(proc.)
9.6.1.

VPS prioritetas Nr. 3 KULTŪROS PAVELDAS IR INFORMACINĖ SKLAIDA - ŽVEJYBOS IR
AKVAKULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMAS

9.6.2.

VPS priemonė BIVP- AKVA- SAVA-5 Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas.

9.6.3.

VPS priemonės tikslas: ŽUVININKYSTĖS PAVELDO PUOSELĖJIMAS, IŠSAUGOJIMAS BEI
PRITAIKYMAS.

9.6.4.

1 veiklos sritis

BIVP- AKVA- SAVA-5.1 Su marinistika ir žuvininkyste susijusio istorinio
paveldo atkūrimas, bei pritaikymas. Kultūros paveldo ir edukacinių programų
informacinė sklaida.

9.6.4.1.

Veiklos srities apibūdinimas

Klaipėdos regiono savitumas, jo reprezentavimas teigiamai veikia jo
konkurencingumą ir patrauklumą. Regionas turi senas jūrines, žvejybines
tradicijas, Klaipėdos mieste gausu su paveldu susijusių objektų.

Siekiant

ugdyti ŽVVG teritorijos žvejų ir kitų gyventojų bendruomeniškumą, kurti
krašto pridėtinę vertę ir ją pristatyti gyventojams ir lankytojams numatoma
remti veiklas skirtas žvejybos tradicijų, marinistinio paveldo, atkūrimui ir
populiarinimui. Paveldo edukacinės programos susijusios su žuvininkyste ir
marinistika galėtų supažindinti regiono gyventojus ir lankytojus su Klaipėdos
regiono ypatumais ir išskirtumumu. Įrengtos nuolatinės, keičiamos
ekspozicijos sukurtų gyventojų ir lankytojų visuomeninius traukos objektus.
Su žvejyba susijusio istorinio paveldo atkūrimas padėtų įamžinti žmonių,
įstaigų, įmonių indėlį į žvejybos išvystymą. Marinistinės kultūros skatinimas,
propagavimas, renginių organizavimas prisidėtų prie jūrinių tradicijų ir
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gyvenimo būdo populiarinimo. Televizijos, radijo laidos, straipsniai spaudoje
ir interneto portaluose, filmų sukūrimas apie žvejybos ir marinistikos istoriją,
ekspozicijos, knygų leidyba padidintų regiono įvaizdį ir patrauklumą.
Veiklos sričiai skiriama 167612.00 Eur.
Bus įgyvendinami 3 projektai. Darbo vietos nekuriamos.
9.6.4.2.

Pagal veiklos sritį remiamų
vietos projektų pobūdis:

9.6.4.2.1.

pelno

9.6.4.2.2.

ne pelno

9.6.4.3.

Tinkami paramos gavėjai

x
Viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė
organizacija, viešoji įstaiga, registruoti Klaipėdos ŽVVG teritorijoje

9.6.4.4.

Priemonės veiklos srities
tikslinė grupė

Klaipėdos ŽVVG teritorijos gyventojai ir lankytojai

9.6.4.5.

Tinkamumo sąlygos

I.Projektą siekia įgyvendinti tinkamu pripažintas pareiškėjas.
II. Projektas įgyvendinamas Klaipėdos ŽVVG teritorijoje.
III.Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą, veiklos sritį ir remiamas
veiklas.
IV.Pareiškėjas užtikrina projekto finansavimo šaltinius – skolintas lėšas,
nuosavas lėšas, veiklos pajamas, paramos lėšas – kurie turi būti pagrįsti
dokumentais, finansinėmis ataskaitomis ir investiciniu planu.
V.Pareiškėjo steigimo dokumentuose numatyti veiklos tikslai susiję su
projekte numatyta vykdyti veikla (-omis) (vertinama pagal pareiškėjo steigimo
dokumentų duomenis).

9.6.4.6.

Vietos projektų atrankos

I.Pareiškėjas turi patirties įgyvendinant ir administruojant su istoriniu paveldu

kriterijai

susijusius projektus.
II.Projekto rezultatas turi išliekamąją vertę (popieriniai, elektroniniai leidiniai,
reprezentacinis inventorius, audio, video medžiaga, video gidai).
III. Į projekto veiklas įtraukiamas jaunimas, savanoriai. IV.Projekto rezultato
naudotojų skaičius.
V.Projekto dalyvių skaičius.
Pastaba. Detalūs atrankos

kriterijai

bus

nustatomi

veiklos

srities

įgyvendinimo taisyklėse.
9.6.4.7.

Didžiausia paramos suma
vietos projektui (Eur)

iki 55870.67 Eur

9.6.4.8.

Paramos lyginamoji dalis

iki 95 proc.

(proc.)
9.6.5.

2 veiklos sritis

BIVP- AKVA- SAVA-5.2. Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus patirčių
mainai, bendradarbiavimo ir kooperacijos skatinimas, patirčių mainai Darbo
jėgos kvalifikacijos kėlimas, skatinant judumą ir aktyvesnį
žvejybos ir akvakultūros sektorius.

9.6.5.1.

Veiklos srities apibūdinimas

įsitraukimą į

Atsižvelgiant į tai, jog tikslingai žvejybos laivams ir akvakultūrai specialistai
neruošiami, jaučiamas nuolatinis

kvalifikuotų darbuotojų stygius. Dalinį

profesinės kvalifikacijos trūkumą numatoma kompensuoti, vykdant
žmogiškojo kapitalo ugdymą bei bendradarbiavimą, įskaitant ir tinkluose
organizavimą KŽVVG regiono žuvininkystės sektoriuje. Ūkio subjektai bus

65

skatinami bendradarbiauti ir kooperuotis regioniniu, nacionaliniu

ir

tarptautiniu lygmeniu. Renginiai, koferencijos ir seminarai, kurių metu
keičiamasi sėkminga patirtimi, akvakultūros žvejybos įmonių atstovams leis
pakelti vadybos lygį. Klasterių, kurie apjungs įvairių sričių specialistus
mokslininkus, žvejus, žuvies perdirbėjus ar akvakultūros verslo atstovus,
sukūrimas leis padidinti žvejybos
regiono ekonominį tvarumą ir
inovatyvumą.
Darbo jėgos perkvalifikavimas arba kvalifikacijos kėlimas, kad žvejybos laivų
įgulos audrų ir ne žvejybos laikotarpiu turėtų darbą ne žvejybos paskirties
laivuose, žuvies perdirbimo įmonėse, laivų remonto įmonėse arba įgytų
didesnę laivavedžių, mechanikų kvalifikaciją, leidžiančią dirbti didesniuose
žvejybos laivuose.
Veiklos sričiai skiriama 69000.00 Eur.
Bus įgyvendinami 3 projektai. Darbo vietos nekuriamos. Priemonė
sudaro prielaidas darbo vietoms kurtis.
9.6.5.2.

Pagal veiklos sritį remiamų
vietos projektų pobūdis:

9.6.5.2.1.

pelno

9.6.5.2.2.

ne pelno

x

9.6.5.3.

Tinkami paramos gavėjai

Viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė
organizacija, viešoji įstaiga, valstybinė įstaiga registruoti Klaipėdos ŽVVG
teritorijoje

9.6.5.4.

Priemonės veiklos srities
tikslinė grupė

Klaipėdos ŽVVG teritorijos gyventojai, žvejybos laivų įgulų nariai, žvejybos,
akvakultūros įmonės ir jų darbuotojai.

9.6.5.5.

Tinkamumo sąlygos

I.Projektą siekia įgyvendinti tinkamu pripažintas pareiškėjas.
II.Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą, veiklos sritį ir remiamas
veiklas.
III.Pareiškėjas užtikrina projekto finansavimo šaltinius – skolintas lėšas,
nuosavas lėšas, veiklos pajamas, paramos lėšas – kurie turi būti pagrįsti
dokumentais, finansinėmis ataskaitomis ir investiciniu planu.
IV.Pareiškėjo steigimo dokumentuose numatyti veiklos tikslai susiję su
projekte numatyta vykdyti veikla (- omis) (vertinama pagal pareiškėjo
steigimo dokumentų duomenis

9.6.5.6.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

I.Pirmumas skiriamas pareiškėjams, kurie projekte numato apmokyti didesnį
mokymo dalyvių skaičių.
II.Projekto rezultatas turi išliekamąją vertę (popieriniai, elektroniniai leidiniai,
reprezentacinis inventorius, audio, video medžiaga, video gidai, mokymų
metodinė medžiaga)
III. Į projekto veiklas įtraukiamo jaunimo, savanorių skaičius.
Pastaba. Detalūs atrankos kriterijai bus nustatomi veiklos

srities

įgyvendinimo taisyklėse.
9.6.5.7.

Didžiausia paramos suma
projektui (Eur)

iki 23000.00 Eur

9.6.5.8.

Paramos lyginamoji dalis

iki 100 proc.
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iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas susijęs su

(proc.)

mokymais ir jį teikia NVO ar kitas viešasis juridinis asmuo. Visuomenei turi
būti suteikiama galimybė susipažinti su mokymų, finansuojamų iš EJRŽF
lėšų, rezultatais ir vietos projektas turi atitikti vieną iš Reglamento (ES) Nr.
508/2014 95 straipsnio 3 dalies i ir ii papunkčiuose nurodytų kriterijų.
10. VPS įgyvendinimo veiksmų planas
Sąsaja su VPS ir priemonėmis

Planuojami veiksmai
10.1.

2016 m.

10.1.1.

Susiję su VPS įgyvendinimu:

VISOS PRIEMONĖS

Parengta strategija;
Strategijos vertinimas NMA.
10.1.2.

Susiję su Klaipėdos ŽVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

VISOS PRIEMONĖS

Pristatoma Parengta strategija.
10.2.

2017 m.

10.2.1.

Susiję su VPS įgyvendinimu:
Pirmasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas;

VISOS PRIEMONĖS

Pirmojo kvietimo projektų vertinimas;
Sutarties pasirašymas.
10.2.2.

Susiję su Klaipėdos ŽVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

VISOS PRIEMONĖS

Prieš vietos projektų kvietimo paskelbimą bus vykdomas potencialių
vietos pateikėjų forumas, kuris susidės iš informacinių ir mokomųjų
renginių.
Bus viešinamas pirmasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas.
10.3.

2018 m.

10.3.1.

Susiję su VPS įgyvendinimu: Pirmojo

VISOS PRIEMONĖS

kvietimo projektų tvirtinimas, sutarčių
pasirašymas.
Antrasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas šioms
priemonėms:
Antrojo kvietimo projektų vertinimas, tvirtinimas,
sutarčių pasirašymas.
Pirmojo kvietimo projektų

administravimas:

mokėjimo

prašymų

vertinimas, patikros vietoje.
10.3.2.

Susiję su Klaipėdos ŽVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

VISOS PRIEMONĖS

Prieš vietos projektų kvietimo paskelbimą bus vykdomas potencialių
vietos pateikėjų forumas, kuris susidės iš informacinių ir mokomųjų
renginių.
Bus viešinamas antrasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas.
10.4.

2019 m.

10.4.1.

Susiję su VPS įgyvendinimu:

VISOS PRIEMONĖS

Trečiasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas
šioms priemonėms:
Trečiojo kvietimo projektų vertinimas, tvirtinimas,
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sutarčių pasirašymas.
Antrojo

kvietimo

projektų

administravimas:

mokėjimo

prašymų

vertinimas, patikros vietoje.
10.4.2.

Susiję su Klaipėdos ŽVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
Prieš vietos projektų kvietimo paskelbimą bus vykdomas potencialių

VISOS PRIEMONĖS

vietos pateikėjų forumas, kuris susidės iš informacinių ir mokomųjų
renginių.
Bus viešinamas trečiasis kvietimas teikti vietos
projektų paraiškas.
Bus surengta mugė, kurioje bus pristatomi įgyvendinti pirmojo kvietimo
vietos projektai.
10.5.

2020 m.

10.5.1.

Susiję su VPS įgyvendinimu:

VISOS PRIEMONĖS

Ketvirtasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas šioms
priemonėms:
Ketvirtojo kvietimo projektų vertinimas, tvirtinimas, sutarčių
pasirašymas.
Trečiojo kvietimo

projektų

administravimas:

vertinimas, patikros vietoje. Galutinių
prašymų bei ataskaitų vertinimas.
10.5.2.

mokėjimo

prašymų

antrojo kvietimo mokėjimų

Susiję su Klaipėdos ŽVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

VISOS PRIEMONĖS

Prieš vietos projektų kvietimo paskelbimą bus vykdomas potencialių
vietos pateikėjų forumas, kuris susidės iš informacinių ir mokomųjų
renginių.Bus viešinamas ketvirtasis kvietimas teikti vietos projektų
paraiškas.
Bus surengta mugė, kurioje bus pristatomi įgyvendinti antrojo kvietimo
vietos projektai.
10.6.

2021 m.

10.6.1.

Susiję su VPS įgyvendinimu: Penktasis kvietimas teikti vietos
projektų paraiškas šioms priemonėms: Penktojo kvietimo

VISOS PRIEMONĖS

projektų vertinimas, tvirtinimas, sutarčių pasirašymas.
Ketvirtojo kvietimo projektų administravimas: mokėjimo prašymų
vertinimas, patikros vietoje. Galutinių trečiojo kvietimo mokėjimų
prašymų bei ataskaitų vertinimas.
10.6.2.

Susiję su Klaipėdos ŽVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

VISOS PRIEMONĖS

Prieš vietos projektų kvietimo paskelbimą bus vykdomas potencialių
vietos pateikėjų forumas, kuris susidės iš informacinių ir mokomųjų
renginių.
Bus viešinamas penktasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas.
10.7.

2022 m.
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10.7.1.

Susiję su VPS įgyvendinimu:

VISOS PRIEMONĖS

Šeštasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas šioms
priemonėms: Šeštojo kvietimo projektų vertinimas,
tvirtinimas, sutarčių pasirašymas.
Penktojo kvietimo projektų administravimas: mokėjimo prašymų
vertinimas, patikros vietoje. Galutinių ketvirtojo kvietimo mokėjimų
prašymų bei ataskaitų vertinimas.
10.7.2.

Susiję su Klaipėdos ŽVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

VISOS PRIEMONĖS

Prieš vietos projektų kvietimo paskelbimą bus vykdomas potencialių
vietos pateikėjų forumas, kuris susidės iš informacinių ir mokomųjų
renginių.
Bus viešinamas šeštasis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas.
10.8.

2023 m.

10.8.1.

Susiję su VPS įgyvendinimu: Šeštojo kvietimo projektų administravimas:
mokėjimo prašymų vertinimas, patikros vietoje. Galutinių
kvietimo mokėjimų prašymų bei ataskaitų vertinimas.

penktojo

Galutinių

ataskaitų

šeštojo

kvietimo

mokėjimų

prašymų

bei

VISOS PRIEMONĖS

vertinimas.Baigiamoji strategijos įgyvendinimo konferencija, galutinių
ataskaitų rengimas ir teikimas.
10.8.2.

Susiję su Klaipėdos ŽVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

VISOS PRIEMONĖS

Bus surengtas renginys, kuriame bus pristatomi įgyvendinti kvietimo
vietos projektai

11. VPS finansinis planas
VPS finansinis planas pagal prioritetus:
Prioriteto
nr.
I

VPS prioriteto pavadinimas

Planuojama

Planuojama lėšų

paramos lėšų

(proc.)

suma (Eur)
Tvarus ekonominis vystymasis ir

konkurencingumo

1360100,00

68,22

397000,00

19,91

236612,00

11,87

didinimas – visų žuvininkystės produktų tiekimo grandinės

11.1.1.

etapų plėtojimas ir vartojimo skatinimas.
III

Gamtos išteklių saugojimas ir puoselėjimas – žvejybos ir
akvakultūros regiono aplinkos išteklių didinimas ir

11.1.2.

panaudojimas.
11.1.3.

V

Kultūros paveldas ir informacinė sklaida - žvejybos ir
akvakultūros paveldo puoselėjimas.
Iš viso:1993712,00Eur

Iš viso: 100 proc.

VPS finansinis planas pagal priemones:
VPS priemonės
pavadinimas

VPS

VPS

prioriteto
Nr., kuriam

priemonės
kodas

Planuojama lėšų
suma (Eur)

Planuojama lėšų (proc.)

priskiriama
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priemonė
11.2.1. Žuvininkystės

1

produktų
populiarinimas

BIVP-

160000,00

8

1200100,00

60,2

97000,00

4,8

300000,00

15

AKVASAVA-1

ir

inovatyvių
verslo
formų kūrimas.
11.2.2. Žuvininkystės verslo

1

BIVP-

skatinimas ir inovacijų
diegimas įmonėse.

AKVASAVA-2

11.2.3. Tvarios

2

BIVP-

aplinkosauginės
žvejybos skatinimas.

AKVASAVA-3

11.2.4. Žvejybos

2

BIVP-

infrastruktūros plėtra.

AKVASAVA-4

11.2.5. Marinistinės kultūros

3

BIVP-

išsaugojimas ir
puoselėjimas.

236612,00

12

Iš viso:
1993712,00 Eur

Iš viso: 100 proc. (nuo vietos

AKVASAVA-5
projektams
įgyvendinti
planuojamos sumos)

VPS administravimo išlaidų finansinis planas:
VPS administravimo išlaidų

Planuojama lėšų (Eur)

Planuojama lėšų (proc.)

kategorijos
11.3.1.

Klaipėdos ŽVVG veiklos išlaidos.

373821,00 Eur

75 (visos ŽVVG administravimui
planuojamos sumos)

11.3.2.

Klaipėdos ŽVVG teritorijos gyventojų

124607,00 Eur

25 (visos ŽVVG administravimui

aktyvinimo išlaidos.

planuojamos sumos)

11.3.3.

11.4.

Iš viso:
Indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal
metus:

20 (visos VPS įgyvendinti skirtos
sumos)

498428,00 Eur
ES
fondas

11.4.1. Planuojamas
lėšų
poreikis
vietos
projektams pagal VPS finansuoti pagal

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022

2023

-

5

0

10

35

35

10

5

metus (proc. nuo vietos projektams
EJRŽF
numatytos).

11.4.2. Planuojamas

lėšų

poreikis

VPS

administravimo išlaidoms pagal metus
(proc.
nuo
VPS
numatytos sumos).
11.5.

administravimui

Planuojami papildomi VPS

Iš
viso:

100
proc.

-

25

30

20

10

5

5

5
100

EJRŽF

proc.
-
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finansavimo šaltiniai

12. VPS įgyvendinimo rodikliai

12.1. VPS pasiekimų produkto (anglų k. „output“) rodikliai:
EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai
6.1.1.Ž

6.1.2.Ž

12.1.1.

Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.):

12.1.1.1.

Paremtų vietos
projektų

6.2.1.Ž

6.2.2.Ž

6.2.3.Ž

6.3.1.Ž

6.3.2.Ž

1

17

-

-

3

3

-

24

-

-

-

-

3

3

-

6

skaičius (vnt.).
12.1.1.2.

Paremtų vietos
projektų,
kuriuos pateikė
vietos valdžios
institucija
(savivaldybė)
arba valstybės
institucija
organizacija,

/

skaičius (vnt.).
12.1.1.3.

Paremtų vietos
projektų,

1

13

-

-

-

-

-

14

-

4

-

-

-

-

-

4

kuriuos pateikė
mažos
vidutinės

ir

įmonės, skaičius
(vnt.).
12.1.1.4.

Paremtų vietos
projektų,
kuriuos pateikė
fiziniai
asmenys,
skaičius (vnt.).

moterų
vyrų
moterų
vyrų
12.1.1.5.

Paremtų vietos
projektų,

-

-

-

-

-

-

-

-

kuriuos pateikė
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12.1.1.3–
12.1.1.4
papunkčiuose
neišvardyti
asmenys,
skaičius (vnt.).
12.1.2.

Priemonės kodas: BIVP- AKVA- SAVA-1

12.1.2.1.

Paremtų vietos

-

x

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

9

-

-

-

-

3

-

-

x

-

3

-

-

6

projektų
skaičius (vnt.).
12.1.3.

Priemonės kodas: BIVP- AKVA- SAVA-2

12.1.3.1.

Paremtų vietos

-

x

-

projektų
skaičius (vnt.).
12.1.4.

Priemonės kodas: BIVP- AKVA- SAVA-3

12.1.4.1.

Paremtų vietos
projektų

x

x

-

skaičius (vnt.).
12.1.5.

Priemonės kodas: BIVP- AKVA- SAVA-4

12.1.5.1.

Paremtų vietos
projektų

-

-

-

skaičius (vnt.).
12.1.6.

Priemonės kodas: BIVP- AKVA- SAVA-5

12.1.6.1.

Paremtų vietos
projektų

-

x

-

-

x

skaičius (vnt.).
12.2. VPS pasiekimų tikslo rodikliai (anglų k. „target“)
EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai

12.2.1.

Sukurtų
darbo

naujų
vietų

(naujų
skaičius

etatų)

6.1.1.Ž

6.1.2.Ž

6.2.1.Ž

6.2.2.Ž

6.2.3.Ž

6.3.1.Ž

6.3.2.Ž

Iš viso:

1

26

0

0

0

0

0

27

10

25

10

10

2

2

1

60

įgyvendinus
vietos projektus
(vnt.).
12.2.2.

Išlaikytų darbo
vietų skaičius
įgyvendinus
vietos projektus
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(vnt.).
13. VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena
VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos funkcijos pagal subjektus
13.1.
13.1.1.

Klaipėdos
nariai

ŽVVG

Klaipėdos ŽVVG narys turi šias neturtines teises:
teikti pasiūlymus ŽVVG veiklai gerinti;
dalyvauti ŽVVG visuotiniuose narių susirinkimuose su
sprendžiamojo balso teise;
būti išrinktu į Klaipėdos ŽVVG renkamus organus;
gauti informaciją apie Klaipėdos ŽVVG veiklą;
bet kada išstoti iš Klaipėdos ŽVVG;
įgyvendinti kitas įstatymuose numatytas neturtines teises.
Klaipėdos ŽVVG narys privalo laikytis įstatų.
Klaipėdos ŽVVG nariais gali būti pilnamečiai Lietuos
Respublikos ir (ar) užsieniečiai, nuolat gyvenantys
Lietuvos Respublikoje, pripažįstantys Klaipėdos ŽVVG
įstatus, neturintys jai ir Lietuvos Respublikos teisės
aktams prieštaraujančių tikslų ir sutikę įnešti nustatyto
dydžio stojamąjį mokestį.
Asmenys naujais Klaipėdos ŽVVG nariais priimami
pasiūlius ne mažiau kaip dviems Klaipėdos ŽVVG nariams ir jų
narystei pritarus Klaipėdos ŽVVG valdybai. Visuotinio narių
susirinkimo sprendimas dėl naujo nario priėmimo priimamas ne
mažesniu kaip 50 proc. visų susirinkimo narių balsų dauguma.
Klaipėdos ŽVVG formuodama Klaipėdos ŽVVG narius
stengiasi, kad dominuotų juridinių vienetų atstovai. Vedamos
derybos su žuvininkystės regiono vietos valdžios vadovais, kad
jie į Klaipėdos ŽVVG, kaip partnerius, deleguotų pareigingus,
jaučiančius atsakomybę už žuvininkystės regiono ateitį
administracijos darbuotojus. Prisilaikant tų pačių nuostatų
įtraukiami ir žuvininkystės verslo atstovai.
Klaipėdos ŽVVG narys gali bet kada išstoti iš Klaipėdos
ŽVVG, padavęs prašymą Klaipėdos ŽVVG valdybai raštu, pilnai
įvykdęs savo įsipareigojimus Klaipėdos ŽVVG ir su ja
atsiskaitęs. Klaipėdos ŽVVG nariui išstojus ar jį pašalinus iš
Klaipėdos ŽVVG, jo sumokėtas stojamasis mokestis ir kitaip
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Klaipėdos ŽVVG perduotos lėšos yra negrąžinamos.
VVG narys gali būti pašalintas iš Klaipėdos ŽVVG, jeigu jo
veikla prieštarauja Klaipėdos ŽVVG tikslams ir Lietuvos
Respublikos teisės aktams, trukdo įgyvendinti Klaipėdos ŽVVG
uždavinius ir vykdyti jos funkcijas.
Klaipėdos ŽVVG narys gali būti pašalintas iš Klaipėdos
ŽVVG visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
13.1.2.

Klaipėdos
valdymo
nariai

ŽVVG
organo

organizuoja bei koordinuoja Klaipėdos ŽVVG veiklą;
rengia Klaipėdos ŽVVG veiklos programą bei teikia ją
tvirtinti visuotiniam ataskaitiniam narių susirinkimui;
rengia Klaipėdos ŽVVG veiklos planus, analizuoja jų
įgyvendinimą, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo
gerinimo;
inicijuoja įstatų pakeitimus ir papildymus;
vykdo iš dalies ar visiškai Klaipėdos ŽVVG lėšomis
finansuojamų projektų atranką;
nustato Klaipėdos ŽVVG vidaus tvarką ir santykių su
trečiaisiais asmenimis principus;
pasibaigus finansiniams metams, bet ne vėliau kaip per tris
mėnesius, šaukia ir rengia Klaipėdos ŽVVG narių visuotinį
susirinkimą;
atsiskaito už Klaipėdos ŽVVG veiklą visuotiniam;
Klaipėdos ŽVVG narių susirinkimui; užmezga ir palaiko
ryšius su tarptautinėmis organizacijomis;
tvirtina informacijos, kuri turi būti laikoma konfidencialia,
sąrašą;
priima kitus šiuose įstatuose ar Visuotinio narių susirinkimo
sprendimuose
valdybos
kompetencijai
priskirtus
sprendimus.
Klaipėdos ŽVVG pirmininkas:
atstovauja Klaipėdos ŽVVG jos vardu sudaro sutartis su
fiziniais ir juridiniais asmenimis;
pagal savo kompetenciją atstovauja Klaipėdos ŽVVG
interesams valstybinėse, nevyriausybinėse organizacijose,
teismuose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
priima ir atleidžia darbuotojus;
Klaipėdos ŽVVG pirmininkas atidaro sąskaitas bankuose;
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priima kitus įstatuose, visuotinio narių susirinkimo ar
valdybos sprendimuose pirmininko kompetencijai priskirtus
sprendimus;
nepažeisdamas įstatymų ir šiuose įstatuose numatytų
įgaliojimų leidžia įsakymus Klaipėdos ŽVVG veiklos
kausimais.
13.1.3.

VPS administravimo
vadovas

Rengia kvietimo teikti vietos projektų paraiškas
sąlygas,
vietos projektų paraiškų registravimo, vertinimo, vertinimo
ataskaitų rengimo ir teikimo strategijos vykdytojo valdymo
organui tvarkos aprašą ir suderina su NMA. Nustatyta
tvarka tikslina minėtus dokumentus;
Renka vietos projektų paraiškas, jas registruoja;
Derina su vietos projektų vykdytojais informaciją apie
pirkimo procedūras;
Renka vietos projektų įgyvendinimo ataskaitas ir teikia
jas vietos plėtros strategijos įgyvendinimo prižiūrėtojui;
Atlieka vietos projektų patikras;
Kaupia ir sistemina su strategijos įgyvendinimu susijusius
dokumentus.
VPS finansininko (ės) funkcijos: finansinės apskaitos strategijos
įgyvendinimo metu tvarkymas, apskaitos dokumentų atitikimo
buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kitų teisės aktų reikalavimams
užtikrinimas, visų finansinių dokumentų reikalingų įgyvendinamai
strategijai ruošimas. Kitų pavestų su strategijos įgyvendinimu
susijusių užduočių vykdymas.

13.1.4.

VPS finansininkas
(buhalteris)

13.1.5.

kiti Klaipėdos ŽVVG
administracijos
darbuotojai:

13.1.5.1.

VPS administratorius
(-iai)

VPS administratoriaus funkcijos: veiklų ir darbų susijusių su
strategijos įgyvendinimu organizavimas ir koordinavimas; su
strategijos įgyvendinimu susijusios informacijos, strategijos
įgyvendinimo ataskaitų ir kitų su strategijos įgyvendinimu susijusių
dokumentų parengimas, kitų pavestų su strategijos įgyvendinimu
susijusių užduočių vykdymas.

13.1.5.2.

VPS viešųjų ryšių
specialistas (-ai)

VPS viešųjų ryšių specialisto funkcijos: apie aktyvinimo veiklas
įgyvendinant strategiją informuoti bei į jas kviesti potencialius
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vietos projektų pateikėjus, rengti kvietimus vietos projektų
konkursams ir juos publikuoti vietos spaudoje Į aktyvinimo veiklas
įtraukti kaimo bendruomenes, ūkininkus, verslininkus bei rengti su
šiomis veiklomis susijusius dokumentus, bendrauti su vietos
gyventojais, rengti bendradarbiavimo vizitų darbotvarkes, rinkti
vietos projektų idėjas parengtos strategijos priemonėms. Kitų,
pavestų su viešaisiais ryšiais susijusių užduočių vykdymas.
13.2.

VVG darbuotojų gebėjimai įgyvendinti VPS

13.2.1.

VPS administravimo VPS administravimo vadovui – turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne
vadovas
mažesnę nei 3 m. darbo patirtį projektų valdymo srityje; arba turėti
ne mažesnę negu 5 m. darbo patirtį VPS administravimo ir
įgyvendinimo srityje

13.2.2.

VPS finansininkas ir
(arba) buhalteris

13.2.3.

kiti Klaipėdos ŽVVG
administracijos
darbuotojai:

13.2.3.1.

VPS administratorius

VPS buhalterinės apskaitos specialistui ir (arba) finansininkui –
turėti aukštąjį išsilavinimą buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje
ir ne mažesnę nei 2 m. darbo patirtį buhalterinės apskaitos
tvarkymo ir (arba) finansų valdymo srityje; arba turėti ne
mažesnę negu 2 m. darbo patirtį VPS buhalterinės apskaitos
specialistui ir (arba) finansininkui – turėti aukštąjį išsilavinimą
buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje ir ne mažesnę nei 2 m.
darbo patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo ir (arba) finansų
valdymo srityje; arba turėti ne mažesnę negu 2 m. darbo
patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo ir (arba) finansų valdymo
srityje įgyvendinant VPS

VPS administratoriui – turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę
negu 1 m. darbo patirtį projektų valdymo srityje; arba turėti ne
mažesnę negu 2 m. darbo patirtį VPS administravimo ir
įgyvendinimo srityje

13.2.3.2.

VPS viešųjų ryšių
specialistas

viešųjų ryšių specialistui (VVG teritorijos gyventojų aktyvumo
skatintojui) – turėti aukštąjį išsilavinimą, taip pat turėti žinių
LEADER metodo įgyvendinimo ir kitose kaimo plėtros politikos
srityse; arba turėti ne mažesnę negu 1 m. darbo patirtį VPS
administravimo ir įgyvendinimo srityje
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13.3.

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos vidaus sistemos apibūdinimas

13.3.1.

VVG narių vaidmuo: dalyvauja visuotiniuose susirinkimuose, pagal pageidavimą ir
galimybes dalyvauja įvairiuose Vietos veiklos grupės projektuose.
VVG valdymo organo narių: dalyvauja visuotiniuose susirinkimuose, valdybos
posėdžiuose, dalyvauja vietos projektų vertinimo ir atrankos procese, sprendžia svarbius
organizacijos veiklos klausimus.
VPS administravimo vadovo vaidmuo: Vykdo ir koordinuoja strategijos įgyvendinimą.
VPS administratoriaus vaidmuo: Vykdo strategijos įgyvendinimą
VPS finansininko vaidmuo: Organizuoja finansinę ir buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja,
kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir savalaikiai pateikti finansų bei statistikos
organams
VPS viešųjų ryšių specialisto vaidmuo: Vykdo kaimo gyventojų aktyvinimo ir mokymų
veiklas.
Už VPS įgyvendinimą atsako strategijos administravimo vadovas, tačiau kiekvienas
darbuotojas yra atsakingas už savo tiesioginių pareigų nepriekaištingą vykdymą. Už
neteisėtą veikimą arba neveikimą kiekvienas padaręs tokias veiklas atsako prieš įstatymą.
VPS vidaus sistema esant poreikiui gali būti koreguojama.

Priedas Nr. 1 Klaipėdos ŽVVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizei naudojama statistinė informacija apie
Klaipėdos ŽVVG atstovaujamos teritorijos gyventojus 2011 m.

Klaipėdos ŽVVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizei naudojama statistinė informacija apie Klaipėdos ŽVVG
atstovaujamos teritorijos gyventojus
Pagal amžių

Pagal lytį

Iki 40 m. (įskaitytinai)

Pagal amžių

Iki 40 m.

vyrai

moterys

Pagal užimtumą
dirbantys

savarank

(išskyrus
savaranki

iškai
dirbanty

škai

s pagal

dirbančiu
osius)

verslo
liudijimą

bedarb
iai
išskyru
s
gaunan
čius
senatvė
s
pensiją

gaunantys
senatvės
pensiją

79200

39300

39900

x

x

x

x

vyrai

x

74100

x

x

x

x

x

moterys

x

x

88800

x

x

x

x

x

x

76600

x

x

x

(įskaitytinai)

dirbantys

x

x

x

x
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užimtumą

(išskyrus
savarankišk
ai
dirbančiuosi
us)
savarankišk
ai dirbantys
pagal verslo
liudijimą
bedarbiai
(išskyrus
gaunančius
senatvės
pensiją arba
nedirbančiu
s dėl
negalios)
gaunantys
senatvės
pensiją

x

x

x

x

x

x

x

3875

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11900

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

33000

Paaiškinimai
Priedas Nr. 2. Klaipėdos ŽVVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizei naudojama statistinė informacija apie
Klaipėdos ŽVVG atstovaujamos teritorijos gyventojus 2013-2015 m.

Klaipėdos ŽVVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizei naudojama statistinė informacija apie Klaipėdos ŽVVG
atstovaujamos teritorijos gyventojus
Pagal amžių

Pagal lytį

Iki 40 m. (įskaitytinai)

Pagal amžių

Iki 40 m.

vyrai

Pagal užimtumą

motery
s

dirbant
ys
(išskyr
us
savara
nkiškai
dirbanč
iuosius)

savara
nkiška
i
dirba
ntys
pagal
verslo
liudiji
mą

bedarbiai
(išskyrus:
gaunančius

gaunanty
s senatvės

senatvės

pensiją

pensiją;

74300

36900

37400

x

x

x

vyrai

x

70600

x

x

x

x

x

moterys

x

x

85600

x

x

x

x

x

x

80800

x

x

x

(įskaitytinai)

dirbantys
(išskyrus

x

x

x

x

x
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užimtumą

savarankiš
kai
dirbančiuo
sius)
savarankiš
kai
dirbantys
pagal
verslo
liudijimą
bedarbiai
(išskyrus
gaunančius
senatvės
pensiją
arba
nedirbanči
us dėl
negalios)
gaunantys
senatvės
pensiją

x

x

x

x

x

x

x

4482

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

33000

Paaiškinimai
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