
 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. LAPKRIČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 3D-864 

„DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA PAGAL 

LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMOS PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO 

TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2018 m. kovo 22 d. Nr. 3D-175 

Vilnius 

 

 

P a k e i č i u Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos 

žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio 

gyvybingumo nustatymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2015 m. lapkričio 24 d. 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“: 

1. Pakeičiu III skyriaus „Ekonominį gyvybingumą apibūdinančių rodiklių reikšmės ir 

ekonominio gyvybingumo nustatymo tvarka“ lentelę ir ją išdėstau taip: 

„Priemonės 

 

Grynasis 

pelningumas 

≥, proc. 

Skolos 

rodiklis ≤  

 

Paskolų 

padengimo  

rodiklis ≥ 

Vidinė grąžos 

norma ≥,  

proc. 

I Sąjungos prioritetas – aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, 

konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas  

Priemonė „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, 

aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos, 

kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti 

visą laimikį laikymąsi“* 

2 0,60 1,25 - 

Priemonė „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir 

nepageidaujamos priegaudos naudojimas“ (jūrų ir 

vidaus vandenų žvejybai) 

1 0,90 1,25 

 

4,4 

Priemonė „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, 

aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į 

žvejybos uostų ir aukcionų patalpų infrastruktūros 

arba iškrovimų vietų ir priedangų gerinimą (jūrų ir 

vidaus vandenų žvejybai)“* 

2 0,60 1,25 

 

- 

 

Priemonė „Energijos vartojimo efektyvumas ir 

klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, 

energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, 

sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių 

varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino 

poveikis“  (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)  

1 0,90 1,25 - 



2 

 

 

II Sąjungos prioritetas: aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, 

konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas  

Priemonė „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“  
2 

 

0,60 

 

1,25 

 

4,4 

Priemonė „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. 

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir 

atsinaujinančioji energija 

 

2 

 

 

0,60 

 

 

1,25 

 

4,4 

IV Sąjungos prioritetas: užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas 

Ūkio subjektams, teikiantiems žvejybos ir 

akvakultūros regiono vietos projektų (toliau – vietos 

projektas) paramos paraiškas įgyvendinant žvejybos ir 

akvakultūros vietos plėtros strategijas (toliau – VPS) 

(išskyrus pagal priemones, kurių kodai** yra BIVP-

AKVA-2 ir BIVP-AKVA-4)*** 

 

2 

 

 

0,60 

 

 

1,25 

 

4,4 

Ūkio subjektams, teikiantiems vietos projektų 

paramos paraiškas įgyvendinant VPS pagal 

priemones, kurių kodai** yra BIVP-AKVA-2 ir 

BIVP-AKVA-4*** 

1 0,90 1,25 4,4 

V Sąjungos prioritetas: prekybos ir perdirbimo skatinimas 

Priemonė „Rinkodaros priemonės“*** 
2 

 

0,60 

 

1,25 

 

- 

 

Priemonė „Žvejybos ir akvakultūros produktų 

perdirbimas“  

2 

 

0,60 

 

1,25 

 

4,4 

 

* – kai paramos paraiškas teikia įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 1 

straipsnyje) 

** – kodai nustatyti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonės 

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2016 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 3D-298 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų 

veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 

(toliau – Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklės) 1 priede 

*** – kai paramos paraiškas teikia įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 1 

straipsnyje) ir kai didžiausia galima paramos suma vietos projektui viršija 50 tūkst. Eur“. 

2. Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„8.1. ataskaitiniais metais − grynasis pelningumas ir skolos rodiklis (kai paramos 

paraiškos teikiamos pagal kitas nei I Sąjungos prioriteto priemones);“. 

3. Pripažįstu netekusiu galios 8.2 papunktį. 

4. Pakeičiu 8.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„8.3. ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais (kai paramos paraiškos 

teikiamos pagal I Sąjungos prioriteto priemones arba kai teikiamos vietos projektų paramos 

paraiškos VPS įgyvendinti pagal priemones, kurių kodai, nustatyti Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimo taisyklių 1 priede, yra BIVP-AKVA-2 ir BIVP-AKVA-4) − grynasis 

pelningumas ir skolos rodiklis (abu rodiklius būtina apskaičiuoti iš tų pačių finansinių metų 

finansinės atskaitomybės ataskaitų, t. y. ataskaitinių arba praėjusių ataskaitinių metų);“. 

5. Pakeičiu IV skyriaus „Ekonominio gyvybingumo nustatymo tvarka projektams, 

teikiamiems pagal supaprastintas veiksmų programos priemonių įgyvendinimo taisykles“ 

lentelę ir ją išdėstau taip: 
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„Priemonės 

 

Grynasis 

pelningumas ≥, 

proc. 

Skolos 

rodiklis ≤  

 

I Sąjungos prioritetas aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, 

konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas  

Priemonė „Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos 

priegaudos panaudojimas“  (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai) 
1 0,90 

II Sąjungos prioritetas: aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, 

konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas  

Priemonė „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ 2 0,60 

IV Sąjungos prioritetas: užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas 

Ūkio subjektams, teikiantiems vietos projektų paramos paraiškas 

įgyvendinant VPS (išskyrus pagal priemones, kurių kodai* yra BIVP-

AKVA-2 ir BIVP-AKVA-4)** 

2 0,60 

Ūkio subjektams, teikiantiems vietos projektų paramos paraiškas 

įgyvendinant VPS pagal priemones, kurių kodai* yra BIVP-AKVA-2 ir 

BIVP-AKVA-4**  

1 0,90 

V Sąjungos prioritetas: prekybos ir perdirbimo skatinimas 

Priemonė „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“ 2 0,60 

* – kodai nustatyti Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių 1 priede 

** – kai paramos paraiškas teikia įmonės (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1388/2014 I priedo 1 

straipsnyje) ir kai didžiausia galima paramos suma vietos projektui neviršija 50 tūkst. Eur“. 

6. Pakeičiu 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„12.1. ataskaitiniais metais (kai paramos paraiškos teikiamos pagal kitas nei I 

Sąjungos prioriteto priemones) − grynasis pelningumas ir skolos rodiklis;“. 

7. Pripažįstu netekusiu galios 12.2 papunktį. 

8. Pakeičiu 12.3 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„12.3. ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais (kai paramos paraiškos 

teikiamos pagal I Sąjungos prioriteto priemones arba kai teikiamos vietos projektų paramos 

paraiškos VPS įgyvendinti pagal priemones, kurių kodai, nustatyti Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimo taisyklių 1 priede, yra BIVP-AKVA-2 ir BIVP-AKVA-4) − grynasis 

pelningumas ir skolos rodiklis (abu rodiklius būtina apskaičiuoti iš tų pačių finansinių metų 

finansinės atskaitomybės ataskaitų, t. y. ataskaitinių arba praėjusių ataskaitinių metų).“; 

9. Papildau 17 punktu: 

„17. Ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmės suapvalinamos iki dviejų skaitmenų 

po kablelio, taikant matematines apvalinimo taisykles.“    

 

 

 

Žemės ūkio ministras                Bronius Markauskas 


