LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
2015 m. sausio 29 d. Nr.6
Vilnius

Posėdžio pirmininkas Antanas Kontautas.
Posėdžio sekretorė Miglė Rimkevičiūtė.
Dalyvauja: Antanas Kontautas – Klaipėdos universiteto Gamtos ir matematikos mokslų fakulteto
prodekanas; Ugnius Leimontas – klubo „Flyfishing.lt“ prezidentas; Tomas Virbickas – Gamtos
tyrimų centro Ekologijos instituto Hidrobiontų ekologijos ir fiziologijos laboratorijos vyresnysis
mokslo darbuotojas; Tomas Būdas – Lietuvos karpininkų asociacijos prezidentas, Narutis Dzimidas
– Lietuvos sportinės žvejybos federacijos prezidentas; Saulius Mikalauskas – portalo „Žvejo
tribūna“ atstovas; Algirdas Domarkas – asociacijos „Žuvininkų sąjunga“ prezidentas; Robertas
Kubilius – Nemuno deltos regioninio parko vyriausiasis specialistas; Linas Jonauskas – aplinkos
viceministras; Vilmantas Graičiūnas – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos skyriaus vedėjas;
Povilas Paukštė – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas;
Vladimir Adelšin – žūklės klubo „Merkys“ prezidentas; Pranas Gudynas – žūklės klubo „Merkys“
viceprezidentas; Anatolijus Ostapenko – portalo „Raudona žuvis“ atstovas; Gediminas
Šiaučiuvėnas – Žūklės parduotuvės „Žūklės reikmenys“ (UAB Triturus) direktorius; Mantas
Juknevičius – portalo „Žvejo tribūna“ atstovas.
Darbotvarkė:
1. Dėl posėdžio darbotvarkės (pranešėjas A. Kontautas).
2. Žvejybos reguliavimas lašišinėse Lietuvos upėse (pranešėjas A. Kontautas).
3. Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų paskirstymas žuvų išteklių išsaugojimo tikslais
(pranešėjas V. Graičiūnas).
4. Kiti klausimai (pranešėjas A. Kontautas).
1. SVARSTYTA. Dėl posėdžio darbotvarkės.
Pranešėjas A. Kontautas pristatė posėdžio darbotvarkę, taip pat pranešė, kad posėdyje dalyvauja
pusė (9) Tarybos nariai, todėl vadovaujantis Mėgėjų žvejybos tarybos nuostatais posėdis nėra
teisėtas, nutarimai patariamojo pobūdžio. Buvo pasiūlyta darbotvarkę papildyti klausimais dėl
galimybės upių atkarpas nuomoti žvejybos klubams (pranešėjas U. Leimontas) ir klausimu dėl
lankytojo bilieto į Nemuno deltos regioninį parką privalomo įsigijimo perkant žvejo mėgėjo kortelę
(pranešėjas R. Kubilius).
NUTARTA: pritarti papildytai darbotvarkei:
Darbotvarkė:
1. Dėl posėdžio darbotvarkės (pranešėjas A. Kontautas).
2. Žvejybos reguliavimas lašišinėse Lietuvos upėse (pranešėjas A. Kontautas).

3. Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų paskirstymas žuvų išteklių išsaugojimo tikslais
(pranešėjas V. Graičiūnas).
4. Upių atkarpų nuoma žvejybos klubams (pranešėjas U. Leimontas).
5. Lankytojo bilieto į Nemuno deltos regioninį parką privalomas įsigijimas perkant žvejo mėgėjo
kortelę (pranešėjas R. Kubilius).
A. Kontautas pastebėjo, kad nuolat nesusirenka Tarybos narių kvorumas ir tai trukdo
efektyviai priimti sprendimus.
NUTARTA: siūlyti aplinkos ministrui ir Žemės ūkio ministerei koreguoti Tarybos narių
sąrašą – nuolat nedalyvaujančius posėdžiuose narius pakeičiant naujais nariais.
2. SVARSTYTA. Dėl žvejybos reguliavimo lašišinėse Lietuvos upėse.
A. Kontautas pristatė, kad šį klausimą iškėlė žvejai mėgėjai žvejojantys su musele. Šie žvejai
nepritaria draudimams žvejoti kai kuriuose upių ruožuose nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d.,
kadangi, jų nuomone, tai yra netikslinga, pažeidžiami šių žvejų interesai ir laikotarpiu kuomet
žvejybos nevykdo sąžiningi žvejai mėgėjai, padidėja brakonieriavimo intensyvumas. Po diskusijų,
apžvelgus lašišinių žuvų gausumo Lietuvos upėse duomenis, buvo pakoreguotas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 patvirtintas Mėgėjų žvejybos
vidaus vandenyse taisyklių 5 priedas. Naujai išdėstytas taisyklių 5 priedo projektas pridedamas prie
protokolo. Prie protokolo taip pat pridedamas Lietuvos meškeriotojų sąjungos 2014 m. gruodžio 11
d. raštas Nr. LiMS-2014-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“.
NUTARTA:
2.1. siūlyti aplinkos ministrui pakeisti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 5 priedą
pagal prie šio protokolo pridedamus Tarybos siųlymus.
2.2. siūlyti aplinkos ministrui nedrausti mėgėjų žvejybos nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d.
Neries upės atkarpoje nuo Šilo tilto iki Valakupių tilto.
2.2. per 2 mėnesius surinkti pasiūlymus dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių
pakeitimų (pasiūlymus siųsti el. p. m.rimkeviciute@am.lt). Sudaryti darbo grupę, kuri įvertintų
pasiūlymus ir parengtų Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių pakeitimo projektą. Darbo
grupės parengtą Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių pakeitimo projektą svarstyti
sekančiame Tarybos posėdyje.
3. SVARSTYTA. Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų paskirstymo žuvų išteklių
išsaugojimo tikslais.
Pranešėjas V. Graičiūnas pristatė kokios priemonės numatomos finansuoti 2015 m. siekiant
atkurti ir išsaugoti žuvų išteklius, bei kvietė pasiūlyti kitų reikalingų priemonių. Tarybos nariams
pasirodė abejotinas lėšų skyrimas aplinkos apsaugos inspektorių atlyginimams. Posėdžio dalyviai
sutinka, kad yra inspektorių etatų trūkumas, tačiau nemano, kad papildomos išmokos padėtų
padidinti aplinkos apsaugos efektyvumą. Nuomonė, išdėstyta Lietuvos meškeriotojų sąjungos 2014
m. liepos 16 d. rašte Nr. LiMS-2014-07 „Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų
panaudojimo“, pridedama prie protokolo dokumentų. Kitų pasiūlymų Tarybos nariai dėl Aplinkos
apsaugos rėmimo programos lėšų panaudojimo neturi.
NUTARTA: prašyti Aplinkos ministerijos sekančiame Tarybos posėdyje pateikti išsamų
paaiškinimą dėl aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių pareigūnų darbo apmokėjimui
numatytų skirti lėšų (2,4 mln. Lt.) panaudojimo.

4.SVARSTYTA. Dėl upių atkarpų nuomos žvejybos klubams.
U. Leimontas pristatė žvejų klubų, kurie orientuojasi į upes, iniciatyvą rūpintis konkrečiais
upių ruožais, įrengti patogią infrastruktūrą žvejams, tvarkyti aplinką ir sudaryti platesnio
bendradarbiavimo galimybes su aplinkosauginėmis institucijomis. Žvejų klubai norėtų vykdyti
veiklą, panašią į upių ruožų nuomą, bendradarbiavimo sutartimi ar kt. suteikiant žvejų klubams tam
tikrų teisių ir įpareigojimų.
NUTARTA: pritarti šiai iniciatyvai. Parengti konkrečius siųlymus dėl šalių (Aplinkos
ministerijos ir žvejų klubų) įsipareigojimų ir kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl bendradarbiavimo
sutarčių apsaugant ir pagausinant žuvų išteklius sudarymo.
5. SVARSTYTA. Dėl Lankytojo bilieto į Nemuno deltos regioninį parką privalomo įsigijimo
perkant žvejo mėgėjo kortelę.
Pranešėjas R. Kubilius pristatė, kad Nemuno deltoje kasmet apsilanko apie 70 tūkst. žvejų
mėgėjų, tačiau regioninio parko direkcija neturi lėšų saugomos teritorijos tvarkymui, todėl
planuojamas įvesti lankytojo mokestis (kaina 1 Eur). Surinkti pinigai būtų panaudojami teritorijos
tvarkymui ir infrastruktūros gerinimui. Lankytojo bilietą siūloma privalomai platinti perkant žvejo
mėgėjo kortelę.
NUTARTA: Tarybos narių nuomonės šiuo klausimu išsiskyrė, tačiau dauguma sutarė, kad
papildomas mokestis neturėtų būti įvedamas, o žvejui įsigijus žvejo mėgėjo kortelę, kuri kainuoja
2,50 Eur, nuo kiekvieno įsigyto leidimo 1 Eur skiriamas Nemuno deltos regioninio parko
tvarkymui. R. Kubilius Tarybos narių prašė nuomones ir pasiūlymus pateikti el. p.
info@nemunodelta.lt.

Posėdžio pirmininkas

Antanas Kontautas

Posėdžio sekretorė

Miglė Rimkevičiūtė

PROJEKTAS
Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių
5 priedas

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA
NUO RUGPJŪČIO 15 D. IKI SPALIO 1 D.

Eil.
Nr.
1.

Upė

*Nemunas

Vieta

Dubysos upės žiotyse ir 500 m žemyn palei dešinįjį krantą
Jūros upės žiotyse ir 500 m žemyn palei dešinįjį krantą
Neries upės žiotyse ir 500 m žemyn palei dešinįjį krantą

UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA
NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D.
Eil.
Nr.
1.

Upė

Neris

Vieta

Nuo Šilo tilto iki Karaliaus Mindaugo tilto
Bezdonės upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
Bražuolės upės žiotyse ir 100 m žemyn
Musės upės žiotyse ir 200 m žemyn ir aukštyn
Nuo Šventosios upės žiočių iki 100 m žemiau Lokio upės žiočių
Veržuvos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
Vokės upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
Nuo geležinkelio Vinius-Ignalina tilto iki 500 m žemiau Žeimenos žiočių

Eil.
Nr.
2.

Upė

Šventoji

Vieta

Siesarties upės žiotyse 500 m žemyn (iki salos) ir 100 m aukštyn
Širvintos upės žiotyse ir 100 m aukštyn ir žemyn
Žuvintės upės žiotyse ir 100 m žemyn ?

3.

Jūra

Ežeruonos upės žiotyse ir 100 m žemyn
Šešuvio upės žiotyse ir 100 m žemyn

4.

Minija

Agluonos upės žiotyse ir 100 m žemyn
Salanto upės žiotyse ir 100 m žemyn
Veiviržo upės žiotyse ir 500 m žemyn ir 100 m aukštyn

5.

Žeimena

Lakajos upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn
Meros upės žiotyse ir 100 m žemyn ir aukštyn

*Nemuno upėje prie Jūros, Dubysos ir Neries upių žiočių ir 500 m žemyn galima žvejoti nuo kairiojo kranto,
taip pat iš plaukiančių valčių.

