LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
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PROTOKOLAS
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Vilnius
Posėdžio pirmininkas – Antanas Kontautas.
Posėdžio sekretorius – Povilas Paukštė.
Dalyvauja:
Mėgėjų žvejybos tarybos nariai: Egidijus Bukelskis, Tomas Būdas, Algirdas Domarkas,
Narutis Dzimidas, Antanas Kontautas, Linas Ložys, Saulius Mikalauskas, Juozas Raguckas, Tomas
Virbickas.
Kiti dalyviai: Kęstutis Navickas, Aldona Margerienė, Agnė Kniežaitė-Gofmanė, Vilmantas
Graičiūnas, Povilas Paukštė, Laima Vaitonytė, Arūnas Čepelė, Vytautas Čepukas, Gintarė
Bevainienė, Gintautas Sabas, Edgaras Martynas Stankevičius, Vacys Paulauskas, Danius Pumputis.
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Darbotvarkė:
Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, gautų už mėgėjų žvejybos leidimus
panaudojimo 2016 metais bei planuojamo panaudojimo 2017 metais
Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano projekto
aptarimas.
Dėl povandeninės žvejybos vidaus vandens telkiniuose.
Dėl Mėgėjų žūklės Tarybos sudėties.
Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, gautų už mėgėjų žvejybos
leidimus panaudojimas 2016 metais bei planuojamas panaudojimas 2017 metais
Vilmantas Graičiūnas pristatė Aplinkos apsaugos rėmimo programos (AARP) lėšų, gautų už
mėgėjų žvejybos leidimus surinkimo duomenis, aptarė šiuo metu įgyvendinamus šiomis lėšomis
finansuojamus projektus ir numatomą lėšų panaudojimą 2017 m. atsižvelgiant į Mėgėjų žvejybos
tarybos anksčiau pasiūlytą lėšų paskirstymą pagal tikslinę paskirtį.
Saulius Mikalauskas atkreipė dėmesį, kad dalis lėšų skiriama valstybinę aplinkos apsaugos
kontrolę atliekančių pareigūnų atlyginimams (skatinimui), nors jiems ir taip mokamos atlyginimas
iš biudžeto. Turėtų būti išsamiai pagrįsta kiek lėšų ir už kokią veiklą skiriama kontrolės
pareigūnams. Buvo paaiškinta, kad AARP lėšos šiuo atveju naudojamos darbuotojų skatinimui už
viršvalandžius, budėjimą ne darbo metu.
NUTARTA. Aplinkos ministerija parengs ir kitame Mėgėjų žvejybos tarybos posėdyje
pristatys informaciją apie lėšų skyrimą valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę atliekančių pareigūnų

atlyginimams.
2. SVARSTYTA. Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų
plano projekto aptarimas.
Agnė Kniežaitė-Gofmanė pristatė Vandenų srities plėtros programą, aptarė reikalavimus dėl
vandenų būklės gerinimo reguliuojant karpinių žuvų kiekį vandens telkiniuose. Vienas iš jų –
nutraukti karpių įveisimą didesniuose kaip 50 ha vandens telkiniuose. Aldona Margerienė ir Tomas
Virbickas pristatė galimas vandens telkinių būklės gerinimo priemones.
Tomas Būdas išsakė nuomonę, kad vykdant įžuvinimą pagerėjo karpių išteklių būklė, būtų
labai reikalinga toliau įžuvinti bent tuos telkinius kur karpiai jau gyvena, kur vykdoma jų limituota
žvejyba.
NUTARTA: Rekomenduoti Aplinkos ministerijai organizuoti karpių poveikio vandens
telkiniams įvertinimo mokslinį tyrimą, vykdant karpių įžuvinimą, vadovautis jo išvadomis.
3. SVARSTYTA. Dėl povandeninės žvejybos vidaus vandens telkiniuose.
Povilas Paukštė pristatė Lietuvos povandeninės žūklės ir laisvojo nardymo asociacijų
federacijos (LPŽLNAF) pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo ir įgyvendinimo eigą, informavo, kad
Aplinkos ministerija organizuoja mokslinius tyrimus dėl povandeninės žvejybos vandens
telkiniuose, kuriuose šiuo metu organizuojama povandeninė limituota žvejyba ir kituose 9 vandens
telkiniuose, pasiūlė Mėgėjų žvejybos tarybai svarstyti neįgyvendintą LPŽLNAF siūlymą leisti
povandeninę žvejybą visuose išnuomotuose, didesniuose kaip 300 Ha vandens telkiniuose
Dauguma Mėgėjų žvejybos tarybos narių nepritarė LPŽLNAF siūlymui, vyko balsavimas: 1
balsavo už, 3 susilaikė, 5 – prieš.
NUTARTA. Nepritarti siūlymui leisti povandeninę žvejybą visuose išnuomotuose,
didesniuose kaip 300 Ha vandens telkiniuose. LPŽLNAF pateiks naują siūlymą, kuris bus
svarstomas kitame Mėgėjų žvejybos tarybos posėdyje.
4. SVARSTYTA. Dėl Mėgėjų žūklės Tarybos sudėties.
Antanas Kontautas informavo, kad Aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Mėgėjų žvejybos
tarybos kai kurie nariai neatvyksta į posėdžius, yra prašančių išbraukti juos iš tarybos sudėties ir
norinčių dalyvauti tarybos veikloje. Todėl pastaraisiais metais ne visada susirenka Mėgėjų žvejybos
tarybos narių kvorumas, tikslinga koreguoti tarybos narių sąrašą.
NUTARTA. Aplinkos ministerija surinks ir apibendrins pasiūlymus dėl Mėgėjų žvejybos
tarybos sudėties pakeitimo ir pateiks svarstymui kitame Mėgėjų žvejybos tarybos posėdyje.
5. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Mėgėjų žvejybos taisyklių ir limituotos žvejybos tvarkos aprašo pakeitimai dėl leidimo
vykdyti seliavų žvejybą naudojant 12 kabliukų, leisti limituotą sykų žvejybą naujuose vandens
telkiniuose.
NUTARTA. Siūlomus Mėgėjų žvejybos taisyklių ir limituotos žvejybos tvarkos aprašo
pakeitimus aptarti kitame Mėgėjų žvejybos tarybos posėdyje, posėdį surengti š. m. kovo mėn.
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