LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. SAUSIO 4 D.
ĮSAKYMO NR. D1-14 „DĖL MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2013 m. rugsėjo 16 d. Nr. D1- 693
Vilnius
P a k e i č i u Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos
vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“(Žin., 2013, Nr. 4-127):
1. Išdėstau 10.1. punktą taip:
„10.1. žvejoti naudojant elektros energiją, nuodingąsias ar sprogstamąsias medžiagas,
šaunamuosius ar pneumatinius ginklus (išskyrus povandeninės žūklės šautuvus), akvalangus bei
kitus autonominius kvėpavimo prietaisus, vykdyti povandeninę žūklę tamsiuoju paros metu – nuo
saulės laidos iki patekėjimo ar vandens telkiniuose, kuriuose povandeninė žūklė neleidžiama,
naudoti povandeninei žūklei strėles, kurių antgalis platesnis kaip 10 cm, šaudyti žuvis
povandeninei žūklei skirtais šautuvais iš valties, braidant ar vaikštant pakrantėmis, žvejoti
duriamuoju, užkabinamuoju (kai žuvis sugaunama kabliuku ar kabliu už bet kurios kūno dalies,
išskyrus galvą), smogiamuoju būdu, du ir daugiau kartų viršijant leidžiamą naudoti žvejybos
įrankių ar kabliukų skaičių ar naudojant ne mėgėjų žvejybos įrankius, žvejoti draudžiamose
vietose, gaudyti žuvis, kurių žvejyba uždrausta arba tuo metu uždrausta (toliau – draudžiami
žvejybos būdai);“.
2. Išdėstau 10.5. punktą taip:
„10.5. vykdyti povandeninę žūklę neturint žūklės vietoje ryškiai matomo plūduro, naudoti
povandeninei žūklei strėles, kurių antgalis platesnis kaip 10 cm;“.
3. Išdėstau 1 priedą „Vandens telkiniai, kuriuose mėgėjų žvejyba uždrausta“ nauja redakcija
(pridedama).
4. Išdėstau 3 priedą „Upių ruožai, kuriuose mėgėjų žvejyba nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d.
draudžiama neturint žvejo mėgėjo kortelių ar nemokamos žvejybos teisės“ nauja redakcija
(pridedama).
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„Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių
1 priedas
VANDENS TELKINIAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vandens telkinio pavadinimas
Jūra nuo Tauragės miesto vandenvietės užtvankos iki Tauragės Versmės gimnazijos ir 500
m žemyn nuo Balskų užtvankos
Nemunas nuo Kauno HE užtvankos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos
Šventoji nuo tilto kelyje Kavarskas – Kurkliai iki Kavarsko užtvankos.
Krokų lankos botaninis–zoologinis draustinis
Kuršių marios tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto ir
Kniaupo įlanka
Valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose, biosferos rezervatų ir valstybinių parkų
gamtiniuose rezervatuose esantys vandens telkiniai, jei juose neorganizuota limituota
žvejyba.“
__________________________

„Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių
3 priedas
UPIŲ RUOŽAI, KURIUOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA NUO RUGSĖJO 16 D. IKI
SPALIO 15 D. DRAUDŽIAMA NETURINT ŽVEJO MĖGĖJO KORTELIŲ AR
NEMOKAMOS ŽVEJYBOS TEISĖS

Eil.

Vandens telkinys

Žvejybos vietos

Nr.
1.

Neris

visa Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti upė

2.

Žeimena

nuo žiočių iki Lakajos žiočių

3.

Vilnia

nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos

4.

Šventoji

5.

Siesartis

nuo žiočių iki tilto kelyje Kavarskas –Kurkliai ir nuo
Kavarsko užtvankos iki Virintos žiočių
nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto

6.

Širvinta

nuo žiočių iki Liukonių tilto

7.

Dubysa

nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto

8.

Jūra

nuo žiočių iki Tauragės Versmės gimnazijos

9.

Minija

nuo Lankupių iki Salanto žiočių

10.

Veiviržas

nuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto

11.

Akmena–Danė

nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos

12.

Šventoji (pajūrio)

nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos“
__________________________

