Konferencijos „Meškeriotojai Lietuvoje: ar turime ateitį?“
DEKLARACIJA
Mes, konferencijos dalyviai, atstovaujantys meškeriotojų klubams, meškeriotojams skirtiems
leidiniams ir interneto svetainėms, meškeriojimo verslo subjektams ir kalbantys daugiau kaip
200 000 Lietuvos piliečių, meškeriotojų, vardu, su nerimu stebime kai kurių Vyriausybės ir Seimo
narių pastangas priversti aplinkos ministrą atšaukti teisės aktus, uždraudžiančius verslinę žvejybą
Kauno mariose, o nuo 2015 metų ir visuose Lietuvos ežeruose ir tvenkiniuose.
Verslinės žvejybos žalingas poveikis žuvų ištekliams jau niekam nekelia abejonių. Todėl LR
Seimas uždraudė verslinę žvejybą mažesniuose kaip 200 ha vandens telkiniuose. Ne mažiau žalingą
poveikį verslinė žvejyba turi šalies ekonomikai ir socialinei aplinkai. Dauguma verslinės žvejybos
įmonių dirba nuostolingai arba vos išgyvena, nepaisant to, akivaizdžiai žalingas verslas dirbtinai
palaikomas ES paramos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. O štai sparčiai besivystantis
mėgėjų žvejybos sektorius, nenumatant galimybių gauti finansinę paramą mėgėjų žvejybos plėtrai
2014–2020 m., ignoruojamas. Neabejojame, kad verslinės žūklės vidaus vandenyse veiklos
pratęsimas ar juo labiau plėtra visais požiūriais būtų žalingas mūsų valstybei ir jos ekonomikai,
pažeistų mūsų kaip Lietuvos piliečių ir mūsų šeimos narių teisę į kokybišką laisvalaikį, pakirstų
pasitikėjimą valstybės institucijų gera valia. Nematome jokių racionalių argumentų, kodėl ją reiktų
tęsti, todėl šias iniciatyvas laikome vien suinteresuotų asmenų bandymu pasipelnyti valstybės ir jos
piliečių sąskaita ir nesiruošiame to toleruoti, tuo labiau kad galbūt egzistuoja milžiniška „šešėlinė“
verslinės žūklės veiklos dalis.
Manome, kad Lietuvos vandens telkiniai ir jų turtai pirmiausia turi priklausyti Lietuvos piliečiams,
jų poilsio kokybė ir sveikata yra didesnis prioritetas, nei keleto verslinės žūklės įmonių savininkų
pelno troškimas. Tikime, kad sustabdžius verslinę žvejybą ir suvaldžius brakonieriavimą, tęsiant
pradėtas iniciatyvas, gerinančias mėgėjų žvejybos sąlygas, Lietuva gali tapti viena iš valstybių, kur
mėgėjų žvejyba yra ne tik vienas mėgstamiausių laisvalaikio užsiėmimų, bet ir gana svarbi ūkio
šaka, akivaizdžiai prisidedanti prie krašto materialinės gerovės. Naujas galimybes mėgėjų žvejybos
plėtrai atveria lėšos, skirtos žuvų ištekliams atkurti ir saugoti. Valstybės institucijų ir meškeriotojų
visuomenės tikslas – veikti kartu, kad šios lėšos būtų panaudotos kuo racionaliau, todėl svarbu
užtikrinti meškeriotojų dalyvavimą visame procese – nuo lėšų skyrimo iki atliktų darbų priėmimo ir
gautų rezultatų vertinimo.
Mes, meškeriotojų bendruomenės atstovai, esame pasiryžę nuo šiol sujungti savo pastangas ir visais
įstatymų leidžiamais būdais kovoti už tai, kad mūsų vandens telkiniai būtų galutinai išvaduotos nuo
tinklų, o žuvų ištekliai turėtų galimybę atsikurti. Kviečiame visus geros valios žmones, visus
aktyvius piliečius nelikti abejingais, o Prezidentūros, Seimo ir Vyriausybės narius, įvairių žinybų,
organizacijų vadovus imtis atitinkamų veiksmų ir neleisti mūsų šalį nublokšti daugiau kaip
dešimtmečiu atgal, kada, nemažą dalį Lietuvos ežerų nuomojant verslinei žūklei, buvo pradėtas
Lietuvos vandens telkinių genocidas, kurio pasekmės jaučiamos ir šiandien.
Tikime gera mūsų valstybei vadovaujančių žmonių valia, tikime savo jėgomis, tikime, kad šimtų
tūkstančių Lietuvos meškeriotojų balsas bus išgirstas.

