LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS TARYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2014 m. kovo 19 d. Nr.4
Vilnius

Posėdžio pirmininkas Antanas Kontautas.
Posėdžio sekretorius Vilmantas Graičiūnas.
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; Egidijus Bukelskis – Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko
pavaduotojas; Tomas Būdas – Lietuvos karpininkų asociacijos prezidentas, Narutis Dzimidas –
Lietuvos sportinės žvejybos federacijos prezidentas; Robertas Kubilius – Nemuno deltos regioninio
parko vyriausiasis specialistas; Rokas Vilutis – Sportinės ir mėgėjų žvejybos klubo „Anykščių žvejų
lyga“ atstovas; Saulius Mikalauskas – portalo „Žvejo tribūna“ atstovas; Vytautas Čepukas Lietuvos povandeninės žūklės asociacijų atstovas, Algirdas Domarkas – asociacijos „Žuvininkų
sąjunga“ prezidentas, Albertas Skerniškis – Aplinkos apsaugos agentūros Gyvūnijos naudojimo
kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas, Laima Vaitonytė – Žemės ūkio ministerijos
Žuvininkystės departamento Žuvininkystės politikos skyriaus Žuvininkystės produktų ir rinkos
poskyrio vedėja, Linas Jonauskas – aplinkos viceministras.
Darbotvarkė:
1. Dėl posėdžio darbotvarkės (pranešėjas A. Kontautas).
2. Dėl pasiūlymų Mėgėjų žvejybos taisyklėms Baltijos jūroje (pranešėjas A. Kontautas).
3. Dėl „Smiltelės“ klubo kreipimosi (pranešėjas S. Mikalauskas).
4. Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programoje surinktų lėšų žuvų išteklių atkūrimui ir saugojimui
bendrųjų panaudojimo principų. (pranešėjai A. Kontautas ir S. Mikalauskas).
5. Dėl Mėgėjų žvejybos tarybos sudėties ( pranešėjas V. Graičiūnas).
6. Informacija apie „Žvejybos rojaus“ steigimo darbų eigą. ( pranešėjas V. Graičiūnas).
7. Kiti klausimai (pranešėjas - A. Kontautas).
1. SVARSTYTA. Dėl posėdžio darbotvarkės.
Pranešėjas A. Kontautas pristatė posėdžio darbotvarkę, taip pat pranešė, kad posėdyje dalyvauja
daugiau kaip pusė (13) Tarybos narių, todėl vadovaujantis Mėgėjų žvejybos tarybos nuostatais
posėdis yra teisėtas. Buvo pasiūlyta darbotvarkę papildyti klausimais dėl povandeninės žvejybos

tvarkos (pranešėjai V. Graičiūnas, V. Čepukas) ir dėl draudžiamų žvejybos būdų apibrėžimo ir su
tuo susijusiu žvejybos įrankių ir priemonių konfiskavimu (pranešėjas R. Kubilius).
NUTARTA: pritarti papildytai darbotvarkei:
Darbotvarkė:
1. Dėl posėdžio darbotvarkės (pranešėjas A. Kontautas).
2. Dėl pasiūlymų Mėgėjų žvejybos taisyklėms Baltijos jūroje (pranešėjas A. Kontautas).
3. Dėl „Smiltelės“ klubo kreipimosi (pranešėjas S. Mikalauskas).
4. Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programoje surinktų lėšų žuvų išteklių atkūrimui ir saugojimui
bendrųjų panaudojimo principų. (pranešėjai A. Kontautas ir S. Mikalauskas).
5. Dėl Mėgėjų žvejybos tarybos sudėties ( pranešėjas V. Graičiūnas).
6. Informacija apie „Žvejybos rojaus“ steigimo darbų eigą. ( pranešėjas V. Graičiūnas).
7. Dėl povandeninės žvejybos tvarkos (pranešėjai V. Graičiūnas, V. Čepukas).
8. Dėl draudžiamų žvejybos būdų apibrėžimo ir su tuo susijusiu žvejybos įrankių ir priemonių
konfiskavimu (pranešėjas R. Kubilius).
9. Kiti klausimai (pranešėjas - A. Kontautas).
2. SVARSTYTA. Dėl pasiūlymų Mėgėjų žvejybos taisyklėms Baltijos jūroje
A. Kontautas informavo, kad 2013 m. Lietuvai buvo skirta 1685 vnt. lašišų sugavimo kvota,
tačiau žvejai verslininkai Baltijos jūroje ir priekrantėje sugauna tik apie 100 vnt. lašišų per metus,
todėl siūloma leisti žvejams mėgėjams jūroje sugauti 2 lašišas arba šlakius, be to siūloma
suvienodinti žvejams verslininkams ir žvejams mėgėjams leidžiamų paimti lašišų ir šlakių dydį,
nustatant mažiausią leidžiamų gaudyti lašišų ir šlakių dydį – 60 cm.
Taip pat siūloma leisti žvejams mėgėjams neriboti upinių plekšnių mažiausio leidžiamo
gaudyti dydžio, menkių sugavimo kiekio (vnt.) neriboti, paliekant tik bendro laimikio svorio
apribojimą (15 kg), leisti žvejams mėgėjams jūroje gaudyti ungurius.
Otų žvejybos draudimo periodą suvienodinti su šių žuvų verslinės žvejybos draudimu,
draudimo pradžią nustatant birželio 1 d.
Kadangi į Globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašą yra įrašytas šlakis, otas, sykas, žiobris, o jų
žvejybai jūroje žvejo mėgėjo kortelės neišduodamos, reikėtų atitinkamai koreguoti taisyklių 11.1.4
punktą.
Po diskusijų visiems pasiūlymas bendru sutarimu pritarta.
NUTARTA:
Siūlyti Žemės ūkio ministerijai pakeisti Mėgėjų ir limituotos žvejybos jūrų vandenyse
taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 3D-36:
1. Išdėstyti 6 punktą taip:
„6. Vienos žvejybos metu leidžiama sugauti ne daugiau kaip: 1 (vieną) lašišą arba 1 (vieną) šlakį,2
(dvi) lašišas arba 2 (du) šlakius, 1 (vieną) syką, 1 (vieną) ungurį, 15 (penkiolika) menkių, 5
(penkis) otus. Vienos žvejybos metu sugautų, šiame punkte nenurodytų leidžiamų gaudyti,
žuvų bendras svoris neturi būti didesnis kaip 15 (penkiolika) kg, neskaitant paskutinės
sugautos žuvies svorio, ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris yra didesnis nei šiame
punkte nustatyta norma. Į laimikį neįskaitomos žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant
paleidžiamos atgal į vandens telkinį. Juodažiočių grundalų (Neogobius melanostomus)
sugavimo kiekiai neribojami.“
2. išdėstyti 11 punktą taip:
„11. Draudžiama gaudyti žuvis:
11.1. šių rūšių:
11.1.1. jūrines nėges (Petromyzon marinus);
11.1.2. aštriašnipius eršketus (Acipenser oxyrinchus);
11.1.3. ungurius (Anguilla anguilla);
11.1.4. kitas saugomų ir globojamų žuvų rūšis, kitus vandenyje gyvenančius, į Lietuvos
Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504, įrašytus gyvūnus, jei jų žvejybai
neišduotos žvejo mėgėjo kortelės;
11.2. matuojant žuvis nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo - mažesnes nei šių dydžių:
11.2.1. lašišas (Salmo salar) - 65 60 cm;
11.2.2. otus (Psetta maxima) - 30 cm;
11.2.3. sykus (Coregonus lavaretus) - 36 cm;
11.2.4. sterkus (Sander lucioperca) - 46 cm;
11.2.5. šlakius (Salmo trutta trutta) - 65 60 cm;
11.2.6. žiobrius (Vimba vimba) - 28 cm;
11.2.7. upines plekšnes (Platichthys flesus) - 21 cm;
11.3. šiais laikotarpiais:
11.3.1. lašišas ir šlakius - nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio
31 d. mažesniu kaip 0,5 km spinduliu nuo Šventosios upės žiočių
ir 0,5 km spinduliu nuo Klaipėdos uosto šiaurinio ir pietinio
molų galų Baltijos jūroje;
11.3.2. otus - nuo gegužės birželio 1 d. iki liepos 31 d.;
11.3.3. sykus - nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.
11.4. pagautos mažesnės negu nustatyta 11.2 punkte žuvys, taip pat žuvys, kurias draudžiama
gaudyti ar tuo metu draudžiama gaudyti, turi būti nedelsiant paleidžiamos atgal į jūrą.
3. SVARSTYTA. Dėl „Smiltelės“ klubo kreipimosi.
Pranešėjas S. Mikalauskas pristatė garažų ir mažųjų laivų eksploatavimo bendrijos „Smiltelė“
2013-11-12 prašymą „Dėl mėgėjiškos žūklės sąlygų gerinimo Kuršių mariose“. Prašyme siūloma
drausti verslinę žvejybą ne tik 14, 15, 16 žvejybos baruose, bet ir 13 bei 17 žvejybos baruose,
uždrausti verslinę žvejybą traukiamais tinklais, suintensyvinti aplinkos apsaugos valstybinę
kontrolę, mažinti versline žvejyba užsiimančių įmonių skaičių, taip pat neriboti mėgėjų žvejyboje
naudojamų meškerių skaičiaus, kadangi yra nustatytas maksimalus leidžiamas naudoti kabliukų
skaičius.
Vyko diskusijos, kurių metu Mėgėjų žvejybos tarybos nariams kilo abejonių dėl siūlomų
verslinės žvejybos ribojimo priemonių pagrįstumo ir ar įgyvendinus siūlomas priemones būtų
pasiektas realus teigiamas poveikis žuvų išteklių būklei.
NUTARTA:
1. Kadangi šiais metais yra skirtos lėšos moksliniam darbui „Kuršių marių žuvų išteklių
racionalaus naudojimo tyrimai ir rekomendacijų dėl saugomų ir neverslinio dydžio žuvų šalutinio
laimikio sumažinimo pateikimas“ „Smiltelės“ klubo pasiūlymus dėl verslinės žvejybos ribojimų dar
kartą apsvarstyti kai bus pateikta šio darbo ataskaita.
2. Siūlyti aplinkos ministerijai pakeisti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-485:
2.1. 6 punktą išdėstyti taip:
„6. Vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams gaudyti ir 4 kitus
mėgėjų žvejybos įrankius. Žvejodamas iš valties laivo vienas žvejys vienu metu gali naudoti ne
daugiau kaip 2 meškeres, išskyrus atvejus kai žvejojama iš inkaru ar kitais būdais sustabdyto
laivo. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų, išskyrus stintų
žvejybą nuo ledo, kai bendras kabliukų skaičius gali būti 12 vienetų. Dvišakis ar trišakis kabliukas
laikomas vienu. Rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymui bučiukų ir samtelių kiekis neribojamas,
šiuos vėžius taip pat leidžiama gaudyti rankomis ir graibštais, tačiau tokios žvejybos metu visi
sugauti plačiažnypliai ir siauražnypliai vėžiai turi būti nedelsiant paleisti į tą patį vandens telkinį.
2.2. Sumažinti draudžiamą mėgėjų žvejybai atstumą iki verslinės žvejybos įrankių ir 11.7.
punktą išdėstyti taip:
„11.7. arčiau kaip 50 10 m atstumu nuo Žvejybos įrankių ženklinimo taisyklėmis nustatyta
tvarka pažymėtų tinklinių ne mėgėjų žvejybos įrankių;“.

2.3. atsižvelgiant į Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento ir mokslininkų siūlymus
pakeisti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 3 ir 4 priedus, nustatant, kad nuo rugsėjo 16 d.
iki spalio 15 d. neturint žvejo mėgėjo kortelės lašišų žvejybai draudžiama žvejoti Dubysoje ne iki
Lyduvėnų tilto, bet iki Kražantės upės, o nuo spalio 15 d. iki gruodžio 31 d. Dubysos atkarpoje nuo
žiočių iki Kražantės upės žvejyba draudžiama. Upių, kuriose mėgėjų žvejyba uždrausta nuo spalio 1
d. iki gruodžio 31 d. sąrašą (2 taisyklių priedą) papildyti Kražantės upės atkarpa nuo žiočių iki
Kelmės miesto I tvenkinio.
4. SVARSTYTA. Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programoje surinktų lėšų žuvų išteklių
atkūrimui ir saugojimui bendrųjų panaudojimo principų.
Pranešėjai A. Kontautas ir S. Mikalauskas pristatė siūlomus lėšų, žuvų ištekliams atkurti ir
išsaugoti skyrimo bendruosius principus. V. Graičiūnas informavo, kad šiais metais lėšos žuvų
ištekliams atkurti ir išsaugoti preliminariai ir paskirstytos pagal tokius principus.
NUTARTA: siūlyti Aplinkos ministerijai skirstant lėšas žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti
laikytis šių principų:
Visos lėšos, surinktos į Aplinkos apsaugos rėmimo programą už administracines baudas,
skirtas už žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, civilinius ieškinius už žuvų ištekliams
padarytą žalą, lėšos, gautos realizavus konfiskuotus žvejybos pažeidimų padarymo įrankius bei
priemones, asmenų, kurių ūkinė veikla daro neigiamą poveikį žuvų ištekliams, lėšos, skirtos šiam
poveikiui kompensuoti ir žvejų žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti skirtos lėšos turi būti
naudojamos tik žuvų ištekliams saugoti, atkurti ir gausinti.
Lėšos žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti turi būti skirstomos laikantis šių proporcijų
(skaičiuojant nuo metinių įplaukų):
informacijos apie sektoriaus veiklą rinkimas (Sugavimai pagal vandens telkinius, tiek
verslininkų tiek mėgėjų, žuvų išteklių būklė, naudojimo būdai ir tvarka ir kt.) – 10%;
žuvų išteklių būklės vertinimas ir naudojimo programų parengimas (kas būtina be išimties
visiems didesnio ploto ežerams ir talpykloms, migruojančioms rūšims ir pan.) – 15%;
pagal žuvų išteklių tyrimų ir kitą turimą informaciją žuvivaisos programų parengimas ir
įveisimo darbų vykdymas – 40%;
žuvų išteklių naudojimo kontrolės užtikrinimas – 30%;
kitoms su žuvų išteklių atkūrimu ir apsauga susijusioms priemonėms – 5%.
(galima iki 5 % paklaida)
5. SVARSTYTA. Dėl Mėgėjų žvejybos tarybos sudėties.
Pranešėjas V. Graičiūnas informavo, kad yra gautas Lietuvos povandeninės žūklės asociacijų
nutarimas, kuriuo į Mėgėjų žvejybos tarybos sudėtį siūloma įrašyti Lietuvos povandeninės žūklės
atstovą Vytautą Čepuką.
Taip pat yra gautas V. Ignatavičiaus prašymas išbraukti jį iš Mėgėjų žvejybos tarybos
sudėties, kadangi jis atsistatydino iš Kauno žvejų draugijos pirmininko pareigų.
Vietoje V. Ignatavičiaus, asocijuotų žvejybos plotų naudotojų atstovu buvo pasiūlytas Emilis
Muliuolis, žvejų klubo „Ant bangos“ atstovas.
Tarybos nariai bendru sutarimu pritarė abiems kandidatūroms.
NUTARTA: siūlyti Aplinkos ministerijai Į Mėgėjų žvejybos tarybos sudėtį įrašyti:
1. Lietuvos povandeninės žūklės atstovą Vytautą Čepuką vietoje Laisvojo nardymo ir
povandeninės žūklės asociacijos „Vienu įkvėpimu“ valdybos nario Vytauto Puodžiūno;
2. Emilį Muliuolį, žvejų klubo „Ant bangos“ atstovą, vietoje V. Ignatavičiaus Kauno žvejų
draugijos pirmininko.
7. SVARSTYTA. Dėl povandeninės žvejybos tvarkos.

V. Graičiūnas informavo, kad yra gauti savivaldybių raštai ir svarstoma dėl povandeninės
žūklės uždraudimo Molėtų ir Zarasų žvejybos rojams priklausančiuose telkiniuose: Antalieptės HE
tvenkinyje, Baltuosiuose Lakajuose, Galuonuose, Sartuose. Gal būt būtų galima padaryti išimtį ir
leisti rojams priklausančiuose telkiniuose organizuoti povandeninės žūklės varžybas, tai suderinus
su atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamentu ir saugomos teritorijos direkcija. Taip pat
svarstoma leisti povandeninėje žūklėje naudoti tik vienšakę strėlę, leisti vykdyti tik limituotą
povandeninę žvejybą.
Povandeninės žūklės mėgėjų atstovai Vytautas Čepukas, Bronius Šešplaukis, Arvydas
Šidlauskas argumentavo, kad sumažinus vandens telkinių, kuriuose leidžiama povandeninė žūklė
skaičių išaugs žvejybinis spaudimas likusių 6 ežerų žuvų ištekliams, stėlės antgalis, kurio plotis
siekia iki 10 cm, naudojamas tik specifinei, dažniausiai ungurių povandeninei žūklei, todėl
uždraudus šį antgalį, gali būti daroma didesnė žala žuvų ištekliams.
Vyko diskusijos.
NUTARTA: siūlyti Aplinkos ministerijai:
1. Pakeisti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-485:
1.1. išdėstyti 15 punktą taip:
„15. Povandeninė limituota žūklė leidžiama šiuose valstybiniuose vandens telkiniuose,
išskyrus rekreacines zonas:
Eil.
Nr.
1.

Vandens
telkinio
pavadinimas
Alaušas

Savivaldybė

Plotas,
ha

Utenos

1071,8

2.

Antalieptės HE Zarasų
tvenkinys

1572,3

3.

Asveja

Molėtų,
Švenčionių

978,2

4.

Baltieji
Lakajai

Molėtų

699,8

5.

Didžiulis
(Daugų)

Alytaus

912,7

6.

Drūkšiai

Zarasų

3204,9

7.

Galuonai

Molėtų

591,5

8.

Sartai

Rokiškio,
Zarasų

1336,8

9.

Vištytis

Vilkaviškio

10.

Elektrėnų
tvenkinys

Elektrėnų

Pastabos

Povandeninė žūklė leidžiama ežero
dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto

Lietuvos Respublikos teritorijoje
esančioje ežero dalyje

Lietuvos Respublikos teritorijoje
esančioje ežero dalyje
1389,6

1.2. išdėstyti 9 punktą taip:
„9. Mėgėjų žvejybos varžybų metu gali būti nesilaikoma Taisyklių 7 ir 15 punktuose nurodytų
apribojimų ir 11.1 punkte nustatyto draudimo, gavus suderinimą raštu iš:
9.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento
(toliau - regiono aplinkos apsaugos departamentas), kurio administruojamoje teritorijoje yra
vandens telkinys - valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti
žvejybos plotą;
9.2. žvejybos ploto naudotojo - valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti
leidimai naudoti žvejybos plotą. Žvejybos ploto naudotojas žvejybos sąlygas turi suderinti su
atitinkamu regiono aplinkos apsaugos departamentu;
9.3. valstybinio parko direkcijos (papildomai), jeigu vandens telkinys yra valstybinio parko
teritorijoje.“
1.3. išdėstyti 10.5. punktą taip:
„10.5. vykdyti povandeninę žūklę neturint žūklės vietoje ryškiai matomo plūduro, naudoti
povandeninei šamų, lydekų, karpių, amūrų, plačiakakčių žūklei dvišakius ar daugiašakius
strėlių antgalius.
2. Papildyti Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos
žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą,
patvirtintą aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128. Papildyti Limituotos
žvejybos reguliavimo priemones ir sąlygas nauju 5 punktu ir jį išdėstyti taip:
„5. Vandens telkinių, kuriuose organizuota limituota povandeninė žūklė, sąrašas ir
limituotos žvejybos šiuose vandens telkiniuose priemonės ir sąlygos.
Žvejoti leidžiama nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 30 d. laikantis Mėgėjų žvejybos vidaus
vandenyse taisyklių reikalavimų ir šiame punkte nustatytų reguliavimo priemonių ir sąlygų.
Žvejoti leidžiama nuo saulės patekėjimo iki nusileidimo (pagal įrašus kalendoriuje).
Draudžiama vykdyti povandeninę žūklę:
neturint žūklės vietoje ryškiai matomo plūduro;
neturint su savimi peilio;
paplūdimiuose ir arčiau, kaip 50 m nuo jų.
Draudžiama naudoti:
ilgesnius kaip 120 cm povandeninės žūklės šautuvus;
strėles, kurių antgalis platesnis kaip 10 cm;
povandeninei šamų, lydekų, karpių, amūrų, plačiakakčių žūklei – dvišakius ar
daugiašakius strėlių antgalius.
Išduodamos žvejo mėgėjo kortelės dienai, savaitei (7 d.) ar mėnesiui (30 d.). Žvejo
mėgėjo kortelių kiekis neribojamas.
Žvejybos vietos:

1.

Vandens
telkinio
pavadinimas
Alaušas

2.

3.

Eil.
Nr.

Savivaldybė

Plotas,
ha

Utenos

1071,8

Asveja

Molėtų,
Švenčionių

978,2

Didžiulis
(Daugų)

Alytaus

912,7

Pastabos

Povandeninė žūklė leidžiama ežero
dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių
tilto

4.

Drūkšiai

Zarasų

5.

Vištytis

Vilkaviškio

6.

Elektrėnų
tvenkinys

Elektrėnų

3204,9

Lietuvos Respublikos teritorijoje
esančioje ežero dalyje
Lietuvos Respublikos teritorijoje
esančioje ežero dalyje

1389,6

8. SVARSTYTA. Dėl draudžiamų žvejybos būdų apibrėžimo ir su tuo susijusiu žvejybos
įrankių ir priemonių konfiskavimu.
Pranešėjas R. Kubilius informavo, kad būna atvejų, kai asmenys dėl nežinojimo įplaukia į
žvejybai draudžiamą vietą (pvz. Kniaupo įlanką) ir tokiu atveju yra privaloma konfiskuoti ne tik
žvejybos įrankius, bet ir katerį, nors žvejas gali būti nesugavęs žuvų ir žala žuvų ištekliams
nepadaryta. Siūloma to atsisakyti.
NUTARTA. Parengti pasiūlymus dėl atitinkamų Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse
taisyklių ir kitų teisės aktų pakeitimų ir šiuos pasiūlymus svarstyti sekančiame Mėgėjų žvejybos
tarybos posėdyje.
9. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Buvo pasiūlyta į Mėgėjų žvejybos tarybos posėdžius kviesti LR Seimo narius.
E. Bukelskis pasiūlė, kad limituotai žvejybai vandens telkiniuose iki 10 ha ploto nebebūtų
reikalaujama atlikti mokslinius tyrimus.
Buvo užsiminta apie tai, kad Mėgėjų žvejybos taryba galėtų pasiūlyti kandidatą šių metų J.
Virbicko premijai.
NUTARTA. Siūlyti Aplinkos ministerijai vengti dažno mėgėjų žvejybą reglamentuojančių
teisės aktų keitimo. Parengti Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse ir Limituotos žvejybos vidaus
vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų
nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo pakeitimų projektus ir juos svarstyti sekančiame
Mėgėjų žvejybos tarybos posėdyje.

Posėdžio pirmininkas

Antanas Kontautas

Posėdžio sekretorius

Vilmantas Graičiūnas

