
Meškeriotojo etikos 
kodeksas 



Kodėl? 

• Ar mus tenkina dabartinė situacija? 

• Kaip tai bandome pakeisti - vis 
naujomis taisyklėmis bei jų priežiūra, 
kurios niekada nepakanka? 

• Ar kas nors yra daroma žvejų 
edukacijos sferoje? 

• Ar mums rūpi kokiuose vandenyse ir 
ką žvejos mūsų vaikai? 



Ką norėtume pakeisti: 

• Keisti žvejų pažiūras ir tai, kaip jie 
elgiasi gamtoje. 

• Suvienyti žvejų visuomenę, 
siekiant bendro tikslo. 

• Keisti nusistovėjusį blogą žvejo 
mėgėjo įvaizdį 

• Populiarinti meškeriojimą, kaip 
etišką būdą bendrauti su gamta. 



Meškeriotojo etikos kodeksas: 

Nurodymų bei patarimų rinkinys, dėl kurių 
žvejai mėgėjai ar juos vienijančios 
organizacijos tarpusavyje susitaria ir 
savanoriškai prisiima jų laikytis, skleisti bei 
propaguoti. 

Tapk tuo paiskeitimu, kurį nori pamatyti 
pasaulyje   M. Gandhi 



Forma ir turinys: 

 

• 10 trumpų ir aiškių 
rekomendacinio pobūdžio teiginių. 

• Apimančių ne tik žvejybą, bet ir 
elgesį gamtoje. 

• Galimybė siūlyti naujus punktus. 



Temos kodeksui:  

1. Pagarba žvejybą reguliuojančioms taisyklėms.  

2. Mėgėjiška žūklė yra visų pirma rekreacinė, o ne vartotojišką.  

3. Gamtos tausojimas - nepalik pėdsakų. 

4. Meškeriotojai nešiukšlina. 

5. Pagarba kitiems poilsiautojams gamtoje. 



Temos kodeksui:  

6. Pagarba kolegoms žvejams. 

7. Pagarba privačiai nuosavybei.  

8. Saugumas - tiek žiemą, tiek vasarą. 

9. Neabejingas pažeidėjams. 

10. Deklaracijos bei žvejybos propagavimas. 

11.  ....galimybė teikti savo pasiūlymus... 



Kodėl tai veiks: 

• Dar vienos taisyklės ar bendras, 
savanoriškas susitarimas? 

• Grupinis įsipareigojimas. 

• Žinios skleidimas vyksta “sniego 
gniūžtės principu”.  



Nuo ko pradėti? 

 

• Meškeriotojo etikos kodeksas - 
pagrindas naujai organizacijai. 

• Bendras susitarimas - puiki proga 
vienytis. 

• Palanki tema pradėti apie tai 
kalbėti. 

• Savaiminė sklaida. 



Sklaida: 
 

• Kodekso internetinį puslapį, 

• Socialinius tinklus (Facebook), 

• Žvejų klubų bei internetinių 
bendruomenių puslapius ir 
forumus, 

• Žvejybos prekių parduotuves 
(plakatai), 

• Žvejams skirtas TV laidas, 

• Žvejams skirtą spaudą. 

 



Kas toliau? 
Etiško elgesio gamtoje edukacinė 
programa: 

• Nukreipta tiek į vaikus, tiek į 
suaugusius. 

• Pažintinės pamokėlės mokyklose, 
praktiniai užsiėmimai gamtoje, 
vasaros stovyklos, būreliai. 

• Šviečiamosios reklaminės bei 
viešųjų ryšių kampanijos, 
šviečiamieji AA reidai. 

Tikslai: populiarinti žvejybą, auginti, 
atsakingai besielgiančią gamtoje naująją 
kartą. 



Atskiras projektas -  
atskiras pavadinimas? 



Norėtųsi tikėti, kad: 
• Jei kodeksui pritars nors kas antras 

žvejų klubas ir aptars ją klubo viduje ... 

• Jei kodeksą perskaitys nors kas 
penktas meškeriotojas ... 

• Jei kas antras perskaitęs susimąstys ... 

• Jei susimastęs nors kartą pasielgs 
kitaip, nei visada ... 

• Jei toks poelgis pasitarnaus pavyzdžiu 
kitiems ... 

...tai yra vilties, kad tas laikas, kada 
didesnė dalis žvejų Lietuvoje bus 
sąmoningi, tiesiog ateis greičiau. 



Kontaktai: 

Ugnius Leimontas 

Klubas “Fyfishing.lt” 

ugnius@flyfishing.lt 

+370 616 10382 

mailto:ugnius@flyfishing.lt
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