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Kas yra mėgėjų žūklė? 

 hobis  
 sportas, azartas, noras nugalėti (kitus 

žvejus ir žuvį) 
 poilsis, atsiribojimas nuo kasdienybės 
 bendravimas su gamta, noras ją pažinti 



Laisvalaikio praleidimo forma 

 Laisvalaikio pasirinkimas priklauso nuo to 
kokį pasitenkinimą suteikia viena ar kita 
veikla ir kiek tai kainuoja. 



Kiek turime žvejų mėgėjų? 



Žūklės Lietuvoje vizija 

 Kainos ir kokybės atžvilgiu subalansuota, 
mažai įtakojama ekonominių ir politinių 
pokyčių poilsio ir sporto šaka. 



Žūklė : 

 žuvų gaudymas 
  žuvų paėmimas 
 estetinis pasitenkinimas 



Žūklė 

 Žūklė yra matuojama ne sugautomis 
žuvimis, o žvejybos dienomis. 

 Žvejybos vertė (kokybė) daugiausiai 
priklauso nuo: žuvų gausumo, žuvų rūšių ir 
dydžių. 



Kas įtakoja žūklės kokybę? 

 Verslinė žvejyba 
Nelegali žvejyba (brakonieriavimas) 
Mėgėjų žvejyba 



Verslinė žvejyba 
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verslinis žuvų sugavimas ežeruose 

bendras sugavimas seliavų ir stintelių sugavimas 



Verslinė žvejyba draudžiama: 

mažesniuose kaip 200 ha telkiniuose 
(išskyrus gaudykles, seliavų ir stintelių žvejybą) 

Upėse (išskyrus migruojančių ungurių, nėgių ir 
stintų žvejybą) 

  Kauno mariose ir Kruonio HAE baseine 
 išnuomotuose telkiniuose 
 nuo 2015 m. – visuose ežeruose ir 

tvenkiniuose 



Nelegali žvejyba (brakonieriavimas) 

 kontroliuojama prekyba  verslinės 
žvejybos įrankiais 

 iki 10 kartų padidinti žuvų ištekliams 
padarytos žalos įkainiai 

 padidintos nuobaudos uiž grubius Mėgėjų 
žvejybos taisyklių pažeidimus 

 parengti  ATPK pakeitimo projektai kurie 
žymiai padidins valstybinės kontrolės 
efektyvumą.  



Mėgėjų žūklė 

 ALIS – galimybė reguliuoti žvejų srautus 
Didesnė žvejų mėgėjų kontrolė 
 Žvejų kultūros augimas 



Ar tikrai teisės aktus kuria 
biurokratai? 

 1995 m. LR Seimo rezoliucija: „susidarė sąlygos 
savivalei ir piktnaudžiavimui naudojant Lietuvos 
Respublikai išimtine nuosavybės teise 
priklausantį turtą.“ 

 1995 m. Vyriausybės nutarimu patvirtintas 
„Neišnuomotinų vandens telkinių sąrašas“: 
„vandens telkiniai, dėl kurių sudarytos nuomos 
sutartys, prie neišnuomotinų kategorijos 
priskiriami pasibaigus galioti sutartims.“  



Ar tikrai teisės aktus kuria 
biurokratai? 

 2000 m Žuvininkystės įstatymas: „privačiuose ir 
nuomojamuose vandens telkiniuose mėgėjiškos 
žvejybos tvarką nustato savininkas arba 
nuomininkas.“ 

 2004 m. Mėgėjiškos žūklės įstatymas  
 Vandens telkinių, į kuriuos neišduodami leidimai 

naudoti žūklės plotus sąrašas: Nemuno upėje – 
Kauno, Jurbarko ir Šakių rajonų savivaldybių 
teritorijose, Neries upėje – Kauno rajono 
savivaldybės teritorijoje gali būti išduodami 
leidimai naudoti žūklės plotus. 



Ar tikrai teisės aktus kuria 
biurokratai? 

 2012 m.  Mėgėjų žvejybos  įstatymas: 
 2 kartus padidintas mokestis už leidimą 

naudoti žvejybos plotą 
 leidimai naudoti žvejybos plotą upėse 

neišduodami 
 vidaus vandens telkiniuose mėgėjiškos 

žūklės plėtrai teikiama pirmenybė prieš 
verslinę žvejybą  



Institucijos įtakojančios teisės aktų 
nuostatas 

 Aplinkos ministerija   
  Žemės ūkio ministerija 
 Seimas  
 Prezidento institucija 



Institucijos įtakojančios teisės aktų 
nuostatas 

Mokslo institucijos 
 Žiniasklaida 



Perspektyva 

 Lėšos žuvų išteklių atkūrimui ir saugojimui 
  “Žvejai mėgėjai įsivaizduoja, kad lėšos 

sumokėtos už žvejybos leidimus yra jų – 
tai valstybės biudžeto lėšos.” 

 Pilotinis projektas kaip visuomenė turi 
kontroliuoti valstybės biudžeto lėšų 
naudojimą 

 Žvejybos rojus 



Perspektyva 

 “pakartotinai prašome nedelsiant nustatyti 
žvejybos limitus 2013 m. visuose 
didesniuose kaip 200 ha vidaus vandenų 
telkiniuose (taip pat ir Kauno mariose)”(R. 
Paliukas) 

Mėgėjiškos žūklės įstatymų projektų 
svarstymas (teikia Seimo nariai) 



Perspektyva 

Niekad nebūna, kad niekaip nebūtų -  
kažkas, kažkaip vis tiek bus. (Šveikas) 

 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ 


	MĖGĖJŲ ŽŪKLĖS VYSTYMAS LIETUVOS VIDAUS VANDENYSE ����Vilmantas Graičiūnas�I-oji Lietuvos meškeriotojų konferencija�2013-11-16�Kaunas
	Kas yra mėgėjų žūklė?
	Laisvalaikio praleidimo forma
	Kiek turime žvejų mėgėjų?
	Žūklės Lietuvoje vizija
	Žūklė :
	Žūklė
	Kas įtakoja žūklės kokybę?
	Verslinė žvejyba
	Verslinė žvejyba draudžiama:
	Nelegali žvejyba (brakonieriavimas)
	Mėgėjų žūklė
	Ar tikrai teisės aktus kuria biurokratai?
	Ar tikrai teisės aktus kuria biurokratai?
	Ar tikrai teisės aktus kuria biurokratai?
	Institucijos įtakojančios teisės aktų nuostatas
	Institucijos įtakojančios teisės aktų nuostatas
	Perspektyva
	Perspektyva
	Perspektyva
	AČIŪ UŽ DĖMESĮ

