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DĖL LR ŽUVININKYSTĖS ĮSTATYMO VYKDYMO
(dėl limitų skyrimo kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių
gaudymui valstybiniuose ežeruose ir tvenkiniuose išskyrus Kuršių marias)
Vilnius, 2018-03-05
2018-01-12 LR Seimo Kaimo reikalų komitetas sprendimu „Dėl žuvininkystės srities valdymo
tobulinimo“ Nr. 110-S-1 pasiūlė Lietuvos Respublikos Vyriausybei: 1. Užtikrinti, kad būtų
įgyvendinamos visos Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo nuostatos, įskaitant ir žvejybos
vidaus vandenyse limitų nustatymą bei žvejybos taisykles žvejams verslininkams ir žvejams
mėgėjams ir t. t.

2018-02-21 žiniasklaidoje Aplinkos ministras K. Navickas aiškino:
„Nebegrįšime į tuos laikus kai šimtuose Lietuvos ežerų buvo leidžiama verslinė
žvejyba, o žuvų ištekliai labai mažėjo (pridedamas).
PAŽYMIME, kad niekada nebuvo skiriami limitai verslinei žvejybai ŠIMTUOSE EŽERŲ.
2018-02-03 laikraštis „Lietuvos žinios“ rašo: „Verslinė žvejyba nerimsta ir vėl drumsčia
vandenį – reikalauja žvejybos limitų, kurių Aplinkos ministerija šiam verslui neskiria nuo 2015
metų. Tada buvo sustabdyta verslinė žvejyba šalies ežeruose, kuriuose šeimininkavo šis verslas
žuvų išteklius buvo semte išsėmęs “. Didesnės melo dozės turbūt ir pragaro jėgos nesugalvotų.
Laikraštis aiškino apie neteisėtus verslininkų veiksmus nepateikdamas nė vieno objektyvaus fakto
tik aiškindamas Aplinkos ministerijos atstovo V. Graičiūno pasamprotavimus. Ir TREČIAM
broliui turėtų būti aišku, kad verslininkai gaudami limitus žuvauti keliuose dešimtyse ežeruose
negalėjo nualinti visų Lietuvos vandens telkinių.
Ne vieną kartą esame Jums rašę laiškus ir teikę labai svarbius dokumentus dėl LR
Žuvininkystės įstatymo vykdymo. Todėl čia dar kartą pateikiame eilę svarbiausių motyvų dėl
verslinės žvejybos vykdymo, prašydami skirti limitus kuojų, ešerių, karosų, lydekų,

karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių žvejybai valstybiniuose ežeruose ir
tvenkiniuose išskyrus Kuršių marias.
PAŽYMIME, kad Lietuvoje tyvuliuoja 2621 kv. kilometrų vidaus vandens telkinių - apie
3000 ežerų, apie 1500 tvenkinių ir apie 29 tūkst. upių, upelių bei kanalų ir Kuršių marios. Ežerai užima 47
proc. – 1232 kv. km., Kuršių marios 22 proc. – 576 kv. km., upės 18 proc. – 472 kv. km. ir
tvenkiniai 13 proc. – 341 kv. km.

Verslinę žvejybą reguliuoja Lietuvos Respublikos Žuvininkystės įstatymas, kurio 2 straipsnio 30ame punkte rašoma: Verslinė žvejyba – žvejyba verslinės žvejybos įrankiais pagal nustatytą tvarką.
6 straipsnio 1-me punkte rašoma: Žvejybos reglamentavimo priemonės nustatomos ir taikomos
remiantis žuvininkystės tyrimų duomenimis, 14-to straipsnio 1-me punkte aiškinama, kad verslinė
žvejyba vidaus vandenyse leidžiama tik privačiuose ir didesniuose kaip 200 ha vidaus vandenų
telkiniuose.
Apie 90 proc. žuvų sugaunama Kuršių mariose, kurių plotas 22 proc. visų vidaus
vandenų ploto, o likusiuose vandens telkiniuose sugaunama tik 10 proc. žuvų.
PAŽYMIME, kad likusiuose vandens telkiniuose žuvų ištekliai yra gausūs ir galima
papildomai į rinką pateikti kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių,

starkių, plakių.
PATEIKIAME INFORMACIJĄ APIE LIMITŲ SKYRIMĄ VERSLINEI ŽVEJYBAI:
Aplinkos ministerijos nustatyti žuvų sugavimo limitai valstybiniuose žuvininkystės vidaus
vandens telkiniuose 2011–2014 m.
Metai Telkinių
Telkinių
AM nustatytas limitas (kg)
skaičius
plotas (ha)
Bendras Iš jų:
Lydekų
Lynų
Karšių Sterkų
14
21 026,3
140 240 4 805
2 525
22 880 200
2011
13
20 452,9
152 770 4 705
2 525
22 680 200
2012
10
13 433,5
67 570
4 535
700
13 150 0
2013
10
12 779,8
58 870
4 600
700
9 650
0
2014
Atkreipkite dėmesį, kad Aplinkos ministerija limitus skiria atskiroms žuvų rūšims lydekoms, lynams, karšiams, sterkams.
Pagal lentelėje pateiktus duomenis vidutiniškai iš vieno ha galima buvo sugauti 2011 m.
6,67 kg., 2012 – 7,46 kg., 2013 – 5,03 kg., 2014 – 4,6 kg. Pagal mokslininkų tyrimus žuvų
produkcijos limitai ežeruose ir tvenkiniuose buvo apie 21 kg. žuvų 1 ha. MES SUPRANTAME,
kad apie 14 – 15 kg žuvų kiekviename hektare Aplinkos ministerija palikdavo ŽVEJAMS
mėgėjams.
Nuo 2015-01-01 iki šiol neišduodami limitai verslinei žvejybai vidaus vandenyse išskyrus
Kuršių marias.
Prieš pusmetį ne vieną kartą Jums TEIKĖME mokslininkų ištirtų 68 vandens telkinių
didesnių kaip 200 ha, kurių plotas yra 41463 ha rekomenduojamų žuvų produkcijos sugavimo
limitus kilogramais: ešerys 142627 kg. kas sudaro 16,33 proc., karosas – 7836 kg. 0,9 proc.,
lydeka 23864 kg. - 2,73 proc., lynas 33946 kg. - 3,89 proc., karšis 126876 kg. - 14,53 proc.,
starkis 9627 kg. - 1,1 proc., kuoja 270390 kg. - 30,97 proc., plakis 94419 kg. - 10,81 proc., raudė
13035 kg. - 1,49 proc., kitos 150570 kg. - 17,24 proc., iš viso 873190 kg.
Atkreiptinas dėmesys, kad paminėtuose ištirtuose vandens telkiniuose vidutinis žuvų
sugavimo limitas 1 ha yra 21,06 kg., o žvejams verslininkams 2011-2014 m. leido vidutiniškai
sugauti iš 1 ha 7-5 kg. žuvų. Kiekvienas sveikai mąstantis supranta, kad žvejai mėgėjai ir
verslininkai sugavę apie 21, 06 kg iš ha nepakenktų telkinių žuviningumui.
AM, kai kurie politikai ir valstybės pareigūnai bei žvejai mėgėjai dažniausiai limitų
neskyrimą verslinei žvejybai aiškina, kad žvejai verslininkai nualina vandens telkinius ir
brakonieriauja, kad žvejams mėgėjams trūksta žuvų, kad verslininkai trukdo mėgėjams žuvauti.
Kiekvienam turėtų būti aišku, kad toks piktavališkas verslininkų niekinimas neturi jokio
pagrindo, nes niekada mokslininkai nebuvo nustatę, kad žvejai verslininkai nualino nors vieną
vandens telkinį ir kad verslininkai brakonieriautų. Sveikas ir blaiviai mąstantis žmogus turėtų
suprasti, kad verslininkai gavę limitus žuvauti 10-20 vandens telkiniuose, niekaip negali nualinti
virš 33 tūkst. vandens telkinių.

Atkreipiame dėmesį, kad visi Lietuvos gyventojai moka mokesčius į biudžetą – taigi turi
teisę įsigyti rinkoje Lietuvoje pagautų gėlavandenių žuvų (kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių,
lynų, raudžių, starkių, plakių).
ŽINOMA, kad visas pasaulis tame tarpe ir kaimyninės VALSTYBĖS PROPAGUOJA ir
SKATINA vidaus vandenų verslinę žvejybą ir šviežių žuvų pardavimą. Tačiau Lietuvą
VALDANTIEJI žlugdo smulkųjį žvejybos verslą.
Kiekvienam aišku ir suprantama, kad Lietuvoje privalu vykdyti ĮSTATYMUS. Mes
žinome daugelį nubaustų pareigūnų ir atsakingų darbuotojų už ĮSTATYMŲ arba pavedimų
nevykdymą.
Mes nesuprantame kodėl Aplinkos ministrui K. Navickui LR Prezidentė, LR Seimo
Pirmininkas ir LR Ministras Pirmininkas leidžia, nesant FORSE MAJEURE aplinkybių nevykdyti
LR Žuvininkystės įstatymo ir kyla klausimai kodėl Aplinkos ministras K. Navickas
nepatraukiamas atsakomybėn už LR Žuvininkystės įstatymo nevykdymą.
LR Žuvininkystės įstatymas, kaip ir kiti įstatymai turi būti vykdomas, o už nevykdymą
kaltininkus privalu traukti atsakomybėn.
Kreipdamiesi į Jus prašome įpareigoti Aplinkos ministrą K. Navicką vykdyti LR
Žuvininkystės įstatymą ir skirti limitus kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų,

raudžių, starkių, plakių žvejybai valstybiniuose ežeruose ir tvenkiniuose
išskyrus Kuršių marias.
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