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DĖL APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMŲ PROJEKTŲ DERINIMO

Parengėme Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 „Dėl Verslinės žvejybos vidaus
vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams
vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas Nr. 1) ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro įsakymo „Dėl verslinės žvejybos įrankių limitų Kuršių mariose nustatymo 2022 – 2026
metams“ projektą (toliau – Projektas Nr. 2). Projektai parengti įgyvendinant Aštuonioliktosios
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 6.4.18. papunktyje
numatytą priemonę „<...> siekiant vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantėje apsaugoti
migruojančias žuvų rūšis ir teikti prioritetą mėgėjų žvejybai, peržiūrėti verslinę žvejybą
reguliuojančias teisines ir paramos pasitraukimui iš žuvininkystės verslo arba kompensavimo ūkio
subjektams dėl pablogintų verslinės žvejybos sąlygų ar jos uždraudimo priemones, verslinę žvejybą
vidaus vandenyse ir Baltijos jūros priekrantėje sustabdant, reikšmingai apribojant (draudžiami
įrankiai, būdai ar akvatorijos) arba perorientuojant į tradicinę mažos apimties žvejybą <...>“.
Projektu Nr. 1 siūloma atsižvelgiant į Gamtos tyrimų centro 2019–2021 metais atliktų Kuršių
marių žuvų išteklių tyrimus ir rekomendacijas, nustatyti griežtesnes verslinės žvejybos
reglamentavimo Kuršių mariose priemones saugant sterkų išteklius ir į nerštavietes migruojančių
žuvų rūšis.
Projektu Nr. 1 siūloma atsisakyti verslinės žvejybos plukdomaisiais, dreifiniais tinklaičiais,
pūgžlinėmis-dyglinėmis gaudyklėmis ir ūdomis Kuršių mariose, atitinkamai ir bradinio žuvų mailiaus
gaudymui. Projekte prailginti ir su Mėgėjų žvejybos taisyklėmis suvienodinti atskirų rūšių žuvų
žvejybos draudimo terminai, patikslinamos Tvarkos aprašo nuostatos dėl seliavų specializuotoje
žvejyboje Vištyčio ežere naudojamo tinklo akių dydžio, kaip ir žvejams mėgėjams įvedamas žvejybos
apribojimas vėgėlių neršto laikotarpiu, patikslinamas lydekų verslinis dydis. Įvedamas plačiažnyplio
vėžio, įrašyto į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą
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Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“, žvejybos apribojimas.
Projektu Nr. 1 siūloma uždrausti verslinę žvejybą tinklaičiais ir gaudyklėmis (išskyrus stintų
žvejybą) visose Kuršių mariose balandžio mėnesį. Balandžio mėnesį 2020 m. buvo sugauta 132,9 t.,
2021 m. – 77 t. žuvų, daugiausiai kuojų ir karšių, tačiau buvo sugaunama ir apie 3-3,5 t. sterkų, 3-4
t. ešerių, apie 6 t. žiobrių.
Didžiausias neverslinio dydžio sterkų šalutinis laimikis yra 40-50 mm akių dydžio
tinklaičiuose. Projektu Nr. 1 siūloma ištisus metus drausti verslinę žvejybą 40-44 mm akių dydžio
statomaisiais, o rugsėjo mėn. (kai sugaunama daugiausiai sterkų – apie pusę metinio šių žuvų
laimikio) uždrausti žvejybą ir 45-50 mm statomaisiais tinklaičiais.
Siekiant apsaugoti nerštui migruojančias žuvis Projekte Nr. 1 taip pat siūloma uždrausti
žvejybą visais žvejybos įrankiais ištisus metus 2 km atstumu nuo visų į Kuršių marias įtekančių
Nemuno deltos atšakų, nuo Ventės rago švyturio iki Skirvytės upės farvaterio. Žiobrių apsaugos
tikslu paliekamas draudimas nuo spalio 11 d. iki spalio 31 d. žvejoti 45-50 mm akytumo statomaisiais
tinklaičiais, išskyrus palei sieną su Rusijos Federacija esančius 32, 33, 36-39 žvejybos barus.
Atsižvelgdami į vakarinės Kuršių marių pakrantės bendruomenių lūkesčius ir tradicinį
žvejybos gaudyklėmis verslą – kaip tautinio, nematerialaus kultūros paveldo ir žvejyba užsiimančių
asmenų, šeimų ir bendruomenių veiklą, šio amato raidą ir perspektyvas, Projektu Nr. 1 siūlome palikti
galimybę Kuršių marių 6-12 žvejybos baruose žvejoti gaudyklėmis, uždraudžiant juose žvejybą iki
farvaterio statomaisiais tinklaičiais.
Projekte Nr. 1 numatytos reglamentavimo priemonės sumažins žvejybos intensyvumą ir žuvų,
daugiausiai sterkų, sugavimą ne mažiau kaip trečdaliu.
Projektu Nr. 1 siūloma leisti vykdyti verslinę žvejybą tik didesniuose kaip 200 ha bendrąja
daline nuosavybės teise valstybei ir ūkio subjektams priklausančiuose vidaus vandenyse, kuriuose,
atsižvelgiant į mokslinių tyrimų rekomendacijas, aplinkos ministras nustatys žvejybos limitus.
Projektas Nr. 2 – Kuršių mariose leidžiamų naudoti verslinės žvejybos įrankių limitų sąrašas
2022–2026 metams parengtas atsižvelgiant į Gamtos tyrimų centro 2016–2018 ir 2019–2021 metais
atliktų Kuršių marių žuvų išteklių tyrimus ir pateiktas rekomendacijas ir į be aukciono ūkio
subjektams paskirtas perleidžiamąsias teises į žvejybos Kuršių mariose kvotas 2017–2021 m.,
paliekant tik be aukciono ūkio subjektams skirtas žvejybos įrankių kvotas. Siūloma nuo 2022 m.
atsisakyti žvejybos įrankių konvertavimo galimybės. Ūkio subjektai galėtų žvejoti tik su jiems skirtais
žvejybos įrankiais, leidžiamais tų įrankių naudojimo laikotarpiais.
Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti per 10 darbo dienų.
Negavus argumentuotų pastabų ir pasiūlymų iki nurodyto laiko, bus laikoma, kad projektams
pritarta.
Projektuose neperkeliami ir (ar) neįgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai (kai kurios jų
nuostatos).
Projektuose neapibrėžiamos naujos sąvokos, naujų teisės aktų, kuriuos reikėtų įtraukti į teisės
sistemą priimti nereikės.
Visuomenė su projektais gali susipažinti juos paskelbus Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos
teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).
Projektus parengė Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vyr. specialistas
Giedrius Ladukas, tel. 8 686 75865, el. p. giedrius.ladukas@am.lt.
PRIDEDAMA:
1. Įsakymo „Dėl verslinės žvejybos įrankių limitų Kuršių mariose nustatymo 2022 – 2026
metams“ projektas, 1 lapas.
2. Įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr.
D1-267 „Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise
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priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus
vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 4
lapai.
3. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-267
„Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius
valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir
akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto lyginamasis variantas, 6
lapai.
4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma, 1 lapas.

Aplinkos viceministras

Darius Kvedaravičius

Giedrius Ladukas, 8 620 68938, el. p. giedrius.ladukas@am.lt
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