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Seimo priimtas naujos redakcijos Mėgėjų žvejybos įstatymas nustato naują – 30 litų – kainą už
teisę metus žvejoti visuose valstybiniuose vandens telkiniuose, kuriuose neorganizuojama
limituota žvejyba. Pastaruoju metu buvo nustatyta 50 litų kaina. Vaikai iki 14 metų, neįgalieji ir
valstybinio socialinio draudimo pensininkai galės nemokamai žvejoti tuose valstybiniuose
vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotus. Tokių telkinių Lietuvos
yra daugiausia. Valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos
plotus, minėtieji asmenys galės žvejoti už pusę kainos.
Kita nauja Mėgėjų žvejybos įstatymo nuostata sudarys žvejams galimybes paprasčiau žvejoti
upėse. Nustatyta, kad negali būti išduodami leidimai naudoti žvejybos plotus upėse, o senieji
galioja iki 2013 m. sausio 1 dienos. Todėl jau nuo kitų metų žvejams mėgėjams užteks turėti
vieną leidimą – nebereikės ieškoti skirtingų leidimų įvairioms Nemuno ir kai kurių kitų upių
atkarpoms.
Aplinkos ministerija įpareigota parengti naują prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais tvarką,
atlikti tokių įrankių apyvartos kontrolę. Ši tvarka nustatys, kad tinklinius ir kitus ne mėgėjų
žvejybos įrankius gali įsigyti tik tie asmenys, kurie turi teisę tokiais įrankiais žvejoti, kad nebūtų
sudaryta galimybės brakonieriams įsigyti nelegalių žvejybos įrankių.
Seimo priimtos Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) pataisos numato griežtesnę
atsakomybę už mėgėjų žvejybos reikalavimų pažeidimus. Už neteisėtą draudžiamų žvejybos
įrankių, išskyrus elektros arba ultragarso žvejybos prietaisus, gaminimą, realizavimą, įsigijimą
arba laikymą gali būti skiriama nuo 200 iki 700 litų bauda, o šie įrankiai ir priemonės
konfiskuojami. Ligi šiol buvo nustatyta mažesnė bauda – nuo 100 iki 400 litų. Už Mėgėjų
žvejybos taisyklių pažeidimą, padarytą panaudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar
draudžiamu būdu, išskyrus elektros energiją ir ultragarsą, numatyta nuo 400 iki 1 tūkst. litų
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bauda konfiskuojant pažeidimo padarymo įrankius ir priemones. Ligšiolinė bauda buvo nuo 200
iki 700 litų.
Be naujos redakcijos Mėgėjų žvejybos įstatymo, ATPK pataisų, Seimas priėmė ir Žuvininkystės
įstatymo pakeitimus, apribojančius verslinę žvejybą. Nustatyta, kad verslinė žvejyba tinklais
leidžiama tik didesniuose nei 200 ha vandens telkiniuose. Ši nuostata netaikoma privatiems
telkiniams. Taip pat numatyta, kad mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse tvarką nustatys Aplinkos
ministerija, o Lietuvai priklausančioje Baltijos jūros dalyje – Žemės ūkio ministerija.
Aplinkos ministerijos informacija, tel. 266 3660
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