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Ukmergės rajono agentūros inspektoriams įkliuvo brakonierių grupelė. Veprių ežere, padedant
draugei, tinklus statė ir traukė Veprių miestelio gyventojas K.V. Pasak vietinių žmonių, šis niekur
nedirbantis jaunuolis beveik kasdien kažką veikia ežere, po to siūlo kaimynams pirkti žuvies.
Tikrinant šią informaciją, vis nieko įtartino nepavykdavo pastebėti, nes K.V. vyresnysis brolis
dalinasi patirtimi, įgyta „susitikimuose“ su aplinkosaugininkais. Jeigu kiti pažeidėjai stengiasi
savo darbelius daryti sutemus, tai šie broliai „dirba“ vidury baltos dienos, kada mažiausia, jų
manymu, inspektorių apsilankymo tikimybė. Šį kartą tokia taktika nepasiteisino – išplaukus į
krantą su tinklais ir visai menku laimikiu, viena lydeka ir karosu, juos pasitiko inspektorius. Nors
įrodymai buvo akivaizdūs, pažeidėjams užteko įžūlumo viską neigti. Taip K.V. užsidirbo 500 litų
baudą, jam teks atlyginti ir 100 litų siekiančią žalą gamtai.
Po šio įvykio broliai, matyt,
pagalvojo, kad dabar kurį laiką niekas jų netrukdys, ir toliau tęsė savo veiklą. Po savaitės
Ukmergės aplinkosaugininkai surengė pasalą ir, po penkių valandų laukimo, sulaikė vyresnįjį
brolį A.V., kuris dviem statomais tinklais buvo sugavęs šiek tiek rimtesnį laimikį – 1 lydeką, 4
ešerius, 4 kuojas ir 5 karšius. Neteko broliai ir pagrindinio neteisėtos žvejybos įrankio –
fanerinės valties, kurią paėmė pareigūnai. Gal kurį laiką Veprių ežere bus ramiau?
Panašia taktika vadovavosi ir Lėno kaimo gyventojai O.Ž ir E.Ž, Lėno ežere išplaukę statyti
tinklų. Tik nežinojo jie, kad ežeras yra stebimas aplinkosaugininkų. Taigi teko jiems ištraukti ką
tik pastatytą tinklą, o sekančią dieną jų veikla buvo įvertinta 200 ir 300 litų baudomis.
Ukmergės miesto gyventojams D.L. ir V.L. koją pakišo visiškas aplinkinių žmonių ignoravimas.
Nors nedideliame tvenkinyje Vidiškių seniūnijoje juos, statančius tinklus, matė ir perspėjo dėl
netinkamos žvejybos vietiniai žvejai, jie į tai visai nekreipė dėmesio. Todėl Ukmergės rajono
aplinkosaugininkams nebuvo labai sudėtinga anksti ryte pasekti ir sulaikyti juos su draudžiamais
įrankiais ir laimikiu. Patys pažeidėjai bandė juokauti, kad jiems nepasisekė todėl, kad pagautų
žuvų skaičius – trylika –nelaimingas. Jų laukia nuobaudos, numatytos LR ATPK 87 straipsnio
3-je dalyje.
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