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Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai praėjusio sekmadienio rytą
darbo turėjo per akis. Vienas jų ekipažas dirbo prie Siesarties ežero Molėtų rajone, o antras
Zarasų rajone prie Drūkšių.

Ant Siesarties ežero kranto sodybą turintis vilnietis D. K. Utenos GGAI pareigūnams žinomas
kaip užkietėjęs migruojančių ungurių gaudytojas, už ką yra ir ne kartą baustas. Ne išimtis ir šis
pavasaris. Kadangi yra išduotas leidimas migruojančių ungurių žvejybai protakoje tarp
Siesarties ir Kamužėlio ežerų, mūsų minėtam piliečiui nelegaliai žvejybai vietos kaip ir neliko,
bet išeitį surado. Ežere, prie ištakų, pastatė ežerinę gaudyklę. Tikrinti atėjo vėlai, kai žvejai
verslininkai jau buvo išvažiavę. Kad nesukelti įtarimo, nenaudojo net valties. Viską darė
braidydamas. Tačiau pareigūnų pergudrauti nepavyko. Besinešantį į namus venterį, kuriame
buvo 9 unguriai, aplinkosaugininkai sulaikė. Neteisėtai sugauti unguriai, kaip padaryta žala
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gamtai, įvertinti 9774 Lt. Be to dar bus skirta ir administracinė bauda nuo 400 iki 1000 Lt su
pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

Tą patį rytą Drūkšių ežere ties Budinių kaimu ištraukti iš vakaro pastatytų tinklų
išplaukė Latvijos Respublikos pilietis L. R. Ant kranto laukti liko du asmenys – vienas su šunimi,
o antras su karučiais, skirtais valčiai ir tinklams su laimikiu pargabenti. Kai pažeidėjas grįžo į
krantą ir visa trijulė pajudėjo namų link, juos pasitikęs aplinkos apsaugos pareigūnas iš karto
buvo užpjudytas šunimi. Laimikį nešęs asmuo spruko į mišką, kiti nepakluso teisėtiems
pareigūno reikalavimams, elgėsi agresyviai, todėl teko panaudoti spec. priemones – pipirines
dujas. Išgirdę triukšmą į įvykio vietą atskubėjo dar keli, pareigūno atžvilgiu agresyviai nusiteikę,
asmenys, kurie irgi nepaisė teisėtų pareigūno reikalavimų, jam grąsino, Siekiant išvengti
sunkesnių pasekmių ir užtikrinti administracinio teisės pažeidimo išaiškinimą ir prieš juos buvo
panaudotos spec. priemonės. Paaiškėjo, kad neteisėtos žvejybos metu 2 statomais tinklais
minėtas pilietis sugavo 3 karšius. Šio piliečio asmenybė buvo nustatyta tik pristačius jį į Visagino
m. policijos komisariatą, kur buvo surašytas ir administracinio teisės pažeidimo protokolas. Teks
atlyginti ir gamtai padarytą žalą, kuri yra 651,60 Lt. Reikia pažymėti, kad Utenos RAAD
Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai kiekvienais metais už neteisėtą žvejybą
sulaiko po keletą piliečių iš kaimyninės Latvijos.
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