
 

Gamtos apsaugos asociacijos “Lašišos dienoraštis“ 

2017 metų metinė ataskaita 

 

 

2017-02-17 Oficialiai įkurta asociacija „Lašišos dienoraštis“. 

2017-02-27 Susitikimome su aplinkos apsaugos komiteto pirmininko Kęstučio Mažeikas 

komandos nariais. Susipažinome, pristatėme kuo užsiima mūsų asociacija ir išklausėme jų 

planus. Taip pat pateikėme savo pasiūlymus būsimiems mėgėjiškos bei verslinės žūklės 

taisyklių pakeitimams. Aptarėme lašišų neršto problemas, Vilnelės upės užtvankos likimą. 

2017-03-02 Dalyvavome susitikime su Žuvininkystės tarnyba prie LR ŽŪM direktore 

Indre Šidlauskiene ir jos komanda, kurio metu buvo aptarta esama situacija žuvininkystės 

srityje, pagrindinės iškylančios problemos, galimi jų sprendimo būdai, taip pat pateikti 

mūsų siūlymai. 

2017-03-03 Susitikome su Aplinkos viceministru Martynu Norbutu. Aptarti asociacijos 

pasiekimai bei tikslai. 

2017-03-19 Dalyvauta tarptautinėje aktyvaus laisvalaikio, medžioklės ir žūklės parodoje 

HHS 2017, vykusioje Litexpo parodų ir kongresų centre. Parengti ir perskaityti du 

pranešimai plačiajai visuomenei tema: „Lašiša - ją privalome saugoti!“ 

https://www.youtube.com/watch?v=TTsymwSqKgo&t=3s 

2017-03-21  Oficialiai kreiptasi į AM dėl Pučkorių užtvankos griovimo ir aktyviai 

dalyvavauta darbo grupėse šiuo klausimu. 

2017-04-07 Gamtos tyrimų centro biologo Kęstučio Skrupskelio buvome pakviesti 

apsilankyti ir stebėti kiekvieną pavasarį vykdomus ichtiologinius tyrimus bei pabendrauti 

apie lašišinių žuvų situaciją Lietuvos upėse. 

2017-04-22 Dalyvauta akcijoje „DAROM“ tvarkydami Vilnios upės pakrantę. 

2017-05-05 Oficialiai kreiptasi dėl mažųjų hidroelektrinių daromos žalos upėms dėl jų 

sukeliamo nuolatinio vandens lygio svyravimo. 

https://www.facebook.com/kestutis.mazeika.7?fref=mentions
https://www.facebook.com/zuvininkyste/?fref=mentions
https://www.facebook.com/marciukas1?fref=mentions
https://www.youtube.com/watch?v=TTsymwSqKgo&t=3s


 

2017-05-08 Konferencijoje ŽŪM skaitytas pranešimas apie lašišų svarbą Lietuvos gamtai, 

ekonomikai, ir žvejybos turizmui, pavadinimu „Lašiša Lietuvoje“ ir dar kartą sustabdyti 

verslininkų ketinimai sugražinti tinklus į ežerus. 

2017-05-16 Sudarytoje darbo grupėje Lašišos dienoraštis teikė siūlymus dėl limituotos 

lašišų žūklės tvarkos, ko pasekoje spalio 1-15 dienomis įvesta „pagavai-paleisk“ lašišų ir 

šlakių žūklė. 

2017-06-17 Kreiptasi į Žemės ūkio ir Aplinkos misisterijas su pasiūlymu riboti verslinę 

žvejybą Baltijos jūros priekrantėje ir Klaipedos jūrų uosto bei Pajurio Šventosios žiočių. 

2017-06-18 Kartu su Žuvininkystės tarnyba prie LR ŽŪM specialistais bei Lašišos 

Dienoraštis draugais į Vilnelės upę išleista 6000 vnt. šlakių ir 10 000 vnt. lašišų jauniklių. 

2017-09-12 Oficialiai pritarta mūsų pasiūlymui dėl spalio 1-15 dienomis įvedimo 

„pagavai-paleisk“ lašišų ir šlakių žvejyboje. 

2017-10-12 K.Mažeika pateikė žuvininkystės įstatymo pataisas, kuriomis siekiama 

uždrausti verslinę žūklę vidaus vandens telkiniuose bei atitraukti tinklus nuo jūros vartų ir 

300 m nuo jūros kranto, prie kurių suformulavimo prisidėjo Lašišos dienoraštis. 

2017-10-21 Kartu su Žuvininkystės tarnyba prie LR ŽŪM specialistais dalyvavome šlakių 

reproduktorių gaudyme Vilnios upėje. 

2017-11-18 Reido metu užfiksuotas neveikiantis žuvitakis Jusinės upėje. 

2017-10-15 – 2017-12-31 Aktyviai dalyvauta reiduose skirtuose apsaugoti neršiančias 

lašišas ir šlakius. 

2017-12-03 Sulaikyti draudžiamoje vietoje žvejoję asmenys. 

2017-12-20 Kreiptasi į Aplinkos ministeriją dėl nuleistos užtvankos Anykščiuose su 

prašymu apskaičiuoti žalą lašišnių žuvų nerštavietėms. 

 

https://www.facebook.com/zuvininkyste/?fref=mentions
https://www.facebook.com/lasisosdienorastis/?fref=mentions
https://www.facebook.com/lasisosdienorastis/?fref=mentions
https://www.facebook.com/zuvininkyste/?fref=mentions

