
 

Gamtos apsaugos asociacijos “Lašišos dienoraštis“ 

2018 metų metinė ataskaita 

 

 

2018-01-12 Dalyvauta Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje dėl verslinės žūklės.  

2018-02-14 Dalyvauta tiesioginėje DELFI diskusijoje apie lašišų ir šlakių likimą 

rudeninės migracijos metu – paleisti ar pasiimti, bei kitomis aktualiomis temomis. 

2018-03-13 Oficialiai kreiptasi i Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijas dėl žvejų verslininkų 

gaudomu starkių neršto metu. 

2018-03-24 Dalyvauta Aktyvaus laisvalaikio, medžioklės ir žūklės parodoje  

HHS LITEXPO, kurioje skaitytas pranešimas: „Pagauti – ir – Paleisti?“ 

2018-04-18 Dalyvauta renginyje: "Europinė užtvankų šalinimo iniciatyva - kiek tai 

aktualu Lietuvai". Parengtas pristatymas "Užtvanka - upės trombas", taip pat renginyje 

dalyvavo hidroenergetikos atstovai, kurie protegavo užtvankų ir HE naudą. 

2018-04-21 Prie Vilnios upės organizuotas renginys žuvų migracijos dienos proga. 

2018-06-15 Dalyvauta susitikime su įmonių ir žuvininkystės tarnybos atstovais dėl 

verslinės žvejybos Baltijos jūros priekrantėje. 

2018-06-20 Dalyvauta mėgėjiškos žūklės tarybos inicijuotame, meškeriotojų sąjungos 

organizuotoje darbo grupėje. 

2018-06-28 Organizuota edukacinio filmo „Blue Heart“ premjera Lietuvoje. Vykdyta 

diskusija, su tikslu informuoti visuomenę aplinkosauginiais klausimais, bei paraginti būti 

aktyviems ir veikliems aplinkosauginėje erdvėje.  

2018-07-02 Dalyvauta seminare su „Dam Removal Europe“, pristatytas pranešimas 

užtvankų šalinimo klausimais, išreikštas palaikymas Lietuvos upių sujungiamumo 

iniciatyvai. Lietuvos ir užsienio ekspertams pristatyti užtvankų pavyzdžiai Vilniuje, 

inicijuota diskusija dėl jų tolimesnės priežiūros ir valdymo. Šios diskusijos ir jų rezultatai 

plačiai paplito žiniasklaidoje.  

https://www.facebook.com/hhs.lt/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hhs.lt/?fref=mentions
https://www.facebook.com/litexpolt/?fref=mentions


 

2018-07-16 Dalyvauta Klaipėdos universiteto, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmą 

kartą organizuotame dviejų dalių bendrame medžiotojų ir žvejų forume. Pasisakyta už 

verslinės žūklės atsitraukimą iš Baltijos jūros priekrantės zonos. 

2018.08.20 Suorganizuotas „Patagonia“ filmo „Blue Heart“ rodymas visuomenei 

Palangoje. 

2018.09.15 Vyko tarptautinė akcija „World Clean Up Day“. Joje dalyvavome ir mes. Taip 

pat supažindinome akcijos dalyvius su savo veikla, Lietuvoje gyvenančiomis lašišinėmis 

žuvimis, jų svarba bei apsauga. 

2018.10.12 Dalyvavome meškeriotojų ir žvejų verslininkų forume, kuris buvo inicijuotas 

LR AM. Jame pristatėme savo pranešimą apie verslinės žūklės daromą žalą lašišoms, 

šlakiams bei kitoms mūsų vandenų žuvims. 

2018.10.15 Susitikome su Aplinkos apsaugos ministru Kęstučiu Navicku. Aptarėme 

artėjančio neršto problemas, kaip bendromis jėgomis saugosime nerštavietes bei kokios 

pagalbos galime tikėtis iš jų. 

2018.11.08 Skaitytas pranešimas Vilniaus privačioje mokykloje „Pažinimo medis“, 

pavadinimu „Lašišiuko istorija“. 

2018.11.09 Su mokininukais iš mokykos „Pažinimo medis“ viešėjome prie Vilnios upės, 

rodėme neršiančias lašišas ir pasakojome apie jų gyvenimo būdą ir neršto metu tykančius 

pavojus. 

2018.11.15 Skaitytas pranešimas Vilniaus privačiose mokyklose: „Pažinimo medis“, 

„Šiaurės Licėjus“, „Karalienės Mortos mokykla“ pavadinimu „Lašišiuko istorija“. 

2018.11.16 Su mokininukais iš mokykų: „Pažinimo medis“, „Šiaurės Licėjus“,  ir 

„Karalienės Mortos mokykla“,  viešėjome prie Vilnios upės, rodėme neršiančias lašišas ir 

pasakojome apie jų gyvenimo būdą ir neršto metu tykančius pavojus. 

2018.11.19-2018.11.22. Asociacijos nariai dalyvavo Švedijoje Västerås mieste vykusioje 

konferencijoje, kurios metu mokslininkai, NVO organizacijų, bei sportinės žūklės atstovai 

iš Švedijos, Latvijos, Lietuvos, Estijos, Baltarusijos, Lenkijos bei Rusijos dalinosi 

patirtimi žuvų migracijos kelių atvėrimo bei užtvankų šalinimo klausimais. 



 

2018.11.20 Prisatytas pažintinis filmukas „Išsaugokime mūsų lašišas (angl. Save our 

salmons), apie lašišų migracijos kelią ir jame tykančius pavojus, bei supažindinome 

visuomenę su mūsų veikla. 

https://www.youtube.com/watch?v=_vBXIxQOqeQ&t=35s 

2018.11.22 Dalyvauta tiesioginėje Lrytas laidoje apie Vilniuje neršiančias lašišas ir 

brakonierių įžūlumą. 

2018.11.25 Kartu su museline.lt pristatytas filmas „SUNKUS KELIAS“ apie lašišų 

kelionę link nerštaviečių. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zhf3w_PcEhE&t=11s 

2018.11.28 Gavome leidimą paimti lašišinių žuvų mėginius iš Vilnios upės, kurie vietoje 

buvo perduoti Vilniaus valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai. Vieno kilometro upės 

ruože radome daugiau nei 25 negyvų lašišų. Didžioji jų dalis – patinai. Tyrimams buvo 

perduotos šešios kritusios ir dvi leisgyvės lašišos, taip pat vienas šlakis.  

2018.10.15-.2018.12.31 Kartu su aplinkos apsaugos pareigūnais bei Lašišos Dienoraštis 

savanoriais vykdėme aplinkosauginius reidus kurių metu buvo sulaikyti:  

1) 2018.10.22 Sulaikyti 2 asmenys brakonieriavę žeberklais. 

2) 2018.11.04 Sulaikytas asmuo brakonieriavęs žeberklu. 

3) 2018.11.05 Sulaikytas asmuo kuris Dubysos upėje žvejojo įrankiais skirtais 

kabliavimui. 

4) 2018.11.07 Sulaikytas asmuo kuris draudžiamu metu spiningavo Žeimenos upėje. 

5) 2018.11.08 Sulaikytas asmuo gaudęs gyvulinės kilmės masalais ir buvo pagaves 3 

upėtakius ir kiršlį. 

6) 2018.11.11 Užkirstas kelias elektrikams išplaukti Žeimenos upėje. 

7) 2018.11.12 Sulaikytas asmuo Neries upėje, kuris žvejojo įrankiais skirtais kabliavimui. 

8) 2018.11.18 Sulaikytas asmuo, kuris Danės upėje buvo pastatęs tinkle. Jame buvo rastas 

1 šlakis. 

9) 2018.11.27 Sulaikytas asmuo, kuris Danės upėje buvo pastatęs tinklą. 

https://www.youtube.com/watch?v=_vBXIxQOqeQ&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=Zhf3w_PcEhE&t=11s


 

10) 2018.12.02 Neries upės, įlankoje sulaikyti asmenys, kurie žvejojo neleistinu būdu 

(kabliavo ir turėjo tinklą vadinamą „Televizorium“). 

11) 2018.12.17 Sulaikyti 2 asmenys, kurie draudžiamu metu spiningavo Neries upėje. 

 


