
 

 

Asociacijos „Lašišos dienoraštis“  

veiklos ataskaita 2019 metais 

 

1. 2019.02.21 d. skaitėme pranešimą pirmame Lietuvoje susitikime dėl užtvankos 

atvėrimo Anykščiuose; 

2. 2019.04.11 d. susitikome su Anykščių meru dėl užtvankos skydų atvėrimo; 

3. 2019.04.18 d. dalyvavome Aplinkos ministerijos (toliau – AM) posėdyje dėl 

mūsų siūlomų taisyklių pakeitimo, kurios buvo patvirtintos; 

4. 2019.05.15 d.  dalyvavome AM posėdyje dėl žuvų pralaidos per Kauno marių 

HE; 

5. 2019.07.09 d. kreipėmės i Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetus dėl 

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 14, 17 ir 27 straipsnių pakeitimo 

įstatymo projekto Nr. XIIIP-1205; 

6. 2019.07.09 d. kreipėmės i AM dėl įpareigojimo verslininkų sugautoms 

lašišoms nupjauti uodegas iškart sugavus;  

7. 2019.07.23 d. susitikome su Aiste Gedviliene aptarti visiems žvejams 

mėgėjams svarbių klausimų susijusių su versline žvejyba Kuršių mariose, 

hidroelektrinių daroma žala bei Anykščių užtvankos situacija; 

8. 2019.08.20 d. dalyvavome Aplinkos apsaugos departamento susitikime dėl 

akcijos „Lašiša 2019“; 

9. 2019.08.28 d. susitikome su Aplinkos apsaugos kancleriu; 

10. 2019.08.30 d. dalyvavome susitikime su AM ministru Kęstučiu Mažeika ir 

Anykščių rajono savivaldybės darbuotojais dėl Anykščių užtvankos nuleidimo; 

11. 2019.09.09 d. kreipėmės AM su prašymu, jog kuo skubiau būtų imtasi veiksmų 

siekiant užtikrinti tinkamas sąlygos migruojančioms žuvims per Anykščių 

užtvanką, kurioje neveikia žuvų pralaida; 

12. 2019.09.11 d. dalyvavome tiesioginėje naujienų portalo Delfi „Kalbys“ laidoje 

apie brakonieriavimą Nemune (nuoroda: 

https://www.youtube.com/watch?v=JXqhqIttOPU);  

13. 2019.10.22 d. sustabdytas galimai besiruošiančių brakonieriauti elektrikų 

išplaukimas Žeimenos upėje. Asmenys palikę valtį pabėgo (nuoroda 

https://www.youtube.com/watch?v=JXqhqIttOPU


 

http://lasisosdienorastis.lt/2019/10/31/dar-viena-naktis-prie-zeimenos-upes-

dar-vieni-brakonieriai/); 

14. 2019.10.22 d. dalyvavome akcijoje „Gražinkime skolą upei 2019“, kurioje 

išvalėme neapgyvendintas bebravietes ir taip atvėrėme kelią į Bražuolės upės 

aukštupį lašišinėms žuvims (nuoroda: 

http://lasisosdienorastis.lt/2019/10/22/siandien-sauniai-praleidome-laika-

renginyje-grazinkim-skola-upei-2019/);  

15. 2019.10.23 d. sulaikyti 2 asmenys spiningavę Neries upėje draudžiamu 

laikotarpiu. Jie perduoti Vilniaus gamtos apsaugai; 

16. 2019.10.23 d. Žeimenos upėje sulaikyti 2 kabliautojai, kurie su savimi turėjo 

nelegaliai sugautą lašišos patelę (nuoroda: 

https://www.delfi.lt/grynas/aplinka/zeimenos-upeje-sulaikyti-

aplinkosaugininkams-gerai-zinomi-pazeidejai.d?id=82601273);  

17. 2019.10.27 d. vykdant reidą sulaikyti du pažeidėjai žvejoję Žeimenoje upėje 

lašišas nuo nerštaviečių. Asmenys buvo perduoti regioninei gamtos apsaugai; 

18. 2019.10.27 d. sulaikytas asmuo spiningavęs Neries upėje draudžiamu 

laikotarpiu. Jis perduotas Vilniaus gamtos apsaugai; 

19. 2019.10.27  d. Sulaikytas asmuo spiningavęs Neries upėje draudžiamu 

laikotarpiu. Jis perduotas Vilniaus gamtos apsaugai; 

20. 2019.10.31 d. vykdant žvalgybą Vilnios upėje pastebėta neteisėta 

hidroelektrinės veikla. Apie nustatytą pažeidimą informuota Vilniaus gamtos 

apsauga (nuoroda: http://lasisosdienorastis.lt/2019/10/31/30-centimetru-per-30-

minuciu%e2%80%bc%ef%b8%8f/ )  

21. 2019.11.02 d. vykdant žvalgybą rasti ir ištraukti 2 tinklai Minijos upėje, 

kuriuose buvo šlakis; 

22. 2019.11.08 d. sulaikytas asmuo žvejojęs tinklais Danės upėje. Su savimi turėjo 

subrakonieriautą šlakį (nuoroda: 

http://lasisosdienorastis.lt/2019/11/12/klaipedos-tinklininkai-nerimsta/);  

23. 2019.11.11 d. sulaikytas lašišų kabliautojas Vilnios upėje (nuoroda: 

http://lasisosdienorastis.lt/2019/11/12/brakonieriai-vel-siauteja-si-karta-vilnios-

upeje-%e2%80%bc%ef%b8%8f%e2%80%bc%ef%b8%8f/);  

24. 2019.11.12 d. sulaikytas lašišų kabliautojas Vilnios upėje (nuoroda: 

http://lasisosdienorastis.lt/2019/11/29/vilnios-upeje-vel-sulaikytas-lasisu-

kabliautojas-%e2%80%bc%ef%b8%8f/ );  
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25. 2019.11.12 d. Veiviržo upėje ištrauktas tinklas su šlakiu, kuris dar buvo gyvas. 

Žuvis paleista atgal į upę (nuoroda: 

http://lasisosdienorastis.lt/2019/11/29/zemaitijoje-brakonieriai-ir-toliau-stato-

tinklus/);  

26. 2019.11.16 d. sulaikyti du asmenys brakonieriaujantys tinklais Danės upėje. Jie 

buvo perduoti Klaipėdos gamtos apsaugai (nuoroda: 

http://lasisosdienorastis.lt/2019/11/29/vel-klaipeda-dane-ir-sulaikyti-

tinklininkai/);  

27. 2019.11.16  d. vykdant reidą sulaikyti du asmenys su povandeniniu šautuvu 

nušovę lašišos patelę Siesarties upėje. Asmenys perduoti Ukmergės gamtos 

apsaugai (nuoroda: https://www.facebook.com/watch/?v=2823461804331276 

);  

28. 2019.11.18 d. su naktinio matymo kameromis nufilmuoti ir nubausti 

žeberklininkai Siesarties upėje (nuoroda: 

https://www.facebook.com/watch/?v=648614632340675); 

29. 2019.11.29 d. kvietėme mokinius susipažinti su neršti atplaukusiomis 

lašišomis, jų gyvenimu bei ilga kelione Lietuvos link (nuoroda: 

http://lasisosdienorastis.lt/2019/11/29/su-mazaisiais-musu-biciuliais-buvome-

pasivaikscioti-ir-aplankyti-lasisu-karalystes-vilnios-upeje/);  

30. 2019.12.03 d. kreipėmės į AP dėl lašišų bei šlakių verslinės žvejybos 

uždraudimo ir privalomos priegaudos paleidimo; 

31. 2019.12.22 d. Šventosios upėje sulaikyti brakonieriai sugavę net 209 vnt. 

nėgių. Asmenys perduoti Klaipėdos gamtos apsaugai.  
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