
 

 

Asociacijos „Lašios dienoraštis“ 2020 m. veiklos ataskaita 

 

1. 2020-01-06 d. Aplinkos ministerijoje (toliau – AM) dalyvavome Aistės Gedvilienės 

inicijuotame susitikime dėl Vokės upėje esančios užtvankos, kurios žala upei – 

neginčijama; 

 

2. 2020-01-09 d. įkūrėme fondą „Grąžinkime kuršių marioms gyvybę“; 

 

3. 2020-01-10 d. dalyvavome spaudos konferencijoje, kurioje pristatėme „Grąžinkime 

Kuršių marioms gyvybę“ iniciatyvos svarbą ir užsibrėžtus tikslus; 

 

4. 2020-01-10 d. kreipėmės į LR Vyriausybę dėl verslinės žvejybos Kuršių mariose 

draudimo arba apribojimo (nuoroda: 

 https://www.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/visuomenininkai-griezti-

ragina-kursiu-mariose-riboti-versline-zvejyba-947577); 

 

5. 2020-01-11 d. Danės upėje sulaikyti du brakonieriai sugavę net 695 vnt. nėgių. Jie turės 

atlyginti daugiau nei 6000 Eur žalą gamtai (nuoroda:  

https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/nusikaltimai-ir-nelaimes/dangeje-suciupti-

brakonieriai-su-beveik-700-negiu-947738); 

 

6. 2020-01-19 d. vykdant žvalgybą Neries upėje aptikome nelegaliai tekantį plastiką iš 

Vilniaus vandenų. Apie tai informavome Gamtos apsaugą (nuoroda: 

 https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/i-neri-ties-vilniumi-plusta-smulkinto-

plastiko-iklotu-ir-prezervatyvu-upe-56-1262950); 

 

7. 2020-02-19 d. kreipėmės į AM su prašymu peržiūrėti dar neįsigaliojusį teisės akto 

pateikimą su siūlymu, jog visos lašišos, nepriklausomai ar jos sugautos gaudyklėmis ar 

tinklaičiais, būtų paleidžiamos atgal; 

 

https://www.facebook.com/a.gedviliene/?__tn__=K-R&eid=ARCqX2yJRmxgo1Lx0I3yIHhTlEu9t4TMQuXKsDf0nmKOIJ-RfXnI0DjfsJlZALQuky3TYNdl5
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8. 2020-03-18 d. Danės upėje sulaikytas pažeidėjas, kuris žvejojo draudžiamu įrankiu – 

tinklu. Jis buvo perduotas Klaipėdos gamtos apsaugai ir nubaustas (nuoroda:  

http://lasisosdienorastis.lt/2020/03/23/panasu-kad-karantinas-brakonieriams-ne-

motais/); 

 

9. 2020-03-23 d. sulaikytas ir Vilniaus gamtos apsaugai perduotas pažeidėjas, kuris 

užkertamuoju būdų brakonieriavo Vilniaus mieste, Neries įlankoje; 

 

10. 2020-03-31 d. Neries upėje sulaikyti 5 asmenys žvejojantys draudžiamu metu (nuoroda: 

https://aad.lrv.lt/lt/naujienos/i-pagalba-aplinkosaugininkams-lasisos-

dienorastis?fbclid=IwAR02cLFTf_VNqu0QGzi0asFyuFTbaDsMMFxH9V6LWjaJo44

Er5B1-T7Utzc ) 

 

11. 2020-04-01 d. Drevernoje sulaikytas asmuo užkertamuoju būdų žvejojęs kuojas; 

 

12. 2020-04-20 d. sulaikyti 2 asmenys Vilnios upėje žvejojantys draudžiamais masalais. 

Pažeidėjai taip pat turėjo 2,  neleistinai sugautus kiršlius (nuoroda:  

http://lasisosdienorastis.lt/2020/04/24/vilnios-upeje-sulaikyti-neblaivus-brakonieriai-

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

 

13.  2020-05-06 d. Vilnios upėje sulaikyti brakonieriai padarę daugiau nei 3000 Eur žalą 

gamta. Tikrinant, kaip meškeriotojai laikosi žūklės taisyklių buvo pastebėti asmenys 

žvejojantys natūralios kilmės masalais upės ruože, kuriame tai daryti draudžiama. 

Patikrinus paaiškėjo, kad asmenys buvo sugavę 3 kiršlius ir net 18 upėtakių (nuorodos:  

https://www.delfi.lt/kablys/zvejyba/upetakiu-zvejyba-brakonieriams-kainavo-per-

3000-

euru.d?id=84254151&fbclid=IwAR0OiTYHcLWwWPXzx4eXuWNnQ0t5tEXhwIL

UA425zVlEvXStI9PpWMd4QRA  

https://aad.lrv.lt/lt/naujienos/upetakiu-zvejyba-brakonieriams-kainavo-per-3000-euru 

http://lasisosdienorastis.lt/2020/05/07/vilnios-upeje-sulaikyti-brakonieriai-padare-

daugiau-nei-3000-eur-zala-

gamtai/?preview_id=1272&preview_nonce=4ba5c4fd35&_thumbnail_id=1273&prev

iew=true); 

 

14. 2020-06-28 d. dalyvavome KABLYS laidoje. Kalbėjomės dėl paplitusio kabliavimo 

Nemune bei žūklės taisyklių pakeitimo (nuoroda: 

 https://www.youtube.com/watch?v=1hEPduyDdzY&t=1s); 
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15. 2020-08-01 d. surengėme didžiausią Lietuvoje žvejų mėgėjų mitingą prieš verslinę 

žvejybą Kuršių mariose (nuorodos: https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-

pulsas/i-zveju-mitinga-klaipedoje-visos-lietuvos-979202  

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000116767/zinios-zvejai-megejai-klaipedoje-

surenge-protesto-akcija-reikalauja-uzdrausti-versline-zvejyba-kursiu-mariose  

https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/1053097/zveju-protestas-pries-versline-zvejyba-

kursiu-marios-tampa-suliniu-kuriame-nebera-zuvies); 

 

16. 2020-08-21 d. sulaikėme pažeidėją, kuris neleistinu būdu sužvejojo 4 marguosius 

upėtakius bei 13 srovinių aukšlių. Už šią neteisėtą žvejybą pažeidėjui teks sumokėti 

nuo 120 iki 300 Eur baudą ir atlyginti gamtai padarytą žalą – 599,50 Eur. Taip pat buvo 

konfiskuoti turimi žūklės įrankiai (nuorodahttp://lasisosdienorastis.lt/2020/08/24/uz-

zvejyba-vilniaus-miesto-centre-teks-atlyginti-net-600-eur-

zalagamtai%e2%9d%97%ef%b8%8f%e2%9d%8c%f0%9f%93%a2/); 

 

17. 2020-08-22 d. dalyvavome renginyje „Grąžinkite Vokę Grigiškiečiams“, kuriame buvo 

siekiama informuoti, paaiškinti kodėl privaloma nugriauti Grigiškių užtvanką 

(nuoroda: https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/08/22/news/grigiskiu-

gyventojai-skambina-pavojaus-varpais-vokes-upe-nyksta-16069631/); 

 

18. 2020-08-28 d. dalyvavome Aplinkos apsaugos departamente susitikime dėl akcijos 

„Lašiša 2020“; 

 

19. 2020-08-31 d. pasirašytas įsakymas dėl mūsų siūlytų mėgėjų taisyklių pakeitimo 

(nuoroda: 

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/5437bff0eb8c11eaa12ad7c04a383ca0?fbclid=Iw

AR2WOuCWHRIAAaRbQQaYZyRslYQCmKIY8fXTYCeDJJkaYRx2Y1td19rPsIo)

; 

20. 2020-09-24 d. skaitytas pranešimas Lietuvos Respublikos seime dėl verslinės žvejybos 

Kuršių mariose bei aplinkos apsaugos padėties Lietuvoje; 

 

21. 2020-10-06 d. AM pasirašė ssociacijos „Lašišos dienoraštis“ pasiūlymą pagal kurį 

visos lašišos ir šlakiai būtų paleidžiami iš verslinės žūklės įrankių Kuršių mariose, 

neatsižvelgiant į jų gyvybingumą; 

 

22. 2020-09-22 d. Neries upėje rastas tinklas ir kartu su Gamtos apsauga ištrauktas; 
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23. 2020-10-18 d. sulaikyti ir gamtos apsaugai perduoti 2 asmenys žvejojantys spiningais 

draudžiamame  Danės upės ruože; 

 

24. 2020-10-28 d. Veiviržo upėje rasti ir kartu su Gamtos apsauga ištraukti 2 tinklai, 

kuriuose buvo 3 šlakiai  

(nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=T2lnoVzn9ts&feature=youtu.be); 

 

25. 2020-10-31 d. asociacijos nariams stebint Neries upę, prie lašišų nerštaviečių pastebėtas 

brakonieriaujantis asmuo. Suderinus veiksmus su Lietuvos policija, asmuo buvo 

apsuptas bei sulaikytas. Pažeidėjas užkertamuoju būdu jau buvo sugavęs lašišos patelę 

bei patiną. Už tai jam gresia net 1940 Eur žala gamtai ir iki 300 Eur bauda su įrankių 

konfiskavimu (nuorodos:  

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neryje-lasisas-

traukusiam-brakonieriui-rimti-nemalonumai-59-140096 

https://www.youtube.com/watch?v=BYOBdqInvuc&t=2s); 

 

26. 2020-10-31 d. Siesarties upėje sulaikytas asmuo gaudes upėtakius gyvos kilmės 

masalais. Asmuo perduotas gamtos apsaugai; 

 

27. 2020-10-31 d. Neries upėje sulaikytas asmuo spiningu gaudęs lašišas. Asmuo perduotas 

gamtos apsaugai; 

 

28. 2020-11-02 d. 22:00 val. mūsų asociacijos nariams budint prie Siesarties upės buvo 

pastebėtas automobilis iš kurio išlipo keturi asmenys, išsitaukė žeberklus ir nuėjo prie 

upės kur iškart pradėjo savo „darbą“. Kol buvo bandoma priartėti prie pažeidėjų, buvo 

nudurtas šlakio patinas. Pažeidėjai sulaikyti, jiems gresia 970 Eur žala gamtai ir iki 300 

Eur siekianti bauda (nuorodos: 

 https://naujasis.lrytas.lt/gamta/fauna/2020/11/09/news/slapta-kamera-priciupo-

brakonierius-prie-siesarties-saugomas-vertingas-zuvis-smaigste-zeberklais-17045002/ , 

https://www.youtube.com/watch?v=cRpKUmD73rI&feature=emb_logo); 

 

29. 2020-11-03 d. 23:00 val. asociacijos nariams ir savanoriams vykdant stebėseną prie 

vienos iš lašišinių upių, buvo pastebėtas atvažiuojantis automobilis iš kurio išlipo trys 

asmenys ir sparčiu žingsniu nuskubėjo prie lašišinių žuvų nerštaviečių.Vienas jų 

brakonieriavo užkabinamuoju būdu su meškere, kitas braidė ties nerštavietėmis ir 

kėsinosi žeberklu nudurti ten neršiančias lašišas. Smagu, jog šį kartą pavyko užkirsti 

kelią nusikaltimui prieš gamtą ir išsaugoti ten neršiančias lašišas. Įdomu tai, kad 

asmenys iki šios upės sukorė daugiau nei 100 km. Darantys pažeidimą buvo nufilmuoti, 

https://www.youtube.com/watch?v=T2lnoVzn9ts&feature=youtu.be
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o paklausus ką veikia prie upės, atkakliai tvirtino, kad atvyko pasigrožėti gamta, 

pasivaikščioti ir pafotografuoti. Iš asmenų buvo atimti visi brakonieriavimo įrankiai, 

įskaitant ir daugiau nei 500 Eur kainuojantį prožektorių bei naktinio matymo žiūronus. 

Taip pat šiems asmenims bus paskirtos baudos nuo 120 iki 350 Eur (nuorodos: 

http://lasisosdienorastis.lt/2020/11/06/suciupti-zeberklu-ir-meskere-

brakonieriaveasmenys%e2%9d%97%ef%b8%8f%e2%9b%94%ef%b8%8f%f0%9f%

93%a2/  https://aina.lt/lasisu-brakonieriai-isejome-pasivaikscioti-pafotografuoti/ 

https://play.tv3.lt/embed/11149294?fbclid=IwAR3I4_K63reda6w3bmFStryMTvit7M

g4eUM_3Diiueg3A3ZNew0tpxjH0A); 

 

30. 2020-11-22 d. brakonieriui teks susimokėti daugiau nei 1500 Eur. Vilnios upėje, 

sučiuptas asmuo, kuris žvejojo lašišas ir šlakius nuo jų nerštaviečių. Žalos gamtai 

pavyko išvengti tik dėl itin greito mūsų asociacijos narių, neetatinių aplinkosaugos 

inspektorių reagavimo. Turime duomenų, jog šis asmuo draudžiamu laikotarpiu, toje 

pačioje vietoje žvejojo jau keturis kartus. Vienos žvejybos metu sugavo šlakio patiną, 

jį įsidėjo į automobilį ir išvažiavo. Nors tą kartą jo su laimikiu sučiupti ir nepavyko, 

tačiau už neteisėtus veiksmus nenubaustas neliks. Pažeidėjas turės atlyginti gamtai 

padarytą žalą – 970 Eur, o už tai, kad žvejojo draudžiamu metu net keturis kartus, turės 

susimokėti baudą iki 1200 Eur. Visa turima informacija perduota aplinkosaugai  

(nuoroda: http://lasisosdienorastis.lt/2020/11/23/brakonieriui-teks-susimoketi-

daugiau-nei-1500-eur%e2%9d%97%ef%b8%8f%f0%9f%93%a2/) 

 

31. 2020-12-04 d. kartu su Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos inspektoriais sulaikėme 2 

asmenis, kurie draudžiamu metu žvejojo Neries upėje; 

 

32. 2020-12-06 d. kartu su Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos inspektoriais sulaikėme 2 

asmenis, kurie draudžiamu metu žvejojo Neries upėje; 

 

33. 2020-12-09 d. pagal mūsų asociacijos filmuotą vaizdo medžiagą nubausti 2 

žeberklininkai; 

 

34. 2020-12-11 d. sulaikėme asmenį, kuris Minijos upėje žvejojo draudžiamu laikotarpiu; 

 

35. 2020-12-24 d. sulaikėme asmenį, kuris Minijos upėje žvejojo draudžiamu laikotarpiu; 

 

36. 2020-12-26 d. sulaikėme 2 asmenis, kurie Minijos upėje žvejojo draudžiamu 

laikotarpiu. 
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