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Įsigaliojus naujoms mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėms, kurios buvo patvirtintos
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. Birželio 2 d. įsakymu Nr. Nr. D1-490, buvo stipriai pablogintos
sąlygos povandeninės žūklės mėgėjams.
Tuo metu einantis aplinkos viceministro pareigas valstybės tarnautojas remdamasis savo asmeninėmis
ambicijomis ir veiksmais padarė taip ,kad būtų priimtas sprendimas sumažinti povandeninei žūklei leistinų
vandens telkinių skaičių ir apriboti Lietuvos povandeninės žūklės mėgėjų teisę užsiimti mėgiama laisvalaikio
praleidimo forma , visiškai ignoruojant Lietuvos povandeninės žūklės ir laisvojo nardymo asociacijų federacijos
parengtą projektą naujoms povandeninės žūklės sąlygoms (kuris buvo
suderintas su mokslininkais , suderintas su Valstybine saugojamų teritorijų tarnyba-regioniniais parkais , ir
tvirtintas mėgėjų žvejų tarybos susirinkimo metu.)
Po šių įvykių LLPF kreipėsi į advokatų profesinę bendriją , kuri atlikusi teisinę analizę nustatė , kad
pažeidžiamos povandenininkų teisės .Pateikus išvadas aplinkos ministerijai ,deja nelabai buvo reaguojama.
Per pastaruosius tris metus dėl šių įvykių (LLPF)kreipėsi į visas valstybines institucijas ,kaip pvz :LR
Seimas,Seimo pirmininkas , Aplinkos apsaugos komitetas,Prezidentūra ,LR Prezidentė,Seimo etikos ir
procedūrų komisija ,Seimo kontrolieriaus įstaiga ir t.t kurios galėtų paveikti aplinkos ministerijos nuomonę ir
paspartinti biurokratinį mechanizmą.
Netgi gavus teigiamą Seimo kontrolieriaus išvadą kurioje nurodoma, kur aplinkos ministerija ir jos tuometinis
aplinkos viceministras užsiminėja biurokratizmu , kur pažeidžiamos mūsų teisės.
Pateikiamos Seimo kontrolieriaus rekomendacijos kaip aplinkos ministerija galėtų gerinti sąlygas LLPF
povandeninės žukles megėjams.
Vistiek tuometinis aplinkos viceministras sugalvoja ,kad povandeninės žuklės sąlygų gerinimui reikia atlikti
vandens telkinių ‘’Žuvų išteklių ‘’ tyrimus .Tyrimai truktų apie 2-3 metus ir tik tuomet būtų svarstoma ar gerinti
sąlygas povandeninės žuklės megėjams suteikiant didesnius vandens telkinių kiekius ar ne.
Manome kad tai visiškai prasilenkia su sveika mastysena ,nes žuvų ištekliai vandens telkiniuose –nėra niekaip
susiję su salygų gerinimu povandeninės žuklės megėjams. Netgi mokslininkai kurie atliktų „Žuvų išteklių
tyrimus“ negali šiuo metu atsakyti - kaip turėtų būti daroma išvada dėl sąlygų gerinimo povandeninės žuklės
megėjams.
Bet kokio tipo meškeriojimui ir povandeninei žuklei yra taikomas vienodas žuvų sugavimo kiekis per dieną – ar
vieną žuklę.
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PRAŠYMAS

DĖL POVANDENINĖS ŽUKLĖS SĄLYGŲ GERINIMO
BEI VANDENS TELKINIŲ PLOTO PADIDINIMO POVANDENINEI ŽŪKLEI

Prašome :
1)Panaikinti šiuo metu povandeninės licencinės žuklės esamą ir ne visai teisėtai priimtą tvarką ir kitus
apribojimus . Palikti paprastos povandeninės žuklės tvarką.
2)Įteisinti povandeninę žūklę visuose valstybiniuose Lietuvos vidaus vandenyse , kurių dydis siekia
daugiau kaip 500 (ha). Sąrašą pateikiame dokumento priede Nr.1

Pridedama :
1)Valstybinės reikšmės vandens tekinių sąrašas kurių plotas viršija 500HA
2)Advokatų profesinės bendrijos teisinė išvada
3)Seimo kontrolieriaus įstaigos išvada

Originalus dokumentas siunčiamas nebus.
Atsakymą pageidaujame gauti el.paštu : info@llpf.lt
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