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Nešiukšlink vandens

telkinio ir jo pakrančių! 
   

Pasirūpink iš anksto šiukšlių
maišais susidarančioms atliekoms

ir maisto likučiams išsivežti. Kitaip

paliktos atliekos darys skriaudą
vandens telkiniui ir jo gyventojams

 

 

Atmink, kad žvejams
mėgėjams prieš pradedant
žvejybą ir žvejybos metu

privaloma visas
komunalines atliekas,

esančias 5 m spinduliu nuo
žvejybos vietos, surinkti į
maišus ar kitą tarą, o
pasibaigus žvejybai,
surinktas komunalines

atliekas išvežti į
komunalinių atliekų

surinkimo konteinerius 

Žvejo atmintinė
tinka ne tik ževjams



Žvejo mėgėjo bilietas – su juo gali žvejoti visuose

valstybiniuose neišnuomotuose telkiniuose (pvz.

Asvejos, Baluošų, Visbaro, Pravalo ež....). Žvejo

mėgėjo bilietas galioja visuose valstybiniuose

neišnuomotuose vandens telkiniuose, kuriuose

neorganizuojama limituota žvejyba. 

Leidimas žvejybai išnuomotame vandens telkinyje

– su juo galima žvejoti VIENAME konkrečiame

valstybiniame išnuomotame telkinyje. Vandens

telkinių nuomininkas gali leisti žvejybą su vienu

leidimu visuose jo nuomojamuose vandens

telkiniuose, tačiau dėl tokio leidimo išdavimo

reikėtų kreiptis tiesiogiai į nuomininką. 

Žvejo mėgėjo kortelė – su ja žvejojama

valstybiniuose neišnuomotuose vandens

telkiniuose, kuriuose organizuojama limituota

žvejyba

Privataus vandens telkinio savininko leidimas – su

juo įgyji teisę žvejoti privačiame vandens

telkinyje

Nemokamai žvejoti gali (pateikus tokią teisę
patvirtinantį dokumentą):

     § asmenys iki 16 metų
     § valstybinio socialinio draudimo pensininkai

     § neįgalieji

iš viso leidžiama naudoti ne daugiau kaip 4

mėgėjų žvejybos įrankius, iš jų ne daugiau kaip

2, kuriais žvejojama masalui naudojant žuvelę
ar jos gabalėlį
leidžiama naudoti ne daugiau kaip dvi

meškeres žvejojant iš vandens transporto

priemonės, jei ji neinkaruota

bendras kabliukų skaičius negali viršyti 6

leidžiama naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus

ar samtelius vėžiams gaudyti

leidžiama sugauti:

vienos žvejybos metu sugautų žuvų bendras

svoris negali viršyti 5 kg

kitus ribojimus ir detalią informacija rasi

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse

(Aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymas

Nr. D1-14)

      - ne daugiau kaip 1 šamą
      - ne daugiau kaip 2 vienetus salačių, ūsorių
      - ne daugiau kaip 3 vienetus lydekų, sterkų,

ungurių, margųjų upėtakių, kiršlių
      - ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, šapalų,

meknių 

      - bendras išvardintų rūšių žuvų skaičius negali

viršyti 5 vnt.

Per ALIS sistemą (www.alis.am.lt) Tai

elektroninis leidimas, kurio nereikia

atsispausdinti, žvejybos vietoje užtenka turėti

leidimo numerį (arba leidimo el. versiją
išmaniajame įrenginyje) ir asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą
Perlo terminale, Maxima, Tiketa, Narvessen

parduotuvėse – šiuo būdu įsigytus popierinius

leidimus reikia turėti žvejybos vietoje 

Iš privataus vandens telkinio savininko, jei

planuojama žvejoti privačiame vandens

telkinyje

Jį galima įsigyti:

 Tinklalapyje reikia pasirinkti „L9 Užsakyti žvejybos

leidimą (suteikia teisę žvejoti išnuomotame

telkinyje)“. Pasirinkus rajoną matysi jame esančius

išnuomotus vandens telkinius, išskyrus tuos, kuriuose

organizuojama limituota žvejyba.

 

Informaciją apie vandens telkinius,

kuriuose organizuojama limituota žvejyba,

galite rasti Aplinkos ministerijos interneto

tinklalapyje, mėgėjų žvejybai skirtoje

skiltyje:

https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/gamtos-

apsauga/zvejyba/megeju-zvejyba

 

Kokio leidimo reikia?

Nepamiršk įsigyti žvejybos leidimą 

Patikrinti, ar vandens telkinys yra

išnuomotas, gali per ALIS sistemą
(www.alis.am.lt)

Įsitikink, kad nepažeidi Mėgėjų žvejybos

taisyklių nuostatų: 

http://www.alis.am.lt/
https://alis.am.lt/actionFishingApplicationNew.action?fishingPermitType=2
http://www.alis.am.lt/

