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LIETUVOS RESPUBLIKOS
MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮSTATYMO IX-2389 2, 3, 4, 5, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

2020 m.

d. Nr.

Vilnius

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 2 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Mėgėjų žvejyba – žuvų gaudymas mėgėjų žvejybos įrankiais ir būdais pagal Aplinkos
ministerijos ar Žemės ūkio ministerijos nustatytą tvarką.“

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Mėgėjų žvejyba leidžiama visuose žuvininkystės vandens telkiniuose, kuriuose ši
žvejyba nėra ribojama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Aplinkos ministerijos ar Žemės
ūkio ministerijos nustatyta tvarka žvejyba draudžiama ar ribojama žuvų nerštavietėse, migracijos
keliuose, saugomų ir globojamų žuvų rūšių buveinėse.“
2. Pakeisti 3 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Žemės ūkio ministerija, suderinusi su Aplinkos ministerija, nustato mėgėjų žvejybos jūrų
vandenyse tvarką, . Žemės ūkio ministerija ir Aplinkos ministerija kontroliuoja, kaip šios tvarkos
laikomasi.“
3. Pakeisti 3 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3) nustato prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais įrankių laikymo, gabenimo, gaminimo,
prekybos, įsigijimo ir kitokio disponavimo jais tvarką, atlieka ne mėgėjų žvejybos įrankių
apyvartos kontrolę, išduoda leidimus gaminti, realizuoti, įsigyti, laikyti ne mėgėjų žvejybos
įrankius;“
4. Pakeisti 3 straipsnio 3 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4) kuria, ir valdo ir tvarko mėgėjų žvejybos informacinę sistemą.“
5. Laikyti 3 straipsnio 6 dalį netekusią galios.
„6. Mėgėjų žvejybai privačiuose žuvininkystės vandens telkiniuose Aplinkos ministerija ar
jos įgaliota institucija nustato tik šio straipsnio 5 dalies 1, 2 ir 5 punktuose nurodytas mėgėjų
žvejybos reguliavimo priemones.“

3 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 4 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Limituota žvejyba vidaus vandenyse organizuojama ir vykstadoma Aplinkos
ministerijos nustatyta tvarka. Limituota žvejyba jūrų vandenyse organizuojama ir vyksta
Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka.“
2. Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Organizuojant limituotą žvejybą valstybiniame žuvininkystės vandens telkinyje, turi būti
atlikti žuvų išteklių tyrimai ir gautos žuvų išteklių tyrimus atlikusių fizinių ar juridinių asmenų
rekomendacijos, kad šiame telkinyje tikslinga organizuoti limituotą žvejybą.“
3. Pakeisti 4 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Atsižvelgdama į žuvų išteklių būklę ir žuvų išteklių tyrimus atlikusių fizinių ar juridinių
asmenų rekomendacijas, Aplinkos ministerija nustato limituotos žvejybos reguliavimo priemones
ir sąlygas. vidaus vandenyse, o Žemės ūkio ministerija nustato limituotos žvejybos reguliavimo
priemones ir sąlygas jūrų vandenyse. Nemokamą žvejybos teisę turintiems asmenims,
neįsigijusiems mėgėjų žvejybos leidimo limituotai žvejybai, gali būti nustatytos kitokios
limituotos žvejybos sąlygos.“
4. Pakeisti 4 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Limituotą žvejybą leidžiama organizuoti tik paskelbus limituotos žvejybos reguliavimo
priemones ir sąlygas. Limituotos žvejybos reguliavimo priemonės ir sąlygos vidaus vandenyse
skelbiamos ir atšaukiamos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. , o limituotos žvejybos
reguliavimo priemonės ir sąlygos jūrų vandenyse skelbiamos ir atšaukiamos Žemės ūkio
ministerijos nustatyta tvarka.“

4

straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Mėgėjų žvejybos taryba sudaroma iš šių institucijų ir veiklos sričių atstovų:
1) Lietuvos Respublikos žŽemės ūkio ministerijos ar jai pavaldžių institucijų – 2 1
atstovasi;
2) Lietuvos Respublikos aAplinkos ministerijosai ar jai pavaldžių institucijų – 2 atstovai;
3) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ar jai pavaldžių institucijų
– 1 atstovas;
4) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ar jai pavaldžių institucijų – 1
atstovas;
4) 5) žvejų mėgėjų asociacijų – 4 3 atstovai;
5) 6) asocijuotų žvejybos ploto naudotojų – 4 3 atstovai;
6) 7) žuvininkystės mokslo institucijų – 3 atstovai;
7) 8) mėgėjų žvejybos srities visuomenės informavimo priemonių – 2 atstovai;
9) Lietuvos sportinės žūklės federacijų – 3 atstovai.“
2. Pakeisti 5 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Mėgėjų žvejybos tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina aplinkos ministras ir žemės ūkio
ministras.“
3. Papildyti 5 straipsnį 4 dalimi ir ją išdėstyti taip:
„4. Mėgėjų žvejybos tarybos pirmininkas renkamas ne daugiau nei 2 kadencijoms.“

5

straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:
„7. Žvejoti nemokamai, be mėgėjų žvejybos leidimų, turi teisę fiziniai asmenys iki 16 18
metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir neįgalieji., o Nemuno deltos
regioninio parko vandens telkiniuose – ir fiziniai asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą
Rusnės seniūnijoje.“

6

straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 13 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) žvejoti vidaus vandenyse Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, žvejoti jūrų vandenyse
Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka;“
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