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ŽVE J Y B O S TA IS Y K L Ė S *
** Vienos žvejybos metu, bendras sugautų žuvų svoris (įskaitant tas žuvis, kurių kiekis ribojamas vienetais) negali
viršyti 5kg, Kuršių mariose - 7kg (stintos neribojamos)
- Daugumoje Lietuvos upių žvejyba draudžiama nuo spalio 1d. iki gruodžio 31d. Detalus sąrašas - įstatymo 2-5 prieduose
- Pagautos žuvys ir vėžiai, kurie yra mažesni nei nurodyta ar kuriuos draudžiama gaudyti, turi būti iš karto paleidžiami į tą patį vandens telkinį
Karosas(paprastasis,
sidabriniss)

sausis vasaris

kovas balandis gegužė birželis

Paleisti
liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis mažesnes
nei

Galima
sugauti
(iki bendro
limito)

Ešerys
Perca fluviatilis

Nėra ribojimų

Kuoja
Rutilus rutilus

Nėra ribojimų Tik bendras
limitas **

Karosas
Carassius

Nėra ribojimų Tik bendras

Tik bendras
limitas **

limitas **

Nemuno deltos

Karšis
Abramis brama

Tik bendras
Nėra ribojimų
limitas **

reg. parke
04.20-05.20

Lydeka
Esox lucius

iki 20

Šamas
Silurus glanis

iki 1

Sterkas
Sander lucioperca

iki 20

-

3 vnt.

25 cm

Tik bendras
limitas **

75 cm

1 vnt.

-

45 cm

3 vnt.

-

Seliava
Coregonus albula

Tik bendras
Nėra ribojimų limitas **

Plakis
Blicca bjoerkna

Nėra ribojimų limitas **

Tik bendras

Raudė
Scardinius erythrophthalmus

Nėra ribojimų

Stinta
Osmerus eperlanus

Nėra ribojimų Nėra ribojimų

Baltasis amūras
Ctenopharyngodon
idella

-

50 cm
Ik

Lynas
Tinca tinca

Būtina žvejo
mėgėjo
kortelė

Tik bendras
limitas **

-

-

40 cm

Tik bendras
limitas **

40 cm

Tik bendras
limitas **

30 cm

3 vnt.

Margasis plačiakaktis
Artistichtys nobilis

40 cm

Tik bendras
limitas **

Margasis upėtakis
Salmo trutta fario

30 cm

3 vnt.

-

Meknė
Leuciscus idus

30 cm

5 vnt.

-

55 cm

2 vnt.

-

30 cm

5 vnt.

-

Nėra ribojimų

3 vnt.

-

45 cm

2 vnt.

-

45 cm

5 vnt.

-

Nėra ribojimų

Tik bendras
limitas **

10 cm

50 vnt.

65 cm

1 vnt.

Nėra ribojimų

5 vnt.

65 cm

1 vnt.

Karpis
Cyprinus carpio
Kiršlys
Thymallus thymallus

iki 15

Salatis
Aspius aspius

iki 15

Šapalas
Leuciscus cephalus
Ungurys
Anguilla anguilla
Ūsorius
Barbus barbus
Vėgėlė
Lota lota
Žiobris
Vimba vimba
Siauražnyplis vėžys
Astacus leptodactylus
Lašiša
Salmo salar
Sykas
Coregonus lavaretus
Šlakis
Salmo trutta trutta
Upinė nėgė
Lampetra fluviatilis

nuo 15

iki 15

nuo 15

iki 15

iki 15

nuo 15

-

-

Nėra ribojimų 10-50 vnt.

Žvejybos draudimai galioja ir pirmąją, ir pasku�niąją nurodyto termino dieną. Kai pirmoji draudimo diena yra savaitgalis ar valstybinė šventė, draudimas
įsigalioja kitą dieną po savaitgalio ar valstybinės šventės. Draudimas negalioja pasku�niąją draudimo dieną, jei ji yra savaitgalis ar valstybinė šventė.

Plačiažnyplis vėžys
Astacus astacus
Aštriašnipis erškėtas
Acipenser oxyrinchus
Jūrinė nėgė
Petromyzon marinus
Mažoji nėgė
Lampetra planeri
Skersnukis
Chondrostoma nasus

Gaudyti
draudžiama

Sterlė
Acipencer ruthenus
Vijūnas
Misgurnus fossilis

Rečiau gaudomos žuvų (strepetys, pūgžlys, aukšlė ir kt.) galimus apribojimus žiūrėti puslapio apačioje nurodomuose įstatymuose

Bendros taisyklės ir klausimai
Įrankių kiekis vienos žvejybos metu:
Vienu metu galima naudo� ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams gaudy� ir 4 kitus mėgėjų žvejybos įrankius, iš jų ne daugiau
kaip 2 įrankius (Kuršių mariose – 3 įrankius), kuriais žvejojama masalui naudojant žuvelę ar jos gabalėlį. Žvejojant iš vandens transporto
priemonės, vienas/-a žvejys/-ė vienu metu gali naudo� ne daugiau kaip 2 meškeres, nebent transporto priemonė inkaruota ar kitaip
sustabdyta. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršy� 6 vienetų, išskyrus s�ntų ir seliavų žvejybą, kur bendras kabliukų
skaičius gali bū� 12 vienetų. Dvišakis ar trišakis kabliukas laikomas vienu. Rainuotųjų ir žymėtųjų vėžių gaudymui bučiukų ir samtelių kiekis
neribojamas, šiuos vėžius taip pat leidžiama gaudy� rankomis ir graibštais, tačiau tokios žvejybos metu visi sugau� plačiažnypliai, siauražnypliai
vėžiai ar žuvys turi bū� nedelsiant paleis� į tą pa� vandens telkinį.

Kur įsigy� žvejo bilietą ar žvejo mėgėjo kortelę?
Žvejo bilietą galite įsigy�: per ALIS, Perlo terminale, Maxima kasoje, Tiketoje, Narvesen kioskuose
Žvejo mėgėjo kortelę galite įsigy�: per ALIS, Perlo terminale, Maxima kasoje, Tiketoje.

Kada reikalingas žvejo bilietas, o kada žvejo mėgėjo kortelė?
Dauguma atveju yra reikalingas žvejo bilietas. Su juo galima žvejo� valstybiniuose neišnuomotuose telkiniuose, kuriuose nevykdoma
limituota žvejyba, ir gaudy� žuvis, kurių žvejybai neprivaloma turė� žvejo mėgėjo kortelę. Išnuomotuose vandens telkiniuose žvejo mėgėjo
bilietas negalioja ir reikia turė� atskirą žvejybos leidimą, kurį galima įsigy� Aplinkosaugos leidimų informacinėje sistemoje (ALIS).
Žvejo mėgėjo kortelė reikalinga žvejojant valstybiniuose neišnuomotuose vandens telkiniuose, kuriuose organizuojama limituota žvejyba.
Kortelė reikalinga norint gaudy� lašišas, šlakius sykus ar upines nėges. Kortelė taip pat reikalinga žvejojant kai kuriose saugomose
teritorijose (Nemuno delta, Merkys) ir naudojant nestandar�nius žvejybos įrankius ar būdus

Ar visada reikalingas žvejo bilietas?
Žvejo bilietas nereikalingas per keturias šventes: vasario 16 d., kovo 11 d., liepos 6 d. ir rugpjūčio 15 d.
Šiomis dienomis visi asmenys gali žvejo� nemokamai visuose valstybiniuose ir Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose,
kuriuose mėgėjų žvejyba nedraudžiama ir kuriuose neorganizuojama limituota žvejyba, įskaitant išnuomotus telkinius.

Kokiuose vandens telkiniuose reikalinga žvejo mėgėjo kortelė?
Vandens telkiniai kuriuose organizuojama limituota žvejyba išvardin� čia:
- neišnuomo� h�ps://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7471BC0A7964/asr
- išnuomo� h�ps://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/gamtos-apsauga/zvejyba/megeju-zvejyba/limituota-zvejyba-isnuomotuose-vandens-telkiniuose
Nuorodas galite suras� ir �nklapyje www.lydekaipaliepus.lt skyriuje „Žvejams“

* Parengta pagal šiuos aplinkos ministro įstatymus:

- DĖL MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2013 m. sausio 4 d. Nr. D1-14 (2020-09-01 suves�nė redakcija)
- DĖL LIMITUOTOS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO LIMITUOTOS ŽVEJYBOS REGULIAVIMO PRIEMONIŲ IR SĄLYGŲ NUSTATYMO,
PASKELBIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 M. GRUODŽIO 31 D. NR. D1-1128 (2020-01-01 suves�nė redakcija)

Europos regioninės plėtros fondas

