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1. ĮVADAS Į PROFESIJĄ – PASIRENGIMAS PROFESINEI / 

DARBINEI VEIKLAI 
 

Tikslas – supažindinti mokinius su mėgėjų (rekreacinės) žvejybos pagrindais ir rinka.  

Siekiniai: žinoti su mėgėjų (rekreacinės) žvejyba susijusias sąvokas ir terminologiją, 

orientuotis susijusiuose įstatymuose, išmanyti mėgėjų (rekreacinės) žvejybos aspektus darnaus 

vystymosi kontekste; gebėti pritaikyti įgytas žinias teikiant mėgėjų (rekreacinės) žvejybos 

paslaugas. 

 

1.1. Rekreacinės žuvininkystės ir rekreacinės žvejybos samprata 

1.1.1. Lietuvoje tradiciškai naudojama terminologija 

Rekreacinės žvejybos terminas yra kilęs iš anglų kalbos (angl. recreational fishing). 

Žodis rekreacija yra lotynų kilmės (lot. recreatio – jėgų atgavimas, pasveikimas) ir reiškia 

žmogaus fizinių ir dvasinių jėgų atgavimo procesą arba kitaip – poilsį, kuris suteikia 

pasitenkinimą, malonumą (Gurskienė ir Ivavičiūtė, 2008; LR terminų bankas). Atitinkamai 

rekreacinės žvejybos terminas verčiant jį pažodžiui į lietuvių kalbą reiškia poilsinę arba 

pramoginę žvejybą. 

Bendrąja prasme rekreacinę žvejybą suvokiame kaip tiesiog poilsinę žuvų gaudymo 

veiklą savo malonumui, naudojant meškerę ir žvejybinius kabliukus, kitus žvejybos įrankius, 

arba kitaip – tai yra mėgėjų žvejyba mėgėjų žvejybos įrankiais. Moksliniame kontekste 

rekreacinė žvejyba apima ne tik poilsinę žvejybą, bet ir visus aplinkosauginius ir ekonominius-

socialinius veiksnius, kylančius iš šios veiklos arba ją skatinančius. Ekonominiai-socialiniai 

rekreacinės žvejybos veiksniai – tai meškeriojimui skirtų arba naudojamų prekių gamyba ir 

pardavimas bei susijusių paslaugų ir išteklių pasiūla, darbo vietos, kitos socialinės naudos. 

Skatinantys (arba stabdantys) rekreacinę žvejybą veiksniai – tai išteklių politika ir valdymas 

(įstatymai, teisės aktai, strategijos, gamtos išteklių naudojimo, turizmo planai ir kt.). Tokiai 

platesnei rekreacinei žvejybai (t. y. kartu su valdymu) nusakyti naudojamas rekreacinės 

žuvininkystės terminas (angl. recreational fishery). Nors riba tarp rekreacinės žuvininkystės ir 

rekreacinės žvejybos terminų yra ganėtinai aiški, labai dažnai abu terminai naudojami kaip 

sinonimai moksliniuose straipsniuose, konferencijose, projektuose ir t. t. 

Lietuvos Respublikos terminų banke rekreacinės žvejybos ir rekreacinės žuvininkystės 

apibrėžčių nėra, tad teisinis šių terminų reglamentavimas yra keblus. Įstatymuose yra pateikti tik 

du susiję terminai. 

Pirmas terminas – mėgėjų žvejyba. Jo apibrėžtis pateikta Mėgėjų žvejybos įstatyme 

(Valstybės žinios. 2012, Nr. 108-5463). 



Vadovėlis. 1 skyrius 

4	  
  

Mėgėjų žvejyba – žuvų gaudymas mėgėjų žvejybos įrankiais ir būdais pagal Aplinkos 

ministerijos ar Žemės ūkio ministerijos nustatytą tvarką. 

Norint visiškai suprasti šią apibrėžtį, reikia žinoti mėgėjų žvejybos įrankių sąvokos 

apibrėžtį. Mėgėjų žvejybos įrankiai – visi žuvims vilioti ir pagauti skirti įrankiai, kurių 

pagrindinis elementas yra žvejybinis kabliukas arba kabliukai, taip pat bučiukai ar samteliai 

vėžiams gaudyti, samteliai masalui ar žuvims iš vandens išimti bei povandeninės žūklės įrankiai. 

Mėgėjų žvejybos įstatymo 12 straipsnyje teigiama, kad draudžiama prekiauti mėgėjų žvejybos 

būdu sužvejotomis žuvimis ir iš jų pagamintais produktais, t. y. mėgėjų žvejyba vykdoma 

pramogai ir negali būti vykdoma komerciniais tikslais. 

Kitas įteisintas terminas, glaudžiai susijęs su mėgėjų žvejybos valdymu, yra žodis 

žuvininkystė. Jo sąvoka yra apibrėžta Žuvininkystės įstatyme (Valstybės žinios. 2004, Nr. 73-

2527). 

Žuvininkystė – su žuvų išteklių valdymu, išsaugojimu ir atkūrimu, žvejyba, akvakultūra, 

žuvų perdirbimu, pirminiu žuvininkystės produktų pardavimu ir supirkimu susijusi veikla. 

 Žemės ūkio ministerija, asociacijų sąjunga „Žuvininkų rūmai“ naudoja jau paminėtą 

rekreacinės žuvininkystės terminą (Rekreacinė žuvininkystė…, 2005). Rekreacinės žuvininkystės 

terminas, skirtingai nuo rekreacinės žvejybos, savo sąvokoje apima ir išteklių valdymą. Žodžiu 

„rekreacinė“ bandoma nusakyti, kad žuvininkystė yra taikoma mėgėjų žvejyboje. Rekreacinės 

žuvininkystės terminas yra naudojamas Lietuvos hidrobiologų draugijos leidiniuose 

(Žuvininkystė Lietuvoje VI, 2006), daugelyje Lietuvos mokslinių darbų, nagrinėjančių su 

meškeriojimu susijusias problemas (Kontautas ir kt., 2007; Domarkas ir kt., 2008; Virbickas J., 

2006; Virbickas T. ir Kesminas, 2006). Tačiau rekreacinės žuvininkystės terminas neatitinka 

lietuvių kalbos taisyklių reikalavimų ir neturėtų būti vartotinas. 

Mėgėjų žvejybos terminas lietuvių kalboje pradėtas vartoti 2008 m., įregistravus naująjį 

Mėgėjų žvejybos įstatymo projektą. Termino sinonimas – mėgėjų žūklė. Mėgėjų žvejybos 

termino atsiradimas yra rimtai diskutuotinas. Lietuvos mokslininkai ir visuomenininkai, 

dirbantys žuvų išteklių valdymo srityse, siūlė alternatyvą – naudoti kaip terminą kitą lietuvišką 

žodį meškeriojimas (Kontautas ir kt., 2007; Mėgėjų žvejybos plėtros taryba prie Aplinkos 

ministerijos). Tačiau šiam siūlymui nebuvo pritarta. 

Žodis meškeriojimas, kaip ir meškeriotojas, leidžia aiškiai atskirti ir identifikuoti 

meškeriojimo veiklą ir veikiantįjį. Šių žodžių apibrėžtys yra pateiktos Dabartinės lietuvių kalbos 

žodyne, publikuojamame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tinklalapyje ir Lietuvos 

Respublikos terminų banke: 

Meškeriojimas – žuvų gaudymas meškere; 
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Meškeriojimas – sportinės žūklės rungtis – žuvų gaudymas žūklės įrankiais (meškere, 

spiningu); 

Meškeriotojas – žuvų gaudytojas meškere. 

Pateikti terminai aiškiai nusako, kad veikla (meškeriojimas) ir ją vykdantis asmuo 

(meškeriotojas) yra glaudžiai susiję būtent su mėgėjų žvejybos įrankiu – meškere, t. y. nei 

meškeriojimas, nei meškeriotojas negali būti priskirti verslinei žvejybai (nors kai kuriose šalyse 

yra ir kitų pavyzdžių, ypač vykdant žvejybą jūrose) ar kitokioms žvejyboms. 

O štai žodžiai žvejyba, žūklė, žvejys aiškiai nenusako, ar jų veikla ir (ar) dalyviai 

priskiriami verslinei ar mėgėjų žvejybai, t. y. galimas dviprasmis jų traktavimas. Norint nusakyti, 

kuriai sričiai jie priklauso, reikia naudoti rūšinius dėmenis – verslinė, mėgėjų, specialioji ir t. t. 

Tačiau pasitaiko nemažai atvejų, kai rūšiniai dėmenys nepanaudojami – tuomet sunku suprasti, 

apie kuriuos būtent žvejus ar (ir) žvejybą yra kalbama. 

Todėl žodis meškeriojimas yra naudotinas, kai norima išskirti žuvų gaudymą 

meškerėmis kaip atskirą ir aiškią nekomercinės veiklos rūšį. Žodis meškeriotojas yra naudotinas 

tuomet, kai norime aiškiai nusakyti nekomercinio žvejo tipą. 

 

1.1.2. Tarptautinė terminologija 

Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (angl. Organization 

for Economic Cooperation and Development, OECD) siūlo tokią rekreacinės žvejybos apibrėžtį: 

Rekreacinė žvejyba – bendrąja prasme tai meškeriojimas savo malonumui arba 

sportinis meškeriojimas. OECD teigia, kad teisinė šio termino apibrėžtis gali skirtis įvairiose 

šalyse. Kai kuriose šalyse rekreacinės žvejybos sąvoka apima pramoninę žvejybą ir jos laimikis 

gali būti parduotas. Kitose šalyse rekreacinė žvejyba – tai žvejyba, kurioje negali būti naudojami 

pramoniniai metodai ir laimikis nėra parduodamas (Reviews of Fisheries..., 1998). 

Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (angl. The Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, FAO) pateikia kitokią rekreacinės žvejybos apibrėžtį: 

Rekreacinė žvejyba – tai žvejyba, kurios atstovai, vykdydami šią veiklą, nesiverčia ja 

pagrindiniams gyvybiniams poreikiams tenkinti, o šios veiklos vertė dažnai yra už pačios 

žvejybos ribų (1997 m.). Rekreacinės žvejybos žvejai (arba kitaip, meškeriotojai) paprastai 

išleidžia nemažas pinigų sumas ne tik leidimams žvejoti, bet ir reikalingiems įrankiams, 

transporto ar apgyvendinimo paslaugoms. Išteklių savininkai, profesionalai, laivų savininkai ir 

kitos grupės gali priklausyti nuo šio tipo žvejų, o rekreacinė žuvininkystė gali būti svarbus 

veiksnys kuriant darbo vietas vietinei ekonomikai (Domarkas ir kt., 2008). Todėl rekreacinė 

žvejyba yra ne tik meškeriojimas savo malonumui – tai gali būti svarbi šalies ekonomikos dalis. 
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1.1.3. Europos Sąjungos naudojama terminologija 

Rekreacinėje žuvininkystėje naudojama terminologija yra ganėtinai paini, ką pripažįsta 

daugelio šalių mokslininkai ir politikai (Arlinghaus, 2003; Recreational Angling…, 2004; 

EIFAC Code..., 2008; Arlinghaus ir Cooke, 2009; Ünal, 2010). Plėtojant rekreacinę žvejybą 

svarbu išvengti įvairių jos apibrėžčių painiavos, kas yra labai svarbu vystant tarptautinį 

mokslininkų ir politikų bendradarbiavimą, rengiant ir priimant su rekreacine žuvininkyste 

susijusius įstatymus bei teisės aktus regioniniu ir tarptautiniu lygmeniu. 

Siekiant atstovauti ir ginti Europos meškeriotojų interesus politiniu lygmeniu, 1994 m. 

buvo įkurta tarptautinė organizacija – Europos meškeriotojų aljansas (angl. European Anglers 

Alliance, EAA). Aljansas vienija 17 Europos šalių (ne tik ES) meškeriotojų nevyriausybines 

organizacijas. Europos meškeriotojų aljansas, suprasdamas naudojamos terminologijos 

neapibrėžtumo sukeliamas problemas, 2004 m. nustatė šias rekreacinėje žvejyboje naudojamų 

terminų apibrėžtis (Recreational Angling…, 2004): 

Rekreacinė žvejyba (liet. mėgėjų žvejyba; aut. past.) – tai žvejyba, kuri negali būti 

laikoma komercine. 

Meškeriojimas – tai žvejyba naudojant valą ir kabliukus. 

Meškeriojimas – tai veikla, skirta sugauti žuvį naudojant meškerykotį su valu arba 

tiesiog laisvą valą (aut. pastaba be meškerykočio) nekomerciniais tikslais. 

Rekreacinis meškeriojimas – tai veikla, skirta sugauti žuvį naudojant meškerykotį su 

valu arba tiesiog laisvą valą (aut. pastaba be meškerykočio) nekomerciniais tikslais. 

Rekreaciniai meškeriotojai savo sugautų žuvų neparduoda. 

Rekreacinio meškeriojimo sektorius – šis sektorius apima meškeriotojus, jiems skirtų 

žvejybos įrankių gamintojus ir parduotuves, masalų tiekėjus, valčių nuomą, rekreacinių valčių 

gamintojus ir tiekėjus, specializuotą žiniasklaidą (media), meškeriojimo turizmą ir kitas 

komercines veiklas ir organizacijas, kurios užsiima aplinkos (aut. pastaba gamtos išteklių) 

vadyba (viešosios įstaigos) ir nuo kurių veiksmų gali kisti ar tiesiogiai priklauso rekreacinis 

meškeriojimas (1.1.3.1 pav.). 

Rekreacinės žvejybos sampratą apima labai daug žuvų gaudymo veiklų: meškeriojimas; 

sportinis meškeriojimas; nedideli laivai ir (ar) kateriai, ekipiruoti tinklais, tinklaičiais arba 

statomaisiais valais / įrankiais ekipiruotos valtys; rankomis sustatomi meškeriojimo valai (aut. 

past. meškeriotojų dažniausiai vadinami pastatomaisiais „šniurais“), kiti įrankiai ir tinklai (aut. 

past. įvairių tipų bučiai, samteliai, kai kuriose šalyse leidžiami ir nedideli tinklai); stacionarūs 

jūriniai dugniniai tinklai; nardymas ir sportinis nardymas su povandeniniais šautuvais (aut. past. 

povandeninė medžioklė); įvairios kitos žvejybos rūšys, kurios atitinka pagrindinį rekreacinės 

žvejybos reikalavimą – veikloje negali būti jokios prekybos sugautomis žuvimis (1.1.3.2. pav.). 
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1.1.3.1 pav. Mėgėjų žvejybos (rekreacinio meškeriojimo) sektorius 

 

 
 

 
 

1.1.3.2. pav. Mėgėjų žvejybos (rekreacinės žvejybos) rūšys 
* – Lietuvoje priskiriama verslinei žvejybai 
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Rekreacinis meškeriojimas. Rekreacinis meškeriojimas gali būti tik nekomercinis; 

rekreaciniai meškeriotojai savo sugautų žuvų niekada neparduoda. Rekreaciniai meškeriotojai 

gali savo laimikį paleisti atgal į vandenį arba pasilikti savo šeimos poreikiams (pagal 

galiojančius vietinius įstatymus). 

Kai kuriais atvejais meškeriojimas gali būti ne tik rekreacinis, bet ir komercinis, 

nepaisant to, kad yra naudojami mėgėjų žvejybos įrankiai. Pavyzdžiui, jūrose sėkmingai 

vykdoma tunų žvejyba meškerėmis iš nedidelių laivų (1.1.3.3. a ir b pav.) – visa tai yra mėgėjų 

žvejybos įrankiai. Jeigu mėgėjų žvejybos įrankiais sužvejoti laimikiai yra vėliau parduodami – 

tokia žvejyba gali būti laikoma komercine. 

Kai kuriose šalyse pardavinėti mėgėjų žvejybos metu sugautas žuvis yra draudžiama 

(tarp jų ir Lietuvoje; Mėgėjų žvejybos įstatymas (Valstybės žinios. 2012, Nr. 108-5463)), o kai 

kuriose šalyse leidžiama tai daryti (tik gali būti reikalaujama specialaus leidimo tokiai žvejybai). 

Todėl riba tarp rekreacinio ir komercinio meškeriojimo priklauso ne tik nuo naudojamos 

žvejybos įrangos, bet ir gali skirtis priklausomai nuo šalyje galiojančių įstatymų. 

Rekreacinis meškeriojimas vykdomas pačiais įvairiausiais tikslais ir turi begalę 

motyvacijų. Pagrindiniai jų yra poilsis gamtoje, aplinkos, žuvų elgsenos ir bendras gamtos ir (ar) 

gamtos mokslų pažinimas, sportiniai iššūkiai ir pasiekimai meškeriojime, sveikas laisvalaikio 

praleidimas, sveikatos ligų prevencija ir (ar) gydymas ir t. t. Kai kurios šalys ir organizacijos 

rekreaciniam meškeriojimui nusakyti naudoja terminą sportinis meškeriojimas. Abu terminai 

dažnai yra laikomi lygiaverčiais ir jų naudojimas priklauso tik nuo konteksto. 

 
 

     
                                     a)                                                                         b) 

 

1.1.3.3. pav. Žvejyba jūroje mėgėjų žvejybos įrankiais 
Šaltinis: a) Eg. Vilkausko meškeriojimo kelionių archyvas; b) www.andreastoycharters.com 
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Rekreacinės žvejybos ir rekreacinio meškeriojimo santykis. Aptarėme rekreacinį 

meškeriojimą ir rekreacinę žvejybą. Kuo gi jos skiriasi? Europos meškeriotojų aljansas teigia, 

kad rekreacinis meškeriojimas yra viena rekreacinės žvejybos formų (1.1.3.1. lentelė). Didžioji 

dalis socialinių ir ekonominių rekreacinės žvejybos laimėjimų pasiekiama būtent rekreacinio 

meškeriojimo srityje. Palyginus šių rekreacinių veiklų poveikį žuvų ištekliams ir aplinkai 

darnaus vystymosi kontekste, akivaizdu, kad rekreacinis meškeriojimas yra gerokai pranašesnis 

už bet kuriuos kitus tvarios žvejybos būdus – komercinius ir nekomercinius. 

Pagrindiniai rekreacinio meškeriojimo privalumai lyginant su kitais žvejybos būdais: 

1) gali būti naudojami selektyvūs (atrinkti), tik tam tinkamoms žuvų rūšims pagauti 

skirti žvejybos įrankiai, t. y. galima išvengti nepageidaujamų laimikių (pvz., 

saugomų ar tuo metu draudžiamų gaudyti ichtiofaunos rūšių); 

2) meškeriotojai turi galimybę sugautas žuvis paleisti atgal į vandenį; meškeriotojų 

paleidžiamų žuvų mirtingumas yra žemas. 
 

1.1.3.1. lentelė. Pagrindiniai žvejybos terminų skirtumai 
Šaltinis: Rekreacinio meškeriojimo apibrėžtys (2004). Europos meškeriotojų aljansas. 

 
Rekreacinė žvejyba / nekomercinė žvejyba Komercinė žvejyba 

Rekreacinis / sportinis 

meškeriojimas 

Kitos rekreacinės žvejybos rūšys 

(tinklai, statomieji įrankiai, 

povandeninė medžioklė) 

Bet kurios formos (įskaitant 

ir komercinį meškeriojimą) 

 

 

1.1.4. Šiame darbe naudojamos sąvokos ir terminologija 

Kitose šalyse sukurtos rekreacinės žvejybos, rekreacinio meškeriojimo, o kai kuriais 

atvejais ir sportinio meškeriojimo sąvokos atitinka lietuvių kalboje naudojamo mėgėjų žvejybos 

termino sąvoką. Iš esmės pateiktose užsienietiškose sąvokose yra kai kurių nedidelių tarpusavio 

skirtumų, kurie atsiranda dėl skirtingų teisinių apibrėžčių bei kitų priežasčių, tačiau lietuvių 

kalboje yra naudotinas mėgėjų žvejybos terminas. 

Mėgėjų žvejyba – žuvų gaudymas mėgėjų žvejybos įrankiais ir būdais nustatyta tvarka 

nekomerciniais tikslais.* 

Įstatyminė šio termino sąvoka buvo trumpai papildyta žodžių junginiu nekomerciniais 

tikslais, atsižvelgiant į Europoje naudojamas apibrėžtis. Iš vienos pusės, šio žodžių junginio 

naudojimas sąvokoje atitinka Mėgėjų žvejybos įstatymo 12 str. 2 p. reikalavimus (Valstybės 

žinios. 2012, Nr. 108-5463), iš kitos – yra aiškus mėgėjų žvejybos požymis, nes ši žvejyba 

suvokiama kaip verslinės žvejybos priešprieša. 
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Rekreacinės žuvininkystės terminą, atsižvelgiant į jo vartojimo Lietuvos moksliniuose 

darbuose kontekstą, iš esmės turėtume vadinti žuvininkyste, orientuota į mėgėjų žvejybą, arba – 

mėgėjų žvejybos žuvininkyste. Tačiau oficialios šio termino apibrėžties nėra. Vertindami 

žuvininkystės termino sąvoką, pateiktą Žuvininkystės įstatyme (Valstybės žinios. 2004, Nr. 73-

2527), ir mėgėjų žvejybos veiklas, gauname tokią apibrėžtį: 

Mėgėjų žvejybos žuvininkystė (MŽŽ) – su žuvų išteklių valdymu, išsaugojimu ir 

atkūrimu, akvakultūra ir mėgėjų žvejyba susijusi veikla (sudaryta pagal Žuvininkystės įstatymo 

žuvininkystės apibrėžtį eliminuojant verslinės žvejybos veiklas). 

Mėgėjų žvejybos žuvininkystės terminas galėtų būti naudojamas, kai norima kalbėti apie 

mėgėjų žvejybą kaip reiškinį, vienijantį įvairias su mėgėjų žvejyba susijusias veiklas. Tačiau 

diskutuotina, ar mėgėjų žvejybos prekių gamyba ir tiekimas, mėgėjų žvejybos ir su ja susijusių 

paslaugų teikimas gali būti vadinamas žuvininkystės sudėtine dalimi. 

Europos meškeriotojų aljansas visoms mėgėjų žvejybos veikloms nusakyti siūlo naudoti 

mėgėjų žvejybos (rekreacinio meškeriojimo) sektoriaus sąvoką: 

Mėgėjų žvejybos sektorius (MŽS) – ūkio sektorius, apimantis meškeriotojus, mėgėjų 

žvejybos prekių gamybą, tiekimą ir pardavimus, mėgėjų žvejybos ir su ja susijusių paslaugų 

teikimą ir žuvų išteklių valdymą jos reikmėms.* 

Kalbant apie mėgėjų žvejybą kaip reiškinį, mėgėjų žvejyba bendrąja prasme – tai 

socialinis-ekonominis reiškinys, kuris apima meškeriotojus, mėgėjų žvejybos prekių gamybą, 

tiekimą ir pardavimus, mėgėjų žvejybos ir su ja susijusių paslaugų teikimą ir žuvų išteklių 

valdymą jos reikmėms. 

Šiame darbe taip pat yra naudojami šie terminai ir apibrėžtys: 

Meškeriojimas – žuvų gaudymas meškere;  

Meškeriotojas – žuvų gaudytojas meškere. 

Siekiant išvengti painiavos dėl nenusistovėjusios terminologijos, toliau vadovėlyje bus 

naudojamos tik šiame poskyryje esančios ir paryškintos sąvokos bei terminai. 

 

* – terminai ir jų apibrėžtys buvo sudaryti atsižvelgiant į tarptautinę terminologiją ir 

bendradarbiaujant su Valstybine lietuvių kalbos inspekcija. 
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1.2. Mėgėjų žvejybos apžvalga 

1.2.1. Mėgėjų žvejyba kaip socialinis reiškinys 

Mėgėjų žvejyba yra viena populiariausių laisvalaikio praleidimo formų kaip pasaulyje, 

taip ir Lietuvoje (Virbickas J., 2006). Europoje šio laisvalaikio pomėgio populiarumas 

vidutiniškai sudaro apie 4 proc. gyventojų, tačiau yra šalių, kuriose meškeriotojų yra daug 

daugiau (pvz., Švedijoje – 27 proc., Suomijoje – net 42 proc. gyventojų). Meškeriojimo 

populiarumą iš dalies sąlygoja tai, kad ši veikla yra prieinama žmonėms nepriklausomai nuo 

socialinės padėties, amžiaus, lyties, fizinio pasirengimo ir t. t. – meškerioti gali beveik visi. 

Kodėl žmonės meškerioja? Manoma, kad žuvų gaudymas leidžia žmogui patenkinti 

pirmykščio gamtos išteklių medžiotojo, surinkėjo instinktus. Pastarieji, nors ir priblėsę per 

tūkstančius metų, daugelyje mūsų visgi išliko vienokiu ar kitokiu pavidalu. Juk, be 

meškeriojimo, žmonės taip pat mėgsta grybauti, uogauti, riešutauti, medžioti ir kitaip naudotis 

natūraliai gamtos teikiamais maisto ištekliais, nepaisant to, kad iš šių veiklų gaunamus gamtos 

produktus paprasčiau ir pigiau yra nusipirkti parduotuvėje. Visgi dalis žmonių yra linkę 

„medžioti“ gamtoje iki šiol, dažniau patirdami malonumą nuo paties veiklos proceso nei nuo 

gaunamų praktinių naudų maisto pavidalu, nors pastarosios naudos kai kur pradeda populiarėti 

kartu su ekologiškų produktų vartojimu. 

Norint pasinaudoti gamtos ištekliais, reikia pažinti natūralią aplinką ir joje vykstančius 

dėsningumus, t. y. norėdami pagauti žuvį turime daug ko išmokti – pradedant nuo elementarios 

žuvų biologijos ir geografijos bei paties meškeriojimo pradmenų ir baigiant gilinimusi į tokius 

mokslus, kaip zoologija, entomologija, hidrologija, meteorologija, okeanologija bei kt. Daug ką 

galima sužinoti vadovėliuose ir kitose mokslo bei informacijos sklaidos priemonėse ir daug ką – 

tiesiog būnant gamtoje ir stebint mus supančią aplinką. Šie praktiniai ir teoriniai veiksmai 

papildo vienas kitą ir leidžia priartėti prie tikslo – žuvies sugavimo. Todėl meškeriojimas yra ne 

tik pomėgis, bet dažnai ir intelektualus procesas bei pažinimas, galintis vykti ne tik kabinete ar 

namie – bet ir gyvai realiame gyvenime besilankant gamtoje. Kiek, kuo ir į ką gilintis ir domėtis 

– kiekvienas sprendžia pagal savo poreikius ir pomėgius. 

Meškeriojimas – tai ir fizinė veikla. Norint meškerioti, reikia keliauti, vykti prie 

vandens telkinių, ieškoti juose žvejybai tinkamų vietų, ieškoti pačių žuvų, bristi, irkluoti ir t. t. 

Meškeriojant yra ir sėslių gaudymo būdų, kai fizinis aktyvumas minimalus, ir labai aktyvių būdų 

– kai reikia visą dieną mojuoti meškere bei keliauti pakrantėmis ne vieną kilometrą. 

Meškeriojimas gali būti labai įdomus sportas, kuriame gali draugiškai ir mėgėjiškai 

rungtyniauti draugai ir (ar) kolegos, o gali rungtis ir meškeriojimo būdų ekspertai bei 

profesionalai, kurie kuria meškeriojimo raidos kryptis, tendencijas ir net madas. Sportinis 
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meškeriojimas – azartiškas ir įdomus užsiėmimas, sulaukiantis nemažai dalyvių ir žiūrovų bei jų 

dėmesio. 

Meškeriojimą galima vertinti kaip bendravimo (komunikacijos) būdą, kuris jungia 

meškeriotojus į įvairias organizacijas, sąjungas, klubus ir t. t. Šios organizacijos dažnai turi 

didelės įtakos politiniams aplinkosauginiams sprendimams žuvų išteklių bei vandens telkinių 

valdymo ir kitos aplinkos srityse. 

Galų gale mėgėjų žvejyba yra puikus poilsis; ne veltui ji angliškai vadinama rekreacine 

(angl. recreational), t. y. poilsine, jėgas atstatančia žvejyba. Meškeriojimas gali būti laikomas ir 

sveikatinimo veikla, kuri kovoja su įvairiais sveikatos sutrikimais ir negalavimais, 

atsirandančiais dėl menko fizinio aktyvumo ar įtemptų gyvenimo sąlygų, bei prevencinė 

užimtumo veikla jaunimui, atribojanti juos nuo svaigalų ir kvaišalų vartojimo. 

Meškeriojimas neapsiriboja tik žuvų gaudymu: tai yra ir poilsis, ir buvimas gamtoje, jos 

pažinimas, grožėjimasis ja, fizinė veikla ir netgi tam tikras sportas. Supratimas priklauso nuo 

žmogaus išsilavinimo, vidinės kultūros ir nuo iš mažens susidariusio požiūrio į mus supančią 

gyvąją gamtą (Kontautas ir kt., 2007). 

 

1.2.2. Mėgėjų žvejybos vaidmuo ekonomikoje 

Šiuolaikinė mėgėjų žvejyba yra ne tik plačiai paplitęs socialinis reiškinys, bet ir labai 

rimtas ekonomikos variklis. Išsivysčiusios šalys jau seniai suvokė meškeriojimo vaidmenį 

įvairiose ūkinėse veiklose, todėl nuolat remia mėgėjų žvejybos plėtrą. 

Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) 46 mln. meškeriotojų 2011 m. 

išleido savo pomėgiui 48 mlrd. JAV dolerių (toliau – $), arba vidutiniškai po 1000 $  vienam 

asmeniui. Kad suprastume, daug tai ar mažai tokioje turtingoje šalyje, kaip JAV, galima 

paminėti, kad tais pačiais metais „Google“ pardavimai sudarė 38 mlrd. $, o „Intel“ – 44 mlrd. $. 

Jeigu mėgėjų žvejybos sektorių įvertintume kaip vienos korporacijos veiklą, ji patektų į 51-ąją 

vietą iš 500 stambiausių JAV korporacijų sąrašo, kurį vainikuoja tokie verslo gigantai, kaip 

„Microsoft“. Taigi mėgėjų žvejyba verslo pasaulyje užima išties rimtą vietą ir laikoma svarbia 

ūkio šaka (Sportfishing in America, 2008; Sportfishing in America, 2013). 

Vien tik iš prekybos sumokėti mokesčiai sudarė 15 mlrd. $, kurių viena pusė patenka į 

vietinį biudžetą, kita – į bendrą nacionalinį biudžetą. Verta paminėti, kad Aplinkos apsaugos 

agentūrai išlaikyti JAV išleidžia 10 mlrd. $ kasmet (Environmental Protection..., 2013), o visos 

šalies gamtinių išteklių ir aplinkos valdymui JAV skiria per 33 mlrd. $ per metus (US Senate..., 

2006). Iš MŽS prekybos gaunamos pajamos leidžia JAV išlaikyti didelę dalį viso valstybinės 

aplinkosaugos aparato, kuris rūpinasi ne tik mėgėjų žvejybos ir žuvų išteklių apsaugos 

problemomis. Kitaip tariant, MŽS finansinė nauda pasiekia ir kitas aplinkosaugos sritis. 
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JAV mėgėjų žvejybos sektoriaus finansines naudas sudaro ne tik pardavimai, bet ir kitos 

veiklos: pajamos iš žvejybos leidimų, papildomos pajamos iš meškeriojimo įrangos 

aplinkosauginio mokesčio ir kt. (išsamesnė JAV mėgėjų žvejybos sektoriaus apžvalga yra 

pateikta 1.2.4. poskyryje). Mėgėjų žvejybos sektorius JAV sukūrė ir išlaiko beveik 1 mln. darbo 

vietų, jo ekonomikoje kasmet cirkuliuoja iki 125 mlrd. $ (Sportfishing in America, 2008; 

Sportfishing in America, 2013). Esant tokiems dideliems pinigų srautams, JAV politikai negalėjo 

nepastebėti MŽS vaidmens ekonomikoje ir viešajame sektoriuje – todėl valdžios institucijų 

dėmesys MŽS plėtrai šioje šalyje yra vienas didžiausių pasaulyje. 

Ekonomiškai pasiteisinančių MŽS pavyzdžių yra ne tik JAV – mėgėjų žvejyba ir jos 

sektorius sėkmingai veikia daugelyje išsivysčiusių valstybių. Pavyzdžiui, Europos Sąjungos 

MŽS iki 2003 m. buvo vertinamas 25 mlrd. € (Domarkas ir kt., 2008). Todėl besivystančios 

šalys skiria vis daugiau dėmesio mėgėjų žvejybos plėtrai, ypač, kad joje galima efektyviai ir 

darniai subalansuoti ne tik socio-ekonominius, bet ir aplinkosauginius tikslus. 

Lietuvoje valdžios institucijų dėmesys mėgėjų žvejybai taip pat auga. Lietuvos MŽS 

minimaliausiais skaičiavimais kasmet generuoja 137 mln. Lt ekonomiką (Miškinienė, 2013), 

tačiau yra tyrimų, rodančių, kad šis skaičius gali siekti nuo 181 iki 382 mln. Lt (Adelšin, 2011). 

 

1.2.3. Darnusis vystymasis mėgėjų žvejyboje 

Mėgėjų žvejyba generuoja didelius pardavimus ir gamybą, sukuria tūkstančius darbo 

vietų, daro didelę įtaką aplinkosauginiams sprendimams. Visi šie procesai yra glaudžiai susiję ir 

yra priklausomi vienas nuo kito, kas svarbu vystant kažkurį vieną, taip pat rūpinantis ir likusiais 

procesais. Bendrąja prasme darni ekonominių, socialinių ir aplinkosauginių procesų, 

vykstančių mėgėjų žvejybos sektoriuje, raida vadinama darniuoju vystymusi mėgėjų žvejyboje. 

Norint aiškiau suprasti darnaus vystymosi esmę, reikia susipažinti su pagrindiniais jo 

aspektais ir teiginiais. Yra labai daug darnaus (arba tvaraus) vystymosi apibrėžčių, tačiau iš 

esmės jos nedaug skiriasi viena nuo kitos. Mokslinėje literatūroje dažniausiai yra vartojama 

Jungtinių Tautų (JT) Pasaulinės aplinkos apsaugos ir plėtros komisijos (angl. United Nations 

World Commission on Environment and Development) pateikta apibrėžtis, kurioje darnus 

vystymasis apibūdinamas kaip vystymasis, tenkinantis dabartinio laikotarpio poreikius, 

nesudarant pavojaus būsimoms kartoms juos tenkinti, t. y. ekonomikos plėtra atitinka 

aplinkosauginius reikalavimus (vertimas – Domarkas ir kt., 2012). Klasikinė darnaus 

vystymosi trijų komponenčių schema pateikiama paveikslo 1.2.3.1. a dalyje. Prie klasikinės 

schemos dažnai pridedama trečioji komponentė – socialinio sektoriaus raida arba tiesiog 

visuomenė. Modernią darnaus vystymosi schemą (pav. 1.2.3.1 b) pasiūlė Vytauto Didžiojo 

universiteto profesorius Romualdas Juknys (Juknys, 2010). Iš jos matyti, kad aplinkos ištekliai 
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gali būti laikomi svarbiausia „pamatine“ komponente, nes jos nesant kitų komponenčių raida 

labai abejotina. Tai taikytina ir mėgėjų žvejybos sektoriui. Mėgėjų žvejybos objektas, arba 

naudojami ištekliai, yra žuvys ir jų gyvenamoji aplinka. Nesant šių išteklių pakankamai, nebus 

ką meškerioti ir MŽS susitrauks: mažės meškeriotojų, mažės jiems gaminamų prekių ir teikiamų 

paslaugų vartojimas, mažės darbo vietų, mažės MŽS sumokami mokesčiai – atitinkamai 

sumenks ir visos socio-ekonominės MŽS sukuriamos naudos. 

 

  
                                 a)                 b) 
 

1.2.3.1. pav. Darnaus vystymosi schemos (a – klasikinė; b – moderni) 
Šaltinis: a) Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutas (2013); 

b) Juknys, R. (2010). Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros galimybės darnaus vystymosi kontekste. 

 

Toliau pateikiamos mėgėjų žvejybos sektoriaus veiklos vertinant jas darnaus vystymosi 

komponenčių kontekste, t. y. apžvelgiamos ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės mėgėjų 

žvejybos naudos. Bendras šių naudų vaizdas schematiškai yra pateiktas 1.2.3.2. paveiksle. 

Ekonominė nauda. Ekonominėje komponentėje mėgėjų žvejyba pasireiškia per prekių 

meškeriojimui gamybą, prekių ir paslaugų pardavimus bei šių veiklų mokesčius, taip pat per 

žvejybos leidimų pardavimus (viešosios paslaugos). Kitaip šią komponentę galima apibūdinti 

kaip tiesiog visas mėgėjų žvejybos sektoriaus (MŽS) ir (ar) su juo susijusias ūkines-ekonomines 

veiklas, t. y. šiose veiklose dalyvauja meškeriotojai, jiems skirtų žvejybos įrankių gamintojai ir 

parduotuvės, masalų tiekėjai, poilsinių laivų gamintojai ir tiekėjai, mėgėjų žvejybos žiniasklaida, 

žvejybos turizmo verslas ir kitos komercinės veiklos ir organizacijos, kurios užsiima gamtos 

išteklių vadyba ir nuo kurių veiksmų gali kisti ar tiesiogiai priklauso mėgėjų žvejyba. Visi šių 

veiklų dalyviai kuria pridėtinę vertę ir moka mokesčius valstybei. 
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Socialinė gerovė. Pagrindinius veiksnius socialinėje komponentėje sudaro sukuriamos 

darbo vietos, sveikas žmonių laisvalaikio užimtumas (ypač jaunimo), sveikatos ligų prevencija 

(fizinis žmonių aktyvumas, buvimas gryname ore), socializacija (veiklos meškeriotojų klubuose, 

sąjungose bei kitokiose organizacijose ir t. t.). 

Darbo vietos. Mėgėjų žvejybos sektorius, ypač jo gamybos, prekybos ir paslaugų 

sektoriai, sukuria daug darbo vietų. Nors darbo vietų atsiradimas siejamas su ekonomine raida, 

pats laimėjimas arba nauda yra priskiriama socialiniam sektoriui, nes žmonės gauna darbinį 

užimtumą ir santykinai pastovų pajamų ir pragyvenimo šaltinį. 

 
 

   

 

1.2.3.2. pav. Rekreacinės žvejybos veiksniai darniame vystyme 
Šaltinis: Adelšin, V. (2012). Mėgėjų žvejybos valdymo optimizavimas Lietuvoje 

(atsižvelgiant į naująjį Mėgėjų žvejybos įstatymą (Valstybės žinios, 2012, Nr. 108-5463) 

 

Poveikis sveikatai. Mėgėjų žvejybos poveikis sveikatai aprašomas daugelyje įvairių 

mokslinių darbų ir ataskaitų (The National Recreational..., 1994; Recreational fishing in 

Australia, 2011). Meškeriojimas skatina žmones daug laiko leisti prie vandens telkinių, kurie 

dažnai sukuria sveikatai palankų mikroklimatą: žmonės kvėpuoja švariu ir drėgnu oru, kas 

sudaro teigiamą profilaktiką prieš įvairias kvėpavimo sistemos ligas. Buvimas ramioje aplinkoje 

ir atitrūkimas nuo civilizacijos rūpesčių yra gera prevencija prieš stresus ir sparčiai augantį kiekį 

psichologinių sutrikimų, kurie laikomi neatsiejama šiuolaikinio gyvenimo dalimi (McManus, 

2011). Dalis meškeriojimo būdų (spiningavimas, žvejyba museline meškere, kai kurie žvejybos 

nuo ledo būdai) reikalauja nemažo fizinio aktyvumo, kai reikia daug vaikščioti. Judėjimas ir 

fizinis krūvis – svarbi širdies ir kraujagyslių ligų profilaktika. 
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Mėgėjų žvejybos poveikis sveikatai pasireiškia per sveiko maisto vartojimą – 

meškeriotojų pagaunamos žuvys dažnai yra labai vertingas, ekologiškas maisto produktas, kuris 

gali papildyti jų mitybos racioną. Dietologai rekomenduoja valgyti žuvį bent du kartus per 

savaitę, tačiau toli gražu ne visi gyventojai gali sau leisti įsigyti kokybiškos žuvies parduotuvėse, 

ypač besivystančiose valstybėse. Todėl meškeriojimas iš dalies sprendžia ir šią problemą. 

Mėgėjų žvejyboje dalyvauja daug jaunimo – skirtingose šalyse vaikai sudaro nuo kelių 

iki kelių dešimčių procentų visų meškeriotojų (pvz., Jungtinėse Amerikos Valstijose šis skaičius 

neseniai peržengė 39 proc. ribą (Sportfishing in America, 2013)). Jaunimo įtraukimas į mėgėjų 

žvejybą iš dalies priklauso nuo valstybės paramos ir politikos mėgėjų žvejybos atžvilgiu. 

Išsivysčiusios šalys mėgėjų žvejybą laiko viena priemonių sprendžiant jaunimo užimtumo 

problemas bei viena prevencinių nepilnamečių svaigalų ir kvaišalų vartojimo priemonių – todėl 

jos remia mėgėjų žvejybos programas, skirtas jaunimui. 

Išvardytos socialinės naudos leidžia taupyti šalių biudžetams milijonines lėšas sveikatos 

ir socialinės apsaugos sektoriuje, taigi atneša nemažas finansines naudas valstybei. 

Socializacija. Mėgėjų žvejyba svarbi kaip žmonių socializacijos reiškinys – kaip jau 

minėta 1.2.1. poskyryje, ji jungia meškeriotojus į įvairias organizacijas, klubus, visuomeninius 

judėjimus, sąjungas ir t. t. Pastarosios organizuoja laisvalaikį savo nariams, įtraukia į 

meškeriojimą kitus žmones, organizuoja mėgėjų žvejybos varžybas bei kitus renginius, skirtus 

meškeriojimui, jungia sportinio meškeriojimo atstovus bei vysto meškeriojimo sportą, dažnai 

aktyviai dalyvauja aplinkosauginėje veikloje ir įtraukia į įvairių aplinkosauginių problemų 

sprendimą visuomenę. 

Aplinkos apsauga. Pagrindinius mėgėjų žvejybos veiksnius aplinkos apsaugos 

komponentėje sudaro: 

• aplinkosauginis švietimas (galima priskirti ir prie socialinių veiksnių); 

• labdara ir parama aplinkosauginiams projektams; 

• dalyvavimas aplinkosauginių organizacijų veiklose, aplinkosauginių organizacijų 

steigimas, t. y. suinteresuotų asmenų veikla; 

• tiesioginis praktinis dalyvavimas aplinkosaugoje – valstybinių aplinkosaugos 

tarnybų informavimas apie aptinkamus pažeidimus, dalyvavimas aplinkosaugos 

kontrolės išvykose (reiduose), tapimas neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais, 

reindžeriais, kitais aplinkosaugos savanoriais; 

• žuvų išteklių apsaugos finansavimas iš žvejybos leidimų bei MŽS verslo mokesčių. 

Aplinkosauginis švietimas. Meškeriojimas dažnai paskatina domėtis labai įvairiomis 

aplinkosaugos problemomis – pradedant žuvų ištekliais, vandens telkinių ir jų aplinkos 

tausojimu ir baigiant klimato kaitos ir (ar) pasaulinio vandenyno išsaugojimo klausimais. Visa tai 
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galima įvardyti kaip savanorišką aplinkosauginį švietimą, kurio pasekmės yra aktyvus 

meškeriotojų dalyvavimas aplinkosauginėse veiklose. 

Parama ir labdara. Viena iš aplinkosauginio švietimo pasekmių yra daugelyje šalių 

vykdoma meškeriotojų savanoriška finansinė parama įvairiems aplinkosaugos darbams atlikti. 

Pavyzdžiui, JAV meškeriotojai įvairiems žuvų apsaugos ir tyrimų projektams kasmet paaukoja 

nuo 200 iki 400 mln. $ (Sportfishing in America, 2008; Sportfishing in America, 2013). 

Poveikis aplinkosauginiams sprendimams, suinteresuotų asmenų veikla. Mėgėjų 

žvejybos sektorius gali daryti (kai kuriose šalyse ir daro) didelę teigiamą įtaką 

aplinkosauginiams sprendimams, ypač susijusiems su žuvų išteklių valdymu. Kaip jau buvo 

minėta (14 psl.), beveik visas mėgėjų žvejybos sektorius (iš dalies išimtį sudaro tik valstybinis 

žuvų išteklių valdymas) daugiausiai remiasi žuvų išteklių būkle, todėl MŽS dalyviai – 

meškeriotojai bei MŽS verslo atstovai – yra tiesiogiai suinteresuoti gera žuvų išteklių būkle 

asmenys. 

Daugelyje pasaulio šalių suinteresuotųjų asmenų dalyvavimas gamtos išteklių valdyme 

yra pripažintas elementas, reikalingas tiek aplinkosaugos politikos formavimui, tiek veiklų 

planavimui ir tvarkymui. Mokslinėje literatūroje suinteresuotieji asmenys – tai asmenys arba jų 

grupės, kuriuos domina tam tikra veikla bei jos pasekmės ar kurių interesus veiklos gali 

paveikti (Mierauskas, 2010). Suinteresuotais asmenimis gali būti labai įvairios asmenų grupės 

arba pavieniai asmenys. Asmenų grupėms priskiriamos įvairios bendruomenės, socialinės 

grupės, įvairios institucijos, asociacijos ir nevyriausybinės organizacijos (NVO). Suinteresuotų 

asmenų veiklą, atitinkančią mėgėjų žvejybos tikslus, dažniausiai finansuoja MŽS verslo atstovai. 

Praktinė aplinkosauga. Dar vienas svarbus mėgėjų žvejybos laimėjimas – meškeriotojų 

dalyvavimas praktinėje aplinkosaugoje, t. y. pagalba valstybinėms aplinkosaugos tarnyboms. Dėl 

savo pomėgio meškeriotojai daug laiko praleidžia gamtoje prie vandens telkinių ir atitinkamai 

pastebi aplinkosaugos pažeidimus. Kadangi daugumai meškeriotojų rūpi žuvų išteklių bei 

aplinkos padėtis, jie informuoja valstybines aplinkosaugos tarnybas apie aptinkamus pažeidimus 

ir kitas neteisėtas veikas aplinkosaugos atžvilgiu. Be to, meškeriotojų skaičius bei vandens 

telkinių lankomumas yra daug didesnis nei valstybinės aplinkosaugos pareigūnų, todėl ir 

pažeidimų meškeriotojai aptinka daug kartų daugiau. 

Meškeriotojų ir aplinkosaugos darbuotojų partnerystė duoda labai gerus gamtos išteklių 

apsaugos rezultatus. Daugelio šalių žuvų išteklių apsaugos inspekcijų vadovai pabrėžia, kad 

meškeriotojai yra aplinkosaugininkai iš prigimties ir jų indėlis į žuvų apsaugą yra labai didelis. 

Siekdami padėti kovoti su brakonieriais, dalis meškeriotojų tampa neetatiniais aplinkos 

apsaugos inspektoriais, reindžeriais, kitais aplinkos apsaugos savanoriais. Tokia praktika, kai 

meškeriotojai savanoriškai ir negaudami finansinio atlygio gali gauti valstybės įgaliojimus 
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vykdyti kai kurias valstybinių aplinkosaugos inspektorių funkcijas, vykdoma JAV, Kanadoje, kai 

kuriose Europos Sąjungos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje. 

Žuvų išteklių apsaugos finansavimas. Daugelyje šalių žuvų išteklių aplinkos apsaugos 

veiklos yra finansuojamos iš meškeriotojų sumokamų mokesčių už žvejybos leidimus. Kai 

kuriose šalyse yra papildomi mokesčiai mėgėjų žvejybos įrankių ir prekių pardavimui, kurie 

skiriami tik žuvų išteklių atkūrimo darbams atlikti. Šie mokesčiai dažnai sudaro žymias sumas, 

kurių vaidmuo aplinkosaugos darbuose išties yra labai svarus. 

Visos šios MŽS dalyvių veiklos yra svarbus indėlis į bendrąją aplinkosaugą. Mėgėjų 

žvejybos naudą žuvų išteklių išsaugojimui patvirtina daugybė atliktų mokslinių tyrimų (Granek 

ir kt., 2008). 

 

1.2.4. Mėgėjų žvejyba Europos Sąjungoje ir pasaulyje 

Europos Sąjunga. Daugelyje išsivysčiusių pasaulio šalių mėgėjų žvejybos sektorius 

sudaro svarbią ekonomikos dalį ir sulaukia didelio valdžios palaikymo jo plėtrai. Vien Europos 

Sąjungoje iki 2003 m. buvo 2900 įmonių (gamintojų ir didmenininkų), besiverčiančių mėgėjų 

žvejybai skirtų įrankių prekyba; šioje sferoje buvo sukurta 60 tūkst. darbo vietų, o metinė 

apyvarta sudarė 5 mlrd. €. Mažmeninės prekybos sektorius sudarė 12900 žvejybos įrankių 

parduotuvių, kuriose dirbo 39 tūkst. darbuotojų. Taigi bendras darbuotojų skaičius sudarė 99 

tūkst. žmonių. Visų jų paslaugomis naudojosi 25 mln. meškeriotojų, t. y. 6,5 procento visų ES 

gyventojų, kurie kasmet išleidžia mažiausiai 25 mlrd. € transporto ir apgyvendinimo paslaugoms 

vykdami žvejoti (Domarkas ir kt., 2008; Recreational Angling…, 2004). Kitaip tariant, vienam 

meškeriotojui vidutiniškai tenka išleisti savo pomėgiui apie 1000 € per metus. 

Pateikti duomenys atspindi situaciją iki ES plėtros, kurios metu ją papildė dar 13 šalių, 

ir gyventojų kiekis Europos Sąjungoje atitinkamai padidėjo dar 71,1 mln. žmonių (Domarkas ir 

kt., 2008). Iš A. Kontauto sudarytos lentelės (1.2.4.1. lentelė) matyti, kad mėgėjų žvejybos 

populiarumas penkiose naujose ES narėse vidutiniškai sudaro 3,8 proc. Atsižvelgiant į Domarko 

ir Kontauto paskelbtus duomenis galima numanyti, kad po ES plėtros (2004, 2007 ir 2013 m.) 

bendras meškeriotojų kiekis Europos Sąjungoje gali sudaryti apie 28 mln. žmonių. 

Tiksliai nusakyti ES šalių mėgėjų žvejybos sektoriaus rodiklius yra sudėtinga, nes 

standartizuotų tyrimų atliekama nepakankamai. Kiekvienoje šalyje duomenys surinkti remiantis 

skirtingomis metodikomis, tyrimai atliekami nereguliariai. Švedija yra vienintelė šalis Europos 

Sąjungoje, kurioje nuolat (kas penkerius metus) atliekamas mėgėjų žvejybos sektoriaus 

monitoringas (Kappel, 2007). Tokie tyrimai yra labai vertingi, nes jie vėliau leidžia analizuoti 

mėgėjų žvejybos sektoriuje vykstančius pokyčius. Nesant reguliarių tyrimų bei jų bendro 

standartizavimo ES šalims, atlikti tiriamąją MŽS analizę yra labai sudėtinga ir komplikuota. 
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Iš pateiktos lentelės (1.2.4.1.) matyti, kad mėgėjų žvejyba populiariausia Skandinavijos 

šalyse – ten meškerioja dešimtys procentų nuo gyventojų populiacijos (Suomijoje – 42 proc., 

Švedijoje – 27 proc., Norvegijoje – 21,4 proc.). Mėgėjų žvejyba labai populiari Lenkijoje, 

Prancūzijoje, Nyderlanduose – nuo 5 iki 10 proc. Prie šių šalių galima priskirti ir Lietuvą, nors 

joje meškeriojimo populiarumo rodiklis skiriasi priklausomai nuo tyrimų ir taikytų metodikų 

(3,3–13,7), tačiau jo vidurkis yra 8,5 proc. 

 

1.2.4.1. lentelė. Mėgėjų žvejybos populiarumas Europoje 
Šaltinis: Kontautas, A. (2007). Informacija mėgėjų žvejybos strategijai parengti. 

 

Eil. Nr.  Šalis 
Žvejų skaičius 

(netiesiogiai įvertintas) 
Proc. (nuo gyventojų 

skaičiaus) 

1  Austrija 155 000 2,0 

2  Čekija 281 000 2,7 

3  Lenkija 2 000 000 5,1 

4  Slovakija 89 000 1,7 

5  Vengrija 328 000 3,2 

6  Vokietija 2 350 000 3,0 

7  Prancūzija 1 800 000 8,9 

8  Suomija 2 100 000 42 

9  Švedija 2 000 000 27 

10  D. Britanija 2 000 000 3,5 

11  Nyderlandai 1 300 000 9,0 

12  Belgija 290 000 2,9 

13  Airija 144 000 3,7 

14  Šveicarija 200 000 3,1 

15  Norvegija 900 000 21,4 

16  Italija 2 500 000 4,3 

17  Ispanija 710 000 1,8 

18  Lietuva 100 000*–170 000 3,3*–13,7  
 

* – vertinant naujausiais 2014 m. duomenimis 

 

 

JAV patirtis. JAV meškeriotojų bendruomenę sudaro iki 60 mln. žmonių (apie 20 proc. 

šalies gyventojų), kurių kasmet meškerioja kiek daugiau nei trys ketvirtadaliai arba tiksliau –    
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46 mln. gyventojų. Net 40 proc. visų meškeriojančiųjų JAV sudaro jaunimas iki 16 metų 

(Sportfishing in America, 2013). 

Mėgėjų žvejybos populiarumas JAV pralenkia tokias sporto šakas, kaip golfas          

(24,4 mln. žmonių) ir lauko tenisas (10 mln. žmonių). Ji užima šeštą vietą šalyje pagal 

populiarumą aktyvaus poilsio būdų sąraše (plaukiojimas baidarėmis, vaikščiojimas, boulingas ir 

t. t.). ir netgi pralenkia krepšinį. 

JAV meškeriotojai prekybos ir paslaugų sektoriuje kasmet išleidžia iki 48 mlrd. JAV 

dolerių (toliau – $), kurių beveik penktadalis (16–17 proc.) tenka žvejybos turizmo sektoriui ir 

maždaug trečdalis – mokesčiams. Svarbu paminėti, kad MŽS mokesčiai į JAV Nacionalinį 

biudžetą sudaro ketvirtadalį visų šalies išlaidų gamtinių išteklių ir aplinkos valdymui. Mėgėjų 

žvejybos sektorius JAV išlaiko apie 1 mln. darbuotojų, kurių atlyginimams kasmet tenka iki         

38 mlrd. $. Visos MŽS naudos Jungtinėse Amerikos Valstijose vertinamos 115–125 mlrd. $. 

Ekonominių, socialinių ir iš dalies aplinkosauginių MŽS rodiklių sąrašas pateiktas 1.2.4.2. 

lentelėje. 

 

1.2.4.2. lentelė. JAV rekreacinės žuvininkystės apžvalga 
Šaltinis: Sportfishing in America (2008; 2013). American Sportfishing Association. 

 
 

 2006 m. 2011 m. 

Leidimai mėgėjų žvejybai vykdyti 

(visos lėšos skiriamos žuvų ištekliams saugoti) 
0,6 mlrd. $ 0,7 mlrd. $ 

Prekybos mokesčių dalis, skirta žuvų ištekliams atkurti 0,6 mlrd. $ 0,4 mlrd. $ 

Privati parama (labdara) žuvų ištekliams atkurti 0,2 mlrd. $ 0,4 mlrd. $ 
   Meškeriotojų skaičius (>16 m.) 30,0 mln. 33,0 mln. 

Meškeriotojų skaičius (<16 m.) 8,4 mln. 13,0 mln. 

Darbuotojų skaičius 1,0 mln. 0,8 mln. 

Atlyginimai 38,4 mlrd. $ 35,0 mlrd. $ 

   Meškeriotojų išlaidos (prekyba) 45,0 mlrd. $ 48,0 mlrd. $ 

   iš jų žvejybos turizmo išlaidos (dalis prekybos) 8,0 mlrd. $ 7,7 mlrd. $ 

Mokesčiai: 16,4 mlrd. $ 15,0 mlrd. $ 

   iš jų į Nacionalinį (Federalinį) biudžetą 9,0 mlrd. $ 8,2 mlrd. $ 

   iš jų į vietinį regioninį biudžetą 7,4 mlrd. $ 6,8 mlrd. $ 

Kitos naudos 23,8 mlrd. $ 15,5 mlrd. $ 
   Bendra ekonominė nauda 125,0 mlrd. $ 115,0 mlrd. $ 
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JAV meškeriotojai pirkdami leidimus žvejoti sumoka nuo 600 iki 700 mln. $ kasmet. Iš 

leidimų surenkami mokesčiai gali būti panaudoti tik žuvų išteklių apsaugai ir atkūrimui. Šiam 

tikslui kasmet dar skiriama nuo 400 iki 600 mln. $ nuo prekybos žvejybos įranga mokesčių. Dar 

200–400 mln. $ JAV meškeriotojai kasmet paaukoja įvairiems žuvų apsaugos ir tyrimų 

projektams. Taigi tiesiogiai žuvų ištekliams palaikyti JAV MŽS kasmet skiria 1,2–1,7 mlrd. $. 

Tai išties didelė pinigų suma net tokiai turtingai šaliai, kaip JAV (Sportfishing in America, 2008; 

Sportfishing in America, 2013). 

Iš 1.2.4.2. lentelės matyti, kad kai kurie MŽS reiškiniai bei MŽS bendroji ekonominė 

nauda 2011 m. sumažėjo palyginti su ankstesniaisiais 2006 m. – tai siejama su 2007–2009 m. 

pasauline ekonomine krize, kuri turėjo ypač skaudžios įtakos būtent JAV. Tačiau nepaisant 

ekonominių sunkumų meškeriotojų skaičius šalyje išaugo, ir kas svarbu – labai padaugėjo 

meškeriojančio jaunimo (nuo 28 iki 40 proc.). Kartu su šiuo augimu padidėjo žvejybos leidimų 

pardavimai bei padvigubėjo žuvų ištekliams skiriama labdara. Akivaizdu, kad net ekonominė 

krizė nepaveikė bendrosios meškeriojimo raidos JAV, nors vartojimas MŽS sektoriuje sumažėjo. 

Kanados patirtis. Kanada yra viena pirmųjų šalių, suteikusių prioritetą mėgėjų žvejybai. 

Šalies mokslininkai apskaičiavo, kad mėgėjų žvejyba šalies ekonomikoje generuoja daug kartų 

didesnes sumas nei verslinė žvejyba ir yra pranašesnė už pastarąją ne tik ekonomine, bet ir 

socialine prasme. Remiantis žvejybos socio-ekonominiais rodikliais, buvo nuspręsta šalies 

vidaus vandenyse vystyti tik mėgėjų žvejybą ir uždrausti vykdyti verslinę žvejybą. Politiniai 

susitarimai įpareigojo valstybines institucijas kaupti ir analizuoti mėgėjų žvejybos duomenis ir 

rengti ataskaitas kas penkerius metus (nuo 1975 m.), tai leido efektyviai planuoti MŽS raidą 

šalyje. Jau keletą dešimtmečių Kanada yra žinoma ne tik kaip mėgėjų žvejybos, bet ir kaip 

žvejybos turizmo paslaugų lyderė pasaulyje. 

Kanadoje meškerioja 2,88 mln., arba 8,7 proc., šalies gyventojų. Iš jų 0,15 mln. žvejoja 

ne tik savo gyvenamuosiuose regionuose, bet ir keliauja meškerioti į kitas Kanados provincijas 

(Kanados teritorinius vienetus). Dar 0,41 mln. meškeriotojų atvyksta į Kanadą iš kitų valstybių. 

Bendras meškeriojančių Kanadoje asmenų skaičius 2010 m. sudarė 3,29 mln. žmonių (1.2.4.3. 

lentelė). 

 

1.2.4.3. lentelė. Meškeriotojų kiekis Kanadoje 
Šaltinis: Survey of Recreational Fishing in Canada 2010 (2012). 

 

Vietiniai Kanados turistai Kitų šalių turistai Iš viso 
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meškeriotojai meškeriotojai meškeriotojai 

2,73 mln. 0,15 mln. 0,41 mln. 3,29 mln. 

Meškeriotojų išlaidos mėgėjų žvejybos sektoriuje sudarė 8,3 mlrd. Kanados dolerių 

(toliau – C$), arba 0,51 proc. viso šalies BVP. Daugiau nei du trečdalius šios sumos (5,8 mln. 

C$, arba 70 proc. visų išlaidų) sudarė išlaidos tiesiogiai su mėgėjų žvejyba susijusioms prekėms 

(meškeriojimo įranga, valtys ir t. t.) įsigyti bei nekilnojamajam turtui (žemės sklypai, sodybos) 

prie vandens telkinių įsigyti (1.2.4.1. pav.). 
 

 
 

1.2.4.1. Meškeriotojų išlaidos Kanadoje (prekyba, investicijos ir kita) 
Šaltinis: Survey of Recreational Fishing in Canada 2010 (2012). 

 

Beveik trečdalis meškeriotojų išlaidų (2,5 mlrd., arba 30 proc. visų išlaidų) atiteko 

žvejybos turizmo sektoriaus paslaugoms – t. y. transporto, apgyvendinimo, maitinimo, žvejybos 

gidų paslaugoms apmokėti bei išlaidos žvejybos leidimams įsigyti ir kt. Tikslus paslaugų ir jų 

vertės pasiskirstymas pateiktas 1.2.4.2. paveiksle. 
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1.2.4.2. pav. Meškeriotojų išlaidos Kanadoje (žvejybos turizmas, paslaugos) 
Šaltinis: Survey of Recreational Fishing in Canada 2010 (2012). 

Kitų šalių patirtis. Labai daug dėmesio mėgėjų žvejybos plėtrai yra skiriama 

Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Australija, kaip ir Kanada, apribojo verslinę žvejybą savo 

vandenyse ir pasirinko mėgėjų žvejybą kaip tausesnį žuvų išteklių naudojimo modelį (Domarkas 

ir kt., 2008). Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje atliekama labai daug MŽS tyrimų, įvairių 

studijų, regioninių plėtros strategijų ir t. t. Šios šalys kartu su JAV ir Kanada yra laikomos 

mėgėjų žvejybos vystymo pasauliniais lyderiais. Sparti MŽS raida vyksta besivystančiose Pietų 

ir Centrinės Amerikos, kai kuriose Azijos bei kitose šalyse. Labai daug dėmesio mėgėjų 

žvejybos plėtrai skiria Japonija. 

Mėgėjų žvejybos populiarumas pasaulyje iš dalies nusakytas R. Arlinghaus sudarytame 

žemėlapyje, kuriame šis rodiklis vertinamas pasitelkus meškeriotojų skaičių procentais nuo šalies 

gyventojų populiacijos dydžio (1.2.4.3. pav.). Žemėlapyje matyti, kad daugiausiai meškeriotojų 

yra Skandinavijos šalyse (21–30 proc.), kiek mažiau – JAV, Kanadoje, Australijoje, Naujojoje 

Zelandijoje, Japonijoje, Islandijoje bei kai kuriose Europos šalyse – Jungtinėje Karalystėje 

(Didžiojoje Britanijoje), Prancūzijoje. Taigi didžiausias populiarumas yra ekonomiškai 

pažangiose valstybėse, nes jų gyventojai turi daugiau laisvalaikio ir finansinių išgalių, kurias gali 

skirti savo pomėgiui. Nors yra ir kitokių pavienių pavyzdžių – meškeriojimas ganėtinai 

populiarus Baltarusijoje ir Ukrainoje, kurių negalima priskirti prie pasiturinčių valstybių. Dar 

mažesnis mėgėjų žvejybos populiarumo rodiklis yra Vidurio Europos šalyse, Meksikoje, 

Kinijoje, Pietų Afrikos Respublikoje. 

 

 
1.2.4.3. pav. Mėgėjų žvejybos populiarumas pasaulyje 
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Šaltinis: Arlinghaus, R., Cooke, S. J. (2009). Recreational Fisheries: Socioeconomic Importance, 

Conservation Issues and Management Challenges. 

„Baltas dėmes“ žemėlapyje (1.2.4.3. pav.) daugiausiai sudaro mažiau išsivysčiusios 

valstybės. Duomenų trūkumą dažniausiai nulemia valstybės dėmesio mėgėjų žvejybai stoka, nes 

tuomet nėra atliekama jokių MŽS tyrimų. 

Pateiktame žemėlapyje Lietuva yra tarp pasaulinių lyderių – 21–30 proc. 

meškeriojančių žmonių. Iš tikrųjų šis skaičius nusako kitą parametrą (kiek žmonių Lietuvoje bent 

kartą laikė meškerę rankose per metus), kas netinka tiksliam meškeriojimo populiarumui 

apibūdinti ir nepateikia tikrojo meškeriotojų kiekio. Mėgėjų žvejyba Lietuvoje išties yra labai 

populiari, tačiau yra kitų šio reiškinio duomenų (žr. kitą poskyrį). 

Paminėtina, kad mėgėjų žvejybos populiarumo žemėlapyje pateiktų duomenų 

patikimumas yra sąlyginis, nes skiriasi jų kaupimo metodikos bei tyrimų atlikimo laikotarpiai. 

Todėl jų palyginimas nėra labai patikimas. Tačiau pateikta informacija leidžia bent apytiksliai 

numanyti mėgėjų žvejybos padėtį pasauliniame kontekste. 

 

1.2.5. Mėgėjų žvejyba Lietuvoje 

Pirmoji knyga apie meškeriojimą Lietuvoje pasirodė 1939 m., tai buvo Vytauto 

Goštauto „Meškeriojimo sportas“. Joje autorius rašė, kad „pas mus dar toli ligi to, kad 

meškeriojimo sportas būtų pastatytas lygioj su medžiokle aukštumoj, kaip tas yra, pavyzdžiui, 

Anglijoj“ ir „deja, pas mus ligi šiol žodžiais „meškeriotojas“ – „žvejyba“ buvo suprantama kaip 

vaikėzas stovintis upės krante su pagaliu rankoj, kuris pagautoms aukšlėms nukerpa uodegas ir 

jas meta į vandenį, norėdamas įsitikinti, ar tokios žuvytės sugebės plaukti“ (Goštautas, 1939). 

Praėjo daugiau negu septyniasdešimt penkeri metai nuo šios publikuotos minties – meškeriojimo 

įvaizdis Lietuvoje pasikeitė į gerąją pusę, tačiau iki šiol mėgėjų žvejyba visuomenės suvokiama 

labai įvairiai bei nėra pakankamai vertinama kaip socio-ekonominis reiškinys. 

Patiems meškeriotojams jų pomėgis atrodo rimtas užsiėmimas, kuris nė kiek 

neprastesnis nei Goštauto minima medžioklė. Galų gale meškeriotojų Lietuvoje dabar yra 

keliskart daugiau nei medžiotojų – remiantis įvairiais šaltiniais ir tyrimais, teigiama, kad mėgėjų 

žvejyboje aktyviai dalyvauja nuo 0,1 iki 0,5 mln. šalies gyventojų. Vienas reprezentatyvus MŽS 

tyrimas rodo, kad Lietuvoje bent kartą per metus meškerę į rankas paima net iki 1,5 mln. šalies 

gyventojų, t. y. maždaug kas antras pilietis (Domarkas ir kt., 2008). Šių duomenų patikimumas 

visgi kelia abejonių, tačiau šioje pastraipoje išvardyti skaičiai yra vieninteliai reprezentatyvūs 

MŽS tyrimų duomenys Lietuvoje. 

Kitą aktyvių meškeriotojų kiekio Lietuvoje vertinimą pasiūlė A. Kontautas remdamasis 

apklausos ir prekybos mėgėjų žvejybos įrankiais Lietuvoje apyvartos duomenimis – 170 tūkst. 
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žmonių, arba maždaug 5 proc. šalies gyventojų (Kontautas ir kt., 2007). Valstybinės 

institucijos meškeriotojų kiekiui apibūdinti dažniausiai naudoja būtent šį skaičių, nors pasitaiko 

labai įvairių įvertinimų – nuo 80 tūkst. pagal Medžiotojų ir žvejų draugijos 1985 m. duomenis 

(Adelšin, 2014) iki 0,5 mln. pagal „Vilmorus“ agentūros tyrimus (Domarkas ir kt., 2008). 

Minimalų aktyvių meškeriotojų skaičių aiškiai parodo metų trukmės (iki 2012 m.) 

žvejybos leidimų pardavimo statistika (1.2.5.1. pav.). Iš jos matyti, kad didžiausias parduotų 

metinių leidimų skaičius yra 84,5 tūkst. vnt. Tačiau yra manoma, kad bendras meškeriotojų 

skaičius yra didesnis, nes ne visi meškeriotojai perka leidimus (dėl nepakankamos jų kontrolės), 

ne visi žvejoja Lietuvoje (yra, kas žvejoja tik užsienyje), ne visi meškeriotojai žvejoja 

kiekvienais metais (pvz., yra išvykę dirbti ar mokytis į užsienį, statosi namą, augina vaikus ir     

t. t.). Taip pat ne visi perka metų trukmės leidimus, nes dalis žmonių meškerioja sezoniškai, 

pavyzdžiui, tik vasarą ar tik žiemą. 

 

 
 

1.2.5.1. pav. Mėgėjų žvejybos leidimų pardavimai Lietuvoje 2002–2013 m. 
Šaltinis: pagal ataskaitą apie mėgėjų žvejybos leidimų išdavimą už 2002–2013 metus (2014). Aplinkos ministerija; 

Adelšin, V. (2011). Mėgėjų žvejybos valdymo optimizavimas Lietuvoje. 

 

Remiantis tik metų trukmės leidimų pardavimu (70 tūkst. – 2013 m.) bei pridedant 

pensininkų ir jaunimo skaičių (kuris nustatomas iš 2012 ir 2013 m. metų trukmės leidimų 

skirtumo – 10 tūkst., nes pastarieji nuo 2013 m. meškerioja nemokamai) gaunamas 80 tūkst. 
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meškeriotojų rezultatas. Šis skaičius nusako aktyvių meškeriotojų Lietuvoje kiekį (įskaitant 

povandeninės medžioklės atstovus). 

Įvykus žvejybos leidimų administravimo reformai, nuo 2012 m. stipriai išaugo iš 

mėgėjų žvejybos leidimų surenkamų lėšų apimtis (1.2.5.2. pav.). Iš vienos pusės, tai lėmė 

išaugusios leidimų kainos ir jų kontrolė, iš kitos – tai, kad lėšos už leidimus įvardijamos kaip 

įmoka, skirta žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti (Valstybės žinios. 2012, Nr. 108-5463), ir 

patenka į atskirą kaupiamąją Aplinkos apsaugos rėmimo fondo sąskaitą (anksčiau jos keliavo į 

bendrą šalies biudžetą), t. y. leidimų lėšos leidžiamos meškeriotojams svarbioms problemoms 

spręsti. 2012 m. buvo sumokėta 2,4 mln. Lt įmokų, skirtų žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti, 

2013 m. – 5,5 mln. Lt, 2014 m. – 6,1 mln. Lt (Mėgėjų žvejybos…, 2015). 

 

 
 

1.2.5.2. pav. Mėgėjų žvejybos leidimų pardavimai Lietuvoje 2010–2014 m. 
Šaltinis: pagal ataskaitą apie mėgėjų žvejybos leidimų išdavimą už 2002–2013 metus (2014). Aplinkos ministerija; 

Mėgėjų žvejybos tarybos posėdis. Aplinkos ministerija (2015). 

 

Mėgėjų žvejybos populiarumą Lietuvoje nusako leidžiamos teminės periodinės spaudos 

bei knygų kiekiai. Sovietmečiu per daugiau nei pusšimtį metų buvo išleistos tik kelios knygos, 

skirtos meškeriotojams (Kontautas ir kt., 2007), bei buvo leidžiamas vienas periodinis leidinys – 

kasmėnesinis žurnalas „Medžiotojas ir meškeriotojas“. Šiuo metu Lietuvoje leidžiami penki 

periodiniai mėnesiniai žurnalai („Meškeriotojas“, „Medžiotojas ir meškeriotojas“, „Žvejok“, 

„Žūklė+“, „Žvejys ir žuvis“), skirti meškeriojimo gerbėjams, parduodami įvairūs žvejybos 

leidiniai, leidžiami Rusijoje rusų kalba. Lietuvos meškeriotojai prenumeruoja nemažai spaudos iš 
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ES valstybių. Knygynuose nesunkiai randama naujausia meškeriojimui skirta literatūra, parašyta 

kaip Lietuvos, taip ir užsienio autorių. 

Pavyzdžiui, pagal „SIC Gallup Media“ duomenis (2003 m.) žurnalas „Meškeriotojas“ 

pagal skaitomumą buvo 20-oje vietoje iš 114 lietuviškų žurnalų ir antras tarp specializuotų 

leidinių, skirtų vyriškai auditorijai. Šį žurnalą 2005 m. skaitė 60 tūkst. Lietuvos gyventojų, kas 

taip pat leidžia įvertinti besidominčių meškeriojimu žmonių skaičių. 

Per Lietuvos televizijos kanalus yra rodomos kelios lietuviškos laidos meškeriotojams 

(nuo 2 iki 6 skirtingų laidų kiekvieną sezoną). Verta paminėti, kad TV laida meškeriotojams 

„Vienam gale kablys“ išeina į eterį jau trečią dešimtmetį. Tarp Lietuvos žiūrovų populiarios ir 

kitų šalių TV laidos meškeriotojams, rodomos per visam pasauliui žinomus kanalus, tokius kaip 

„Discovery“, „National Geographic“. Kabelinės televizijos retransliuoja Rusijos kanalą 

„Medžioklė ir žvejyba“ (,,Ohota y rybalka)“. 

Lietuvoje yra dešimtys internetinių svetainių bei forumų, skirtų meškeriotojams, 

sparčiai auga elektroninių žvejybos prekių parduotuvių skaičius. Visa tai rodo, kad 

meškeriojimas yra įdomus didelei šalies gyventojų auditorijai. 

Meškeriojimas yra populiarus tarp Lietuvos jaunimo. Iš reprezentatyvių apklausų 

žinoma, kad šalyje mėgėjų žvejyba domisi ir vis paima į rankas meškerę 38 tūkst. 15–17 metų 

amžiaus asmenų (Domarkas ir kt., 2008). 

Pagal Juridinių asmenų registro duomenis Lietuvoje yra daugiau nei 160 meškeriotojų 

klubų (Adelšin, 2014). Apie 30 šalies klubų aktyviai dalyvauja meškeriotojų bendruomenės 

gyvenime: organizuoja įvairius renginius, vysto sportinį meškeriojimą, dalyvauja formuojant 

aplinkosaugos politiką ir t. t. 

Pagrindinius sportinio meškeriojimo renginius Lietuvoje organizuoja ir (ar) kuruoja: 

• Lietuvos sportinės žūklės federacija (http://www.lsfs.lt/federacijos/239-lietuvos-

sportines-zukles-federacija/); 

• Lietuvos sportinės žūklės klubų lyga (http://www.lszkl.lt/); 

• Lietuvos spiningautojų lyga (http://www.spiningas.lt/); 

• Lietuvos karpininkų asociacija (http://www.laukarpis.lt/); 

• muselininkų klubai: žūklės klubas „Merkys“ (http://www.merkys.lt/), žūklės 

museline meškere klubas „Flyfishing.lt“ (http://www.flyfishing.lt/), Klaipėdos 

muselinės žūklės klubas „Verpetas“, asociacija „Kauno muselininkų klubas. 

Lietuvos meškeriotojai-sportininkai aktyviai dalyvauja tarptautinėse varžybose ir dažnai 

iškovoja prizines (I–III vietas) pasaulio pirmenybėse, taip garsindami Lietuvos vardą užsienyje. 

Visų Lietuvos meškeriotojų interesams šalyje atstovauja kelios organizacijos ir grupės: 
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• Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija (MŽD) vykdo šią veiklą nuo 1960 m., nors 

jos ištakos susiformavo 1920 m. – tuomet ši organizacija vadinosi Lietuvos 

taisyklingosios medžioklės ir žūklės draugija (http://www.lmzd.lt). Tačiau 

paskutinius kelis dešimtmečius šios organizacijos įtaka politiniams sprendimams 

mėgėjų žvejybos klausimais labai sumažėjo, o tai paskatino meškeriotojus sukurti 

naują organizaciją; 

• Lietuvos meškeriotojų sąjunga (LiMS), kuri buvo įsteigta 2014 m. 

(http://www.meskeriotojusajunga.lt); 

• Mėgėjų žvejybos taryba (MŽT) prie Aplinkos ministerijos – Aplinkos ministerijos 

patariamasis organas, kurį sudaro Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, 

Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos, žuvininkystės mokslo 

institucijų, meškeriotojų asociacijų ir asocijuotų žvejybos plotų, mėgėjų žvejybos 

srities visuomenės informavimo priemonių atstovai. Mėgėjų žvejybos taryba 

įsteigta 2004 m., priėmus Mėgėjiškos žūklės įstatymą (Valstybės žinios. 2004, Nr. 

118-4395), tik tuomet ji vadinosi Mėgėjų žvejybos plėtros taryba. Mėgėjų 

žvejybos tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina aplinkos ministras ir žemės ūkio 

ministras (Valstybės žinios. 2012, Nr. 108-5463). 

Nepaisant visų išvardytų rodiklių ir duomenų, plačiajai visuomenei mėgėjų žvejyba vis 

dar išlieka mažai reikšmingu pomėgiu ir nėra pakankamai įvertinama kaip socio-ekonominis 

reiškinys. Valdžios institucijos neskiria mėgėjų žvejybos raidai pakankamai dėmesio, nors nuo 

2012 m. valstybiniame mėgėjų žvejybos sektoriuje įvyko daug pokyčių. Valdžios dėmesio stoką 

liudija tai, kad Lietuvoje iki šiol nėra parengta jokios mėgėjų žvejybos plėtros strategijos (jos 

rengimą numatė Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (Valstybės žinios. 2003, Nr. 89-4029), 

beveik neatliekami socio-ekonominiai MŽS tyrimai (yra tik kelios studijos). 

Visai kitaip meškeriojimas atrodo verslo sektoriui. Lietuvos mėgėjų žvejybos sektoriaus 

pardavimai vertinami daugiamilijoninėmis sumomis. Mokslinių tyrimų duomenys parodo, kad 

mūsų meškeriotojų išlaidos savo pomėgiui užima tikrai nepaskutinę vietą šalies ekonomikoje. 

Remiantis turimomis apklausomis, kurias „Žuvininkų rūmų“ užsakymu atliko agentūra 

„Vilmorus“, yra nustatyta, kad 2003 m. meškeriotojai Lietuvoje išleido 72 mln. Lt, 2006 m. – jau 

128 mln. Lt (240 Lt vienam žmogui) (Domarkas ir kt., 2008). 

Kiti tyrimai (meškeriotojų apklausa) parodė, kad 2011 m. šios išlaidos sudarė 181 mln. 

Lt tiesiogiai su meškeriojimu susijusioms prekėms (t. y. meškeriojimo įrangai, masalams, 

pašarams, drabužiams, turizmo prekėms), arba 1076 Lt  per metus vienam asmeniui (1.2.5.1. 

lentelė). Dar daugiau meškeriotojai išleido netiesiogiai su meškeriojimu susijusioms prekėms ir 

paslaugoms: degalams, maistui ir gėrimams, apgyvendinimo bei kitoms prekėms ir paslaugoms 
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vykdami žvejoti / šiam išlaidų segmentui tenka daugiau nei 201 mln. Lt, arba 1194 Lt per metus 

vienam asmeniui (1.2.5.1. lentelė). Apibendrinant šio tyrimo rezultatus, Lietuvos meškeriotojai 

(170 000 žm.) savo pomėgiui išleidžia 382 mln. Lt per metus (Adelšin, 2011). 

2012 m. tyrimai rodo, kad tiesiogiai su meškeriojimu susijusioms prekėms ir 

paslaugoms Lietuvoje buvo išleista 131 mln. Lt (neskaitant žvejybos leidimų pardavimų). Šie 

duomenys gauti vertinant Lietuvos įmonių, dirbančių MŽS rinkoje, pardavimų finansines 

ataskaitas (Miškinienė, 2013). Gali susidaryti klausimų, kodėl pardavimai neišaugo palyginti su 

2011 m. duomenimis? Iš vienos pusės, skiriasi 2011 ir 2012 m. tyrimų metodikos (visų 

ankstesniųjų metų – meškeriotojų apklausos dėl išlaidų; 2012 m. – įmonių pardavimų 

ataskaitos), todėl lyginamoji analizė nėra labai korektiška, nors trūkstant duomenų yra galima. Iš 

kitos pusės, 2012 m. tyrimas nenusako, kiek Lietuvos meškeriotojai išleido pinigų ne Lietuvos 

parduotuvėse. Apsipirkimas svetur, ypač internetinėse Europos Sąjungos parduotuvėse, yra labai 

populiarus tarp Lietuvos meškeriotojų, nes užsienio prekybininkai dažnai siūlo meškeriojimo 

prekes geresnėmis kainomis, taiko didelius sezoninius išpardavimus, prekiauja specifinėmis 

prekėmis, kurių Lietuvos parduotuvėse nėra galimybės įsigyti. Ar gali šis skirtumas sudaryti 50 

mln. Lt (toks skaičius gaunamas kaip skirtumas tarp 2011 ir 2013 m. tyrimų), yra labai 

diskutuotinas klausimas, tačiau keliasdešimt mln. Lt – tikrai realus skaičius.  

 

1.2.5.1. lentelė. Meškeriotojų išlaidų 2011 m. pasiskirstymas 

(apklausos duomenys: N=842, U=170 000) 
Šaltinis: Adelšin, V. (2011). Mėgėjų žvejybos valdymo optimizavimas Lietuvoje.  

 

  
Tiesiogiai su žūkle 

susijusios išlaidos 

Netiesiogiai su žūkle 

susijusios išlaidos 

Atsakymų parinktys: 
Išlaidų 

vidurkis, Lt 

Žmonių 

skaičius 

Išlaidų, 

iš viso, Lt 

Žmonių 

skaičius 

Išlaidų, 

iš viso, Lt 

Iki 99 Lt 50 18 900 26 1 300 

Nuo 100 iki 199 Lt 150 60 9 000 56 8 400 

Nuo 200 iki 499 Lt 350 211 73 850 163 57 050 

Nuo 500 iki 999 Lt 750 219 164 250 205 153 750 

Nuo 1000 iki 2999 Lt 2 000 221 442 000 232 464 000 

Daugiau kaip 3000 Lt 3 000 72 216 000 107 321 000 

Nenorėjo nurodyti  41 0 53 0 

Meškeriotojų 

(respondentų) (~0,5 %) 
 842 906 000 842 1 005 500 
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Išlaidų suma 1 asm. / Lt 2 270  1 076  1 194 

Meškeriotojų (100 %)  170 000 181 200 000 170 000 201 100 000 

Išlaidų suma, iš viso, Lt 382 300 000 

Naujausi Lietuvos mėgėjų žvejybos sektoriaus duomenys yra pateikti 1.2.5.2. lentelėje. 

Iš jos matyti, kad meškeriotojus aptarnauja 251 verslo įmonė, kuriose dirba 699 žmonės. Šios 

įmonės generuoja pardavimų už 131 mln. Lt ir sumoka 48,1 mln. Lt mokesčių. Jei prie verslo 

sektoriaus pridėsime turimus valstybinio žuvininkystės sektoriaus duomenis, tuomet Lietuvos 

MŽS sudaro 252 įmonės, kuriose dirba 777 darbuotojai. Lietuvos MŽS ekonomikoje 2012 

m. cirkuliavo 139,5 mln. Lt, iš kurių 51,3 mln. Lt atiteko valstybei mokesčių pavidalu. Apie     

8 mln. Lt sudarė tik su darbo santykiais susiję mokesčiai. Išties MŽS vertė turėtų būti dar 

didesnė, nes pateiktoje analizėje nėra įvertinti ekonominiai pokyčiai ir trūksta šių duomenų: 

o nėra jokių žuvų išteklių valdymo duomenų; 

o nėra mėgėjų žvejybos turizmo duomenų; 

o nėra žuvų įveisimo išlaidų pagal atskirą Aplinkos ministerijos užsakymą;  

o valstybinės žuvininkystės sektoriuje 2014 m. iš žvejybos leidimų buvo surinkta 

6,1 mln. Lt (vietoj 2,4 mln. Lt 2012 m.); 

o bendras Lietuvos ekonomikos augimas 2013–2014 m. sudarė daugiau nei 3 proc. 

 

1.2.5.2. lentelė. Ekonominės ir socialinės mėgėjų žvejybos naudos 2012 m. 
Duomenų šaltinis: pagal – Miškinienė, R. (2013). Mėgėjų žvejybos poveikis valstybės ekonomikai ir gyventojams; 

Adelšin, V. (2014). Meškeriojimas Lietuvoje; Radzevičius, G. (2014). Valstybinė žuvivaisa: problemos ir 

galimybės. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 
 

 Įmonių 

skaičius 

Darbuotojų 

skaičius 

Pardavimai, 

mln. Lt 

Mokesčiai, 

mln. Lt 

Gamyba 9 56 3,5 1,4 

Didmeninė prekyba 36 179 52,5 13,1 

Mažmeninės parduotuvės 200 500 130,0 33,2 

Paslaugos 6 20 1,0 0,4 

Žvejybos turizmo paslaugos ? ? ? ? 

Žuvų veisimas pagal AM užsakymą - - - - 

Iš viso verslo sektoriuje: 251 699 131,0 48,1 

Žuvų veisimas (valst. įmonės) 1 78 6,1 0,8* 

Išteklių valdymas ? ? ? ? 

Žvejybos leidimų pardavimas - - 2,4 2,4 
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Iš viso valst. žuvininkystės 

sektoriuje: 
1 78 8,5 3,2 

Iš viso mėgėjų žvejybos sektoriuje: 252 777 139,5 51,3 
 

* – mokesčiai, susiję tik su darbo santykiais 

Lietuvos meškeriotojų kasmetinių išlaidų pasiskirstymas procentais ir pagal išlaidų tipą 

(tiesiogiai ar netiesiogiai su meškeriojimu susijusios išlaidos) pateiktas 1.2.5.3. paveiksle. Pagal 

išlaidų kiekį grafike galima išskirti tris sąlygines meškeriotojų grupes: 

1) 9–11 proc. išleidžia iki 200 Lt; 

2) 51–43 proc. išleidžia nuo 200 Lt iki 1000 Lt; 

3) 35–41 proc. išleidžia nuo 1000 Lt iki daugiau nei 3000 Lt. 

Šie duomenys parodo, kad susiformavo stiprios, finansiškai pajėgios vartotojų grupės, 

išleidžiančios savo pomėgiui dideles sumas, kurios savo ruožtu skatina šalies ekonominį augimą 

bei mėgėjų žvejybos sektoriaus plėtrą. 

 
 

 
 

1.2.5.3. pav. Meškeriotojų išlaidų 2011 m. pasiskirstymas, apklausos duomenys, N=842 
Šaltinis: Adelšin, V. (2011). Mėgėjų žvejybos valdymo optimizavimas Lietuvoje. 

 

Apibendrinimas. Mėgėjų žvejybos sektorius Lietuvoje – tai šalies ekonomikos dalis, 

kurioje dirba 800 žmonių. MŽS vertinama šimtais mln. Lt, iš kurių mokami mokesčiai į šalies 

biudžetą sudaro dešimtis mln. Lt. Tai mažiausiai 100 tūkst. žmonių laisvalaikio ir poilsio forma, 

daranti teigiamą įtaką žmonių sveikatai, socialinei ir kultūrinei raidai. MŽS ekonomika vartoja 

gamtos išteklius – vandens telkinius, jų aplinką ir ichtiofauną ir jos raida priklauso nuo šių 
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išteklių tausaus vartojimo ir apsaugos, t. y. ji laikosi ant valstybinės vandens telkinių ir žuvų 

išteklių valdymo politikos (Adelšin, 2011). Vystant mėgėjų žvejybą svarbu, kad jos raida 

Lietuvoje vyktų remiantis darnaus vystymosi principais, kai ekonomikos, aplinkosaugos ir 

socialinio sektoriaus raidos palaikytų viena kitą ir užtikrintų veikslo tęstinumą ateities kartoms. 

1.3. Žvejybos turizmas 

1.3.1. Žvejybos turizmo samprata 

Turizmas kaip socialinis reiškinys pradėjo formuotis XX a. pradžioje, kai mokslinė ir 

techninė pažanga pradėjo sparčiai keisti visuomenės sudėtį, įpročius ir elgesį. Auganti 

visuomenės gerovė paskatino viduriniosios socialinės klasės formavimąsi, ji galėjo sau leisti 

dirbti ne visą laiką – t. y. žmonės turėjo atliekamų pinigų, kuriuos jie galėjo skirti savo 

laisvalaikiui – kelionėms ir kitiems pomėgiams. Technologinė raida išvystė transporto paslaugų 

sektorių: atsirado garvežiai, garlaiviai, automobiliai, autobusai, lėktuvai, vystėsi susisiekimo 

tinklas ir infrastruktūra. Tai leido pasiekti tolimesnes vietoves ar kraštus per santykinai trumpą 

laiką – žmonės pradėjo keliauti ne tik esant būtinybei, bet ir pramoginiais tikslais. Visa tai 

nulėmė socialinio turizmo industrijos atsiradimą (Žalienė ir Sabaliauskaitė, 2002). 

Šiuolaikinis turizmas kaip stipri ūkio šaka pradėjo formuotis po II pasaulinio karo. Tuo 

pačiu metu sparčiai pradėjo populiarėti įvairios aktyvaus laisvalaikio gamtoje formos, tarp jų ir 

meškeriojimas. Laisvalaikio gamtoje kokybė priklauso nuo naudojamų gamtinių išteklių ir 

paslaugų infrastruktūros būklės. Nevienodas šių rodiklių geografinis pasiskirstymas paskatina 

žmones keliauti ieškant geresnės aplinkos kokybės ir (ar) aplinkos įvairovės. Žvejybos turizmo 

atveju meškeriotojai keliauja ieškodami geresnių žuvų išteklių, norėdami pažvejoti įvairesnes 

žuvų rūšis, kurių, pavyzdžiui, nėra jų gyvenamuosiuose regionuose, norėdami pamatyti kitokius 

kraštovaizdžius ir vandens telkinius bei ieškodami geresnių, kokybiškam meškeriojimui 

užtikrinti skirtų paslaugų, tokių kaip apgyvendinimas ir maitinimas, transportavimas, žvejybos 

gidų paslaugos. 

Maždaug septintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje poilsio gamtoje formos buvo 

pradėtos vadinti rekreacinėmis – tuomet atsirado rekreacinės žvejybos (liet. mėgėjų žvejybos) 

terminas bei žvejybos turizmo samprata (Global Challenges..., 2008). Žvejybos turizmą galima 

apibūdinti kaip tiesiog keliavimą mėgėjų žvejybos tikslais. Visi meškeriotojai vykdami žvejoti 

keliauja, išskyrus atvejus, kai jie gyvena šalia vandens telkinių. Norint pasiekti bent kiek 

tolimesnį vandens telkinį, beveik visada patiriamos transporto išlaidos. Vykdami meškerioti 

ilgesniam laikui, pavyzdžiui, kelioms dienoms, į nepažįstamas vietoves ar kraštus, patirsime su 

apgyvendinimo, maitinimo ir gido paslaugomis susijusių išlaidų. Todėl žvejybos turizmą galima 

apibūdinti kaip keliavimą mėgėjų žvejybos tikslais, kai patiriamos su šiuo keliavimu susijusios 

finansinės išlaidos. Iš kitos pusės, patiriamos išlaidos nėra skiriamasis šios sąvokos požymis 
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(Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pastaba), todėl žvejybos turizmo sąvokos apibrėžtis 

skamba taip: 

Žvejybos turizmas – tai keliavimas mėgėjų žvejybos tikslais. 

Žvejybos turizmas yra neatsiejama ir labai svarbi MŽS dalis. Jo užuomazgų galime 

aptikti XIX amžiuje Didžiojoje Britanijoje, kuri laikoma šalimi, turinčia labai senas 

meškeriojimo tradicijas. Įdomu, kad žvejybos turizmo populiarumo šioje šalyje įrodymą galima 

aptikti Lietuvoje – škotų meškeriotojai atvykdavo pažvejoti lašišų į Neries upę ties Vieviu 1928–

1932 m., tam buvo įrengtas nedidelis viešbutis  (Domarkas ir kt., 2008). Neries (Vilijos) upė 

minima garsaus rusų zoologo, mėgėjų žvejybos ir medžioklės puoselėtojo L. P. Sabanejevo 

knygoje „Rusijos žuvys“ (Lietuva tuomet buvo Rusijos imperijos sudėtyje). Aprašant lašišų 

paplitimą Rusijos imperijoje, Vilija (Neris) minima kaip ypač turtinga šių žuvų upė (Sabaneev, 

1875). Tad nenuostabu, kad jau anuomet Lietuva sulaukdavo žvejybos turistų iš kitų regionų ir 

šalių. 

Kaip ir įprastas turizmas, žvejybos turizmas ilgai buvo tik turtingesniųjų sluoksnių 

privilegija (Domarkas ir kt., 2008). Atsiradus priemonėms keliauti, jomis galėjo pasinaudoti tik 

pasiturintys ir laisvo laiko turintys žmonės, kurių buvo mažuma. Po II pasaulinio karo įvykus 

spartesnei ekonominei raidai, meškeriojimas ir žvejybos turizmas tapo paplitusiu pomėgiu, 

prieinamu didžiajai visuomenės daliai. Tuomet žvejybos turizmas ir meškeriojimas buvo pradėti 

vertinti ir analizuoti kaip atskiros ūkio kryptys. Pavyzdžiui, JAV pradėjo kaupti ir analizuoti 

visus MŽS duomenis nuo 1957 m. (Kappel, 2007). 

 

1.3.2. Žvejybos turizmo ekonomika 

Žvejybos turizmas yra sudėtinė turizmo dalis, arba tiesiog viena iš turizmo formų. 

Europos Komisija apibrėžia turizmą kaip vieną pagrindinių Europos ekonomikos sektorių, kuris 

pasižymi aukštu įdarbinimo lygiu ir socialine gerove, nuosekliu augimu ir geresne gyvenimo 

kokybe. Turizmo sektorius Europos Sąjungoje sukuria daugiau nei 10 proc. bendrojo vidaus 

produkto (BVP), sektoriui tenka net 6 proc. visų darbo vietų (Kappel, 2007). ES turizmo rinka 

vertinama 600 mlrd. € (Study of the Competitiveness..., 2009). Žinant, kad Europos Sąjungos 

meškeriotojai kasmet išleidžia 25 mlrd. € transportui ir apgyvendinimui vykdami žvejoti 

(Domarkas ir kt., 2008), žvejybos turizmui tenka daugiau nei 4 proc. viso bendrojo turizmo 

sektoriaus išlaidų. 

Žvejybos turizmo ekonominė vertė pateikta 1.3.2.1. paveiksle. JAV meškeriotojai 

žvejybos turizmui 2011 m. išleido 7,7 mlrd. $, tai sudarė 16 proc. visų išlaidų šalies 

meškeriojimo sektoriuje (Sportfishing in America, 2013). Kanadoje, kuri laikoma žvejybos 

turizmo raidos pasauline lydere, šiame sektoriuje buvo išleista 2,5 mlrd. C$, arba 30 proc. visų 
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mėgėjų žvejybos sektoriaus išlaidų. Australijoje turistai-meškeriotojai išleido 0,2 mlrd. A$. 

Rusijos Federacijoje medžioklės ir mėgėjų žvejybos turizmui atiteko 1 mlrd. €. 

 

1.3.2.1entelė. Meškeriotojų išlaidos žvejybos turizmui 
 

Šalis Išlaidos Paskelbimo metai 

Europos Sąjunga 25 mlrd. € 2004 

Jungtinės Amerikos Valstijos 7,7 mlrd. $ 2011 

Kanada 2,5 mlrd. C$ 2010 

Australija 0,2 mlrd. A$ * 2006 

Rusijos Federacija 1 mlrd. € ** 2010 
 

* – tik užsienio turistų išlaidos; ** – išlaidos kartu su medžioklės turizmu  

 

Žvejybos turizmo paklausa pasaulyje pateikta 1.3.2.2. paveikslo diagramose. Jose 

parodomas įvairių rekreacinio turizmo formų santykis pagal užklausas internete „Google“ 

paieškos sistemoje. Iš diagramų matyti, kad žvejybos turizmui tenka 18–21 proc. visų paieškos 

sistemos atsakų arba penktadalis visų aktyvaus turizmo formų. 

Žvejybos turizmo populiarumas 2013 m. sumenko tik 3 proc. palyginti su 2004 m. 

duomenimis. Bendras atsakų kiekis išaugo daugiau nei 100 kartų: nuo 6 mln. 2004 m. iki 720 

mln. atsakų 2013 m. Iš vienos pusės, toks pokytis nusako žvejybos turizmo rinkos augimą. Iš 

kitos pusės, tuo pačiu laikotarpiu sparčiai vystėsi informacinės technologijos ir internetiniai 

informacijos resursai taip pat išaugo, todėl minėtas augimas yra sąlyginis. 
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1.3.2.2. Aktyvių turizmo formų paklausos pasaulyje pasiskirstymas pagal atsakas (hit)  

„Google“ paieškos sistemoje: a) iš viso 6 mln. atsakų; b) iš viso 720 mln. atsakų 
Šaltiniai: a) Bauer J., Herr A. (2004). Wildlife Tourism Impacts, Management and Planning ; b) Adelšin, V. (2013) 

1.3.3. Žvejybos turizmo ištekliai, infrastruktūra ir skirstymas 

Pagrindinis žvejybos turizmo objektas yra meškeriojamos žuvys. Būtent norėdami 

pagauti vienokios ar kitokios rūšies žuvų meškeriotojai vyksta prie konkrečių vandens telkinių 

savo šalies viduje arba svetur. Meškeriotojus vilioja ne tik telkinio žuvų įvairovė, bet ir gera jų 

amžiaus struktūra, t. y. tikimybė sugauti kuo didesnę žuvį. Taip pat yra labai svarbi vandens 

telkinio aplinka, jo natūralumas ir bendra ekologinė būklė. Kuo vandens telkiniai yra mažiau 

paliesti civilizacijos, tuo jie yra patrauklesni meškeriotojams. Yra ir kitų, ne tik praktinių 

motyvacijų vykti žvejoti kitur – meškeriotojai dažnai nori pažinti kitokias vandens telkinių 

ekosistemas ir meškeriojimo kultūras, pamatyti kitokią gamtinę aplinką. 

Sėkmingai žvejybos turizmo raidai yra reikalinga tiksliai orientuota ir gerai išvystyta 

paslaugų infrastruktūra. Ją gali sudaryti labai įvairios paslaugos: valčių, katerių, laivų nuoma ar 

transportavimo jais paslaugos, mažosios aviacijos paslaugos (malūnsparnių (1.3.3.1. pav. a), 

hidroplanų, mažųjų lėktuvų nuoma), kaimo turizmo maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos,  

žvejybos gidų paslaugos, žvejybos bazių (1.3.3.1. pav. b) kompleksinės meškeriojimo paslaugos 

(vietinio transporto, apgyvendinimo, maitinimo, gidavimo ir t. t.) ir dar daug kitų 

meškeriotojams būtinų paslaugų (išsamesnė informacija pateikta 4-oje vadovėlio dalyje). 

 
 

   
                                    a)                                                                              b) 
 

1.3.3.1. pav. Žvejybos turizmo paslaugos Kolos pusiasalyje, Rusijoje: a) Meškeriotojai 

ruošiasi skrydžiui malūnsparniu į žvejybos bazę; b) Žvejybos bazė atokioje Jokangos upėje 

 

Kita labai svarbi žvejybos turizmo plėtros dalis yra informacijos apie meškeriojimo 

galimybes prieinamumas. Kai kuriose šalyse tuo aktyviai rūpinasi valstybinės institucijos, 
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skatinančios turizmo plėtrą, kitose – privačios organizacijos. Tai priklauso nuo šalies turizmo 

plėtros politikos. Ypač svarbu aiškiai pateikti informaciją visuomenei apie valstybinį mėgėjų 

žvejybos administravimą – galimybes įsigyti meškeriojimo leidimus, bendrinę informaciją apie 

šalies vandens telkinius, jų pasiekiamumą ir žuvų išteklius, meškeriojimą reglamentuojančius 

įstatymus ir teisės aktus. Pastaroji informacija labai prisideda prie meškeriojimo plėtros bei 

leidžia privilioti į šalį ne tik organizuotus turistus (keliaujančius per kelionių organizatorius ar jų 

tarpininkus), bet ir savarankiškus turistus, t. y. turistus, kurie nenori naudotis kelionių 

organizatorių paslaugomis ir planuoja savo apsilankymus patys. Tokių turistų pasaulyje nuolat 

daugėja ir jų indėlis į žvejybos turizmo plėtrą taip pat yra žymus.  

Toliau pateikiamas mokslinis šios temos apibendrinimas, kuriame išdėstomos 

pagrindinės žvejybos turizmo išteklių ir infrastruktūros sąvokos ir skirstymai. 

Žvejybos turizmo išteklius sudaro gamtiniai ištekliai ir infrastruktūra. 

Gamtiniai ištekliai – žuvų ištekliai ir (ar) jų įvairovė, buveinių (vandens telkinių) 

įvairovė, natūrali aplinka, kraštovaizdžių gausa ir t. t., arba kitaip, gamtinės aplinkos savybės, 

tinkamos mėgėjų žvejybai organizuoti. 

Infrastruktūra – žvejybos  turizmui tinkamų turizmo paslaugų infrastruktūros 

pastatai bei objektai, esantys mėgėjų žvejybai tinkamose teritorijose, bei susijusios 

specializuotos paslaugos. 

Žvejybos turizmo infrastruktūra. Žvejybos turizmo infrastruktūra skirstoma į: 

o mėgėjų žvejybai tinkamus naudoti objektus (daugiausiai nekilnojamojo turto); 

o mėgėjų žvejybai skirtas turizmo paslaugas. 

Žvejybos turizmo infrastruktūra gali būti skirstoma pagal jos taikymo ribas: 

o įprasto turizmo infrastruktūra (bendrai naudojama turistų), tinkama naudoti 

keliaujantiems meškeriotojams;  

o specializuota žvejybos turizmo infrastruktūra, naudojama tik meškeriotojų 

poreikiams. 

Žvejybos turizmo infrastruktūra gali būti skirstoma pagal valdymą: 

o viešoji (valstybės kuriama ir finansuojama); 

o komercinė (privačios iniciatyvos).  

Žvejybos turizmo infrastruktūros objektai: 

o įvairūs apgyvendinimo, maitinimo paskirties pastatai / paslaugos (viešbučiai, 

kempingai, turizmo bazės, poilsio namai, nakvynės paslaugų namai); 

o automobilių stovėjimo aikštelės prie vandens telkinių, valčių prieplaukos, 

paplūdimiai, poilsiavietės, stovyklavietės, turizmo trasos, apžvalgos aikštelės, 

pažintiniai takai ir kt.; 



Vadovėlis. 1 skyrius 

37	  
  

o valčių nuleidimo į vandens telkinius aikštelės (sliperiai), valčių prieplaukos; 

o meškeriotojams skirta informacija (informaciniai stendai, žemėlapiai ir t. t.). 

 

Žvejybos turizmo infrastruktūros paslaugas sudaro: 

o meškeriojimo / žuvų išteklių administravimo paslaugos (leidimų žvejoti 

įsigijimo prieinamumas ir paprastumas); 

o informacijos apie galimas paslaugas pateikimas ir pasiekiamumas (turizmo 

centrai, internetiniai resursai); 

o meškeriojimo išvykų, turų organizatoriai (įmonės); 

o privačių žvejybos gidų paslaugos; 

o atokioms meškeriojimo vietoms pasiekti naudojamas specialusis transportas 

(nedideli laivai, kateriai, padidinto pravažumo technika (specializuoti 

visureigiai), malūnsparniai, hidroplanai, sniegaeigiai ir t. t.); 

o tiesiogiai meškeriojimui naudojamo transporto nuoma (valtys, kateriai, nedideli 

laivai, baidarės, katamaranai, plaustai ir t. t.). 

Viena svarbiausių paslaugų yra žvejybos gidų paslaugos. Būtent nuo žvejybos gido 

darbo ir žinių priklauso turisto-meškeriotojo lūkesčių (t. y. žuvies sugavimo) išsipildymas ir 

galutinis pasitenkinimas kelione. Žvejybos gidai gali teikti paslaugas kaip: 

o privatūs gidai (t. y. meškeriotojai samdo juos tiesiogiai kaip privatūs asmenys); 

o žvejybos turizmo įmonių samdomi darbuotojai (jų paslaugos įeina į 

organizuojamos ir parduodamos kelionės paslaugų paketą). 

Žvejybos gidai žvejybos turizmui labai reikalingi, nes būtent jie gerai žino ir išmano: 

o vietinius vandens telkinius ir privažiavimus; 

o vietinių vandens telkinių ypatumus (gylius, duobes, sroves, kliuvinius ir t. t.), 

reikalingus sėkmingam meškeriojimui užtikrinti; 

o gaudomų žuvų biologiją (įvairovę, elgesį ir t. t.); 

o kokiais įrankiais ir masalais geriausia žvejoti tam tinkamas rūšis, kuriose 

vietovėse bei kuriuo metu, turi meškeriojimui tinkamą transportą; 

o vietines meškeriojimo taisykles. 

Žvejybos turizmo skirstymas. Tradiciškai turizmas yra skirstomas į atvykstamąjį, 

išvykstamąjį ir vietinį (Grecevičius ir kt., 2002), nors mokslinėje literatūroje yra ir platesnių jo 

skirstymų, ypač aktyviojo turizmo (Jazdauskas, 2007). Žvejybos turizmą sudaro: 

1) vietinis žvejybos turizmas – Lietuvos Respublikos gyventojų kelionės mėgėjų 

žvejybos tikslais po Lietuvos Respubliką; 
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2) atvykstamasis žvejybos turizmas – užsienio valstybių gyventojų kelionės mėgėjų 

žvejybos tikslais po Lietuvos Respubliką; 

3) išvykstamasis žvejybos turizmas – turistų kelionės mėgėjų žvejybos tikslais po 

užsienio valstybes. 

1.3.4. Vietinis žvejybos turizmas Lietuvoje 

Plačiąja prasme vietinis žvejybos turizmas – tai Lietuvos meškeriotojų kelionės po savo 

šalį, jų galutinis tikslas yra žuvų meškeriojimas. Vykdami žvejoti Lietuvos meškeriotojai 

naudojasi turizmui bei meškeriojimui tinkama ar specialiai pritaikyta infrastruktūra bei naudoja 

vietinius gamtinius išteklius. 

Galima teigti, kad visi Lietuvos meškeriotojai yra meškeriotojai-turistai, nes norint 

pasiekti vandens telkinį tenka keliauti. Vieni meškeriotojai linkę žvejoti savo gyvenamajame 

regione ir keliauti minimaliai, kiti – mėgsta keliauti meškerioti po visą šalį. Nors Lietuva – 

nedidelė šalis, meškeriojimo galimybių įvairovė joje yra nemenka, o tai sąlygoja meškeriojimo 

populiarumą. Kaip dažnai Lietuvos meškeriotojai vyksta žvejoti, galima pamatyti iš apklausos 

rezultatų, pateiktų 1.3.4.1 paveiksle. Iš jo matyti, kad daugiau nei 50 kartų per metus meškeriojo 

45 proc. respondentų, 30–49 kartus – 31 proc., 10–29 kartus – 20 proc., arba net 96 proc. 

meškeriojo nuo 10 iki 50 kartų per metus. Galima teigti, kad Lietuvos meškeriotojai yra aktyvūs, 

daug laiko savo pomėgiui skiriantys žmonės, arba kitaip – daug po savo šalį keliaujantys 

meškeriotojai. Mokslinėje literatūroje išvykos meškerioti (kartai) vadinamos žvejybos pastanga. 
 

 
1.3.4.1. pav. Žvejybos pastangų (išvykų meškerioti) Lietuvoje dažnis 
Šaltinis: Adelšin, V. (2012). Lietuvos meškeriotojų 2011 m. apklausos duomenys, N=842. 

 

Vykdami žvejoti, meškeriotojai leidžia pinigus autotransporto degalams, maistui ir 

gėrimams įsigyti arba maitinimo paslaugoms, valčių ar nedidelių laivų nuomai, apgyvendinimo 

ir gidavimo paslaugoms, vietiniams žvejybos masalams įsigyti. Didžiąją išvardytų prekių ir 
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paslaugų dalį galima priskirti žvejybos turizmo išlaidoms. Tikslios metodikos, nusakančios, 

kurios prekės ir paslaugos priklauso žvejybos turizmo sektoriui, nėra. Todėl žvejybos turizmo 

sektoriaus ekonominis išskyrimas yra sąlyginis ir kiekvienoje šalyje šiek tiek skiriasi jo 

sudedamosios. 

Lietuvos meškeriotojai 2011 m. vykdami žvejoti išleido po beveik 1200 Lt degalams, 

maistui ir gėrimams bei apgyvendinimo paslaugoms. Jei laikysime, kad meškeriotojų šalyje yra 

nuo 100 iki 170 tūkst., bendrai šios išlaidos sudarė nuo 120 iki 200 mln. Lt (Adelšin, 2011). Tai 

labai didelis vartojimas, kuris generuoja mėgėjų žvejybą. Visiškai priskirti šias išlaidas žvejybos 

turizmo sektoriui visgi negalima, tačiau dalinis jo įvertinimas remiantis šiais duomenimis visgi 

yra galimas. 

Svarbu paminėti, kad dalis meškeriotojų išlaidų tenka kaimo turizmo sektoriui, kuris 

teikia apgyvendinimo prie vandens telkinių ar netoli jų paslaugas. Yra kaimo turizmo sodybų, 

kurios siūlo maitinimo, valčių ir žvejybos inventoriaus nuomos paslaugas. Kaimo turizmo 

orientavimasis į mėgėjų žvejybą yra nepakankamas galimai dėl informacijos stokos apie jos 

teikiamas galimybes. 

Įmonių, tikslingai veikiančių vietinio žvejybos turizmo srityje ir teikiančių 

meškeriojimo organizavimo paslaugas, Lietuvoje nėra daug. Tai daugiausiai nedidelės firmos, 

organizuojančios žvejybos išvykas po Kuršių marias, Nemuno deltą arba į Baltijos jūrą. 

Manoma, kad jų metinė apyvarta gali sudaryti kelis mln. Lt. 

Vidaus vandens telkiniuose žvejybos organizavimo paslaugas teikia keli meškeriotojų 

klubai. Taip pat yra nedidelė žvejybos gidų paslaugų pasiūla, jie siūlo kompleksines žvejybos 

išvykos paslaugas (vietinis transportavimas, apgyvendinimas, maitinimas, gidavimas) bei tik 

gidavimo paslaugas. Žvejybos gidai daugiausiai siūlo meškerioti: 

1) lašišas ir šlakius upėse spiningu ir museline meškere, Baltijos jūroje velkiaujant; 

2) upėtakius ir kiršlius upėse spiningu ir museline meškere; 

3) karpius ežeruose dugnine meškere; 

4) lydekas, velkiaujant didžiuosiuose šalies ežeruose ir upėse; 

5) starkius ir ešerius Kauno ir Kuršių mariose spiningu iš valčių arba nuo ledo; 

6) menkes Baltijos jūroje iš laivų; 

7) plekšnes, vėjažuves ir kitas jūrines žuvis nuo Baltijos jūros kranto; 

8) įvairias žuvis įvairiais mėgėjų žvejybos būdais Nemuno deltos regioniniame 

parke. 

Daugiau informacijos apie žvejybos gidų siūlomas žvejybas bei jų skirstymą yra 

pateikta ketvirtame vadovėlio skyriuje. 
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Žvejybos gidų metinės pajamos galimai sudaro nuo kelių dešimčių iki šimtų tūkst. Lt 

per metus ir kol kas jų vaidmuo žvejybos turizmo ekonomikoje nėra didelis. Iš kitos pusės, šių 

paslaugų raida, kad ir nedidelė, yra labai reikšminga socialine prasme, nes žvejybos gidų 

paklausa padeda kurti darbo vietas kaimo vietovėse. 

Manoma, kad žvejybos turizmo paslaugų, ypač kompleksinių (kai siūloma kartu įsigyti 

vietinio transportavimo, apgyvendinimo, maitinimo ir žvejybos gidavimo paslaugas), šiuo metu 

Lietuvoje labai trūksta. Auganti šalies ekonomika, mėgėjų žvejybos populiarumas šalyje bei 

žvejybos turizmo ištekliai skatina šių paslaugų paklausą, tačiau nepakankamas valdžios ir 

valstybės institucijų dėmesys, neaiškus mėgėjų žvejybos bei jo sektoriaus įstatyminis 

reglamentavimas, menkai išvystyta infrastruktūra nepritraukia verslo investicijų į šią sritį ir 

stabdo jos plėtrą. 
 

   
 

1.3.4.2. Žvejybos gidas su meškeriotoju Kolos pusiasalyje 
 

Lietuva pasižymi didele gamtinių žvejybos turizmo išteklių įvairove, kuri yra rimtas 

pagrindas kaip vietiniam (vidaus), taip ir atvykstamajam žvejybos turizmui vystytis. 

Nacionalinėje turizmo plėtros 2010–2013 m. programoje (Valstybės žinios. 2010, Nr. 88-4636) 

nusakoma, kad bendruosius Lietuvos gamtinius turizmo išteklius sudaro: pajūrio gamtinis 

kompleksas, vidaus vandenų telkiniai (daugiau kaip 2850 ežerų, 760 upių) ir miškai, užimantys 

apie 32 procentus šalies teritorijos. Ekologiniam (pažintiniam) turizmui plėtoti ypač patrauklios 

saugomos teritorijos (5 nacionaliniai, 30 regioninių parkų, 261 draustinis ir kitos saugomos 

teritorijos), kurių bendras plotas apima 15,6 procento šalies teritorijos. Lietuvos gamtiniai 

turizmo potencialo ypatumai – natūrali, mažai urbanizuota aplinka, kraštovaizdžio ir biologinė 

įvairovė, gamtos ir kultūros paveldo vertybės, laisvo keliavimo galimybė – sudaro patrauklias 

sąlygas turizmui (Nacionalinės turizmo…, 2010). Programoje taip pat teigiama, kad išties 

vietiniam turizmui populiarinti iki šiol buvo skiriama ypač mažai dėmesio, todėl reikėtų keisti 
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požiūrį į vidinę rinką ir tinkamai išnaudoti esančias gamtines galimybes teikiant paslaugas ne tik 

užsieniečiams, bet ir Lietuvos gyventojams. 

Žvejybos turizmo plėtrai taip pat trūksta legaliai dirbančių kvalifikuotų žvejybos gidų, 

kurie sudaro vieną esminių žvejybos turizmo pamatų. Iš vienos pusės, diskutuotina jų paklausa 

darbo rinkoje, nes vietinis ir atvykstamasis žvejybos turizmas, ypač legalus, šalyje kol kas 

vystosi vangiai dėl aukščiau išvardytų priežasčių. Iš kitos pusės, žvejybos gidų šalyje yra, tačiau 

jie dažniausiai dirba privačiai, gaudami darbo užsakymus per žvejų klubus, dalyvaudami 

meškeriojimo varžybose, internetinėje privačioje erdvėje. Dėl šių priežasčių šalyje labai trūksta 

būtent legaliai teikiamų kompleksinių žvejybos turizmo paslaugų; nors jų pasiūlos tendencija yra 

teigiama, tačiau apimtys akivaizdžiai nepakankamos. 

Žvejybos gidų svarba žvejybos turizmo plėtrai nusakoma daugelyje mokslinių darbų. 

Nemuno deltos rekreacinės žūklės tausojančios plėtros programoje (2008 m.) teigiama, kad 

„rekreacinės žūklės gidų paslaugos dabartiniams Nemuno deltos lankytojams nėra reikalingos, 

bet ateityje, siekiant perpozicionuoti deltą į aukštesnės kokybės ir daugiau pridėtinės vertės 

sukuriančių paslaugų teikimą, tokių paslaugų poreikis neabejotinai augs. Žūklės gidai turėtų 

gebėti parodyti vietas, kur geriausiai kimba, žinoti gamtosaugos reikalavimus ir jų laikytis, teikti 

papildomas paslaugas (poilsiavietės įrengimo, laimikio išdorojimo ir pagaminimo ir kt.). Tai 

turėtų būti pakankamai brangiai apmokamos paslaugos. Būtina siekti, kad tas paslaugas teiktų 

tinkamai pasirengę vietos gyventojai, t. y., kad pajamos iš žvejybos gidų paslaugų liktų pačiame 

regione“ (Povilanskas, 2008). Besivystant žvejybos turizmui žūklės gidų paklausa turėtų ateityje 

augti ne tik Nemuno deltoje, bet ir visoje Lietuvoje. 

 

1.3.5. Atvykstamasis žvejybos turizmas Lietuvoje 

Atvykstamasis žvejybos turizmas – tai užsienio šalių piliečių kelionės po Lietuvą su 

tikslu pameškerioti. Užsienio meškeriotojai, lygiai kaip ir Lietuvos, naudoja vietinius (Lietuvos) 

gamtos išteklius ir meškeriojimui tinkamą ar specialiai pritaikytą infrastruktūrą. Galima sakyti, 

atvykstamasis žvejybos turizmas yra tiesiog vietinis žvejybos turizmas, orientuotas į užsienio 

rinkas. 

Lietuvos atvykstamasis žvejybos turizmas yra pradinėje kūrimosi stadijoje ir iš esmės jo 

padėtis nedaug skiriasi nuo vietinio žvejybos turizmo būklės, aprašytos ankstesniame poskyryje. 

Žvejybos turų, galinčių sudominti užsienio meškeriotojus, pasiūla Lietuvoje šiuo metu yra 

nedidelė; mūsų turizmo sektorius dar tik žengia pradinius žingsnius į žvejybos turizmo rinką. 

Turizmo verslas į šį rinkos segmentą žiūri ganėtinai atsargiai. Iš vienos pusės, galimai jam 

trūksta informacijos apie žvejybos turizmo galimybes, iš kitos – neužtenka pasitikėjimo Lietuvos 

žvejybos turizmo ištekliais ir jų patrauklumu užsienio turistams. 
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Lietuva pasižymi labai didele vandens telkinių ir žuvų išteklių įvairove – jos teritorijoje 

yra pačių įvairiausių tipų ežerų, tvenkinių, upių ir upelių. Šalis ribojasi su didele Kuršių marių 

dalimi bei Baltijos jūra. Todėl Lietuva gali pasiūlyti labai skirtingus žvejybos turizmo produktus, 

kurie gali būti teikiami įvairiais metų laikais. 

Lietuvos žuvų išteklių būklė nėra labai gera palyginti su ekologiškai pažangiomis 

valstybėmis, tačiau atskiri išteklių segmentai yra geros būklės. Kad Lietuvos vandens telkiniai 

yra konkurencingi ir privilioja užsienio meškeriotojus, rodo leidimų pardavimo statistika –     

2014 m. užsienio piliečiams buvo išduota apie 5,5 tūkst. žvejybos leidimų. Nors vandens telkinių 

žuvingumas šalyje yra nevienodas, tačiau kai kurie jų labai turtingi žuvų išteklių (pvz., Kuršių 

marios, Nemuno delta) – atitinkamai jie yra labai patrauklūs žvejybos turizmui plėtoti. 

Nemuno deltos regioniniame parke 2013 m. užsienio žvejai mėgėjai įsigijo 322 vnt. 

žvejo mėgėjo dienos trukmės kortelių, o 2014 m. – 1443 vnt. dienos trukmės kortelių, tam 

išleisdami beveik 18 tūkst. Lt. 

Vis daugiau užsienio meškeriotojų turistų atranda Lietuvą kaip lašišinių žuvų kraštą. Tai 

svarbus pasiekimas, nes lašišinių žuvų gaudymo turizmas yra vienas pelningiausių žvejybos 

turizmo tipų. Šalyje gausu upių, kuriose gyvena margieji upėtakiai ir europiniai kiršliai. Jų 

gausumas yra vidutinis, tačiau santykinai mažai žmogaus veiklos paliesti vandens telkiniai 

privilioja turistus iš Lenkijos, Baltarusijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Šveicarijos, Danijos, 

Ispanijos, JAV. Ne visi jie atvyksta specialiai meškeriojimo tikslais; dalis jų pasirenka 

meškeriojimo pramogas darbinių komandiruočių į Lietuvą metu. 

Žvejoti lašišų į Lietuvą atvyksta meškeriotojai iš kaimyninių valstybių – Lenkijos, 

Baltarusijos, Vokietijos. Pasitaiko žvejų-turistų iš egzotiškesnių valstybių, tokių kaip Libanas ir 

Bahreinas. Visi jie 2013 m. įsigijo 411 vnt. žvejo mėgėjo kortelių lašišų žvejybai, 2014 m. –   

542 vnt. kortelių lašišų žvejybai, tam išleisdami beveik 10 tūkst. Lt. Lašišų žvejyba Lietuvoje 

domisi meškeriotojai iš Prancūzijos, Italijos, Rusijos, Švedijos ir Norvegijos. 
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1.3.5.1. Lašišų jauniklių gausumo dinamika Žeimenos upėje 2000–2011 m. 
Šaltinis: Aplinkos būklė 2011. Tik faktai. (2012). Vilnius: Aplinkos apsaugos agentūra. 

Todėl teigti, kad Lietuva nėra įdomi užsienio meškeriotojams, tikrai negalima. Gamtinio 

turizmo infrastruktūra šalyje gerėja, auga kaimo turizmo sektorius. Visa tai galima sėkmingai 

pritaikyti žvejybos turizmo poreikiams. 

Vertinant atvykstamojo turizmo indėlį į šalies ekonomiką, galima atlikti preliminarius 

skaičiavimus. Užsienio žvejai 2014 m. įsigijo 1985 vnt. žvejo mėgėjo kortelių. Šios kortelės 

galioja vieną dieną ir kainuoja 10 Lt už vienetą; kortelės išdavimo mokestis yra 1 Lt. Atitinkamai 

užsienio meškeriotojai išleido beveik 22 tūkst. Lt žvejybos kortelėms įsigyti ir turėjo 1985 

žvejybos pastangas. Taip pat užsieniečiams buvo parduota 3,5 tūkst. kitų žvejybos leidimų, kurių 

kaina svyruoja nuo 5 iki 50 Lt priklausomai nuo galiojimo trukmės (2 dienų, mėnesio ir metų) – 

tam jie skyrė apie 33 tūkst. Lt. Iš viso leidimams užsienio meškeriotojai 2014 m. išleido 55 tūkst. 

Lt, arba 16 tūkst. €. Jei manytume, kad užsienio meškeriotojai, įsigiję leidimus (ne dienos 

korteles) buvo žvejoti bent du kartus, gaunamas 7 tūkst. žvejybos pastangų skaičius; dar nepilnus 

2 tūkst. žvejybos pastangų atliko dienos kortelių mėgėjų žvejybai turėtojai. Minimaliais 

skaičiavimais, buvo 9 tūkst. žvejybos pastangų, kurias atliko į Lietuvą atvykę užsienio 

meškeriotojai. Jei vertinsime, kad kiekvienas jų išleido bent po 88 € per dieną (vidutinės užsienio 

turisto išlaidos per dieną Lietuvoje 2012 m., Statistikos departamento duomenys), gausime 792 

tūkst. € (2,73 mln. Lt). Pridėjus išlaidas leidimams – atvykstamojo žvejybos turizmo 

sektoriaus vertė yra ne mažiau nei 807 tūkst. € (2,79 mln. Lt). 

Tai minimalūs skaičiavimai, nes nėra tiksliai žinoma, kiek kartų iš tikrųjų žvejojo 

leidimus įsigiję užsienio meškeriotojai – nes jie pirko ne tik dviejų dienų, bet ir mėnesio bei metų 

trukmės leidimus. Todėl galutinis jų žvejybos pastangų skaičius nėra žinomas. 
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Vidutinės meškeriotojų išlaidos dienai irgi gali svyruoti į didesnę pusę. Pavyzdžiui, 

lašišų žvejybos dienos kaina (kai įskaičiuotas pervežimas iš / į oro uostą, apgyvendinimas ir 

maitinimas kaimo turizmo sodyboje bei žvejybos gido paslaugos) gali svyruoti nuo 90 iki 120 € 

už dieną vienam asmeniui su sąlyga, kad žvejoti atvyksta ne mažiau nei 3 žmonės. Esant mažiau 

žmonių, pavyzdžiui – vienam meškeriotojui, ši kaina gali būti daug didesnė. Tokią kainodarą 

lemia žvejybos gido paslaugos, kurių įkainis dažniausiai nustatomas dienai ir nežymiai svyruoja 

nuo aptarnaujamų žmonių skaičiaus – todėl keliese samdyti gidą visada pigiau nei vienam. 

Atitinkamai pavienių meškeriotojų išlaidos gidų paslaugoms būna didesnės. Todėl žvejoti bei 

keliauti su gidu automobiliu trise kainuoja mažiau nei pirkti šias paslaugas asmeniškai. 

Atitinkamai galima daryti prielaidą, kad atvykstamojo žvejybos turizmo vertė yra dar didesnė. 

Meškeriotojai-turistai skirstomi į du tipus pagal pagrindinį jų kelionės tikslą: 

1) kai į šalį atvykstama meškeriojimo tikslais; 

2) kai į šalį atvykstama kitais tikslais, tačiau pageidaujamos vienos ar kelių dienų 

meškeriojimo organizavimo paslaugos. 

Pirmu atveju į šalį atvyksta aistringi žvejai, turintys tam tinkamą tikslą – pagauti 

konkrečios rūšies (-ių) ir (ar) konkretaus dydžio žuvų. Jie šiam tikslui skiria didžiąją kelionės 

laiko dalį arba visą kelionę. 

Antruoju atveju meškeriojimo organizavimo paslaugos teikiamos aistringiems 

meškeriotojams, kurie atvyko į Lietuvą kitais tikslais (verslo, poilsinės, kitos kelionės) ir nori 

bent trumpai susipažinti su šalies meškeriojimo kultūra, bei tiesiog turistams poilsiautojams, 

kurie ieško įvairių pramogų. 

Aistringi meškeriotojai-turistai yra reiklūs klientai, dažnai gerai žinantys, ko tiksliai 

jiems reikia, ir yra pasiryžę mokėti didesnius pinigus už geras meškeriojimo organizavimo 

paslaugas. Įprasti turistai į meškeriojimą žiūri tik kaip į papildomą pramogą, todėl meškeriojimo 

organizavimo reikalavimai yra paprastesni; dažnai tokio pobūdžio žvejybų organizavimo 

paslaugos yra pigesnės. 

Meškeriotojai-turistai skirstomi į organizuotus ir savarankiškus turistus. Organizuoti 

turistai, vykdami meškerioti svetur, yra linkę nusipirkti kompleksinį žvejybos turą iš tiesioginių 

jų organizatorių arba per tarpininkus, kurie veikia turisto šalyje. Savarankiški turistai planuoja 

savo keliones asmeniškai, t. y. nesinaudoja kompleksinėmis žvejybų organizatorių paslaugomis 

arba naudojasi tik jų dalimi. Abiejų grupių turistų vaidmuo žvejybos turizmui yra svarbus. 

Tačiau savarankiškas turizmas yra daugiau prieinamas mažesnes pajamas gaunantiems 

asmenims. Kertinis savarankiško turizmo raidos akmuo yra informacijos apie meškeriojimo 

galimybes prieinamumas ir aiškumas, ką turėtų užtikrinti valstybės institucijos. 
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Lietuvos nacionalinėje turizmo plėtros 2010–2013 m. programoje (Valstybės žinios. 

2010, Nr. 88-4636) teigiama, kad „užsienio turistai, rinkdamiesi šalį – kelionių tikslo vietą, 

vadovaujasi įvairiais interesais, nors tyrimai rodo, kad vis daugiau užsienio ir vietos turistų 

domisi poilsio ir laisvalaikio praleidimo [tarp jų ir mėgėjų žvejybos, aut. pastaba], 

sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų, individualaus keliavimo, kultūrinio turizmo ir 

panašiomis galimybėmis. Šiam poreikiui patenkinti reikia tinkamai parengtos, geros 

kokybės informacijos apie turizmo galimybes Lietuvoje. Ji turi būti labiau nukreipta į 

tikslines rinkas ir vartotojų grupes. Todėl pirmaeilis uždavinys yra pasiekti, kad užsienio 

šalių gyventojai galėtų lengvai gauti informacijos apie Lietuvą kaip kelionės tikslo šalį“. 

Šioje programoje taip pat rašoma, kad „gamtos išteklių pritaikymas turizmo 

poreikiams leistų sukurti naujus ir plėtoti esamus turizmo traukos centrus, kurie 

pritrauktų daugiau vietos ir užsienio turistų“. Planinga ir darnaus vystymosi principus 

atitinkanti turizmo infrastruktūros sistema leistų užtikrinti ilgalaikį nacionalinių ir regioninių 

parkų gamtos vertybių išsaugojimą, subalansuotą naudojimą, kartu užtikrintų gamtosaugos 

sąlygų įgyvendinimą ir skatintų darnaus turizmo plėtrą. Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo 

organizacijos duomenimis, ekologinis (pažintinis) [į jį patenka ir žvejybos turizmas, aut. 

pastaba] turizmas per ateinančius 10 metų turėtų būti viena sparčiausiai augančių ir 

perspektyviausių turizmo rūšių, o ES jau šiuo metu labai trūksta natūralių arba mažai 

pakeistų gamtinių teritorijų. Todėl tikslinga plėtoti turizmą gamtoje, pritaikant esamą 

Lietuvos saugomų teritorijų sistemą ir kaimo regionų gyvenimo būdą (su autentišku 

kultūros paveldu ir tradicijomis) patraukliems ekologinio (pažintinio) turizmo produktams 

kurti. 

 

1.3.6. Išvykstamasis žvejybos turizmas Lietuvoje 

Bendrąja prasme Lietuvos išvykstamasis žvejybos turizmas – tai Lietuvos meškeriotojų 

kelionės į kitas šalis su tikslu pameškerioti tose šalyse gyvenančias žuvis. Nuo ankstesnių 

turizmo tipų jis išsiskiria tuo, kad pagrindiniam kelionės tikslui užtikrinti yra naudojami kitos 

šalies (t. y. šalies, į kurią vykstama) gamtiniai ištekliai ir infrastruktūra. 

Lietuvos meškeriotojai vykdami žvejoti į kitą šalį naudojasi tos šalies vietinio žvejybos 

turizmo paslaugomis. Šias paslaugas Lietuvos meškeriotojai įsigyja tiesiogiai iš jų teikėjų arba 

pasinaudodami teikėjo atstovų ar tarpininkų paslaugomis savo šalyje. 

Išvykstamojo žvejybos turizmo Lietuvoje populiarumą, meškeriotojų išvykų žvejoti 

skaičių per metus ir geografinį jų pasiskirstymą nusako duomenys, gauti meškeriotojų apklausos 

metu. Jos duomenimis, už Lietuvos ribų meškerioti išvyksta daugiau nei 41 proc. apklausos 

respondentų (iš viso atsakė 840 asmenų). Iš jų dažniau nei kartą per metus pameškerioti svetur 
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išvyksta 38 proc., bent kartą per metus – 28 proc. Kartą per 2–3 metų laikotarpį užsienio šalis 

aplanko 24 proc. mūsų šalies meškeriotojų. Šie skaičiai parodo, kad žvejybos turizmo rinka 

Lietuvoje turėtų būti nemaža. Dar apie 6 proc. respondentų nurodė, kad išvyksta meškerioti kartą 

per 4–5 metus ir 4 proc. – kartą per 6–10 metų (1.3.6.1. pav.). 

Lietuvos meškeriotojai dažniausiai lankosi Europos Sąjungos (kartu su Norvegija) 

šalyse – jas pasirinko net 84 proc. visų respondentų. Iš jų daugiausiai lankytojų atitenka Latvijai 

– net 37 proc. meškeriotojų-turistų pasirinko mūsų kaimynę. Iš vienos pusės, suprantama, kad 

daugiausiai meškeriotojai vyksta į artimiausias šalis. Iš kitos pusės – meškeriojimas Latvijoje 

pritraukia mūsų žvejus mėgėjus patrauklesnėmis aptarnavimo kainomis (provincijoje), 

patogesniais žvejybos leidimų įsigijimo mechanizmais, geresne žuvų išteklių būkle. Svarbu 

atkreipti dėmesį į tai, kad Latvija nusileidžia Lietuvai pagal vandens telkinių kiekį ir geografinę, 

biologinę jų įvairovę ir atitinkamai bendru vandens telkinių patrauklumu meškeriotojams, t. y. 

jos žvejybos turizmo ištekliai yra prastesni nei Lietuvos. Tačiau geriau sutvarkytas žuvų išteklių 

valdymas ir pažangesnė infrastruktūra leidžia Latvijai pasiimti nemažą mūsų meškeriotojų 

išleidžiamų pinigų dalį, kuri galbūt galėjo būti išleista ir neišvykstant už šalies ribų. 

 
 

1.3.6.1. pav. Žvejybos išvykų į užsienio šalis dažnis 
 Šaltinis: Adelšin, V. (2012). Lietuvos meškeriotojų 2011 m. apklausos duomenys, N=352. 
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1.3.6.2. pav. Žvejybos kelionių geografinis pasiskirstymas 
Šaltinis: Adelšin, V. (2012). Lietuvos meškeriotojų 2011 m. apklausos duomenys, N=352. 

 

Skandinavijos šalys (čia – Norvegija, Švedija, Suomija) vilioja Lietuvos žvejus mėgėjus 

aukšta meškeriojimo kultūra, dideliais lašišinių ir kitų žuvų ištekliais, unikaliais kraštovaizdžiais 

ir tiesiog puikia infrastruktūra bei atitinkamai bendrąja meškeriojimo paslaugų kokybe. Šiame 

fone labai išsiskiria Norvegija, viliojanti meškeriotojus ne tik gausybe lašišinių upių, bet ir 

unikaliomis jūrinės žvejybos galimybėmis. Nors Skandinavijoje prekių ir paslaugų kainos 

daugumoje sričių yra vienos aukščiausių pasaulyje, šis regionas vis vien išlieka labai populiarus 

tarp Lietuvos meškeriotojų – jį pasirinko apie 31 proc. mūsų šalies meškeriotojų (1.3.6.2. pav.). 

Skandinavijos patrauklumą nulemia ir jos šalių turizmo politika, kurioje žvejybos turizmas 

užima toli ne paskutinę vietą. Būtent todėl Skandinavijos šalys yra labai gerai žinomos ne tik 

Lietuvoje, bet ir visoje pasaulinėje meškeriotojų bendruomenėje. Tai įrodo ir žvejybos kelionių 

po pasaulį katalogai, kuriuose visada rasite Skandinavijos šalių pasiūlymus. Valdžios dėmesį 

meškeriojimui įrodo ir tai, kad iš visų ES narių tik Skandinavijos šalyse yra nuolat stebimas ir 

analizuojamas mėgėjų žvejybos sektorius, įskaitant ir žvejybos turizmą (Kappel, 2007). 

Likusiose ES šalyse lankėsi apie 10 proc. Lietuvos meškeriotojų-turistų, o tai galimai 

susiję su prastesniu jų žinomumu žvejybos turizmo rinkoje bei kitomis priežastimis. Pavyzdžiui, 

Vokietija – iš pirmo žvilgsnio patraukli šalis, tačiau norint joje gauti leidimą žvejoti iš pradžių 

reikia išlaikyti meškeriojimo taisyklių egzaminą. O tai reikalauja papildomo laiko, išlaidų, 

kalbos mokėjimo ir t. t. Tokia tvarka tikrai atbaido nemažai meškeriotojų ir jie pasirenka žvejybą 

kitose šalyse. Panašių administracinių meškeriojimo keblumų yra Čekijoje ir Austrijoje. 

Pasitaiko ir kitų administracinių kliūčių, ribojančių turistų srautą. Kai kuriose šalyse 

(tarp jų ir ES) leidimai meškerioti užsienio turistams kainuoja daug daugiau nei tos šalies 
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piliečiams. Iš vienos pusės, tokiame žingsnyje galima įžvelgti diskriminaciją pagal pilietybę, 

tačiau yra racionalus tokio reiškinio paaiškinimas: dažnai mėgėjų žvejybos žuvininkystės 

sektorius gauna stiprią finansinę paramą iš valstybės biudžeto, t. y. iš šalies mokesčių mokėtojų 

lėšų. Užsienio žvejai šių mokesčių nemoka, todėl ir leidimai jiems brangesni, nes valstybė remia 

tik savo šalies meškeriotojus. Tokia pabrangintų žvejybos leidimų užsienio meškeriotojams 

praktika taikoma Austrijoje, Čekijoje, Rusijoje, Pietų ir Lotynų Amerikos šalyse. Neretai 

leidimai užsieniečiams išbrangsta elementaraus pasipelnymo tikslais, ypač mažiau 

išsivysčiusiose šalyse, kurios tiesiog siekia „išspausti“ iš turtingesnių šalių turistų kuo daugiau 

pinigų. 

Tęsiant šalių pasirinkimo apžvalgą, matyti, kad apie 12 proc. lankomumo atitenka 

Rusijai, iš kurių 4 proc. – kaimyninei Karaliaučiaus sričiai. Čia dažniausiai vykstama žvejoti 

žiemą ant Kuršmarių ledo. Rusijai atitenkanti Kuršių marių dalis yra gilesnė, dėl to pasižymi 

geresniais kai kurių žuvų rūšių (pvz., gėlavandenių ešerių) ištekliais ir laimikiais, o tai pritraukia 

nemažai mūsų šalies meškeriotojų. 

Plačioji Rusija (be Karaliaučiaus srities) vilioja meškeriotojus savo didžiuliais nepaliestos 

gamtos plotais ir turtingais ištekliais, tačiau pralaimi populiarumu kitoms šalims dėl labai prastos 

infrastruktūros pasiūlos arba labai didelių paslaugų kainų (ten, kur infrastruktūra gerai 

sutvarkyta). 

Šiaurės Amerikai (JAV, įskaitant Aliaską ir Kanadą) bei visoms kitoms šalims teko po          

2 proc. mūsų meškeriojimo turizmo. Nors Aliaska ir Kanada yra labai gerai žinomos viso 

pasaulio meškeriotojų kaip žvejybos turizmo rojus, mūsų piliečiai šiose Amerikos valstybėse 

meškeriojimo tikslais lankosi nedažnai. Norint pameškerioti Šiaurės Amerikos kontinente, 

transporto išlaidos sudaro nuo 1/3 iki pusės visos kelionės kainos, todėl nieko keisto, kad labai 

nutolusios šalys yra lankomos rečiau. Dažniausiai tokį pasirinkimą nulemia Lietuvos turistų 

finansinės galimybės. 

Šiuo metu Lietuvoje veikia iki dešimties įmonių, organizuojančių žvejybas už Lietuvos 

ribų. Dažniausiai jos parduoda keliones į Skandinavijos šalis, tačiau yra žvejybos kelionių 

pasiūlymų į įvairius Rusijos regionus (Kolos pusiasalį, Kareliją, Volgos žemupį, Baikalo ežerą, 

Kamčiatkos pusiasalį), Ispaniją, JAV (Aliaską), Kanadą, Grenlandiją, Estiją, Meksiką, Seišelių 

salas, Jemeną, Belizą, Mongoliją. 

Lietuvos išvykstamojo žvejybos turizmo rinka labai apytiksliais ir preliminariais 

skaičiavimais vertinama nuo 300 tūkst. iki 1 mln. € (nuo 1 mln. iki 3,5 mln. Lt). 
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2. LIETUVOS MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS OBJEKTAI 
Tikslas – supažindinti mokinius su svarbiausiais mėgėjų žvejybos objektais, tinkančiais 

teikti žvejybos turizmo paslaugas, ir supažindinti su žuvų išteklių naudojimo tvarka. 

Siekiniai: žinoti Lietuvos žuvų išteklių bendrą būklę, pažinti vertingiausius mėgėjų 

žvejybos objektus ir jų paplitimą Lietuvoje; žinoti mėgėjų žvejybos administravimo tvarką; 

gebėti parinkti žvejybos turizmo gamtinius objektus (atsižvelgiant į konkrečią situaciją) ir gebėti 

įsigyti mėgėjų žvejybai būtinus leidimus. 

 

2.1. Lietuvos žuvų išteklių charakterizavimas  

Lietuva yra turtingas vandens telkinių kraštas. Bendras jos vidaus vandenų plotas 

sudaro apie 1903 km2 (Gailiušis ir kt., 2011), t. y. apie 2,9 proc. šalies teritorijos. Ankstesniuose 

moksliniuose darbuose galima aptikti kitokią telkinių ploto charakteristiką – apie 2600 km2 ir 

apie 4 proc. šalies teritorijos (Kontautas ir kt., 2007; Vaikutis, 2006). Vidaus vandens telkiniams 

priklauso Kuršių marios, upės, ežerai, tvenkiniai (įskaitant dirbtines vandens talpyklas), kūdros, 

karjerai ir t. t. (2.1.1. lentelė). Visuose vandens telkiniuose gyvena įvairių rūšių žuvys, kurios yra 

mėgėjų žvejybos ir meškeriotojų traukos objektas. Beveik visuose vandens telkiniuose galima 

vykdyti mėgėjų žvejybą; išimtį sudaro rezervatų teritorijoje esantys telkiniai ir upių atkarpos 

žemiau didžiausių šalies patvankų, kur mėgėjų žvejyba draudžiama ištisus metus. 

 

2.1.1. lentelė. Lietuvos vidaus vandens telkiniai 
Šaltinis: Gailiušis ir kt. (2011). Lietuvos upės. Hidrografija ir nuotėkis. Kaunas: Lietuvos hidroenergetikos institutas 

 

Vandens telkiniai Kiekis, vnt. Plotas, kv. km 
Plotas, proc. 

(nuo šalies bendro ploto) 

Ežerai, >0,5 ha 2 850 908 1,39 

Ežerai, <0,5 ha 3 150 5 0,01 

Tvenkiniai, >5 ha 432 225 0,34 

Tvenkiniai, 0,5–5 ha 700 13 0,02 

Kūdros, karjerai ir t.t. 3 000 6 0,01 

Kuršių marios (Liet. teritor.) 1 413 0,63 

Visos upės ir upeliai 22 000 332 0,51 

iš jų upės, >10 km 641 -  - 

Iš viso: 32 133 1 903 2,91 
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Lietuvoje aptinkami 101 žuvų ir nėgių rūšis ir porūšis (įskaitant Baltijos jūros rūšis), iš 

kurių 19 rūšių laikoma introdukuotomis (Virbickas J., 2000). Žuvų rūšių paplitimas priklauso 

nuo vandens telkinių aplinkos režimo. Vandenys skiriasi savo fizine, chemine ir trofine aplinka, 

kas sąlygoja nevienodą žuvų rūšių paplitimą. Todėl žuvys sudaro tam tikram aplinkos režimui 

atitinkančius rūšių rinkinius – bendrijas. Lietuvos žuvų bendrijos skirstomos pagal vandens 

telkinių tipus: Baltijos jūros, Kuršių marių ir vidaus vandens telkinių. Vidaus vandenų bendrijos 

skirstomos į upių bei ežerų ir vandens talpyklų žuvų bendrijas. 

Norint gebėti įvertinti žuvų išteklius reikia suprasti biomasės ir jos produkcijos 

sampratą. Visa žuvų masė tam tikrame vandens tūryje arba akvatorijoje vadinama biomase. 

Besidaugindamos žuvys kasmet sukuria produkciją, arba metinį prieauglį. Apie trečdalį šio 

prieauglio sudaro verslinio dydžio žuvys, pagal jų bendrą masę yra vertinami žuvų ištekliai 

(Virbickas J., 2000). Natūralu, kad skirtingų tipų vandens telkiniuose dėl įvairių aplinkos sąlygų 

būna ir skirtingas metinis prieauglis. Atitinkamai versliniai ištekliai skirtingų tipų vandenyse irgi 

skiriasi. 

Upės. Lietuvoje yra 14 vandeningų upių, kurių vidutinis debitas yra daugiau nei 10 

m³/s. Visos jos (išskyrus Žeimeną) yra ilgesnės kaip 100 km (Kontautas ir kt., 2007). Dar yra 

641 upė, kurių ilgis yra per 10 kilometrų (Gailiušis ir kt., 2011). Upių dydis yra vienas iš 

pagrindinių gamtinių veiksnių, lemiančių žuvų paplitimą ir rūšinę įvairovę jose (Virbickas T., 

Kesminas, 2006). 

Lietuvos upėse yra sutinkama apie 50 žuvų ir bežandžių rūšių, iš kurių 42–43 rūšys yra 

vietinės (Virbickas J., 2000). Pagal dominuojančias rūšis upės skirstomos į 3 pagrindines grupes 

(Virbickas T., Kesminas, 2006): 

• upės, kuriose dominuoja lašišinės žuvys ir tipiškos palydovinės rūšys; 

• upės, kuriose dominuoja karpinės žuvys, tačiau gyvena bei neršia ir lašišinės 

žuvys; 

• upės, kuriose lašišinės žuvys negyvena (neneršia). 

Priklausomai nuo vandens terminio režimo, upių grupių žuvų bendrijos skirstomos į 

šaltavandenių (lašišinių) ir šiltavandenių (karpinių) upių žuvų bendrijų tipus, pasižyminčius 

savita bendrijų struktūra ir rūšine įvairove (Kesminas, 2005).  

Lietuvos upės yra sąlyginai skirstomos į 4 grupes pagal jų dydį:  

• upokšniai (<10 km ilgio); 

• upeliai (10–50 km ilgio ir didesnių upių aukštupiai); 

• vidutinio dydžio upės (51–200 km ilgio ir didžiųjų upių vidurupiai); 

• didžiosios upės (>200 km ilgio ir žemupiai). 
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Lietuvos upių biomasės didžiausią dalį sudaro kuojos, lydekos, šapalai, upėtakiai, 

didesnių upių žemupiuose vietoj šapalų ir upėtakių atsiranda ešeriai, plakiai bei karšiai, pasitaiko 

sidabriniai karosai, salačiai, lynai ir meknės. Pagal gausumą upėse vyrauja dyglės, kuojos, 

aukšlės, gružliai, ešeriai, pūgžliai, o šaltesnėse upėse – šlyžiai, kūjagalviai, rainės, upėtakiai.     

A. Kontautas teigia (2007), kad bendra žuvų biomasė (žuvų ištekliai) Lietuvos upėse gali 

sudaryti daugiau kaip 2000 t, o bendra metinė produkcija – apie 800 t. 

Yra nustatyta, kad įvairios žuvų rūšys yra paplitusios bei pasižymi didžiausiais ištekliais 

tik tam tikro tipo vandens telkiniuose. Lietuvos upėse žuvų paplitimą ir rūšinę įvairovę lemia du 

pagrindiniai gamtiniai veiksniai: upės dydis ir vagos nuolydis. Žinant šiuos dėsningumus galima 

įvertinti potencialią vandens telkinių vertę mėgėjų žvejybos aspektu (2.1.2 lentelė). 

 

2.1.2. lentelė. Lietuvos upių tipai ir vertingesnių rūšių sutinkamumas 

(D – dažnos, I – įprastinės, R – retos, M – tik migracijos laikotarpiu) 

Šaltinis: Virbickas T., Kesminas, V. (2006). Vidaus vandens telkinių tinkamumas mėgėjiškai žuvininkystei. 
 

Vyraujančios 

rūšys 

Lašišinės ir tipinės 

palydovinės rūšys 

Lašišinės-karpinės 

rūšys 
Karpinės rūšys 

Upės tipas L1 L2 L3 LK1 LK2 LK3 K1 K2 (Nemuno žemupys) 

Baseino plotas, 

km2 <50 

50– 

100  

100–

600 

100–

600 

600–

5000 

5000–

50000 

100–

600 >50000 

Nuolydis, m/km   >1,1 0,7–1,1   <0,7  

Upėtakis D D D I I R   

Šlakys R I D I I R  M 

Kiršlys  R D D I I   

Lašiša  R I I D D  M 

Žiobris  R I I D I  I 

Lydeka   R I D D D D 

Šapalas   R I D D I D 

Ešerys   R I D D D D 

Kuoja   R I D D D D 

Ūsorius   R R I D  I 

Meknė    R D D R I 

Salatis     R D   D 

Starkis     R I   D 

Šamas      R   D 
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T. Virbicko ir V. Kesmino (2006) tyrimo metu Lietuvos upės buvo suskirstytos į           

8 grupes pagal žuvų bendrijų tipus, kurie tarpusavyje skiriasi žuvų rūšine sudėtimi, sutinkamumo 

dažniu ir gausumu. Pagal dominuojančias rūšis visi šie upių tipai buvo suskirstyti į jau paminėtas 

3 pagrindines grupes: L – upės, kuriose dominuoja lašišinės žuvys ir tipiškos palydovinės rūšys; 

LK – upės, kuriose dominuoja karpinės žuvys, tačiau gyvena bei neršia ir lašišinės žuvys; K – 

upės, kuriose lašišinės žuvys negyvena (neneršia). Suskirstymo rezultatai pateikti 2.1.2. lentelėje, 

iš kurios matyti, kaip žuvų rūšių paplitimas kinta priklausomai nuo vandens telkinio dydžio. 

Tiriant vertingesnių žuvų rūšių paplitimą skirtingo ilgio Lietuvos upėse nustatyta, kad   

70 proc. upėtakių ir 45 proc. šlakių radimviečių yra aptinkama upėse iki 30 km ilgio; kiršlių, 

žiobrių, lašišų ir ūsorių radimviečių daugiausiai yra upėse nuo 60 km ilgio (75–90 proc. 

radimviečių); salačiai gyvena tik didesnėse kaip 100 km ilgio upėse; šamai išlikę tik 

didžiausiose, ilgesnėse kaip 400 km ilgio upėse (Virbickas T., Kesminas, 2006). Žuvų paplitimo 

upėse tendencijos priklausomai nuo baseino ploto yra pateiktos 2.1.2. paveiksle. 
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2.1.1. pav. Vertingesnių žuvų rūšių paplitimas skirtingo ilgio upėse 
Šaltinis: Virbickas T., Kesminas, V. (2006). Vidaus vandens telkinių tinkamumas mėgėjiškai žuvininkystei. 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, priimtu 2003 m. (Valstybės žinios. 2003, 

Nr. 98-4394.) yra nustatytas valstybinės reikšmės upių sąrašas, kuris apima 662 įvairaus dydžio 

Lietuvos upes. Apie 46 proc. į sąrašą įtrauktų upių sudaro upokšniai iki 10 km ilgio ir 174 upės, 

reikšmingos ichtiologiniu požiūriu. 
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Ežerai. Iš šešių tūkstančių Lietuvos ežerų 957 patenka į valstybinės reikšmės vandens 

telkinių sąrašą (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1268//Valstybės žinios. 2003, Nr. 98-4394.). 

Ežerų pasiskirstymas pagal dydį yra pateiktas 2.1.3. lentelėje. Žuvų bendrijų rūšinę sudėtį 

ežeruose lemia vandens hidrocheminiai-hidrofiziniai parametrai bei kiekvieno ežero fizinės-

geografinės savybės. Lietuvos ežeruose gyvena 22 rūšių žuvys, įskaitant ir introdukuotas rūšis 

(Kesminas, 2005). Gausiausiai aptinkami karpinių šeimos atstovai – karpiai, karšiai, kartuolės, 

kuojos, lynai, paprastieji karosai, paprastosios aukšlės, plakiai, raudės, sidabriniai karosai ir kitos 

karpinės žuvys. Po tris rūšis pristato sykinių (sykas, peledė, seliava) ir ešerinių (ešerys, pūgžlys, 

starkis) šeima. Sąrašą užbaigia ežerinės stintos, lydekos, unguriai ir vėgėlės. Lietuvos ežerų 

bendra metinė produkcija vertinama apie 1100 t, o bendra biomasė – 2750 t (Kontautas ir kt., 

2007). 

 

2.1.3. lentelė. Lietuvos ežerų pasiskirstymas pagal dydį 
Šaltinis: Kesminas, V. (2005). Žuvų ir vėžių išteklių atkūrimo valstybinės reikšmės vandens telkiniuose  

2006–2010 metais programos parengimas. Ataskaita 2005. Vilnius: Aplinkos ministerija. 
 

Plotas, ha 
Ežerų skaičius Bendras plotas 

vnt. proc. tūkst. ha proc. 

Daugiau nei 

1000 

13 0,21 20,5 23,16 

500–1000 19 0,31 12,5 14,13 

100–500 117 1,89 24,6 27,80 

50–100 137 2,21 9,4 10,62 

10–50 655 10,58 15,0 16,95 

0,5–10 1892 30,56 5,7 6,44 

<0,5 3358 54,24 0,8 0,90 

Iš viso: 6191 100 88,5 100 

 

Tvenkiniai. Didžioji dalis Lietuvos tvenkinių atsirado tarybiniu laikotarpiu masiškai 

vykdant melioracijos darbus ir dirbtinai reguliuojant nuotėkį. Didžiausias Lietuvos tvenkinys yra 

Kauno marios (6350 ha), kurios atsirado 1959 m. patvenkus Nemuną aukščiau Kauno. Nemaži 

tvenkiniai yra Šiaurės Lietuvoje: Bubių tvenkinys (422 ha) Dubysos aukštupyje ties Šiauliais ir 

Kupiškio marios (828 ha) Lėvens slėnyje. Taip pat yra inžinerine prasme sudėtingų tvenkinių, 

pastatytų energetikos reikmėms užliejus ne tik slėnių ruožus, bet ir ežerus. Tai būtų Elektrėnų 

tvenkinys (1389 ha) ir Antalieptės marios (1572 ha). Pagal tvenkinių gausumą išsiskiria Nevėžio 

ir Ventos lygumų baseinai. Apie 40 upinių tvenkinių yra naudojama hidroenergetikai, taip pat 
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esama ir apie 80 patvenktų ežerų, kurių lygį reguliuoja hidrotechniniai įrenginiai (Kontautas ir 

kt., 2007). Tvenkinių pasiskirstymas pagal dydį pateiktas 2.1.4. lentelėje. 

Tvenkiniuose aptinkamos 34 žuvų rūšys įskaitant ir introdukuotas rūšis (sidabrinis 

karosas, karpis, baltasis amūras, plačiakaktis, peledė, vaivorykštinis upėtakis). Žuvų bendrijas 

dažniausiai sudaro 8–12 rūšių, ir tik didžiosiose talpyklose žuvų rūšinė įvairovė siekia daugiau 

kaip 20 rūšių. Bendra žuvų verslinė produkcija tvenkiniuose manomai sudaro 570 t per metus, o 

žuvų bendrijos biomasė – apie 1425 t (Kontautas ir kt., 2007). 

 

2.1.4. lentelė. Lietuvos tvenkinių pasiskirstymas pagal plotą 
Šaltinis: V. Kesminas (2005). Žuvų ir vėžių išteklių atkūrimo valstybinės reikšmės vandens telkiniuose 

2006–2010 m. programos parengimas. Ataskaita 2005. Vilnius: Aplinkos ministerija. 
 

Plotas S, ha Tvenkinių skaičius, vnt. 

S>500 8 

100<S≤500 38 

50<S≤100 39 

10<S≤50 200 

0,5<S≤10 370 

0,5<S<2000 apie 650 

 

Kauno marios. Istoriškai susiklostė, kad žuvininkystės prasme jos visada būdavo 

nagrinėjamos atskirai nuo visų kitų tvenkinių (Kontautas ir kt., 2007). Kauno marios yra 

didžiausias dirbtinis hidrotechninis kūrinys Lietuvoje. Marių ilgis – 95 km, plotas – 6350 ha, 

vandens tūris – 0,45 km3, didžiausias gylis – 21 m. Dėl Nemuno patvankos čia susidaręs vandens 

telkinys yra turtingas buveinių bei mitybos bazės, jame susiformavo turtinga rūšių bei produktyvi 

žuvų bendrija, kurioje dominuoja kuojos, plakiai, greitai augantys karšiai, gausiai sutinkami 

starkiai, pūgžliai, ešeriai, lydekos, karpiai. 

Kauno mariose aptiktos 34 žuvų rūšys: 20 – karpinių, po 3 – lašišinių ir ešerinių, po 2 – 

vijūninių ir dyglinių, po 1 – lydekinių, šaminių, ungurinių ir menkinių šeimų (Repečka, 2007). 

Pasak A. Kontauto, bendra metinė produkcija Kauno mariose siekia apie 190 t per metus, o žuvų 

bendrijos biomasė – 480 t (Kontautas ir kt., 2007). 

 

Visi Lietuvos ežerai ir tvenkiniai yra suskirstyti į 10 žuvininkystės vystymo kategorijų: 

stintinius, seliavinius, karšinius, starkinius, kuojinius, lydekinius, karpinius, lyninius, karosinius 

ir ešerinius. Vandens telkinių skirstymas atliktas, atsižvelgus į vandens telkinio tinkamumą 
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gyventi žuvų bendrijos dominuojančiai rūšiai bei dominuojančių žuvų rūšių bendrijoje reikšmę 

žuvininkystei. 

Kuršių marios yra vienas svarbiausių Lietuvos žuvininkystės objektų. Marios yra labai 

populiarios ir aktyviai eksploatuojamos ir meškeriotojų, ir žvejų verslininkų. 

Kuršių marios – tai Baltijos jūros pietrytinės dalies gėlavandenė lagūna, kurią nuo jūros 

atskiria Kuršių Nerija. Apie 413 km2 marių ploto priklauso Lietuvai (26,1 proc. viso ploto), dar  

1584 km2 ploto – Rusijos Federacijos Kaliningrado sričiai. Per Lietuvos teritorijai priskiriamą 

marių dalį į Nemuno baseiną plaukia neršti praeivės žuvys. Čia esanti Nemuno delta yra 

svarbiausia Kuršių marių žuvų nerštavietė ir tai yra vienas žuvingiausių vandens telkinių 

Europoje (Virbickas J., 2000). Paskutinių tyrimų duomenimis, mariose aptinkama apie 58 žuvų 

rūšys, kurių 20 yra verslinės žvejybos objektas. 

Kuršių mariose sutinkama didžioji dauguma į Lietuvos raudonosios knygos sąrašus 

įtrauktų apskritažiomenių ir žuvų rūšių. Čia taip pat gyvena Berno konvencijos saugomos žuvų 

rūšys: ožkos, salačiai, kartuolės, praeiviai sykai, saulažuvės, smėliniai ir paplūdimių grundalai 

(Kontautas ir kt., 2007). 

Dominuojančios žuvys mariose yra kuojos, gausiai sutinkami plakiai, ešeriai, pūgžliai, 

karšiai. Kuršių marios priskiriamos starkiniams vandens telkiniams (Repečka, 2007). Kuršių 

marių bendra metinė produkcija Lietuvos akvatorijoje, pasak Kontauto (2007), sudaro 4330 t. 

Baltijos jūra. Lietuvos teritoriniams vandenims ir išskirtinei ekonominei zonai priklauso 

7 tūkst. km2, arba 2 proc., Baltijos akvatorijos (Domarkas ir kt., 2008; Vaikutis, 2006). Baltijos 

jūroje vyksta labai intensyvi verslinė žvejyba, kuri daro didelį poveikį žuvų ištekliams. Nors 

Baltija tesudaro 0,1 proc. pasaulinio vandenyno akvatorijos, tačiau joje sužvejojama apie 1 proc. 

pasaulinio žuvų laimikio. Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje 

aptinkama 50 rūšių žuvų ir bežandžių, iš jų 28 – jūrinių, 10 praeivių ir 12 – sėslių gėlavandenių 

rūšių, išmigravusių iš Kuršių marių ir upių į gėlą priekrantę (Virbickas J., 2000). Itin vertingos 

verslinei ir mėgėjiškai žūklei yra šios rūšys: lašiša, šlakys, menkė, starkis, stinta, karšis, žiobris. 

Visų žuvų biomasė šiame rajone pagal hidrolokatoriumi vykdytus tyrimus sudaro apie 210–220 

tūkst. t, kurių versliniai ištekliai (produkcija) sudaro 60–70 tūkst. t (Domarkas ir kt., 2008). 

 

2.2. Mėgėjų žvejybos poveikis ištekliams 

Bet kuris žuvų išteklių naudojimas – mėgėjų ar (ir) verslinė žvejyba – daro poveikį jų 

būklei. Jei sugavimai nuolat viršija metinę žuvų produkciją, ištekliai yra pergaudomi ir 

pereikvojami. Norint tiksliai įvertinti mėgėjų žvejybos poveikį ištekliams, reikia turėti 

meškeriotojų sugautų žuvų statistiką. Deja, Lietuvoje ji labai menka ir apsiriboja anksčiau 

teiktais Medžiotojų ir žvejų draugijos (MŽD) duomenimis bei atskirais mokslininkų tyrimais – 
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daugiausiai pasitelkus eksperimento arba apklausos metodus. Statistikos departamento teikiami 

duomenys mažai patikimi, juose nustatyta daug trūkumų (Kontautas ir kt., 2007). Be to, šiuose 

duomenyse sugavimai nėra skirstomi pagal vandens telkinio tipus, todėl neįmanoma suprasti, 

kokiais kiekiais buvo sužvejotos žuvys (mėgėjų žvejybos įrankiais) atskirai upėse, ežeruose, 

vandens talpyklose, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje. 

Remiantis oficialia statistika, Lietuvos meškeriotojų laimikiai yra kuklūs. Pagal 

Statistikos departamento duomenis jie svyruoja nuo 180 iki 400 t (1998–2005 periodas). Tačiau 

atliekant įvairius eksperimentinius tyrimus gaunami visiškai kitokie – didesni skaičiai. Ypač 

aukšti žuvų sugavimų rodikliai yra gaunami apklausus pačius meškeriotojus. 

A. Kontauto atlikti skaičiavimai (2007), kurie rėmėsi eksperimentinėmis žvejybomis 

mėgėjų žvejybos įrankiais, parodo, kad meškeriotojai vien tik ežeruose per metus galimai 

sužvejoja 1350 t žuvų. Kitų mokslininkų skaičiavimai, atlikti kitų tipų vandens telkiniuose, irgi 

pateikia nemažus meškeriotojų laimikių skaičius (Bacevičius ir Toliušis, 2006; Bukelskis, 2000; 

Repečka, 2007). Pasitelkę reprezentacinius meškeriotojų apklausos duomenis (Domarkas ir kt., 

2008), matome, kad meškeriotojai Lietuvoje iš viso sugauna 5100 t žuvų. Tačiau tokie kiekiai 

yra mažai tikėtini. Įvertinus visas prielaidas ir argumentus bei atliktas studijas, mėgėjų žvejybos 

laimikiai galėtų sudaryti nuo 1700 iki 2960 t per metus (Kontautas ir kt., 2007). Apibendrinus 

įvairių mokslinių šaltinių duomenis, matyti, kad meškeriotojai Lietuvoje kasmet vidutiniškai 

sužvejoja 2806 t žuvies (2.2.1. lentelė), tai beveik sutampa su A. Kontauto siūloma viršutine 

priimtina sugavimų riba. 

 

2.2.1. lentelė. Lietuvos žuvų bendrų išteklių, produkcijos ir sugavimų (verslinių ir 

meškeriotojų) pasiskirstymas pagal vandens telkinių tipą 
Šaltiniai: Bacevičius, Toliušis, 2006; Bukelskis, 2000; Domarkas ir kt., 2008;  Kontautas ir kt., 2007; Repečka, 

2007. 
 

Telkinio tipas 
Plotas,

km2 

Bendri 

ištekl., t 

Bendra 

metinė 

produkcija, t 

Versliniai 

sugavimai, t 

Meškeriotojų 

sugavimai, t 

Sugavimai, 

iš viso, t 

Upės 332 2000 800 157,4 300 457,4 

Ežerai 913 2750 1100 
33,4 1500 1533,4 

Tvenkiniai 238 1425 570 

Kauno marios 64 480 190 132,6 2,9 135,5 

Kuršių marios 413 10 000 4330 1356,6 992 2348,6 

Baltijos j. priekrantė  11 500  331 11,5 342,5 
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Iš viso 1960 28 155 6990 2011 2806,4 4817,4 

Balt. j. ter. ir ekon. z.  7000 215 000 65 000 15 000  15 000 

Apžvelgus 2.2.1. lentelės duomenis matyti, kad mėgėjų žvejybos sugavimai viršija 

verslinės žvejybos sugavimus. Lentelėje pateiktų duomenų tarpusavio palyginimas nėra labai 

korektiškas moksline prasme, nes ji (lentelė) sudaryta remiantis keliais skirtingais šaltiniais su 

galimai skirtingai taikytomis duomenų rinkimo metodikomis. Be to, skiriasi ir duomenų 

pateikimo metai. Tačiau nesant kompleksinių mėgėjų ir verslinės žvejybos sugavimų tyrimų 

2.2.1. lentelėje pateikti duomenys bent apytiksliai nusako poveikį žuvų ištekliams. Apibendrinus 

lentelėje pateiktus duomenis, galima teigti, kad žuvų ištekliai nėra pereikvojami, kadangi 

sugavimai neviršija metinės produkcijos. 

Vertinant žvejų sugavimų duomenis, svarbu atsižvelgti į tai, kad žvejai verslininkai 

linkę dirbtinai pamažinti sugavimus, t. y. nuslėpti savo sugavimų duomenis, nes nuo jų priklauso 

sumokamų valstybei mokesčių dydžiai. Žvejai mėgėjai teikdami ataskaitas apie sugavimus linkę 

sugavimus nurodyti didesnius nei yra iš tikrųjų. Dėl visų išvardytų priežasčių žinomi sugavimų 

duomenys yra labai ginčytini. Tačiau iš jų aiškiai matyti, kad mėgėjų žvejybos poveikis 

ištekliams yra žymus, galimai net didesnis nei verslinės žvejybos. 

Įvairių šalių meškeriotojų sugavimai pateikti 2.2.2. lentelėje. Kadangi bendras laimikio 

skaičius gali skirtis priklausomai nuo žvejojančių asmenų skaičiaus, todėl buvo apskaičiuotas 

vidutinis sugavimų svoris, tenkantis vienam meškeriotojui. Santykiniai žuvų sugavimai 

skirtingose šalyse svyruoja nuo 0,012 iki 0,026 t per metus vienam meškeriotojui; visų šalių 

sugavimų vidurkis yra 0,017 t per metus vienam meškeriotojui. 

Lietuvos meškeriotojų (170 000 žm.) laimikio vidurkis (0,016) beveik sutampa su kitų 

šalių vidurkių (0,017 t). Jei darysime prielaidą, kad meškeriotojų Lietuvoje yra tik 100 tūkst., 

tuomet poveikio rodiklis yra 0,028 t per metus vienam meškeriotojui arba galima vertinti abiejų 

rodiklių vidurkį – 0,022 t per metus vienam meškeriotojui. 

Tačiau net esant gerokai didesniam už vidurkį poveikiui (Austrijoje – 0,026; Suomijoje 

– 0,023) žuvų išteklių būklė išlieka labai gera, ko negalima pasakyti apie Lietuvos žuvų išteklius. 

Todėl galima daryti prielaidą, kad tokią Lietuvos išteklių padėtį nulėmė verslinė žvejyba. 

Galimai kiekvienas žvejybos tipas (verslinė, mėgėjų), vertinant juos atskirai, poveikio ištekliams 

nedaro, tačiau juos sudėjus kartu poveikis tampa neigiamas, t. y. žuvų ištekliai pereikvojami. 

Iš kitos pusės, reikia atsižvelgti į tai, kad poveikį ištekliams daro brakonieriavimas, t. y. 

neteisėtas žuvų gaudymas, kuris Lietuvoje buvo ypač gajus 1990–2011 m. (Adelšin, 2011). 

Atlikti meškeriojimo poveikio įvertinimo tyrimai rodo (Kontautas ir kt., 2007), kad 

Lietuvoje daugiausiai yra eksploatuojamos didžiosios Lietuvos upės. Jose buvo tyrinėtos 64 

atkarpos, iš kurių tik 4 atkarpos (6 proc.) yra mažai veikiamos mėgėjų žvejybos; vidutinį 
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žvejybos poveikį patiria net 42 atkarpos (66 proc.), o 18 atkarpų (28 proc.) patiria žymų mėgėjų 

žvejybos poveikį. Vertinant tyrinėtas upes bendrai (didžiąsias, nedideles šiltavandenes, nedideles 

upėtakines) nustatyta, kad apie 30 proc. upių ir (ar) jų atkarpų yra stipriai veikiamos mėgėjų 

žvejybos. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad mėgėjų žvejybos objektu upėse dažnai tampa saugomos 

praeivės ir pusiau praeivės žuvys, kurios įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą (2007) (Valstybės 

žinios. 2000, Nr. 66-1998; Valstybės žinios. 2010, Nr. 20-949), Aplinkos ministerijos globojamų 

žuvų rūšių sąrašą (Valstybės žinios. 1999, Nr. 33-970.), Berno konvenciją (Valstybės žinios. 

1996, Nr. 58-1373). 

Remiantis atliktais tyrimais mėgėjų žvejybos poveikis Lietuvos ežerams irgi yra labai 

žymus. Net 84 proc. visų tirtų ežerų patiria stiprų ar labai stiprų mėgėjų žvejybos poveikį. 

Nemažoje dalyje tirtų ežerų verslinė žvejyba niekada nebuvo vykdoma, kas leidžia manyti, kad 

žuvų išteklių būklė juose yra neigiamai pakitusi dėl mėgėjų žvejybos ir (ar) brakonieriavimo. 

 

2.2.2. lentelė. Meškeriotojų poveikis žuvų ištekliams ir jų panaudojimas skirtingose šalyse 
Šaltinis: Kontautas ir kt. (2007). Informacijos mėgėjiškos žūklės plėtros strategijai parengti surinkimas. Klaipėda: 

Klaipėdos universitetas. Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas. 
 

Eil. Nr. Šalis Maistui Poilsiui 
Bendras 

laimikis, t 

Vidutinis laimikis, 

 t / metus / 1 meškeriot. 

1 Austrija Ne Taip 4000 0,026 

2 Čekija Taip Taip 3400 0,012 

3 Lenkija Taip Taip 34 000 0,017 

4 Slovakija Taip Taip 2500 0,028 

5 Vengrija Taip Taip 4600 0,014 

6 Vokietija Taip Taip 35 000 0,015 

7 Prancūzija Ne Taip - - 

8 Suomija Taip Taip 48 000 0,023 

9 Švedija Ne Taip 26 000 0,013 

10 D. Britanija Ne Taip - - 

11 Nyderlandai Ne Taip - - 

12 Belgija Ne (?) Taip 500 0,002 

13 Airija Ne Taip - - 

14 Šveicarija Taip (?) Taip - - 
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15 Norvegija Taip Taip - - 

16 Lietuva Taip Taip 2800 0,016 

2.3. Žuvivaisos apžvalga 

Lietuvoje intensyviai vykdomi dirbtinio žuvų veisimo ir išteklių atkūrimo darbai. 

Išteklių atkūrimas yra vienas svarbiausių uždavinių saugant bioįvairovę ir ekosistemų stabilumą, 

skatinant tausojantį žuvų išteklių naudojimą, sukuriant prielaidas verslinės ir mėgėjų žvejybos 

vystymui (Radzevičius, 2014). Lietuvoje žuvivaisos darbus planuoja ir vykdo Žuvininkystės 

tarnybos Žuvivaisos skyrius prie Žemės ūkio ministerijos (iki 2010 m. Žuvivaisos skyrius 

vadinosi Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras prie ŽŪM), kuris turi ir 

valdo visą šiai veiklai reikalingą infrastruktūrą. Žuvivaisos skyriui priklauso Rusnės, Žeimenos, 

Laukystos, Simno, Trakų Vokės, Ignalinos ir dalinai Šilavoto žuvivaisos poskyriai, kuriuose 

auginami žuvų jaunikliai. Šiam ūkiui išlaikyti iš valstybės biudžeto kasmet skiriama 6–9 mln. Lt.  

Žuvivaisos skyrius veisia ir introdukuoja į vidaus vandenis lašišų, šlakių, margųjų 

upėtakių, vaivorykštinių upėtakių, sykų, seliavų, peledžių, ungurių, lydekų, sterkų, šamų, karpių, 

lynų, karosų, eršketų, vėgėlių jauniklius bei vėžius, vykdo selekcijos, mokslinius ir 

eksperimentinius darbus (Vaikutis, 2006; Radzevičius, 2014). 

Į Lietuvos valstybinius vandens telkinius Žuvininkystės tarnyba kasmet išleidžia 20–28 

mln. vnt. žuvų ir vėžių, iš kurių paaugintų lydekų – 3–4 mln. vnt., starkių – 1,5 mln. vnt., šamų – 

0,1 mln. vnt. Žuvininkai inicijavo XX a. viduryje Lietuvos vandens telkiniuose išnykusių 

aštriašnipių eršketų populiacijos atkūrimą. Neries ir Šventosios upėse buvo įveista daugiau kaip 

40 tūkst. vnt. įvairaus amžiaus eršketų. Įgyvendinant europinių ungurių išteklių atkūrimo 

Lietuvoje planą, 2011–2014 m. vandens telkiniuose buvo įveista 2,2 mln. vnt. unguriukų. 

 

2.3.1. lentelė. Atskirų žuvų rūšių įveisimo medžiagos vertė 2001–2010 m.  
Šaltinis: pagal Radzevičius, G. (2014). Valstybinė žuvivaisa: problemos ir galimybės. Management Theory and 

Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 
 

Eil. 

Nr. 
Žuvų rūšys 

Skirta lėšų, 

tūkst. Lt 
Eil. Nr. Žuvų rūšys 

Skirta lėšų, 

tūkst. Lt 

1 Peledė 475,0 8 Šamas 6,0 

2 Margasis upėtakis 218,6 9 Starkis 1507,1 

3 Vėgėlė 8286,4 10 Karpis 2072,1 

4 Sykas 241,5 11 Lašiša 2183,5 

5 Seliava 4413,8 12 Šlakys 3216,6 

6 Lydeka 3237,7 13 Karosas 623,3 
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7. Lynas 555,2 14. Kitos žuvų rūšys 3447,5 

 Iš viso: 30 484,3 

Nuo 2013 m. Lietuvos vandens telkiniai yra žuvinami ne tik ŽŪM pastangomis; prie šių 

darbų prisijungė Aplinkos ministerija, tam panaudodama dalį lėšų, gautų už mėgėjų žvejybos 

leidimus. 2013–2015 m. Aplinkos ministerija skyrė 6,25 mln. Lt (2.3.2 lentelė) įžuvinimo 

medžiagai įsigyti; iš viso suplanuota įveisti 807 tūkst. žuvų jauniklių (2.3.3. lentelė.). 2013–2014 

m. į du šimtus vandens telkinių buvo išleista 260 tūkst. t įvairių žuvų, kurių bendras svoris 

sudarė 63 t. 

 

2.3.2. lentelė. Aplinkos ministerijos išlaidos žuvų veisimui 2013–2015 m. 
Šaltinis: Aplinkos ministerijos pranešimai spaudai 

 

Metai Skirta lėšų, mln. Lt 

2013 1,15 

2014 2,5 

2015 2,6 

Iš viso: 6,25 

 

 

2.3.3. lentelė. Aplinkos ministerijos žuvų įveisimo apimtys 2013–2015 m. 
Šaltinis: Aplinkos ministerijos pranešimai spaudai 

 

Žuvų rūšys Kiekis, tūkst. vnt. 

Sterkas 144 

Lydeka 278 

Šamas 204 

Lynas 77 

Karpis 86 

Baltasis amūras 14 

Margasis plačiakaktis 4 

Iš viso: 807 

 

Vienas sėkmingiausių Lietuvos žuvininkų darbų yra šlakio ir lašišos populiacijų 

skaitlingumo atstatymas. Pastarąjį dešimtmetį šių lašišinių žuvų ištekliai Lietuvoje sparčiai 

gausėjo, ką parodo augantys jų neršto lizdų kiekiai ir plotai (2.3.1. pav.). Efektyvūs žuvivaisos 

darbai netgi leido išbraukti šias rūšis iš Lietuvos raudonosios knygos (šlakys – 1998 m. 
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(Valstybės žinios. 1998, Nr. 73-2121); lašiša – 2011 m.). Populiacijų gerą būklę taip pat 

patvirtina ir sparčiai didėjantys lašišų ir šlakių limituotos žvejybos kortelių (leidimų) pardavimai, 

kurie kiekvienais metais sparčiai auga (Ataskaita..., 2014). Mokslinių tyrimų duomenimis,     

2011 m. rudenį į Lietuvos upes migravo neršti 12,5 tūkst. šlakių ir 6,4 tūkst. lašišų. 

V. Kesmino ataskaitoje (2013) teigiama, kad daugelyje tyrinėtų Lietuvos lašišinių upių 

lašišų gausumas gerokai viršija nustatytą kriterijų. Bendras žuvų gausumas didėja, populiacijos 

būklė nuolat gerėja. Šie teigiami pokyčiai ypač pastebimi Neries, Šventosios, Žeimenos, 

Siesarties ir Vilnios upėse. 
 

 
2.3.1. pav. Lašišų ir šlakių nerštaviečių rodiklių (bendras plotas, tankis, vidutinis 

nerštavietės plotas) dinamika Žeimenos upėje 1999–2009 m. 
Šaltinis: Aplinkos būklė 2009. (2010). Vilnius: Aplinkos apsaugos agentūra. 
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2.3.2. pav. Ichtiologinio monitoringo Vilnios (Vilnelės) upėje metu sugauta lašiša 
Šaltinis: www.flyfishing.lt/forumas 

2.4. Saugomos žuvų rūšys ir teritorijos 

2.4.1. Saugomos žuvų rūšys 

 Lietuvoje yra saugomos ir globojamos 32 žuvų rūšys. Vienos jų yra išnykusios (sturys, 

sparis) arba labai retos (jūrinė nėgė), kitos buvo aptinkamos prieš vieną, kitą dešimtmetį (pvz., 

skersnukis), o kai kurios rūšys yra dažnos mūsų vandenyse. 

Žuvų rūšių apsauginį statusą nusako Lietuvos teisės aktai bei tarptautinių susitarimų  

teisės aktai, kurių iš viso yra keturi: 

• Lietuvos raudonoji knyga – LR aplinkos apsaugos ministro 1998 m. vasario 24 d. 

įsakymas Nr. 37 „Dėl į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, 

augalų ir grybų rūšių sąrašo“ (Valstybės žinios. 1998, Nr. 22-562); 

• Aplinkos ministerijos globojamų žuvų sąrašas – LR aplinkos ministro 1999 m. 

kovo 21 d. įsakymas Nr. 84 „Dėl globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašo“ 

(Valstybės žinios. 1999, Nr. 33-970); 

• Berno konvencija – LR įstatymas dėl Europos laukinės gamtos ir gamtinės 

aplinkos apsaugos konvencijos (Berno konvencijos) ratifikavimo (Valstybės 

žinios. 1996 Nr. 58-1373.); 

• Europos Sąjungos Buveinių direktyva – Tarybos direktyva dėl natūralių buveinių 

ir laukinės faunos bei floros apsaugos 92/43/EEB 1992 m. gegužės 21 d. 

Į Lietuvos raudonąją knygą yra įrašytos 8 žuvų rūšys (2.4.1.1. lentelė, 2.4.1.1. pav.), 

kurių bet kokia žvejyba yra draudžiama. Atsitiktinai sugautos šių rūšių žuvys turi būti nedelsiant 

paleidžiamos atgal į vandens telkinį, kuriame jos buvo sugautos. Pagavus išnykusią arba galimai 

išnykusią rūšį (žymima 0(Ex)) rekomenduojama apie tai pranešti mokslinėms institucijoms 

(universitetams, Gamtos tyrimų centrui) arba tiesiog Aplinkos ministerijai ar jos padaliniui. 

Aplinkos ministerijos globojamų žuvų rūšių sąraše surašytos 11 rūšių žuvys, kurios yra 

ypač jautrios aplinkos pakitimams, dėl ko jų populiacijos yra labai lengvai pažeidžiamos ir turi 

būti saugomos. Sąraše esančias žuvų rūšis meškerioti galima laikantis Mėgėjų žvejybos taisyklių. 

Berno konvencija yra tarptautinis susitarimas dėl Europos laukinės gamtos ir gamtinės 

aplinkos apsaugos. Konvencija yra ratifikuota (pasirašyta) Lietuvos Respublikos. Šis 

dokumentas saugo 23-jų rūšių žuvis, kurios aptinkamos arba gali būti aptiktos Lietuvos 

teritorijoje (2.4.1.1. lentelė, 2.4.1.2. pav.). 

Tarybos direktyvoje dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (dar 

vadinama Buveinių direktyva) įrašytos Europos bendrijos svarbos rūšys, kurių apsaugai 

reikalingas specialių saugomų teritorijų steigimas. Iš šioje direktyvoje esančių žuvų Lietuvoje 
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aptinkamos arba gali būti aptiktos 12 rūšių (2.4.1.1. lentelė, 2.4.1.2. pav.). Šios rūšys dažnai 

vadinamos Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ rūšimis. 

Berno konvencijoje ir Buveinių direktyvoje surašytas žuvų rūšis (2.4.1.1. lentelė), 

kurios nepatenka į Lietuvos raudonąją knygą, Lietuvoje galima meškerioti laikantis Mėgėjų 

žvejybos taisyklių. Tačiau kitose ES šalyse gali būti nustatyti kiti šių rūšių žvejybos 

reikalavimai. Šio sąrašo rūšis pravartu žinoti žvejybos gidams, ypač dirbantiems Lietuvoje su 

turistais-meškeriotojais iš kitų šalių. Iš vienos pusės, kitų šalių meškeriotojams galima pasiūlyti 

Lietuvoje sugauti žuvis, kurių turisto šalyje nėra arba jų žvejyba draudžiama dėl aplinkosauginio 

jų statuso. Iš kitos pusės, žvejybos gidas, pagavęs šio sąrašo rūšį gali būti klaidingai suprastas 

užsienio meškeriotojo, kurio šalyje ši rūšis gali būti labai reta ir saugoma. 
 

2.4.1.1. lentelė. Lietuvos teisės aktų ir tarptautinių susitarimų saugomos žuvų rūšys 
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2.4.1.1. pav. Lietuvos teisės aktų saugomos žuvų rūšys 
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2.4.1.2. pav. Tarptautinių susitarimų saugomos žuvų rūšys 
 



Vadovėlis. 2 skyrius 

72	  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vadovėlis. 2 skyrius 

73	  
  

2.4.2. Lietuvos saugomos teritorijos 

Šiame poskyryje apžvelgiamos saugomos teritorijos, kuriose mėgėjų žvejyba gali būti 

ribojama arba draudžiama kitais teisės aktais nei įprastomis mėgėjų žvejybą 

reglamentuojančiomis taisyklėmis. 

Šiuo metu mėgėjų žvejyba visiškai draudžiama keliose Nemuno deltos regioninio parko 

teritorijose – Krokų Lankų botaniniame-zoologiniame draustinyje, Kuršių mariose tarp Atmatos 

ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto, Kniaupo įlankoje, Dzūkijos 

nacionalinio parko Skroblaus upelio gamtiniame rezervate bei Žuvinto ežero biosferos rezervate 

(2.4.2.1. pav.). 

Mėgėjų žvejyba draudžiama visuose valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose, biosferos 

rezervatų ir valstybinių parkų gamtiniuose rezervatuose esančiuose vandens telkiniuose, jei juose 

neorganizuota limituota žvejyba (Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 1 priedas 

(Valstybės žinios. 2013-01-12 Nr. 4-127)). 

Nors saugomose teritorijose dažnai galioja griežtesnis žvejybos režimas, jos yra 

patrauklios meškeriojimo bei žvejybos turizmo plėtrai. Iš vienos pusės, saugomose teritorijose 

galima aptikti ir pameškerioti retesnių rūšių žuvų, iš kitos – jose dažnai plėtojama lankymui 

skirta infrastruktūra, t. y. įrengiamos automobilių parkavimo vietos, poilsinės aikštelės, 

informaciniai stendai, lankytinų vietų kelių rodyklės ir t. t. 
 

2.4.2.1. pav. Lietuvos ichtiologiniai draustiniai ir rezervatai 
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Kitose saugomose teritorijose mėgėjų žvejyba šiuo metu nėra uždrausta, tačiau jose gali 

galioti ne tik Mėgėjų žvejybos taisyklės, bet ir kiti mėgėjų žvejybą reglamentuojantys teisės 

aktai. Pavyzdžiui, mėgėjų žvejyba Merkio ichtiologiniame draustinyje (Merkio aukštupio dalyje) 

yra limituota, t. y. ten galioja kitokios – limituotos žvejybos taisyklės ir norint ten žvejoti, reikia 

įsigyti atskirą mėgėjų žvejybos leidimą – limituotos žvejybos kortelę. Planuojama, kad ateityje 

tokių teritorijų su ypatingais žvejybos režimais Lietuvoje daugės, nes tai leidžia apsaugoti ypač 

vertingas žuvų rūšis nuo jų išteklių pereikvojimo. Europos Sąjungos Bendrosios žuvininkystės 

politikos reformos, patvirtintos Europos Parlamento Žuvininkystės komiteto (2012 m. gruodžio 

18 d.), numato, kad specialūs mėgėjų žvejybos režimai turi įsigalioti visuose vandens 

telkiniuose, patenkančiuose į Buveinių apsaugai svarbias teritorijas (2.4.2.2. pav.). 

Mėgėjų žvejybos sąlygas ichtiologiniuose draustiniuose papildomai gali nustatyti šių 

saugomų teritorijų valdymo planai ir nuostatos. Šiuo metu Lietuvoje yra 10 ichtiologinių 

draustinių: Bartuvos, Dubysos, Jūros, Karklės, Merkio, Minijos, Šventosios, Veiviržo, Virintos, 

ir Žeimenos (Kesminas ir kt., 2005). Beveik visi jie buvo įkurti 1974 m. Lietuvos upių 

ichtiologiniai draustiniai sudaro tik 0,6 proc. upių skaičiaus ir 4 proc. jų ilgio (km). Ichtiologinių 

upių draustiniuose aptinkama 41 žuvų rūšis. 

 

2.4.2.2. pav. Buveinių apsaugai svarbios teritorijos 
Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (2009). 
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2.5. Vandens telkinių valdymas 

Žemės įstatymas. Žemės įstatymas skirsto Lietuvos Respublikos žemės fondą į penkias 

rūšis (pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį), kurių viena vadinasi vandens ūkio 

paskirties žeme (3 str.) (Valstybės žinios. 2004, Nr. 28-868). Vandens ūkio paskirties žemę 

sudaro pagal teritorijų planavimo dokumentus suformuoti valstybei ar kitiems fiziniams ar 

juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantys vandens telkiniai (27 str.). Kitaip tariant, 

vandens telkiniai Žemės įstatymo kontekste yra vandens ūkio paskirties žemė. 

Vandens ūkio paskirties žemės sklypai skirstomi į ūkinei veiklai naudojamus vandens 

telkinius, rekreacinius vandens telkinius, ekosistemas saugančius vandens telkinius ir bendrojo 

naudojimo vandens telkinius (27 str.). Vandens telkinių naudojimą nustato Vandens įstatymas. 

Vandens įstatymas. Vienas svarbiausių įstatymų, reglamentuojančių bendrinį vandens 

telkinių valdymą ir naudojimą, yra Vandens įstatymas (Valstybės žinios. 1997, Nr. 104-2615). 

Jame nusakyta, kad paviršiniai vandens telkiniai (valstybinės reikšmės) išimtine nuosavybės teise 

priklauso valstybei. Labai mažą išimtį sudaro privatūs vandens telkiniai, kurie yra įgyti privačion 

nuosavybėn iki 1997 m., bei kai kurie nedideli vandens telkiniai, kurie įstatymų nustatyta tvarka 

gali būti privačios nuosavybės teisės objektai. 

Vandens telkinio savininkas turi teisę valdyti, naudoti vandens telkinį ir juo disponuoti 

Žemės įstatymo, Vandens ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Vandens naudotojai yra fiziniai ir 

juridiniai asmenys, kurie naudoja vandens telkinį […] rekreacijai, laivybai, žuvininkystei, 

žvejybai bei kitoms reikmėms arba kitokiu būdu daro poveikį vandens telkinio būklei. Pagrindas 

naudoti vandens telkinį yra nuosavybės teisė, nuomos ar kita sutartis, taip pat Vandens įstatymu 

ir kitais teisės aktais suteikta teisė. 

Vandens telkinių naudojimą rekreacijai nusako Vandens įstatymo 12 str., kuriame 

teigiama, kad paviršinio vandens telkiniai rekreacijai ir sportui gali būti naudojami vadovaujantis 

šio įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, Turizmo įstatymo bei Saugomų teritorijų įstatymo 

nustatytais reikalavimais. Paviršiniai vandens telkiniai priskiriami rekreaciniams ištekliams 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane, apskričių ir savivaldybių teritorijų planavimo 

dokumentuose. Turizmo įstatymo 19 str. teigia, kad vandens telkiniai ir jų pakrantės, tinkamos 

pritaikyti žmonių poilsiui ir pramogoms, priskiriami rekreaciniams turizmo ištekliams (Valstybės 

žinios. 1998, Nr. 32-852). 

Vandens telkinių naudojimą žuvininkystei ir žvejybai nusako Vandens įstatymo 15 str., 

kuriame teigiama, kad vandens telkinių naudojimo bei leidimų išdavimo žuvininkystei ir 

žvejybai tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija bei kad fiziniai ir juridiniai 

asmenys, naudojantys žvejybai vandens telkinius, privalo laikytis įstatymuose, kituose teisės 

aktuose ir nuomos sutartyse nustatytų žuvų išteklių apsaugos ir atkūrimo sąlygų. 
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2.6. Mėgėjų žvejybos valdymas 

2.6.1. Mėgėjų žvejybą reglamentuojantys įstatymai 

Mėgėjų žvejybą Lietuvoje reglamentuoja Mėgėjų žvejybos (Valstybės žinios. 2004, 

Nr.118-4395; 2012, Nr. 108-5463) ir iš dalies Žuvininkystės įstatymas (Valstybės žinios. 1994, 

Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868). 

Žuvininkystės įstatymas. Šis įstatymas reglamentuoja visuomeninius santykius, 

atsirandančius žvejybos, žuvų išteklių valdymo, išsaugojimo ir atkūrimo, akvakultūros, […], 

srityse bei nustato žuvininkystės sektoriaus valstybinio valdymo gaires. 

Žuvininkystės įstatymas nustato bendrinį žvejybos reglamentavimą ir jo priemones, iš 

kurių svarbu paminėti šiuos teiginius: 

• žvejybos jūrų vandenyse reglamentavimo priemones nustato Žemės ūkio 

ministerija arba jos įgaliota institucija; 

• žvejybos vidaus vandenyse reglamentavimo priemones nustato Aplinkos 

ministerija. 

Žuvininkystės įstatymas taip pat nusako esmines žvejyboje naudojamas sąvokas, 

nustato žvejybos pagrindines rūšis (verslinę, mėgėjų, specialiąją), suskirsto Lietuvos vandens 

telkinius į vidaus ir jūrinius, nustato žuvų išteklių naudotojų teises ir pareigas, žuvų išteklių 

išsaugojimo, atkūrimo ir žuvivaisos esmines gaires bei kt. 

Mėgėjų žvejybos įstatymas. Šis įstatymas nustato visuomeninius santykius, susijusius 

su mėgėjų žvejyba, žuvų išteklių apsauga ir racionaliu jų naudojimu bei nusako svarbiausias 

mėgėjų žvejyboje naudojamas sąvokas. 

Mėgėjų žvejybos įstatymo straipsniai nusako: 

• mėgėjų žvejybos reguliavimo tvarką ir priemones; 

• limituotos žvejybos organizavimo tvarką; 

• leidimų naudoti žvejybos plotus tvarką; 

• teisės į mėgėjų žvejybą suteikimo tvarką ir mėgėjų žvejybos leidimų kainas; 

• žuvų išteklių apsaugos, kontrolės ir atkūrimo tvarką; 

• asmenų, užsiimančių mėgėjų žvejyba, teises ir pareigas; 

• kitas mėgėjų žvejybos teisines normas. 

Mėgėjų žvejybos įstatyme nustatyta, kad 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. Aplinkos ministerija reguliuoja mėgėjų žvejybą vidaus vandenyse ir 

kontroliuoja ją visuose žuvininkystės vandens telkiniuose. 



Vadovėlis. 2 skyrius 

77	  
  

2.6.2. Mėgėjų žvejybos režimą reglamentuojantys teisės aktai 

Mėgėjų žvejyba vidaus vandens telkiniuose. Mėgėjų žvejybos režimą vidaus vandens 

telkiniuose ir Kuršių mariose reglamentuoja Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės (LR 

aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. D1-14. Valstybės žinios. 2013-01-12 Nr. 4-

127). Šios taisyklės nustato mėgėjų žvejybos objektus, įrankius, būdus, režimą, mėgėjų žvejybos 

organizavimo tvarką, reglamentuoja kitą su mėgėjų žvejyba vidaus vandenyse susijusią veiklą. 

Taisyklės netaikomos mėgėjų žvejybai Baltijos jūroje, privačiuose tvenkiniuose ir kūdrose. 

Vykdant limituotą žvejybą šios taisyklės taikomos tiek, kiek tai nurodyta limituotą 

žvejybą reglamentuojančiuose teisės aktuose, t. y. esant prieštaravimams tarp limituotos 

žvejybos sąlygų ir mėgėjų žvejybos taisyklių, prioritetas taikomas limituotos žvejybos sąlygų 

reikalavimams. 

Saugomose teritorijose mėgėjų žvejybą reglamentuoja ir šių teritorijų nuostatai, 

individualūs apsaugos reglamentai ir tvarkymo planai. Todėl vykstant žvejoti į vandens telkinius, 

esančius saugomose teritorijose, reikia susipažinti su šių teritorijų taisyklėmis, kurios gali 

nustatyti kitokį, nei Mėgėjų žvejybos taisyklėse nusakytas, režimą. Pavyzdžiui, Dzūkijos 

nacionalinio parko Skroblaus gamtiniame rezervate, kai kuriose Nemunos deltos regioninio 

parko esančiuose vandenyse žvejyba yra uždrausta ištisus metus (2.6.2.1. lentelė). 

 

2.6.2.1. lentelė. Vandens telkiniai, kuriuose mėgėjų žvejyba uždrausta 
Šaltinis: Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių 1 priedas (Valstybės žinios. 2013-01-12 Nr. 4-127). 

 

Eil. Nr. Vandens telkinio pavadinimas 

1. 
Jūra (nuo Tauragės miesto vandenvietės užtvankos iki Tauragės „Versmės“ gimnazijos 

ir 500 m žemyn nuo Balskų užtvankos) 

2. Nemunas (nuo Kauno HE užtvankos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos) 

3. Šventoji nuo tilto kelyje Kavarskas–Kurkliai iki Kavarsko užtvankos 

4. Krokų lankos botaninis-zoologinis draustinis 

5. 
Kuršių marios tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto 

ir Kniaupo įlanka 

6. 

Valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose, biosferos rezervatų ir valstybinių parkų 

gamtiniuose rezervatuose esantys vandens telkiniai, jei juose neorganizuota limituota 

žvejyba 
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Griežtesnę mėgėjų žvejybos tvarką vandens telkinyje gali nustatyti limituotos žvejybos 

sąlygos. Limituota žvejyba (anksčiau buvo vadinama licencine žvejyba) nustatoma saugomoms 

arba intensyviai veisiamoms žuvų rūšims bei saugomose teritorijose. Limituotą žvejybą 

reglamentuoja Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos 

žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas LR aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1128 (Valstybės 

žinios. 2013-01-05, Nr. 2-48). Lietuvoje limituotos žvejybos sąlygos galioja: 

• lašišų ir šlakių žvejybai upėse (13 vandens telkinių); 

• upėtakių ir kiršlių žvejybai Merkio upės aukštupyje; 

• sykų žvejybai (3 vandens telkiniai); 

• stintų žvejybai Žemaitijos upėse (6 vandens telkiniai); 

• upinių nėgių žvejybai Žemaitijoje (6 vandens telkiniai); 

• intensyviai veisiamų karpių žvejybai (6 vandens telkiniai); 

• visų žuvų gaudymui Nemuno deltos regioniniame parke; 

• Žuvinto biosferos gamtiniame rezervate (tik vietiniams gyventojams žiemą); 

• povandeninės medžioklės vykdymui (7 vandens telkiniai). 

 

Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklės ir limituotos žvejybos tvarka nuolat 

tobulinamos, todėl svarbu prieš žvejybą susipažinti su paskutiniąja jų redakcija. Ją galima 

perskaityti Aplinkos ministerijos internetinės svetainės (http://www.am.lt) poskyryje Gamtos 

apsauga > Žvejyba > Mėgėjų žvejyba >Mėgėjų žvejybą reglamentuojantys teisės aktai. 

Mėgėjų žvejyba Baltijos jūroje. Mėgėjų žvejybą Baltijos jūroje reglamentuoja Mėgėjų 

ir limituotos žvejybos jūrų vandenyse taisyklės, nustatytos LR žemės ūkio ministro 2013 m. 

sausio 14 d. įsakymu Nr. 3D-36  (Valstybės žinios. 2013-01-17, Nr. 6-238). Šios taisyklės 

nustato mėgėjų žvejybos bei limituotos žvejybos Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje ir 

Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje (toliau – Baltijos jūra) objektus, įrankius, 

būdus, režimą, reglamentuoja kitą su mėgėjų žvejyba susijusią veiklą. 

Taisyklės, be įprasto mėgėjų žvejybos reglamentavimo, taip pat nustato limituotos stintų 

žvejybos tinkliniais samčiais Baltijos jūroje nuo Palangos tilto tvarką. 

 

2.6.3. Mėgėjų žvejybos leidimų administravimas 

Fizinis asmuo, norintis vykdyti mėgėjų žvejybą, privalo įsigyti mėgėjų žvejybos 

leidimą, t. y. teisę į mėgėjų žvejybą suteikia mėgėjų žvejybos leidimas. Žvejoti neturint mėgėjų 

žvejybos leidimo, suteikiančio teisę žvejoti tame vandens telkinyje, yra draudžiama. Išimtį 

sudaro asmenys, turintys nemokamą žvejybos teisę, kurią apibrėžia Mėgėjų žvejybos įstatymas. 
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Žvejoti nemokamai, be mėgėjų žvejybos leidimų, turi teisę fiziniai asmenys iki 16 metų 

(pateikę dokumentą, leidžiantį nustatyti asmens tapatybę), valstybinio socialinio draudimo 

pensininkai (pateikę pensijos gavėjo pažymėjimą) ir neįgalieji (pateikę neįgaliojo pažymėjimą). 

Asmenys žvejodami privalo turėti nustatyta tvarka išduotą žvejybos leidimą ir asmens 

tapatybę patvirtinantį dokumentą arba nemokamą žvejybos teisę patvirtinantį dokumentą. 

Mėgėjų žvejybos leidimai skiriasi pagal jų galiojimo vietą: 

• valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti 

žvejybos plotą; 

• valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos 

plotą (tokie telkiniai dažnai vadinami išnuomotais); 

• privačiuose vandens telkiniuose. 

Visi šie išvardyti leidimai gali būti skirstomi į įprastos žvejybos ir limituotos žvejybos 

leidimus. Valstybiniai įprastos mėgėjų žvejybos leidimai vadinami žvejo mėgėjo bilietu, 

limituotos žvejybos leidimai – žvejo mėgėjo kortele. 

Mėgėjų žvejybos leidimai taip pat skirstomi pagal jų galiojimo trukmę. Leidimų 

išdavimo tvarką reglamentuoja Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 

LR aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-12 (Valstybės žinios. 2013-01-12, Nr. 

4-126). Detalus leidimų skirstymas pateiktas 2.6.3.1. lentelėje. 

Valstybinius mėgėjų žvejybos leidimus galima įsigyti internetu per Aplinkosaugos 

leidimų informacinę sistemą (ALIS). Prie ALIS galima prisijungti adresu https://alis.am.lt. 

Norint prisijungti prie sistemos ir įsigyti mėgėjų žvejybos leidimą būtina naudotis elektroninės 

bankininkystės paslaugomis. Pagrindinis sistemos patogumas yra tai, kad joje įsigyti leidimai yra 

nuolat saugomi archyve, todėl įsigyto žvejo mėgėjo bilieto nebūtina spausdinti ir nuolat turėti su 

savimi, t. y. užtenka to, kad jis yra ALIS duombazėje, kurioje jis visada pasiekiamas ne tik 

savininkui, bet ir leidimus kontroliuojantiems valstybiniams inspektoriams (neturint popierinio 

leidimo patartina su savimi žvejybos metu turėti leidimo numerį ir būtinai asmens dokumentą su 

asmens kodu); jei visgi norima turėti su savimi popierinį leidimą, iš ALIS jį galima bet kada 

atsispausdinti nelimituotą kiekį kartų (kol jis galioja), t. y. pametus ar sugadinus popierinį 

variantą nereikės pirkti naujo leidimo. ALIS sistemoje įsigytą bilietą galima išsisaugoti 

skaitmeniniu pavidalu ir turėti jį savo mobiliajame telefone, planšetiniame ar kitokiame 

kompiuteryje. Tačiau perkant per ALIS valstybinį limituotos žvejybos leidimą – žvejo mėgėjo 

kortelę – būtina ją atsispausdinti ir nuolat turėti su savimi. 

Kita alternatyva įsigyti leidimą žvejoti – nusipirkti jį per loterijos „Perlas“ terminalus. 

Tačiau ši sistema turi ribotas galimybes kai kurių limituotos žvejybos leidimų rūšių platinimo 

atžvilgiu (t. y. ne į visus telkinius, kuriuose nustatyta limituota žvejyba, galima įsigyti leidimus). 
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2.6.3.1. lentelė. Lietuvos mėgėjų žvejybos leidimų rūšys ir kainos 
Šaltinis: pagal Mėgėjų žvejybos įstatymą (Valstybės žinios. 2012, Nr. 108-5463) 

 

Mėgėjų 

žvejybos 

leidimo tipas 

Kaina, Lt  

Parai 
Dviem 

paroms 

Savaitei 

(7 paras) 

Mėnesiui 

(30 parų) 
Metams Galiojimo vieta 

Išdavimo 

vieta 

Žvejo mėgėjo 

bilietas 
– 5+ – 20+ 50+ 

Valst. vandens 

telkiniai, į kuriuos 

neišduoti leidimai 

naudoti žvejybos plotą 

ALIS, 

„Perlas“** 

Žvejo mėgėjo 

kortelė 
10+ – 30+ 50+ – 

Valst. vandens telkinys, 

į kurį neišduotas 

leidimas naudoti 

žvejybos plotą ir 

kuriame vykdoma 

limituota žvejyba 

ALIS, 

„Perlas“** 

Žvejybos 

leidimas 
– 5+ – 20+ 50+ 

Valst. vandens 

telkiniai, į kuriuos 

išduoti leidimai naudoti 

žvejybos plotą 

(išnuomoti) 

ALIS, pas 

žvejybos 

ploto 

naudotoją 

Žvejybos 

leidimas 

limituotai 

žvejybai 

50+* -* -* -* -* 

Valst. vandens telkinys, 

į kurį išduotas leidimas 

naudoti žvejybos plotą 

ir kuriame vykdoma 

limituota žvejyba 

ALIS, pas 

leidimo 

naudoti 

žvej. plotą 

savininką 

Žvejybos 

leidimas 
10* -* 30* -* 50* 

Privatūs vandens 

telkiniai 

Pas 

vandens 

telkinio 

savininką 

Žvejybos 

leidimas 

limituotai 

žvejybai 

50* -* -* -* -* 

Privatus vandens 

telkinys, kuriame 

vykdoma limituota 

žvejyba 

Pas 

vandens 

telkinio 

savininką 
 

* – žvejybos ploto naudotojas ir privačių vandens telkinių savininkai turi teisę sumažinti žvejybos 

leidimo kainą arba suteikti nemokamą žvejybos teisę, suteikti teisę į limituotą žvejybą ilgesniam kaip vienai parai 

laikotarpiui, tačiau žvejybos leidimo limituotai žvejybai kaina vienai parai negali viršyti 50 Lt; 

** – tik lašišų ir šlakių žvejybos kortelės bei Nemuno deltos regioninio parko kortelės; 

„ + “ – už žvejybos leidimų išdavimą gali būti imamas papildomas mokestis, kuris negali viršyti 20 proc. 

žvejybos leidimo kainos; 

„ – “ – šio tipo leidimai neišduodami. 
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Iš kitos pusės, žvejybos leidimų įsigijimas per „Perlą“ yra labai paprastas ir greitas – 

tereikia pasakyti asmens kodą (to nereikia užsienio šalių piliečiams), apmokėti grynaisiais ir 

gauti atspausdintą leidimą. Skirtingai nuo ALIS, „Perlas“ nereikalauja turėti prieigos prie 

interneto, spausdintuvo, naudotis elektronine bankininkyste. „Perlas“ suteikia galimybę įsigyti 

leidimus ne tik sau, bet ir draugams, kolegoms, svečiams ir t. t. Bet pametus per „Perlą“ įsigytą 

leidimą teks pirkti naują, nes pirkėjo duomenys nesaugomi archyve, dėl ko nėra galimybės 

atsispausdinti leidimo dublikato. Šie leidimai galioja tik įrašius į juos ranka meškeriotojo vardą ir 

pavardę. „Perlo“ leidimai taip pat yra lengvai fiziškai pažeidžiami (t. y. spausdinami ant plono 

popieriaus, kuris labai bijo vandens, trinties, šviesos poveikio), dėl ko dažnai tampa išblukę ir 

neįskaitomi. Tai ypač aktualu ilgesnio galiojimo leidimams, pavyzdžiui, metų ar mėnesio 

trukmės. Todėl įsigijus per „Perlą“ metų, mėnesio trukmės žvejybos leidimą rekomenduotina 

pasidaryti ir išsisaugoti jo kopiją. Nepaisant visų šių ir kitų nepatogumų, didžioji dalis mėgėjų 

žvejybos yra įsigyjama per „Perlo“ terminalus. 

ALIS ir „Perlo“ sistemų ir jų išduodamų leidimų privalumai ir trūkumai pateikti 2.6.3.2. 

lentelėje. 

 

2.6.3.2. lentelė. Mėgėjų žvejybos leidimų platinimo sistemų palyginimas 
 

Platinimo 

sistema 
Privalumai Trūkumai 

ALIS 

Paslauga teikiama internetu; 

Mažesnis aptarnavimo mokestis; 

Duomenys apie įsigytus leidimus saugomi 

archyve, todėl pametus ar sugadinus leidimą 

galima jį atspausdinti iš naujo; 

Nebūtina turėti / spausdinti žvejo mėgėjo 

bilieto, užtenka to, kad jis yra sistemos 

duombazėje. 

Būtina naudotis elektronine bankininkyste; 

Sudėtingesnė leidimo įsigijimo procedūra;  

Reikia turėti spausdintuvą, norint atspausdinti žvejo 

mėgėjo kortelę (limituotos žvejybos leidimas 

privalo būti popieriniame pavidale); 

Negalima įsigyti leidimų kitiems asmenims 

(draugams, svečiams ir t. t.). 

„Perlas“ 

Platus aptarnavimo tinklas; 

Lengvas ir greitas leidimo įsigijimo 

mechanizmas; 

Nereikia naudotis elektronine bankininkyste; 

Nereikia turėti spausdintuvo; 

Leidimus gali įsigyti kitų šalių piliečiai; 

Galima įsigyti leidimus kitiems asmenims 

(draugams, svečiams ir t. t.). 

Didesnis aptarnavimo mokestis; 

Leidimų duomenys nesaugomi archyve, todėl 

pametus ar sugadinus atspausdintą leidimą teks 

pirkti naują; 

Popieriniai bilietai labai lengvai fiziškai 

pažeidžiami (sugadinami vandens, trinties, šviesos 

ir t. t.), kas ypač aktualu metų trukmės leidimams; 

Neplatina kai kurių tipų limituotos žvejybos 

leidimų. 
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Žvejybos leidimus į vandens telkinius, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą 

(t. y. mėgėjų žvejybą juose administruoja privatūs asmenys) galima įsigyti per ALIS sistemą, 

tačiau ne visada. Kai kuriais atvejais leidimus gali tekti pirkti tiesiogiai pas žvejybos ploto 

naudotoją. Mėgėjų žvejybos leidimus į privačius vandenis platina tik jų savininkai ar jų įgalioti 

atstovai. 

Aplinkos ministerija planuoja, kad atsirastų ir kiti mėgėjų žvejybos leidimų įsigijimo 

būdai, tokie, kaip jų įsigijimas per spaudos kioskus bei apmokėjus už juos mobiliojo ryšio 

operatoriaus trumpąja žinute (SMS). Taip pat planuojama, kad leidimas galėtų būti plastikinės 

kortelės pavidalu, joje būtų saugomi įvairūs meškeriojimo leidimai ir juos galima būtų apmokėti 

įvairiais būdais (panaši sistema taikoma transporto bilietams didžiuosiuose miestuose). 

 

2.6.4. Vandens telkinių nuoma mėgėjų žvejybai / leidimai naudoti žvejybos plotą 

Leidimas naudoti žvejybos plotą – tai leidimas naudoti vandens telkinį (žvejybos plotą) 

mėgėjų žvejybai. Leidimų naudoti žvejybos plotą tvarką ir išdavimą apibrėžia Mėgėjų žvejybos 

įstatymas. Leidimas išduodamas fiziniams arba juridiniams asmenims 10 metų laikotarpiui. 

Asmuo, turintis leidimą naudoti žvejybos plotą, turi teisę: 

• Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka organizuoti mėgėjų ar limituotą žvejybą 

vandens telkinyje, į kurį jam yra išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą; 

• gauti pajamas už mėgėjų žvejybos leidimus, suteikiančius mėgėjų žvejybos teisę 

vandens telkinyje, į kurį jam yra išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą. 

Kitaip tariant, leidimo naudoti žvejybos plotą suteikimas yra valstybei priklausančio 

vandens telkinio išnuomojimas mėgėjų žvejybai organizuoti su tam tinkamais teisiniais 

apribojimas (todėl iš tikrųjų tai nėra nuoma, nors šis procesas dažnai taip yra vadinamas). 

Žvejybos ploto naudotojas („nuomininkas“), organizuodamas mėgėjų žvejybą jo valdomame 

vandens telkinyje (pagal leidimą naudoti žvejybos plotą) ir parduodamas į jį leidimus mėgėjų 

žvejybai, turi teisę gauti iš to pajamų; taip pat turi teisę nustatyti griežtesnį mėgėjų žvejybos 

režimą, parengiant ir nustatant limituotos žvejybos tvarką (teisės aktų numatyta tvarka). 

Pastaruoju atveju žvejybos ploto naudotojas („nuomininkas“) įgauna teisę pardavinėti 

brangesnius leidimus (žr. 2.6.3.1. pav.). 

Esminis skirtumas tarp nuomos sutarties ir leidimo naudoti žvejybos plotą yra tai, kad 

nuomos sutartis negali būti vienašališkai nutraukiama, kai leidimas naudoti žvejybos plotą gali 

būti lengvai panaikintas. 

Leidimus naudoti žvejybos plotus ima asmenys, siekiantys sukurti geresnes mėgėjų 

žvejybos sąlygas tam tinkamame vandens telkinyje, t. y. šie asmenys investuoja į jų valdomo / 

prižiūrimo vandens telkinio aplinkosaugą, žuvų apsaugą ir (ar) veisimą, infrastruktūros 
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meškeriotojams sukūrimą ir t. t. Tokia veikla dažnai yra būdinga meškeriotojams, meškeriotojų 

klubams, kaimo bendruomenėms, kaimo turizmo atstovams bei žvejybos turizmo verslui. 

Vandens telkinių nuoma ar kitokios teisinės formos panauda yra pripažintas darnios mėgėjų 

žvejybos plėtros elementas, taikomas daugelyje pasaulio valstybių (Adelšin, 2011; Kontautas ir 

kt., 2007, Domarkas ir kt., 2008). Lietuvoje šie procesai (vandens telkinių „nuoma“) nėra labai 

paplitę dėl painios ir silpnos teisinės bazės, reglamentuojančios vandens telkinių panaudą ir 

mėgėjų žvejybos organizavimą, kuri neskatina privačių investicijų į tokius projektus. Vienas 

pagrindinių šios teisinės sistemos trūkumų – garantijų ilgalaikėms investicijoms nebuvimas. 

 

2.6.4.1. lentelė. Vandens telkinių nuomos / panaudos privalumai ir trūkumai 
 

 Privalumai Trūkumai 

Meškeriotojams 
Atsiranda gerai prižiūrimų vandens telkinių, suteikiančių 

aukštesnės kokybės meškeriojimo galimybes. 

Didesnė žvejybos leidimų kaina, 

dėl ko sumažėja vandens telkinių 

prieinamumas; Leidimų sistemos 

decentralizavimas, t. y. tenka 

pirkti daugiau įvairių leidimų. 

 

Valstybei 

Sumažėja aplinkosaugos darbų našta; 

Visuomenė įtraukiama į aplinkosaugą ir infrastruktūros 

plėtrą (auginamas socialinis kapitalas); 

MŽS plėtra ir mokesčiai. 

Atsiranda grupiniai interesai, 

galintys prieštarauti vieni 

kitiems. 

Mėgėjų žvejybos 

plėtrai ir verslui 

Skatinama privati iniciatyva; Skatinamas meškeriotojų 

bendruomenių atsiradimas (susiformuoja klubai, norintys 

prižiūrėti pamėgtą vandens telkinį); Pritraukiamos 

investicijos; Sukuriamos naujos darbo vietos; 

Užtikrinama geresnė vandens telkinio aplinkosauga;  

Sukuriamas pagrindas žvejybos turizmo raidai.  

Apsunkina mėgėjų žvejybos 

darbų planavimą ir 

koordinavimą. 

 

Iš kitos pusės, Lietuvoje yra sėkmingų tokios veiklos pavyzdžių, kai meškeriotojų 

klubai, kiti asmenys ryžosi investuoti į vandens telkinio priežiūrą ir mėgėjų žvejybos 

organizavimą ir pasiekė gerų rezultatų (UAB „Fanatikai“, žūklės klubas „Merkys“, kt.). Jų 

valdomuose vandens telkiniuose žuvų išteklių ir aplinkos būklė yra daug geresnė nei valstybės 

prižiūrimuose telkiniuose (Kesminas, 2012); mėgėjų žvejyba jose vystosi, nepaisant to, kad 

leidimai žvejoti „išnuomotuose“ telkiniuose brangesni nei valstybės valdomuose vandens 

telkiniuose. 

Tačiau buvo nemažai pavyzdžių, kai vandens telkinių „nuomininkai“ piktnaudžiavo 

savo teisėmis, neteisėtai apribodami meškeriotojų teises į mėgėjų žvejybą ir nustekendami žuvų 
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išteklius. Yra pavyzdžių, kai pasikeitus įstatymams leidimai naudoti žvejybos plotus buvo 

panaikinti ir „nuomininkų“ veiklos pasiekimai (atstatyti ir pagausinti žuvų ištekliai, sukurta 

nauja tausojančios žvejybos tvarka ir t. t.) buvo greitai sunaikinti, jų patirta žala nebuvo 

kompensuota (Merkio aukštupio „nuomos“ pavyzdys, leidimo naudoti žvejybos plotą savininkas 

– žūklės klubas „Merkys“). 

 

2.7. Vertingiausi mėgėjų žvejybos objektai 

 Meškeriotojai skirsto žuvis pagal jų gaudymo sportines savybes, kurios priklauso nuo 

žvejojamos rūšies aplinkos ir biologinių savybių. Sportine prasme meškeriotojai dažniausiai 

vertina žuvų rūšis, kurias yra sudėtingiau pagauti ir tam reikia įgyti specifinių meškeriojimo 

įgūdžių, kurios užauga didesnės, kurios užkibusios stipriai priešinasi traukiamos ir energingai 

kovoja su meškeriotoju ir t. t. Dažniausiai šiomis savybėmis pasižymi plėšriosios žuvys, nors yra 

sportinės žvejybos objektų ir tarp taikiųjų žuvų. Žuvų skirstymą į plėšriąsias ir taikiąsias sąlygoja 

jų mitybos pobūdžiai: plėšriosios minta stuburiniais gyvūnais, taikiosios – bestuburiais 

(Sukackas, 1982). 

 Vertingiausi mėgėjų žvejybos objektai (žuvų rūšys) yra lašišos, šlakiai, margieji 

upėtakiai, kiršliai, stintos, lydekos, ešeriai, sterkai, menkės, vėgėlės, salačiai, šapalai, 

karšiai, žiobriai, karpiai, šamai, unguriai, ūsoriai. 

 Būtent plėšriųjų žuvų meškeriojimas sukuria didžiausias naudas mėgėjų žvejybos 

sektoriuje; jos taip pat sudaro esminį žvejybos turizmo raidos pagrindą (nes didžiąją dalį 

žvejybos turizmo objektų sudaro plėšriosios žuvys). Pagal plėšriųjų žuvų išteklių būklę galima 

vertinti ne tik vandens telkinio ekosistemą, bet ir mėgėjų žvejybos plėtros potencialą tam 

tinkamame regione. 

 Mėgėjų žvejybos objektu galima vadinti ne tik konkrečias rūšis, bet ir tam tinkamus 

vandens telkinius, kuriuose tos rūšys gyvena arba kurių žuvų rūšinė įvairovė ir išteklių būklė yra 

patraukli mėgėjų žvejybai. Vertinant Lietuvos žvejybos turizmo bei mėgėjų žvejybos paslaugų 

teikimo potencialą galima išskirti teritorijas, kuriose šios veiklos galėtų būti vykdomos ir 

plėtojamos ar jau yra vykdomos (2.7.1. pav.). 

 Pagrindiniai kriterijai tokioms teritorijoms išskirti yra žuvų išteklių būklė (žuvų rūšinė 

įvairovė, mėgėjų žvejybai patrauklių rūšių buvimas, amžinė žuvų populiacijų struktūra ir t. t.) bei 

mėgėjų žvejybos turizmui pritaikoma infrastruktūra (kaip papildomas privalumas). 

 Baltijos jūra. Žvejybą atviroje Baltijos jūroje iš laivų organizuoja ir vykdo keliolika 

pajūrio krašto įmonių. Pagrindinis žvejybos objektas Baltijoje yra menkės, taip pat gaudomos 

strimelės, plekšnės, vėjažuvės. Menkių žvejyba iš laivų yra populiari ir tarp pradedančiųjų, ir 

tarp pažengusiųjų meškeriotojų. Taip pat ši žvejyba turi paklausą ne tik tarp meškeriotojų – ją 
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dažnai pasirenka žmonės, norintys išbandyti tiesiog naują pramogą. Žvejybines išvykas dažnai 

pasirenka ir perka įmonės, norinčios surengti originalią išvyką į gamtą savo darbuotojams; 

žvejoti menkių vykstama šeimomis, su draugais ir t. t. 

Kelios Klaipėdos įmonės organizuoja lašišų ir šlakių gaudymą Baltijos jūroje 

velkiaujant. Tai palyginti nauja paslauga Lietuvoje, ji sėkmingai prigijo žvejybos turizmo 

rinkoje. Palyginti su menkių žvejyba lašišų ir šlakių gaudymas yra daug sportiškesnis ir 

įdomesnis, laimikis vertingesnis. Čia jau pageidaujama turėti šiek tiek meškeriojimo patirties, 

nors pradedantieji taip pat gali žvejoti, kai juos lydi kompetentingi gidai. 

Bet kurių jūrinės žvejybos išvykų sėkmę daugiausiai sąlygoja žvejybos gido / laivo 

kapitono kompetencijos. Pastarieji turi mokėti rasti žuvis jūroje, ko neįmanoma padaryti neturint 

praktinės patirties. Lašišų žvejybos Baltijoje paslaugų pasiūla yra daug kartų mažesnė nei 

menkių, galimai būtent dėl kvalifikuotų šios srities žvejybos gidų stokos. 

Pramoginė žvejyba jūroje yra daugiausiai išvystyta Lietuvos žvejybos turizmo šaka. Jos 

aptarimai šalies mokslinėje literatūroje vyko jau 2006 m. (Bacevičius ir Toliušis), analizuota šios 

srities veikla 2003–2005 m. pradiniu kūrimosi etapu; pateikiami dešimties laivų sugavimai ir kiti 

mėgėjų žvejybos jūroje organizavimo duomenys ir aspektai. Nurodoma, kad 2004–2005 m. 

jūrinio meškeriojimo paslaugomis pasinaudojo daugiau nei 5 tūkst. asmenų. Šiuo metu šie mastai 

turėtų būti dar didesni dėl išaugusio meškeriojimo populiarumo bei ekonominio šalies augimo. 

 
2.7.1. pav. Vandens telkiniai ir teritorijos, tinkami žvejybos turizmui plėtoti 
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 Kuršių marios. Tai vienas žuvingiausių Europos vandens telkinių (Virbickas, 2000), 

pasižymintis labai didele žuvų įvairove – čia aptinkama 50 žuvų rūšių. Dėl šių priežasčių šis 

telkinys yra labai populiarus tarp meškeriotojų. Vasarą čia sėkmingai gaudomi sterkai, ešeriai, 

karšiai, kuojos, lydekos, unguriai, artėjant rudeniui – neršti traukiančios lašišos ir šlakiai; žiemą 

populiariausia yra ešerių, stintų, vėgėlių žvejyba. Žvejoti stintų žiemą savaitgaliais atvyksta 

tūkstančiai meškeriotojų iš visos Lietuvos ir net užsienio šalių. Stintų žvejyba populiari ne tik 

tarp meškeriotojų – ją, kaip papildomą pramogą, dažnai pasirenka turistai, šeimos, įmonių 

kolektyvai ir t. t., nes stintų gaudymas galimas neturint meškeriojimo patirties. 

Be žuvų išteklių, marių regionas pasižymi gera Kuršių nerijos nacionalinio parko, 

Nemuno deltos regioninio parko bei Klaipėdos miesto turizmo infrastruktūra, kuri sėkmingai 

pritaikoma žvejybos turizmo poreikiams. Šis regionas yra vienas patraukliausių Lietuvoje 

mėgėjų žvejybos paslaugoms plėtoti ir teikti. 

Vertinant upių patrauklumą meškeriotojams, dažniausiai išskiriami telkiniai, kuriuose 

yra: 

• dideli sėsliųjų upinių žuvų, vertingų mėgėjų žvejybos objektu (upėtakių, kiršlių, 

ūsorių, salačių, šamų ir kt.), ištekliai; 

• dideli migruojančių žuvų (lašišų, šlakių, žiobrių) ištekliai (Domarkas ir kt., 2006). 

Nemuno deltos regioninis parkas (NDRP). Tai vienas lankomiausių meškeriojimo 

objektų Lietuvoje, galintis konkuruoti su Kuršių mariomis. Meškeriotojai Nemuno deltoje 

lankosi iki 50 tūkst. kartų per metus (tiek parduodama dienos trukmės žvejybos leidimų 2014 m. 

duomenimis). NDRP vandenys pasižymi didele žuvų rūšine įvairove bei stabilia jų būkle, čia 

neršia daugelis Kuršių mariose gyvenančių žuvų (Virbickas, 2000). Parko teritorijoje aktyviai 

plėtojama turizmo infrastruktūra, ypač vandens turizmo paslaugos. Visa tai pritaikoma žvejybos 

turizmo poreikiams. NDRP teritorija yra viena patraukliausių Lietuvoje mėgėjų žvejybos 

paslaugoms plėtoti ir teikti (Domarkas ir kt., 2008; Švagždys, 2006). 

Lašišų ir šlakių žvejyba upėse. Dešimtyse Lietuvos upių neršia lašišos ir šlakiai, kurie 

atkeliauja į vidaus vandenis iš Baltijos jūros. Šių praeivių vertingų žuvų ištekliai šalyje nuolat 

gausėja dėl dirbtinio jų veisimo bei gerėjančių aplinkosaugos priemonių. Visa tai leido išbraukti 

šias rūšis iš Lietuvos raudonosios knygos bei leisti jų žvejybą nerštinės migracijos keliuose. Šiuo 

metu lašišų ir šlakių limituota mėgėjų žvejyba vykdoma 13 upių / jų ruožų. Žvejybos turizmo 

raidos prasme daugiausiai aktualūs yra šie telkiniai: Nemunas, Neris, Šventoji (Neries intakas). 

Šiose upėse gali meškerioti daug meškeriotojų, jose yra teritorijų su gerai išvystyta infrastruktūra 

(pavyzdžiui, Neries regioniniame parke). 

Lietuvos upėse neršiančių lašišų ir šlakių gausa yra gerokai mažesnė nei kitose Baltijos 

regiono šalyse. Tačiau šios žuvys mūsų upėse yra vienos didžiausių Europoje. Lašišos, 
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sveriančios 7–12 kg, sezono metu sugaunamos vos ne kasdien; žuvys, sveriančios iki 20–25 kg, 

sugaunamos kiekvienais metais (2.7.2. pav.). Lietuvoje pasitaiko sugauti lašišų individų, 

sveriančių daugiau nei 30 kg. 

Palyginimui – Skandinavijoje ar Rusijos Kolos pusiasalyje, kurie laikomi lašišų 

meškeriojimo rojais, trofėjinėmis laikomos lašišos, sveriančios nuo 10–15 kg; dar didesnės žuvys 

(15–20 kg) sugaunamos gana retai ir žvejyba upėse, į kurias atplaukia neršti tokie gigantai, 

kainuoja labai daug. Todėl kokybine prasme Lietuvos lašišų ištekliai yra konkurencingi netgi 

pasaulinėje meškeriojimo paslaugų rinkoje. Lašišų žvejybos turizmui plėtoti Lietuvoje trūksta 

tam tinkamos paslaugų infrastruktūros (dažniausiai europinės jų meškeriojimo tvarkos). Iš kitos 

pusės, maža jų žvejybos leidimų kaina bei išskirtiniai žuvų dydžiai sąlygoja šių žuvų žvejybos ir 

susijusių paslaugų populiarėjimą. 
 

 

   
 

2.7.2. pav. Lašišos, sužvejotos Lietuvos upėse 2011–2012 m. 
Šaltinis: www.flyfishing.lt/forumas; www.zuklaviete.lt 

 

Margųjų upėtakių ir kiršlių žvejyba upėse. Kai kuriose Lietuvos upėse yra gana gausu 

margųjų upėtakių ir kiršlių. Kiekybine prasme šių žuvų yra užtektinai žvejybos turizmui vystyti, 

tačiau kokybine prasme labai trūksta stambesnių individų (t. y. žuvys dažnai išgaudomos 

nespėjusios užaugti didesnės). Šią problemą galėtų spręsti limituota šių žuvų žvejyba, prie kurios 

yra pratę užsienio meškeriotojai-turistai. 

Upėtakių ir kiršlių žvejyba yra populiari visame pasaulyje, ypač museline meškere, 

todėl užsienio turistai gana dažnai teiraujasi apie muselinės žvejybos galimybes Lietuvoje. Šis 

žvejybos būdas ir objektai sparčiai populiarėja ir tarp mūsų meškeriotojų, kurie vis dažniau 

kreipiasi pagalbos į žvejybos instruktorius ir (ar) gidus. 
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Dauguma vertingų Lietuvos upėtakinių / kiršlinių upių paskelbtos ichtiologiniais 

draustiniais. Dalis jų yra saugomose teritorijose, kai kuriose jų yra gerai išvystyta lankymo 

infrastruktūra. 

Upėtakių ir kiršlių meškeriojimo paslaugas Lietuvoje galima teikti Minijos, Jūros, 

Akmenos, Neries, Vilnios, Šventosios (Neries intako), Siesarties, Virintos, Merkio, Šalčios, 

Ūlos, Žeimenos upėse. 

Nemuno, Neries upės. Didžiosios Lietuvos upės pasižymi didele žuvų įvairove, tarp jų ir 

plėšriųjų žuvų. Čia meškeriojami salačiai, ešeriai, šapalai, lydekos, sterkai, šamai, karšiai, 

vėgėlės, ūsoriai; taip pat praeivės žuvys – lašišos, šlakiai, žiobriai, stintos (tik Nemuno 

žemupyje), Neries rėvose gausu kiršlių. Visos šios žuvys yra vertingi mėgėjų žvejybos objektai. 

Nemuno ir Neries upės tinkamos žvejybos turizmo plėtrai, šiose vietose gali meškerioti 

daug meškeriotojų, mėgėjų žvejyba jose galima labai įvairiais būdais ir vos ne ištisus metus, kai 

kurios čia aptinkamos žuvų rūšys būdingos tik šioms upėms (pavyzdžiui, šamai, sterkai). 

Meškeriotojai šiose upėse žvejoja ne tik nuo kranto, bet ir iš valčių. Pakrantėse gausu kaimo 

turizmo sodybų, plėtojama mažojo vandens transporto infrastruktūra. Visa tai sudaro geras 

sąlygas mėgėjų žvejybos paslaugų plėtrai. 

Kauno marios. Tai vienas žuvingiausių Lietuvos vidaus vandens telkinių, pasižymintis 

dideliu produktyvumu ir didele žuvų įvairove (34 rūšys). Kauno marios pasižymi greitai 

augančių karšių populiacija, gausiais sterkų ir ešerių ištekliais. Čia taip pat žvejojamos lydekos, 

karpiai (sazanai), šamai, unguriai. Šio telkinio geografinis išsidėstymas (santykinai Lietuvos 

centre) ir žuvų ištekliai privilioja meškeriotojus iš visos Lietuvos. Savaitgaliais čia neretai 

žvejoja tūkstančiai meškeriotojų. 

Kauno mariose yra išvystyta mažojo vandens transporto infrastruktūra. Lankymo 

infrastruktūra čia rūpinasi Kauno marių regioninio parko direkcija. Nuo 2013 m. Kauno mariose 

uždrausta verslinė žvejyba suteikiant prioritetą mėgėjų žvejybos raidai. Pagerėjus išteklių būklei 

marios gali tapti vienu patraukliausių mėgėjų žvejybos vandens telkiniu Lietuvoje, kur galima 

būtų vystyti meškeriojimo paslaugų sektorių. 

Didieji ežerai, ežeringi rajonai. Meškeriojimo paslaugas tikslinga būtų teikti 

ežeringiausiuose šalies regionuose. Prie jų priskiriami ežerų masyvai, esantys Aukštaičių 

aukštumos Molėtų, Dubingių ir Zarasų rajonuose. Čia yra didžiausi, giliausi ir ilgiausi šalies 

ežerai. Dauguma jų priskiriami seliavinių ežerų tipui, pasižymi didžiausiais žūklės laimikiais ir 

rūšine įvairove (Domarkas ir kt., 2008; Virbickas, Kesminas, 2006). Seliaviniuose ežeruose 

žvejojamos stambiausios šalies lydekos; pagrindinis jų gaudymo būdas yra velkiavimas arba 

spiningavimas iš valčių. Šiuose ežeruose gyvenančių lydekų mitybos bazę daugiausiai sudaro 

seliavos, dėl to šias lydekas meškeriotojai dažnai vadina ,,seliavinėmis“ – jos čia dažnai pasiekia 
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ir viršija 10 kg svorį. Stintinių ežerų yra ir kituose Lietuvos rajonuose; iš viso jų yra 78 telkiniai 

(Bukelskis ir kt., 2012). 

Mėgėjų žvejybos paslaugas racionalu teikti didžiuosiuose šalies ežeruose – čia galima 

siūlyti plėšriųjų žuvų žvejybą iš valčių velkiaujant ir spiningaujant. Prie didžiųjų ežerų plėtojama 

valčių nuleidimo infrastruktūra, šie telkiniai dažnai yra saugomose teritorijose, kuriose įrengti 

privažiavimai ir kita reikalinga meškeriojimui infrastruktūra (stovyklavietės, poilsiavietės ir t. t.). 

Didesnių ežerų Lietuvoje yra (be aukščiau paminėtų) Žemaitijos aukštumoje, Dainavos ir 

Neries–Žeimenos žemumose, Dzūkų ir Sūduvos aukštumose. 

Pagal esamus žuvų išteklius šiuo metu organizuoti žvejybos turizmo paslaugas 

rekomenduojama šiuose ežeruose ir tvenkiniuose: Dysnai, Drukšiai, Dusia, Lūkstas, Luodis, 

Plateliai, Kauno HE, Kruonio HAE, Antalieptės HE (Domarkas ir kt., 2008). 

Didžiųjų karpių žvejyba. Karpių žvejyba, ypač didžiųjų, nuolat populiarėja Lietuvoje 

(Domarkas ir kt., 2008). Tai sąlygojo paslaugų sektoriaus kūrimąsi šioje srityje – šalyje yra 

vandens telkinių, kuriuose siūlomos karpių žvejybos organizavimo paslaugos (nuo specialiai 

paruoštų žvejybos vietų nuomos iki visiškai organizuotos žvejybos su visais įrankiais ir žvejybos 

gido paslaugomis). Šia infrastruktūra naudojasi vis daugiau meškeriotojų, dalis jų atvyksta 

meškerioti karpių iš kitų šalių. Karpių žvejybai pritaikytuose ežeruose ir tvenkiniuose vyksta šių 

žuvų meškeriojimo varžybos, kiti meškeriotojų renginiai (meškeriojimo seminarai, kursai). 

Laukinių karpių žvejybos paslaugų teikimas Lietuvoje turi didelį potencialą ir galėtų 

būti daugiau plėtojamas. 

Mažiau vertingų žuvų rūšių vaidmuo mėgėjų žvejyboje. Jokiais būdais negalima 

nuvertinti taikiųjų žuvų vaidmens mėgėjų žvejyboje. Šioje srityje taip pat yra pripažintų sportinio 

meškeriojimo objektų, tokių, kaip pavyzdžiui, aukšlės. Dauguma meškeriotojų (ypač jaunimas) 

savo žvejo-mėgėjo „karjerą“ pradeda būtent nuo paprastų taikiųjų žuvų gaudymo ir būtent jos 

yra pirminės meškeriojimo „populiarintojos“. Šios žuvys yra plačiai paplitusios, jų žvejyba yra 

prieinamesnė, nes nereikalauja didelės patirties bei finansinių išlaidų. 

Mažiau vertingų žuvų grupei priskiriamos šios aktyviai meškeriojamos rūšys: kuojos, 

strepečiai, karosai, aukšlės, gružliai, pūgžliai. Kiek sudėtingiau yra gaudomi lynai, meknės, 

raudės. Visų šių žuvų meškeriojimo mokymų organizavimas gali būti labai paklausus būtent dėl 

didelės potencialių klientų rinkos. 

Natūralu, kad vienų rūšių gaudymas yra nesudėtingas, kitų – gali būti ištisas 

meškeriojimo meno procesas, reikalaujantis ilgo pasiruošimo bei praktinių žinių ir įgūdžių. 

Todėl žvejybos objekto pasirinkimas priklauso nuo meškeriotojo patirties ir susidomėjimo bei 

pasiryžimo žvejoti tam tinkamą rūšį lygmens. 
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 Žvejybos objekto pasirinkimą gali lemti pageidaujamas žvejybos būdas, t. y. 

spiningautojams ir muselininkams būdinga žvejoti plėšriąsias žuvis, plūdinės ir dugninės 

meškerės mėgėjams – taikiąsias žuvis (nors gali būti ir atvirkščiai) ir t. t. 
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3. SAUGA IR SVEIKATA MĖGĖJŲ ŽVEJYBOJE 
Tikslas – supažindinti mokinius su mėgėjų žvejybos rizikomis sveikatai, supažindinti su 

saugos priemonėmis šioms rizikoms išvengti. 

Siekiniai: žinoti aplinkos keliamus pavojus meškeriotojams, orientuotis saugą ir 

sveikatą reglamentuojančiuose teisės aktuose; gebėti užtikrinti maksimalią saugą sveikatai 

meškeriojimo metu, mokėti suteikti pirmąją pagalbą. 

 

3.1. Sveikatos rizikų mėgėjų žvejyboje apžvalga 

Teikiant mėgėjų žvejybos paslaugas labai svarbu laikytis darbo saugos reikalavimų. 

Nors meškeriojimas ir jo organizavimas iš pirmo žvilgsnio atrodo visai nepavojingas 

užsiėmimas, tačiau nesilaikant būtinų saugos reikalavimų šis laisvalaikis gali sukelti neigiamų 

pasekmių meškeriotojų bei juos aptarnaujančių asmenų sveikatai ar net gyvybei. Organizuojant 

mėgėjų žvejybos paslaugas bei tiesiogiai vykdant meškeriojimą visuomet susidaro tam tinkamos 

rizikos (3.1.1. pav.), kurias reikia žinoti ir išmanyti bei gebėti jas įvertinti ir maksimaliai 

sumažinti. 

Meškeriojimą galima apibūdinti kaip vieną aktyvaus laisvalaikio formų, kuri visada 

vyksta gamtoje. Žmonių buvimą gamtoje veikia įvairūs gamtos reiškiniai, į kuriuos reikia 

atsižvelgti saugant savo sveikatą. Anglų kalboje yra labai taiklus terminas, taikomas ir mėgėjų 

žvejybai – „outdoors activity“, kas reiškia, kad veikla vyksta „durų išorėje“, t. y. gamtoje. 

 

 
3.1.1. pav. Sveikatos rizikos meškeriojime 
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Dažniausiai pasitaikančios sveikatos rizikos yra peršalimų sukeliami susirgimai bei 

saulės kaitros sukeliami negalavimai (vadinamieji „saulės smūgiai“, odos nudegimai). 

Nesaikingas buvimas kaitroje gali neigiamai paveikti kraujagyslių, širdies, plaučių ligomis 

sergančius žmones. Skirtingai nuo kitų laisvalaikio praleidimo gamtoje formų (pvz., golfo, 

jodinėjimo ir t. t.), meškeriojimas yra „mažiau išrankus“ orams, t. y. meškeriojimui gali tikti 

įvairūs, tarp jų ir „blogi“ orai. Kai kurie „blogais“ laikomi orai (pvz., apsiniaukęs dangus su 

lietumi ar net šlapdriba) gali būti puikios orų  sąlygos tam tinkamų žuvų rūšių žvejybai 

(pavyzdžiui, plėšriųjų žuvų meškeriojimui). Atitinkamai mėgėjų žvejyba gali būti vykdoma 

spaudžiant nemenkam šaltukui, sningant, lyjant, kaitroje, pučiant vėjams, banguojant ir t. t., kai 

kitų laisvalaikio gamtoje veiklų atstovai linkę pasilikti namuose. Išvardyti ekstremalesni orų 

reiškiniai padidina rizikas mūsų sveikatai, nes jie stipriau paveikia žmogaus sveikatą, o tai 

sukelia įvairius susirgimus. Susirgimų rizika stipriai išauga, kai nepaisoma saugumo 

reikalavimų. 

Meškeriojant didžioji laiko dalis praleidžiama prie vandens telkinių ar netgi tiesiogiai 

juose – braidant ežerų pakrantėmis bei upėmis, žvejojant iš vandens transporto priemonių ar nuo 

vandens telkinį dengiančio ledo. Šios veiklos priskiriamos prie rizikingų ir keliančių pavojų 

žmogaus gyvybei. Vien nuolatinis žmogaus buvimas prie vandens telkinio jau savaime laikomas 

rizika – Lietuvoje vandens telkiniuose kasmet vidutiniškai nuskęsta 181 žmogus (3.1.2. pav.). 

Deja, bet šios rūšies nelaimingų atsitikimų suvestinėse meškeriotojai yra toli gražu ne 

paskutinėje sąrašų vietoje. Skendimai tarp nelaimingų atsitikimų yra trečia pagal dažnumą 

mirties priežastis. Todėl buvimas prie vandens telkinių ir (ar) juose reikalauja apdairumo ir 

atsakomybės. Didžioji dalis skendimų įvyksta dėl elementarių saugos taisyklių nepaisymo. Kaip 

rodo tyrimai (Piliskic, C., Franklin R. C. ir kt., 2011), daugiau nei 80 proc. nuskendusių iš valčių 

meškeriotojų nevilkėjo jokių apsaugos ar gelbėjimosi priemonių arba buvo apsvaigę nuo 

alkoholio. 

 

 
3.1.2. pav. Lietuvoje nuskendusių žmonių statistika 
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Šaltinis: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. 

Pavojų sveikatai kelia mėgėjų žvejybos metu naudojama meškeriojimo įranga – neretai 

neapdairus jos naudojimas baigiasi labai rimtomis traumomis, kurių pasekmės gali būti juntamos 

visą likusį gyvenimą. Daugiausiai sužeidimų padaroma užmetamais masalais su žvejybos 

kabliukais (3.1.3. pav.). Susižeisti taip pat galima meškerėmis, prisilietus pastarosiomis prie 

elektros linijų laidų, žvejojant žaibavimo metu. Dažnai pasitaiko įvairių įpjovimų, kuriuos 

sukelia meškeriojimo valai, kai pririšant masalą ar perrišant gaudymo sistemą užveržiami valo 

mazgai – tam naudojama rankų jėga traukiant valą į skirtingas puses. Praslydus ar išslydus valui 

traukimo momentu gaunamos žmogaus audinių įpjovos sulig peilio sužalojimais. 

Kad meškeriojimas gali būti laikomas pavojingu užsiėmimu, liudija tai, jog 

vykstantiems į meškeriojimo varžybas asmenims draudimo bendrovės taiko atskiros rūšies 

sveikatos draudimo paslaugą. Sveikatos draudimo polisas dažnai reikalaujamas iš meškeriotojų-

sportininkų, vykstančių į aukšto lygio tarptautines varžybas (toks reikalavimas neretai būna 

įrašytas varžybų nuostatuose). 
 
 

     
 

3.1.3. pav. Žvejybos įrangos sukeliamos traumos 

 

Meškeriojime naudojamos vandens (ledo) transporto priemonės (katamaranai, baidarės, 

plaustai, valtys, kateriai, motorizuotos plaukimo priemonės, sniegaeigiai ir t. t.) gali kelti tokį pat 

pavojų, kaip ir bet kurios kitos transporto priemonės. Registruoto vandens transporto saugumo 

reikalavimus iš dalies apibrėžia teisės aktai, tačiau saugumo reikalavimų kitoms išvardytoms 

transporto priemonėms šiuo metu nėra arba jie labai abstraktūs ir mažai vykę. Dauguma tokių 

neapibrėžtų reikalavimų atsiranda iš praktinės veiklos ir būna publikuojami specializuotoje, 

meškeriotojams skirtoje informacinėje erdvėje (spaudos žurnalai, internetas). 

Sveikatos prasme būtina atsižvelgti ir į tai, kad dažnai meškeriojama atokesniuose 

vandens telkiniuose, kurie yra toli nuo didesnių miestų ir atitinkamai nuo didžiųjų medicininės 

pagalbos centrų. Atsitikus nelaimei ir (ar) ištikus kokiam sveikatos negalavimui, greitai sulaukti 
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pirmosios medicinos pagalbos arba pasiekti ligoninę nepavyks. Todėl mėgėjų žvejybos paslaugų 

teikėjai, ypač žvejybos gidai, privalo mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą ir tinkamai 

reaguoti į nelaimes. Tačiau visais atvejais yra geriau stengtis išvengti nelaimingų atsitikimų ir 

laikytis prevencinių priemonių siekiant maksimaliai užtikrinti savo ir aplinkinių saugumą. 

 

3.2. Bendrieji įstatyminiai saugos ir sveikatos reikalavimai 

Teikiant meškeriojimo išvykų organizavimo paslaugas būtina susipažinti su 

pagrindiniais saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiais teisės aktais, kurie yra taikomi 

darbdaviams ir darbuotojams. Teisines nuostatas ir reikalavimus, siekiant apsaugoti darbuotojus 

nuo profesinės rizikos ar tokią riziką sumažinti, nustato Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

(Valstybės žinios. 2003, Nr. 70-3170). Šio įstatymo 3 straipsnis nusako, kad: 

• kiekvienam darbuotojui privalo būti sudarytos saugios ir sveikos darbo sąlygos, 

neatsižvelgiant į įmonės veiklos rūšį, darbo sutarties rūšį, darbuotojų skaičių, įmonės 

rentabilumą, darbo vietą, darbo aplinką, darbo pobūdį, darbo dienos ar darbo 

pamainos trukmę, darbuotojo pilietybę, rasę, tautybę, lytį, seksualinę orientaciją, 

amžių, socialinę kilmę, politinius ar religinius įsitikinimus. Šio Įstatymo nustatytos 

darbuotojų saugos ir sveikatos garantijos taikomos taip pat ir valstybės bei 

savivaldybių institucijų ar įstaigų valstybės tarnautojams; 

• darbuotojo teisę turėti saugias ir sveikas darbo sąlygas garantuoja Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, šis Įstatymas ir kiti darbuotojų saugos ir sveikatos 

norminiai teisės aktai. Saugias ir sveikas darbo sąlygas darbuotojams privalo sudaryti 

darbdaviai. Dėl saugių ir sveikų darbo sąlygų sudarymo darbuotojas turi teisę kreiptis 

į darbuotojų atstovą, padalinio vadovą ar kitą darbdavio įgaliotą asmenį, darbdaviui 

atstovaujantį asmenį, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą, Valstybinę darbo 

inspekciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar kitas valstybės 

institucijas, teikdamas pasiūlymus ar reikalaudamas, kad būtų sudarytos saugios ir 

sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas taikomas kiekvienai įmonei, esančiai 

Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat laivuose, plaukiojančiuose su Lietuvos valstybės 

vėliava. Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistus pagal specialias programas ekonominėms 

veiklos sritims rengia Lietuvos Respublikos aukštosios mokyklos ir mokymo įstaigos, turinčios 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos išduotas licencijas mokyti pagal tokias 

programas. Aukštųjų mokyklų studentai, profesinių mokyklų mokiniai privalo būti mokomi 

darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pagal įgyjamas kvalifikacijas ir profesijas. 
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3.3. Aplinkos keliami pavojai ir rizikos 

3.3.1. Aplinkos keliamų pavojų apžvalga 

Aplinkos keliamas rizikas galime suskirstyti į kelias grupes. Pirmąją sudaro orų 

poveikis sveikatai, antrąją – gyvųjų organizmų poveikis sveikatai. Galime išskirti ir trečiąją – 

saugos ir sveikatos rizikos, susijusios su buvimu prie vandens telkinių arba juose, tačiau didžioji 

šių rizikos dalis daugiau priklauso nuo tiesioginio mūsų elgesio negu nuo aplinkos. 

Žmogaus sveikatą nuolat veikia daugybė įprastų gamtos reiškinių, kuriuos mes 

dažniausiai esame įpratę vadinti tiesiog orais. Orų įtaka mūsų sveikatai ir gerai savijautai yra 

žinoma nuo Hipokrato laikų (Mackensen ir kt., 2005; Bulbena ir kt., 2005); mūsų laikais šias 

sąsajas plačiai nagrinėja biometeorologijos mokslas. Orais vadiname konkrečios vietovės ir 

konkretaus laiko atmosferos būklę, kurią charakterizuoja meteorologinių veiksnių kompleksas 

(oro temperatūra ir drėgnis, atmosferos slėgis, vėjas, debesuotumas, krituliai, saulės radiacija). 

Šiuo metu į orų sąvoką dar įtraukiama atmosferos elektrinė būklė, vandens telkiniai ir kita. 

Sveikatai nepalankūs orai turi įtakos gerai savijautai mažiausiai pusei, gal net dviem trečdaliams, 

gyventojų (Stroputė ir kt., 2009). Apklausos Vokietijoje parodė, kad 36 proc. žmonių mano, kad 

orai nuolat veikia jų sveikatą. 

Meškeriojant nuolat susiduriama su įvairiais meteorologiniais reiškiniais, kurie gali kelti 

pavojų žmogaus sveikatai – šalčiai, kaitros, vėjai, žaibų iškrovos, įvairios liūtys ir kita, ką vėlgi 

mes pratę tiesiog vadinti orais. Vieną didžiausių įtakų mūsų sveikatai turi aplinkos temperatūra. 

Įprastai žmogui yra svarbi aplinkos oro temperatūra, tačiau meškeriotojo sveikatai dar gali būti 

svarbi vandens telkinio, kuriame žvejojama, temperatūra. Tinkamai neatsižvelgę į aplinkos 

temperatūrą galime sukelti organizmo peršalimą, kuris dažniausiai virsta viršutinių kvėpavimo 

takų ligomis (angina, gripas, plaučių uždegimas ir t. t.). 

Ryškiausi oro temperatūros svyravimai Lietuvoje būna šaltuoju metų laiku, nes tuomet 

oro temperatūrą lemia šilumos pernaša iš Atlanto vandenyno bei šalčio pernaša iš Arkties ir rytų 

(Bukantis, 1996). Šių srautų intensyvumas ir pasireiškimo laikas būna nevienodas, todėl 

žiemomis oro temperatūra gali dažnai kisti. Staigūs šalčio įsiveržimai šiltesnėmis žiemomis bei 

stiprūs oro sąlygų svyravimai gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai. Dėl šalčio gali padaugėti 

hipotermijos, nušalimų, širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų ligų atvejų ir netgi mirčių. 

Šiltuoju metų laiku oro temperatūros režimą dažniausiai veikia Saulės spinduliuotės įtaka, todėl 

temperatūros svyravimai būna mažesni nei žiemą, tačiau jie irgi gali paveikti mūsų sveikatą. 

Apie orų poveikį mūsų sveikatai vaizdžiai pasako medicininis Lietuvos klimato apibūdinimas – 

mūsų klimatas priklauso dirginamojo-grūdinamojo klimato tipui. 

Meškeriotojams labai svarbu tinkamai įvertinti Saulės spinduliuotės poveikį sveikatai. 

Plonėjantis ozono sluoksnis ir didesni žemę pasiekiančios ultravioletinės spinduliuotės kiekiai 
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per ilgą laiką skatina degeneracinius ląstelių, audinio skaidulų ir kraujagyslių pakitimus bei 

ankstyvą odos senėjimą. Ultravioletinė spinduliuotė taip pat gali būti akių uždegiminių procesų 

priežastis, o lėtiniai ilgalaikiai efektai gali sukelti odos vėžį ir kataraktą. Mūsų sveikatą taip pat 

gali paveikti oro drėgnis, atmosferos slėgis, deguonies kiekio pokyčiai ir t. t. Platesnė 

informacija, kaip orai veikia mūsų sveikatą, yra pateikta 3.3.1.1. lentelėje. 

 

3.3.1.1. lentelė. Nepalankios orų sąlygos ir su jomis susiję  

žmogaus sveikatos sutrikimai bei ligos 
Šaltinis: Kažys, J. (2014). Biometeorologijos paskaitos, VU GMF HKK. 

 

Meteorologinis 

rodiklis 

Pavojingos ir kritinės 

reikšmės 
Sveikatos sutrikimai ir ligos 

Oro 

temperatūra 

Karščio bangos, šalčio 

bangos, staigus temperatūros 

kritimas 

Širdies ir kraujagyslių ligos, ypač tarp vyresnio amžiaus 

žmonių, saulės smūgių pavojus perkaitus, žarnyno ligos 

(vaikams); hipotermija, gripas, plaučių uždegimas; nelaimingų 

atsitikimų skaičiaus išaugimas; kraujospūdžio, šlapinimosi 

sistemos sutrikimai, epidemijų pavojus žiemą, gripo bangos 

Oro drėgnis 

>85 proc. oro drėgnis esant 

karštam orui, drėgnio 

praradimas žiemą, žemas 

drėgnis žiemos metu 

Saulės smūgių pavojus, širdies ir smegenų kraujotakos 

sutrikimai, greitas kūno atšalimas, galūnių nušalimai, 

padidėjęs viršutinių kvėpavimo takų infekcijų pavojus, 

bronchitas 

Krituliai 
Sniegas ir pūgos,  

vasaros liūtys 

Padidėjęs infarktų ir insultų skaičius. Nelaimingi atsitikimai ir 

sužalojimai; širdies ir kraujagyslių ligos 

Atmosferos 

slėgis 

Staigi slėgio kaita (>10 hPa 

per parą) atmosferos slėgio 

augimas, atmosferos slėgio 

kritimas 

Sumažina deguonies kiekį kraujyje; žarnyno, skrandžio, 

šlapimo pūslės sutrikimai; padidėja pavojus sergantiems 

širdies ir kraujagyslių ligomis; padažnėja pulsas; sulėtėja 

pulsas; migrenos pavojus, mirtingumo nuo vėžinių susirgimų 

didėjimas 

Deguonies 

kiekis 

Staigūs >5 proc. tarppartiniai 

deguonies tankio 

svyravimai; 5–10 proc. 

deguonies kiekio 

sumažėjimas 

Blogėja ligonių savijauta, dusulys, galvos, širdies, sąnarių 

skausmai; suaktyvėja širdies plakimas, antinksčių veikla, 

plaučių ir kraujo apykaitos funkcijų sutrikimai 

Vėjo greitis 

Greičio pokytis, brizinė 

cirkuliacija, vėsinantis vėjo 

poveikis (6 m/s) 

Odos kraujagyslių pokyčiai atvirose vietose; arterinis 

spaudimas pakyla, jutiminės temperatūros pokyčiai, nervų ir 

endokrininės sistemos stimuliacija 

Saulės šviesa 

Saulės šviesos stoka; didelis 

Saulės aktyvumas; 

geomagnetinių laukų kitimas 

Depresija, nuovargis, galvos skausmai, miego sutrikimai, 

širdies veiklos sutrikimai ir t. t.; didesnis mirtingumas nuo 

širdies ligų, bronchinės astmos priepuolių suaktyvėjimas, 

padidėjęs širdies infarktų ir insultų skaičius 
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Žmogaus sveikatai gali būti pavojingi ne tik meteorologiniai reiškiniai, bet ir 

hidrologiniai – poplūdžiai bei potvyniai, kurie dažniausiai susidaro dėl lietingų orų ir liūčių arba 

didelio sniego atsargų kiekio. Poplūdžiai yra ypač pavojingi meškeriojant kalnuose, nes 

užklumpa netikėtai ir šio reiškinio pasekmės gali būti tragiškos. Ledo susidarymas – irgi 

hidrologinis reiškinys ir nors jis pats savaime mums jokios grėsmės dažniausiai nesudaro, 

meškeriojimas nuo ledo yra pavojingas užsiėmimas. 

Žmogaus sveikatą gali veikti įvairūs gyvieji organizmai, kurių poveikis sveikatai 

dažniausiai pasireiškia per įvairių vabzdžių ir gyvačių įgėlimus. Žvejojant kitose šalyse, ypač 

egzotinėse, mažai gyvenamose teritorijose, pavojų gali kelti toje aplinkoje gyvenantys plėšrūnai. 

Lietuvoje šios rizikos yra sąlyginai minimalios, tačiau jų negalima nevertinti. Pavyzdžiui, erkių 

įsisiurbimai gali sukelti negrįžtamus sveikatos sutrikimus ir mirtį. 

 

3.3.2. Šalčiai 

Šalčiai prasideda oro temperatūrai nukritus žemiau 0 °C, tuomet žemės dangą dažnai 

nukloja sniegas. Žiemos periodu vidutinė paros temperatūra Lietuvoje svyruoja tarp -3 °C ir        

-10 °C. Ji dažniausiai nepakyla aukščiau 5 °C ir nenukrenta žemiau -20 °C. Tačiau pasitaiko 

dienų, kai oras atšąla daigiau nei -20 °C, o naktimis net iki -30 °C. Ilgesnį laiką būti lauke esant 

žemai oro temperatūrai ir smarkiam vėjui gali būti pavojinga sveikatai ar net gyvybei. 

Dažniausios šalčio sukeliamos sveikatos problemos yra nušalimas ir hipotermija, tačiau galimos 

ir kitos sveikatos komplikacijos. Pavyzdžiui, žmogaus kūnas reaguodamas į šaltį iš karto siekia 

sumažinti šilumos praradimus – tam jis susiaurina mūsų kraujagysles. Dėl šio veiksmo žmogaus 

širdis turi dirbti smarkiau, kad sugebėtų tinkamai pumpuoti kraują per sumažėjusio diametro 

kraujagyslę. Todėl šalčio poveikis gali būti laikomas papildomu pavojumi žmonėms, 

sergantiems kraujagyslių ir širdies ligomis (Kažys, 2014). 

Šalčio aukomis dažnai tampa meškeriotojai, žvejojantys nuo ledo. Aistringi 

meškeriotojai nevengia žvejoti net esant dideliems šalčiams, kai oro temperatūra nukrinta iki -

20° C ar net yra dar žemesnė. Esant tokiai temperatūrai saugumo priemonės yra būtinos. Kad 

išvengtume šalčių sukeliamų pavojų, prieš važiuodami meškerioti privalome įvertinti visas 

galimas rizikas ir imtis saugos priemonių, atsižvelgdami į orų prognozes bei turimą apsirengimo 

ekipiruotę. 

Vykstant į gamtą neužtenka žinoti tik oro temperatūrą ir jos prognozę. Labai svarbu 

atsižvelgti į vėjo stiprumą, dėl kurio įtakos galime jausti mažesnę oro temperatūrą, nei tuomet 

yra iš tikrųjų. Tokį vėjo poveikį nusako meteorologinis matmuo – vėjo žvarbumas. Tai labai 

svarbus meteorologinis matmuo, padedantis išvengti nušalimų. Vėjo žvarbumo temperatūra 
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nusako realiai atviroje kūno vietoje jaučiamą temperatūrą. Vėjo žvarbumo temperatūra nėra 

tikroji oro temperatūra, pastaroji visada aukštesnė. Kuo žemesnė oro temperatūra ir stipresnis 

vėjas, tuo didesnis jo žvarbumas. Pavyzdžiui, esant 0 °C oro temperatūrai bei vėjo greičiui 15 

m/s, vėjo žvarbumas bus -8 °C. Atitinkamai žmogaus kūno atviros vietos bus veikiamos -8 °C, 

nors oro temperatūra tesudarys 0 °C. Svarbu suprasti, kad vidutinio stiprumo šaltis ir vėjas gali 

pakenkti labiau nei stiprus šaltis be vėjo, todėl prieš važiuojant meškerioti būtina įvertinti ne tik 

temperatūros, bet ir vėjo prognozes arba jų bendro poveikio prognozę – vėjo žvarbumo 

temperatūrą. 

Vėjo žvarbumo temperatūra apibūdina tik mūsų savijautą ir neturi jokio poveikio 

negyviems objektams, nes pastarieji negali atšalti žemiau už esančią oro temperatūrą (Vėjo 

žvarbumo…, 2014). Meteorologinės tarnybos vėjo žvarbumą pradeda skaičiuoti oro temperatūrai 

sumažėjus iki +5 °C ir kai vėjo greitis pasiekia daugiau nei 1,5 m/s. Vėjo žvarbumo prognozes 

teikia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, jas galima rasti jos tinklalapyje 

(http://www.meteo.lt). 

 

3.3.2.1. lentelė. Vėjo žvarbumo temperatūra 
 

  Oro temperatūra, °C 

Vėjo greitis 10 m 

aukštyje, m/s 

į

5 

0

0 

-

-5 

-

-10 

-

-15 

-

-20 

-

-25 

-

-30 

-

-35 -40 

1.5 4 -2 -7 -13 -19 -25 -30 -36 -42 -47 

2 3 -2 -8 -14 -20 -26 -32 -37 -43 -49 

4 2 -4 -10 -17 -23 -29 -35 -41 -47 -53 

6 1 -5 -12 -18 -24 -31 -37 -44 -50 -56 

8 0 -6 -13 -19 -26 -32 -39 -45 -52 -58 

10 0 -7 -14 -20 -27 -34 -40 -47 -53 -60 

12 -1 -8 -14 -21 -28 -35 -41 -48 -55 -61 

14 -1 -8 -15 -22 -29 -35 -42 -49 -56 -63 

16 -2 -9 -16 -22 -29 -36 -43 -50 -57 -64 

18 -2 -9 -16 -23 -30 -38 -44 -51 -58 -65 

20 -2 -9 -16 -23 -30 -38 -45 -52 -59 -66 

22 -3 -10 -17 -24 -31 -38 -45 -52 -59 -66 

25 -3 -10 -17 -25 -32 -39 -46 -53 -60 -68 
 

Neapsaugotos odos nušalimo ir pažeidimo riziką parodo reikšmių fono spalvos:  

• pilka – nedidelė nušalimų rizika;  
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• geltona – padidėjusi nušalimų rizika, daugeliui žmonių per 30 min.;  

• žydra – didelė nušalimų rizika, daugeliui žmonių per  5–10 min.;  

• raudona – didelė nušalimų rizika, mažiau nei per 5 min. 

3.3.2.2. lentelė. Vėjo žvarbumo poveikis ir nušalimų pavojus 
Šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba 

 

Vėjo 
žvarbumas 

Nušalimų 
pavojus Poveikis sveikatai 

 

Kaip apsisaugoti? 

0 iki -9 Mažas - sumažėja komfortas  
būnant lauke 

-apsirengti šiltai, atsižvelgiant į oro 
temperatūrą 

-10 iki -27 Nedidelis 

-  nekomfortiškos oro sąlygos; 
- ilgesnį laiką būnant lauke be 
atitinkamos apsaugos atsiranda 

hipotermijos pavojus 

- apsirengti šiltai, keliais sluoksniais 
ir viršutiniais neperpučiamais 

drabužiais; 
- dėvėti kepurę, pirštines ir šaliką; 

- aktyviai judėti 
Atsiranda pavojus sveikatai! 

 

-28 iki -39 

Padidėja pavojus: 
atviros kūno 

vietos gali nušalti 
per 10–30 
minučių 

- patikrinti veidą ir galūnes (pirštus, 
pėdas, ausis ir nosį), ar nesustingę ir 

nepabalę; 
- ilgesnį laiką būnant lauke be 
atitinkamos apsaugos atsiranda 

hipotermijos pavojus 

- apsirengti šiltai, keliais sluoksniais 
ir viršutiniais neperpučiamais 

drabužiais; 
- pridengti visas kūno vietas: dėvėti 

kepurę, pirštines ir šaliką, aukštą 
apykaklę ar veido kaukę; 

- aktyviai judėti 

-40 iki -47 

Didelis pavojus: 
atviros kūno 

vietos gali nušalti 
per 5–10 min.* 

- patikrinti veidą ir galūnes (pirštus, 
pėdas, ausis ir nosį), ar nesustingę ir 

nepabalę (nušalę); 
- ilgesnį laiką būnant lauke be 
atitinkamos apsaugos atsiranda 

hipotermijos pavojus 

- apsirengti šiltai, keliais sluoksniais 
ir viršutiniais neperpučiamais 

drabužiais; 
- pridengti visas kūno vietas: dėvėti 

kepurę, pirštines ir šaliką, aukštą 
apykaklę ar veido kaukę; 

- aktyviai judėti 
 

Atsiranda pavojus sveikatai! 
 

-48 iki -54 

Labai didelis 
pavojus: atviros 
kūno vietos gali 
nušalti per 2–5 

min.* 

- patikrinti veidą ir galūnes (pirštus, 
pėdas, ausis ir nosį), ar nesustingę ir 

nepabalę (nušalę); 
- būnant lauke be atitinkamos apsaugos 
atsiranda didelis hipotermijos pavojus 

- būti atsargiems, apsirengti labai 
šiltais ir neperpučiamais drabužiais; 
- pridengti visas kūno vietas: dėvėti 

kepurę, pirštines ir šaliką, aukštą 
apykaklę ar veido kaukę; 

- būti pasiruošus sutrumpinti ar 
atšaukti veiklą atvirame ore; 

- aktyviai judėti 

-55 ir šalčiau 

PAVOJINGA: 
atviros kūno 

vietos gali nušalti 
per mažiau nei      

2 min.* 

PAVOJUS SVEIKATAI! 
- lauke būti pavojinga 

- pasilikti namuose ar šildomose 
patalpose 

* – jei vėjo greitis yra didesnis nei 14 m/s, sušalti galima greičiau nei yra apskaičiuota 
Pastaba: visos rekomendacijos, susijusios su vėjo žvarbumu ir nušalimų pavojumi, yra apskaičiuotos ir 

pateikiamos suaugusiam sveikam žmogui 
 

Siekiant apsisaugoti nuo šalčio poveikio meškeriojant, reikia laikytis tam tinkamų 

saugumo priemonių. Jos sumažins iškilusius jūsų sveikatai pavojus ir leis maksimaliai saugiai 

leisti laiką gamtoje esant neigiamai oro temperatūrai. Taigi, vykstant meškerioti žiemą, būtina: 

• visada būti grupėmis, kad galėtumėte stebėti vienas kitą; 

• patogiai ir šiltai apsirengti. Drabužiai ir avalynė turi būti apylaisviai, nevaržyti judesių 

bei nespausti kūno. Reikia vengti siauros avalynės, pirštuotų pirštinių, ypač saugoti 
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anksčiau nušalusias vietas. Esant galimybei, viršutiniai drabužiai turėtų būti 

neperpučiami vėjo, tai leis sulaikyti daugiau kūno šilumos. Reikia stengtis vengti labai 

didelio fizinio aktyvumo, kuris gali sukelti prakaitą, nes drėgni drabužiai labai greitai 

atšaldo kūną. Todėl reikia stengtis jokiais būdais nesušlapti; jei visgi sušlapote – 

nedelsdami pasikeiskite drabužius sausais; 

• būtinai dėvėkite šiltą kepurę ir šaliką – ore didžioji kūno šilumos dalis prarandama per 

galvą (20–40 proc.), todėl galvos ir kaklo uždengimas sumažina hipotermijos riziką; 

• patartina gerai ir sočiai pavalgyti. Maistas turėtų būti kaloringesnis negu šiltuoju 

laikotarpiu, kad organizmas sugebėtų pagaminti daugiau energijos. Reikia stengtis vartoti 

karštą maistą ir gėrimus, tai padeda palaikyti kūno temperatūrą; 

• vengti alkoholinių gėrimų. Pavartojus alkoholio, dėl išsiplėtusių odos kraujagyslių 

greičiau prarandama šiluma ir padidėja bendrojo sušalimo rizika. Alkoholio sukeliamas 

„šilumos“ poveikis iš tikrųjų yra gana apgaulingas ir trumpalaikis. Apsvaigę galite laiku 

nepajusti šalčio poveikio kūnui, ypač atviroms vietoms ir galūnėms, o tai vėliau gali virsti 

rimtais nušalimais; 

• nepatartina rūkyti, nes nikotinas sutrikdo kraujotaką, o tai gresia greitesniu galūnių 

nušalimu; 

• išvakarėse prieš žvejybą patepkite atvirus odos plotus (veidą, rankas) riebiu kremu. Tą 

patį galite padaryti ryte prieš išvyką. Svarbu, kad pasirinkto kremo sudėtyje nebūtų 

vandens; 

• prieš išeidami į šaltį, patrinkite rankas, veidą ir ausis; 

• pajutę, kad šąla veidas, darykite grimasas, t. y. mankštinkite veido raumenis; 

• judinkite kojų pirštus batų viduje, mūvėkite šiltas kojines; 

• venkite didelio fizinio krūvio, neatlikite jokių sunkių darbų šaltyje, ypač jei sergate 

širdies ligomis, turite padidėjusį kraujospūdį. Atliekant fizinį darbą šaltyje niekada 

negalima skubėti – dirbkite lėtai, taip apsaugosite savo širdį nuo perkrovų; 

• esant šaltyje, būtina nuolat judėti, kad būtų palaikoma kraujotaka galūnėse. Negalima 

ilgai stovėti ar sėdėti ramiai (Informacija visuomenei..., 2014). 

Sušalimas. Bendrosios kūno temperatūros (36,6 °C) nukritimas iki 35 °C ir žemiau 

vadinamas bendruoju kūno sušalimu, arba hipotermija. Hipotermija paprastai atsiranda ilgai 

būnant šaltame, drėgname ir vėjuotame ore arba permirkus vėsiame vandenyje. Tuomet 

organizmas greičiau praranda šilumą nei ją pagamina, todėl gali sumažėti kūno temperatūra 

(Vaitkaitis ir kt., 2008). Šiurpulys ar drebulys – pirmasis ženklas, kad kūnas praranda šilumą ir 

gali sušalti. Pasireiškus šiems simptomams reikia kuo greičiau grįžti į patalpas.  
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Žmogui ilgai būnant šaltoje aplinkoje, organizmas nesugeba palaikyti įprastos kūno 

temperatūros. Kūno temperatūrai mažėjant, žmogus tampa viskam abejingas, mieguistas, 

sustingęs, nes esant sumažėjusiai kūno temperatūrai yra veikiamos smegenys ir žmogus nebegali 

aiškiai mąstyti bei gerai judėti. Tai ypač pavojinga, nes nukentėjęs asmuo nesuvokia, kas vyksta, 

ir negali priimti adekvačių sprendimų. Pavyzdžiui, sušalę žmonės dažnai nusprendžia pailsėti 

prisėsdami ir priguldami lauke. Jų širdies veikla ir kvėpavimas sulėtėja. Sutrikus sąmonei ir kūno 

temperatūrai nukritus žemiau +30 °C, žmogus gali mirti. 

Didelę įtaką sušalimo atsparumui turi fizinis žmogaus pasirengimas, užsigrūdinimas, 

šilta apranga, kaloringas maistas ir pakankamas skysčių vartojimas. Hipotermija dažniau ištinka 

vyresnio amžiaus ir įvairiomis ligomis sergančius ar alkoholio vartojusius žmones, taip pat 

vaikus. Labai daug lemia laiko veiksnys, t. y. kiek laiko esame veikiami šalčio. Žinotina, kad 

vandenyje esantis kūnas netenka šilumos 30 kartų greičiau nei sausame šaltame ore, todėl 

permirkęs šaltame vandenyje net puikios fizinės būklės žmogus gali mirti per kelias minutes 

(Vaitkaitis ir kt., 2008). 

Hipotermijos požymiai: 

• nukentėjusiam žmogui šalta ir jį krečia drebulys; 

• išblyškusi ir šalta oda; 

• kūno temperatūra žemesnė nei 35 °C; 

• nejudrumas, apatija; 

• sąmonės pokyčiai: sumišimas, neaiški kalba, irzlumas, deziorientacija, visiškas 

sąmonės praradimas; 

• nekoordinuoti judesiai; 

• retas ir paviršinis kvėpavimas; 

• silpnas pulsas. 

Pirmoji pagalba sušalus: 

• neškite nukentėjėlį į kambario temperatūros patalpą (jei tokios galimybės nėra, 

padarykite užuovėją ar priedangą nuo vėjo, lietaus ar sniego. Labai svarbu pakloti 

ką nors po nukentėjėliu, kad nebūtų tiesioginio sąlyčio su žeme. Apvyniokite 

nukentėjėlį antklode ar paguldykite į miegmaišį. Naudokite termoizoliacinę 

plėvelę); 

• nurenkite; 

• pamatuokite kūno temperatūrą. Jei ji yra žemesnė nei 35 °C, nedelsdami kvieskite 

greitąją pagalbą; 

• jei yra galimybė, nuvilkite drėgnus drabužius ir apvilkite sausais; 
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• pirmiausiai sušildykite centrinę kūno dalį – krūtinę, kaklą, galvą, kirkšnis. 

Nukentėjėlį galima šildyti vonioje (ne karštoje!). Paguldykite jį į 20 °C vandens 

vonią. Per 10–30 m. vandens temperatūrą kelkite iki 37 °C. Jei vonios nėra, dėkite 

šiltus kompresus ant viso kūno (sudrėkinta drungname vandenyje antklodė ar 

tvarsčiai keičiami kas 2–3 min. Ypač gerai sušildo kito, nesušalusio, žmogaus 

kūno šiluma. Po to nukentėjėlį užklokite šilta sausa antklode; 

• jei nukentėjėlis sąmoningas ar sąmonę atgavo, duokite gerti šiltų, saldžių gėrimų; 

• jei nukentėjėlio būklė negerėja, kuo greičiau vežkite jį į artimiausią gydymo 

įstaigą. 

Žinotina: 

• hipotermija – kritinė būklė, todėl būtina tinkama medicinos pagalba; 

• sušalusį nukentėjėlį judinkite ir procedūras atlikite švelniai ir atsargiai; 

• jei nukentėjėlis yra sušalęs ir nušalęs, pirmiausia teikite pagalbą kaip sušalusiam;  

• negalima šildyti nukentėjėlio elektriniu šildymo prietaisu ar karšto vandens pūsle; 

• neduokite gerti alkoholio! 

• sušalęs žmogus nėra negyvas, kol jis nėra atšildytas ir tikrai miręs! 

Nušalimas. Nušalimas – tai audinių pakenkimas veikiant žemai temperatūrai. Jis 

priklauso nuo aplinkos temperatūros, drėgnio, vėjuotumo bei šalčio poveikio trukmės. Paprastai 

nušalimo galima išvengti; nušąlama tik labai nepalankiomis aplinkybėmis, kurios priklauso arba 

nepriklauso nuo paties žmogaus. Dažniausiai nušąla drabužiais nepridengtos kūno vietos: ausys, 

nosis, skruostai, smakras, kakta, riešai. Tačiau gali nušalti ir kitos kūno vietos, pavyzdžiui, kojų 

ir rankų pirštai ar net visos pėdos ir plaštakos. Dažniausiai visa tai atsitinka dėl netinkamai 

parinktų drabužių ir avalynės, jų sukeltų kraujotakos sutrikimų bei neatsargumo. Žinotina, kad 

dėl šaltyje siaurėjančių mūsų kraujagyslių blogėja kraujotaka ir audinių mityba. Šiems 

procesams vykstant ilgesnį laiką, galima patirti nušalimą. 

Šalčio sukelti pažeidimai skirstomi į tris pagrindinius tipus: nuožvarba, apkasų 

(imersinė) pėda, nušalimas. Šių diagnozių simptomai bei pirmosios pagalbos priemonės 

pateikiamos toliau. Jų žinojimas padės išvengti rimtų neigiamų pasekmių sveikatai. 

1) Nuožvarba. Tai nesunkus šalčio sukeltas pažeidimas, dėl kurio neapsaugota oda, 

ypač ilgesnį laiką, t. y. kelias valandas, būdama šaltyje, sutrūkinėja. Sutrūkusias odos vietas 

niežti, jos būna jautrios. Dažniausiai nuožvarbos atsiradimą skatina odos sausumas ir 

nešvarumas. 

Kaip atpažinti nuožvarbą? Ją galime atpažinti iš pažeistoje vietoje esančios patinusios, 

raudonos, jautrios ir niežtinčios odos. Negydoma nuožvarba nėra labai grėsminga, tačiau 

besitęsiantis pažeidimas gali virsti užkrėstomis, išopėjusiomis ir kraujuojančiomis žaizdomis. 
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Pirmoji pagalba esant nuožvarbai. Palaikykite pažeistą vietą prie savo kūno kelias 

minutes, kad ji atšiltų. Šildykite pažeistą kūno dalį, stipriai spausdami rankomis ar glausdami ją 

pažastyse arba prie kitos kūno dalies. Jokiu būdu netrinkite ir nemasažuokite! 

2) Apkasų (imersinė) pėda. Apkasų pėda pasireiškia esant teigiamai temperatūrai ir kai 

labai didelis drėgnis. Dažniausiai tokios sąlygos susidaro avalynėje, dėl ko kojos pėda pradeda 

greičiau šalti, ypač, jei ilgesnį laiką būna nejudri. Sudrėkusios kojinės ir spaudžiantys batai 

pablogina kraujotaką ir kojų pėdos tampa labai pažeidžiamos. Apkasų pėdos sukeliami 

pažeidimai gali būti labai rimti ir grėsti net kojų ir pėdų netekimu. Ilgai vandenyje išbuvusios 

pėdos gali taip stipriai ištinti, kad gali užspausti kraujagysles ir sustabdyti kraujotaką. 

Kaip atpažinti apkasų pėdą? Apkasų pėdai yra būdinga tai, kad pažeistų pėdų dalys 

būna šaltos ir beskausmės, kartais sustingusios, pulsas silpnas, jose gali būti jaučiamas karštis, 

gali atsirasti deginantis skausmas. Vėliau oda išblykšta, ant jos atsiranda melsvų dėmių, žmogaus 

pulsas susilpnėja. Gali atsirasti pūslių, patinimas, paraudimas, karštis, kraujavimas ir gangrena. 

Pirmoji pagalba esant apkasų pėdai. Atsargiai nuvilkite spaudžiančius drabužius, 

nuaukite batus, nuimkite papuošalus ir bet kokius kitus spaudžiančius daiktus. Šildykite pažeistas 

kūno vietas rankomis arba savo kūno šiluma (pavyzdžiui, pažastyse). Apsaugokite pažeistas 

kūno dalis nuo traumos ir gresiančios infekcijos. Perrenkite (jeigu tai įmanoma) nukentėjėlį 

sausais laisvais drabužiais ir apklokite keliais šiltais apklotais. Kuo greičiau perkelkite jį į šiltą 

patalpą. Organizuokite nukentėjėlio gabenimą į gydymo įstaigą. Kai pažeistos kūno dalys atšyla, 

nukentėjėlis gali jausti deginantį skausmą. Šie simptomai gali neišnykti kelias dienas ar savaites. 

3) Nušalimas. Tai odos audinių pažeidimas, kurį sukelia buvimas šaltoje, dažniausiai 

neigiamos temperatūros aplinkoje. Nušalimo stiprumas tiesiogiai priklauso nuo vėjo stiprumo, 

buvimo laiko tokioje aplinkoje ir aprangos. Dažniausiai nušąla skruostai, nosis, ausys, smakras, 

kakta, riešai, rankos ir pėdos. Nušalimas gali pažeisti odą (paviršinis nušalimas) arba ir gilesnius 

audinius (gilus nušalimas). Gilus nušalimas yra labai rimtas pažeidimas ir tik tinkama pirmoji 

medicinos pagalba gali padėti išvengti rankų ir kojų pirštų, plaštakų, pėdų ar jų dalių netekimo 

pavojaus arba jį sumažinti. 

Kaip atpažinti nušalimą? Nušalimas pasižymi šiais požymiais: 

• bet kurios kūno dalies jautrumo netekimas (sustingimas); 

• staigus pažeistos dalies odos pabalimas, virpėjimas, pūslės; 

• odos paraudimas (šviesiaodžių žmonių) arba papilkėjimas (tamsiaodžių žmonių); 

• tinimas arba padidėjęs jautrumas; pažeistų vietų nejautrumas skausmui; 

• išbalusi, pageltusi, vašką primenantį oda; 

• kietai sušalę audiniai. 

Pirmoji pagalba esant nušalimui: 
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• esant galimybei, kuo greičiau stenkitės patekti į šiltas patalpas. Atminkite, kad 

pažeistų audinių šildymas lauke padidina infekcijos, gangrenos ir kitokių 

pažeidimų galimybes; 

• nešildykite nukentėjėlio pėdų ar kitų nušalusių vietų, jei jam reikės pačiam eiti ar 

keliauti į gydymo įstaigą. Siekiant išvengti rimtesnių pažeidimų rekomenduotina 

eiti sušalusiomis kojomis. Po sušalimo sušildytomis kojomis geriau nevaikščioti; 

• šildykite pažeistą vietą spausdami delnu, laikykite pažastyje arba prie pilvo; 

• nušalus veidui, ausims, nosiai, galite uždėti paties nukentėjėlio arba kito žmogaus 

delnus ant pažeistų vietų; 

• jei nušalo rankos, prasekite nukentėjėlio drabužius ir priglauskite jo rankas prie jo 

kūno, vėliau užsekite drabužius, kad būtų sulaikoma šiluma; 

• jei nušalo pėdos, nuaukite nukentėjėlio batus ir kojines, jo pėdas padėkite ant kito 

asmens kūno; 

• esant galimybei, nušalusią kūno dalį atšildykite įmerkdami pažeistą kūno vietą į 

jokiais būdais ne didesnės nei 38–40 °C temperatūros vandenį arba dėkite 

kambario temperatūros tvarsčius ant nušalusių kūno dalių (pakanka 20–30 min.). 

Po to atsargiai nusausinkite ir uždėkite tvarstį; 

• jei žmogus nušalo galūnes, nepamirškite nuimti žiedus ir (ar) laikrodžius, kadangi 

atšildant nušalusias galūnes, jos tinsta ir papuošalus gali būti sunku numauti; 

• duokite gerti šiltų, saldžių gėrimų; 

• atšildymą galima užbaigti, kai nušalusių kūno dalių oda suminkštėja ir grįžta 

jutimai; 

• jei nušalusi vieta neatgauna jautrumo, kvieskite greitąją medicinos pagalbą. 

Sutrumpinta informacija apie šalčių sukeliamus pažeidimus ir būtinus pirmosios pagalbos 

veiksmus pateikta 3.3.2.3. lentelėje. Žinotina: 

• gilus nušalimas yra labai rimtas pažeidimas ir tik laiku suteikta pirmoji pagalba ir 

tinkamas gydymas padės išvengti kūno dalių praradimo; 

• negalima šildyti kūno dalių masažuojant; 

• negalima pažeistų kūno dalių šildyti tiesiogine šiluma (glausti prie radiatorių, 

guminių šildyklių, merkti į labai karštą vandenį (>40 °C), šildyti naudojant plaukų 

džiovintuvą ir panašiai), kadangi pažeistos vietos nejautrios ir gali lengvai 

nudegti. Jei šildant atsiranda pūslių, nustokite šildyti. Nušalusią vietą uždenkite 

steriliu tvarsčiu ir sutvarstykite. Sutvarstytą kūno dalį (jeigu tai įmanoma) 

susukite į minkštą, storą audinį (pavyzdžiui, antklodę, megztinį); 
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• negalima pažeistų kūno dalių trinti sniegu, tepti tepalu, kremu ir t. t.; 

• negalima duoti gerti alkoholio arba rūkyti, nes tai mažina kūno atsparumą šalčiui; 

• skubiai vežkite nukentėjėlį į artimiausią gydymo įstaigą! 

Dirbantiems žvejybos turizmo aptarnavimo srityje žinotina, kad Lietuvos teisės aktai 

nurodo, kad kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip -10 °C, dirbantiems lauke darbuotojams 

darbdavys privalo suteikti ne trumpesnes kaip 10 minučių specialias pertraukas ne rečiau kaip 

kas pusantros valandos. Papildomų ir specialiųjų pertraukų skaičius, trukmė ir poilsio vieta, 

atsižvelgiant į konkrečias darbo sąlygas, nustatomi kolektyvinėse sutartyse bei darbo tvarkos 

taisyklėse. 

Pastaba. Skyrius iš dalies parengtas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių 

sveikatai situacijų centro (http://www.escc.am.lt) bei Valstybinės darbo inspekcijos 

rekomendacijas (http://www.vdi.lt). 

 

3.3.2.3. lentelė. Nušalimų tipai ir pirmoji pagalba 
 

Diagnozė Kaip atpažinti? Pirmosios pagalbos veiksmai 

Nuožvarba. Tai nesunkus šalčio 

sukeltas pažeidimas, dėl kurio 

neapsaugota oda, ilgesnį laiką 

būdama šaltyje, sutrūkinėja  

Nuožvarbą galime atpažinti iš 

pažeistoje vietoje esančios 

patinusios, raudonos, jautrios ir 

niežtinčios odos 

Šildykite pažeistą kūno dalį, stipriai 

spausdami rankomis ar glausdami ją 

pažastyse arba prie kitos kūno 

dalies. Jokiu būdu netrinkite ir 

nemasažuokite! 

Apkasų (imersinė) pėda. Apkasų 

pėda pasireiškia esant teigiamai 

temperatūrai ir esant labai dideliam 

drėgniui. Dažniausiai tokios sąlygos 

susidaro avalynėje, dėl ko kojos 

pėda pradeda greičiau šalti, ypač, jei 

ilgesnį laiką būna nejudri 

 

Apkasų pėdai būdinga: pažeistos 

pėdų dalys būna šaltos ir 

beskausmės, pulsas silpnas, gali 

atsirasti deginantis skausmas. Vėliau 

oda išblykšta, atsiranda melsvų 

dėmių, pulsas susilpnėja. Gali 

atsirasti pūslių, paraudimas, karštis, 

kraujavimas ir gangrena 

 

Šildykite pažeistas kūno vietas 

rankomis arba savo kūno šiluma. 

Perrenkite nukentėjėlį sausais 

laisvais drabužiais ir apklokite 

keliais šiltais apklotais. Kuo greičiau 

perkelkite jį į šiltą patalpą. 

Nukentėjėlis turi būti skubiai 

gabenamas į gydymo įstaigą 

Nušalimas. Tai odos audinių 

pažeidimas, kurį sukelia buvimas 

neigiamos temperatūros aplinkoje. 

Nušalimas gali pažeisti odą 

(paviršinis nušalimas) arba ir 

gilesnius audinius (gilus nušalimas). 

Gilus nušalimas yra labai rimtas 

pažeidimas ir tik tinkama pirmoji 

pagalba gali padėti išvengti rankų ir 

Nušalimo požymiai: bet kurios kūno 

dalies jautrumo netekimas 

(sustingimas); staigus pažeistos 

dalies odos pabalimas, virpėjimas; 

odos paraudimas (šviesiaodžių 

žmonių) arba papilkėjimas 

(tamsiaodžių žmonių); pūslės; 

tinimas arba padidėjęs jautrumas; 

pažeistų vietų nejautrumas 

Kuo greičiau patekti į šiltas patalpas. 

Šildymas lauke gali sukelti gangreną 

ir kt.; nešildykite nušalusių pėdų, jei 

nukentėjėliui reikės pačiam eiti į 

gydymo įstaigą; pažeistą vietą 

šildykite spausdami delnu, laikykite 

pažastyje, prie pilvo; nušalusią kūno 

dalį atšildykite vandenyje arba 

kompresais (38–40 °C), nusausinkite 
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kojų pirštų, plaštakų, pėdų ar jų 

dalių netekimo pavojaus arba jį 

sumažinti 

skausmui; išbalusi, pageltusi, vašką 

primenanti oda; kietai sušalę 

audiniai 

 

ir uždėkite tvarstį; gerti šiltų, saldžių 

gėrimų; neatgaunant jautrumo 

kviesti greitąją pagalbą 

3.3.3. Karščiai 

Karštų orų Lietuvoje dažniausiai sulaukiame vasaromis. Tuomet aukšta oro temperatūra 

gali kelti grėsmes žmonių sveikatai: atslinkę karščiai gali sukelti įvairias ligas, dėl kurių žmogų 

gali ištikti mirtis. Labiausiai vasaros karščiai paveikia širdies darbą, todėl į rizikos grupę 

pirmiausiai patenka žmonės, sergantys širdies ir kraujagyslių ligomis. Karščiai stipriau paveikia 

vyresnio amžiaus žmones ir vaikus, asmenis, turinčius sveikatos problemų su kepenų ir inkstų 

veikla. Karščiai taip pat paveikia asmenis, turinčius antsvorio, kadangi kūnas per riebalų sluoksnį 

sunkiai atiduoda šilumos perteklių. Rizikos grupei priklauso žmonės, dirbantys karštyje sunkų 

fizinį darbą (Informacija visuomenei…, 2014). 

Pakilus odos temperatūrai organizmas šilumos perteklių stengiasi pašalinti per odą, 

tačiau fizinio aktyvumo metu intensyviai dirbant raumenims mažiau kraujo patenka į odą, todėl 

ir šilumos į aplinką išspinduliuojama mažiau. Jei kūnas kaista greičiau nei sugeba šilumos 

perteklių pašalinti per odą ar prakaituodamas, patiriamas karščio sukeliamas stresas. Dėl aukštos 

oro temperatūros išsiplečia odos kraujagyslės, pablogėja organizmo aprūpinimas deguonimi, dėl 

to pasunkėja širdies darbas, krenta kraujospūdis. 

Prakaituojant iš organizmo gali išsiskirti daug vandens ir druskų, ypač NaCl. Iš viso 

organizme yra apie 140 g NaCl, tačiau sunkiai dirbant karštyje su prakaitu galima netekti iki 30 

proc. šios druskos atsargų. Prarandant NaCl, baltymai silpniau suriša vandenį, todėl skysčių 

netenkama dar daugiau. Prakaituojant taip pat netenkama kalio, kalcio, magnio, vario, cinko, 

jodo ir kitų mikroelementų, o tai pablogina širdies veiklą. Kartu su prakaitu išsiskiria vandenyje 

tirpūs vitaminai. Stipriai prakaituojant netenkama 15–25 proc. paros vitaminų normos, todėl gali 

sutrikti vitaminų apykaita dirbančių asmenų organizme. 

Aukšta oro temperatūra gali sukelti organizmo perkaitimą, kuris pasireiškia galvos 

skausmais, svaigimu, bendru silpnumu, mirgėjimu akyse, širdies plakimais, pykinimu, vėmimu. 

Kūno temperatūrai pakilus iki 40–41 ºC, ištinka šiluminis smūgis. Žmogui būna labai silpna, jis 

išblykšta, vyzdžiai išsiplečia, kvėpavimas ir pulsas tampa labai dažni, netenkama sąmonės. 

Galimas ir vietinis perkaitimas dirbant lauko sąlygomis saulėje ir nedėvint jokio galvos 

apdangalo. Nepridengta galva ilgesnį laiką būnant saulėje, įšyla galvos smegenų dangaluose 

esančios kraujagyslės, didėja slėgimas kaukolėje ir dėl to vystosi smegenų paburkimas. Tuomet 

pradeda skaudėti galvą, atsiranda spengimas ausyse, pykinimas, žmogus vemia, tampa apatiškas, 

suglemba ir vėliau gali netekti sąmonės. Į tokią būklę patekęs žmogus gali mirti, jei nebus 

gaivinamas (Darbai karštyje..., 2014). 
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Kaip apsaugoti sveikatą karštą dieną: 

• kad nesutriktų vandens, mineralinių druskų ir vitaminų apykaita, organizmas turi 

gauti pakankami skysčių. Organizme sumažėjus vandens 1–2 proc., žmogus pradeda 

jausti troškulį. Kiek organizmas netenka vandens, tiek jo reikia išgerti ir gauti su 

maistu. Karščių metu reikia nuolat po truputį gerti skysčių, geriausiai vandens, po 

250–300 ml kas 20–30 min.; vengti skysčių su kofeinu, alkoholiu ir gėrimų su 

cukrumi ir saldikliais – jie skatina didesnį skysčių išsiskyrimą; 

• gerti įvairių sulčių, nes jos papildo organizmą vitaminais, kurių dalis taip pat 

pasišalina su prakaitu; 

• vengti valgyti riebaus ir sunkiai virškinamo maisto; 

• dėvėti natūralaus pluošto, laisvus, lengvai ir gerai praleidžiančius prakaitą, šviesius 

drabužius; dėvėti galvos apdangalą, akis būtina apsaugoti saulės akiniais; 

• būdami tiesioginių saulės spindulių poveikyje, naudokite apsauginius kremus nuo 

saulės, kurių sudėtyje yra apsauginio faktoriaus SPF; 

• esant galimybei, vėsinkite savo kūną šaltu dušu arba tiesiog vandens telkinyje; 

• riboti fizinį aktyvumą, ypač vidurdienį – nuo 10 iki 16 val. Gamtoje geriau būti 

anksti ryte arba vakare. Dienomis rekomenduotina vengti tiesioginių saulės 

spindulių, t. y. kuo mažiau būti atviroje saulėje; 

• jei sergate širdies ir (ar) kraujagyslių sistemos ligomis, dėmesingai stebėkite savo 

sveikatos būklę. Atminkite, kad esant dideliems karščiams jums paskirtų vaistų 

poveikis gali pakisti. Būtinai pasitarkite su gydytoju dėl vaistų vartojimo, jų dozės; 

• nedelsdami kreipkitės į medikus, pastebėję šiuos simptomus: 

ü esant gausiam prakaitavimui ir raumenų mėšlungiui (traukuliams); 

ü kūno temperatūrai pakilus >40 °C, esant karštai ir šlapiai odai; 

ü radę sumišusį ar be sąmonės esantį žmogų. 

 

3.3.3.1 lentelė. Oro temperatūros poveikis sveikatai  

(rizikos grupei priklausantiems asmenims) 
Šaltinis: Informacija visuomenei ir specialistams. Ekstremalių sveikatai situacijų centras prie SAM. 

 

Oro temperatūra, 

ºC 
Poveikis sveikatai 

26–32 Nuovargis ilgai būnant lauke ir (ar) užsiimant fizine veikla 

33–41 
Saulės smūgis, šilumos sukeltas mėšlungis (traukuliai) bei išsekimas ilgai 

būnant lauke ir (ar) užsiimant fizine veikla 
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42–54 
Saulės smūgis, mėšlungis (traukuliai), šilumos sukeltas išsekimas. Galimas 

šilumos smūgis, ilgai būnant lauke ir (ar) užsiimant fizine veikla 

>54 
Saulės / šilumos smūgis, kurio poveikis organizmui tęsiasi ilgiau nei 

įprasta 

Perkaitimas. Perkaitimas – tai organizmo būklė, kai sutrinka kūno temperatūros 

savireguliacijos mechanizmas. Žmogaus kūno temperatūrai suvienodėjus su aplinkos, kūnas 

negali išspinduliuoti ir išgarinti savo šilumos į aplinką. Jei aplinka labai drėgna, šis procesas dar 

daugiau pasunkėja. Prie kritinės perkaitimo ribos greitai priveda sunkus fizinis darbas bei 

sportavimas. Tuomet organizme susikaupia šilumos perteklius ir kūno temperatūra pradeda kilti, 

atsiranda organizmo perkaitinimas, kuris vadinamas hipertermija. 

Karščio sukeltas poveikis skirstomas į keturis pagrindinius tipus: šilumos sukelti 

traukuliai, šilumos sukeltas išsekimas, šilumos smūgis bei saulės smūgis. Pastarasis dažniau 

sukeliamas ne karščio, o tiesioginių Saulės spindulių. Šilumos ir saulės smūgis dažniausiai 

ištinka žmogų kartu (Vaitkaitis ir kt., 2008). 

1) Šilumos sukelti traukuliai. Šilumos sukelti traukuliai (mėšlungis, spazmai) daugeliu 

atvejų atsiranda kartu su šilumos išsekimu. Dažniausiai jie prasideda žmonėms, kurie dar nėra 

pakankamai prisitaikę prie karštos aplinkos. Traukulių priežastis – cheminių elementų 

(elektrolitų, t. y. kalio ir natrio) ir vandens pusiausvyros organizme sutrikimas, atsiradęs dėl per 

didelio prakaitavimo. Tuomet prasideda galūnių (rankų ir kojų) mėšlungis, skrandžio spazmai ir 

didelis prakaitavimas. 

Kaip atpažinti? Apatinių galūnių, nugaros, pilvo ar rankų raumenų traukuliai, didelis 

prakaitavimas. 

2) Šilumos sukeltas išsekimas. Jis atsiranda dėl pernelyg didelio skysčių ir druskų 

išsiskyrimo iš organizmo prakaituojant ir nepakankamai geriant skysčių, jei nukentėjėlis ilgai 

(kelias dienas) buvo karštoje aplinkoje. 

Kaip atpažinti šilumos sukeltą išsekimą? Šilumos sukelto išsekimo požymiai yra: 

• galvos skausmas; 

• silpnumas, svaigulys; 

• apetito praradimas, pykinimas, šleikštulys (gali būti vėmimas), spazmai; 

• euforija, nerimas ir apatija, mieguistumas; 

• odos blyškumas, šaltumas ir drėgnumas; 

• didelis prakaitavimas; 

• dažnas kvėpavimas ir pulsas; 

• drebulys (odos pašiurpimas); 

• rankų ir (ar) kojų virpėjimas; 
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• nedaug pakilusi kūno temperatūra. 

Pirmoji pagalba esant šilumos sukeltam išsekimui. Perneškite nukentėjėlį į vėsią vietą, 

pavėsį arba padarykite pavėsį, jei jo nėra. Patogiai paguldykite. Atpalaiduokite arba nuvilkite 

drabužius ir nuaukite batus. Suvilgykite kūną vėsiu vandeniu, vėdinkite nukentėjėlį. Duokite 

gerti daug sūraus vandens. Pakelkite kojas aukščiau jo širdies lygio. Kvieskite greitąją medicinos 

pagalbą. Stebėkite nukentėjėlį, kol simptomai išnyks arba atvyks medicinos pagalba. 

Patikrinkite, ar nėra šilumos sukelto smūgio simptomų. 

3) Šilumos smūgis. Kai kūnas nebepajėgia išgarinti šilumos į aplinką (nors ir 

prakaituoja), tuomet žmogus patiria šilumos smūgį. Dažniausiai jis gresia žmonėms, ilgai 

dirbantiems sunkų fizinį darbą karštyje, ypač, jei dėvimi apsauginiai drabužiai nepraleidžia 

drėgmės. 

Kaip atpažinti? Šilumos smūgio požymiai yra: 

• galvos skausmas, svaigimas; 

• silpnumas, svaigulys; 

• pykinimas, šleikštulys (vėmimas); 

• prakaitavimo nebuvimas, 

• paraudusi, karšta ir sausa oda; 

• dažnas ir stiprus pulsas; 

• didesnė nei 40 °C kūno temperatūra; 

• greitas sąmonės temimas. 

 

Pirmoji pagalba esant šilumos smūgiui. Šilumos smūgis yra gyvybei grėsminga būklė, 

todėl pagalbą turite teikti nedelsdami. Skubiai vėsinkite nukentėjusį žmogų. Perneškite jį į vėsią 

vietą, pavėsį arba padarykite pavėsį, jei jo nėra, patogiai paguldykite. Kuo skubiau kvieskite 

pagalbą, pasinaudodami kitų, jei yra šalia, žmonių paslaugomis. Atlaisvinkite arba nuvilkite 

drabužius. Jeigu turite, suvyniokite nukentėjėlį į šaltą, drėgną antklodę, purkškite ir liekite 

vandenį ant jo, aktyviai vėdinkite. Nuolat kalbinkite nukentėjėlį. Jeigu būklė blogėja ir 

nukentėjėlis netenka sąmonės, įvertinkite būklę, vadovaudamiesi ABC mnemonika-taisykle 

(pateikta 3.6.1. skyriuje), ir teikite reikiamą pagalbą – gaivinkite (žr. 3.6.2. skyrių). Masažuokite 

galūnes ir odą, nes tada gerėja kraujotaka ir greitėja vėsimas. Pakelkite kojas aukščiau jo širdies 

lygio. Jeigu nukentėjėlis sąmoningas, duokite lėtai išgerti bent stiklinę vandens. Organizuokite 

nukentėjusio žmogaus gabenimą į gydymo įstaigą. 

Saulės smūgis. Saulės smūgis dažniausiai ištinka žmogų kartu su šilumos smūgiu 

(perkaitimu). Tačiau šilumos smūgis mus gali ištikti nebūtinai būnančius tiesioginiame Saulės 

spindulių poveikyje, jam susidaryti užtenka tiesiog aukštos aplinkos temperatūros bei drėgnio. 

Saulės spindulių spektras yra labai platus ir jis gali įšildyti ne tik odos paviršių, bet ir giliau 

esančius mūsų organizmo audinius. Saulės spinduliams tiesiogiai krintant ant nepridengtos 

galvos ar sprando, dirginami galvos smegenų dangalai, įšyla galvos smegenų dangaluose 

esančios kraujagyslės. Joms besiplečiant didėja intrakraninis spaudimas. Todėl vystosi kraujo 
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priplūdimas į smegenis (hiperemija), kyla galvos smegenų temperatūra, sutrinka galvos smegenų 

funkcija. Taigi saulės smūgis – tai galvos smegenų pažeidimas, tiesiogiai veikiant saulės 

spinduliams nepridengtą galvą arba sprandą. 

 

Kaip atpažinti? Saulės smūgio požymiai yra: 

• stiprūs galvos skausmai; 

• spengimas ausyse; 

• pykinimas; 

• vėmimas; 

• apatija; 

• galimas sąmonės netekimas. 

Pirmoji pagalba esant saulės smūgiui. Dažnai saulės smūgis ir perkaitimas (šilumos 

smūgis) ištinka kartu. Todėl būtina taikyti kompleksines pirmosios pagalbos priemones, t. y. 

šaldyti nukentėjėlio galvą ir teikti tokią pat pirmąją pagalbą, kaip ir perkaitus (žr. 3-ą punktą). 

Kaip apsisaugoti. Vengti būti tiesioginių Saulės spindulių poveikyje, būtinai dėvėti 

galvos apdangalus. 

Pastaba. Skyrius iš dalies parengtas pagal Ekstremalių sveikatai situacijų centro 

(www.escc.am.lt) prie SAM ir Valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijas (http://www.vdi.lt). 

 

3.3.4. Tiesioginių Saulės spindulių poveikis 

Meškeriojant daug laiko gali tekti praleisti tiesioginių Saulės spindulių poveikyje arba 

kitaip – tiesiog saulėje. Dauguma žmonių mėgsta būti šiltų Saulės spindulių poveikio zonoje, 

tačiau nesaikingas ir neapdairus buvimas saulėje yra labai pavojingas. Saulės šviesa (tiksliau, 

dalis jos spektro) gali sukelti tokius susirgimus, kaip akių katarakta, odos vėžys, imuninės 

sistemos pažeidimai. Dažniausi Saulės spinduliuotės sukelti sveikatos pažeidimai yra atvirų kūno 

vietų odos nudegimai bei saulės smūgis (pastarasis aptartas ankstesniame skyriuje). 

Žmogaus sveikatai pavojinga tik dalis Saulės spinduliuotės, kurios bangų ilgis (dažnis) 

yra nuo 100 iki 400 nanometrų (nm). Ši spektro dalis pagal bangos ilgį yra už mėlynosios 

spalvos, todėl ji vadinama ultravioletine ir žymima UV. Žmogus šios spinduliuotės nemato, nes 

mūsų akys skiria tik dalį šviesos srauto nuo 400 iki 700 nm. Ultravioletinių spindulių spektras 

skirstomas į tris dalis: 

• UVA, bangos ilgis 315–400 nm; 

• UVB, bangos ilgis 280–315 nm; 

• UVC, bangos ilgis 100–280 nm. 

Ultravioletiniams spinduliams būdingas didelis biologinis ir cheminis aktyvumas. 

Nedideli UV spinduliuotės kiekiai yra reikalingi žmogaus organizmui, nes jie dalyvauja 

gaminant vitaminą D, taip pat skatina augimą, stiprina organizmą, naikina ligas sukeliančias 

bakterijas. Todėl šie spinduliai naudojami medicinoje kai kurioms ligoms (pvz., rachitui, 



Vadovėlis. 3 skyrius 

114	  
  

žvynelinei ar egzemai) gydyti. Tačiau didesnės UV spinduliuotės porcijos labai pavojingos 

sveikatai. 

Gyviesiems organizmams (tarp jų ir žmonėms) pavojingiausia yra UVC spinduliuotė, 

tačiau ji beveik nepasiekia Žemės paviršiaus, nes ją sulaiko ozono sluoksnis. 

UVB spinduliuotė Žemės paviršių irgi pasiekia negausiai (6 proc.), tačiau būtent ji 

stimuliuoja melanino gamybą – t. y. lemia mūsų odos įdegį bei nudegimus. Kadangi UVB 

spinduliuotė prasiskverbia į epidermį (išorinis odos sluoksnis), ilgalaikis jos poveikis skatina 

odos senėjimą ir raukšlėjimąsi. Didelės UVB spinduliuotės dozės sukelia odos nudegimą bei gali 

paskatinti odos vėžio atsiradimą, nes aktyviai veikia gyvųjų organizmų DNR. 

Daugiausiai Žemę pasiekia UVA tipo spinduliuotė (94 proc.), nes ozono sluoksnis jos 

beveik nesulaiko. Anksčiau ši spinduliuotė buvo laikoma mažiau pavojinga, tačiau šiuolaikiniai 

tyrimai nusako priešingai. UVA spinduliai prasiskverbia į gilesnius odos sluoksnius, kur veikia 

ten esantį jungiamąjį audinį bei kraujagysles. Ilgalaikio poveikio pasekmės – oda praranda 

elastingumą ir greitai sensta. Manoma, kad UVA spinduliuotė gali neigiamai paveikti giliau 

esančias ląsteles bei sukelti onkologinius odos susirgimus. UVA spinduliuotė taip pat silpnina 

žmogaus imuninę sistemą. 

Abi spinduliuotės rūšys (UVB ir UVA) labai didina odos vėžio riziką (Europos 

Komisija…, 2007). Žinotina, kad UV spindulių poveikis metams bėgant akumuliuojasi mūsų 

organizme. Saulės įdegis žmogaus kūne gali atrodyti gražiai, tačiau jo neigiamos ir dažnai 

negrįžtamos nepagydomos pasekmės sveikatai gali pasireikšti tik praėjus dešimtmečiams. Todėl 

visada reikia riboti buvimą saulėje, ypač esant aukšto UV srauto lygiui. 

Ultravioletinės spinduliuotės intensyvumą lemia šie veiksniai: 

• bendras ozono sluoksnio storis – kuo jis didesnis, tuo daugiau sugeria UV 

spinduliuotę. Sumažėjus ozono kiekiui 1 proc., UVB kiekis padidėja 2 proc.; 

• Saulės aukštis – kuo jis didesnis, tuo trumpesnis spindulio kelias atmosferoje ir 

tuo mažiau absorbuojama UV spinduliuotė; 

• aukštis virš jūros lygio – kuo jis didesnis, tuo daugiau UV mus pasiekia; 

• debesuotumas – kuo storesnis debesų sluoksnis, tuo daugiau jis sulaiko UV 

spinduliuotės. Ploni persišviečiantys debesys dėl išsklaidymo gali dar padidinti 

UV spinduliuotės prietaką. 

UV spinduliuotės intensyvumo vertinimui yra naudojamas indeksas, kuris žymimas 

UVI. UVI reikšmės grupuojamos į kategorijas ir lemia apsaugos nuo saulės reikalingumo laipsnį. 

Lietuvoje indekso reikšmė svyruoja nuo 1 iki 9 UVI. Maksimalias reikšmes spinduliuotė 

pasiekia birželio–liepos mėnesiais giedrą vidurdienį. UVI visada pateikiamas vietos saulės 

vidurdieniui (kai spinduliuotė yra efektyviausia), t. y. momentui, kai Saulė yra aukščiausiai 



Vadovėlis. 3 skyrius 

115	  
  

danguje (zenite), tačiau šis momentas nėra vidurdienis vietos laiku. Lietuvoje vietos saulės 

vidurdienis yra apie 13:30 val.  

Indekso prognozė skelbiama Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos tinklalapyje 

(www.meteo.lt). UVI reikšmių ir saugos priemonių išaiškinimas pateiktas 3.3.4.1 lentelėje. 

Svarbu. Ultravioletinės spinduliuotės poveikio nereikėtų sieti su kūno įkaitimu. Šilumą 

mums neša infraraudonieji spinduliai, o UV spinduliuotės poveikis pastebimas tik po kelių 

valandų. Lygiai taip pat nereikėtų apsigauti, jeigu kūną vėsina lengvas vėjelis – UV spinduliuotė 

vis tiek jus veikia (Apie ultravioletinę…, 2014). 

Norint efektyviai naudotis UVI prognozėmis, reikia žinoti, kuriam iš 6 tipų priklauso 

jūsų oda (3.3.4.2. lentelė). Moksliniai tyrimai rodo, kad pažeidžiamiausia grupė yra I-ą ir II-ą 

odos tipą turintys žmonės – daugiau kaip 90 proc. nemelanominio odos vėžio konstatuojama 

būtent jiems. Todėl 3.3.4.1. lentelėje pateiktos UV apsaugos priemonės sudarytos 

šviesiaodžiams, linkusiems apdegti žmonėms, kurie yra ypač jautrūs UV spinduliuotei. 

Nustatyta, kad tamsiaodžiai rečiau serga odos vėžiu, tačiau jų imuninė sistema bei regėjimas yra 

mažiau atsparūs ultravioletinių spindulių poveikiui. 

Odos nudegimai. Ilgai būdami tiesioginių Saulės spindulių poveikyje ir nesinaudodami 

apsaugos priemonėmis galime patirti odos nudegimus. Nudegimai atsiranda drabužiais 

neapsaugotose kūno vietose. Dažniausiai būna pažeista veido, rankų, kaklo, pečių oda, tačiau 

besidegindami saulėje galime sužaloti ir kitų kūno dalių odos plotus. 

 Kaip atpažinti? Atsiranda odos paraudimas ir skausmas, galimas patinimas, pūslės, 

karščiavimas, galvos skausmas. Lengviausiais nudegimo atvejais oda parausta nedaug, o 

paraudimas praeina per kelias dienas. Jei oda pažeista labiau, gali pradėti krėsti šaltis arba pakilti 

kūno temperatūra. Jeigu buvimu saulėje piktnaudžiauta, galima sulaukti antrojo laipsnio 

nudegimų, kuriems esant susidaro pūslės. Nudegimai labai pavojingi tuo, kad nudegusi oda 

tampa neatspari mikrobams ir gali prasidėti pūliavimas. Siekiant išvengti tokių pasekmių, jokiu 

būdų negalima pradurti susidariusių pūslelių. 

Pirmoji pagalba esant Saulės sukeltiems nudegimams. Reikia nusiprausti po dušu su 

muilu, kad nuo odos būtų pašalinti riebalai, kurie užkemša poras ir trukdo kūnui natūraliai 

vėdintis. Naudoti drėgnus, sterilius tvarsčius. Reikia atminti, kad esant bet kurio laipsnio 

nudegimui negalima odos tepti skysčiais, kurių sudėtyje yra spirito. Jie labai sausina odą, stiprina 

skausmą ir šerpetojimą. 

 

3.3.4.1 lentelė. Ultravioletinių spindulių indekso reikšmės bei taikytinos saugos 

priemonės 
 

UVI UVI lygmuo Apsaugos priemonės 
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0–2 Žemas Rekomenduojama nešioti galvos apdangalus 

3–5 Vidutinis Nešioti galvos apdangalus, akinius nuo saulės,  
naudoti apsauginius kremus >20 SPF 

6–7 Aukštas Nešioti galvos apdangalus, akinius nuo saulės, naudoti apsauginius kremus >20 SPF 
ir tarp 11–15 val. vengti buvimo tiesioginių Saulės spindulių poveikio zonoje 

8–10 Labai aukštas Nerekomenduojama eiti į lauką 

3.3.4.2 lentelė. Žmogaus odos tipai 
 

I tipas Oda ypač šviesi, strazdanota, akys mėlynos, plaukai rusvi, sunkiai įdega, nudega 
(pūslės) 

II tipas Oda šiek tiek tamsesnė, retos strazdanos, plaukai šviesūs, akys mėlynos ar žalios, 
įdega silpnai, didelis polinkis į nudegimą 

III tipas Oda šviesi iki šviesrudės, plaukai rudi, akys pilkos ar žalios, gerai įdega, nudega retai 

IV tipas Oda šviesiai ruda iki alyvos spalvos, plaukai juodi, akys rudos, labai gerai įdega, 
niekada nenudega 

V tipas Natūraliai ruda oda 

VI tipas Natūraliai juoda oda 
  

Kaip apsisaugoti. Norint išvengti Saulės sukeliamų odos nudegimų, reikia naudoti 

tinkamą apsauginį kremą (Saulės ekraną). Beveik visi kremai, apsaugantys nuo Saulės poveikio, 

žymimi markiruote SPF (Sun Protection Factor) ir koks nors skaičius (pvz., SPF 30) – t. y. 

apsaugos nuo Saulės poveikio veiksniu. Skaičių padauginę iš dešimties, sužinosite, kiek 

maždaug minučių apsauginis kremas apsaugos jūsų odą (tinka tik šviesiaodžiams, nes jų oda 

parausta vidutiniškai po 10–15 min. buvimo saulėje). Kitaip, SPF reikšmė parodo, kiek kartų 

ilgiau, nei jums įprasta iki odos paraudimo, galite  išbūti saulėje. Naudotino SPF priklausomybė 

nuo UV indekso ir odos tipo pateikta 3.3.4.3. lentelėje. Joje esanti informacija padės jums 

pasirinkti reikiamą apsaugos priemonę. 

Labai svarbu tinkamai naudoti apsaugos priemonę. Apsaugos priemonę reikėtų tepti 

likus 15–30 min. iki išėjimo į lauką, nes ji turi įsigerti į odą, turi pradėti veikti veikliosios 

medžiagos. Nevertėtų ja teptis anksčiau (pvz., prieš valandą), nes tuomet sutrumpės saugaus 

buvimo saulėje laikas. Nemažai kremų žymima, kad jie yra atsparūs vandeniui – nereikėtų tuo 

apsigauti. Išsimaudžius, gausiai prakaituojant, dalis jo vis tiek nusiplauna. Tokiu atveju reikėtų 

pasitepti dažniau (>2–3 kartus per dieną). Visą dieną būdami saulėje, apsauginį kremą turėtume 

naudoti maždaug kas 2–3 val. Žinoma, įtakos turi ir naudojamos priemonės apsaugos nuo saulės 

rodiklis: kuo jis didesnis, tuo rečiau galima teptis (Aukštuolienė ir Budvitienė, 2013). 

Tinkamai naudoti priemonę yra ne mažiau svarbu, nei nuspręsti, kokią priemonę 

pasirinkti. Norint užtikrinti nurodytą apsaugos nuo saulės veiksnį, reikia sunaudoti 2 mg 

priemonės vienam cm². Tai maždaug 36 g kremo suaugusio asmens kūnui (Europos Komisija..., 

2007), t. y. vieną kartą kūnui ištepti reikia maždaug 6 pilnų arbatinių šaukštelių kremo ar losjono 

nuo saulės. Todėl įprasto kremo buteliuko turėtų užtekti ne daugiau nei vienai dienai. Jei pas jus 
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lieka apsaugos priemonės po visos saulėje praleistos dienos – reiškia, kad jūs netinkamai ją 

naudojote. 

Reikia naudoti ne tik apsauginius saulės kremus, bet ir fizines apsaugos priemones, 

tokias kaip akinius, apsaugančius tiek nuo UVB, tiek nuo UVA spindulių, kepures, marškinėlius 

ilgomis rankovėmis. Patartina juos vilkėti net ir išsitepus apsauginiu kremu. Žinotina, kad 

pigmentinių ląstelių (jos gamina melaniną) yra ir galvos odoje, o plaukai visiškai neapsaugo jos 

nuo žalingo Saulės poveikio. Pigmentinių ląstelių yra ir akies rainelėje bei tinklainėje, todėl 

nenešiojant akinių nuo saulės gali išsivystyti akių melanoma (Aukštuolienė ir Budvitienė, 2013). 

Vadinamuoju apsaugos nuo Saulės poveikio veiksniu (SPF) nurodomi tik nudegimo nuo 

saulės (UVB spinduliuotės) laipsniai, o UVA spinduliuotės poveikio laipsnis nenurodomas. 

Gaminiai, apsaugantys tik nuo UVB spinduliuotės, gali sukelti apgaulingą saugumo pojūtį, nes 

jie neapsaugo odos nuo pavojingų UVA spindulių (Europos Komisija..., 2007). Todėl Europos 

Sąjungoje nuo 2008 m. atsirado papildomas ženklinimas, siekiantis informuoti vartotojus apie 

apsaugančios nuo Saulės poveikio kosmetinės priemonės efektyvumą UVA spindulių atžvilgiu – 

UVA ženklas (3.3.4.4. pav.). Jis reiškia, kad kosmetinė priemonė apsaugo nuo abiejų tipų – UVB 

ir UVA spinduliuotės. Taip pat greta įprasto apsaugos nuo saulės veiksnio (SPF) rašomos 

standartinės formuluotės: „minimali apsauga“, „vidutinė apsauga“, „didelė apsauga“ ir „labai 

didelė apsauga“ (3.3.4.4. pav.). Papildomai informacijai pateikti naudojamos Europos Komisijos 

nustatytos piktogramos (3.3.4.5. pav.) (Europos Komisija..., 2009).  
 

3.3.4.3. lentelė. Rekomenduojamas apsaugos nuo Saulės lygis (SPF) 
Šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 

 

UVI I odos tipas II odos tipas III odos tipas IV odos tipas 

1–3 15 12 9 6 

4–6 30 25 15 12 

7–9 50 40 30 20 

10 ir >10 60 50 40 30 
 

Žinotina: 

• šviežias sniegas atspindi daugiau kaip 80 proc. įdegį lemiančios UV spinduliuotės, todėl 

žvejodami ant sniego dangos galime greitai nudegti; 

• daugiau kaip 50 proc. dienos UV dozės tenka intervalui tarp 11 ir 14 val. (saulės laiku); 

• ploni debesys gali praleisti daugiau kaip 90 proc. UV, todėl ir apsiniaukusiomis dienomis 

rekomenduotina dėvėti apsauginius drabužius ir akinius. Apniukusią dieną galime ne tik 

įdegti, bet ir nudegti arba net šilumos smūgį gauti; 
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• kylant aukštyn UV spind. didėja 4 proc. kas 300 m; smėlis atspindi iki 25 proc. UV spind.; 

• dirbantieji viduje gauna tik 0,2–0,1 UV to kiekio, kurį gauna dirbantieji lauke, tad žvejybos 

gidų profesijai UV spinduliuotės poveikį galima priskirti prie profesinių rizikų; 

• vanduo praleidžia apie 95 proc. UV spinduliuotės, 40 proc. prasiskverbia iki 0,5 m gylio. 

3.3.4.4. lentelė. Europos Komisijos nustatytas ženklinimas, skirtas kosmetinėms apsaugos 

nuo saulės spindulių (ultravioletinės spinduliuotės) priemonėms (I dalis) 
Šaltinis: Europos Komisijos tinklalapis 

 

Ženklinimo kategorija SPF 
Rekomenduojamas minimalios 

apsaugos nuo UVA veiksnys 

Minimali apsauga 
6 

 

10 

Vidutinė apsauga 

15 

20 

25 

Didelė apsauga 
30 

50 

Labai didelė apsauga 50+ 

 

3.3.4.5. lentelė. Europos Komisijos nustatytas ženklinimas, skirtas kosmetinėms apsaugos 

nuo saulės spindulių (ultravioletinės spinduliuotės) priemonėms (II dalis) 
Šaltinis: Europos Komisijos tinklalapis 

 

 

Produktas apsaugo ne tik nuo UVB, bet ir nuo UVA spinduliuotės. Ženklas užtikrina, kad 

apsaugos nuo Saulės priemonėje yra bent minimali apsauga nuo UVA spinduliuotės 

 

Ženklas rekomenduoja vengti tiesioginių Saulės spindulių tuomet, kai ji yra aktyviausia 

(maždaug tarp 11–15 val.) 

 

Jei negalite būti šešėlyje, rekomenduotina dėvėti kuo didesnį kūno paviršių dengiančius 

drabužius, dėvėti skrybėlę, o akis pridengti akiniais nuo saulės 

 

Ženklas primena, kad vaikams nerekomenduojama būti saulėje. UV spinduliai ypač pavojingi 

vaikams, nes vaikystėje gauta per didelė UV spinduliuotės dozė padidina riziką ateityje 

susirgti odos vėžiu 
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Ženklas primena, kad priemonės nuo Saulės efektyvios tik tuomet, kai naudojamos 

taisyklingai. Priemonės nuo Saulės turėtų būti tepamos storu sluoksniu, reiktų nepamiršti 

pasitepti priemone pakartotinai kas 2 val. bei kiekvienąkart išsimaudžius ar nusišluosčius 

rankšluosčiu 

 

Kitos apsaugos nuo Saulės poveikio priemonės. Šiuolaikinė pramonė siūlo daug 

sprendimų apsisaugoti nuo žalingų Saulės spindulių poveikio – pagrindiniai jų yra specializuoti 

drabužiai, kurių audiniai turi vadinamuosius saulės ekranus, bei specializuoti, aukštos kokybės 

akiniai, kurie apsaugo akis nuo UVA ir UVB spinduliuotės bei kitų šviesos atspindžių. 

Apsauginiai akiniai. Kokybiški akiniai nuo saulės gali gerai apsaugoti akis nuo 

kenksmingos ultravioletinės spinduliuotės. Meškeriotojai labai daug laiko praleidžia lauke ir 

atitinkamai yra labai veikiami UV spinduliuotės. Todėl jie priskiriami didesnės rizikos žmonių 

grupei, kurie gali dažniau susirgti akių katarakta. 

Dėl šios priežasties meškeriotojai, o ypač žvejybos gidai, privalo nešioti apsauginius 

akinius nuo saulės visuomet, kai yra gamtoje, nepriklausomai nuo orų. Ultravioletinė 

spinduliuotė veikia mus ir esant debesuotam dangaus skliautui, o kai kurie ploni persišviečiantys 

debesys gali išsklaidyti UV spinduliuotę ir taip netgi padidinti jos prietaką. Spinduliuotės poveikį 

padidina atspindžiai nuo vandens (iki 20 proc.), smėlio (iki 25 proc.), sniego (iki 80 proc.). 

Būtent todėl meškeriotojai grįžta iš žvejybų įdegę ne tik vasarą, bet ir žiemą, atitinkamai akiniai 

reikalingi visą sezoną. 

Žinotina, kad jei nešiojami kontaktiniai lęšiai su UV apsauga, tai nereiškia, kad nereikia 

dėvėti akinių nuo saulės. Kontaktiniai lęšiai apsaugo tik pačias akis, tačiau labai jautri oda aplink 

jas lieka be apsaugos. 

Beveik ant visų parduodamų akinių galima rasti anglišką užrašą „100 proc. apsauga nuo 

UV“ (100 % UV protection), tačiau svarbu neapsigauti – pigesni akiniai gal ir apsaugos iš dalies 

nuo kenksmingo UV poveikio, tačiau gali sugadinti regėjimą. Todėl reikia rinktis brangesnius 

akinius, kurių lęšiai pagaminti iš aukštos kokybės medžiagų. 

Šiuo metu akinių lęšiai gaminami iš įvairių plastikų ir stiklo. Pigesniuose gaminiuose 

lęšiai gaminami iš prastos kokybės stiklo bei plastikų, tokių kaip akrilas (polimetilmetakrilatas), 

vinilas (polivinilchloridas, arba tiesiog organinio stiklo atmaina) ir t. t. Žinotina, kad šios 

medžiagos šiek tiek iškraipo vaizdą, kas ne iš karto pastebima – tai pajuntama tik po kelių 

valandų žiūrėjimo, kai pasireiškia akių nuovargis. Dėl šio iškraipymo gali sutrikti žmogaus 

vestibiuliarinis aparatas (organas, atsakingas už kūno pusiausvyrą), o tai labai pavojinga esant 

prie vandens telkinio, ypač žvejojant iš valties ar braidant. Prastesni plastikiniai lęšiai labai 

greitai susibraižo – žiūrėjimas pro tokius lęšius sukelia diskomfortą ir taip pat gali pakenkti 

regėjimui. 
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Šiek tiek aukštesnės kokybės lęšiai gaminami iš plastiko medžiagos CR-39. Tai viena 

populiariausių medžiagų lęšių gamyboje, nes pasižymi santykinai nedidele kaina ir vidutine 

kokybe. Aukštesnės ir aukščiausios kokybės lęšiai gaminami iš mineralinio stiklo ir naujosios 

kartos plastikų – polikarbonato ir traivekso. Šios medžiagos pasižymi labai aukštu optiniu 

skaidrumu, atsparumu mechaniniams įbrėžimams bei neiškreipia vaizdo. Kokybiškų plastikinių 

ir stiklinių lęšių privalumai ir trūkumai pateikti 3.3.4.6. lentelėje. 
 

3.3.4.6. lentelė. Plastikinių ir stiklinių akinių lęšių privalumai ir trūkumai 
 

 Plastikas Stiklas 

Privalumai 

- labai lengvas; 

- prieinamesnė kaina; 

- labai atsparus smūgiams, nedūžta 

- pasižymi aukštesniu optiniu skaidrumu; 

- atsparesnis mechaniniams įbrėžimams;  

 

Trūkumai 

- greičiau susibraižo; 

- prastesnis optinis skaidrumas 

- didelė kaina; 

- mažai atsparus smūgiams, dėl to esant nelaimingam 

atsitikimui gali pažeisti akis 

 

Pagal Amerikos oftalmologų asociacijos rekomendacijas, kad būtų užtikrinta tinkama 

akių apsauga, akiniai turi atlikti šias funkcijas (UV Protection, 2014): 

• saugoti akis nuo UVA ir UVB spinduliuotės 99–100 proc.; 

• blokuoti nuo 75 iki 90 proc. ateinančios šviesos, t. y. praleisti nuo 10 iki 25 proc. 

šviesos; 

• neiškraipyti vaizdo. 

Meškeriojime plačiai naudojami akiniai su poliarizuotais lęšiais. Tokie lęšiai žymiai 

sumažina atspindžius nuo vandens bei kitų blizgių paviršių, eliminuodami ryškios šviesos 

poveikį regai. Daugeliu atvejų poliarizuoti akiniai gali padėti pamatyti skaidriame vandenyje 

esančią žuvį. Patikrinti, ar akinių lęšiai iš tikrųjų yra poliarizuoti, gana paprasta – tereikia žiūrint 

per abiejų akinių lęšius pasukti vienus jų 90º kampu kitų akinių atžvilgiu. Jei lęšiai užtamsėjo ir 

tapo nepermatomi – akiniai, tiksliau, jų lęšiai, yra poliarizuoti. 

Vidutinės klasės (kokybės prasme) akinius gamina arba užsako pagaminti daugelis 

meškeriojimo įrangos gamintojų. Nerekomenduojama pirkti žvejybai skirtų akinių, pigesnių nei 

100 Lt; dėvint pigesnius ir gerokai prastesnius gaminius, stipriai rizikuojama akių sveikata. 

Akiniai meškeriojime atlieka ir kitą labai svarbią saugos funkciją – saugo akis nuo 

mechaninių pažeidimų, kurie meškeriojime pasitaiko ne taip jau retai, kaip norėtųsi. Vien 

Lietuvoje dešimtys meškeriotojų per metus kreipiasi į gydymo įstaigas su žvejybos kabliukų 

sukeltomis traumomis, kurios ypač pavojingos akių zonoje. Nuolatinis akinių dėvėjimas 

sumažina tokių traumų riziką bei gali išgelbėti žmogaus regėjimą! 
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Apsauginiai drabužiai. Apsisaugoti nuo kenksmingų UV spindulių padeda drabužiai. 

Patys savaime drabužiai apsaugo nuo UV poveikio iš dalies, tačiau yra specialių drabužių, kurie 

labai efektyviai blokuoja UV spinduliuotę. Tokius drabužius įvairios kompanijos dažniausiai 

gamina turistams ir meškeriotojams. Drabužių atsparumą UV spinduliuotei nusako UPF 

(Ultraviolet Protection Factor) rodiklis. Skirtingai nuo SPF, UPF gali būti nustatytas tik 

laboratoriniais metodais, tam naudojama spektroradiometrinė analizė. UPF reikšmės pateiktos 

3.3.4.8. lentelėje. Dėvint drabužius su apsauga nuo UV poveikio, oda maksimaliai apsaugoma 

nuo kenksmingos spinduliuotės ir jos sukeliamų ligų, kurių viena pavojingiausių yra odos vėžys. 
 

3.3.4.8. lentelė. UPF rodiklio reikšmės 
 

UPF reikšmė Apsaugos lygmuo Blokuojamos UV spinduliuotės kiekis, proc. 

UPF 15–24 Geras 93,3–95,9  

UPF 25–39 Labai geras 96,0–97,4 

UPF 40–50+ Puikus 97,5–99+ 

 

3.3.4.9. lentelė. Karščių ir Saulės sukeltų pažeidimų simptomai ir pirmoji pagalba 
Šaltinis: Informacija visuomenei ir specialistams. Ekstremalių sveikatai situacijų centras. 

 

Diagnozė Kaip atpažinti? Pirmosios pagalbos veiksmai 

Nudegimas 

Odos paraudimas ir skausmas, galimas 

patinimas, pūslės, karščiavimas, galvos 

skausmas 

Nusiprausti po dušu su muilu, kad nuo odos 

būtų pašalinti riebalai, kurie užkemša poras ir 

trukdo kūnui natūraliai vėdintis. Naudoti 

drėgnus, sterilius tvarsčius ir kreiptis į gydytoją 

Šilumos sukeltas 

mėšlungis 

(traukuliai) 

Skausmingi, dažniausiai kojų ir pilvo 

raumenų spazmai; gausus prakaitavimas 

Nukentėjėlį skubiai išvesti į vėsesnę vietą. 

Lengvais ir švelniais judesiais masažuoti 

paveiktus raumenis, kad būtų sumažinti 

spazmai. Duoti išgerti mažais gurkšniais pusę 

stiklinės vandens kas 15 min. (neduoti skysčių 

esant šleikštuliui bei su kofeinu ar alkoholiu) 

Šilumos sukeltas 

išsekimas 

Gausus prakaitavimas, tačiau oda gali būti 

šalta, išblyškusi ar paraudusi 

Paguldyti nukentėjėlį vėsioje vietoje, atsagstyti 

drabužius. Naudoti sudrėkintus drabužius 

vėsinimui. Duoti gerti vandens (kas 15 min.) po 

nedaug 

Šilumos smūgis 

(reikalinga skubi 

medicinos 

pagalba) 

Aukšta kūno temperatūra (>40 °C); karšta, 

raudona, sausa oda; galvos skausmai, 

nerišli kalba, mieguistumas, pulsas (iki 

110–160 kartų per minutę); prakaito 

nebuvimas, sąmonės netekimas 

Skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. 

Delsimas gali būti mirtinas. Nunešti nukentėjėlį 

į vėsesnę aplinką, nuvilkti drabužius, vėsinti 

kūną šaltais, drėgnais drabužiais ar paklodėmis. 

Stebėti kvėpavimą. Naudoti ventiliatorius, oro 

kondicionierius 

Saulės smūgis Smegenų hiperemija, galvos skausmai, Dažnai saulės smūgis ir perkaitimas (šilumos 
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(reikalinga skubi 

medicinos 

pagalba) 

spengimas ausyse, pykinimas, vėmimas; 

žmogus tampa apatiškas, suglemba; 

galimas sąmonės netekimas, smegenų 

paburkimas ir mirtis 

smūgis) ištinka kartu. Todėl būtina taikyti 

kompleksines pagalbos priemones, t. y. šaldyti 

nukentėjėlio galvą ir teikti tokią pat pirmąją 

pagalbą, kaip ir perkaitus 

3.3.5. Atmosferos elektros iškrovos 

Žvejojant apsiniaukusiais orais arba staiga atslinkus liūčiai gali tekti susidurti su tokiu 

gamtos reiškiniu, kaip atmosferos elektros iškrovos arba išlydžiai, ką dažniausiai esame pratę 

vadinti žaibavimu. Tipiškas kamuolinių lietaus debesų formavimasis ir iš jų krintantys krituliai 

lemia galingas elektros iškrovas debesyse bei tarp debesų ir Žemės. Tokios kibirkštinės iškrovos 

vadinamos žaibais, o jas lydintys garsai – griaustiniu. Visas procesas, dažnai lydimas ir 

trumpalaikio vėjo sustiprėjimo (škvalo), vadinamas perkūnija. Perkūnijų trukmė būna nedidelė: 

nuo kelių minučių iki kelių valandų. Žaibų skaičius gali siekti iki kelių dešimčių per minutę. 

Dažniausiai perkūniją lydi liūtinis lietus, kartais kruša (Rimkus, 1998). 

Buvimas gamtoje žaibuojant pavojingas (ypač prie vandens telkinių ar juose), tačiau 

meškerioti žaibuojant yra ypač pavojinga – todėl, pastebėjus netoliese vyksiančius elektros 

išlydžius, meškeriojimą būtina nutraukti. 

Vykstant elektros išlydžiui atmosferoje, energijos potencialas iš teigiamai įkrauto 

debesies juda žemės link (taip pat yra elektros iškrovų, kurios vyksta pačiame debesyje). Žaibai 

dažniausiai trenkia į aukštus, smailius žemės paviršiuje esančius objektus, pasižyminčius maža 

elektrine varža – televizijos bokštus (jų viršutinę dalį sudaro metalo konstrukcijos), aukštos 

įtampos elektros laidų atramas, aukštus medžius ir t. t. 

Žinotina, kad 99 proc. meškerykočių pasaulyje šiuo metu gaminami iš anglies pluošto, 

kuris yra geras elektros laidininkas. Pridėjus prie šios savybės šio įrankio ilgį ir atitinkamai 

aukštį, kai meškerė iškeliama masalo užmetimui, bei įrankio smailumą – susidaro idealus 

objektas-žaibolaidis atmosferos elektrinei iškrovai nutekėti – t. y. žvejojantis meškeriotojas. O 

jei žvejojama viduryje didelio ežero ar mažai miškingoje teritorijoje, kur aplink nėra jokių aukštų 

objektų, kurie gali „priimti“ žaibo iškrovą? Būtent todėl žvejoti žaibuojant griežtai draudžiama, 

kadangi savo įprastais meškeriojimo veiksmais ir įranga meškeriotojas labai pasididina riziką 

būti nutrenktam žaibo. Atitinkamas įspėjamasis ženklas būna uždėtas beveik ant visų 

meškerykočių. Prasidėjus žaibavimui, saugumo sumetimais turimas meškeres būtina padėti 

gulsčiai nuošalyje ir jokiais būdais jų neliesti. 

Nors tikimybė būti nutrenktam žaibo yra labai nedidelė, meškeriotojai šioje minimalioje 

nelaimėlių grupėje sudaro tikrai nemažą jos dalį, būtent dėl aukščiau išvardytų priežasčių. 

Jei liūtis su žaibavimu užklupo meškeriojant iš valties (ypač didesniame vandens 

telkinyje), patartina kuo greičiau nuplaukti kranto link ir išlipti iš valties. Jei to negalima 
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padaryti, reikia padėti meškeres nuošalyje ir jokias būdais jų neliesti ir nekelti virš valties, kol 

nustos žaibuoti. 

Jokiais būdais negalima slėptis nuo žaibų po medžiais. Žaibui trenkus į medį, elektros 

srovė nuteka į žemę per medžio šaknų sistemą, kuri apima didelį žemės plotą po medžiu. Tad net 

būnant už kelių metrų nuo kamieno stipriai rizikuojama. Temperatūra iškrovos kanale sudaro   

25 000 – 30 000 ºC (Rimkus, 1998), t. y. maždaug penkis kartus didesnė negu Saulės paviršiaus. 

Žaibo elektros įtampa siekia 100 MV (megavoltų), o elektros srovė – 50–170 kA (kiloamperų). 

Žmogaus kontaktai su žaibu dažniausiai baigiasi mirtimi. Jei pavyksta išgyventi po 

tokio įvykio, pasekmės sveikatai gali būti juntamos visą gyvenimą (dažniausiai tai būna įvairios 

širdies veiklos ligos). Žaibo poveikis sveikatai būna toks pat, kaip ir po nutrenkimo elektros 

srove, tik kad jos galia būna nepamatuojamai didesnė už buitinės elektros. Atitinkamai ir žaibo 

padaroma žala sveikatai būna daug didesnė. Po elektros smūgio dažniausiai pasireiškia širdies 

veiklos ir kvėpavimo sutrikimai, todėl būtina imtis pirmosios medicininės pagalbos priemonių – 

dirbtinio kvėpavimo ir širdies masažo. Informacija apie elektros srovės sukeliamus pažeidimus ir 

pirmąją pagalbą plačiau pateikta 3.5. skyriuje. 

Kaip atpažinti nuo žaibo nukentėjusį žmogų? Pažymėtina, kad žaibui nutrenkus žmogų 

jo kūne bus dvi žaizdos: viena elektros srovės įėjimo vietoje, kita – srovės išėjimo vietoje 

(sąlyčio su žeme vietoje). Odoje atsiranda medžio pavidalo rožiniai arba raudoni dryžiai, kurie 

dingsta juos paspaudus. Tai kapiliarų plėtimosi pasekmė audiniuose, kurie tiesiogiai kontaktavo 

su žaibu. Dažnai ant žemės be sąmonės randamas žmogus būna smarkiai apdegęs. 

Bendriniai patarimai, ką reikia daryti, jei perkūnija jus užklupo plyname lauke (Kaip 

elgtis…, 2014; Staltika…, 2014;): 

Susiraskite priedangą: 

• nelaukite, kol perkūnija ims griaudėti virš galvos. Tuomet bus sunku išvengti 

žaibo smūgio. Iš anksto paieškokite kokio nors pastato arba įlipkite į automobilį, 

įtraukite automobilio anteną, užverkite visus langus, perkūnijos metu nelieskite 

automobilio metalinių dalių; 

• jeigu nėra nei pastato, nei mašinos, slėpkitės žemoje vietoje, kuo toliau nuo kalvų, 

medžių, stulpų ir aptvarų. Jeigu audra užklupo miške, slėpkitės po žemais 

krūmais, žemesniu medžiu; 

• pasirinkite vandens neužliejamą vietą, kuo sausesnę vietą; 

• ieškodami priedangos (venkite atviros erdvės, kurioje būtumėte aukščiausias 

objektas), nebėkite per plyną lauką, nes žaibas gali jus aplenkti; 

• pamačius kamuolinį žaibą, rekomenduojama elgtis ramiai, nejudėti ir prie jo 

nesiartinti, nebandyti paliesti jo kokiu nors daiktu, nes gali įvykti sprogimas. Taip 
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pat nepatartina bandyti nuo jo bėgti, kadangi oro srovė gali jį pritraukti prie 

žmogaus. 

 

 

Venkite pavojingų vietų: 

• nesislėpkite mažose pašiūrėse ar pastogėse, po pavieniais aukštais medžiais, 

atidengtose mašinose, prie stulpų arba pastatų sienų, neieškokite prieglobsčio 

greta žaibolaidžių, metalinių bokštų ar aukštų kaminų ir venkite aukštesnių atvirų 

vietų; 

• nebraidykite vandenyje. Jeigu plaukiodami valtimi pastebėjote kylant audros 

debesį, kuo greičiau irkluokite į krantą; 

• jeigu jaučiate, kad dilgčioja odą ir riečiasi plaukų galiukai, žinokite, kad pavojus 

labai didelis. Tokiu atveju pritūpkite, palenkite galvą, žemę lieskite tik kojų pirštų 

galiukais, rankas padėkite ant kelių; 

• perkūnijos metu pavojinga liesti metalines pastato konstrukcijas, vamzdynus, būti 

arti elektros laidų, antenų, langų, durų bei namo lauko sienų, už kurių angų dideli 

medžiai;  

• nelaikykite metalinių daiktų; 

• nekalbėkite telefonu, nesinaudokite elektriniais prietaisais; 

• perkūnijos metu nevažiuokite automobiliu atviru stogu, motociklu, dviračiu ar 

kita atvira transporto priemone. 

Nukentėjus nuo žaibo iškrovos. Žaibas pažeidžia smegenis, todėl jos nebeįstengia 

kontroliuoti kvėpavimo, ir žmogus pradeda dusti. Dauguma žaibo smūgį patyrusių žmonių 

laikinai netenka sąmonės. Beveik visų sąmonė aptemsta, ir jie negali prisiminti, kas įvyko. 

Daugelis nukentėjusiųjų laikinai neįstengia pajudinti kojų, o kai kuriems išsivysto nuolatinis 

paralyžius. Patyrus žaibo smūgį galima prarasti orientaciją, netekti kalbos, gali svaigti galva, gali 

išsivystyti šokas (pasireiškia jaudulys, nerimas, padažnėja pulsas ir kvėpavimas, aptemsta 

sąmonė). Jeigu šalia jūsų esančius žmones palietė žaibo iškrova, kuo greičiau kvieskite 

medicinos pagalbą bendruoju pagalbos numeriu 112. Pirmiausia pasirūpinkite tais žmonėmis, 

kurie nekvėpuoja. Patikrinkite pulsą. Jeigu jo nėra, darykite širdies masažą. Jeigu širdis plaka, 

pasistenkite normalizuoti kvėpavimą. Darykite dirbtinį kvėpavimą tol, kol atvyks medikai. 

Prisiminkite, kad net jeigu žmogus sąmoningas ir gali kalbėti, gali būti pažeisti jo vidaus organai, 

todėl medicininė pagalba būtina visais atvejais po žaibo nutrenkimo. 

Ką daro medikai. Pirmiausia nukentėjusiajam duoda deguonies, jeigu reikia, atlieka 

dirbtinį kvėpavimą. Daugeliui žmonių tenka ilgai daryti dirbtinį kvėpavimą net tuomet, kai 
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pradeda plakti širdis. Medikai nuolat stebi širdies ritmą, į veną leidžia specialius tirpalus, 

sutvarsto nudegimus, patikrina, ar nėra vidinių kraujavimų, ar nesužaloti pilvo ertmės organai, 

stebi, kaip funkcionuoja nervų sistema. 

 

3.3.6. Gyvųjų organizmų (gyvūnų) poveikis sveikatai 

 Meškeriojant susiduriama su įvairių gyvių poveikiu mūsų savijautai ir sveikatai. 

Dažniausiai poilsį gamtoje apkartina įvairūs vabzdžiai – uodai, mašalai, erkės, akliai ir sparvos 

(dažnai vadinami „bimbalais“). Taip pat galima susidurti su širšėmis, vapsvomis, bitėmis, 

kamanėmis. Visų jų įkandimai ir (ar) įgėlimai būna nemalonūs, o kai kurie ir labai skausmingi ar 

net pavojingi sveikatai. 

Reikia skirti kandančius vabzdžius nuo geliančių. Kandantys vabzdžiai – tai uodai, 

mašalai, erkės, akliai ir sparvos – visi jie kandami siurbia kraują bei gali pernešti (t. y. užkrėsti) 

įvairiomis ligomis, tarp jų ir labai pavojingomis sveikatai. Šie vabzdžiai gana dažni prie vandens 

telkinių, nes jų lervos gyvena vandenyje (išimtis – erkių lervos). 

Kita grupė yra geliantys vabzdžiai (širšės, vapsvos, bitės ir kamanės). Jų įgėlimai 

skausmingi, nes jų metu į aukos organizmą suleidžiami nuodai (kraujo šie vabzdžiai nesiurbia). 

Alergiškiems žmonėms šie nuodai labai pavojingi, kadangi gali sukelti anafilaksinį šoką – labai 

pavojingą organizmo reakciją į alergeną, kuri kelia pavojų gyvybei. 

Uodai ir mašalai Lietuvoje pavojaus sveikatai nesukelia, tačiau atogrąžų šalyse šie 

vabzdžiai gali užkrėsti maliarija, geltonuoju drugiu bei kitomis pavojingomis ligomis. Nuo uodų 

ir mašalų įkandimų padeda apsisaugoti įvairūs vabzdžius atbaidantys repelentai (kremai, 

purškalai, pieneliai ir t. t.), kurių galima įsigyti vaistinėse bei daugelyje didžiųjų prekybos centrų. 

Kraujasiurbius atbaido labai ryškių, „nuodingų“ spalvų drabužiai (3.3.6.1. pav., a); taip pat 

gaminami drabužiai, kurie yra jau išmirkyti vabzdžius atbaidančiuose priemonėse. Esant labai 

dideliam kraujasiurbių kiekiui, apsisaugoti nuo jų padės kepurė su tinkliuku (3.3.6.1. pav.). 
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                                      a)                                                                    b) 

 

3.3.6.1. pav. Apsaugos nuo vabzdžių priemonės: ryškios spalvos striukė (a); kepurė su 

tinkleliu nuo vabzdžių (a ir b) 

Lietuvoje didžiausią pavojų sveikatai kelia erkės, nes jos perneša labai pavojingus 

užkratus – Laimo ligą sukeliančius mikrobus ar (ir) erkinio encefalito virusą. Šios ligos gali 

sukelti sunkias, dažnai negrįžtamas sveikatos komplikacijas ar net mirtį. Lietuvoje maždaug kas 

dešimta erkė yra užsikrėtusi vienu ar net abiem minėtų ligų sukėlėjais. Laimo ir erkinio 

encefalito ligomis 2006–2008 m. Lietuvoje sirgo beveik 6 tūkst. žmonių. 

Erkinis encefalitas yra sunkiai gydoma, klastinga liga. Ji pasireiškia praėjus keletui 

dienų ar 2–4 sav. po erkės įsisiurbimo: tuomet pakyla kūno temperatūra, stipriai skauda galvą, 

krečia šaltis, pykina arba vemiama, sutrinka miegas ir kt. Kiek vėliau gali atsirasti įvairių galvos 

arba nugaros smegenų pažeidimo simptomų. Dviem trečdaliams tokių ligonių, jeigu nemiršta, 

visam gyvenimui lieka įvairių, kartais labai sunkių ligos pasekmių: psichikos sutrikimų, rankų 

paralyžius ir kt. Vienintelė apsaugos priemonė nuo erkinio encefalito yra skiepai. 

Laimo liga taip pat labai pavojinga. Skirtingai nei erkinio encefalito, jos pradžia 

dažniausiai būna menkai išreikšta, vystosi lėtai, trunka keletą metų ir negydoma arba neteisingai 

gydoma gali baigtis sunkiu invalidumu. Pirmieji Laimo ligos požymiai išryškėja po kelių dienų, 

savaičių arba net mėnesių nuo erkės įsisiurbimo. Apie 70 proc. pacientų erkės įsisiurbimo vietoje 

susidaro ribotas, lėtai besiplečiantis, neskausmingas paraudimas – raudonė, kuri gali trukti keletą 

dienų, savaičių arba net mėnesių. Be to, tuo pat metu gali atsirasti ir kitokių neryškių, labai 

įvairiai pasireiškiančių negalavimo požymių. Kitiems 30 proc. pacientų raudonės nebūna, nors 

taip pat gali būti neryškių negalavimo požymių. Pirmieji ligos reiškiniai paprastai praeina 

savaime, net negydomi, tačiau po kelių savaičių, mėnesių ar net po vienerių–dvejų metų 

atsiranda įvairių ir jau ryškių šios klastingos, su sifiliu daug bendra turinčios ligos simptomų. 

Įvairiose ligos stadijose gali persikreipti veidas, sutrikti miegas, širdies veikla, atmintis, 
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regėjimas, atsirasti sąnarių, galvos, ausų, nugaros skausmų, odos pažeidimų ir kt. Ypač dažnai 

pasitaiko įvairių nervų sistemos pažeidimo požymių, iš kurių neretas yra nugaros arba sprando 

srities radikulitas. Ligonis dažnai jaučia nuolatinį nuovargį. Tačiau pasireikšti gali ne visi 

minėtieji simptomai. Dažniausiai jų būna tik vienas kitas (atsirasti jie gali ne vienu metu), kartais 

tik vienas, bet ryškus. Skiepų nuo Laimo ligos nėra. 

Ką daryti, jei įsisiurbė erkė? Aptikus prisisiurbusią erkę, pageidautina iš karto kreiptis į 

medikus, kurie ją ištrauks specialiu prietaisu bei paskirs reikiamus tyrimus ir prevencinio 

gydymo kursą. Nerekomenduotina traukti erkę savarankiškai, nes tuomet galima ją numarinti, 

kas vėliau apsunkins (tiksliau, pabrangins) jos tyrimus bei galimų susirgimų nustatymą. 

Individualios apsaugos nuo erkių priemonės (Žukauskaitė, 2014; ULAC): 

• būnant gamtoje patartina dažnai apžiūrėti save ir bendrakeleivius. Rūpestingai 

patikrinkite paausius, pakinklius, kirkšnis, pažastis, sprandą – į šias vietas erkės 

labai mėgsta įsisiurbti. Gerai iššukuokite plaukus, išsimaudykite; 

• einant į mišką, reikėtų apsivilkti šviesiais drabužiais: viršutiniai drabužiai turėtų 

būti ilgomis rankovėmis, kurių rankogaliai gerai priglustų prie riešo; kelnių 

klešnių apačia taip pat turėtų būti gerai prigludusi prie kūno. Drabužius ir atviras 

kūno vietas rekomenduojama apipurkšti repelentais – skysčiais, atbaidančiais 

erkes. Galvą patartina apsirišti skarele arba užsidėti gerai priglundančią kepurę; 

• nepatartina gulėti žolėje ar sėdėti ant kelmų. Geriau laisvalaikį leisti aktyviai, nes 

judant raumenims erkei sunkiau įsisiurbti. Jei norite atsisėsti ar atsigulti ant 

žemės, pasitieskite paklotą. Poilsiui pasirinkite atvirą, saulėtą aikštelę, kurioje 

neveši žolė; 

• repelentai (nariuotakojus atbaidančios medžiagos). Repelentais padengiamos 

(tepamos, apipurškiamos ir t. t.) atviros žmogaus kūno vietos (veidas, kaklas, 

rankos). Labai svarbu padengti repelentu visas atviras kūno vietas nepaliekant 

nepadengtų plotų. Repelentais galima padengti ir gamtoje dėvimus drabužius. 

Apsaugos efektyvumas priklauso nuo repelento sudėties bei nariuotakojo 

jautrumo panaudotoms medžiagoms. Visų repelentų poveikis yra trumpalaikis; 

• šiuo metu taip pat gaminami repelentais apdoroti drabužiai, kurie išsaugo 

vabzdžius atbaidančias savybes net ir po 50–60 drabužių skalbimų. 
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3.3.6.2. pav. Sergamumas erkiniu encefalitu Lietuvoje pagal apskritis 2012 m. 

Šaltinis: Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, 2013; http://www.erke.lt 

Su geliančiais vabzdžiais gamtoje galima susidurti, pavyzdžiui, atsitiktinai pajudinus 

širšių ar bičių lizdą. Pavojų taip pat kelia įvairios vapsvos, kamanės. Kaip elgtis, puolant šiems 

vabzdžiams, pataria Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 

ministerijos (Kaip elgtis…, 2014) – rekomendacijos pateikiamos žemiau. 

Įgėlimo rimtumą lemia keli esminiai faktoriai: vabzdžio rūšis, įgėlimų vieta kūne, 

įgėlimų skaičius bei žmogaus jautrumas. Įgėlimo išvengti ne visuomet įmanoma, bet atsargus 

elgesys tikrai gali padėti. 

Kaip apsisaugoti nuo vabzdžių įkandimų. Atsargiai vaikščiokite po žydinčias pievas. 

Atsiminkite, kad geliančiąsias skraiduoles vilioja prakaito kvapas, ryškių spalvų gėlėti drabužiai. 

Venkite vietų, kur formuojamos gyvatvorės, pjaunama ar šienaujama žolė. Atvirose vietose 

atsargiai valgykite ledus, gerkite kvapius ir saldžius gėrimus. Nebūkite arti avilio, ypač bičių 

išskridimo iš avilio juostoje. Neerzinkite vabzdžių, nesistenkite jų vaikyti. Lėtai, be panikos, 

nedarydami staigių judesių, nemosikuodami rankomis, atsitraukite (jei įmanoma, į patalpą, 

kurioje galima užsidaryti). 

Įgėlus vabzdžiui: 

• pasišalinkite iš vietos, kurioje jus sugėlė. Pavojaus atveju bitė paskleidžia kvapą, 

kuris privilioja kitas bites. Jei liksite įvykio vietoje, jus gali vėl sugelti; 
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• kuo skubiau kvieskite greitąją medicinos pagalbą, jei žmogus alergiškas vabzdžių 

įkandimams arba atsirado alerginė reakcija (odos bėrimas, pabrinkimas, oda 

blykšta arba rausta, sutrinka kalba – tampa neaiški, nerišli, pasunkėja ar sutrinka 

kvėpavimas, prasideda švokštimas, galvos svaigimas, bendras silpnumas, 

pereinantis į mieguistumą, pykinimas, vėmimas, viduriavimas, drebulys, 

šaltkrėtis, pakyla temperatūra, greitėja pulsas, krinta kraujospūdis, netenkama 

sąmonės). Darykite dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą, jei sustojo 

kvėpavimas ar širdies darbas; 

• stenkitės kuo greičiau pašalinti geluonį. Bitės įgėlimo vietoje palieka geluonį ir 

gali įgelti tik vieną kartą. O štai vapsvos, širšės geluonies nepalieka ir gali gelti 

daug kartų. Jei geluonis liko, kaip galima greičiau ištraukite jį staigiu judesiu ar 

bandykite pašalinti geluonį braukdami per jį nagu arba peiliu. Traukdami stenkitės 

nespausti gale esančio nuodų maišelio, kad nuodai neištekėtų. Įkastos vietos su 

geluonimi nespauskite, nes taip jo nepašalinsite, tik įspausite į organizmą 

papildomą dozę nuodų; 

• nuimkite visus papuošalus (žiedus, apyrankes, kojų papuošalus), nes sugelta 

galūnė gali sutinti; 

• įgėlimo vietą nuplaukite vandeniu ir muilu; 

• dėkite šaltą kompresą – šaltą vandenį arba ledą, įvyniotą į audeklą (tiesiogiai ant 

odos ledo dėti negalima) – tai gali padėti sumažinti tinimą, niežulį bei skausmą. 

Be vabzdžių, būtina paminėti roplių atstovus, t. y. gyvates. Lietuvoje yra tik viena 

santykinai pavojinga gyvačių rūšis – paprastoji angis (Vipera berus). Mūsų platumose šios 

gyvatės užauga iki 75 cm ilgio, tačiau įprastai aptinkamos 50–60 cm ilgio. Paprastoji angis 

nuodinga, bet jos nuodai nėra mirtini. Aptinkama drėgnuose miškuose, miško aikštelėse, 

kirtavietėse, pamiškėse, aukštapelkėse, paežerėse ir vietose, kur auga aukšta žolė (Paltanavičius, 

2013). Angies kūnas pilkas, pilkai ar tamsiai rudas. Išilgai nugaros vingiuoja ruda ar juoda 

juosta. Nuo kitų gyvačių angis skiriasi galvos forma – plati, trikampė, išsiskirianti X formos 

raštu (3.3.6.3. pav.). Aktyvesnė naktį. Įgėlimas žmogui skausmingas, bet dažniausiai po kelių 

dienų ligonis pasveiksta. Įprastomis sąlygomis žmogaus nepuola; įgėlimų pasitaiko šias gyvates 

gaudant, vejant, netyčia užlipus ar pajudinus roplį. Taip pat gali įgelti, jei arti atsidūręs žmogus 

daro staigius judesius. Gyvatė nėra agresyvus padaras ir be priežasties paprastai nepuola. 

Lietuvoje dėl gyvačių įgėlimų į medikus kreipiasi 20–40 žmonių per metus; mirtinų atvejų dėl 

angies įgėlimo registruota nebuvo. 
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3.3.6.3. pav. Paprastoji angis 
Šaltinis: Lietuvos gamtos fondas 

 

Žmogaus savijauta įgėlus angiai priklauso nuo bendros organizmo būklės, amžiaus 

(jautresni vaikai ir vyresnio amžiaus žmonės), įgėlimo vietos. Kuo arčiau galvos ar kaklo įgėlė 

gyvatė, tuo bus stipresni apsinuodijimo požymiai. Įgelta vieta ištinsta, parausta ir smarkiai 

skauda, vėliau ima mėlynuoti. Praėjus valandai ar šiek tiek daugiau po įgėlimo svaigsta galva, 

darosi silpna, gali jaustis kartus skonis burnoje, apimti dusulys, pykinimas, vėmimas, prasidėti 

viduriavimas, padažnėti širdies ritmas, sumažėti kraujospūdis. 

Dažniausiai gyvatės įgelia į galūnes, daugiausiai į koją žemiau kelio. Galūnė pamažu 

ima tinti, sunkiais atvejais tinimas gali kilti iki liemens, tada visus galūnės audinius apima 

uždegimas, jie pasidaro skausmingi, oda patamsėja, prasideda kraujagyslių ir limfmazgių 

uždegimas. Priešnuodžiai leidžiami tik pasireiškus stipriam sisteminiam nuodų poveikiui. Visais 

kitais atvejais paprastai taikomas simptominis gydymas. Jei tinkamai buvo pasirūpinta žaizda, 

žmogus pasveiksta po kelių dienų. Sunkiais atvejais atsigauna tik per kelias savaites. Rimtų 

sveikatos sutrikimų angies įgėlimas gali sukelti alergiškiems žmonėms, sergantiesiems širdies ir 

kraujagyslių ligomis. 

Pirmoji pagalba įgėlus gyvatei. Gyvatės sužalotą galūnę reikia stengtis kuo mažiau 

judinti, kad nuodai plistų organizme kuo lėčiau. Jei yra galimybė, žaizdą patartina kuo greičiau 

nuplauti švariu vandeniu: tai padeda sumažinti nuodingų medžiagų poveikį organizmui. Tuomet 

įgėlimo vietą reikia kuo skubiau šaldyti. Galite pridėti butelį su šaltu vandeniu, ledo, šaldytų 

daržovių pakuotę ir pan. Šaltis sutraukia kraujagysles ir neleidžia nuodams sklisti organizme 

(Gustaitytė, 2012). 

Derėtų nusimauti žiedus, apyrankes, laikrodį ir t. t., nes veikiant nuodams ir prasidėjus 

audinių tinimui vėliau to negalėsite padaryti ir galite patirti papildomus sužalojimus. Medikai 

perspėja nemėginti iščiulpti gyvatės nuodų: jei dantys nėra visai sveiki arba pažeista gleivinė, per 

juos nuodų pateks į jūsų kraują. Angies nuodai gali sukelti kraujo krešėjimo, kraujagyslių 
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praeinamumo sutrikimų. Jokiu būdu negalima įgeltos galūnės užveržti diržu, skarele, raiščiu ar 

timpa, nes tai gali sukelti gangreną. Taip pat nevalia žaizdelės pjaustyti peiliu – nuodų iš 

organizmo nepašalinsite, o tik dar labiau pabloginsite būklę. Rekomenduojama kuo skubiau 

važiuoti į artimiausią gydymo įstaigą ir kuo mažiau judinti nukentėjusią galūnę (Gustaitytė, 

2012). 

Žvejodami mažai gyvenamose teritorijose galime susidurti su laukinių plėšrių gyvūnų 

keliamomis grėsmėmis. Lietuvoje žmogui pavojingų plėšrūnų beveik nėra. Galime paminėti 

vilką ir lūšį, bet šie gyvūnai labai atsargūs ir retai patenka žmogaus akiratin – o puola tik 

gindamiesi arba nusilpusius, sužalotus žmones, to Lietuvoje nepasitaiko. Lietuvoje nukentėti 

galima nebent atsitiktinai kaktomuša susidūrus su briedžiu, elniu ar šernu, einant per mažo / 

riboto matomumo teritoriją (tankus miškas, krūmynai, prieblandoje). Kad to išvengtumėte, 

eidami stenkitės pranešti gyvūnams, kad jūs esate netoliese, t. y. šnekėkite ar kitaip 

triukšmaukite – žvėrys pasižymi puikia klausa ir stengsis išvengti susitikimo ir susidūrimo su 

jumis. 

Žvejojant svetimose šalyse, būtina tinkamai įvertinti vietinių plėšrūnų keliamas rizikas – 

tai gali padėti jums išgelbėti  gyvybę ar gyvybes. Tragiškų susidūrimų tarp meškeriotojų ir 

plėšrūnų pasitaiko ne taip jau retai. Daugiausiai meškeriotojams tenka saugotis meškų, elnių, 

vilkų – su jais susiduriama Rusijos platybėse (Kolos pusiasalis, Sibiras, Tolimieji Rytai), 

Aliaskoje, Kanadoje, taip pat Europos šalyse. Keliaujant po Azijos šalis pavojų gali kelti kačių 

šeimynos atstovai (tigrai, leopardai, pumos), įvairūs ropliai (nuo gyvačių iki krokodilų), 

vabzdžiai (erkės, vorai, skorpionai ir t. t.) ar net pačios žuvys (piranijos, rykliai). Apsisaugoti 

nuo šių pavojų naudojamos įvairios priemonės – nuo prevencinių, nusakančių, kaip vengti tokių 

susidūrimų, iki atbaidančių ar net tiesioginės savigynos priemonių. Todėl vykstant į kitas šalis 

reikia išsiaiškinti iš anksto galimas grėsmes bei apsaugos veiksmus. 

Pastaba. Skyriaus dalis apie erkes, jų pernešamas ligas ir t. t. parengta pagal UAB 

„Endemik“ pateiktą informaciją. 

 

3.4. Kiti aplinkos keliami pavojai ir saugumo priemonės 

3.4.1. Meškeriojimo upėse saugos priemonės 

Meškeriojant Lietuvos upėse pagrindinės grėsmės yra: žvejyba nuo dambų, lieptų 

didesnėse upėse, ypač potvynių metu, meškeriojimas braidant upe. Daugiausiai tragiškų nelaimių 

atsitinka žvejojant nuo Nemuno dambų – beveik kasmet jos nusineša bent kelias meškeriotojų (ir 

ne tik) gyvybes.  

Nemune yra dešimtys dambų – tai tokie dirbtiniai pylimai, besidriekiantys nuo kranto 

skersai upės (3.4.1.1. pav.), kurių pagrindinė paskirtis yra sulaikyti nešmenis ir apsaugoti upės 
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farvaterį nuo užnešimo. To reikia laivybai Nemune užtikrinti, kitaip laivams neužteks gylio 

praplaukti. Prie dambų susidaro įvairios srovės bei ramumos, kurios suformuoja sėklius bei gilias 

duobes. Dėl to šios vietos labai patrauklios įvairioms žuvims susikaupti ir laikytis – čia galime 

pagauti beveik visas upėje gyvenančias žuvis. Paskui žuvis dambose renkasi ir meškeriotojai. 

Mėgstamos žvejybų vietos – dambos nuo Jurbarko iki Rusnės. 
 

 
 

3.4.1.1. pav. Nemuno dambos ties Kalnėnais. Ortofoto (nuotrauka iš paukščio skrydžio) 

Šaltinis: UAB Hnit-Baltic (www.maps.lt) 

 

Buvimas dambose, jei jos nėra apsemtos, sąlyginai nepavojingas. Pavojus kyla tuomet, 

kai meškeriotojai bando įsibristi nuo dambų į upę (pavyzdžiui, siekdmi ištraukti upėje 

užsikabinusį masalą) arba žvejoja nuo potvynio ar poplūdžio apsemtų dambų. Brendant dažnai 

kyla pavojus paslysti, pavyzdžiui, atsistojus ant slidžių akmenų ar augmenijos, suklupus nuo 

stiprios srovės ar patekus į staigius pagilėjimus. Stabilios stovėjimo padėties (pusiausvyros) 

praradimas būnant vandenyje visada pavojingas, o prie dambų – ypač pavojingas. Prie jų būna 

labai stiprių srovių, gilių duobių, dugno reljefas labai nepastovus. Suklupusį žmogų lengvai gali 

nutempti stipri srovė ir jam atsidūrus gilesnėje vietoje toks netyčinis pasiplaukiojimas gali 

baigtis tragiškai. Dar pavojingesnis tampa meškeriojimas, kai žvejojama nuo apsemtos dambos – 

tuomet visą laiką jau esame vandenyje ir gyliai aplink dambas tuomet dar didesni. Nuslydus nuo 

dambos, išsigelbėti be specialių saugos priemonių beveik bus neįmanoma. Nuo dambos jus taip 

pat gali nublokšti stipri srovė, nepastebėtai iš už nugaros atplaukęs upės nešamas medis ar ledo 

lytis. Galų gale galima paslysti ir neapsemtoje damboje bei atsidurti vandenyje. 

Saugos priemonės žvejojant. Žvejodami nuo dambų būkite labai atsargūs ir budrūs – 

nenuvertinkite galimų nuskendimo pavojų. Pagalvokite, ar verta rizikuojant gyvybe meškerioti 

nuo apsemtų dambų. Labai rekomenduotina vilkėti gelbėjimosi liemene, nepaisant to, kad 

dauguma jų nėra labai patogios meškeriojimui. Šiuo metu pramonė gamina ir labai patogias, 

meškerioti netrukdančias ir daug vietos neužimančias gelbėjimosi liemenes, kurios išsipučia tik 
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nelaimei įvykus (3.4.1.2. pav.). Jei meškeriojate su bridkelnėmis, visuomet turite dėvėti tvirtai 

užveržtą diržą – įkritus į vandenį jis neleis greitai pribėgti vandeniui į bridkelnių vidų (vandens 

pilnos kelnės greitai nugramzdins jus dugnan) bei suformuos tarsi oro kišenę, kuri bent kažkiek 

padės jums išsilaikyti vandens paviršiuje. Žvejojant avint ilgus guminius batus apsisaugoti nuo 

šio pavojaus nepavyks. 
 

  
3.4.1.2. pav. Gelbėjimosi liemenės (iš kairės – kombinuota meškeriotojo liemenė; vidurinė 

ir iš dešinės – savaime prisipučiančios liemenės) 
 

Lietuvos upėse daug žvejojama braidant. Braidymas ypač populiarus tarp spiningautojų 

ir muselininkų, nors ir kitų meškeriojimo būdų atstovai ne visuomet žvejoja nuo kranto. 

Lietuvoje galima braidyti net ir didelėse upėse, tokiose kaip Nemunas, Neris, Šventoji, nes jose 

yra tam tinkamų sėklių. Vidutinio dydžio upėse (pvz., Merkio vidurupis ir žemupys), ypač 

vasaros ir rudens nuosėkiais, kai kada galima bristi neišlipant į krantą ištisus kilometrus. 

Nedidelėse lašišinėse upėse meškeriotojai braido beveik visą žūklės sezoną. Kad braidymas gali 

būti pavojingas užsiėmimas, jau paminėjome anksčiau. Apie tai byloja ir įspėjamieji užrašai, 

esantys ant beveik visos meškeriojimui (ir ne tik) skirtos braidymo įrangos. Kad braidymas būtų 

kuo saugesnis, įrangos gamintojai siūlo įvairius saugumą padidinančius sprendimus. 

Meškeriotojo stabilumas braidant priklauso nuo braidymo avalynės (tiksliau, jos pado) 

sukibimo su vandens telkinio dugnu savybių. Šiuo metu braidymo avalynės gamintojai siūlo 

dviejų pagrindinių tipų padus – guminius (kurių yra daug variantų) ir veilokinius. Ir vieni, ir kiti 

turi savo privalumų ir trūkumų, kurie trumpai yra pateikti 3.4.1.1. lentelėje. 
 

3.4.1.1. lentelė. Skirtingų braidymo padų privalumai ir trūkumai 
 Privalumai Trūkumai 

Guminis 

padas 

Tinka naudoti ištisus metus; stabilus 

vaikštant vandenyje ir pakrantėse; 

nesugeria vandens; neperneša ligų 

Šiek tiek nusileidžia veilokui sukibimo savybėmis, 

ypač esant labai slidžiam dugnui; sunkesnis ir 

brangesnis už veilokinį 

Veilokinis 

padas 

Labai geras sukibimas su įvairiais 

dugno paviršiais; labai lengvas; 

Ilgai džiūsta; perneša ligas; slidus vaikštant 

pakrantėmis, ypač per šlapią žolę, molėtas dirvas; 
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pigesnis už guminį netinka vaikščioti per sniegą; sugeria vandenį, ilgai 

džiūna 

 

Veilokinis padas pasižymi labai geru stabilumu ir sukibimu braidant vandenyje, tačiau 

vaikštant juo pakrantėse reikia būti atsargiems. Jie ypač slidūs einant šlaitais per šlapią žolę bei 

per molingus dirvožemius, nes neturi jokio protektoriaus (reljefinio pado rašto) ir yra absoliučiai 

lygūs. Šie padai netinka vaikščioti per sniegą, nes sniegas labai limpa prie šlapio veiloko ir 

suformuoja papildomą, labai aukštą padą (iki 5 cm) iš sniego. Įsibridus į vandenį ši problema 

dingsta. Veilokinis padas gana ilgai džiūsta bei gali pernešti kai kurias žuvų bei kitas ligas iš 

vieno vandens telkinio į kitą. Kai kuriose šalyse tai labai rimta problema (Norvegijoje, Naujojoje 

Zelandijoje) ir braidymo avalynės veilokiniu padu jose naudoti negalima, arba reikia atlikti 

specialią bridbačių ir bridkelnių dezinfekciją (ši paslauga mokama) ir gauti tinkamą sertifikatą. 

Nepaisant šių trūkumų, veilokiniai padai išlieka populiarūs, nes ekstremaliai slidžiomis upėje 

sąlygomis užtikrina gerą sukibimą, yra pigesni ir lengvesni. Kai kurie žūklės gidai teigia, kad 

visgi upėje šie padai užtikrina maksimalų įmanomą stabilumą ir sukibimą. Tačiau daug gidų 

teigia, kad guminiai batai šia savybe nenusileidžia veilokiniams arba nusileidžia nedaug. 

Braidymo batų guminiame pade yra protektorius, todėl jų sukibimas su paviršiais yra 

vienodas ir vandens telkinyje, ir vaikštant pakrantėmis. Dėl to juos labai mėgsta meškeriotojai, 

kurie pratę daug vaikščioti pakrantėmis. Tinka naudoti pasnigus, t. y. galima naudoti ištisus 

metus. Padas nesugeria vandens, todėl bridbačio džiovinimo procesas greitesnis nei modelių su 

veiloku. Neperneša ligų. Tačiau guminis padas sunkesnis ir brangesnis. Todėl ką rinktis, 

kiekvienas sprendžia asmeniškai pagal poreikius ir galimybes. 

Bridbačių stabilumui padidinti dar naudojami įvairūs metaliniai smaigai, plokštelės (kai 

kurios su abrazyvais), kurie yra įsukami į padus papildomai pagal poreikius. Yra bridbačių 

modelių, kuriuose smaigai jau sudėti į padus gamyklose. Smaigus deda ir į veilokinius, ir į 

guminius padus, jie prideda stabilumo ir braidant vandenyje, ir vaikštant pakrantėmis. 

Guminiams padams jie daugiau padidina stabilumą vandenyje ir yra labai rekomenduotini, 

veilokiniams – daugiau padidina stabilumą vaikštant pakrantėmis (nes pastarieji labai slidūs 

pakrantėse). 
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3.4.1.3. pav. Bridbačiai guminiu padu (iš kairės) ir veilokiniu padu (iš dešinės) 

 

Smaigai turi ir trūkumų. Nerekomenduotina juos dėvėti, jei žvejyboje naudojatės 

pripučiamomis plaukimo priemonėmis, nes galite lengvai jas pažeisti / pradurti, kas labai 

pavojinga. Smaigai, ypač aukšti / ilgi, gali būti pavojingi, jei vaikštote lygiais uolėtais krantais, 

nes tuomet smaigai sumažina / atitolina padą ir atitinkamai jo sukibimą su paviršiumi, ir jūs 

galite tiesiog „nučiuožti“ nuo nuožulnios uolos kaip ant pačiūžų. Jeigu tenka žvejoti skirtingomis 

sąlygomis, universalesni yra batai be gamyklinių smaigų – tuomet tiesiog juos įsukate ar išsukate 

pagal poreikius. Daugumoje situacijų papildomi smaigai bridbačiuose rekomenduotini – jie leis 

jums drąsiau braidyti bei apsaugos nuo nuslydimų. 
 

 
 

3.4.1.4. pav. Braidymo avalynės smaigai 
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3.4.1.5. pav. Bridbačių smaigai (viršuje); bridlazdė ir jos naudojimas (apačioje) 
Šaltinis: www.flyfisherman.com 

 

Papildomai pusiausvyrai užtikrinti braidant naudojamos bridlazdės (3.4.1.4. pav.) – jos 

suteikia trečią atramos tašką einant upe, leidžia efektyviai žvalgyti priekyje esantį gylį. 

Yra kelios pagrindinės saugaus braidymo taisyklės (Fishing Safety, 2014): 

• nebraidykite vieni, t. y. stenkitės į žvejybas, reikalaujančias braidymo, vykti su 

draugais; 

• visada vilkėkite gelbėjimosi liemenę; 

• įvertinkite gylį vietos, į kurią brendate; įvertinkite srovės galią; 

• tikrinkite gylį ir dugną bridlazdės pagalba;  

• perkelkite pėdas palei dugną, taip išvengsite patekimo į duobes. 

 

3.4.2. Meškeriojimo nuo vandens telkinių ledo saugos priemonės 

Meškeriojimas nuo ledo labai populiarus Lietuvoje. Žiemos savaitgaliais ant ledo 

susirenka tūkstančiai meškeriotojų, o Kuršių bei Kauno mariose tiek susirenka vos ne kiekvieną 

savaitgalį. Kad meškeriojimas nuo ledo gali būti pavojingas, abejonių turbūt niekam nekyla. 

Negailestinga statistika byloja, kad kasmet nuskęsta dešimtys meškeriotojų, įlūžusių į vandenį 

esant netvirtai ledo dangai. 

Pavojingiausiu laikomas pirmasis ir paskutinis ledas, nes tuomet labai sunku numatyti 

jo tvirtumą. Nerekomenduojama lipti ant pirmojo ledo, jei jis plonesnis nei septyni centimetrai. 

Taip pat negalima lipti ant tokio ledo, jei dienomis vyrauja teigiama oro temperatūra. Pirmasis 

ledas sutvirtėja tik nenutrūkstamai kelias paras esant neigiamai temperatūrai ir pageidautina, kad 

ji būtų bent dešimties laipsnių. Pirmo ledo tvirtumą meškeriotojai tikrina peikena. Jei ledas 
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nesunkiai prakertamas keliais smūgiais arba ima skilinėti ratais, jis labai pavojingas. Jei einant 

ledu jis pradėjo skilinėti, reikia grįžti ta pačia kryptimi, iš kur atėjote, nes ten ledo tvirtumas jau 

išbandytas. Išeinant iš tokios pavojingos zonos bei vaikštant pirmuoju ir paskutiniu ledu reikia 

eiti čiuožiant, kojas statant plačiai ir neatitraukiant jų nuo ledo – taip tolygiau paskirstysite kūno 

svorį ir sumažinsite ledo apkrovą. Nelipkite ant ledo vienas, nes ištikus nelaimei nebus kam jums 

padėti. Tačiau esant plonam ledui jokiais būdais negalima būriuotis, nes ledas gali neatlaikyti 

kelių žmonių, stovinčių šalia vienas kito. Lipti ant ledo keliese galima tik tuomet, kai ledo storis 

ne mažesnis nei 12 cm. 

Kokius daiktus pasiimti vykstant žvejoti nuo ledo? Rekomenduojama turėti: 

• storesnę virvę 6–15 m ilgio (pageidautina su užrištais per visą ilgį, kas 0,5 m, 

mazgais). Tam labai tiktų automobilio vilkimo lynas; 

• smaigus, kurie padėtų išlipti ant ledo, jei įlūžtumėte (smaigų turėjimas 

meškeriotojams yra privalomas nuo 2013 m.; tai nusako Mėgėjų žvejybos 

taisyklės); 

• magnetinį kompasą arba mobilųjį telefoną su kompaso ar GPS funkcijomis, arba 

GPS prietaisą (angl. Global Positioning System – Visuotinė padėties nustatymo 

sistema) bei žemėlapį; 

• mobilųjį telefoną su visiškai įkrautu maitinimo elementu hermetiškame dėkle; 

• šviesos šaltinį (žibintuvėlį, fakelą, signalinę raketą, fotoaparato blykstę ir pan.); 

• garso šaltinį (švilpuką, garso sireną ir pan.); 

• gelbėjimosi liemenę (arba vilkėti neskęstantį kostiumą, kuriuos gamina 

meškeriotojams ir ne tik); 

• šviesos atšvaitus ir ryškios spalvos drabužius; 

• žiebtuvėlį ar degtukus; 

• tvirtą lazdą (peikeną, ypač per pirmą ir paskutinį ledą); 

• bent vieną komplektą sausų drabužių. 

Lietuvos karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras (JGKC) 2012 m. 

parengė saugaus elgesio ant ledo atmintinę, kurią pateikiame žemiau kartu su nedideliais 

papildymais. 

Ką reikia žinoti prieš einant ant ledo? Niekada nelipkite ant ledo vienas! Prieš lipdami 

ant ledo, įsitikinkite jo tvirtumu, nerizikuokite gyvybe. Tvirtas ledas yra mėlyno arba žalio 

atspalvio. Netvirtas ledas yra baltas, matinis ar gelsvas, nes jame yra daug oro. Trapus, plonas 

ledas būna tose vietose, kur jame įšąla medžių šakos, lentos ir kiti daiktai, taip pat arti krūmų, 

medžių, nendrių. Todėl ypač atsargiems reikia būti prie kranto, nes čia ledas silpnesnis ir jame 

gali būti įtrūkimų. Ploniausias ledas yra virš šaltinių ir prie įtekančių upelių. Sniegu užpustytas 
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ledas labai pavojingas, jis visada plonesnis ir lūžta be būdingo traškėjimo. Ledas labai 

pavojingas atodrėkių metu. 

Prieš eidami ant ledo, apsidairykite, ar arti nėra praminto takelio, paliktų pėdsakų. Jeigu 

yra – eikite jais, nes tai jau išbandytas kelias. Lipdami ant pirmo ir paskutinio ledo, turėkite 

peikeną (tvirtą ledo kirtiklį) arba tvirtą lazdą, kuriais bandykite ledo tvirtumą. Pakankamai tvirtas 

ledas prakertamas tik po smūgių į tą pačią vietą. Jeigu vanduo pasirodo po pirmojo stipraus 

smūgio – grįžkite! Neikite toliau, jei ledas po kojomis pradeda traškėti ar skeldėti. 

Eidami grupe, niekada neikite vienas šalia kito, o eikite vienas paskui kitą 5–6 m 

atstumu. Bandykite ledo tvirtumą peikena ar tvirta lazda prieš save. Pirmas turi eiti lengviausias 

iš grupės ir tik po jo sunkesni. Apeikite vietas, kurios užneštos sniegu. Judėdami ledu, būkite 

visada pasiruošę atsikratyti nešamų daiktų. Jeigu esate su slidėmis, atsisekite slidžių tvirtinimus, 

kad esant reikalui jas greitai galima būtų nusimesti nuo kojų. Slidžių lazdas laikykite rankose, 

plaštakų neprakiškite pro kilpas, tuomet reikalui esant galėsite lazdas greitai numesti. Jeigu 

ledas po kojomis pradeda traškėti ar skeldėti, geriau grįžkite į krantą tuo pačiu keliu, kuriuo 

atėjote. Nešokite ant atskilusios ledo lyties, nes ji gali neatlaikyti jūsų svorio ir apvirsti. 

Kaip elgtis žvejybos vietoje? 

• nelikite vienas žūklės vietoje (įvykus nelaimei, niekas jums nesuteiks pagalbos); 

• atvykę į žūklės vietą arba perėję į kitą vietą, artimiesiems praneškite kuo tikslesnę 

savo buvimo vietą; 

• nesibūriuokite ir negręžkite daug ekečių vienoje vietoje; 

• nekūrenkite laužų ant ledo, tai darykite tik įvykus nelaimei, kai norite nurodyti 

savo buvimo vietą arba sušildyti iš vandens ištrauktą žmogų; 

• negerkite alkoholinių gėrimų, apsvaigęs žmogus greičiau sušąla, deziorientuojasi. 

Ką daryti pasiklydus? Svarbiausia nepanikuokite ir nesiblaškykite ir tiksliai vykdykite 

toliau išvardytus veiksmus: 

• susiorientuokite vietovėje ir eikite priešinga atėjimo kryptimi pagal kompasą ar 

GPS. Būtinai įsidėmėkite, kiek laiko einate ir kuria kryptimi einate; 

• įsiklausykite į garsus tolumoje, apsižvalgykite aplinkui ir eikite link sklindančio 

garso ar šviesos šaltinio; 

• eikite jau pramintais žmonių pėdsakais ar takais; 

• nerasdami kelio į krantą, paskambinkite Bendrojo pagalbos centro telefono 

numeriu 112 ir praneškite savo buvimo koordinates pagal GPS ar kuo išsamiau 

nurodykite: kur dabar esate, kurioje vietoje buvote, kuria kryptimi ir kiek laiko 

ėjote, iš kur pučia vėjas, kokius matote orientyrus; 

• jeigu jums į pagalbą jau atvyksta gelbėjimo tarnybos, nesiblaškykite ir laukite 
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toje pačioje vietoje; 

• išgirdę atvykstančias gelbėjimo tarnybas, savo buvimo vietą parodykite 

turimomis šviesos ir garso priemonėmis; 

• taupiai naudokite mobiliojo telefono maitinimo elementą, kad būtų galima su 

jumis susiskambinti dėl paieškos (šaltame ore akumuliatoriai, ypač naudojami 

ilgiau, išsikrauna daug greičiau, todėl patartina laikyti telefoną šiltai – taip 

pailginsite bet kurio elektroninio prietaiso veikimo laiką); 

• jeigu jums jokios pagalbos nebereikia, būtinai praneškite Bendrajam pagalbos 

centrui telefono numeriu 112 (jei prieš tai buvote pranešę apie savo paklydimą). 

Kviečiantis pagalbą telefonu 112, labai svarbu trumpai, bet tiksliai nusakyti: kas 

atsitiko, kur esate, kiek yra nukentėjusiųjų, kokios pagalbos reikia, kas dar gali atsitikti. Jeigu 

tiksliai nežinote savo buvimo vietos, praneškite, ką aplinkui matote ar neseniai matėte. 

Ką daryti įlūžus? Nepraraskite savitvardos. Greitai ištieskite rankas į šalis, kad 

galėtumėte išsilaikyti ant vandens paviršiaus. Laikykite galvą iškėlę virš vandens. Būtinai 

nusimeskite kuprinę. Šaukitės pagalbos. 

Lėtai, atsargiai, nedarydami staigių judesių, apsisukite į tą pusę, iš kurios atėjote. Jeigu 

įlūžote užšalusioje upėje, iš eketės išlipkite prieš srovę. Neplaukite pasroviui, nes upės srovė gali 

įtraukti jus po ledu. Jeigu, bandant išlipti iš eketės, ledas lūžta, reikia jį laužyti tol, kol pasieksite 

tvirtesnį ledą. Nesikabinkite už eketės kraštų, o plačiai išskėskite rankas ant ledo (kad padidėtų 

atramos plotas) ir užšliaužkite kiek įmanoma toliau krūtine ant ledo, o jau po to atsargiai 

iškelkite vieną koją, paskui kitą iš vandens. 

Jokiu būdu nebandykite iš karto stotis ant kojų. Išlipę iš eketės, šliaužkite arba 

ridenkitės į tą pusę, iš kurios atėjote. Atsistokite tik pasiekę tvirtą ledą, nesiilsėkite, bet kiek 

įmanoma greičiau pasiekite vietą, kur galėsite persirengti ir sušilti. Ledas yra tvirtas, kai yra 

storesnis negu 7 cm. 

Kaip gelbėti įlūžusį žmogų? Pastebėję įlūžusį žmogų, jam garsiai pasakykite, kad 

ateinate į pagalbą. Prieikite prie jo ne arčiau kaip 10 m ir sustokite! Įvertinkite situaciją. Jei 

aplinkui yra žmonių, paprašykite, kad jie iškviestų pagalbą telefonu numeriu 112. 

Nesiartinkite prie pat eketės krašto, nes galite įlūžti. Artėkite labai atsargiai, geriausia – 

šliaužkite, plačiai į šonus išskėtę rankas. Jeigu turite lentą, šliaužkite ant jos. Saugiu atstumu (3–

4 m) nuo eketės krašto skęstančiajam paduokite tai, ką turite po ranka: pagalį, lentą, peikeną, 

grąžtą, šaliką, striukę, diržą, storą virvę, automobilio vilkimo lyną, šaką, kad skęstantysis galėtų 

įsikabinti. Kai žmogus įsikimba, lėtai tempkite. Nepaduokite įlūžusiajam rankos, kol jis yra 

vandenyje, nes savo svoriu įlaušite ledą. 

Jeigu neturite jokių gelbėjimo priemonių, padarykite gyvą „grandinę“: gulkitės ant ledo, 
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tvirtai laikydami vienas kitą už kojų. „Grandinės“ priekyje esantis žmogus turi paduoti 

skęstančiajam kokį nors daiktą ir ištraukti ant tvirtesnio ledo. Šliaužkite kartu su nukentėjusiuoju 

kuo toliau nuo pavojingos vietos. Atsidūrę saugioje vietoje, nukentėjusįjį kuo skubiau sušildykite 

ir iškvieskite pagalbą telefonu 112. Duokite gerti karštos arbatos. Neduokite nukentėjusiajam 

alkoholio. Nuo alkoholio kūno temperatūra krenta greičiau! Pasidalykite sausais drabužiais. 

Galite užkurti laužą. 

Šaltinis: Saugaus elgesio ant ledo atmintinė. Kuzmenko, I., Jankauskas, A., Laučys, S. 

(2012). Lietuvos karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras (JGKC). 

 

3.4.2.1. lentelė. Saugaus ledo storis, priklausomai nuo apkrovos objektų svorio ir oro 

temperatūros, bei saugūs atstumai tarp ledo apkrovos objektų 
Šaltinis: http://www.spiningavimas.lt 

 

Apkrovą sudarantis objektas 
Objekto 
svoris, 

kg 

Saugaus ledo storis, cm Mažiausi 
intervalai ir 
atstumai, m 

kai oro         
t = -10 ºC 

kai oro         
t = -25 ºC 

Vienas žmogus su nešuliu 100 7 5 3–5  
Grupė žmonių - 15 12 5–6 
Lengvasis automobilis 2700 26 19 15 
Krovininis automobilis 3500 31 25 19 

 

Žvejojant nuo ledo, patartina su savimi turėti pagrindines saugos priemones: mūvėti 

neskęstantį kostiumą arba gelbėjimosi liemenę, 10–15 metrų ilgio virvę su pririštu svareliu (kurią 

galima būtų numesti įlūžusiam žmogui ar jis galėtų ją mesti jį gelbstintiems žmonėms) bei 

smaigus (3.4.2.1. pav.), kurių turėjimas yra privalomas. Aplinkos ministras Valentinas 

Mazuronis 2013 m. patvirtino naujas Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles, kurios 

nustato prievolę žvejojant ant ledo turėti specialius smaigus. Įlūžus jų pagalba būtų gerokai 

lengviau išlipti ant ledo. Meškeriotojai šiuos smaigus praminė „mazuronkėmis“. 

Smaigai – minimali, nebrangi, bet pakankamai veiksminga priemonė, kuri gali padėti 

išgelbėti žvejų gyvybes. Smaigus rekomenduojama nešiotis taip, kad netikėtai įlūžus jais būtų 

galima operatyviai pasinaudoti. Dažniausiai žvejai juos nešiojasi pasikabinę ant kaklo. Smaigus 

galima įsigyti žūklės prekių parduotuvėse arba pasidaryti patiems, panaudojant du atsuktuvus, 

ylas ar kitas priemones (Nauja prievolė…, 2013). 
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3.4.2.1. pav. Smaigai žvejybai nuo ledo: iš kairės – pramoninės gamybos, 

iš dešinės – savadarbiai, padaryti iš dviejų atsuktuvų 
 

Aplinkos ministerija parengė instrukciją, kaip naudoti smaigus: 

• smaigai turėtų būti parengti naudojimui jau žengiant pirmuosius žingsnius ant ledo. 

Daugelio gamintojų smaigai pritaikyti kabinti ant kaklo tokiame aukštyje, kad nelaimės 

atveju būtų galima juos greitai ištraukti iš įdėklo. Todėl smaigus būtina laikyti visad lengvai 

pasiekiamoje vietoje – ne kišenėje ar, dar blogiau, žvejybinėje dėžėje; 

• atsidūrus vandenyje, smaigais nedelsiant reikėtų įsikibti į ledo kraštą, taip išsaugant 

reikalingas jėgas išsilaikyti vandens paviršiuje. Specialistai pataria nepanikuoti ir pasistengti 

normalizuoti kvėpavimą – turite smaigus ir tai tikrai padės išlipti sveikiems; 

• sukaupus jėgas ir tvirtai laikant smaigus rankose reikia jais kabintis į ledą, taip perduodant 

dalį savo kūno svorio ir lipti iš vandens vandenyje pasispiriant kojomis. Visada reikia išlipti 

toje pusėje, iš kurios atėjote, nes ten ledas tvirtesnis. Užsiropštus ant ledo negalima iš karto 

stotis, reikėtų šliaužti arba ridentis, kol pakankamai nutolsite nuo įlūžimo vietos. Atsidurti 

lediniame vandenyje – menkas malonumas. Jeigu jau patekote į tokią situaciją, žinokite, kad 

smaigai – paprasta ir efektyvi pagalbos priemonė ir turėdami juos po ranka išsigelbėsite. 

 

 
3.4.2.3. pav. Smaigų panaudojimas įlūžus 
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3.4.3. Meškeriojimas iš laivų ir kitų vandens transporto priemonių 

Kiekvienais metais dėl saugumo reikalavimų nesilaikymo Lietuvoje nuskęsta dešimtys 

meškeriotojų, žvejojusių iš vandens transporto priemonių. Tikslios statistikos, nusakančios 

meškeriotojų nelaimingų atsitikimų priežastis ir pasekmes, Lietuvoje nėra. Tačiau nemažai tokių 

studijų atliekama kitose šalyse, ypač tose, kur rekreacinis meškeriojimas sparčiai plėtojamas ir 

palaikomas valstybės institucijų. Vienas tokių Australijoje atliktų tyrimų (Piliskic, Franklin ir kt., 

2011) teigia, kad: 

• maždaug 17 proc. meškeriotojų skendimo atvejų baigėsi mirtimi; 

• 15 proc. nuskendusių meškeriotojų sudaro atvykę iš toliau asmenys (turistai); 

85 proc. – vietiniai gyventojai; 

• 87 proc. nuskendusių meškeriotojų nevilkėjo jokių apsaugos ar gelbėjimosi 

priemonių; 

• 63 proc. nuskendusių meškeriotojų būtų išsigelbėję, jei būtų vilkėję apsaugos ar 

gelbėjimosi priemones; 

• 31 proc. nuskendusių meškeriotojų žvejojo visiškai vieni. 

Kitas Kanadoje atliktas tyrimas nusako, kad daugiau nei 80 proc. visų nelaimingų 

atsitikimų, įvykusių meškeriojimo metu, – skendimai (Tator, 2008). Todėl žvejojant iš valčių, 

katerių, nedidelių laivų ir t. t. privalu laikytis tam tinkamų saugos taisyklių (Boat Safety, 2014): 

• visada vilkėkite gelbėjimosi liemenę ir turėkite valtyje visą būtiną saugumo 

įrangą; 

• venkite alkoholio vartojimo valtyje. Jis gali daryti įtaką jūsų pusiausvyrai, 

koordinacijai, regėjimui bei sprendimams. Vienas iš penkių nelaimingų atsitikimų 

valtyse, pasibaigusių mirtimi, susijęs su alkoholio vartojimu; 

• žinokite visas su laivyba susijusias taisykles, jos sukurtos jūsų saugumui; 

• privalote žinoti savo plaukimo priemonės keliamąją galią, niekada jos neviršykite; 

• neplaukite valtimi meškerioti vienas, nes įvykus nelaimingam atsitikimui nebus 

kam jums padėti; 

• prieš išplaukdami, tiksliai praneškite savo šeimai ar (ir) draugams apie savo 

išvykos valtimi planus: kada ir kur planuojate apsilankyti; visada žinokite orų 

prognozes. 

Meškeriotojų požiūrį į žvejybą iš valčių ir susijusį saugumą atspindi jau minėtoje 

studijoje (Piliskic, Franklin ir kt., 2011) atlikta meškeriotojų apklausa. Jos rezultatai rodo: 

• 75 proc. teigė, kad saugumo klausimai nedaro įtakos renkantis meškeriojimo 

vietą; 

• 50 proc. meškerioja esant pavojingoms orų sąlygoms (esant dideliam bangavimui, 
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stipriam vėjui); net 37 proc. meškerioja perkūnijų metu; 

• 40 proc. meškeriotojų niekada nedėvėjo gelbėjimosi liemenių (meškeriojimo iš 

valčių metu); 

• 2/3 meškeriotojų nežino, kaip teikti pirmąją medicinos pagalbą; 

• tik 70 proc. meškeriotojų praneša savo artimiesiems, kur jie žvejos, bei domisi orų 

prognozėmis prieš išvykdami žvejoti, visada turi su savimi mob. ryšio telefoną. 

Tai parodo, kad meškeriotojai turėtų skirti daugiau dėmesio savo ir kolegų saugumui 

užtikrinti, tai tikrai padės išvengti pavojų ir žmonių aukų. 

Žvejojant didesniuose ežeruose ar jūroje, esant didesniam bangavimui galima susidurti 

su vadinamąja jūros liga, kurią medikai linkę vadinti ne liga, o sveikatos sutrikimu. Jūrligė, arba 

kinetozė (taip moksliškai vadinama ši judėjimo liga), pasireiškia kas kartą, kai žmogus juda 

nevienodu greičiu arba jo kūno padėtis judėjimo metu staiga pasikeičia. Dėl to sudirgsta 

pusiausvyros, regos bei kai kurių vidaus organų receptoriai, o sudirgę ima siųsti nepasitenkinimo 

signalus į požievines smegenų sritis, skųsdamiesi neįprasta organizmui padėtimi. 

Pirmiausia nuo kinetozės kenčia nervų sistema: žmogus tampa dirglus, apatiškas, 

bevalis, jo nuotaika suprastėja, ima skaudėti ir svaigti galva, gausti ausyse, net pradeda virpėti 

rankos. Juntami pakitimai ir širdies plote, sutrinka kraujotaka. Tuomet jūrligės paveiktas žmogus 

išblykšta, jį išpila šaltas prakaitas, ima kamuoti žiovulys, šaltkrėtis, pulsas iš pradžių sulėtėja, 

paskui – priešingai, stipriai pagreitėja. Sutrinka pusiausvyra, o itin sunkių jūrligės priepuolių 

atveju žmogus gali net apalpti. Sunkiausias išbandymas tenka skrandžiui ir žarnynui. 

Susirgusiuosius jūros liga pykina, jie vemia, kenčia seilėtekį, pilvo skausmus, diarėją. Tačiau visi 

šie simptomai nebūtinai pasireiškia, nes žmonės jūros ligą jaučia labai skirtingai – kažkam tai 

rimtas sveikatos išbandymas, o kažkam – jokių pasekmių. 

Žinotina, kad nesaugu keliauti plaukimo priemonėmis širdies ligomis sergantiems 

žmonėms – kinetozė gali susilpninti širdies raumenį. Užėjus jūrligės priepuoliui gerokai 

pablogėja diabetu sergančiųjų sveikatos būklė. Nepatartina keliauti vandens keliais patyrus 

smegenų sukrėtimą. Kelionės išvakarėse jokiu būdu negalima persivalgyti. Tačiau keliauti tuščiu 

skrandžiu taip pat neverta. Likus 1,5–2 val. iki kelionės laivu pageidautina suvalgyti nedidelę 

porciją košės, neriebaus karšto patiekalo, bet kokių daržovių salotų, vaisių. Naudinga – išgerti 

mėtų arbatos su citrina ir imbieru, išgerti askorbo rūgšties (vitamino C). Nereikėtų gerti gazuotų 

gėrimų, valgyti „sunkaus“, riebaus, kepto ar rūkyto maisto. 

Pajutus pirmuosius jūrligės simptomus apsisaugoti nuo nemalonių pasekmių galima 

sukramtant citrinos griežinėlį ir (ar) imbiero šaknį. Pastarąją priemonę jūrininkai naudoja šimtus 

metų. Tiks ir imbieriniai sausainiai – ypač jei negaluoja vaikai. Galima kramsnoti cukruje 

išmirkyto ir sudžiovinto imbiero gabaliukus. 



Vadovėlis. 3 skyrius 

144	  
  

Vaistinėse galima įsigyti ir cheminių išvardytų priemonių preparatų – imbiero kapsulių 

ir tablečių, askorbo rūgšties. Jeigu, nepaisant visų pastangų, jūrligė jus įveikė, ateityje naudokite 

specialius medikamentus. Pagrindinis cheminių vaistų pranašumas, kad jie veikia daug ilgiau nei 

pagalbinės priemonės (citrina, imbieras) – galima pamiršti apie negalavimą iki 24 valandų. 

Dažniausiai jūrligės simptomams malšinti vartojamas cinarizinas (stugeronas) – jo galima duoti 

ir vaikams. Taip pat naudojamas draminas. Gerti šiuos vaistus reikia likus pusvalandžiui ar 

valandai iki išvykos. 

 

3.4.4. Meškeriojimo įrangos sukeliamos sveikatos traumos 

Neatsargiai naudojama meškeriojimo įranga gali sukelti įvairių traumų ir net rimtų 

sveikatos pažeidimų. Pagrindinis meškeriojimo įrankis yra žvejybinis kabliukas, kuriuo 

sukeliama daugiausiai traumų meškeriotojams ir ne tik. 

Lietuvoje į medikus per metus kreipiasi šimtai meškeriotojų (arba šalia jų meškeriojimo 

metu buvusių asmenų) su įsmeigtais į įvairias kūno dalis kabliukais (3.4.4.1. pav. a). Tokios 

traumos ypač pavojingos, kai kabliukai būna įsmeigti į akių zoną, šalia arterijų – tuomet jokiais 

būdais negalima bandyti traukti kabliuko (ar kabliukų) savarankiškai – būtinai ir nedelsiant 

kreipkitės į medikus. Kitaip sveikatos pažeidimai gali būti labai sunkūs ir negrįžtami. 

Akių zonai atitenka šiek tiek mažiau ne pusė visų žvejybos masalais sukeltų traumų 

(Parr, 2014): 

• 44 proc. sudaro traumos, kai masalas su kabliukais atskrieja į akis ir jas stipriai 

sumuša (taip atsitinka atitrūkus stambiai žuviai arba energingai traukiant užkabintą 

masalą – stipriai įtemptas valas bei apkrauta, sulinkusi meškerė, masalui staiga 

atitrūkus, parskraidina jį atgal į meškeriotoją su didele jėga); 

• 38 proc. baigiasi tuo, kad masalo kabliukai įsminga į akis. 

Sužalojimų galima patirti nebūtinai kabliukais. Meškeriojime naudojami svareliai, kurie 

kaip ir masalai, gali sunkiai sužaloti, atskrisdami atgal po žuvies nutrūkimo (3.4.4.1. pav. b). 

Kaip apsisaugoti nuo traumų? Užmesdami masalą visada apsidairykite, kad 

neužkabintumėte kartu meškeriojančių arba staiga prie jūsų priėjusių asmenų, kurių galite ir 

nepastebėti iš karto. Meškeriodami kartu su draugais, kompanijose ir t. t., užmesdami masalą 

visada laikykitės saugaus atstumo vienas nuo kito. 

Labai rekomenduotina meškeriojant nuolat dėvėti akinius, kurie jus apsaugos ne tik nuo 

ryškios šviesos ir žalingos ultravioletinės saulės spinduliuotės, bet ir nuo galimų labai pavojingų 

traumų (3.4.4.2. pav.). Saugiausi yra akiniai, kurių lęšiai pagaminti iš polikarbonato – ši 

medžiaga atlaiko netgi mažo galingumo šaunamųjų ginklų kulkų smūgius – tad nuo masalų, 

svarelių ir t. t. tikrai nesubyrės. Stikliniai akiniai mažiau saugesni, nes nuo smūgio atšokusios 
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stiklo šukės gali taip pat sužaloti akis. Brangesni stikliniai lęšiai pagaminti taip, kad dūžtant jų 

stiklas nesubyra, o tik sutrūksta – jį laiko specialios apsauginės plėvelės, panašiai kaip ir 

automobilių stikluose. Tačiau šimtaprocentinės saugos garantijos iš jų negalime tikėtis. Šiuo 

aspektu plastikiniai polikarbonatiniai lęšiai akivaizdžiai pranašesni. 

Naudokite žvejyboje kabliukus be užkarpų (angl. barbless hook) – jų populiarumas tarp 

meškeriotojų nuolat auga, ypač, kai žvejojamos žuvys dažniausiai paleidžiamos. Naudodami 

šiuos kabliukus mažiau žalosite ne tik žuvis, bet ir galimai supaprastinsite nelaimingų atsitikimų 

su kabliukais (jei visgi tai įvyks) sprendimus sau, meškeriojimo kolegoms, aplinkui esantiems 

asmenims bei medikams. Taip pat galite naudoti tik vienšakius kabliukus, vengdami naudoti 

dvišakius ir trišakius kabliukus. Venkite žvejyboje naudoti alkoholį. Jis labai padidina 

nelaimingų atsitikimų, tarp jų ir su žūklės kabliukais, skaičių. 
 
 

   
                                              a)                                                                                            b) 
 

 

3.4.4.1. pav. Žvejybos įrangos sukeltos traumos: a) žvejybos masalas – vienas kablys laiko 

žuvį, kitas – įsmeigtas į ranką; b) žvejybos svarelis, įstrigęs skruoste 
Šaltinis: I. Lasausko nuotrauka; Stretch E., 2013. www.mirror.co.uk/news 

 
 

   
                                                   a)                                                                             b) 

 

3.4.4.2. pav. Kabliuku pažeista akis (a); akiniai su įstrigusiu juose žvejybos masalu 
Šaltinis: The Q Factor Laser Clinic Torbay Devon. 
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Ką daryti įsismeigus kabliuką į kūną? Visais atvejais rekomenduotina kreiptis į medikus 

– jie pašalins kabliuką sukeldami tik minimalią žalą audiniams, užtikrins žaizdos sterilumą bei 

labai sumažins procedūros skausmingumą (dažniausiai tam panaudojama vietinė anestezija 

(nejautra), žmonių dažnai vadinama tiesiog „užšaldymu“). 

Jeigu visgi nusprendėte pašalinti kabliuką savarankiškai, pirmiausia įvertinkite 

sužeidimo vietą. Jokias būdais negalima savarankiškai šalinti kabliukų, įsmigusių akies zonoje 

bei prie arterijų – šias procedūras gali atlikti tik profesionalūs gydytojai – kitaip labai rizikuojate 

prarasti regėjimą ar net mirtinai nukraujuoti. 

Prieš šalindami kabliuką, dezinfekuokite jį ir sužeidimo vietą kokiu nors antiseptiku. Jei 

kablys nėra įstrigęs giliai, naudokite vieną populiariausių kabliukų šalinimo metodų – angliškai 

vadinamą „string“. Jį naudoja dauguma žūklės gidų bei rekreacinės žvejybos laivų kapitonų 

(Ball, 2009). Šiuo metodu kablys turi „išeiti“ tuo pačiu keliu, kaip ir įsmigo. Tam reikės atlikti 

tokius veiksmus: 

1) paimkite storo valo gabaliuką, atlaikantį apie 10 kg apkrovą, ir pririškite jį prie lenktos 

kabliuko dalies, kaip parodyta 3.4.4.3. paveiksle. Arba galite surišti kilpą, kurios viena 

dalimi užkabinsite kabliuko kotelį, o kitą apjuosite aplink savo riešą, kaip parodyta 

3.4.4.4. paveikslo viršutinėje dalyje (iš kairės); 

2) prispauskite kabliuko kotelį prie odos ir tvirtai laikykite; 

3) tvirtai ir staigiai truktelkite už valo lygiagrečiai įstrigusio kabliuko kotelio – kablys 

turėtų pasišalinti. Jei nepavyko, galite į pagalbą pasitelkti adatą, kaip pavaizduota 

3.4.4.4. paveikslo viršutinėje dalyje (iš dešinės). Adata turi būti įvesta į žaizdą, kaip ir 

kabliukas, ir padėti sumažinti kabliuko užkarpos kabinimąsi už audinių traukiant patį 

kabliuką; 

4) dezinfekuokite žaizdą antibakteriniu tepalu (negalima naudoti tepalų su antibiotikais); 

5) iš karto kreipkitės į gydytojus, kai tik tai bus įmanoma. 
 

 
3.4.4.3. pav. Žvejybos kabliuko šalinimo „string“ būdu schema 

Šaltinis: Ball, J. (2009). Treating Fish Hook Injuries While Fishing. 
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Norint pašalinti giliai įstrigusį kabliuką, teks praverti jį taip, kad smaigalys su užkarpa 

išeitų į išorę. Tuomet reikia nukirpti smaigalį su užkarpa ir likusią kabliuko dalį (kotelį) ištraukti 

atgal. Šis procesas pavaizduotas 3.4.4.4. paveikslo apatinėje dalyje. Pašalinę kabliuką būtinai 

dezinfekuokite žaizdą. 

Jei ruošiatės traukti dvišakį ar trišakį kabliuką, būtinai turite pašalinti likusius laisvus, į 

kūną neįsmigusius daugiašakio kabliukus. Kitaip galite padaryti žmogui naujų sužeidimų arba 

susižeisti pats. Laisvus smaigalius galite nukirpti žirklėmis, skirtomis metalui, arba nupjauti 

metalo pjūklu. Taip pat pjovimui galite panaudoti dildę. Nesant šių įrankių, prieš traukdami 

daugiašakį kabliuką galite apsisaugoti, uždėdami ant likusių smaigalių kamščio gabaliukus arba 

apvyniodami kokia nors kita izoliacine medžiaga (Feled, Smith). 

Niekada nedarykite: 

• nebandykite pašalinti kabliukų, įstrigusių akies zonoje arba labai giliai audiniuose, 

šalia arterijų; 

• niekada neuždenkite žaizdos su kabliuku sandariais tvarsčiais, pleistrais ir t. t. 

Netepkite tokios žaizdos tepalais, turinčias antibiotikų. Šiais veiksmais tik 

padidinsite infekcijos galimybes; 

• netraukite dvišakių, trišakių kabliukų su laisvais ar neapsaugotais smaigaliais. 

 

 
3.4.4.4. pav. Įsmigusio žvejybos kabliuko šalinimo būdai 

Šaltinis: Feled, C., M. D., Smith M., M. D. ir kt. Fishhook Removal. National Center for Emergency Medicine. 
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 3.5. Pirmosios pagalbos suteikimas 

3.5.1. Pirmosios pagalbos bendrasis supratimas 

Labai svarbu mokėti suteikti pirmąją pagalbą nelaimės atveju, kol atvyks profesionalioji 

medicinos pagalba. Jūsų pirmosios pagalbos žinios ir tinkami veiksmai gali išgelbėti žmogaus 

gyvybę – atminkite tai! Pirmosios pagalbos teikėjas yra vienas iš svarbiausių būtinosios 

medicinos pagalbos teikimo grandinių. Jis pirmasis turi atpažinti pavojingą būklę ir greitai 

priimti tinkamus sprendimus. Pirmosios pagalbos teikėjo veiksmai lemia nukentėjėlio 

išgyvenamumą (Vaitkaitis, Pranskūnas, 2008). 

Pirmosios medicinos pagalbos uždaviniai: 

1) atpažinti pavojingą būklę; 

2) greitai įvertinti situaciją ir imtis veiksmų; 

3) iškviesti greitąją medicinos pagalbą (skambinti tel. 112 ar kitu numeriu); 

4) teikti pirmąją medicinos pagalbą, kol atvyks medikai. 

Pastebėję nelaimingą atsitikimą, pirmiausia turite įvertinti aplinką ir nustatyti, ar ji 

saugi, t. y. nekelia jokio pavojaus jums, aplinkiniams ir nukentėjėliui. Prie nukentėjusio žmogaus 

prisiartinkite tik tuo atveju, jei aplinka saugi. Jei ji nesaugi, pirmiausia skambinkite telefonu 112 

ar kitu numeriu, kvieskite gelbėjimo tarnybas ir saugiu atstumu laukite, kol jos atvyks. 

Apsaugokite nuo galimų pavojų aplinkinius ir nukentėjėlį, jei tai įmanoma padaryti saugiai. 

Jei aplinka saugi, nukentėjęs žmogus turi būti nejudinamas ir pirmoji medicinos pagalba 

teikiama įvykio vietoje. Nukentėjėlio judinimas gali sukelti naujų sužalojimų. Pavyzdžiui, 

judinant sulaužytą koją, lūžgaliai gali pasislinkti ir sužaloti kraujagysles ir nervus. Dar didesnių 

sužalojimų galime padaryti žmogui, kai sužalotas stuburas. Įtarus, kad gali būti stuburo traumų 

(dažnas požymis yra netaisyklingai išsidėsčiusios, tarsi išbarstytos galūnės bei nukentėjėlis 

nejaučia galūnių), geriausia nukentėjėlio nejudinti bei neleisti jam pačiam judėti. 

Nukentėjėlį į saugią vietą turėtume perkelti tada, kai galite tai saugiai padaryti ir jam 

gresia pavojus: ugnis, nuodingosios dujos, pavojus nuskęsti, sprogimo pavojus, galintys sužeisti 

nestabilūs daiktai, nekontroliuojamas transporto eismas. 

Norint tinkamai suteikti pirmąją medicinos pagalbą, pirmiausia reikia nustatyti, ar nėra 

nukentėjėlio gyvybei pavojingos būklės. Gyvybei pavojinga būkle yra laikoma: 

• sąmonės išnykimas; 

• kvėpavimo išnykimas arba dusulys; 

• kraujotakos požymių (kvėpavimo, kūno judesių arba pulso) išnykimas; 

• stiprus kraujavimas. 

Pirmiausia vertinkite žmogaus sąmonę. Bandykite jį pakalbinti ir išsiaiškinti, kas 

atsitiko ir kaip jis jaučiasi. Siekdami atkreipti nukentėjėlio dėmesį, prilieskite ar patapšnokite jo 
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pečius. Jokiu būdu nekratykite nukentėjėlio. Paklauskite, ką jaučia negero, ar svaigsta galva, ką 

skauda, ar sunku kvėpuoti. Gali tekti padėti nukentėjėliui atsakyti į klausimus ir iškviesti greitąją 

medicinos pagalbą telefonu 112 ar kitu numeriu. 

Jei patikrinę sąmonę nustatote, kad nukentėjėlis nejuda ir nekalba, skambinkite telefonu 

112, po to patikrinkite:  

• ar atviri kvėpavimo takai; 

• ar kvėpuoja; 

• ar yra kraujotakos požymių (pulsas); 

• ar kraujuoja.  

Mnemonika ABC padės prisiminti, kurias gyvybines funkcijas ir kokia tvarka jums 

reikia patikrinti ir palaikyti: 

A – (angl. Airway) – atverkite kvėpavimo takus; 

B – (angl. Breathing) – nustatykite, ar kvėpuoja. Jei nekvėpuoja, atlikite dirbtinius 

įpūtimus (informacija, kaip tai atlikti, pateikta toliau); 

C – (angl. Circulation) – nustatykite, ar yra kraujotakos požymių, ar nukentėjėlis 

kraujuoja. Jei kraujotakos požymių nėra, atlikite krūtinės paspaudimus. Kraujavimą reikia 

stabdyti tiesioginiu užspaudimu. 

 

3.5.2. Pirmosios pagalbos veiksmai 

Taigi nuo ko viską pradėti? Pirmiausia turime įvertinti, ar žmogus gyvas. Prieš 

tikrindami turime pasirūpinti, kad žmogaus kvėpavimo takai būtų atverti (žingsnis A iš ABC). 

Jei nukentėjėlis užspaustas – fiksuojame tik galvą, paėmę ją už pakaušio ir smakro taip, kad 

galva būtų natūralioje padėtyje (gulėtų ant pakaušio smakru aukštyn). Šiai padėčiai pasiekti 

pageidautina po kaklu pakišti bet kokį suvyniotą drabužį ar kažką panašaus, kad galva lengviau 

atsiloštų. Tokioje pozicijoje pasieksime maksimalų kvėpavimo takų praeinamumą. Jei 

nukentėjėlis neužspaustas, prieš pasirūpinant reikiama galvos padėtimi, jo kūną reikia paguldyti 

(perversti) taip, kad gulėtų nugara ant žemės. 

Toliau tikriname kvėpavimą, tačiau ne ilgiau kaip 10 sekundžių (po 5 sekundes iš 

kiekvienos pusės) (žingsnis B iš ABC). Skaičiuojama 1001,1002, 1003, 1004 ir 1005. Tikrinimo 

būdai: 

• užkimšti nosį – ar pradės kvėpuoti per burną? 

• klausytis prie veido, savo ranką padėjus ant nukentėjėlio krūtinės ląstos žiūrėti, ar 

krūtinė keliasi; 

• Glausti prie burnos ir nosies veidrodėlį, akinius ir panašiai – stebėti, ar aprasos. 

 



Vadovėlis. 3 skyrius 

150	  
  

Toliau turime patikrinti kraujotakos požymius (žingsnis C iš ABC), t. y. aptikti pulsą. 

Pulsas tikrinamas keliais pirštais prisilietus ir švelniai spustelėjus miego arteriją (vieta ant kaklo 

žemiau žandikaulio ties ausimis). Pulsą tikriname ne ilgiau kaip 10 sekundžių (po 5 sekundes iš 

kiekvienos pusės). 

Įsitikinę, kad nėra kvėpavimo (arba kvėpavimo ir pulso kartu), nustatome, kad žmogų 

galimai ištiko klinikinė mirtis. Klinikinė mirtis – tai organizmo gyvybinių funkcijų (kvėpavimo, 

kraujotakos ir sąmonės) išnykimas. Tuomet dauguma žmogaus organizmo organų ir ląstelių dar 

būna gyvi, ir laiku suteikus pagalbą (gaivinimo veiksmai arba kitaip – reanimavimas) 

organizmas atsigauna ir sutrikusios funkcijos atsistato. Kvėpavimo, kraujotakos ir sąmonės 

funkcijoms neatsistatant ilgiau nei 5–7 minutes, organizmo ląstelėse įvyksta negrįžtami pokyčiai 

ir žmogų ištinka biologinė mirtis. Klinikinė mirtis yra potencialiai grįžtamas procesas, o 

biologinė mirtis – negrįžtamas. Todėl, žmogų ištikus klinikinei mirčiai, turime kuo skubiau jį 

gaivinti (reanimuoti). 

Jei nėra kvėpavimo, tačiau yra pulsas – žmogų ištiko klinikinė mirtis. Jei žmogus 

nekvėpuoja ir nėra pulso – galimai jam yra klinikinė mirtis, tačiau taip pat galimas variantas, kad 

jis jau miręs. Paprasčiausias būdas patikrinti – suspausti akies obuolį. Jei po suspaudimo akies 

vyzdys neatsistato į pradinę taisyklingą skritulio formą (t. y. išlieka vadinamasis „katės vyzdys“) 

– žmogus yra miręs. Visos šios stadijos ir būtini veiksmai patekti 3.5.2.1. paveiksle. 

 

 
 

3.5.2.1. pav. Svarbiausios žmogaus gyvybinės funkcijos ir pagalbos veiksmai 

 

Gaivinimas. Gaivinimas – medicinos pagalbos priemonės, kuriomis siekiama atnaujinti 

sutrikusius arba išnykusius kvėpavimą, kraujotaką, galvos smegenų veiklą ir kitas gyvybiškai 

svarbias žmogaus organizmo funkcijas gyvybei pavojingų būklių atvejais (Žmogaus mirties 

nustatymo ir kritinių būklių įstatymas (Valstybės žinios. 1997, Nr. 30-712)). Nustačius klinikinę 

mirtį žmogui, kuo skubiau pradedame jo gaivinimą (reanimaciją). 
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Kvėpavimo funkcijų gaivinimas. 

Pasiruošimas dirbtiniam kvėpavimui pro burną: 

a) reikia tinkamai paguldyti nukentėjėlį; 

b) apnuoginti krūtinės ląstą – reikia matyti kvėpavimą; 

c) fiksuojame galvą – dedame ranką ant kaktos ir švelniai paspaudžiame; 

d) praveriame burną suėmę už smakro iš apačios; 

e) esant reikalui, išvalome burnos ertmę  (maisto ir kt. likučius) – marliuku ar 

maišeliu apvyniotais pirštais (kablio formos) prasukame burnos ertmėje; 

f) ištraukiame liežuvį ant smakro ir prilaikome, kad nesukristų atgal į burną; 

g) dešine ranka fiksuojame kaktą ir užspaudžiame šnerves, kaire ranka prilaikome 

liežuvį su smakru; 

h) tuomet pradedame daryti dirbtinį kvėpavimą pūsdami orą į burną. Pūsti reikia 

labai švelniai ir lėtai – šis veiksmas turi atitikti natūralų kvėpavimą. Įpūtimai 

atliekami kartu stebint, ar kilnojasi krūtinės ląsta. 

 

Pasiruošimas dirbtiniam kvėpavimui pro nosį: 

a) reikia tinkamai paguldyti nukentėjėlį; 

b) apnuoginti krūtinės ląstą – reikia matyti kvėpavimą; 

c) fiksuojame galvą – dedame ranką ant kaktos ir švelniai paspaudžiame; 

d) uždarome burnos ertmę ir prispaudžiame smakrą, kad pučiamas į nosį oras 

neišeitų pro burną; 

e) lūpomis apimamas tik nosies galiukas (kremzlytė); 

f) tuomet pradedame daryti dirbtinį kvėpavimą pūsdami orą į burną. Pūsti reikia 

labai švelniai ir lėtai – šis veiksmas turi atitikti natūralų kvėpavimą. Įpūtimai 

atliekami kartu stebint, ar kilnojasi krūtinės ląsta. 

Abiem atvejais (pučiant ir pro nosį, ir pro burną) per minutę yra būtini 8 įpūtimai! 

 

Širdies masažas. Nesant pulsui atliekamas širdies masažas. Jis daromas tik tuo atveju, 

jei yra garantija, kad nėra vidinių kraujavimų. Veiksmai: 

a) apnuoginti krūtinę ir nuo saulės taško per 2 pirštus į viršų dėti delną, jį uždengti 

kitu delnu; 

b) ritmingais judesiais pradėti įspausti krūtinės ląstą link stuburo maždaug 5–6 cm; 

c) paspaudimai atliekami dažniu: 100–120 įspaudimų per 1 minutę. 

Įpūtimų ir širdies masažo santykis yra 2:30 (du prie trisdešimties)! 
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Gaivinti (klinikinę mirtį pratęsti) reikia iki 40 min. etapais po 10 min. Jei nukentėjėlis 

trumpam atsigavo – pradėjo plakti širdis, bet vėliau jį vėl ištiko klinikinė mirtis, reikia vėl pradėti 

gaivinti ir skaičiuoti laiką (40 min.) iš naujo nuo paskutinio žmogaus atsigavimo momento. Jeigu 

nukentėjėlis įkvėpė, tai dar nereiškia, kad jis toliau galės kvėpuoti savarankiškai, todėl negalima 

nustoti gaivinti ir būtina tęsti. Jeigu nukentėjėlis įkvėpė ir iškvėpė 3 kartus, galime nustoti 

gaivinti. Tuomet nukentėjėlį reikia paversti ant šono ir apkloti šiltais drabužiais (jei naudosime 

sintetinę plėvelę iš vaistinėlės – auksine puse į nukentėjusįjį: auksinė pusė šildo, sidabrinė – 

šaldo). 

Kraujavimo stabdymas. Kraujavimas skirstomas į du tipus – arterinį ir veninį. Siekiant 

tinkamai suteikti pagalbą, reikia mokėti juos skirti. Arterinis kraujavimas pasižymi skaisčiai 

raudonu ir pulsuojančiu kaip fontanas krauju. Dažniausiai pasitaiko nutrūkus galūnei. Žmogaus 

organizme yra 2 litrai arterinio kraujo. Dėl fontanavimo efekto mirtinai nukraujuojama labai 

greitai – per 3–4 minutes. Todėl nustačius arterinį kraujavimą būtina skubiai imtis pagalbos 

veiksmų. Veninis kraujavimas pasižymi tamsiai raudonu ir tirštesniu krauju. 

Ką daryti, esant išoriniam arteriniam kraujavimui (netekta rankos plaštakos ir pan.): 

a) galūnė veržiama penkių pirštų atstumu nuo žaizdos (veržti reikia tol, kol nustos 

kraujavimas. Užveržus laikyti ne ilgiau kaip 20 minučių! Atleisti po truputį ir 

stebėti, kad netekėtų kraujas. Tuomet dedamas šaltas kompresas ir tvarstoma); 

b) kraujuojant plaukuotos galvos daliai, reikia užspausti abu smilkinius; 

c) kraujuojant antakiui ar panašiai, reikia užspausti nosies arteriją ir laikyti ne 

trumpiau kaip 5 minutes; 

d) kraujuojant skruostui, užspausti miego arteriją (prie kaklo ir žandikaulio žemiau 

ausies); 

e) jei kraujuoja kirkšnis ar žaizda yra kojoje, reikia sudaryti iš kokio nors audinio 

kumščio dydžio mazgą ir spausti juo žaizdą gilyn iki 5 cm; 

f) kraujuojant krūties ląstai (jei pažeisti plaučiai – iškvėpime girdėti ūžimas), 

dedame didelį (neperpučiamą, pvz., iš polietileno plėvelės) tvarstį ant žaizdos, 

sutvarstome ir guldome ant šono (būtent ant to šono, kur yra žaizda); 

g) jei kraujuoja pilvas, jo spausti negalima. Tuomet reikia sudėti kompresus ar 

tvarsčius aplink žaizdą. 

Vidinis kraujavimas. Simptomai: žmogui stipriai išbąla veidas, jis prašo gerti (jokiais 

būdais neduoti!), pulsas labai dažnas, pulsuojantis ir silpnėjantis, alpimas (galvos kraujagyslių 

staigus susiaurėjimas). Ką daryti, esant vidiniam kraujavimui: 

a) ant skaudančios vietos dedame šaltą daiktą ir iš karto stengiamės nugabenti į 

artimiausią ligoninę; 
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b) jei nukentėjėlis alpsta, jį reikia pasodinti, palenkus į priekį, nulenkti galvą ir trinti 

smilkinius. Duoti pauostyti amoniako arba kito aitraus kvapo; 

c) esant stipriems galvos, stuburo, dubens ar kojų skausmams ar traumoms 

nukentėjėlio negalima judinti; 

d) jei sužeista ranka – ligoniui reikia sudėti ranką 90° kampu per alkūnę, pritraukti ir 

užfiksuoti ją ant krūtinės; 

e) Jei sužeistos kojos – jos turi būti pusiau ištiestoje padėtyje, nukentėjėliui sėdint; 

f) jei sužeista nosis – reikia dėti ant jos ką nors šalto; 

g) jei sužeista bet kuri veido sritis – reikia bintu fiksuoti smakrą (prispausti apatinį 

žandikaulį prie viršutinio) ir aprišti galvą taip, kad tvarsčiais būtų uždengtos 

žaizdos. 

Skenduolio gaivinimas. Skenduolio gaivinimas atliekamas taip pat, kaip ir bet kurio 

kito nukentėjėlio. Svarbu žinoti, kad gaivinimą reikia daryti, jei asmuo išbuvo po vandeniu ne 

ilgiau kaip 10–15 minučių. Kadangi skenduolių aplinka (vanduo) dažniausiai būna šaltesnis už 

įprastą aplinką (orą), organų ir ląstelių irimo procesai žmogaus organizme sulėtėja ir klinikinės 

mirties laikas pailgėja. 

Paspringimas. Žmogus dažniausiai paspringsta maistu, tačiau jis taip pat gali ką nors 

įkvėpti ir tiesiog iš oro. Paspringęs žmogus pradeda įnirtingai kosėti stengdamasis atkosėti į 

kvėpavimo takus patekusį maistą ar ką nors kita. Jei žmogus nesugeba savarankiškai atsikosėti, 

būtina iš karto skambinti pagalbos telefonu 112. Tuomet nedelsiant bandyti jam padėti – reikia 

palenkti jį kuo žemiau, apkabinti iš už nugaros (jūsų rankos turi būti truputį aukščiau bambos) ir 

stipriai spustelėti 3–4 kartus gilyn ir į viršų. Šiuo veiksmu provokuojame vėmimą. 

Jei žmogus praranda sąmonę – guldome jį ant nugaros ir kartojame stiprius 

spustelėjimus tomis pačiomis kryptim. Atlikdami pagalbos veiksmus mažam vaikui – guldome jį 

ant pilvo ir atliekame ritmingus spustelėjimus pirštais tarp menčių. 

Atvejai, kurių metu pirmiausia turėtumėte teikti 2 minučių trukmės pagalbą ir tik 

po to kviesti greitąją medicinos pagalbą telefonu 112 ar kitu numeriu: 

• kūdikis arba vaikas iki 8-erių metų aptiktas be sąmonės (sąmonės netekties 

momento jūs nematėte); 

• nukentėjęs asmuo skendo; 

• nukentėjęs žmogus patyrė traumą; 

• apsinuodyta medikamentais. 
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4. ĮVADAS Į DARBO RINKĄ 
Tikslas – parengti mokinius žvejybos turizmo darbo rinkai ir nuolatiniam savo 

kompetencijos tobulinimui, supažindinti su mėgėjų žvejybos paslaugų teikėjui reikalingomis 

kompetencijomis. 

Siekiniai: žinoti žvejybos turizmo rinkos ypatumus, žinoti turizmą reglamentuojančius 

įstatymus, žinoti mėgėjų žvejybos paslaugų teikėjo kompetencijų ypatumus ir suprasti, kaip 

nuolat tobulinti savo kompetenciją; gebėti parengti mėgėjų žvejybos turą / išvyką, mokėti jį 

tinkamai pristatyti potencialiam vartotojui. 
 

4.1. Mėgėjų žvejybos paslaugų teikėjo darbo rinka 

Darbo rinka – darbo jėgos pardavimo ir pirkimo ekonominių santykių sistema, kurioje 

formuojasi darbo pasiūla ir paklausa bei jo kaina – darbo užmokestis (Ekonomikos terminai..., 

1999). Kitaip tai yra darbo vietų pasiūlos ir paklausos santykiai, kurie susiformuoja visur, kur yra 

laisvi ekonominiai santykiai. Pagrindiniai darbo santykių subjektai yra darbdaviai (įmonės, 

įstaigos, privatūs asmenys, t. y. darbo jėgos pirkėjai) ir darbuotojai (darbo jėgos savininkai, t. y. 

jos pardavėjai). 

Mėgėjų žvejybos darbo rinka – tai darbo santykiai tokiose srityse, kaip meškeriojimo 

įrankių gamyba ir prekyba, vandens transporto gamyba ir prekyba, specializuotos žiniasklaidos 

(media) priemonės, gamtos išteklių vadyba, žvejybos turizmas bei kitos, glaudžiai su 

meškeriojimu susijusios ekonominės veiklos. 

Mėgėjų žvejybos paslaugų rinka dažniausiai siejama su žvejybos turizmo sritimi. Būtent 

joje sukuriamos ir teikiamos pagrindinės su meškeriojimo procesu bei jo organizavimu susijusios 

paslaugos. Mėgėjų žvejybos paslaugų teikėjus sąlyginai galima suskirstyti į dvi esmines grupes: 

tai žvejybos gidai ir žvejybos išvykų (turų) organizatoriai. 

Žvejybos gidai teikia paslaugas, tiesiogiai susijusias su paties meškeriojimo proceso 

vykdymu ir organizavimu. Šias paslaugas galima suskirstyti į tris tipus: 

Pagrindinės paslaugos – meškeriojimo gidavimas sausumoje ir vandens telkinyje, t. y. 

meškeriotojų lydėjimas iki tikslios (-ių) žvejybos vietos (-ų) ir buvimas su juo meškeriojimo 

metu, rodymai ir mokymai, kur, ką ir kaip įmanoma sužvejoti (4.1.1. pav. a). Pagrindinis tikslas 

– maksimaliai  padėti meškeriotojui sužvejoti pageidaujamą laimikį. 

Papildomos paslaugos (mokymai) – mokymai naudotis meškeriojimo įranga (mokymas 

užmesti masalą meškere, susikomplektuoti įrankius (meškeres, rites) ir gaudymo sistemas – 

parinkti valus, pririšti kabliuką, suktuką, pritvirtinti šėryklėlę, svarelį ir t. t.), mokymai 

meškerioti (įvairių gaudymo technikų rodymas, mokymas taisyklingai pateikti / pravesti masalą 

ir t. t.); mokymai apie pagalbinės įrangos naudojimą (graibštai, stovai, speciali apranga ir t. t.). 
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Pagrindinis tikslas – išmokyti meškeriotoją naudotis žūklės įranga ir įrankiais praktikoje 

(nebūtinai meškeriojimo metu). 

Kitos papildomos paslaugos – masalų ir pašarų parūpinimas, įrankių ir įrangos 

parūpinimas (nuoma), įrankių ir įrangos paruošimas meškeriojimui, žvejybos vietų paruošimas ir 

(ar) rezervavimas, žuvies ištraukimo pagalba (žvejodamas stambesnes žuvis, meškeriotojas ne 

visuomet gali savarankiškai pasiimti pritrauktą žuvį, tuomet gidai padeda praktiškai – pvz., 

paimti žuvį graibštu ar kitos įrangos pagalba (4.1.1. pav. c); gidai pakomentuoja, kaip reikia 

elgtis ir ką daryti, norint efektyviai valdyti žuvies traukimo procesą), žuvies paruošimo 

kulinariniam vartojimui paslaugos, žuvies išdarinėjimo bei paruošimo gabenti paslaugos. 

Žvejybos gidai taip pat gali teikti transportavimo paslaugas: meškeriotojų nuvežimą ir parvežimą 

į / iš vandens telkinio (autotransportu) bei meškeriotojų gabenimą vandeniu / ledu (valtimis, 

kateriais, sniegaeigiais / motorogėmis), siekiant pasiekti reikiamas žvejybos vietas. 

 
 

   
                                       a)                                                                             b) 

   
                                     c)                                                                              d) 

 

4.1.1. pav. Žvejybos gidas darbo metu: a) moko meškerioti; b) su klientu ir laimikiu; c) 

gidas paima kliento pagautą ir prie kranto pritrauktą šlakį; d) gidas matuoja sugautą žuvį. 
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Žvejybos išvykų (turų) organizatoriai teikia paslaugas, kurios nėra tiesiogiai 

susijusios su meškeriojimo procesu, tačiau jos reikalingos prieš, po ar tarp meškeriojimų. Tai 

būtų meškeriotojų transportavimo paslaugos (vietinės, tarptautinės) įprastu transportu, 

transportavimas specializuotu transportu (hidroplanai, malūnsparniai, meškeriojimui pritaikytos 

valtys, kateriai, sniegaeigiai, vikšriniai visureigiai, kita padidinto pravažumo technika ir t. t.) 

arba jo nuoma, apgyvendinimo (viešbučiai, moteliai, kaimo turizmo sodybos, kempingai ir t. t.), 

maitinimo paslaugos, administracinės (meškeriojimo leidimai, lankymosi rekreacinėse ir (ar) 

saugomose teritorijose leidimai ir t. t., jei vykstama svetur – vizos, draudimai ir kt.) bei kitos su 

meškeriojimo organizavimu susijusios paslaugos. 

Prie išvardytų paslaugų pridėję žvejybos gido paslaugas, turėsime labai patrauklų 

meškeriotojui paslaugų rinkinį. Tinkamai suderinus visas šias paslaugas galima sudaryti visiškai 

organizuotą žvejybinę kelionę ar išvyką, kurią galima siūlyti įsigyti meškeriotojui. 

Apibendrinant galima sakyti, kad žvejybos išvykų organizatoriai teikia paslaugas, 

kurios nėra būdingos žvejybos gidų įprastai veiklai (nors pastarieji irgi gali jas teikti). Šios 

paslaugos iš esmės yra įprasto turizmo paslaugos. Žvejybos išvykų organizatorių darbas yra 

tinkamai sujungti bei suderinti turizmo ir žvejybos gido paslaugas atsižvelgiant į galutinio 

paslaugų vartotojo – meškeriotojo – poreikius.  Taip sukuriamas paslaugų rinkinys, arba naujas 

produktas, orientuotas į meškeriotojo poreikius. 
 

 
4.1.2. pav. Žvejybos gidų ir organizatorių paslaugos 
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Iš tikrųjų nėra labai tikslios ribos tarp žvejybos gidų ir žvejybų organizatorių teikiamų 

paslaugų. Pirmieji (gidai) gali teikti kai kurias organizatoriams priskirtinas paslaugas (pvz., 

meškeriotojų transportavimas), kaip ir antrieji (organizatoriai) gali teikti kai kurias paslaugas, 

priskiriamas žvejybos gidams (pvz., valčių ar meškeriojimo įrankių nuoma, masalų pardavimas 

ir kt.). Be to, žvejybos išvykų organizatoriai retai kada gali išsiversti be žvejybos gidų paslaugų, 

kurias jie (organizatoriai) privalo pirkti. Todėl paslaugų skirstymas, pateiktas 4.1.2. paveiksle, 

yra daugiau sąlyginis. 

Žvejybos gidai didžiąją dalį paslaugų dažniausiai teikia patys, kai organizatoriai šias 

paslaugas gali teikti jas perparduodami. Žvejybos gidams būdinga veikti darbo rinkoje kaip 

fiziniams asmenims, parduodant savo paslaugas arba tiesiogiai meškeriotojams, arba žvejybas 

rengiantiems organizatoriams. Pastarieji dažniau veikia darbo rinkoje kaip juridiniai asmenys 

(įmonės), siūlantys įsigyti didesnius bei įvairesnius paslaugų paketus, tarp jų ir žvejybos gidų 

paslaugas. Iš viso to matyti, kad vertinant meškeriojimo organizavimo paslaugų teikėjus (gidus ir 

organizatorius) kaip darbo rinkos dalyvius gidams galima priskirti darbuotojo, o organizatoriams 

– darbdavio kategoriją. Nors galimi ir kiti variantai. Įprastai mėgėjų žvejybos paslaugų teikėjai 

turi kelias kryptis įsitvirtinti darbo rinkoje: 

1) savarankiškai teikti savo paslaugas meškeriotojams kaip fiziniai asmenys (tuomet 

jie privalo įsigyti verslo liudijimą ar kitaip įteisinti savo veiklą); 

2) įsidarbinti įmonėse, teikiančiose mėgėjų žvejybos paslaugas; 

3) steigti savo įmones, kurios teiktų mėgėjų žvejybos paslaugas. 

Kokias paslaugas teikti, gidų ar organizatorių, ar abiejų kartu, reikia rinktis pagal savo 

gebėjimus, žinias, įgūdžius ir t. t. – arba kitaip – pagal savo kompetenciją. 

 

4.2. Kompetencijos ir susijusių terminų sąvokos 

Galima sakyti, kad darbuotojo kompetencija susideda iš žinių, kaip teorinio pasirengimo 

bei iš praktinių įgūdžių bei gebėjimų (Masalskienė, 2010). Jeigu kalbama apie profesinę 

kompetenciją, dažniausiai turima omenyje asmens tinkamumas atlikti vienokį arba kitokį darbą. 

Mokslinėje literatūroje pateikiamų kompetencijos bei jos sudedamųjų dalių apibrėžčių yra labai 

daug, tačiau jos visos ganėtinai panašios. 

Kompetencija – efektyvios veiklos demonstravimas, sugebėjimas atlikti pateiktas 

užduotis realioje ar imituojamoje darbo situacijoje; gebėjimas pagal kvalifikaciją, žinias, 

įgūdžius gerai atlikti veiklą (Kučinskas ir Kučinskienė, 2000). 

Profesinė kompetencija – individo savastimi, jam būdingomis vertybinėmis nuostatomis 

ir profesiniu žinojimu bei sugebėjimais pagrįsta profesinė raiška. Ji turi būti orientuota į 

darbdavių reikalavimus, gero profesinės veiklos rezultato praktinį demonstravimą bei prasmingo 
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gyvenimo kūrimą (Daukilas, 2001). Kompetentingas yra tas, kas gerai išmano savo profesinę 

veiklą, turi teisę ir yra pajėgus praktiškai ką nors spręsti ar daryti, nes yra darbdavių įpareigotas 

arba skatinamas savo paties sukurto verslo. 

Kvalifikacija – tam tikrų žinių, mokėjimų, sugebėjimų, įgūdžių ir patyrimų visuma, kurią 

įgijęs žmogus gali kokybiškai (kompetentingai) dirbti atitinkamos rūšies ir sugebėjimo darbą 

(Kvieskienė, 2003). Kvalifikacija suteikiama pademonstravus tam tinkamą kompetentingumą. 

Kvalifikacija yra dokumentinis kompetentingumo atspindys (Pukelis, 2010), t. y. diplomas, 

pažymėjimas ir t. t. Studijų kokybės vertinimo centras teigia, kad kvalifikacija yra fiksuota 

kategorija, išreikšta tam tikru dokumentu, liudijančiu apie įsisavintą studijų programą 

(Informacinis leidinys, 2000). 

Žinios (bendrąja prasme) – tai tikrovės pažinimo rezultatai, teikiantys žodinę ir 

simbolinę informaciją apie įvairius daiktus, reiškinius, jų savitarpio ryšius (Jovaiša, 1993). 

Profesines žinias galima perskaityti vadovėliuose, internete, žurnaluose ir t. t., bet tai nereiškia, 

kad jos bus tinkamai įsisavintos ar išmoktos. Tik nuolat dirbant kažkokį vieną darbą, vyksta 

kryptingas, konkrečiai su darbu susijusių žinių kaupimas ir plėtotė. Tokių specializuotų žinių 

visuma vadinama profesinėmis žiniomis. 

Pavyzdžiui, galima išmokti ir žinoti, kokiuose vandens telkiniuose gyvena tam tinkamos 

žuvų rūšys. Tačiau kur būtent ir kada tame vandens telkinyje jas sėkmingiausiai galima bus 

meškerioti – tokias žinias galima įgyti tik per praktinį patyrimą analizuojant savo bandymus tas 

žuvis pagauti. Tik po tam tinkamo bandymų skaičiaus galima bus apibendrinti sukauptas žinias, 

ir jas galima traktuoti kaip profesines žinias, skirtas panaudoti teikiant paslaugas 

meškeriotojams. 

Mokėjimas – tai sugebėjimas atlikti tam tikrus teorinius ir praktinius veiksmus turimų 

žinių, jutiminės ir praktinės patirties pagrindu (Jovaiša, 1993). 

Pirmą kartą užmesti meškere masalą į upę neturint supratimo, kaip tai daroma, nebus 

lengva. Tokiu atveju bandysite tai daryti intuityviai arba „aklai“, pasirinkdami „bandymų ir 

klaidų“ kelią, arba turite bent žinoti, kaip tai daroma. Tik žinant, kaip tai daroma taisyklingai, 

galima maksimaliai greitai to išmokti praktiškai. Būtent sugebant užmesti masalą galima teigti, 

kad mokama tai padaryti. Jeigu šis naujai išmoktas veiksmas (gebėjimas) yra kryptingo 

mokymosi pasiekimas – jį dažniausiai vadina mokėjimu. Arba kitaip, mokėjimai – tai yra 

gebėjimai, išugdyti mokymosi procese (Pukelis, 2010).  

O kaip mokame užmesti, jau nusakys išmokimas, kuris suvokiamas kaip mokėjimo ir 

žinių tam tikras lygis. Pavyzdžiui, galima tiesiog mokėti užmesti masalą, galima mokėti užmesti 

masalą toli, o galima mokėti užmesti masalą taisyklingai, toli ir ten, kur būtent reikia – t. y. 



Vadovėlis. 4 skyrius 

163	  
  

taikliai. Pasiekę tam tikrą mokėjimo lygį galime jį raštiškai „užfiksuoti“, t. y. išlaikyti mokėjimo 

egzaminą, kuris suteiks tam tinkamą kvalifikaciją. 

Jeigu mokėjimai įgyjami kryptingai siekiant kompetencijos tam tikroje srityje, galime 

sakyti, kad tokie mokėjimai yra profesiniai. Profesiniai mokėjimai – tai sugebėjimas atlikti tam 

tikros veiklos rūšies teorinius ir praktinius veiksmus, grindžiamus turimomis profesinėmis ir 

bendros kvalifikacijos žiniomis, praktine patirtimi, įgūdžiais ir sąmoningais veiksmais. 

Gebėjimas – fizinė ir psichinė galia atlikti tam tikrą veiksmą, veiklą, poelgį (Jovaiša, 

1993). Gebėjimai gali lemti tam tikrą sėkmę kokioje nors veiklos srityje ir atitinkamai nusako 

tam tikras žmogaus savybes kažkokiems darbams atlikti. 

Pavyzdžiui, keliems asmenims besimokant užmesti masalą meškere, kažkam seksis tai 

padaryti geriau, kažkam blogiau. Tai yra kažkas bus pranašesnis dėl greitesnio suvokimo, kaip 

tai daroma, arba dėl fizinių duomenų – ir pademonstruos geresnius gebėjimus. 

Gebėjimai atsiranda ką nors išmokus ir plačiąja prasme nusako individo žinojimą, 

mokėjimą ir įgūdžius. Pavyzdžiui, gebėjimai organizuoti meškeriojimo išvyką priklausys nuo 

žinojimo, kur ir kaip meškerioti, nuo gido mokėjimo meškerioti bei perteikti savo meškeriojimo 

žinias kitam. 
 
 

  
                                                a)                                                                                            b) 

 
c) 

 

4.2.1. pav. Meškeriojimo mokymai: a) ir c) praktiniai prie upės; b) teoriniai – patalpose 
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Įgūdis – mąstymo ir daiktinės, praktinės veiklos automatizuotas veiksmas. Įgūdžiui 

susidaryti reikia pratybų. Kol jis išlavinamas, pereinama keletas fazių: nuo sąmoningos 

tikslingos judesių kontrolės, nereikalingų judesių ir veiksmų išnykimo iki reikiamų veiksmų 

automatizacijos (Jovaiša, 2007). Paprasčiausias meškeriotojo įgūdžio pavyzdys yra gebėjimas 

pririšti kabliuką ar dirbtinį masalą prie valo, gebėjimas tiesiog užmesti masalą meškere. Prie 

sudėtingesnių galime priskirti gebėjimus tinkamai pateikti ir pravesti masalus, sėkmingai pakirsti 

žuvį kibimo metu ir t. t. Patyrę meškeriotojai šiuos veiksmus atlieka automatiškai ir jie gali juos 

pademonstruoti faktiškai bet kada ir bet kur be jokių paruošiamųjų darbų. 

Pavyzdžiui, norint gauti kastingo (metimo meškere) instruktoriaus pažymėjimą 

(kvalifikaciją), reikės pademonstruoti tam tinkamus gebėjimus ir įgūdžius, kuriuos sudarys: 

o metimo technikų išmanymas (teorinės įvairių metimų tipų žinios, metimų fizikos 

žinios, bendrosios žinios apie žūklės įrankius); 

o įvairių teorinėje dalyje aptartų metimų praktiniai mokėjimai ir įgūdžiai (metimo 

technikų demonstravimas, gebėjimas nepriekaištingai juos atlikti); 

o gebėjimai mokėti identifikuoti netaisyklingai atliekamus metimus, tiksliai 

nusakant klaidų priežastis. 

Tik įgyvendinus visus šiuos reikalavimus (pademonstravus žinias, mokėjimus, 

gebėjimus ir įgūdžius) bus pripažįstama, kad kandidatas atitinka visus kvalifikacinius 

reikalavimus. 

 

 4.3. Mėgėjų žvejybos paslaugų teikėjų kompetencijos ir veiklos 

4.3.1. Žvejybos gido kompetencijos ir veiklos 

Norint sėkmingai dirbti žvejybos gidu reikia daug laiko skirti savarankiškam 

meškeriojimo įgūdžių bei susijusių žinių lavinimui ir tobulinimui – taigi reikės įgyti nemažai 

kompetencijų. Pagrindinė ir svarbiausia žvejybos gido kompetencija yra mokėjimas meškerioti ir 

pagauti žuvis. Aukštesnės kvalifikacijos gidams keliami rimtesni reikalavimai: jie turi labai 

gerai mokėti žvejoti žuvis bei mokėti pagauti konkrečių žuvų rūšių trofėjinius, t. y. maksimaliai 

didelius individus / egzempliorius. Tam reikia ne tik puikiai išmanyti žuvų biologiją ir elgseną, 

įrankius, įrangą, masalus, žvejybos technikas ir būdus (t. y. visa tai, ką mes bendrai įpratę vadinti 

tiesiog meškeriojimu), bet ir turėti labai daug meškeriojimo praktikos. 

Kitas labai svarbus aspektas yra mokėjimas perteikti savo meškeriojimo žinias kitam, t. 

y. išmokyti gerai meškerioti kitą asmenį. 

Meškeriojimo praktika. Tik turint didelę praktiką galima įgyti įgūdžių bei specifinių 

žinių, reikalingų sėkmingam tam tinkamų žuvų meškeriojimui konkrečiuose vandens telkiniuose. 

Praktinis patyrimas ir juo grįstas žinojimas, kada (metų laikas, sezonas, paros laikas), kur 
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(kuriame vandens telkinyje ir kurioje jo dalyje, vietoje, gylyje ir t. t.) ir kaip (kokiais įrankiais, 

masalais, kokiomis gaudymo technikomis) meškerioti konkrečias žuvis, yra išskirtinės ir 

individualios žvejybos gido kompetencijos. Būtent jos sąlygoja gido paslaugų paklausą tarp 

vartotojų ir konkurencinį pranašumą darbo rinkoje – atitinkamai ir jo darbo jėgos įkainojimą ir 

pajamas. 

Meškeriojimo praktinis tobulinimasis. Vertingų praktinių meškeriojimo žinių galima 

įgyti ne tik tiesiog meškeriojant, bet ir aktyviai dalyvaujant meškeriojimo varžybose bei kituose 

meškeriotojų renginiuose. Juos dažniausiai organizuoja įvairios meškeriotojų organizacijos 

(meškeriotojų klubai, sportinio meškeriojimo lygos, federacijos, draugijos ir t. t.). 

Meškeriojimo teorinis tobulinimasis. Daug teorinių meškeriojimo žinių galima 

pasisemti iš specializuotos, meškeriotojams skirtos spaudos leidinių ir knygų, internetinių 

resursų (forumų, blogų, tinklalapių), televizijos laidų ir kitų media priemonių. Jose nuolat 

pristatomos meškeriojimo įrankių ir įrangos, gaudymo būdų ir technikų bei masalų rinkos 

naujovės, kurias žvejybos gidai turėtų išmanyti. Iš vienos pusės, naujovių išmanymas gali 

pagelbėti siekiant geresnių meškeriojimų rezultatų. Nors naujovės ne visada pasiteisina 

praktikoje, nes gali skirtis jų taikymo gamtinė aplinka (geografiniai bei hidrometeorologiniai 

skirtumai) bei bendrai asmeniniai gebėjimai ir įgūdžiai jomis naudotis. Tačiau tai nereiškia, kad 

galima jų visai nežinoti, nes jų išmanymas savo ruožtu parodo žvejybos gido išprusimą ir 

kompetentingumą savo srityje. 

Gidų specializacijos pagal žvejybos objektą ir gaudymo būdą. Žvejybos gidai skirstomi 

pagal meškeriojimo objektą (gaudomas žuvų rūšis), nuo objekto priklausančias veikimo 

teritorijas (vandens telkiniai, kuriuose objektas gyvena) ir pagal naudojamus meškeriojimo 

būdus. Meškeriojime, kaip ir daugelyje kitų veiklų, yra būdinga specializacija – tam tinkamos 

žuvys meškeriojamos tam tinkamais būdais. Todėl meškeriojotojų kalboje galima išgirsti tokių 

apibūdinimų, kaip „muselininkas“, „spiningautojas“, „plūdininkas“, „lydekautojas“, 

„karpininkas“ ar „lašišautojas“ bei kt. Pasirinkimas (ką, kur, kuo ir kaip gaudyti) priklauso nuo 

asmeninio domėjimosi, pageidavimų bei sugebėjimų bei nuo aplinkos sąlygų. Išmokti gerai ir 

sėkmingai meškerioti įvairias žuvis įvairiais būdais yra ganėtinai sudėtinga ir reikalauja labai 

daug laiko ir atsidavimo, todėl ir gidai, ir meškeriotojai nusistato sau siauresnius meškeriojimo 

meno pažinimo prioritetus. Nuolatinis koncentravimasis ties aiškiai nustatytais žvejybos tikslais 

leidžia pasiekti daug geresnių sugavimo rezultatų. Šių veiksmų pasekmė – meškeriojimo 

specializacijų atsiradimas. Kadangi bet kuris pasirinkimas reikalauja labai daug laiko, 

universalių gidų, mokančių žvejoti viską, visur, visada ir visaip, pasitaiko labai retai. 

Atitinkamai vienam gidui geriau sekasi (tiksliau, jis gerai moka) ir patinka gaudyti 

stintas nuo ledo, kitam – lašišas spiningu, dar kitam – kuojas plūdine meškere ir t. t. 
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Meškeriotojui renkantis žvejybos gidą, pirminė atranka vyks būtent pagal pastarojo 

veiklos specializaciją, tai yra kokias žuvis jis padeda pagauti bei kur ir kokiais būdais. Taip pat 

svarbus gidų skirstymas pagal tikslines vartotojų grupes arba pagal meškeriojimo kvalifikaciją 

(žr. toliau). 

Lietuvos žvejybos gidus galima suskirstyti: 

1) Pagal vandens telkinių tipą ir atitinkamai pagal veikimo teritorijas: 

a) didžiųjų upių (pvz., Nemunas) su dominuojančiomis karpinių žuvų bendrijomis; 

b) vidutinių upių (pvz., Merkio, Minijos vidurupis ir žemupys) su mišriomis 

(karpinių ir lašišinių bei kt.) žuvų bendrijomis; 

c) upelių ir upokšnių (pvz., Merkio, Minijos aukštupys) su dominuojančiomis 

vietinių lašišinių žuvų bendrijomis; 

d) didžiųjų ežerų ir marių (>500 ha, 40 telkinių); 

e) vidutinių ežerų ir mažųjų tvenkinių (50–500 ha, 331 telkinys); 

f) mažųjų ežerų ir tvenkinių (<50 ha, ~7000 telkinių); 

g) Baltijos jūros gidai (vieninteliai, kurie teikia savo paslaugas beveik ištisus metus). 

2) Pagal žuvų rūšines grupes, kurias jie siūlo meškerioti: 

a) lašišinės žuvys (lašišos, šlakiai, margieji upėtakiai, kiršliai); 

b) kitos plėšriosios žuvys (lydekos, starkiai, ešeriai, stintos, salačiai, šamai, unguriai 

ir kt.); 

c) sąlyginai taikiosios žuvys (karšiai, karpiai, lynai, šapalai, kuojos ir kt.). 

3) Pagal naudojamus meškeriojimo būdus: 

a) plūdinė meškerė; 

b) dugninė meškerė; 

c) spiningavimas; 

d) velkiavimas; 

e) muselinė meškerė. 

Galutinę žvejybos gidų specializaciją sudaro aukščiau paminėtų skirstymų deriniai. Šiuo 

metu Lietuvoje galima rasti šių specializacijos sričių žvejybos gidų paslaugų: 

a) lašišų ir šlakių gaudymo velkiaujant Baltijos jūroje; 

b) menkių ir kitų jūrinių žuvų gaudymo Baltijos jūroje; 

c) lašišų ir šlakių gaudymo vidaus vandenyse – upėse, daugiausiai Neryje ir 

Šventojoje (Neries intakas), spiningu ir museline meškere; 

d) kiršlių ir upėtakių gaudymo upėse museline meškere ir spiningu; 

e) didžiųjų lydekų gaudymo seliaviniuose ežeruose velkiaujant; 

f) plėšriųjų žuvų gaudymo Nemune velkiaujant; 
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g) plėšriųjų žuvų gaudymo spiningu įvairiuose vandens telkiniuose; 

h) šamų gaudymo Nemune ir tvenkiniuose / mariose velkiaujant, spiningu, dugnine; 

i) ešerių, stintų gaudymo Kuršių mariose žiemą nuo ledo; 

j) starkių, ešerių gaudymo Kuršių ir Kauno mariose iš valčių; 

k) karpių gaudymo dugnine meškere ežeruose, tvenkiniuose; 

l) gaudymo dugnine meškere įvairiuose vandens telkiniuose (ūsorių, šapalų, vėgėlių, 

karšių, ungurių); 

m) gaudymo plūdine meškere (visų santykinai taikių žuvų). 

Gidų specializaciją sąlygoja ne tik asmeninis domėjimasis konkrečiu meškeriojimo 

būdu, bet ir aplink esančių vandens telkinių įvairovė, žuvų rūšinė įvairovė ir jų gaudymo 

sezoniškumas – t. y. gamtinės aplinkos sąlygos realizuoti save kaip meškeriotoją ir gidą. Gidų, 

dirbančių visus kalendorinius metus, nėra daug (ypač specializuotų). Pagrindinės to priežastys 

yra sezoniškai besikeičiančios gamtinės aplinkos sąlygos (oro temperatūra, vandens temperatūra 

ir lygis, vėjo stiprumas / bangavimas ir t. t. bei atitinkamai žuvų biologinio aktyvumo kaita), 

kurios nėra palankios vykdyti meškeriojimus ištisus metus. Todėl gidai dažnai pasirenka 

specializaciją pagal savo gyvenamajam rajonui būdingus žuvų išteklius ir gamtos dėsningumus. 

Nors yra gidų, kurie išmano meškeriojimą ne tik gimtojoje šalyje, bet ir kitose – kai kada net 

labai nutolusiose valstybėse. 

Gidų specializacija pagal tikslines vartotojų grupes arba meškeriojimo kvalifikaciją. 

Įprastos arba standartinės meškeriojimo kvalifikacijos gidai teikia paslaugas plačiajai 

meškeriotojų masei – dažniausiai pradedantiesiems meškeriotojams, kurių reikalavimai gidų 

pagalbai ir kvalifikacijai minimalūs. Į šiuos gidus kreipiasi meškeriotojai, norintys išmokti 

nesudėtingų meškeriojimo pradmenų bei tiesiog pameškerioti ir bent kažką pagauti, be kažkokių 

išskirtinių reikalavimų meškeriojimo objektui ir būdams. Lietuvoje tokių pradžiamokslių 

žvejybų meškeriojimo objektą dažniausiai sudaro taikiosios žuvys, gyvenančios vidaus 

vandenyse ir gaudomos santykinai nesudėtingomis plūdinėmis ar dugninėmis meškerėmis. 

Gidas, dirbantis su pradedančiaisiais meškeriotojais, turi mokėti tinkamai parinkti 

žvejybos objektą (žuvų rūšį bei vandens telkinį), žvejybos būdą ir įrankius, masalus ir t. t. 

atsižvelgdamas į klientų turimus minimalius žvejybos įgūdžius. 

Standartiniai žvejybos gidai yra paklausūs tarp žmonių, kurie nelaiko savęs 

meškeriotojais, tačiau nori kartą kitą tiesiog sudalyvauti žvejyboje su draugais, giminaičiais, 

kolegomis. Dažnas šių gidų klientas yra nedidelės įmonės, organizuojančios savo darbuotojams 

laisvalaikio pramogas (didesnės įmonės kreipiasi į žvejybos išvykų organizatorius). Šių klientų 

meškeriojimo poreikius turi mokėti patenkinti bet kuris žvejybos gidas, nepriklausomai nuo 

specializacijos, nes tam užtenka išmanyti meškeriojimo pradmenis. 
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Aukštos meškeriojimo kvalifikacijos gidai orientuojasi į kiek pažengusius meškeriotojus, 

kurie nori žvejoti tam tinkamas žuvų rūšis konkrečiais įrankiais ir būdais. Tokie klientai-

meškeriotojai dažniausiai turi minimalų meškeriojimo patyrimą ir įgūdžius. Žvejybos gidai 

padeda šiems meškeriotojams įtvirtinti esamas žinias ir gebėjimus, išmoko naujų įgūdžių, dažnai 

supažindina su naujovėmis ar meškeriojimo būdo subtilybėmis ir ypatumais. 

Į aukštos kvalifikacijos gidus taip pat kreipiasi pradedantieji meškeriotojai, kurie iškart 

nori mokytis kažkokio vieno žvejybos būdo, koncentruodamiesi į konkrečių žuvų rūšių 

sugavimus. Tokiu atveju gido darbas susideda iš dviejų esminių dalių: 

• mokymai naudotis konkretaus žvejybos būdo įranga; 

• mokymai pagauti žuvį. 

Kitaip tariant, aukštos kvalifikacijos gidai dažniausiai turi tam tinkamą specializaciją 

pagal žvejybos objektą. 

Skirtingai nuo standartinių gidų, aukštesnės kategorijos gidai yra sukaupę didelę 

meškeriojimo patirtį žvejojant sudėtingesniais meškeriojimo būdais. Dažniausias jų 

meškeriojimo objektas yra plėšriosios arba santykinai plėšriosios žuvys. 

Patyrę gidai, orientuodamiesi į konkrečius tikslus (t. y. reikiamos žuvies sugavimus), 

padeda meškeriotojams pasirinkti tinkamą vandens telkinį bei surasti žuvį jame, parenka ar 

parekomenduoja masalus, gaudymo technikas ir t. t, šiais savo veiksmais taupydami kliento-

meškeriotojo laiką. Kitaip, jie tiesiog padeda pasiekti maksimaliai gerų meškeriojimo rezultatų 

per santykinai minimalų laiką. 

Aukščiausios meškeriojimo kvalifikacijos gidai specializuojasi į trofėjinio dydžio žuvų 

sugavimus ir dažniausiai orientuojasi teikti paslaugas pažengusiems meškeriotojams. Tokių gidų 

yra mažuma, nes išmokti žvejoti trofėjines žuvis labai sudėtinga ir reikalauja daugelio metų 

patirties. Be to, išskirtinius žvejybos rezultatus lemia ne tik gido patirtis, bet ir jo asmeniniai 

išskirtiniai gabumai. Aukščiausios kvalifikacijos žvejybos gidai nėra linkę dirbti su 

pradedančiaisiais meškeriotojais, nes pastariesiems neturint tvirtų meškeriojimo įgūdžių ir 

pagrindų pagauti trofėjinę žuvį labai sudėtinga. 

Pardavimo teorija teigia, kad vartotojas (klientas) sutinka mokėti už paslaugą tik tuo 

atveju, jei jis yra įsitikinęs, kad gauta nauda bus didesnė už kainą, kurią jis sumokės – kitaip 

klientas tiesiog nepirks. Meškeriotojai, norintys pasiekti gerų žvejybos rezultatų per trumpesnį 

laiką, t. y. gauti tam tinkamą naudą, sutinka mokėti žvejybos gidams už jų pagalbą ir paslaugas, 

kurios dažniausiai grįstos meškeriojimo patirtimi, įgyta per labai ilgą laiką. Gidų pagalbos 

efektyvumas nusako jų kompetenciją ir sąlygoja jų paslaugų paklausą bei tarpusavio 

konkurenciją. Todėl gidų patirtį galima laikyti viena pagrindinių prekių, kurią meškeriotojai 

perka. 
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Apibendrinant žvejybos gidus galima suskirstyti į kelias pagrindines grupes: 

1) įprasti gidai, kurių patirtis nėra didelė, jie nespecializuojasi į konkrečių žuvų rūšių 

sugavimus bei naudojamus meškeriojimo būdus; t. y. standartiniai gidai, galintys 

pasiūlyti įvairias žvejybas bei teikiantys įprastas meškeriojimo paslaugas; 

2) aukštos meškeriojimo kvalifikacijos gidai, kurie specializuojasi pagal gaudomas 

žuvų rūšis bei naudojamus meškeriojimo būdus; pastarieji gali teikti ir pirmajai 

grupei priskiriamas meškeriojimo paslaugas; 

3) išskirtinai aukštos meškeriojimo kvalifikacijos gidai, kurie orientuojasi į trofėjinių, 

t. y. maksimaliai didelių konkrečios žuvų rūšies egzempliorių sugavimus dažnai 

kažkokiu vienu meškeriojimo būdu; pastarieji gali teikti ir pirmajai grupei 

priskiriamas meškeriojimo paslaugas. 

Siekti aukštesnės meškeriojimo kvalifikacijos žvejybos gidus skatina geriau apmokamas 

būtent specializuotų gidų darbas. Šiuo metu Lietuvoje už gero specializuoto gido paslaugas 

meškeriotojai sumoka apie 100–150 € už dieną, nors yra ir mažesnių, ir didesnių įkainių. Iš 

vienos pusės, nemažą tokių paslaugų kainą lemia tai, kad šios paslaugos dažniausiai 

pageidaujamos savaitgaliais ir teikiamos ne visą sezoną, todėl tai nėra nuolatinės gidų pajamos. 

Iš kitos pusės, yra vertinamos išskirtinės gidų žinios ir gebėjimai, kuriems susiformuoti reikia 

nemažai laiko. 

Aplinkos ir infrastruktūros geografinis pažinojimas. Kitas svarbus reikalavimas 

žvejybos gidams – išsamus vandens telkinių ir jų aplinkos geografinis praktinis pažinimas, t. y. 

žinios, kokiu transportu ir kuriais keliais telkiniai gali būti pasiekiami meškeriotojų, kur yra 

stovyklavietės, automobilių parkavimo aikštelės ar leidžiamos vietos jiems palikti, valčių 

nuleidimo vietos ir t. t. Kitaip, gidas privalo gerai išmanyti meškeriojimui tinkančią arba skirtą 

infrastruktūrą bei meškeriotojus dominančius objektus ir vietoves. Tokios traukos vietos 

vadinamos turizmo ištekliais ir turi apibrėžtis, nusakytas Turizmo įstatyme (Valstybės žinios. 

1998, Nr. 32-852; 2011, Nr. VIII-667). 

Turizmo ištekliai – objektai ar vietovės, dominantys turistus ar skirti jų reikmėms. 

Taip pat yra svarbios kitos Turizmo įstatyme nusakytos apibrėžtys, nusakančios 

rekreacinės teritorijos bei rekreacinių išteklių sąvokas. 

Rekreaciniai ištekliai – gamtinės, kultūrinės aplinkos savybės, tinkamos žmonių 

visaverčiam fiziniam ir dvasiniam poilsiui organizuoti. 

Rekreacinė teritorija – vietovė, turinti gamtinių, kultūrinių, aplinkos savybių ir sąlygų 

žmonių visaverčiam fiziniam ir dvasiniam poilsiui organizuoti. 

Iš dalies informaciją apie objektus ir vietoves galima aptikti įvairiuose žemėlapiuose bei 

kituose šaltiniuose, tačiau realioje paieškos situacijoje ši informacija yra tik pagalbinė ir praktinis 
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vietovių pažinimas yra gerokai pranašesnis. Be abejo, mokėjimas naudotis žemėlapiais bei kitais 

šiuolaikiškais informacijos šaltiniais yra sveikintinas bet kuriam gidui. GPS navigatorių teikiamų 

paslaugų pažinimas padės orientuotis keliuose, dideliuose vandens telkiniuose ir ypač mariose 

bei jūroje. Šiuose įrenginiuose galima sužymėti patogias privažiuoti bei kibias vandens telkinio 

vietas ir išsaugoti jų geografines koordinates kelių metrų tikslumu prietaiso atmintyje, o tai yra 

labai patogu ir tikrai labai praverčia gidams. Naujausiuose GPS navigatoriuose naudojami 

skaitmeniniai žemėlapiai, kurie taip pat labai palengvina įvairius vietovių paieškos darbus. 

Mėgėjų žvejybos, aplinkos teisės aktai. Žvejybos gidas turi žinoti Mėgėjų žvejybos 

įstatymą, Mėgėjų žvejybos taisykles bei kitus meškeriojimą reglamentuojančius teisės aktus 

(pvz., saugomų žuvų limituotos žvejybos tvarką nusako atskiri teisės aktai, kurie teisine prasme 

gali būti „viršesni“ už bendrąsias šalies taisykles). Svarbu žinoti, kad meškeriojimo režimą 

saugomose teritorijose gali nusakyti ne tik Mėgėjų žvejybos taisyklės, bet ir šių konkrečių 

saugomų teritorijų nuostatos ir planai, kurie nėra minimi taisyklėse. Todėl planuojant 

meškeriojimą saugomoje teritorijoje būtina susipažinti su jos nuostatomis. 

Kitoks žvejybos režimas gali būti nustatytas privačiuose vandens telkiniuose bei 

valstybiniuose vandens telkiniuose, į kuriuos išduotas leidimas naudoti žūklės plotą. 

Taip pat žvejybos gidui rekomenduotina susipažinti su kitais gamtos išteklių naudojimą 

nusakančiais, su meškeriojimu ir buvimu gamtoje iš dalies susijusiais įstatymais. 

Teisės aktų sąrašas: 

1) Mėgėjų žvejybos įstatymas (Valstybės Žinios. 2004, Nr. 118-4395); 

2) Mėgėjų žvejybos taisyklės vidaus vandenyse (Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymas „Dėl mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse 

taisyklių patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2013,Nr. 4-127); 

3) Mėgėjų ir limituotos žvejybos jūrų vandenyse taisyklės (Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2013 m. sausio 14 d. įsakymas „Dėl mėgėjų ir limituotos 

žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2013, Nr. 6-238); 

4) Limituotos žvejybos tvarka (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. 

gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-1128 „Dėl limituotos žvejybos vidaus vandenyse 

organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų 

nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Valstybės žinios. 

2013, Nr. 2-48); 

5) Aplinkos apsaugos įstatymas (Valstybės žinios. 1992, Nr. 5-75); 

6) Jūros aplinkos apsaugos įstatymas (Valstybės žinios. 1997, Nr. 108-2731); 

7) Saugomų teritorijų įstatymas (Valstybės žinios. 1993, Nr. 63-1188); 

8) Žuvininkystės įstatymas (Valstybės žinios. 2000, Nr. 56-1648); 
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9) Miškų įstatymas (Valstybės žinios. 1994, Nr. 96-1872); 

10)  Lankymosi miške taisyklės (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. 

lapkričio 15 d. įsakymas Nr. D1-849 „Dėl lankymosi miške taisyklių patvirtinimo“. 

Valstybės žinios. 2013, Nr. 119-6014); 

11) Vandens įstatymas (Valstybės žinios. 1997, Nr. 104-2615); 

12) Žemės įstatymas (Valstybės žinios. 1994, Nr. 34-620); 

13) Saugomų teritorijų nuostatos (jei planuojama jose lankytis); 

14) Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (Valstybės žinios. 1985, Nr. 1-1); 

(straipsniai, nusakantys atsakomybę už mėgėjų žvejybos reglamentavimo bei kitus 

aplinkosaugos pažeidimus). 

Įstatymai ir kiti teisės aktai vis pasikeičia, todėl reikia stebėti šiuos pokyčius, domėtis 

naujausiomis jų redakcijomis. Pavyzdžiui, draudimų žvejoti žuvų neršto metu terminai gali būti 

koreguojami kiekvienais metais aplinkos ministro įsakymais atsižvelgiant į neįprastas 

hidrometeorologines sąlygas (potvyniai, sausros ir t. t.). 

Leidimų meškerioti įsigijimas. Žvejybos gidai turi išmanyti žvejybos leidimų įsigijimo 

būdus bei aspektus, taip pat leidimų lankytis saugomose teritorijose (ne visose teritorijose jų 

reikia) įsigijimo tvarką; mokėti juos įsigyti savo ir klientų poreikiams. 

Žuvų žinojimas. Žvejybos gidas privalo išmanyti žuvų rūšis (mokėti jas skirti) ir jų 

biologiją bei elgseną, žinoti jų geografinį paplitimą šalyje. Gidas privalo žinoti visas į Lietuvos 

raudonąją knygą (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 306 

„Dėl į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo 

patvirtinimo“. Valstybės žinios. 2000, Nr. 66-1998) įrašytas rūšis bei rūšis, saugomas 

tarptautinių susitarimų (Berno konvencija). 

Aplinkosauga. Žvejybos gidas turi žinoti, kur kreiptis pastebėjus aplinkosaugos 

reikalavimų pažeidimus, tokius kaip brakonieriavimas, žvejybos taisyklių nesilaikymas, 

šiukšlinimas, saugios laivybos nepaisymas, lankymosi saugomose teritorijose, lankymosi 

miškuose reikalavimų nesilaikymas ir t. t. Žinotina, kad skirtinguose šalies regionuose 

aplinkosaugos tarnybų kontaktiniai duomenys skiriasi (juos galima rasti Aplinkos ministerijos 

interneto svetainėje – http://www.am.lt); pastebėjus pažeidimus taip pat galima kreiptis 

bendrosios pagalbos numeriu 112. 

Žvejybos gidas gali išsilaikyti aplinkosaugos teisės aktų žinojimo egzaminą Aplinkos 

ministerijos padaliniuose (juos organizuoja regioniniai aplinkos apsaugos departamentai 

(RAAD) ir gauti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus įgaliojimus bei pažymėjimą. Šių 

įgaliojimų suteikimo tvarką reglamentuoja 2003 m. birželio 11 d. aplinkos ministro įsakymas Nr. 

294 (Valstybės žinios. 2003, Nr. 61-2818)). Neetatinio inspektoriaus pažymėjimas leis gidui 
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operatyviau reaguoti į aplinkosaugos pažeidimus; neetatiniai inspektoriai turi beveik tokias 

pačias teises, kaip ir valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, jie gali aiškintis pažeidimus 

iškart vietoje, nekviesdami valstybinių inspektorių, gali savarankiškai surašyti administracinės 

teisės pažeidimo protokolą. Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimas patvirtins 

gido aplinkosauginę kvalifikaciją, kuri suteiks jam papildomą vertę klientų akyse bei darbo 

rinkoje. 

Laivavedystė. Teikiant žvejybos gidavimo paslaugas Lietuvos vidaus vandenyse iš 

motorinių laivų, kurių variklio galingumas didesnis kaip 4 kW (5,4 AG), reikia turėti motorinių 

pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos liudijimą (čia tuo atveju, jei gidas nori pats valdyti 

laivą). Jei vidaus vandenyse (išskyrus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) naudositės 

mažiau galingais varikliais, ši kvalifikacija nėra būtina. Norint valdyti galingesnius motorinius 

laivus, reikia pateikti laivavedžių rengimo kursų baigimo pažymėjimą ir išlaikyti kvalifikacijos 

egzaminą (rengia Lietuvos saugios laivybos administracija – http://www.msa.lt), kuris suteiks 

teisę: 

- valdyti Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse motorinius pramoginius laivus ir kitas 

motorines plaukiojimo priemones, kurių variklių galingumas ne didesnis kaip 37 kW (50 AG). 

Šiems laivavedžiams išduodami motorinio pramoginio laivo laivavedžio kvalifikacijos 

liudijimai; 

- valdyti vidaus vandenyse ir jūrų pakrančių plaukiojimo rajonuose motorinius 

pramoginius laivus ir kitas motorines plaukiojimo priemones, kurių bendras variklių galingumas 

ne didesnis kaip 110 kW (150 AG). Šiems laivavedžiams išduodami motorinio pramoginio laivo 

laivavedžio tarptautiniai kvalifikacijos liudijimai. 

Laivavedžiui pravers išmanyti vandens transporto variklių veikimo principus ir 

mechaniką. 

Autrotransporto vairavimas. Be laivavedžio teisių, žvejybos gidui labai praverčia turėti 

autotransporto priemonių vairavimo teises (vairuotojo pažymėjimas). Didžioji dalis meškeriotojų 

žvejoti vyksta automobiliais, žvejybos gidai irgi ne išimtis. Jie taip pat gali pasiūlyti savo 

klientams tikrai populiarias gabenimo į / iš žvejybos paslaugas; autotransportas taip pat dažnai 

yra reikalingas atgabenti plaukiojimo priemonę (valtį, katerį) prie vandens telkinio. 

Echolotas. Teikiant žvejybos gidavimo paslaugas iš laivų reikia mokėti naudotis 

šiuolaikiniais echolotais, jie nusako vandens telkinių dugno reljefą bei padeda rasti žuvų buvimo 

vietas. Echolotais meškeriotojai taip pat naudojasi žvejodami žiemą nuo ledo. 

Hidrometeorologija. Žvejybos gidas turi mokėti naudotis hidrometeorologinių duomenų 

ir prognozių resursais. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos internetinėje svetainėje 

(http://www.meteo.lt), be įprastų orų prognozių, teikiama hidrologinė informacija apie vandens 
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telkinių lygį ir temperatūrą, svetainėje rasite skaitmeninių prognozių žemėlapius, kurie nusako 

numatomus meteorologinių parametrų pokyčius kas valandą, taip pat vėjo žvarbumo bei 

ultravioletinės spinduliuotės prognozes. 

Kalbų mokėjimas. Būtina paminėti ir kitų šalių kalbų mokėjimą, kas leis gidui dirbti su 

meškeriotojais iš užsienio. Pravartu pasidomėti ir išmokti specifinę meškeriojimo terminologiją. 

Tam daugiausiai pasitarnaus užsienio periodinės spaudos skaitymas, kitų šalių televizijos laidų 

apie meškeriojimą žiūrėjimas. Geras meškeriojimo terminologijos žinojimas kai kada gali būti 

daug svarbesnis nei bendras kalbos mokėjimo lygis. Žvejybos gido darbe pagrindinis 

bendravimas bus būtent apie meškeriojimą – visa kita nėra taip svarbu. Todėl būtinai reikia 

žinoti įrankių, masalų ir gaudymo būdų, technikų pavadinimus, žuvų pavadinimus, vandens 

telkinius ir jų būklę apibūdinančių parametrų pavadinimus (gilu, seklu, dugnas, paviršius, 

vandens sluoksniai ir lygiai, krantas, srovė ir t. t.), meteorologinių reiškinių (vėjuota, banguota, 

lyja, sninga, pūga, žaibuoja, liūtis ir t. t.) pavadinimus, nes jei mokėsite pakalbėti tik apie orą bei 

bendrinėmis temomis ir nemokėsite paaiškinti svečiui iš užsienio, kaip tinkamai užmesti ir 

pravesti masalą kuo arčiau gaudomos žuvies – naudos iš kalbos žinojimo bus nedaug. 

Bendravimo psichologija. Labai pravers bendravimo psichologijos pagrindai. Gido 

darbas numato, kad bendrausite su nemažai įvairių žmonių. Natūralu, kad anksčiau ar vėliau gali 

kilti kažkokių nesusipratimų ar net konfliktų, todėl gidui pageidautina mokėti valdyti tokias 

kritines situacijas. 

Veiklos reglamentas, Turizmo įstatymas. Šiuo metu Lietuvoje nėra jokių specialiai 

žvejybos gidų veiklą reglamentuojančių teisės aktų. Iš vienos pusės, žvejybos gidų veikla turėtų 

būti priskiriama turizmo sričiai ir reglamentuojama Turizmo įstatymo (taip yra daugelyje 

užsienio šalių, be to, gido apibrėžtis yra pateikta Turizmo įstatyme (Valstybės žinios. 1998, Nr. 

32-852; 2011, Nr. VIII-667)): 

Gidas – teisės aktų nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantis fizinis asmuo, 

kuris ekskursijų metu suteikia specialią informaciją apie lankomus muziejus, meno galerijas, 

gamtos, kultūros, mokslo, parodų ar kitus objektus arba vietoves. 

Šią sąvoką galima taikyti ir žvejybos gidams, tačiau norėdamas gauti Turizmo 

departamento patvirtintą gido pažymėjimą gidas turi turėti aukštąjį išsilavinimą, būti išklausęs ne 

trumpesnį kaip 250 akademinių valandų specialų gidų rengimo kursą, kuris apima ekskursijų 

rengimo ir vedimo metodikos, retorikos, profesinės etikos, bendravimo, psichologijos, Lietuvos 

kultūros, istorijos ir geografijos disciplinas, ir būti išlaikęs praktinį ekskursijų vedimo egzaminą. 

Gidų kursų išklausymas nėra privalomas, kai asmuo yra baigęs aukštąją mokyklą, kurios 

mokymo programoje yra visi gidų kursų pavyzdinėje programoje nurodyti dalykai su atitinkamu 
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šių dalykų mokymosi valandų skaičiumi; arba kai asmuo turi aukštąjį išsilavinimą ir yra eksternu 

išlaikęs nurodytų gidų kursų teorinį ir praktinį egzaminus. 

Šiuos reikalavimus nusako Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 

direktoriaus įsakymas „Dėl gidų profesinės kvalifikacijos reikalavimų ir pažymėjimų išdavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Valstybės žinios. 2011, Nr. 141-6653; 2014, Nr. 2014-15184). 

Esant galimybei ir norui, galima įgyti ir tokius kvalifikacinius reikalavimus bei gauti gido 

pažymėjimą kaip papildomą kompetencijų įrodymą. Tačiau žvejybos gidui šiuo metu tai nėra 

privaloma. 

Kai kurios žvejybos gidų paslaugos gali būti traktuojamos kaip turizmo paslaugų rūšis. 

Turizmo įstatyme tarp turizmo paslaugų rūšių minima, kad pastarosioms priskiriamos vežimo, 

[...], pramogų, [...], vandens ir kitos turizmo paslaugos. Turizmo paslauga – savarankiška, už 

užmokestį turistams teikiama kelionių organizavimo, apgyvendinimo, maitinimo, vežimo, turistų 

informavimo, pramogų ar kita paslauga (Valstybės žinios. 1998, Nr. 32-852; 2011, Nr. VIII-

667). Todėl žvejybos gidams būtina stebėti įstatyminius pokyčius turizmo srityje, kad nepažeistų 

kokio nors naujo įstatyminio reikalavimo. 

 

4.3.2. Žvejybos išvykos (turo) organizatoriaus kompetencijos ir veiklos 

Žvejybos turo organizatorius privalo gerai numanyti, kokių tiksliai paslaugų gali 

prireikti meškeriotojui, kurių neteikia žvejybos gidai, bei žinoti, kaip tokias paslaugas sukurti 

(arba rasti, kur nupirkti) ir kaip jas visas kartu paversti patraukliu galutiniu produktu – 

organizuota žvejybos išvyka bei parduoti ją galutiniam vartotojui – meškeriotojui. Jeigu 

žvejybos gido svarbiausia kompetencija yra mokėjimas gerai meškerioti žuvis, tai žvejybos 

organizatoriaus svarbiausia kompetencija – mokėti gerai organizuoti meškeriojimo išvyką, kurią 

sudaro daugiau paslaugų nei tik žvejybos gido paslaugos. Tam reikia būti pasirengusiam suteikti 

papildomas paslaugas savo pastangomis arba pasisamdžius kitus paslaugų teikėjus. Pastariesiems 

veiksmams atlikti reikia gerai orientuotis turizmo paslaugų rinkoje bei išmanyti turizmo 

infrastruktūrą. 

Meškeriojimo išvykos organizavimą galime suskirstyti į dvi esmines paslaugų dalis:  

1)  žvejybos gido paslaugos;  

2) kitos žvejybos organizatoriaus teikiamos paslaugos (kurias dažniausiai sudaro įprasto 

turizmo paslaugos). 

Meškeriotojai, pageidaujantys žvejybos organizavimo paslaugų, retai kada perka 

aukščiau išvardytas paslaugų dalis atskirai. Parduodant arba siūlant organizuoti visiškai 

sukomplektuotą žvejybos turą, organizatoriui daugiausiai prireiks žvejybos gidų paslaugų, kurias 

teks pirkti (išskyrus atvejus, kai organizatorius tuo pačiu yra ir žvejybos gidas (-ai) bei gali pats 
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suteikti reikiamas gidavimo paslaugas). Todėl organizatorius turi gerai išmanyti žvejybos gidų 

darbo rinką – žinoti, kur, kada, už kiek ir kokias paslaugas siūlo žvejybos gidai. 

Žvejybos išvyką sudaro keliavimo, maitinimo, apgyvendinimo, žvejybos (žvejybos gido 

paslaugos), kitos administracinės (leidimai, vizos, draudimai) bei papildomos (gamtinių, 

kultūrinių objektų lankymas bei kt.) paslaugos. Todėl žvejybos išvykų organizatorius turi 

nusimanyti transportavimo paslaugų sektoriuje, pažinoti apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų 

infrastruktūrą bei bendrai išmanyti žvejybos turo organizavimo ypatumus ir administravimą. 

Organizatorius turi mokėti sudėlioti išvykos logistiką (kelionės planavimą laike). Tam 

jis turi pažinoti turizmo transporto sistemą, mokėti joje užsakyti bilietus ar išsinuomoti reikiamą 

transportą. Taip pat orientuotis specifinio transporto paslaugų sektoriuje (vandens transporto, 

mažosios aviacijos, sniegaeigių ir t. t.), žinoti, kur ir kokio tipo, už kokią kainą galima rasti 

reikiamų paslaugų. Galimi variantai, kai organizatorius pats turi / valdo reikiamą transportą ir 

teikia jo paslaugas meškeriotojams savarankiškai. 

Organizuojant apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas reikia žinoti, kur tokias paslaugas 

galima rasti, kas jas teikia, kokia kaina ir t. t. Meškeriotojai dažnai pageidauja apgyvendinimo 

prie žuvaujamų vandens telkinių ar netoli jų, todėl racionalu naudotis kaimo turizmo sodybų 

paslaugomis. Vasaromis galima pasiūlyti apsigyventi ir lengvose turistinėse palapinėse. 

Pasitaiko, kai klientai nori gyventi miestų viešbučiuose ir kasdien vykti žvejoti iš jų bei vakarais 

grįžti. Apgyvendinimo paslaugos ir kaimo turizmo paslaugos nusakomos Turizmo įstatyme: 

Apgyvendinimo paslauga – savarankiška, už užmokestį atliekama ekonominė veikla, 

kuria sudaromos sąlygos tenkinti nakvynės ir higienos poreikius. 

Kaimo turizmo paslauga – savarankiška, už užmokestį turistams kaimo gyvenamojoje 

vietovėje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 3000 gyventojų, teikiama apgyvendinimo 

paslauga, kai kartu sudaromos sąlygos tenkinti maitinimo, poilsio, pramogų ar renginių 

organizavimo poreikius. 

Žvejybos išvykų organizatorius, kaip ir žvejybos gidas, turi išmanyti leidimų meškerioti 

įsigijimo tvarką, leidimų lankytis saugomose teritorijose išdavimo tvarką. Organizuojant 

meškeriojimo išvykas turistams iš kitų šalių arba išvykstamąsias žvejybos keliones, būtina 

išmanyti kelionės draudimo paslaugų, vizų išdavimo bei kitų formalumų administravimą. 

Kadangi organizatoriams tenka pardavinėti galutinį produktą (paslaugų rinkinį), jie turi gerai 

išmanyti pardavimų pradmenis. 

Žvejybos išvykų organizatorių veikla, kaip ir žvejybos gidų, gali būti laikoma turizmo 

paslaugų rūšimi. Turizmo veiklą Lietuvoje reglamentuoja Turizmo įstatymas (Valstybės žinios. 

1998, Nr. 32-852; 2011, Nr. VIII-667), su kuriuo žvejybos turų organizatoriai turi būti 

susipažinę. Nors įstatyme žvejybos turizmas nėra minimas, kai kurios jo nuostatos gali būti (arba 
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yra, priklausomai nuo veiklos pobūdžio ir masto) taikytinos ir rekreacinės žūklės paslaugų 

teikėjams. 

Toliau pateikiamos Turizmo įstatymo sąvokos ir apibrėžtys, kurios gali būti taikomos 

žvejybos turizmui, žvejybos išvykų organizatorių ir žvejybos gidų veikloms. 

Kelionių organizatorius – turizmo paslaugų teikėjas, reguliariai rengiantis 

organizuotas turistines keliones, teikiantis ir (ar) parduodantis kelionių organizavimo paslaugas 

turizmo paslaugų vartotojams tiesiogiai arba per kelionių pardavimo agentus ir (ar) teikiantis ir 

(ar) parduodantis kitas turizmo paslaugas. 

Kelionių organizavimo paslauga – savarankiška, už užmokestį atliekama ekonominė 

veikla, apimanti organizuotų turistinių kelionių rengimą ir (ar) jų pardavimą. 

Organizuota turistinė kelionė – iš anksto už bendrą kainą parengtas arba siūlomas 

įsigyti turizmo paslaugų rinkinys, kurį sudaro ne mažiau kaip dvi ilgesnės kaip 24 valandų 

bendros trukmės turizmo paslaugos (apgyvendinimo, vežimo, kita pagrindinę kelionės dalį 

sudaranti turizmo paslauga, nesusijusi su apgyvendinimu ar vežimu) arba į kurį yra įtraukta 

nakvynė. 

Lietuvos Respublikos turizmo paslaugų teikėjas – siūlantis arba teikiantis turizmo 

paslaugas valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės 

aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turintis teisę gyventi Lietuvos 

Respublikoje (toliau – turizmo paslaugų teikėjas fizinis asmuo), arba Lietuvos Respublikoje 

įsteigtas juridinis asmuo ar jo padalinys, taip pat valstybės narės juridinio asmens ar kitos 

organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje (toliau – turizmo paslaugų teikėjas 

juridinis asmuo). 

Turizmo įstatymo 4 str. 2 p. numato, kad Lietuvos Respublikoje kelionių organizavimo 

paslaugas nuolat gali teikti Lietuvos Respublikos turizmo paslaugų teikėjai, turintys Valstybinio 

turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos ministerijos (toliau – 

Valstybinis turizmo departamentas) išduotą pažymėjimą, patvirtinantį teisę vykdyti šią veiklą. 

Pažymėjimą išduoda Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos. 

Turizmo veiklos pažymėjimo įsigijimas nėra labai sudėtingas procesas, tačiau jis 

pareikalaus kelių mėnesių laiko ir papildomų išlaidų. Pagrindines finansines sąnaudas sudarys 

įmoka už galiojantį draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimą arba finansų 

įstaigos laidavimą ar garantiją. Draudimo įmonei reikės pateikti įmonės praėjusių metų metinę 

finansinę ataskaitą arba, jei įmonė yra naujai įsteigta – įmonės veiklos verslo planą. 

Siekti įgyti ar nesiekti įgyti kelionės organizatoriaus pažymėjimą – teks apsispręsti 

savarankiškai pagal siūlomų paslaugų pobūdį ir pardavimų apimtis. Jei planuojate steigti įmonę, 

nuolat organizuoti žvejybos išvykas su nakvynėmis, pardavinėti žvejybos keliones savo šalyje 
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bei išvykas svetur – įsigyti kelionių organizatoriaus pažymėjimą yra privalu. Bet kuriuo atveju 

dėl planuojamos žvejybos organizatoriaus veiklos rekomenduotina pasikonsultuoti Turizmo 

departamente. 

Žvejybos išvykų organizatorių veiklą galima suskirstyti pagal teikiamų paslaugų kilmę: 

1) žvejybos išvykos paslaugas sudaro tik trečiųjų asmenų teikiamos paslaugos; tai yra 

organizatorius iš daugelio įvairių, kitų asmenų teikiamų paslaugų sukuria naują produktą – 

žvejybos išvyką. 

2) žvejybos išvykos galutinę paslaugą-produktą sudaro savarankiškai organizatoriaus 

teikiamos paslaugos bei trečiųjų asmenų teikiamos paslaugos. Savarankiškai teikiamos paslaugos 

– tai paslaugos, kurioms teikti organizatorius turi investuoti savo lėšas. Pavyzdžiui, turėti 

nuosavą autotransportą, laivą, kt. ir juo vežioti meškeriotojus; turėti nuolatinių darbuotojų, pvz., 

žvejybos gidų, vairuotojų, kita; turėti savo nekilnojamąjį turtą ir teikti apgyvendinimo paslaugas 

jame ir t. t. 

3) žvejybos išvykos paslaugų didžiąją dalį arba visas paslaugas sudaro tik savarankiškai 

organizatoriaus teikiamos paslaugos. Tokia veikla būdinga teikiant paslaugas žvejybos 

stovyklose, bazėse ir panašiai, t. y. turint ar valdant žvejybos turizmo paslaugų teikimo verslą. 

Žvejybos bazės dažnai teikia visas būtinas meškeriotojui paslaugas: žvejybos gidų, 

apgyvendinimo ir maitinimo, transportavimo ir specializuoto transporto bei kt. Dažnai tokie 

organizatoriai turi meškeriojimo valdymo teises savo ar sutartimis jiems priskirtuose vandenyse, 

kuriuose jie rūpinasi žuvų išteklių ir aplinkos apsauga, neretai ir žuvų veisimu. 

Žvejybos išvykų organizatoriai teikdami paslaugas gali siūlyti meškeriotojams dviejų 

tipų produktą: visiškai organizuotą išvyką, kurią sudaro ne mažiau nei n paslaugų skaičius; arba 

siūlyti meškeriotojams patiems susikomplektuoti paslaugų rinkinį iš įvairių atskirų paslaugų 

pagal asmeninius poreikius ir finansines galimybes. 

Žvejybos išvykų organizatoriai taip pat gali perpardavinėti kitų šalių žvejybos turų 

organizatorių paslaugas-keliones. Šios paslaugos yra tikrai paklausios. Organizatoriai gali ieškoti 

naujų klientų užsienyje savo šalies žvejybos organizatoriams – t. y. siūlyti įvairius žvejybos 

turizmo produktus užsienio rinkose. Kiekviena šių veiklų (išvardytų šiame puslapyje) 

pareikalaus specifinių žinių ir kompetencijų. 

 

 

 

 

 

4.3.2.1. lentelė. Žvejybos gido ir žvejybos išvykų organizatoriaus kompetencijos 



Vadovėlis. 4 skyrius 

178	  
  

(„+“ ženklų skaičius nusako kompetencijos turėjimo svarbą) 
 

  Žvejybos gidas Žvejybų organizatorius 

Meškeriojimo išmanymas +++ +++ 

Meškeriojimo praktika, žvejybos teritorijų ir 

infrastruktūros pažinimas 
+++ ++ 

Žūklės įrankių ir įrangos išmanymas +++ + 

Žuvų rūšių pažinojimas +++ + 

Saugomų teritorijų lankymo išmanymas +++ +++ 

Žvejybos leidimų įsigijimo tvarka +++ +++ 

Naudojimasis echolotu ++ - 

Naudojimasis GPS navigatoriumi ++ - 

Žemėlapių skaitymas ++ ++ 

Hidrometeorologinės informacijos  

resursų išmanymas 
++ + 

Mėgėjų žvejybos teisės aktų išmanymas +++ ++ 

Kitų (aplinkos) teisės aktų pažinojimas ++ ++ 

Turizmo teisės aktų pažinojimas + +++ 

Aplinkosaugos tarnybų kontaktai ir veikla ++ + 

Užsienio kalbų mokėjimas ++ +++ 

Bendravimo psichologija +++ ++ 

Turizmo transporto paslaugos ir logistika + +++ 

Apgyvendinimo, maitinimo paslaugų tinklo 

(infrastruktūros) žinojimas 
+ +++ 

Pardavimų pagrindai ++ +++ 

Kelionės draudimo paslaugų žinojimas + ++ 

Laivavedžio teisės ++ - 

Autotransporto vairavimo teisės +++ ++ 

Žvejybos turizmo rinkos išmanymas ++ +++ 
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4.4. Mėgėjų žvejybos teikėjų paslaugų pardavimas 

4.4.1. Žvejybos gido paslaugų aprašo sudarymas 

Sukūrus žvejybos paslaugų paketą svarbu tinkamai jį pateikti vartotojui – meškeriotojui. 

Tam reikia mokėti sudaryti galutinio produkto (paslaugų paketo) tikslų ir aiškų aprašą, kuriame 

bus pateikiama visa meškeriotojui aktuali ir reikalinga informacija apie suteikiamas paslaugas. 

Svarbiausia informacija meškeriotojui yra siūlomas žūklės objektas (žuvų rūšys), jų 

gaudymo būdai ir meškeriojimo vykdymo vieta. Nurodant žuvų rūšis, svarbu pateikti jų dydį ir 

apytikslę tikimybę sugauti tam tinkamo dydžio egzempliorius. Dažniausiai tokia galimo laimikio 

dydžių sklaida priklauso nuo metų laiko / sezoniškumo. Informaciją, kada galimai kimba 

didžiausi individai, galima aptikti literatūroje, tačiau geriausiai ją pateiks žūklės gidai. 

Organizatoriai, kurie verčiasi žvejybų organizavimu ne vienerius metus, stengiasi kaupti 

sugavimų statistiką, kurią vėliau naudoja savo rinkodaroje. Žvejybinių kelionių kaina dažnai 

priklauso nuo metų laiko, nes nuo jo priklauso gamtinės aplinkos sąlygos ir atitinkamai 

sugavimai. Tuomet, kai žuvų sugavimai geresni, paslauga gali būti brangesnė. Geresni sugavimai 

ne visada reiškia didelius kiekius. Pavyzdžiui, gali būti sugaunama nedaug žuvų, tačiau jos 

individai gali būti trofėjinių, t. y. rečiau sugaunamų dydžių. Yra žvejų, kurie orientuojasi į žuvų 

kiekius (dažniau pradedantieji žvejai), o yra žvejų, kurie orientuojasi į žuvų dydį. Pavyzdys, kaip 

pasiskirsto žuvų sugavimai, jų dydžiai ir savaitinių išvykų kainos, pateiktas 4.4.1.1. paveiksle ir 

4.4.1.1. lentelėje. Iš jos matyti, kad kainos didžiausios tuomet, kai geresni sugavimai kiekio 

prasme. Iš tikrųjų pateiktoje medžiagoje (paveiksle ir lentelėje) neatsispindi, kad sezono 

pradžioje daugiausiai gaudomos stambios lašišos, kurios užeina į upes iš jūros pirmosios 

(smulkesnės lašišos užeina į upes vėliau). Atitinkamai pagauti nedidelę lašišą beveik nėra 

galimybių, nes jų upėje tuomet tiesiog nėra. Todėl ir kainos sezono pradžioje yra triskart 

didesnės. Visas šias subtilybes reikia aiškiai pateikti vartotojui. 

Teikiant informaciją apie žuvų rūšis kitoms šalims, rekomenduojama papildomai rašyti 

ir lotyniškus žuvų pavadinimus, tai padės išspręsti kai kada pasitaikančius vertimo 

nesusipratimus. 

Kitas etapas yra informacijos apie žvejybos vietovės pasiekiamumą pateikimas: kada ir 

kokiu transportu tai įmanoma padaryti, kiek užtruks ir t. t. Taip pat kokiomis datomis galimos 

paslaugos, kiek žmonių gali dalyvauti organizuotoje žvejyboje, kiek pagalbinio personalo 

aptarnaus meškeriotojus, kiek žvejybos gidų bei kokiomis kalbomis jie kalba, apgyvendinimo ir 

maitinimo sąlygos (jei teikiate šias paslaugas) ir tikslus teikiamų paslaugų sąrašas, kas sudaro 

galutinę paslaugos kainą. 
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Papildomai pateikiama informacija, kokias paslaugas galite dar pasiūlyti, kokių 

reikalavimų reikia laikytis meškeriotojui išvykos metu, kaip vyksta paslaugų rezervavimas, 

apmokėjimas, anuliavimas, kokiais kontaktais galima susisiekti su organizatoriumi. 

 

4.4.1.1. lentelė. Aplinkos sąlygų, lašišų sugavimų ir kainų pasiskirstymas pagal savaites 

Drozdovkos upėje, Kolos pusiasalyje, Rusijos Federacijoje 2012 m. 
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4.4.1.1. pav. Aplinkos sąlygų, lašišų sugavimų ir kainų pasiskirstymas pagal savaites 

Drozdovkos upėje, Kolos pusiasalyje, Rusijos Federacijoje 2012 m. 

 

Meškeriojimo išvykos aprašą sudaro: 

1) aprašo pavadinimas (trumpai – kur ir ką siūlote meškerioti); 

2) vietovė, kurioje vyksta meškeriojimas, atstumai iki artimiausių gyvenamųjų 

vietovių; 

3) gaudomos žuvų rūšys, jų dydžiai, žvejybos ir laimikių sezoniškumas ir t. t.; 

4) gaudymo būdai ir įrankiai (pastarieji gali būti aprašyti papildomos informacijos 

skiltyje); 

5) žvejybos vietovės pasiekiamumas, naudojamas / rekomenduojamas transportas; 

6) tikslinio, specialaus transporto naudojimas (laivai, malūnsparniai, visureigiai); 

7) bendra išvykos / paslaugų trukmė; 

8) galimos paslaugų suteikimo datos (apytikslės arba tikslios, jų koregavimo 

galimybės); 

9) aptarnaujamų meškeriotojų skaičius; 

10) aptarnaujančio personalo skaičius; 

11) apgyvendinimo ir maitinimo sąlygos (jei teikiamos); 

12) telekomunikacijos ryšių prieinamumas ir veikimas meškeriojimo vietoje (mobilusis 

ryšys, internetas); 

13) galutinio produkto (paslaugų rinkinio) kaina arba atskirų paslaugų kainos vienam 

asmeniui ar grupei; 

14) paslaugų, įeinančių į galutinę kainą, tikslus sąrašas; 

15) papildomų paslaugų, kurias gali suteikti gidas ar organizatorius, sąrašas su kainomis 

arba be jų; 

16) paslaugos (-ų) užsakymo, apmokėjimo ir atšaukimo tvarka; 

17) papildoma informacija (kokią žvejybos įrangą reikia turėti, kokius drabužius dėvėti, 

saugos reikalavimų išdėstymas); 

18) galimi nesklandumai (sąrašas įvykių / priežasčių, dėl kurių gali kilti keblumų 

vykdant paslaugas ir kurios gali kilti ne dėl organizatoriaus kaltės – pavyzdžiui, 

skrydžių, išplaukimų į jūrą atidėjimai dėl meteorologinių sąlygų, techninių gedimų 

ir kt.); 

19) kontaktai susisiekti su paslaugų teikėju. 

Dalis šios informacijos gali būti dubliuota vizualine medžiaga. Galima pateikti žvejybos 

vietų, pagaunamų žuvų, specialaus transporto, apgyvendinimo sąlygų nuotraukų. Svarbu, kad jos 
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aiškiai parodytų potencialiam klientui, ką jis patirs pirkdamas meškeriojimo paslaugas. Todėl 

pageidautina, kad nuotraukos pabrėžtų siūlomo produkto išskirtinumą, patrauklumą, sukeltų 

meškeriotojų susidomėjimą. 

4.4.2. Žvejybos paslaugų pardavimas 

Žvejybos paslaugų teikėjai turi išmanyti ne tik kaip sukurti žvejybos paslaugų 

produktus, bet ir kaip juos parduoti galutiniam vartotojui – meškeriotojui. Žvejybos gidai iš 

dalies ar visiškai gali perkelti šiuos rūpesčius ant žvejybų organizatorių dviem būdais: arba teikti 

paslaugas organizatoriams bei atitinkamai jų klientams (tuomet tai būtų paslaugų pardavimo, 

arba kitaip – verslo santykiai), arba daryti tą patį tiesiog įsidarbinant pas organizatorius (tuomet 

tai būtų darbiniai santykiai). Žvejybos gidai gali ieškoti klientų savarankiškai ir teikti savo 

paslaugas be tarpininkų. 

Kuris variantas geresnis, kiekvienam teks spręsti savarankiškai pagal turimas 

kompetencijas, situaciją darbo rinkoje bei kitas aplinkybes. Jei žvejybos gidas turi pardavimų 

kompetencijų ir gali savarankiškai užtikrinti reikiamą meškeriotojų paklausą be tarpininkų, 

tuomet gal ir neapsimoka dirbti per tarpininkus (žvejybos turų organizatorius). Tačiau reikia 

nepamiršti, kad tuomet gidams reikia savarankiškai pasirūpinti veiklos įteisinimu, socialinėmis 

garantijomis ir jų mokesčiais bei kitais darbinės veiklos formalumais. 

Įsidarbinimas pas organizatorių turi tam tinkamų privalumų. Iš vienos pusės, nereikia 

rūpintis veiklos įteisinimu ir administravimu bei darbo santykiai suteikia aiškias socialines 

garantijas. Kitas privalumas yra tai, kad žvejybos gidui nereikia užsiimti pardavimais bei kitais 

veiklos administravimo bei vystymo darbais, t. y. nustatomos aiškios ir tikslios darbinės veiklos 

ribos. Iš kitos pusės, žvejybos gidas kažkiek praranda savarankiškumo savo darbo veiksmuose, 

nes tuomet jis turi viršininką. Bet kuriuo atveju vis vien kažkam teks pardavinėti paslaugų 

produktus. 

Pardavimai – tai esminis veiklos sėkmės ar net išgyvenimo rodiklis, jo reikšmė verslo 

pradžioje ir plėtroje lemiama. Norint, kad klientas mokėtų už produktą, reikia jam parodyti, kad 

gauta nauda bus didesnė už kainą, kurią jis sumokės – kitaip klientas tiesiog nepirks. Taigi 

geriems pardavimams  būtinos dvi sąlygos: 

Pirmoji sąlyga – vartotojas turi būti įsitikinęs, kad produkto ar paslaugos atnešama 

nauda iš tikrųjų yra didesnė už kainą. Iš vienos pusės, visi moka tą pačią kainą už tą patį 

produktą, tačiau svarbu suprasti, kad kiekvienas šią naudą mato vis kitokiu kampu ir suvokia 

skirtingai. Kaip gi įtikinti tuos skirtingus pirkėjus, kad pirkti visgi verta? 

Antroji sąlyga – pardavėjas turi sugebėti parodyti klientui, kad produkto ar paslaugos 

teikiama nauda yra didesnė už mokamą kainą. Šis gebėjimas nėra eilinis ir reikalauja daug 

praktinės patirties ir įgūdžių. Pardavėjas, sugebėjęs įtikinti potencialų pirkėją, kad pirkti tikrai 
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verta, galų gale parduoda savo produktą. Tokius pardavėjus verslas labai vertina, nes būtent nuo 

jų priklauso pardavimų ir iš dalies (toli ne mažiausios) ir paties verslo sėkmė. 

Todėl norint parduoti savo produktą rekomenduotina susipažinti su pardavimų 

pradmenimis, strategijomis, teorijomis. Šios žinios labai svarbios verslo egzistavimui. 

Jau daugiau nei šimtą metų pardavimų varomoji jėga yra reklama, kuri leidžia tikslingai 

informuoti potencialų klientą apie siūlomas paslaugas. Mūsų atveju svarbu susipažinti, kokiais 

reklaminiais kanalais galima pasiekti meškeriotojus. Šių kanalų išties nemažai, tad teks nemažai 

pagalvoti, kuriuos jų rinktis. Sprendimus turėtų lemti tai, kokią tiksliai meškeriotojų auditoriją 

norima pasiekti, kas savo ruožtu priklauso nuo siūlomų paslaugų tipo ir jų kainų. 

Pagrindiniai informaciniai kanalai, kuriais gali būti pasiekiami meškeriotojai, yra: 

1) specializuota, meškeriotojams skirta spauda. Vien Lietuvoje šiuo metu leidžiami 

penki žvejybos žurnalai, kuriuos skaito dešimtys tūkstančių skaitytojų. Tai puiki 

informacinė terpė, kurią ypač skaito pradedantieji meškeriotojai, tad žvejybos gidų 

paslaugos jiems turėtų būti labai aktualios. Čia galima tiesioginė reklama 

(skelbimai) bei straipsniai, nupasakojantys apie meškeriotojui siūlomą naują 

produktą; 

2) televizijos laidos. Šiuo metu Lietuvoje yra keturios laidos apie meškeriojimą, kurių 

auditorija labai plati. Juk jas dažnai žiūri ne tik meškeriotojai, bet ir jų šeimų nariai, 

draugai, giminės ir t. t. Visi šie žmonės gali norėti padovanoti meškeriojimo 

paslaugas savo artimiesiems. Meškeriotojams skirtas laidas daugiausiai žiūri labai 

įvairi auditorija – nuo pradedančiųjų iki pažengusių žvejų; 

3) žvejybos reikmenų parduotuvės. Čia apsilanko beveik visi meškeriotojai, 

nepriklausomai nuo amžiaus, pajamų, žinių lygmens ir t. t. Lietuvoje yra apie 300 

mažmeninės prekybos parduotuvių (>200 įmonių), tad reklama jose yra ganėtinai 

tikslinga. Čia galima įsirengti reklaminį stendą, pakabinti plakatą, sudėlioti savo 

paslaugų reklaminius lankstinukus prie kasos ir t. t.; 

4) meškeriojimo renginiai (varžybos, susitikimai, kt.). Juose renkasi ir profesionalūs 

meškeriotojai (varžybų dalyviai), ir mažiau pažengę, tačiau labai besidomintys 

meškeriotojai (varžybų žiūrovai). Pastarieji yra labai aktyvūs meškeriojimo prekių 

ir paslaugų vartotojai. Renginiuose galima pasireklamuoti įsteigiant prizus (pvz., 

žvejybinę kelionę), įrengiant reklaminį stendą, plakatą; 

5) internetas (meškeriojimui skirtos svetainės, forumai, blogai, elektroninės 

meškeriojimo prekių parduotuvės ir t. t.). Versle ypač dažnai sakoma, kad jei tavęs 

nėra internete, tu neegzistuoji. Internetiniai reklamos kanalai išties labai veiksmingi 

ir svarbūs. Beveik visuose internetiniuose resursuose galima užsakyti reklamą, ir 
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tiesioginę (skelbimai, baneriai), ir netiesioginę (reklaminiai straipsniai, kuriuose 

minimos jūsų paslaugos). 
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Priedai 

Priedas 1. Darnaus vystymosi mėgėjų žvejyboje pavyzdžiai 

Pavyzdys (A). Paveiksle 1.1. galime pamatyti vieną iš darnaus vystymosi pavyzdžių – 

ryšį, nusakantį mokesčio už žuvų išteklių panaudojimą ir iš to gaunamas naudas. Meškeriotojai, 

naudodami žuvų išteklius, sumoka valstybei mokesčius už žvejybos leidimus. Surinktos lėšos 

skiriamos tik žuvų išteklių apsaugai ir veisimui, kas užtikrina išteklių stabilumą. Gera išteklių 

būklė skatina pirkti žvejybos leidimus bei bendrąją MŽS plėtrą, t. y. prisideda prie darbo vietų ir 

papildomos ekonominės vertės kūrimo. Toks arba panašus išteklių valdymo mechanizmas yra 

naudojamas daugelyje valstybių, tarp jų ir Lietuvoje.  

 

 
 

1. 1. pav. Naudų pasiskirstymas mėgėjų žvejyboje 
Šaltinis: Adelšin, V. (2012). Mėgėjų žvejybos valdymo optimizavimas Lietuvoje  

(atsižvelgiant į naująjį žvejybos įstatymą (Valstybės žinios. 2012, Nr. 108-5463). 

 

Lietuvoje mokestis už mėgėjų žvejybos leidimą Mėgėjų žvejybos įstatyme įvardijamas 

kaip įmoka, skirta žuvų ištekliams atkurti ir išsaugoti (Valstybės žinios. 2012, Nr. 108-5463), tai 

aiškiai nusako mokesčio panaudojimo tikslus. Pavyzdžiui,  2014 m. iš šio mokesčio buvo 

surinkta 6 mln. Lt (Mėgėjų žvejybos…, 2015). Žinant, kad visų Lietuvos gyvosios gamtos 

apsaugos inspektorių metinis atlyginimų fondas yra maždaug 1 mln. Lt, mėgėjų žvejybos indėlis 

(mokesčio už leidimus meškerioti pavidalu) į aplinkosaugą yra žymus. Iš mokesčių už mėgėjų 

žvejybos leidimus 2012–2015 m. buvo finansuojamos aplinkosaugos ir žuvų įveisimo 

valstybiniuose žuvininkystės telkiniuose programos – t. y. buvo mokami atlyginimai 

inspektoriams bei žuvų veisimo sektoriaus darbuotojams, tai prisidėjo prie darbo vietų išlaikymo 

ir kūrimo, atitinkamai ir prie kitų mokesčių valstybei (Mokesčių inspekcijai – nuo  darbo 

santykių ir pelno mokesčiai (žuvivaisos sektoriaus); socialinio draudimo fondui – nuo  darbo 

santykių). 



Vadovėlis. Priedai 

188	  
  

Pavyzdys (B). Natūralu, kad mėgėjų žvejybos sektorius būdamas stambiu verslu sukuria 

daug darbo vietų. Didžioji jų dalis yra miestuose ar netoli jų (įrangos gamybos, prekybos ir 

paslaugų sektorius), tačiau kita jų dalis sukuriama periferinėse (provincijos, kaimo) teritorijose, 

kur darbo vietų nedaug ir kur jų labai trūksta. Kaip tai įvyksta? 

Meškeriotojai mėgsta lankytis mažai urbanizuotose ar visai atokiose mažai gyvenamose 

ar visai negyvenamose vietovėse, dažniausiai norėdami žuvauti maksimaliai laukinėje gamtoje. 

Pastarasis punktas pageidautinas dėl kelių priežasčių: estetinis poreikis, poilsis nuo triukšmo, 

bendravimo, dėl turtingesnių mažiau paliestų žuvų išteklių ir t. t. 

Paskui meškeriotojus iš didmiesčių į kaimus „keliauja“ ir jų lėšos, kurios gali būti 

leidžiamos automobilių saugojimui, degalams, valčių, katerių bei laivų nuomai, padidinto 

pravažumo transporto nuomai, mažosios aviacijos (malūnsparniai, hidroplanai) nuomai, 

apgyvendinimui ir maitinimui kaimo turizmo viešbučiuose, vietinių žūklės masalų įsigijimui, 

žvejybos gidų paslaugoms ir t. t. Nepaisant meškeriotojų norų atitrūkti nuo civilizacijos, jiems 

vis tiek būtinos tam tinkamos paslaugos, kurios gali būti teikiamos kaimo vietovėse, t. y. tokių 

paslaugų paklausa paskatina darbo vietų kūrimą ir (ar) padidina kaimo gyventojų pajamas, tai 

gali teigiamai pasitarnauti kaimo bendruomenių išsaugojimui ir (ar) plėtrai. Būtent žmonių 

užimtumas leidžia spręsti įvairias socialines problemas kaime ir sulaiko žmones nuo migracijos į 

didmiesčius ar kitas šalis. 

Mėgėjų žvejybos sukuriamos naudos gali pakeisti kaimo bendruomenių požiūrį į jas 

supančią gamtinę aplinką. Atsiradus lankytojų-meškeriotojų srautui ir teikdami jiems paslaugas, 

kaimo žmonės suvokia, kad pastarieji atvyksta būtent dėl esančių gamtinių išteklių – vandens 

telkinių ir juose gyvenančių žuvų, natūralios nepaliestos aplinkos. Tai paskatina juos šiuos 

išteklius tausoti ir saugoti, nes būtent išteklių būklė užtikrina meškeriotojų lankomumą (yra ir 

kitų faktorių, tačiau šis vienas svarbiausių). Atsiradus didesniems aplinkosaugos interesams, 

vietiniai gyventojai lengviau įtraukiami į aplinkosaugos veiklą, nes jie turi iš to naudos. 

Meškeriotojams irgi aktuali vandens telkinių aplinkosauga. Taip atsiranda suinteresuotieji 

asmenys gamtos išteklių valdyme, jie dėl bendrų tikslų gali jungtis ir daryti įtaką juos 

dominantiems sprendimams. 

Apibendrinant meškeriotojai, naudodami žuvų išteklius, leidžia pinigus ne tik miestuose, 

bet ir kaimo vietovėse. Vietinės bendruomenės gali kurti meškeriotojams reikalingas paslaugas 

(transportavimo, apgyvendinimo, maitinimo, gidavimo) ir atitinkamai susikurti darbo vietas. Ir 

vieni, ir kiti yra suinteresuoti tausoti žuvų išteklius, nes būtent nuo pastarųjų būklės priklauso 

meškeriotojų srautai bei jų sukeliama paslaugų pasiūla ir paklausa. 

Darnaus vystymosi pavyzdžių mėgėjų žvejybos sektoriuje išties labai daug – nemažai jų 

pateikta tolesniuose poskyriuose, kuriuose apžvelgiamas MŽS skirtingose valstybėse. 
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Priedas 2. Žvejybos turizmui tinkančios teritorijos: lašišų ir šlakių mėgėjų žvejyba 
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Priedas 3. Žvejybos turizmui tinkančios teritorijos: margųjų upėtakių, kiršlių ir 

stintų mėgėjų žvejyba 
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Priedas 4. Lietuvos žuvų aktyvumo (kibimo), neršto ir draudimų žvejoti 

kalendorius* 
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Priedas 5. Žvejybos paslaugų aprašo pavyzdžiai 

 

I variantas 

BALTIJOS LAŠIŠŲ IR ŠLAKIŲ GAUDYMAS LIETUVOS UPĖSE 

Vietovė: 

Pietryčių Lietuva, Neries upė, Neries regioninio parko teritorija, 30–50  km nuo Vilniaus. 

Gaudomos žuvų rūšis: 

Baltijos lašiša (Salmo salar) – dažniausiai pagaunami 5–12  kg individai, rečiau – iki 30 kg. 

Šlakys, dar vadinamas jūriniu upėtakiu (Salmo trutta trutta) – dažniausiai pagaunami 2–5 kg 

individai, rečiau – iki 10 kg. 

Sezonas: sausio 1 – spalio 15 dienos. 

Geriausias žvejybos laikas – rugsėjo–spalio mėnesį, kadangi tuomet būna didžiausia atplaukusių 

iš jūros žuvų koncentracija, geros hidrometeorologinės sąlygos žvejybai. Kuo vėliau (arčiau 

spalio 15 d.) vyksta meškeriojimas, tuo kibimas geresnis. 

Galimas kitas rekomenduotinas žvejybos laikas – liepos–rugpjūčio, sausio–vasario mėnesiai. 

Liepos–rugpjūčio mėnesiais užėjusių į upę žuvų koncentracija nėra didelė, vandens ir oro 

temperatūra nėra palanki šių žuvų žvejybai, todėl sugavimai daugiau epizodiniai. Tačiau tai nėra 

blogas laikas pažintinei žvejybai, jei nėra kitų galimybių. 

Žiemą gaudomos grįžtančios į jūrą po neršto lašišos, meškeriojimas labai priklauso nuo 

hidrometeorologinių sąlygų (turi būti teigiama oro temperatūra, upėje nebūti / neplaukti ledo). 

Kitu metu žvejoti nerekomenduojama (tačiau įmanoma), nes sugavimai būna daugiau 

atsitiktiniai. 

Papildomai pagaunamos rūšys:  salačiai, lydekos, kiršliai, šapalai. 

Gaudymo būdai ir įrankiai: museline meškere, spiningu. Žvejyba spiningu rezultatyvesnė 

kiekybine ir kokybine prasme, t. y. sugaunama daugiau žuvų ir didesnė tikimybė pagauti stambią 

žuvį. 

Transportas: žvejybos vietos pasiekiamos automobiliu; vairuotojas – žvejybos gidas. 

Aptarnaujamų meškeriotojų skaičius (grupė): 3 žvejai + žvejybos gidas. 

Datos: 36–41 metų savaitės, turo pradžios diena – pirmadieniais. 

Trukmė: 5 dienos žvejybos, 6 nakvynės. 

Apgyvendinimas: privatus kotedžas Neries regioniniame parke ant Neries upės kranto. 

Maitinimas: pusryčiai ir vakarienė kotedže, pietūs (sumuštiniai, gėrimai, kiti užkandžiai) 

teikiami gido prie upės. Galimi nacionalinės virtuvės patiekalų užsakymai. 

Telekomunikacijų ryšys: yra mobilusis ryšys ir internetas kotedže bei prie upės (ne visose jos 

atkarpose). Ryšio kokybė gali svyruoti priklausomai nuo buvimo vietovės. 
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Kaina: 

36–37 savaitė – 550 € vienam asmeniui, esant 3 meškeriotojų grupei; 

38–39 savaitė – 650 € vienam asmeniui, esant 3 meškeriotojų grupei; 

40–41 savaitė – 750 € vienam asmeniui, esant 3 meškeriotojų grupei. 

Į kainą įskaičiuota: 

1) meškeriotojų pasitikimas Vilniaus stotyje / oro uoste, atvežimas į / iš gyvenamosios 

vietos; 

2) apgyvendinimas kotedže su visais patogumais, vienviečiuose kambariuose; 

3) maitinimas – pusryčiai ir vakarienė kotedže, pietų užkandžiai prie upės; 

4) gido paslaugos (1 gidas grupei); 

5) meškeriotojų transportavimo palei upę paslaugos Neries regioninio parko teritorijoje 

(vežioja žvejybos gidas nuosavu transportu). 

Į kainą neįskaičiuota: 

1) meškeriotojų transportavimas už Neries regioninio parko ribų, kitų upių lankymas (šios 

paslaugos galimos už atskirą mokestį – vežioja žvejybos gidas nuosavu transportu); 

2) sveikatos draudimas; 

3) alkoholiniai gėrimai; 

4) arbatpinigiai žvejybos gidui. 

Galimos kitos paslaugos: papildomai galime pasiūlyti žvejybos išvykas į kitas Lietuvos 

lašišines upes, kuriose, be lašišų ir šlakių, galėsite meškerioti marguosius upėtakius ir kiršlius. 

Tai puikus sprendimas esant prastoms hidrometeorologinėms ir meškeriojimo sąlygoms Neryje 

arba tiesiog dar viena nauja Jūsų meškeriojimo patirtis. 

Užsakymo ir apmokėjimo tvarka: norėdami rezervuoti vietą turėsite sumokėti 50 proc. 

negrąžintiną depozitą. Likusią dalį reikia apmokėti ne vėliau nei 30 d. iki atvykimo. 

 

Kontaktiniai duomenys: 

El. paštas: xxxxx 

Tel. numeris: xxxxx 

Paslaugų teikėjo pavadinimas  

arba vardas ir pavardė 

Kontaktinio asmens vardas ir pavardė 
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II variantas 

UPĖTAKIŲ IR KIRŠLIŲ ŽVEJYBOS GIDO PASLAUGOS 

Siūlome žvejybos gidų paslaugas Pietryčių Lietuvoje meškeriotojams, norintiems 

išmokti sugauti upėtakių ir kiršlių museline meškere arba spiningu (tik upėtakiai). 

Vandens telkiniai: Merkys, Žeimena, Neris. 

Sezonas: upėtakiai – nuo sausio 1 d. iki rugsėjo 30 d.; kiršliai – nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 30 

d. / lapkričio 30 d. (priklausomai nuo vandens telkinio). 

Meškeriotojų grupė: iki 3 asmenų. 

Kaina: 130 € per dieną + kuro išlaidos (jei transportas žvejybos gido). 

Į kainą įskaičiuota: 

1) meškeriotojų paėmimas nuo namų ir nuvežimas iki upės ir atgal automobiliu; 

2) žvejybos gido konsultacijos dėl įrankių, įrangos ir masalų pasirinkimo; 

3) asmeninė gido palyda meškeriojimo metu, ne mažiau kaip 6 val.; 

Galimos papildomos paslaugos: 

1) žvejybos įrankių nuoma, masalų užsakymas / pagaminimas; 

2) gaiviųjų gėrimų ir pietų užkandžių rinkiniai (10 € / asm.); 

3) karšto maisto paruošimas prie vandens telkinio (kaina sutartinė); 

   

   
Kontaktai: meškeriojimo gidas vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas 
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III variantas 

KOLOS PUSIASALIS. ATLANTO LAŠIŠŲ ŽŪKLĖ 

SIDOROVKOS IR DROZDOVKOS UPĖS STOVYKLOS 

Jeigu Jums svarbu ne tik pagauti žuvį, bet ir patirti nepakartojamą estetinį malonumą 

nuo Jus supančios aplinkos – apsilankykite Drozdovkos ir Sidorovkos upėse. Šios upės ne be 

pagrindo laikomos vienomis gražiausių Kolos pusiasalyje: skaidrus kaip ašara vanduo, įspūdingi 

uolėti krantai su aukštomis tundrinėmis kalvomis bei kartu gausūs stambių Atlanto lašišų būriai 

vilioja čia žvejus iš viso pasaulio. Prie nuostabios gamtos ir geros žvejybos pridėjus saikingą 

žvejybinę stovyklą – Jūs gausite bendrą vaizdą apie kelionę į šias upes. 

 

Vietovė ir upės: Rusijos Federacija. Šiaurinė Kolos pusiasalio pakrantė, Barenco jūros intakai – 

Sidorovkos ir Drozdovkos upės. Upės yra atitinkamai už 210-ies ir 230-ies km į rytus nuo 

Murmansko, visiškai negyvenamoje Kolos pusiasalio dalyje. Nuvykti prie upių įmanoma tik 

sraigtasparniu. Be to, upės teka pasienio teritorijoje, į kurią patekti reikia specialaus Rusijos 

federalinės saugumo tarnybos leidimo. Šie du faktoriai ryškiai riboja upėje besilankančių žvejų, 

o tai užtikrina gerus ir stabilius žūklės laimikius. 

 

   
 

Sidorovka – tai nedidelė, 12 km ilgio upė, tekanti pro plikas ir uolėtas šiaurinės tundros kalvas. 

Visi, kam teko joje žvejoti, buvo tiesiog sužavėti vandens skaidrumu ir stambių lašišų gausa. 

Pačiame upės žemupyje, maždaug vieno kilometro ruože nuo Barenco jūros, puikiai kimba 

jūriniai šlakiai iki 2 kg, o retkarčiais net ir iki 4 kg svorio. Upės tėkmė nuolat keičiasi: slenksčiai 

dažnai pereina į gilias ramumas („pliosus“) ir atvirkščiai. Todėl Sidorovka yra viena iš 

nedaugelio upių, kur galima nepakartojama Atlanto lašišų žūklė sausa musele. Žvejybos stovykla 

yra už 2 km nuo jūros. 
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Drozdovka labai panaši į Sidorovkos upę, tačiau žvejai teigia, kad ji daug gražesnė. Ir nors šioje 

upėje dominuoja vidutinio dydžio lašišos, čia neretai pasitaiko žuvų iki 7–10 kg, o retkarčiais net 

ir iki 15 kg svorio. Taip pat šioje upėje gaudomi upėtakiai iki 2 kg. Drozdovkos upė yra 12 km 

ilgio ir joje yra du kriokliai. Vienas jų riboja lašišų užėjimą, kas atitinkamai sutrumpina 

žvejybinį ruožą iki 7 km. Žvejų stovykla šioje upėje yra maždaug už 2 km nuo Barenco jūros. 

 

Žuvys: 

1) Atlanto lašišos nuo 3–5 kg iki 10–12 kg, retkarčiais net iki 15 kg, priklausomai nuo 

savaitės; 

2) jūriniai ir vietiniai šlakiai (upėtakiai) – nuo 0,5 iki 2–4 kg; 

3) taip pat pasitaiko Arktinių palijų praeivės formos („sea-run“) bei kuprės – iki 3 kg. 

   

   
Gaudymo apribojimai: 

Lašišos gaudomos tik museline meškere principu „pagavai – paleisk“. Kai kada leidžiama 

pasiimti kelias žuvis kulinariniams tikslams (išskyrus trofėjinius egzempliorius). Žvejojant 

galima naudoti vienšakius ar dvišakius kabliukus be užkarpų. Trišakius kabliukus naudoti 

draudžiama. 
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Transportas: 

Pirmyn iki upės ir atgal skrendama malūnsparniu. Išvykimas vykdomas iš Murmansko. 

Apsigyvenus stovykloje, išvykos į žvejybą vykdomos pėsčiomis. 

 

Gyvenimo sąlygos: 

Žvejai apgyvendinami didelėse palapinėse su langais, pastatytose ant medinių grindų. 

Kiekvienoje palapinėje yra dvi lovos, stalas, kėdės, pakabos drabužiams bei krosninis šildymas ir 

elektra. Viena atskira palapinė įrengta kaip valgomasis, taip pat yra viena atskira patalpa, kurioje 

įrengtas dušas. Esant būtinybei, galima pasinaudoti palydoviniu ryšiu. Visą maistą gamina 

profesionalus virėjas. Stovyklą dar aptarnauja: vadovas, virėjas, technikas / pagalbinis 

darbininkas, žvejybos gidas. 

 

   

   
 

Grupė: 6 meškeriotojai + žvejybos gidas. 

Sezonas: nuo birželio iki rugsėjo antros savaitės. 

Apsilankymo bazėje kainos: 

Nuo 1000 € iki 4000 € vienam asmeniui, priklausomai nuo pasirinktos savaitės. 
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Į kainą įskaičiuota: 

1) iškvietimas Rusijos vizai gauti, 

2) vizos registravimas ir pasienio leidimai, 

3) apgyvendinimas stovykloje, 

4) transportavimas automobiliu / mikroautobusu Murmanske (viešbutis – oro uostas – 

viešbutis), 

5) transportavimas malūnsparniu (oro uostas – stovykla – oro uostas), 

6) maitinimas (du kartus per dieną esant stovykloje ir „lančai“ žvejybų metu), 

7) licencijos lašišų žūklei „pagavai – paleisk“, 

8) Šešios pilnos dienos skirtos tik žūklei, 

9) vieno žūklės gido paslaugos visai grupei, 

10) palydovinio telefono naudojimas ekstra atvejais (nelaimingi atsitikimai ir t.t.). 

Į kainą neįskaičiuota: 

1) Rusijos viza**,  

2) kelionė: Lietuva–Murmanskas–Lietuva**, 

3) sveikatos draudimas**, 

4) draudimas nuo nelaimingų atsitikimų**, 

5) nakvynė viešbutyje atvykstant/išvykstant į/iš Murmanską**, 

6) patalynė (reikia turėti miegmaišį),  

7) alkoholiniai gėrimai, 

8) žvejybiniai įrankiai, 

9) arbatpinigiai personalui,  

10) papildomo gido paslaugos, 

11) naudojimasis palydoviniu telefonu asmeniniais reikalais. 

** – šis kelioninis paketas (1–5 punktai) gali būti suteiktas už papildomą kainą. Įprasta jo 

kaina: 

~1500–1700 Lt / 1 asmeniui, keliaujant traukiniu kupė, 

~2000–2500 Lt / 1 asmeniui keliaujant lėktuvu (ekonomine klase).  

Arba galima keliauti nuosavu transportu (automobiliu, mikroautobusu) iki Murmansko. 

Trukmė ir programa: 

1 diena*** – išvykimas iš Lietuvos, atvykimas į Murmanską, išvykimas malūnsparniu į 

stovyklą. 

2–7 dienos – žvejyba. Žvejų grupei priskiriamas vienas gidas. 

8 diena – grįžimas į Murmanską. 

9 diena***  – grįžimas į Lietuvą. 
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*** – jei skrendama lėktuvu. Pasirenkant kitą transporto priemonę (traukinį/automobilį), kelionė 

iki Murmansko/Olenegorsko užtrunka atitinkamai 40–50/35 val. 

Logistika „Lietuva–Murmanskas–Lietuva“: 

Lėktuvu: 

1) Vilnius–Oslo–Kirkines, toliau 5 valandos autobusu iki Murmansko, 

2) Vilnius–Helsinki–Ivalo, toliau 5 valandos autobusu iki Murmansko 

3) Kaliningradas (Karaliaučius) –St.-Peterburgas–Murmanskas, 

4) Ryga–St.Peterburgas–Murmanskas, 

5) Vilnius–Maskva–Murmanskas 

Traukiniu: 

1) Vilnius–St.-Peterburgas–Murmanskas. 

 

Įrankiai lašišų žūklei Sidorovkos bei Drozdovkos upėse: 

Birželio mėnesį naudojama: #9–10 klasės 12–14‘ (3,9–4,2 m) dvirankės meškerės, skęstančios 

šaudančios galvos / valai arba plaukiančios su greitai skęstančiais galais. 

Liepos mėnesį: #8–9 klasės ir 12–14‘ (3,9–4,2 m) ilgio kotai bei „intermediate“ bei plaukiantys 

valai. Taip pat galima naudoti ir vienrankę muselinę meškerę, tačiau patariama ne mažesnės nei 

#8 klasės. Papildomas valas („backing’as“) – 30 lbs ir 100–150 m. 

Vykstant į stovyklą reikia turėti: ilgus guminius batus arba geriau bridkelnes, šiltus drabužius, 

neperšlampamus drabužius, tinkliukus bei repelentus (apsisaugoti nuo uodų ir mašalų). 

Papildomos konsultacijos bus suteiktos apsisprendus vykti į kelionę. 

Galimi nesklandumai: organizatorius neatsako už galimus kelionės trukmės nesklandumus, 

esant malūnsparnio skrydžiams nepalankiems orams. 

Užsakymo ir apmokėjimo tvarka. Norėdami rezervuoti vietą, registruojatės telefonu arba el. 

paštu bei sumokate 50 proc. užstatą. Susidarius grupei, Jūs būsite apie tai informuoti telefonu ir 

tada turėsite sumokėti likusius 50 proc. kainos sumos. Nesusidarius grupei organizatorius privalo 

informuoti apie kelionės atšaukimą ne vėliau nei likus vienam mėnesiui iki išvykimo. 

Turizmo paslaugų teikimo sutarties įforminimo tvarka bei sąlygos. Paslaugų teikimo sutartį 

galite įforminti atvykę į mūsų biurą arba užsisakyti ją el. paštu. Pasirinkę paskutinį variantą, Jūs 

gaunate el. paštu sutarties tekstą, vėliau registruotu paštu Jums bus pristatyti du pasirašyti ir 

antspauduoti sutarties egzemplioriai, kuriuos pasirašę, vieną jų turėsite išsiųsti į mūsų biurą. 

Kelionės organizatoriaus kontaktai: 

UAB „Salmoturas“ 

El. paštas: xxxxx 

Tel. numeris: xxxxx 


