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KAS YRA LLPF ORGANIZACIJA?

 Prieš kelerius metus povandeninė žūklė Lietuvoje pradėjo sparčiai 
plėstis. Vis daugiau povandeninės žūklės mėgėjų pradėjo užsiimti šia 
veikla, vis daugiau jų pradėjo burtis į asociacijas, klubus ir draugijas. Sie- 
kiant koordinuoti visų Lietuvoje įsteigtų povandeninės žūklės asociacijų ir 
mėgėjų veiklą, aktyviausios Lietuvoje povandeninės žūklės asociacijos 
nusprendė vienytis dėl bendrų tikslų. Todėl 2014 m. sausio mėnesį buvo 
įsteigta „LIETUVOS POVANDENINĖS ŽŪKLĖS IR LAISVOJO NARDYMO 
ASOCIACIJŲASOCIACIJŲ FEDERACIJA“, kurios pagrindinis tikslas yra koordinuoti 
visų Lietuvos povandeninės žūklės mėgėjų ir asociacijų veiklą, siekiant 
gerinti povandeninės žūklės sąlygas Lietuvoje.

Federacijos steigėjai:
1. Povandeninės medžioklės ir nardymo aistruolių klubas „NERIAM“;
2. Laisvojo nardymo ir povandeninės žūklės asociacija „Vienu įkvėpimu“;
3. Spearfishing Club „Rykliukas“;
4. Povandeninės medžioklės klubas „NASRAI“;
5. Povandeninės medžioklės klubas „Taikliai“;
6. Nardymo ir povandeninės medžioklės klubas „Aukštyn lastais“;
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KAS YRA LLPF ORGANIZACIJA?

Federacijos veiklos tikslai:

 - Vienyti visas Lietuvoje veikiančias povandeninės žūklės ir laisvojo 
nardymo asociacijas;
 - Bendradarbiauti ir teikti pasiūlymus bei pastabas. Atstovauti ir ginti savo 
narių deleguotus interesus savivaldos, valstybinėse institucijose ir kitose 
organizacijose;
  - Atstovauti dėl povandeninės žūklės ir laisvojo nardymo sąlygų gerinimo 
visoje Lietuvos teritorijoje;
 - Sudaryti sąlygas glaudesniam savo narių bendradarbiavimui su kitomis 
analogiškomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis;
 - Ginti ir atstovauti visų Lietuvos povandeninės žūklės ir laisvojo nardymo 
asociacijų ir kitų mėgėjų interesus visose Lietuvos Respublikos aplinkos 
apsaugos institucijose ir LR Seime;
  - Konsultuoti, rengti ir vykdyti projektus, tame tarpe dalinai finansuojamus 
Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis;
 - Garsinti povandeninę žūklę ir laisvąjį nardymą kaip sporto šakas ir 
humanišką laisvalaikio praleidimo būdą, vystyti, propaguoti tai gyventojų 
tarpe;
 - Skatinti visus Lietuvos povandeninės žūklės mėgėjus vykdyti tik 
racionalią žūklę, tausojant gamtos išteklius ir aplinką;
  - Rengti konferencijas, seminarus ir mokymus;
 - Užsiimti leidybine veikla ir reklama;
 - Rinkti ir skleisti informaciją pagal konkrečius užsakymus;
 - Organizuoti respublikines ir tarptautines povandeninės žūklės ir laisvojo 
nardymo varžybas, čempionatus;
 - Bendradarbiauti su kitų valstybių šios sporto ir laisvalaikio šakos 
žinovais bei asociacijomis;
  - Organizuoti įvairius aplinkosauginius projektus.
 - Federacijos veikla vykdoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
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POVANDENINĖS ŽŪKLĖS
ISTORIJA LIETUVOJE

 Povandeninė žūklė yra galbūt mažiau 
paplitusi ir žinoma nei kiti žūklės būdai, 
tačiau būtent šis žūklės būdas ir buvo visų 
kitų žūklės būdų pradininkas. Tik besivys-
tant civilizacijai atsirado kabliukas, valas ir 
kiti šiuolaikiniai žūklės prietaisai, įranga.
 Povandeninė žūklė jau buvo paplitusi 
paleolito laikais. Pietų Prancūzijoje buvo 
rastas urvas, kuriam, manoma, yra jau 
daugiau kaip 16000 metų. Jame ir rasti pi-
rmieji povandeninės žūklės piešiniai ant 
uolų.

 1920 metais, kuomet buvo sukurti pirmieji povandeniniai akiniai, kaukė, 
povandeninė žūklė pradėjo įgauti šiuolaikinės povandeninės žūklės 
vaizdą. Italija ir Prancūzija - tai šios šalys stipriai pastūmėjusios 
povandeninę žūklę į priekį: buvo sukurti plaukmenys, kaukės ir kita įranga 
povandeninei žūklei. Pradėjo kurtis pasaulinės povandeninės žūklės or-
ganizacijos, pradėtos organizuoti varžybos, fiksuoti rekordai.

 Apie povandeninę žūklę Lietuvoje istorinių įrašų aptikti sunku šiandien, 
tačiau povandeninės žūklės būdas tikrai nėra svetimas kai kuriems Lietu-
vos senoliams, kurie pamena laikus, kuomet užsiiminėdavo Lietuvoje po- 
vandenine žūkle. Jų pasakojimais, povandeninė žūklė nebuvo labai 
įprastas  ir tuo metu žūklės būdas, tačiau jis egzistavo. Šiam žūklės būdui 
ir tuomet tikrai netrūkdavo entuziastų, kurie gavę leidimus, praėję specia- 
lius kursus, galėdavo medžioti žuvį po vandeniu.

 2007 metais įvyko savotiškas “lūžis” tarp Lietuvos povandeninės žūklės 
mėgėjų. Šiais metais pradėjo kurtis pirmosios Lietuvos povandeninės 
žūklės asociacijos, kuriomis buvo norima suvienyti Lietuvos povandeni- 
ninkus, šviesti juos ir siekti, kad povandeninė žūklė būtų labiau žinoma Lie- 
tuvos poilsiautojams. Skaičiuojama, kad nuo tada povandeninė žūklė Lie- 
tuvoje pradėjo sparčiai populiarėti ir šiandien povandenininkų skaičius Lie- 
tuvoje gali siekti iki 10 000.
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POVANDENINĖS ŽŪKLĖS 
SITUACIJA KAIMYNINĖSE 
ŠALYSE

 Povandeninė žūklė plačiai žinoma visame pa-
saulyje. Šis žūklės būdas tiek visame pasaulyje, 
tiek ir Lietuvoje yra laikoma tiek sportu, tiek lais-
valaiko hobiu. Šis laisvalaikio užsiėmimas rei-
kalauja daug valios, geros sveikatos ir fizinių 
pastangų, todėl visame pasaulyje jis sparčiai 
populiarėja. Ši laisvalaikio praleidimo forma stip
rina sveikatą ir žmogaus ryšį su jį supančia 
gamta. 
 Povandeninės žūklės situacija kaimyninėse 
šalyse kiek kitokia nei Lietuvoje. Visose 
kaimyninėse šalyse povandeninė žūklė labai 
populiari tarp žvejų mėgėjų.

Latvija - povandeninė žūklė čia yra visiškai lygi bet kokiai kitai mėgėjų 
žvejybos rūšiai. Šiuo laisvalaikio hobiu galima užsiimti be jokių apribojimų, 
visuose vandens telkiniuose, bet kuriuo paros metu.

Estija - povandeninė žūklė čia taip pat yra visiškai lygi bet kokiai kitai 
mėgėjų žvejybos rūšiai. Šiuo laisvalaikio hobiu galima užsiimti be jokių 
apribojimų, visuose vandens telkiniuose, bet kuriuo paros metu.

LenkijaLenkija - povandeninė žūklė šioje šalyje leidžiama daugelyje didžųjų van-
dens telkinių, be jokių papildomų apribojimų.

Suomija - povandeninė žūklė šioje šalyje leidžiama daugelyje didžųjų 
vandens telkinių, be jokių papildomų apribojimų.

Baltarusija - povandeninė žūklė šioje šalyje leidžiama daugelyje didžųjų 
vandens telkinių, be jokių papildomų apribojimų.

Ukraina - povandeninė žūklė Ukrainoje yra visiškai lygi bet kokiai kitai 
mėgėjų žvejybos rūšiai. Šiuo laisvalaikio hobiu galima užsiimti be jokių 
apribojimų, visuose vandens telkiniuose, bet kuriuo paros metu.

*** Beveik visose EU šalyse povandeninė žūklė yra nedraudžiama ir neribojama taip kaip Lietuvoje. Šis žūklės būdas 
draudžiamas tik keliose EU šalyse. Povandeninė žūklė draudžiama tik tose šalyse, kuriose dažniausiai nėra vidaus vandenų, 
tokiu atveju vistiek šiose šalyse šis žūklės būdas leidžiamas jūriniuose vandenyse. Lietuvoje, jūriniuose vandenyse, 
povandeninė žūklė sunkiai įmanoma dėl gamtos sąlygų: vandens temperatūros ir vandens skaidrumo ir užterštumo.
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POVANDENINĖS ŽŪKLĖS 
SITUACIJA LIETUVOJE

Žvejas žvejodamas Lietuvos ežeruose (apie 
6000 leistinų ežerų) vienai dienai leidimui 
išleidžia 0,04 Eur. Tuo tarpu povandeninės 
žūklės mėgėjas, kuriam galioja tos pačios 
taisyklės kaip ir žvejui, išleidžia vienai dienai 2,9 
Eur (tik 5 leistini ežerai). Kodėl Lietuvoje nesilai-
koma lygiavertiškumo ir lygių teisių principo?

 Šiuo metu Lietuvoje valstybiniuose į kuriuos neišduodamas leidimas 
naudoti žūklės plotą ežeruose, povandeninė žūklė galima tik 5-se:

- Alaušas, Utenos raj. 
- Asveja, Molėtų, Švenčionių raj. Povandeninė žūklė leidžiama ežero 
dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto, išskyrus rekreacines zonas. 
- Didžiulis (Daugų), Alytaus raj. 
-- Drūkšiai, Zarasų raj. - Lietuvos Respublikos teritorijoje ęsančioje ežero 
dalyje. 
- Vištytis, Vilkaviškio raj. Lietuvos Respublikos teritorijoje esancioje ežero 
dalyje, išskyrus rekreacines zonas. 
- Elektrėnų tvenkinys, Elektrėnų savivaldybė. 

  Povandenininkų skaičius kasmet Lietuvoje auga, atsiranda vis daugiau 
norinčių išbandyti šį įdomų hobi, žūklės būdą. Tačiau šiuo metu LR 
Aplinkos ministerijos vadovybė (K.Trečiokas ir L.Jonauskas) stengiasi kaip 
įmanoma labiau suvaržyti asmenis, užsiimančius šiuo žūklės būdu. Visi iki 
šiol priimti sprendimai, kurie vis labiau riboja povandenininkus, buvo 
neracionalūs, ignoruojant LLPF organizacijos prašymus ir siūlymus, dažnu 
atveju remiantis vieno ar kelių asmenų subjektyvia, neigiama nuomone.

  Todėl LLPF organizacija nusprendė ginti visų Lietuvos povandeninės 
žūklės mėgėjų teises pasitelkus juristus, kurie atlikus teisinę analizę 
nustatė, kad povandeninės žūklės mėgėjai diskriminuojami galimai 
pažeidžiant LIETUVOS RESPUBLIKOS MĖGĖJIŠKOS ŽŪKLĖS 
ĮSTATYMĄ ir povandenininkų teises.

***Leidimų kainos:
Žvejo leidimo kaina dienai - 0,04 Eur (6000 ežerų)
Povandenininko leidimo kaina dienai - 2,9 Eur (tik 5 ežerai)Povandenininko leidimo kaina dienai - 2,9 Eur (tik 5 ežerai)
Žuvies sugavimo normos lygios!
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LLPF RAŠTAI INSTITUCIJOMS DĖL 
POVANDENININKŲ TEISIŲ RIBO-
JIMO IR KITŲ PAŽEIDIMŲ

NR 1 2014-06-05 LR Seimo Etikos ir procedūrų komisijai ir LR 
Aplinkos ministerijai;
NR 2 2014-06-05 LR Aplinkos ministerijai;
NR 3 2014-06-05 LR Aplinkos ministerijai;
NR 4 2014-06-05 LR Seimo aplinkos apsaugos komitetui, LR Seimo 
Etikos procedūrų komisijai, LR Aplinkos ministerijai ir LR Vyriausybei;
NRNR 5 2014-06-05 LR Seimo aplinkos apsaugos komitetui, LR Seimo 
Etikos procedūrų komisijai, LR Aplinkos ministerijai ir LR Vyriausybei;
NR 6 2014-05-22 LR Aplinkos ministerijai;
NR 7 2014-06-02 LR Prezidentūrai;
NR 8 2015-01-13 LR Aplinkos ministerijai;

 
 



www.llpf.lt

9

POVANDENINĖS ŽŪKLĖS 
SITUACIJA LIETUVOJE



www.llpf.lt

10

POVANDENINĖS ŽŪKLĖS 
SITUACIJA LIETUVOJE



www.llpf.lt

11

POVANDENINĖS ŽŪKLĖS 
SITUACIJA LIETUVOJE



www.llpf.lt

12

POVANDENINĖS ŽŪKLĖS 
SITUACIJA LIETUVOJE



www.llpf.lt

13

POVANDENINĖS ŽŪKLĖS 
SITUACIJA LIETUVOJE



www.llpf.lt
14

POVANDENINĖS  ŽŪKLĖS 
ASOCIACIJŲ APLINKOSAUGINĖ 
VEIKLA LIETUVOJE
Vandens telkinių valymas nuo atliekų
Prasidėjus kasmetinei akcijai “Darom” Lietuvos povandenininkai pradėjo 
organizuoti ežerų valymo nuo šiukšlių akcijas. Nuo 2011 metų povandeni- 
ninkai išvalė 25 vandens telkinius, jų rekreacines zonas. Iš kurių buvo 
surinkta apie 35 tonas atliekų.

Vandens telkinių žuvinimas
NuoNuo 2009 iki 2013 metų Lietuvos povandenininkai įžuvino 5 valstybinius 
ežerus, kurių išteklių atstatymui povandenininkai paaukojo beveik 20 000 
litų.

Brakonierių tinklų akcijos
Lietuvos povandenininkai su aplikosaugininkais organizuoja brakonierių 
tinklų rinkimo akcijas. Šių akcijų metu nuo tinklų buvo išlaisvinti 7 ežerai.

Lietuvos vardo garsinimas, varžybos
KasmetKasmet Lietuvos povandenininkai dalyvauja tarptautinėse povandeninės 
žūklės varžybose garsindami Lietuvos vardą. Povandeninės žūklės 
varžybos organizuojamos ir Lietuvoje, kuriose dalyvauja daug užsieniečių.
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POVANDENINĖS  ŽŪKLĖS 
ASOCIACIJŲ APLINKOSAUGINĖ 
VEIKLA LIETUVOJE

Vandens telkinių valymas nuo atliekų
Daugų (Didžiulio) ežeras

20102010 metais nuo atliekų dugne valytas Daugų (Didžiulio), Alytaus rajonas, 
ežeras. Povandenininkai ištraukė iš vandens tokias atliekas kaip automo-
bilio padangos, metalo atliekos ir buitinės šiukšlės. Už šį povandenininkų 
atliktą darbą labai dėkojo Daugų miestelio seniūnas ir gyventojai, kurie 
kasmet šiltomis vasaros dienomis leidžia laisvalaikį Daugų miestelio 
paplūdimyje.
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POVANDENINĖS  ŽŪKLĖS 
ASOCIACIJŲ APLINKOSAUGINĖ 
VEIKLA LIETUVOJE

Vandens telkinių valymas nuo atliekų
5 vandens telkiniai per 2011 metus

2011 metais povandenininkai nuo atliekų išvalė net 5 vandens telkinių rek-
reacines zonas, kuriose dažniausiai renkasi vietos poilsiautojai. Po- 
vandenininkai išvalė:

 - Trakai (Galvės ežeras);
 - Kaunas (Lampėdžių karjeras);
 - Alytus (Daugų ežeras);
 - Panevėžys (Senoji Nevėžio upės vaga);
 - Akmenos upė.
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POVANDENINĖS  ŽŪKLĖS 
ASOCIACIJŲ APLINKOSAUGINĖ 
VEIKLA LIETUVOJE

Vandens telkinių valymas nuo atliekų
8 vandens telkiniai per 2012 metus

2012 metais povandenininkai nuo atliekų išvalė net 8 vandens telkinių rek-
reacines zonas, kuriose dažniausiai renkasi vietos poilsiautojai. Po- 
vandenininkai išvalė:

 - Vilnius  (Žalieji ežerai)
 - Kaunas (Lampėdžių ežeras)
 - Jurbarkas (Jurbarko miesto karjeras)
 - Telšiai (Germanto ežeras)
 - Panevėžys (Ekrano marios)
 - Alytus (Daugų ežeras)
 - Utena (Klovinių tvenkinys)
 - Akmenos upė
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POVANDENINĖS  ŽŪKLĖS 
ASOCIACIJŲ APLINKOSAUGINĖ 
VEIKLA LIETUVOJE

Vandens telkinių valymas nuo atliekų
7 vandens telkiniai per 2013 metus

2013 metais povandenininkai nuo atliekų išvalė net 7 vandens telkinių rek-
reacines zonas, kuriose dažniausiai renkasi vietos poilsiautojai. Po- 
vandenininkai išvalė:

 - Elektrėnai (Elektrėnų marios)
 - Molėtai (Bebrusų ežeras) 
 - Jurbarkas (Jurbarko miesto tvenkinys)
 - Akmenos upė
 - Vilnius (Balsio ežeras)
 - Trakai (Galvės ežeras)
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POVANDENINĖS  ŽŪKLĖS 
ASOCIACIJŲ APLINKOSAUGINĖ 
VEIKLA LIETUVOJE

Vandens telkinių valymas nuo atliekų
5 vandens telkiniai per 2014 metus

2014 metais povandenininkai nuo atliekų išvalė net 5 vandens telkinių rek-
reacines zonas, kuriose dažniausiai renkasi vietos poilsiautojai. Po- 
vandenininkai išvalė:

 - Jurbarkas (Jurbarko miesto tvenkinys)
 - Vilnius (Gėlužės ežeras)
 - Akmenos upė
 - Ignalina (Paplovinio ežeras)
 - Neries upė
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POVANDENINĖS  ŽŪKLĖS 
ASOCIACIJŲ APLINKOSAUGINĖ 
VEIKLA LIETUVOJE

Vandens telkinių žuvinimas
Alaušo ežeras (Utenos raj.)

 2009 metais Alaušo ežeras, Utenos rajone, įžuvintas 600 vienetų 
unguriukų. Tai povandenininkams kainavo - 3043 lt. Žuvinimo akcijos metu 
renkamos lėšos iš povandeninės žūklės mėgėjų, už kurias vėliau žuvinami 
valstybiniai vandens telkiniai.

  Informuojame, kad šis projektas yra suderintas LR Žemės ūkio ir LR 
Aplinkos apsaugos ministerijomis. Bet koks savavališkas žuvinimas gali 
sukelti pavojų esamai ežero faunai ir florai, todėl atliekant panašias akcijas 
yra būtina tartis su specialistais ir derinti su atitinkamomis institucijomis.

 Nuo 2009 iki 2013 metų Lietuvos povandenininkai įžuvino 5 valstybinius 
ežerus, kurių išteklių atstatymui povandenininkai paaukojo beveik 20 000 
litų.
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POVANDENINĖS  ŽŪKLĖS 
ASOCIACIJŲ APLINKOSAUGINĖ 
VEIKLA LIETUVOJE

Vandens telkinių žuvinimas
Baltųjų Lakajų ežeras (Molėtų raj.)

 2010 metais Baltųjų Lakajų ežeras, Molėtų rajonas, pasipildė 1000 
vienetų unguriukų. Tai povandenininkams kainavo - 3774 lt. Žuvinimo akci-
jos metu renkamos lėšos iš povandeninės žūklės mėgėjų, už kurias vėliau 
žuvinami valstybiniai vandens telkiniai.

 Informuojame, kad šis projektas yra suderintas LR Žemės ūkio ir LR 
Aplinkos apsaugos ministerijomis. Bet koks savavališkas žuvinimas gali 
sukelti pavojų esamai ežero faunai ir florai, todėl atliekant panašias akcijas 
yra būtina tartis su specialistais ir derinti su atitinkamomis institucijomis.

 Nuo 2009 iki 2013 metų Lietuvos povandenininkai įžuvino 5 valstybinius 
ežerus, kurių išteklių atstatymui povandenininkai paaukojo beveik 20 000 
litų.
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POVANDENINĖS  ŽŪKLĖS 
ASOCIACIJŲ APLINKOSAUGINĖ 
VEIKLA LIETUVOJE

Vandens telkinių žuvinimas
Daugų (Didžiulio) ežeras (Alytaus raj.)

 2011 metais į Daugų ežerą, Alytaus rajonas, atkeliavo 3500 vienetų 
šamukų jauniklių. Tai povandenininkams kainavo - 3178 lt. Žuvinimo akci-
jos metu renkamos lėšos iš povandeninės žūklės mėgėjų, už kurias vėliau 
žuvinami valstybiniai vandens telkiniai.

 Informuojame, kad šis projektas yra suderintas LR Žemės ūkio ir LR 
Aplinkos apsaugos ministerijomis. Bet koks savavališkas žuvinimas gali 
sukelti pavojų esamai ežero faunai ir florai, todėl atliekant panašias akcijas 
yra būtina tartis su specialistais ir derinti su atitinkamomis institucijomis.

 Nuo 2009 iki 2013 metų Lietuvos povandenininkai įžuvino 5 valstybinius 
ežerus, kurių išteklių atstatymui povandenininkai paaukojo beveik 20 000 
litų.



www.llpf.lt

23

POVANDENINĖS  ŽŪKLĖS 
ASOCIACIJŲ APLINKOSAUGINĖ 
VEIKLA LIETUVOJE

Vandens telkinių žuvinimas
Baltųjų Lakajų ežeras (Molėtų raj.)

  2012 metais iš povandenininkų buvo surinkta 3734.60 lt suma, už kurią 
jie nupirko daugiau kaip 1000 vienetų ungurių jauniklių, kurie nukeliavo į 
Baltųjų Lakajų ežerą. Žuvinimo akcijos metu renkamos lėšos iš 
povandeninės žūklės mėgėjų, už kurias vėliau žuvinami valstybiniai van-
dens telkiniai.

 Informuojame, kad šis projektas yra suderintas LR Žemės ūkio ir LR 
Aplinkos apsaugos ministerijomis. Bet koks savavališkas žuvinimas gali 
sukelti pavojų esamai ežero faunai ir florai, todėl atliekant panašias akcijas 
yra būtina tartis su specialistais ir derinti su atitinkamomis institucijomis.

Nuo 2009 iki 2013 metų Lietuvos povandenininkai įžuvino 5 valstybinius 
ežerus, kurių išteklių atstatymui povandenininkai paaukojo beveik 20 000 
litų.



www.llpf.lt

24

POVANDENINĖS  ŽŪKLĖS 
ASOCIACIJŲ APLINKOSAUGINĖ 
VEIKLA LIETUVOJE

Vandens telkinių žuvinimas
Elektėnų ežeras (Elektrėnų sav.)

 2013 metais žuvintas Elektrėnų ežeras 500 vnt. (po 500 g.) 
plačiakakčiais, iš povandenininkų buvo paaukota - 3 756.80 lt. Žuvinimo 
akcijos metu renkamos lėšos iš povandeninės žūklės mėgėjų, už kurias 
vėliau žuvinami valstybiniai vandens telkiniai.

  Informuojame, kad šis projektas yra suderintas LR Žemės ūkio ir LR 
Aplinkos apsaugos ministerijomis. Bet koks savavališkas žuvinimas gali 
sukelti pavojų esamai ežero faunai ir florai, todėl atliekant panašias akcijas 
yra būtina tartis su specialistais ir derinti su atitinkamomis institucijomis.

 Nuo 2009 iki 2013 metų Lietuvos povandenininkai įžuvino 5 valstybinius 
ežerus, kurių išteklių atstatymui povandenininkai paaukojo beveik 20 000 
litų.
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POVANDENINĖS  ŽŪKLĖS 
ASOCIACIJŲ APLINKOSAUGINĖ 
VEIKLA LIETUVOJE

Brakonierių tinklų akcijos

  Lietuvos ežerų fauna labiausiai nukenčia nuo sunkiai pažabojamų 
brakonierių tinklų. Tame ežere, kuriame povandeninė žūklė draudžiama, 
gamtosaugininkai ir žvejai pastebi, kad tinklų kiekis yra žymiai didesnis nei 
tuose ežeruose, kuriuose plaukioja povandeninės žūklės mėgėjai. Todėl 
Lietuvos povandenininkai su aplikosaugininkais organizuoja brakonierių 
tinklų rinkimo akcijas net ir tuose ežeruose, kuriuose mūsų žūklės būdas 
yra draudžiamas. Šių akcijų metu nuo tinklų buvo išlaisvinti 7 ežerai:

● 2010 m. Dusios ežeras, dalyvavo Alytaus RAAD inspektoriai;● 2010 m. Dusios ežeras, dalyvavo Alytaus RAAD inspektoriai;
● 2010 m. Seirijo ežeras, dalyvavo Alytaus RAAD inspektoriai;
● 2010 m. Metelio ežeras, dalyvavo Alytaus RAAD inspektoriai;
● 2012 m. Seirijo ežeras, dalyvavo Alytaus RAAD inspektoriai;
● 2012 m. Bebrusų ežeras, dalyvavo Molėtų RAAD inspektoriai;
● 2012 m. Galuono ežeras, dalyvavo Molėtų RAAD inspektoriai;
● 2012 m. Vašuoko ežeras, dalyvavo Molėtų RAAD inspektoriai.
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POVANDENINĖS  ŽŪKLĖS 
ASOCIACIJŲ DALYVAVIMAS 
TARPTAUTINĖSE VARŽYBOSE

Lietuvos vardo garsinimas

 Kasmet Lietuvos povandenininkai dalyvauja tarptautinėse povandeninės 
žūklės varžybose garsindami Lietuvos vardą. Lietuvaičiai dalyvauja 
varžybose: Latvijoje, Estijoje ir Norvegijoje. 

  Povandeninės žūklės varžybos organizuojamos ir Lietuvoje. Kasmet Li-
etuvoje vyksta dvejos tarptautinės povandeninės žūklės varžybos, į kurias 
atvyksta sportininkai iš tokių šalių kaip: Latvija, Estija, Lenkija, Ukraina, 
Baltarusija, Rusija. Šių varžybų metu dažnai lietuvaičiai vertinami kaip 
labai stiprūs varžovai, kurie neretai pelno ir prizines vietas.

 Lietuvoje kasmet yra sudarinėjamas povandeninės žūklės varžybų 
dalyvių reitingas, kuriame fiksuojami visų Lietuvos dalyvių Lietuvos ir 
užsienio varžybose pasiekti rezultatai.
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LAISVASIS NARDYMAS

 Laisvasis nardymas (angl. freediving) arba “apnea” (graik. kvėpavimo 
sulaikymas) – nardymas be oro arba vienu įkvėpimu. Pirmiausia tai 
nėrimas norint pajusti ypatingus pojūčius. Noras pasiekti džiaugsmą ir 
euforiją nuo galimybės skraidyti visuose trijuose matmenyse iki paslaptin-
go povandeninio pasaulio vaizdų. Bet yra žmonių, kuriems nepakanka 
absoliučios tylos stebėjimo. Jie žiūri į laisvąjį nardymą dar kaip ir į atskirą 
sporto šaką. Todėl galima skirstyti nardymą kaip sportą ir nardymą kaip 
malonųmalonų hobį. Nardymas kaip sporto šaka yra pakankamai ekstremali ir 
nardytojas privalo turėti puikų fizinį pasiruošimą, gerus plaučius, vidinę 
pusiausvyrą ir nemažai žinių fiziologijos, fizikos, chemijos ir psichologijos 
srityse. Norint pasiekti svarių rezultatų šitas sportas reikalauja pastovaus ir 
kruopštaus darbo su savo kūnu ir psichologija.

 Laisvuoju nardymu galima mėgautis ir nedalyvaujant varžybose. Tai 
puikiai atpalaiduojanti ir gerai veikianti kūną ir protą sveikatingumo prak-
tika. Mūsų nariai dalyvauja įvariose tarptautinėse varžybose (Latvijoje, 
Lenkijoje, Čekijoje, Danijoje, Egipte) bei pasaulio čempionatuose. Kiekvie-
nais metais gerina tiek asmeninius, tiek nacionalinius rekordus, iškovoja 
daug medalių.
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ŠAUDYMO Į TAIKINIUS PO 
VANDENIU TARPTAUTINĖS 
VARŽYBOS

 Lietuvoje nuo 2010 metų organizuojamos šaudymo į taikinius po vande-
niu varžybos. Varžybos organizuojamos žiemos sezonu, kuomet 
povandeninė žūklė Lietuvoje nevyksta dėl gamtos sąlygų. Dalis Lietuvos 
povandenininkų žiemą treniruojasi specialiose treniruotėse, kur šaudoma į 
taikinius po vandeniu. Dalyviai šioms varžyboms ruošiasi specialiai, to-
bulina įrangą, daug treniruojasi.  Lietuva - vienintelė šalis, iš Baltijos šalių, 
kurioje organizuojamos tokio lygio varžybos. Į varžybas atvyksta dalyvauti 
ir dalyviai iš kaimyninių šalių, Latvijos, Estijos ir kitų.
 Lietuvos sportininkams šiose varžybose sekasi dalyvauti itin gerai, jie 
visuomet patenka į geriausių sportininkų trejetuką. Tokiose varžybose su-
sirenka dalyvauti kasmet nuo 30 iki 50 sportininkų. Sportininkai varžosi 
asmeninėse ir komandinėse įskaitose. Varžybų nugalėtojas iš trijų 
įskaitinių šūvių surenka daugiausiai taškų (maksimaliai 10 taškų), laikas 
šiose rungtyse taip pat yra svarbus, svarbu tai atlikti kaip galima greičiau.
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BAIGIAMASIS ŽODIS

 Lietuvos povandenininkai yra nepelnytai ribojami savo veikloje. Nuo Lie- 
tuvos povandeninės žūklės asociacijų  veiklos pradžios iki šių dienų vyksta 
diskusija tarp povandenininkų ir skeptiškai, o kartais net labai neigiamai 
nusiteikusių asmenų LR Aplikos ministerijoje, kurie mėgina nepelnytai dis-
kriminuoti povandenininkų veiklą, pavaizduojant ją kaip žalą gamtai. Dis-
kusijos ir argumentai iš neigiamai nusiteikusių asmenų dažniausiai būna 
pagrįstos jų asmenine nuomone, be asmeninės patirties, emocijomis ir 
gandais.

 Povandeninė žūklė negali daryti daugiau žalos nei kiti mėgėjiškos žūklės 
būdai, kadangi visi Lietuvos žvejai mėgėjai ir povandenininkai yra ribojami 
vienodų taisyklių, kurios aiškiai nustato aiškiai kiek, kokios ir kokiu metu 
galima sugauti ar sumedžioti žuvies. Esant tokioms žuvų sugavimo, 
sumedžiojimo taisyklėms, jų laikantis, nei vienas mėgėjiškos žūklės būdas 
negali daryti žalos gamtai, taip pat ir povandeninė žūklė.

 Nepaisant argumentų Lietuvoje povandeninės žūklės mėgėjai toliau dis-
kriminuojami taikant jiems skirtingas žūklės leidimų kainas, sąlygas ir van-
dens telkinių skaičių. Lietuvoje žvejoti galima daugiau kaip 6000 ežerų ir 
upių, įsigijus metinį leidimą už vos 15 Eur, tačiau užsiimti povandenine 
žūkle galima tik 5 ežeruose, kuriuose norėdami medžioti, povandenininkai 
turi sumoketi daugiau kaip 170 Eur per metus. Taip pat reiktų paminėti, kad 
dėl gamtos sąlygų povandeninė žūklė Lietuvoje vyksta nepilnus metus, 
kuomet ledas sukausto ežerus - povandeninė žūklė Lietuvoje nevyksta.

 LLPF organizacijos tikslas ginti Lietuvos povandeninės žūklės mėgėjų 
interesus, atstovauti juos LR Aplinkos ministerijoje ir siekti keisti šią po- 
vandenininkams nepriimtiną situaciją, kuomet jų teisės varžomos be jokių 
pagrįstų priežasčių. 

LLPF federacijos prezidentas             Bronius Šešplaukis
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PARAMA LLPF ORGANIZACIJAI

 Esame „Lietuvos Povandeninės žūklės ir Laisvojo nardymo asociacijų fe-
deracija“ –  aktyviausi Lietuvoje veikiantys klubai, apsijungę į vieną juridinį 
vienetą, kuris įgalus atstovauti ir ginti vis didėjančio Povandeninės žūklės 
mėgėjų skaičiaus interesus vyriausybinėse įstaigose.

 Mūsų misija: saugoti ir tausojančiai naudoti Lietuvos vandenų žuvų 
išteklius, vykdyti rekreacinę veiklą.
 
  LLPF tarybą sudaro šešių asmenų nariai (klubų atstovai), kurie šioje veik-
loje dalyvauja be papildomo atlygio, skirdami savo laiką ir kitus išteklius.
 
 Vieni pagrindinių Federacijos tikslų yra atstovauti ir ginti savo narių intere-
sus valstybinėse institucijose ir kitose organizacijose, sudaryti sąlygas 
glaudesniam narių tarpusavio bendradarbiavimui, palaikyti ryšius su kitomis 
regioninėmis ir šakinėmis asociacijomis – daryti taip, kad ši sporto šaka 
visuomenėje įgautų aiškaus, legalaus, sveiką gyvenimo būdą skatinančio 
užsiėmimo vaizdą.

 Norintiems prisidėti prie mūsų veiklos vystymo prašome aukoti arba su-
sisiekti žemiau nurodytais kontaktais:

Lietuvos povandeninės žūklės ir laisvojo nardymo asociacijų federacija
Įmonės kodas 303224704
A.S. LT547300010138072570
Tel: 8 6 7754 240
www.llpf.lt
info@llpf.lt

LLPF federacijos prezidentas                                      Bronius Šešplaukis
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