
 

 

 

 

 

 

Klubo išnuomoti ežerai 

 

 

 

 

 

 

 

Leidimai į klubo išnuomotus ežerus išduodami tik  

apmokėjus jo kainą  (įskaitant ir įsiskolinimus jei jie yra) 
 

Kontaktai: 

Pavadinimas: SPEARFISHING CLUB RYKLIUKAS 

Įmonės kodas: 302972381 

Atsiskaitomoji sąskaita: LT 777300010134237746 Swedbank AB 



Viesų ežeras, yra išnuomotas 

 „SPEARFISHING CLUB RYKLIUKAS“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinatės: 

551275, 6055383 (LKS) 
 54.632356, 24.794169 (WGS)  
54° 37' 56.48", 24° 47' 39.01" (WGS) 
 

Viesai – ežeras Lietuvoje, Trakų rajone, 8 km į vakarus nuo Trakų. Telkšo sudėtingos 

sandaros, netaisyklingame ledyninės kilmės duburyje.  

Vidutinis ežero gylis – 7,1 m, didžiausias gylis 21 m. 

Nuo ežero iki Vilniaus centro – 36 km. 

Ilgis – 1,2 km, plotis – iki 0,7 km. Krantai daugiausia žemi, tik pietinis ir rytinis – 

aukštesni. Dugnas duobėtas, padengtas sapropelingu moliu bei gėlavandene klintimi 

(įlankose).  

Į Viesus suteka 2 upeliai, vakaruose išteka upelis į Ilgio ežerą. 

Prie Viesų įsikūrę Salkininkų, Meiluškių, Padumblės kaimai. 

 

Klubo susirinkime nutarta : 2020 metais išduoti 15 vnt. povandeninės žūklės leidimų. 

Pirmenybė teikiama klubo nariams. Povandeninės medžioklės leidimus platina spearfishing 

club rykliukas, žvejoti leidimą galyti įsigyti per alis sistemą. 

 
Įžuvinta: 

2015 m -   220 vnt.  (Įvairių lydekų) 

2015 m – 120 kg (paaugintų Karpių ) 

2016 m – 220 vnt. (Įvairių lydekų) 

2017 m - 220 vnt. (Įvairių lydekų) 

2017 m - 620 vnt. (Šiųmečių starkių) 

2018 m - 220 vnt. (Įvairių lydekų) 

2019m -220vnt (paaugintų lydekų) 

 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Trak%C5%B3_rajonas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Trakai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Molis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Klintis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ilgis_%28Elektr%C4%97n%C5%B3_sav.%29
https://lt.wikipedia.org/wiki/Salkininkai
https://lt.wikipedia.org/wiki/Meilu%C5%A1k%C4%97s
https://lt.wikipedia.org/wiki/Padumbl%C4%97_%28Trakai%29
https://alis.am.lt/actionNewApplication.action


 

Monio ežeras, yra išnuomotas 

 „SPEARFISHING CLUB RYKLIUKAS“ 

 

 

Koordinatės:  

548975, 6057167 (LKS) 

54.648614, 24.758842 (WGS) 

54° 38' 55.01", 24° 45' 31.83" (WGS) 

Monis arba Daugirdiškių ežeras – ežeras vidurio Lietuvoje, Elektrėnų savivaldybėje, apie 7 

km į rytus nuo Semeliškių, prie Daugirdiškių kaimo. Ilgis šiaurės rytų – pietvakarių kryptimi 

1,8 km, plotis iki 0,9 km. Ežeras rininis, gilus (iki 33 m). Kranto linija labai vingiuota, jos 

ilgis iki 6,9 km. Krantai aukšti, statūs, vietomis ardomi. Į ežerą įsiterpia du pusiasaliai, yra 

viena sala (0,6 ha). Vienas iš pusiasalių yra saugomas valstybės, nes jame yra likę 

Daugirdiškių dvaro griuvėsiai. 

Ežero atabradas siauras, padengtas smėliu. Dugne – sapropelingas molis. Rytuose įteka 

upelis iš Monaičio ežero, vakaruose išteka Strėvos intakas. 

Monyje sugaunamos lydekos, ešeriai, karšiai, lynai, seliavos ir kt. 

Ežero pakrantėse įsikūrę Daugirdiškių, Subartėnų, Užkryžių kaimai, veikia poilsiavietės. 

Klubo susirinkime nutarta : 2020 metais išduoti 15 vnt. povandeninės žūklės leidimų. 

Pirmenybė teikiama klubo nariams. 
Įžuvinta: 

2016 m – 515 vnt. (įvairių Lydekų) / 2017 m – 2040 vnt. (šiųmečių starkių) /  2018m – 515 vnt. (paaugintų lydekų) 

 

 



 

Šiemečio ežeras, yra išnuomotas 

„SPEARFISHING CLUB RYKLIUKAS“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinatės  

555892, 6066607 (LKS) 

54.732702, 24.867812 (WGS) 

54° 43' 57.73", 24° 52' 4.12" (WGS) 

 

 

      Šiemetis - Elektrėnų savivaldybė, Vilniaus apskritis. Ežero plotas 49,8 ha (yra sala). 

      Ežeras yra Trakų rajone 13 km į Vievio puse nuo Trakų, šalia „Žvėjų namų“. 

      Ežeras yra arti kelio su patogiais privažiavimais prie vandens. Vanduo švarus ir skaidrus,  

puikiai tinkantis žvejybai, povandeninei medžioklei, bei poilsiui – įrengta poilsiavietė. 

      Klubas pasirašęs priežiūros ir ižuvinimo sutartį su nuomininku, todėl povandeninės 

medžioklės bilietus išduoda tik spearfishing club rykliukas .  

     2020 metams skirta 15 leidimų. 
Įžuvinta: 

2014 m -2000 vnt.unguriukų 

2015 m – 5000 vnt. starkių lervučių 

2016 m - 220 vnt. (Įvairių lydekų) 

2017 m -  220 vnt. (Įvairių lydekų) 

2018 m -  220 vnt. (Įvairių lydekų) 

2019 m -220 vnt (paaugintų lydekų) 

 

 

 


