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Lietuvos medžiotojų sąjungos „Gamta“ šiokiadieniai

Š.m. spalio mėn. 11 d. Lietuvos medžiotojų sąjungos „Gamta“ (toliau LMS „GAMTA“) valdyba
surengė išplėstinį posėdį Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos patalpose įrengtoje gamtos
pažinimo klasėje, kuri š.m. rugsėjo mėn. buvo oficialiai pristatyta Alytaus miesto bendruomenei..
Į posėdį buvo pakviesti LMS „Gamta“ priklausančių klubų ir būrelių vadovai, skyrių prezidentai,
medžioklės trofėjų ekspertai, dalyvavo ir Sūduvos medžiotojų sąjungos pirmininkas Paulius
Uleckas su bendraminčiais.
LMS „Gamta“ prezidentas Raimondas Ribačiauskas atvykusiems pristatė minėtą klasę, jos
atsiradimo raidą bei svarbą, pasidžiaugė aktyviu bendruomenės domėjimusi šia klase bei
lankomumu- klasė tapo paklausi bei lankoma ne tik vietos mokyklos bendruomenės bei ir kt.
mokyklų – joje LMS „Gamta“ medžioklės trofėjų ekspertai, visuomeniniais pagrindais, pristato
nuostabų mus supantį gamtos pasaulį, skaito paskaitas įvairiomis gamtos pažinimo temomis,
moko mylėti ir suprast mišką bei jame gyvenančius gyvūnus, čia vykdomi medžiotojų bei
medžiotojų selekcininkų rengimo kursai. LMS „Gamta“ kviečia medžiotojų klubus ir būrelius,
jaunimą, apsilankyti šioje klasėje.
LMS „Gamta“ prezidentas pristatė žmones, kurie palaikė jo idėją, negailėdami savo laiko ir jėgų
talkino įrengiant šį svarbu objektą , tai LMS „Gamta“ medžioklės trofėjų ekspertai Irmantas
Vaickelionis, Giedrius Kavaliauskas, Romualdas Marcinkevičius, Stasys Gudzinevičius bei šių
eilučių autorė. Jiems dėkodamas prezidentas paragino kiekvieną asmeniškai prisijungti prie šios
klasės sekančių etapų įrengimo, taip paliekant indėlį ateinančioms kartoms, pasidalino ateities
planais, atsakė į susirinkusiųjų klausimus bei išklausė jų nuomonę..
Susirinkusieji liko sužavėti klasės rengėjų entuziazmu, nuveiktais darbais , galimomis
perspektyvomis. Atvykusieji išsakė vieningą nuomonę, jog minėta klasė yra pirmoji tokio
pobūdžio Lietuvoje bei džiaugėsi, jog šią įdėją įgyvendino LMS“Gamta“.
Sūduvos medžiotojų sąjungos pirmininkas Paulius Uleckas dalykiškai domėjosi šia klase,
pabrėžė, jog nuveiktas didelis ir visuomenei naudingas darbas... Tad neabejotina, jog šios
klasės įkūrimo idėjos bus kaip pavyzdys rengti minėto pobūdžio klases kituose Lietuvos
miestuose, tai kelia medžiotojų autoritetą visuomenės akyse, skatina jaunimą labiau domėtis
gamtosauginėmis temomis, gerėja medžiotojų ir medžiotojų selekcininkų mokymo kokybė.
Prie apvalaus stalo prasitęsusių diskusijų metu , kuriose aktyviai dalyvavo dr. Kęstutis Pėtelis,
Albertas Stanislovaitis, Gedvydas Pėtelis, Vytautas Stepšys, Arvydas Strazdas ir kt. prieita
vieningos nuomonės, kad būtina dar kartą įvertinti duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui
reikalingumą arba įteisinti duomenų pateikimą elektroniniu būdu, svarstyti elektroninio
medžiotojo bilieto galimybes, pakeisti popierines licenzijas į plastmasines ir t.t. Posėdžio metu
buvo pristatytas naujas LMS „Gamta“ Kauno skyrius ir jo prezidentas Giedrius Šidlauskas.
Susirinkusieji pasidžiaugė, jog auga naujoji aktyvi ir sąžininga medžiotojų karta
LMS „Gamta“ medžioklės trofėjų ekspertė Jelena Tučina
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