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Jau 20 metų veikianti Lietuvos medžiotojų sąjunga (LMS) „Gamta“savo skyrius turi 20 Lietuvos
miestų ir miestelių (Varėnos rajone jos būstinė įsikūrusi Valkininkuose , Miškininkų g. 8,
prezidentas Arvydas Strazdas); pernai LMS „Gamta“ skyriai įsikūrė dar 7 miestuose, pradėjo
veikti medžiotojų ruošimo klasės Alytuje ir Vilniuje

Praėję metai Lietuvos medžiotojams buvo nelengvi. Daug nerimo medžiotojų klubams ir
būreliams tebekelia Baltarusijoje užfiksuotas afrikinis kiaulių maras, kuris gali išguldyti visą
Lietuvos miškuose gyvenančią šernų populiaciją. Aplinkos ministras Valentinas Mazuroni laiku
, dar vasarą, pasirašė Medžioklės taisyklių Lietuvos respublikos teritorijoje 15 punkto pataisas,
leidžiančias medžioti visus šernus – patinus, pateles ir jauniklius jauniklius. Tačiau medžiotojai
vangiai medžioja šernų pateles , laikydami tai neetišku elgesiu, o gal baimindamiesi taip
išnaikinti savo būsimuosius medžioklės laimikius.

Anot LMS „Gamta“ prezidento Raimondo Ribačiausko, nepriklausomai nuo priimamų priemonių,
miške afrikinio kiaulių maro plitimo sustabdyti praktiškai neįmanoma ir tik laiko klausimas, kada
jis paplis mūsų šalyje. Pagrindinė kovos priemonė – šernų populiacijos mažinimas, intensyviai
juos medžiojant. Tačiau reikia nepamiršti, kad šią ligą taip pat perneša paukščiai, plėšrūnai,
graužikai, be to jis plinta oru, ypač tam palangūs drėgni orai. „Manyčiau, kovos priemonės
galėtų būti dar griežtesnės, - kalbėjo R. Ribačiauskas. – Reikėtų nedelsiant įpareigoti
medžiotojų klubus ir būrelius aktyvinti medžiokles ir sumažinti šernų skaičių iki minimalios
normos. O to nedarantiems klubams ir būreliams reikėtų priminti apie teisinę atsakomybę ir
galimybę atimti leidimus naudoti medžiojamuosius išteklius , nes pasyvus požiūris į šią
problemą gali smogti Lietuvos ekonomikai milijoniniais nuostoliais.“

Ne ką mažiau problemų medžiotojams sukėlė ir nukelta ančių medžioklės sezono pradžia
(paprastai jis prasideda rugpjūčio 15 d., o pernai ornitologų pageidavimu dėl užsitęsusios
žiemos ji prasidėjo dviem savaitėmis vėliau). „Apie tai nebuvo visiškai konsultuotasi su
medžiotojų bendruomene, - aiškino R. Ribačiauskas. – Įsakymas „Valstybės žiniose“
paskelbtas likus 5 dienoms iki jau suplanuotų kasmetinių ančių medžioklės renginių ir
medžiotojų klubai ir būreliai patyrė daug finansinių bei moralinių nuostolių.“

Be to, Aplinkos ministerija, vykdydama vilkų apskaitą šalyje, išleido daug lėšų, tačiau tikslaus
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vilkų populiacijos skaičių taip ir nenustatė. LMS „Gamta“ duomenimis, pagal vykdytą apskaitą
mūsų šalyje vilkų populiacija svyruoja nuo 240 iki beveik 500 individų.

Tačiau LMS „Gamta“ prezidentas R. Ribačiauskas turi ir kuo pasidžiaugti: per šiuos metus
įsikūrė nauji LMS „Gamta“ skyriai dar 7 miestuose, pradėjo veikti medžiotojų ruošimo klasės
Alytuje ir Vilniuje. Pradėjo produktyviai dirbti naujai sudaryta Medžioklės tvarkymo konsultacinė
taryba prie Aplinkos ministerijos. Lietuvos medžiotojų sąjungos „Gamta“ ir Sūduvos medžiotojų
sąjungos atstovams pavyko įtikinti tarybos narius atsisakyti Lietuvos medžiotojų ir žvejų
draugijos (LMŽD) siūlomų Medžioklės taisyklių pakeitimų, tokių kaip saugaus elgesio
medžioklėje žinių patikrinimas kas treji metai, licencijų stirnoms grąžinimas ir pan. .

„LMŽD pasiūlė visą eilę Medžioklės taisyklių Lietuvos Respublikos teritorijoje pakeitimų, kurie
nukreipti prieš eilinį medžiotoją, - kalbėjo LMS „Gamta“ prezidentas R. Ribačiauskas. - Šiuo
metu medžiotojai kas 5-erius metus turi perlaikyti saugaus elgesio medžioklėje žinių egzaminą,
norėta šį terminą sutrumpinti iki 3-ejų metų. Mūsų nuomone – tai pasipinigavimas. Juk eilinis
medžiotojas moka už viską – už egzaminą, šaudyklą ir pan. Mes kategoriškai prieš.
Pažymėtina, kad šiuo metu stirnoms medžioti nereikėjo licencijų, o LMŽD siūlė vėl jas grąžinti.
Mūsų nuomone, jokiais draudimais tvarkos neįvesi. Medžiotojų klubams ir būreliams reikia
suteikti daugiau savarankiškumo, pasitikėti jais. O LMŽD nori visur uždėti savo ranką, padaryti
žmogų priklausomą nuo kažko.“

R. Ribačiauskas paaiškino, kad kasmet medžiotojas privalo užpildyti tam tikrą anketą, sąvadą, ir
jį pateikti medžiotojus vienijančiai visuomeninei organizacijai – LMŽD arba LMS „Gamta“. Iki
anksčiau paminėto Medžioklės įstatymo pakeitimo, šią anketą dar buvo galima pateikti Aplinkos
departamentams, bet dabar jie iš įstatymo išbraukti.

Šis nauja Medžioklės įstatymo pataisa išsprendė visuomeninių organizacijų, vieninijančių
medžiotojus,medžiotojų klubus ir būrelius, metinio nario mokesčio surinkimą, o tuo pačiu ir
finansines problemas. . Anot R. Ribačiausko – tai gudrus ėjimas. LMS „Gamta“ tam
kategoriškai prieštarauja. Pats sąvado pateikimas, pasak LMS „Gamta“ prezidento R.
Ribačiausko, yra niekinis. „Iš esmės sąvade medžiotojas tik patvirtina, kad yra gyvas, o visą
medžiotojo veiklą reglamentuoja Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas, - paaiškino
medžiotojas. - Mes manome , kad nario mokestis turi būti savanoriškas. Juolab kad šiuo metu
Lietuvoje yra apie 3 tūkst. medžiotojų, kurie nepriklauso jokioms medžiotojus vienijančioms
visuomeninėms organizacijoms.“
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LMS „Gamata“ siekia, kad Medžiotojo bilietas būtų kaip vairuotojo pažymėjimas, t. y. medžiotoju
tapęs žmogus gauna medžiotojo bilietą, galiojantį iki gyvenimo pabaigos. Nebent pats
medžiotojas nuspręs bilieto atsisakyti arba jis iš jo bus atimtas.

LMS „Gamta“ pagrindė pozicija – atsisakyti duomenų medžiotojų sąvadui pateikimo arba jį
modernizuoti, pavyzdžiui pateikti elektronine forma, panaikinti medžiotojo selekcininko
kvalifikaciją, patvirtinti naują medžiotojo bilieto formą, įvesti naują medžiojamųjų gyvūnų
medžioklės limitų nustatymo tvarką ir t.t.

Tačiau kol kas LMS „Gamta“, siekdama eiliniams medžiotojui palengvinti duomenų pateikimo
medžiotojų sąvadui procedūrą, keturiolikoje Lietuvos miestų darys atžymas medžiotojų
bilietuose. LMS „Gamta“ nario mokestis svyruoja nuo 10 iki 20 litų, tačiau asmenims,
nepritariantiems LMS „Gamta“ vykdomai politikai, sąvado tvarkymo procedūra bus
atliekama nemokamai.
Dzūkijos medžiokliai duomenis pateikti sąvadui gali
Varėnoje, Vytauto g. 21 (Medžiotojų parduotuvė); Valkininkuose, Miškininkų g. 8 ir Alytuje,
Vilniaus g. 6 (Ginklų parduotuvė).
„Mes visada kovojome už
eilinį medžiotoją, - teigia LMS „Gamta“ prezidentas R. Ribačiauskas. - Esame pigūs,
geranoriški, iniciatyvūs ir dirbame visuomeniniais pagrindais.“

Išsamesnė informacija pateikiama interneto svetainėje www.medziokles.lt , skyrelyje
„Naujienos“. Pageidaujant LMS „Gamta“ darbuotojai gali atvykti į sutartą vietą ir pakonsultuoti
asmeniškai. Skambinkite tel. 8-698 15727 arba rašykite
raimondas@medziokles.lt
">
raimondas@medziokles.lt
.

Varėnos rajono laikraščio „Merkio kraštas“ žurnalistė Audronė Streikutė
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