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K R E I P IM A S I S
DĖL MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO

Šilalės rajono, medžiotojų draugijos kolektyvai nori pristatyti Jums savo požiūrį į
Medžioklės įstatymą ir iniciatyvas jį keisti.
Šilalės rajono medžiotojų draugijos narių, kaip ir visos Lietuvos medžiotojų
bendruomenės narių prioritetas yra racionalus medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimas ir jų
tausojimas, o esant reikalui ir efektyvus valdymas bei gausumo reguliavimas.
Mus neramina kai kurios Seime svarstomos medžioklės reglamentavimo iniciatyvos:
1. Medžiotojų organizacijų atstovų eliminavimas iš įvairių komisijų, įtakojančių su medžiokle
susijusią veiklą. Šiuo metu, medžiotojų organizacijos turi savo atstovus dvejose tarybose
prie Aplinkos ministerijos, dvejose komisijose prie visų regioninių Aplinkos apsaugos
departamentų ir dvejose komisijose prie visų savivaldybių administracijų. Visos šios
komisijos yra labai svarbios racionaliam medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimui,
medžioklės plotų naudotojų ir savininkų santykių reguliavimui ir iki šiol naudojo
minimalius valstybės administracinius resursus.
2. Medžioklės plotų vienetų smulkinimas. Maksimalaus medžioklės ploto vieneto dydžio
ribojimas ir lengvatinės sąlygos labai mažai stambiųjų žemės savininkų grupelei formuoti
minimalius medžioklės plotų vienetus pablogintų stambiųjų medžiojamųjų gyvūnų
populiacijų būklę, o tai prieštarautų ir plačiai pripažintai specialistų nuomonei, kad tik
dideliuose medžioklės plotų vienetuose įmanomas racionalus stambiųjų gyvūnų populiacijų
valdymas ir konstitucinei nuostatai, draudžiančiai bloginti gamtos išteklių būklę.

3. Radikalus mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą didinimas. Šilalės rajono
medžiotojų draugijos nariai atstovauja visas socialines Lietuvos gyventojų grupes, tame
tarpe ir medžiotojai jau sulaukę pensijinio amžiaus. Šilalės rajono medžiotojai, didelė jų
dalis gauna minimalų atlyginimą. Drąstiškai padidinus mokesčius jie netektų galimybės
realizuoti savo pomėgį medžioklei, o tai padidintų socialinę atskirtį.
4. Medžiotojo bilieto formos keitimas. Dauguma Šilalės rajono medžiotojų draugijos narių o
ypač vyresnio amžiaus medžiotojai, dabartinį medžiotojo bilietą laiko medžioklės tradicijų
ir medžioklės kultūros dalimi, todėl norėtų išsaugoti šį medžioklės atributą.
Tikimės, kad galėsime dalyvauti diskusijose ir, kad Medžioklės įstatymo tobulinimas
bus paremtas išsamia jo veikimo ir planuojamų pakeitimų būsimo poveikio analize bei aiškiais
argumentais.
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