
LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui

Dėl Lietuvos Respublikos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 7 ir 13 straipsnių 
pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3175.

Prašome projektui nepritarti dėl toliau išdėstytų priežasčių. 

Leidimas civiliams laisvai įsigyti ir turėti karinės paskirties įrangą kelia grėsmę nacionaliniam 
saugumui.

 Dabartinės geopolitinės situacijos kontekste kariniam konfliktui skirta įranga neturėtų būti 
laisvai įsigyjama, laikoma civilių namuose ir naudojama ne pagal paskirtį. 

 Medžiotojai nėra išskirtiniai civiliai, nėra praėję specialių karinių ar gynybos kursų, nėra davę 
priesaikos valstybei.

Naktinių taikiklių įteisinimas padarys didelę žalą gamtai ir jos apsaugai.
 Naktinių taikiklių naudojimas iki minimumo sumažina žvėries galimybę pabėgti bei iš esmės 

panaikina jų ramybės periodą. Taip pat tikėtina, kad nemažai medžiotojų įsigis pigius 
abejotinos vaizdo kokybės taikiklius, kurie tik dar labiau padidins gyvūnų sužalojimų riziką. 
Dėl to projektas yra pavojingas gyvūnijos apsaugai bei prieštarauja medžioklės etikai. 

 Naktiniai taikikliai, leidžiantys lengvai nušauti žvėrį tamsiu paros metu, padidins 
brakonieriavimo mastą. Per paskutinius trejus metus išaiškinti 1478 administraciniai teisės 
pažeidimai, susiję su medžiokle. Medžiotojai pripažįsta, kad brakonierių yra jų pačių tarpe. Jau
dabar medžiotojai giriasi turintys naktinius taikiklius, nors tai yra nelegalu. Tai parodo, kad 
bendra medžiotojų kultūra nėra pakankamai aukšta, o vidinė savikontrolė neveikia.

 Naktinių taikiklių naudojimo tik šernų, lapių ir mangutų medžioklėje kontrolė negalės būti 
įgyvendinta. Nėra jokio būdo nustatyti ir įrodyti, kad žvėris (pvz. elnias) buvo sumedžiotas su 
naktiniu taikikliu. 

 Neveikiant kontrolei, naktiniai taikikliai bus naudojami šaudant ir Berno konvencijos 
saugomas rūšis, taip darant žalą jų populiacijoms bei pažeidžiant konvenciją. 

Naktiniai taikikliai nepadės spręsti afrikinio kiaulių maro problemos. 
 Jau dabar yra pakankamai priemonių mažinti šernų populiaciją: leidžiama medžioti visus 

metus, leidžiama naktį naudoti prožektorius, medžiotojai turi modernią įrangą.
 Oficiali šernų apskaitos ir sumedžiojimo statistika rodo, kad ir be naktinių taikiklių šernų 

populiacija ženkliai sumažinta (šernų apskaičiuota 2013 m. – 61795, 2014 m. – 22325), o 
šernų sumedžiojama labai daug (sumedžiota 2013 m. – 42263, 2014 m. – 50172).

 Pats šernų naikinimas dėl afrikinio kiaulių maro vis dar išlieka kontraversišku sprendimu. 
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų įgyvendinimą apsunkina ne įrangos, o 
argumentavimo ir komunikacijos stoka. Primename, kad Europos oficialiose rekomendacijose 
siūloma maro atveju ne didinti, o apriboti šernų medžioklę.

Nepagrįstai skubotas ir neskaidrus pataisų priėmimo procesas silpnina pilietinę visuomenę. 
 Įstatymo projektas, kuris yra susijęs su aplinka ir gamtos apsauga, nebuvo svarstytas Aplinkos 

apsaugos komitete, nebuvo išdiskutuotas su visomis medžiotojų draugijomis ir 
aplinkosauginėmis nevyriausybinėmis organizacijomis, nebuvo gautos Vyriausybės išvados dėl
kontrolės įgyvendinimo.
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 Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas A. Salamakinas Seimo nariams pateikė melagingus 
argumentus: kad Aplinkos apsaugos komitetas projektui pritarė (iš tiesų jis net nesvarstė), kad 
visi medžiotojai pritaria pakeitimams (iš tiesų su visomis medžiotojų draugijomis nebuvo 
derinta), kad nėra žinoma apie brakonieriavimą pačių medžiotojų tarpe (iš tiesų tokie faktai 
nuolat publikuojami spaudoje, o oficialią informaciją galima gauti iš Valstybinės aplinkos 
apsaugos tarnybos), kad naktiniai taikikliai leidžiami daugelyje šalių (iš tiesų jie leidžiami tik 
3-ose ES šalyse).

 Nepagrįsta skuba ir diskusijų vengimas sudaro įspūdį, kad ginklų verso interesai yra iškeliami 
aukščiau už aplinkos apsaugą bei demokratinius principus.

 Svarstymo ir priėmimo procese neatsižvelgiama į tai, kad nemažai piliečių (jau 7000) išreiškė 
savo neigiamą poziciją, pasirašydami peticiją (http://www.e-peticija.lt/peticija/215/).

Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos vilkas“

Aplinkosauginių nevyriausybinių organizacijų koalicija

Lietuvos gamtos fondas

Lietuvos ornitologų draugija

Susivienijimas „žali.lt”

Lietuvos žaliųjų judėjimas

Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija
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