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Gamtos ap$augos asociacijos ,Baltijos vilkas( atsiliepimas i LR aplinkos ministerijos
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reikalavimo ultikrinimo priemoniq tailrymo adm.b, Nr. I-3812 -64312012

2012m. spalio 19 d.
Vilnius

1. Parei5keja Gamtos apsaugos asociacija ,,Baltijos vilkas" (toliau - Parei5keja),

igyvendindama vie5ojo intereso gamtos apsaugos klausimu gynimq, padave skundE
Vilniaus apygardos administraciniam teismui, pra5ydama panaikinti 2012-06-05 LR
aplinkos ministo lsalqfma Nr. D1-476 del vilkq sumedtiojimo per 2012-2013 metq
medliokles sezon4 limito patvirtinimo (toliau - Skundtiamas isatqrmas) bei papraie
taikyti reikalavimo uttikrinimo priemones.

2. Viliriaus apygardos administracinis teismas 2012-09-27 nutartimi patenkino
Parei5kejos pra5ym4 ir pritaike reikalavimo uitikrinimo priemones: laikinai sustabde
2012-06-05 LR aplinkos ministro isakymo Nr. D1-476 galiojim4 iki galutinio teismo
procesinio sprendimo byloje priemimo. Teismas konstatavo, kad nesustabdiius

\- Skundiiarno isakymo galiojimo, panaikinus isakymq nebebotq imanoma atkurti vilko
populiacijos dydZio.

3. Parei5keja gavo 2012-10-05 Vilniaus apygardos adminisfacinio teismo pranesim4,
kuriuo buvo informuota, kad Aplinkos ministerija padave atskirqii skundq ddl
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2An-09-27 nutarties. Prane5imu taip pat
nurodyta, kad atsiliepimas i atskir4ii skund4 turi biiti paduodamas per 14 dienq nuo
prane5imo i5siuntimo dienos, taigi terminas sueina 2012-10-19. Atitinkamai Sis

atsiliepimas paduodamas nepraleidus nustat5rto termino.

4. Atskiruoju skundu Aplinkos ministerija nurodo, kad:

(i) Teisinis reguliavimas leidZia vilko populiacijos gausos valdym4 medZiokles b[du.
Gindijamo fsakymo tikslas - reguliuoti vilko populiacijos gausq, o nereguliuojant
galimas nekontroliuojamas populiacijos padidejimas, del ko vilko gpobio
populiacijos gali bflti sumaZintos iki tokio lygio, kad jq i5likimas bufi+
negarantuojamas;



(ii) Reikalavimo uftikrinimo priemones neleidiia uitilsinti irnoniq saugumo ir
sveikatos: (a) vilkai platina pasiutligg, serga trichinelioze, nieZais - ligomis kurios
pavojingos Zmogui; (b) neigiamas poveikis rekreacijai mi5kuose - dideja tikimybd,
kad Zmogus ir vilkas susidurs, o susid0rimo pasekmes neprognozuojamos. Todel
teigiarna, kad nesubalansuoti viesieji interesai - biologines ivairoves apsauga ir
imoniq sauguuuts;

(iii) Negaledami mediioti vilkrl, medtiotojai negales pilnai realizuoti savo teisiq
medZioti.

5. Parei5kejos isitikinimu Aplinkos ministerijos atskirasis skundas nepagristas ir
atmestinas, o Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis teiseta, pagrista ir
paliktina galioti.

Aplinkos ministerija nepaneig& gr6sm6s, kad nepritaikius reikalavimo uitikrinimo
priemoniq, bflsimas teismo sprendimas taps .neigrvendinamu

6. Parei3keja visq pirma pabreii4 kad uZtikrinimo priemoniq taikymo pagrindas yra
gresme, kad b$simas teismo sprendimas taps neigyvendinamu ar bus itinapsunkintas.

7. Parei5keja savo pra5ynre buvo nurodZiusi, kad nesustabdZius Skundiiamo isakymo
galiojimo, b[simo teismo sprendimo ivykdymas gali pasidaryti neimanomas, nes
SkundZiarname isakyme vilkq sumediiojimo limias ar jo dalis gali bflti nedelsiant
i5naudoti dar iki Vilniaus apygardos administraciniarn teismui priimant sprendim4 del
Skund2iamo isakymo teisetumo. Vilkq medZiokles sezonas pagal MedZiokles
Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykliq 15.2.6. punkta prasidejo jau 2012-fi-15,
tad SkundZiamo isakymo pagrindu mediiotdai galetq nerajonuojant medZiokles
(neatsi*velgiant i tai, kur vilkq daugiau, kokiuose rajonuose keliama vilkq Zala kur jq
populiacija stipresne, o kur kritines bflkles ir pan.) sumedZioti 50 vilkq visoje
Lietuvos teritorijojel. SumedZiojus vilkus (net ir uepilnai i5naudojus limitg situacija
taptq nebeatstatoma. Tai yra pa$indas uZtikrinimo priemoniq tailq,mui. Si pagrinda
konstatavo teismas.

8. Aplinkos ministerija atskiruoju skundu Sios aplinkybes neneige. Taigi, teismo
konstatuotas pagrindas ir padios Aplinkos ministerijos supratimu egzistuoja.

9. Esant gresmei, kad patenkinus Parei5kejos skundq, kuris jau yra priimtas nagrineti
Vilniaus apygardos administraciniame teisme, teismo sprendimas nesant reikalavimo
uZtikrinimo priemoniq taptq nebefgyvendinamu, nera jokio pagnndo naikinti Vilniaus
apygardos administracinio teismo 2012-09-27 nutarti del reikalavimo uZtikrinimo
priemoniq taikymo.

Kiti Aplinkos ministerijos argumentai nepagristio neirodyti arba nereiklmingi
sprendZiant d6t 5io reikalavimo ultikrinimo priemonig

10. Argumentai,
sprendZiant
neirodyti ar

kryiuos Aplinkos ministerija pateikia savo skunde, neturi reik5mes
'{Lfiikrintmo priemoniq taikymo del Skundiiamo isakymo, be to, yra

Wkrt tariamas nevaldomas augimas nekelia grismis

@agal2Al2-02-17 LR aplinkos ministro isakymo Nr. Ot-tS+ f S p.;tisskyrus saugomas



ll.Visq pirma, Aplinkos ministerija nurodo, kad teises aktai suteikia teisg reguliuoti
vilkq populiacij4 ir remiasi hipotetine gr€sme, kad nekontroliuojamai iSauguii vitkq
populiacija Zenkliai paveiks af, net sunaikins kitq gyr,dnq populiacijas. Farei5keja
negindija teisinio reguliavimo, sudarandio sqlygas reguliuoti vilkrl populiacrje. Tadiau
vilkq populiacijos reguliavimas Siuo atveju yra atliekamas nesilaikant padio teisinio
reguliavimo, nustatandio vilko populiacijos reguliavirno principus ir taisykles.

13. Nera suprantama, kaip apskait5rta 250 vilkq populiacija ppr kelis menesius, kol bus
i5nagrinetas gindas (ar metus, iki kito medZiokles sezono), galetq Zenkliai zumaZinti
ar net sunaikinti savo grobio (briedZiq, tauriqiq elniq, stirnq ir t.t.), populiacijas.
Padios Aplinkos ministerijos duomenimis, vilko mitybos pagrinda suaaranfiq
medZiojamqiq gyvfinq - tauriqiq 

"H,1, 
briedZiq, stinrq, Sernq ir bebrq - Lietuvoje yra

apie249 0002, t. y. 1000 kartq daugiau nei vilkq.

l{.Tai, kad 250 vilkq negali taip Zenkliai paveikti mediiojamqjq gyviinq populiacijq
patvirtina ir pernai metq duomenys. 20ll metq apskaitos duornenimis, Lietuvoje buvo
apskaitjrta 300 vilkq bei apie 253 000 tauriqiq ehiq, briedZiq, stirnq, Sernq ir bebry3.
Tuomet Aplinkos ministerija nelaike, kad tokio dydZio vilkq populiacija turi bflti
Zenkliai sumaZinta kad neigiamai nepaveiktq savo grobio popuiiac.rjq, ii ZOtl-2012
metq mediiokles sezone leido sumediioti 5 vilkusa. Realiai buvo sumedtiota 12
vilkqt. Taigi 288 apskait5rti vilkai (atemus sumedZiotus) neturejo esmines itakos kiq
gyvEnq populiacijoms, tuo labiau tokios, kuri gdletq jas sumaZinti iki i5nykimo ribos.
Atitinkamai nera suprantama, kuo situacija pasikeite 2012 metars, kuomet vilkq
apskait5rta maZiau nei 2011 metais, o kiq gyvEnq populiacijos nera Zenkliai pakite.

15' Aplinkos ministerija turi visas reikalingas priemones prisitaikyti prie vilkq
medZiokles laikino apribojimo, kad nebtrtq neigiamai paveiktos vilkq erobio
populiacijos (iei i5 tiesq maoo, kad Sioms populiacijoms tokia gresme yra),
nustatydama tinkamo dydiio limitus ar kitus apribojimus kitq gyvunq medZioklei,
kaip tai numato MedZiokles istatymo 5.2 punktas. Tokias galimybes puiuirti.ru b tai',
kad 2011'2012 metq medZiokles sezono metu buvo sumedZiota apie ZOOOO tauriqiq
elniq, briediiq stirnq, Sernt+ ir bebry6, o tai sudaro ZSYonuo 20l l mitais apskaityto Bitl
gffinq skaidiaus.

16. Pabaigai paiymetina, kad nesuprantama, kaip minimalus vilkq populiacijos dydis *
250 * gali tuo pat metu bEti laikomas tokiu, kuris gresia nruldomu populiacijos
augimu ir todel bttinai turi buti sumaZintas penktadaliu medZiokles btidu. pagal 2012-
02'17 LR aplinkos ministro isakymu Nr. D1-154 pawirtint4 Vilko populiacijos gausos
reguliavimo plan4 (toliau - Planas) minimalus siektinas vilko-populiacijos-dydis
(kuris nustatomas apskaitomis, vykdomomis valstybiniuose mi5kuose) yra b6tent 250

2 htut / www.am.lt/Y ll ndex.pha#al 12?67
3 htto J I www.am.ltN Il mdex.oho#al I t29Z
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individq. Pagal Si Plan% nustadius, kad vilkq populiacija yra 250 vilkq, medZiokle
rajonuojama, bei privalo bflti uZtikrinarn4 kad vilkq populiacija nesumaZetq Zemiau
250 vilkq.

17. Atitinkamai, tokie Aplinkos ministerijos teiginiai yra visi5kai nepagristi.

Visuomenis sveikata ir saugumas yra uitikrinami ir esant pritaikytoms reikalavimo
uitikrin imo p riemonims

18. Aplinkos ministerija atskirajame skunde taip pat pateikia jokiais irodymais
neparemtus teiginius, kad vilkai, sirgdami tam tikromis ligomis, gali Siomis ligomis
ulkresti Zmones bei nurodo, kad iSaugus vilkq populiacijai gali kilti gresme Zmoniq
saugumui.

19. Bet kokius prohleminius (didelg ia14 daranlius ar gresmg funoniq sveikatai bei
saugumui keliandius) vilkus Aplinkos ministerija gali leisti sumedZioti ir galiojant
Vilniaus apygardos administacinio teismo 2012-09-27 nutartimi pritaikytoms
reikalavimo uZtikrinimo priernonems. |statymai itvirtina galimybg bet kokiu metu
sunaikinti laukini Lve{, kuris yra sergantis ar kitaip keliantis gresmg Zmogur. 2Ol2-
07'15 LR aplinkos ministro [sakymo d0l saugomq r05iq naudojimosi apraso
patvirtinimo Nr. Dl-622 14 punktas nustato, kad leidimas pa5alinti saugomQ gyvUna
yra duodamas siekiant iSvengti dideles Zalos ar atsiivelgiant i visuomenes sveikatq ir
saugg bei kitas aplinkybes, kurios sukelia toki4 biitinybg.

20. Taigi, fononiq sveikatai ir saugai keliantys grdsmg vitkai gali b0ti mediiojami LR
aplinkos ministro 2010-07-15 isakymo del saugomq rE5iq
patvirtinimo Nr. Dl-622 14.3 punkto pagrindu. BEtent tokiu
tinkama laukiniq gyvfinq ir imoniq santarv0, pilnai
gyvfinq ligq ar kitos galimos Za]os.

21. SkundZiamas isakymas nera skirtas ligas platinandiq ar
Tai i5 viso nera numat5rta skundZiamame isalqrme.

vilkq medZioklei.

populiaqlj4. Taigi, interesas d€l kurio nipinasi Apli
apsauga nuo ligq - gali btti ir yra uZtikrinamas

r priimtas reguliuoti ,yilkr+
ministerija - visuomends

inkos ministro ?9t0-07-15
isakymo del saugomq r05iq naudojimosi apraio N:y$ri 14 punkto
pagnndu i5duodamais leidimais.

ZZ.Toddl nepagrista uZtilainimo priemgnir/ panaikinimo, kai jr+ taikymas
netrukdo uZ,tikrinti visuomenes- kiek tai susrjg su laukiniais iverimis,
o jq netaikymas padarytq galim4 b[sim4 teismo sprendim4 neigSrvendinamu.

Mediiotojrg interesai pries vieiojo intereso apsaagq

23. Aplinkos ministerija, teigdama, kad mediiotojai del reikalavimo uZtikrinimo
priemoniq negali realizuoti teises medZioti, nepagrfstai prie5pastato maios
visuomenes grupes - mediiotojq - interesus medZioti vilkusT prieS bendrojo vie5ojo
intereso - aplinkos - apsaug+ MedZiotojq noras medZioti negati bflti pagrindu
panaikinti reikalavimo uZtikrinimo priemones, nes teismui patvirtinus SkundZiamo
isakymo nepagristum4, nebebf,tq lmanoma sugr4Zinti sumedZiotq vilkq. O teismui

? net ne i5 viso med2ioti, o interes4 medZioti bntent vilkus



nusprendus kitaip, LR aplinkos ministras, jei biitq tokia b[tinybe, gali nustat5rti

atitinkam4 kito medZiokles sezono limit4. Be to, paZymetina, kad vilkas Lietuvoje yra
saugoma rE5is8, o jo medZiokle yra leidZiama i5imtinai populiacdos reguliavimo
tikslais, o ne medZiotojq laisvalaikio interesq tenkinimo tikslais, todel toks Aplinkos
ministerijos argumentas nepagristas ir Siuo atZvilgiu. MedZiotojams ne$a ir negali
kilti jokie pagristi lfrkesdiai, kad jie gales kiekvienq medZiokles sezon4 medZioti

vilkus.

24. Parei5kej a paiymi, Lietuva yra isipareigojusi i5laikyti tinkam4 vilkr4 populiacijos

dyd[. Stodama i Europos SAiungq Lietuva siekdama sumaZinti Zal4 Zemes tkiui,
i5siderejo iSimti, leidZiandi4 medtioti vilkus, nurodydam4 kad tuo metu Lietuvoje
gyveno 550 vilkq, jq skaidius pastaraisiais metais buvo stabilus ii reguliuojama vilkq
med.Ziokle netures [takos populiacijos stabilumuie. Paskutineje vilkq apskaitoje

suskaidiuota 250 vilkq (pagal Planq tai yra minimalus siektinas vilkq skaiEius ir
apskaitq metu nustadius toki skaidiq privalo biiti imaffIasi priemoniq jam bent jau
i5lailqrti). SkundZiamu isakymu nustagrtas sumedZiojimo limitas siekia penktadali Sio

skaidiaus ir nesustabdZius Skundiiamo isakymo bus ne tik negriZtamai paieistas
norminiu aktu itvirtintBs Planas, bet ir Lietuvos tarptautiniai [sipareigojimai
aplinkosaugos srityje. Tod6l yra biitina taikyti uZtikrinimo priemones, siekiant, kad

btisimas teismo sprendimas bfltq igyvendinarnas ir isipareigojimai del biologines

ivairoves uZtikrinami.

ISvados

25. AtsiZvelgiant i visatai, kas i5destyta akivaizdq kad: /' 
-\

(i) Aplinkos ministerija nepaneige uitikrinimo priemoniq taitqf#o bfitinybes, t.y.,
neirode ir net neirodinejo, kad jrl nepritaikius, btisimo ,teismo sprendimo

ivykdomumui nekils gresmes; 
/

(ii) Nepagrfstai nurode, kad vilko populiacija nekontoliuojamai\ padides ir galimai
sunaikins vilko medZiojarnq gyvBnq populiacijas, nes esamas yilkq skaidius nera/
toks didelis, kad toks scenarijus bfrtq imanomas; , ', /

(iii) Nepagristai nurode, kad pritaikius reikalavimo uitikrini+o prieryones tcyta rye*ile
Zmoniq sveikatai ir saugumui, nes vilkai, jei keltq toki4 $esmg, Fflh brrti

\_ palalinami (sumediiojami) LR aplinkos ministro Z0q-OZ-[S .1s*yrns del
saugomq r05iq naudojimosi apraSo patvirtinimo Nr. Dl-622 t-+*ftrnkto pagrindu;

(iv) Nepagrlstai nurode, kad neproporcingai kendia medZiotojq intelesai.

26.Del Siq prieZasdiq Aplinkos miairQrijos atskirasis sryddas atnestinas kaip

8 LR saugomq gyviinq, augalq ir grybq rfSir] istatymo 2 str. 18 d. nustato,kad,,Saugoma rfilis - nykstanti,
paieidiiaua, reta urba endemind gnilnq, augalq arba grybq ril.Sis, lio istatymo nuststyta tvarka irafyta i
Lietuvos Respublilws saugomq Wilry, mgalq ir grybq riiiiq sqraiq ir (arba) Europos bendrijos svarbos
gniln4 ir augahg rfisiq sqraiu"f'. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006-06-27 isakynu Nr. D1-284 vilkas

itrauktas i,,Europos bendrijos svtbos Wilry ir augalq rfrtit4 lwrfu Cmimui ii gamtos ir naudojimui gali bfri
tailromos warkymo priernonis, sqraiq", taig) - ya saugoma rE5is pagal LR saugomq gyvtnq, augalq it grybq
rti5iq istatym4.
e Prasome Zr. Lietuvos Respublikos Vyriausybds 2000 m. rugpjUIio 17 d. nutarimas Nr. 935 d€l Lietuvos
Respublikos derybiniq pozicijq derybose d€l narystes Europos SEiungoje patvirtinimo



Skundas pasinrSomas igalioto asmenlr

PareiSkejos atstovo Vaido Balio igaliojimus veikti Parei5kejos vflrdu pateikiant skund4 d6l
Skundtianro isakymo panaikinimo patvirtinantys Parei5kejos isatai Uei fareiSteios tarybos
sprendimas jau yra byloje, tod0l pakartotinai n6ra teikiami.

Pareilk6jo pralymai

Remiantis tuo, kas isdcstyta auksdiau, pra5ome afinesti LR aplinkos ministsrilos 2012-10-04
atskireii shmd4 d6l vilniaus apygardos teismo 2012-ag-27 nutarries.

GAA ,,Baltijos vilkas* tarybos pirmininkas
Vaidas Balys lr,/rk


