AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS
MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO NR. IX-966 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR
ĮSTATYMO PAPILDYMO 15¹ STRAIPSNIU
ĮSTATYMO PROJEKTO
1. Įstatymo projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir
uždaviniai:
Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo
15¹ straipsniu įstatymo pataisomis siekiama įtvirtinti saugiklius, kad, Rusijos karo Ukrainoje
akivaizdoje atvėrus galimybę civilinėje apyvartoje naudoti naktinius taikiklius, jie būtų naudojami
išimtinai tik šalies teritorinei gynybai ir nebūtų sudaroma galimybė vienašališkai įteisinti jų
naudojimą medžioklėje.
Šiuo metu medžioklės įrankiai ir priemonės reglamentuojami tik Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro patvirtintose Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse.
Atsižvelgiant į tai, kad:
b) medžioklė yra jautri visuomenės sritis;
b) visuomenė nepalankiai atsiliepia apie naktinių matymo taikiklių naudojimą
medžioklėje;
c) nuolat atsiranda iniciatyvų, siekiančių įteisinti naktinių taikiklių naudojimą
medžioklėje;
d) Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai vis sulaiko
nelegaliai disponuojančius naktiniais matymo taikikliais;
e) įteisinus naktinio matymo taiklių naudojimą civilinėje apyvartoje, gali padidėti jų
nelegalus naudojimas medžioklėje;
f) gali atsirasti grėsmė, kad naktinio matymo taikiklių naudojimas medžioklėje galės būti
įteisintas vienašališku ministro įsakymu
siūloma papildyti Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymą ir jame įtvirtinti
draudžiamas medžioklėje naudoti priemones, įrankius ir būdus.
2. Įstatymo projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai) ir
rengėjai:
Seimo narys Linas Jonauskas.
3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai:
Šiuo metu Medžioklės įstatyme nėra nurodyti draudžiami medžioklėje naudoti įrankiai,
priemonės ir būdai. Jie numatyti tik Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse.
4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų
laukiama:
Siūloma Medžioklės įstatymo 5 straipsnio pataisomis numatyti, kad Aplinkos ministerija
nėra atsakinga už draudžiamų medžioklės įrankių ir būdų tvirtinimą, o minėto įstatymo papildymu
15¹ straipsniu siūloma iš Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių į Medžioklės
įstatymą perkelti medžioklėje draudžiamus naudoti įrankius, priemones ir būdus, tarp kurių yra ir
naktinių taikiklių naudojimo medžioklėje draudimas.

Tokiu būdu bus įtvirtinti saugikliai, užtikrinantys, kad tokie prietaisai, kaip naktinio
matymo taikikliai, nebūtų lengvai įteisinami naudojimui medžioklėje.
5. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai (jeigu rengiant
įstatymo projektą toks vertinimas turi būti atliktas ir jo rezultatai nepateikiami atskiru
dokumentu) , galimos neigiamos priimto įstatymo pasekmės ir kokių priemonių reikėtų
imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta:
Priėmus įstatymą, neigiamų pasekmių nenumatoma.
6. Kokią įtaką priimtas įstatymas turės kriminogeninei situacijai, korupcijai:
Priimtas įstatymo projektas, neturės įtakos kriminogeninei situacijai.
7. Kaip įstatymo įgyvendinimas atsilieps verslo sąlygoms ir jo plėtrai:
Įstatymas neturės įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai
8. Ar įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo
dokumentams:
Įstatymo projektas neprieštarauja strateginio lygmens planavimo dokumentams.
9. Įstatymo inkorporavimas į teisinę sistemą, kokius teisės aktus būtina priimti,
kokius galiojančius teisės aktus reikia pakeisti ar pripažinti netekusiais galios:
Priėmus įstatymo projektą, reikės keisti Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje
taisykles. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turės priimti šio Įstatymo
projekto įgyvendinamuosius teisės aktus.
10. Ar įstatymo projektas parengtas laikantis Lietuvos Respublikos valstybinės
kalbos, Teisėkūros pagrindų įstatymų reikalavimų, o įstatymo projekto sąvokos ir jas
įvardijantys terminai įvertinti Terminų banko įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų
nustatyta tvarka:
Įstatymų projektas parengtas laikantis nustatytų reikalavimų.
11. Ar įstatymo projektas atitinka Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos nuostatas ir Europos Sąjungos dokumentus:
Įstatymo projektas neprieštarauja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijos nuostatoms ir Europos Sąjungos dokumentams.
12. Jeigu įstatymui įgyvendinti reikia įgyvendinamųjų teisės aktų, – kas ir kada juos
turėtų priimti:
Priėmus įstatymo projektą Lietuvos Respublikos vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki
2022 m. gruodžio 31 d. turėtų priimti įgyvendinamuosius teisės aktus.
13. Kiek valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų
prireiks įstatymui įgyvendinti, ar bus galima sutaupyti (pateikiami prognozuojami rodikliai
einamaisiais ir artimiausiais 3 biudžetiniais metais):
Įstatymui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės

14. Įstatymo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados:
Negauta.
15. Reikšminiai žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti į kompiuterinę paieškos
sistemą, įskaitant Europos žodyno „Eurovoc“ terminus, temas bei sritis:
„Medžioklė“, „Medžioklės priemonės“, „Medžioklės įrankiai“, „Naktiniai taikikliai“.
16. Kiti, iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai:
Nėra.

Teikia
Seimo narys Linas Jonauskas

