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Laba diena,
Sūduvos medžiotojų sąjunga nepritaria su Aplinkos ministerija
parengta Lietuvos nuomone dėl švino šaudmenų apribojimo
šlapžemėse ir ar aplink jas ir nederina Lietuvos parengtos pozicijos.
Rengiant poziciją ji buvo derinama tik su Lietuvos medžiotojų
žvejų draugija, kuri atstovauja tik savo draugijos narius, o ne visus
Lietuvos medžiotojus. Kadangi nebuvo derinama su kitomis
medžiotojų klubus ir būrelius vienijančiomis organizacijomis,
kurios atstovauja nemažai daliai Lietuvos medžiotojų, dėl to
manome, kad ši reikšminga medžiojantiems ir užsiimantiems
šaudymo sportu Lietuvos piliečiams pozicija, kuri sukeltų nemažai
ekonominių problemų medžiotojams, asmenims užsiimantiems
šaudymo sportu, šaunamųjų ginklų savininkams, šovinių
gamintojams, prekybininkams prekiaujantiems šaudmenimis ir
šaunamaisias ginklais, šaudykloms ir sportinio šaudymo centrams,
turi būti plačiau išdiskutuota su visomis suinteresuotomis
institucijomis, įstaigomis, asociacijomis ir socialinėmis grupėmis
surinkus ir išanalizavus informaciją apie galimą įtaką Lietuvos
piliečiams bei ekonomikai (numatant kompensavimo mechanizmą
už patirtus nuostolius, dėl naujų apribojimų) ir tik tada priimta.
Manome, kad šiuo metu parengta pozicija dėl švino šaudmenų
apribojimo šlapžemėse ir ar aplink jas nepriimtina, nes:
1. nenumatytas kompensavimo mechanizmas, medžiojantiems
Lietuvos piliečiams už medžioklinius ginklus, kurie bus netinkami
naudoti įgyvendinus draudimus susijusius su švino šaudmenų
apribojimu šlapžemėse ir ar aplink jas (nes Lietuvoje yra tokių
medžioklės plotų vienetų, kurių ištisa teritorija yra šlapžemės, t.y.
tokie medžioklės plotų naudotojai negalės medžioti ne tik paukščių,
bet ir kitų medžiojamųjų gyvūnų);

2. šlapžemių apibrėžimas pagal RAMSAR konvenciją yra per
platus, jis turėtų būti peržiūrėtas;
3. kiltų ekonominių problemų dėl šaudyklų ir sportinio šaudymo
centrų, kurie patenka (yra įsikūrę) į teritorijas, kurios pagal
RAMSAR'o konvenciją būtų apibrėžiamos kaip šlapžemės, arba
ribojasi su šiomis teritorijomis (patenka į buferinę zoną);
4. ne numatytas kompensavimo mechanizmas šaudykloms ir
sportinio šaudymo centrams už veiklos apribojimus ar ne
tinkamumą veiklai, dėl draudimų susijusių su švino šaudmenų
apribojimu šlapžemėse ir ar aplink jas;
5. buferinė zona prie šaudyklų ir sportinio šaudymo centrų turėtų
būti netaikoma, arba sumažinta iki minimalios.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Lietuvos Respublikos valstybinės
kalbos įstatymo 5 straipsnis, skelbia, kad: „Lietuvos Respublikos
valstybės ir savivaldos institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos
tarp savęs susirašinėja valstybine kalba.", dėl to Lietuvos
Respublikoje susirašinėjimas turi vykti valstybine kalba.
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