projektas
Vilniaus medžiotojų draugija
ETIKOS KODEKSAS
1. Bendrieji nuostatai
1.1. Šis kodeksas (toliau tekste – kodeksas) nustato Vilniaus medžiotojų draugijos narių elgesio
standartus medžiotojų būrelių/ klubų veikloje, tarpusavio bendravimo santykiuose bei
medžiokl÷je.
1.2. Kodekso tikslas ugdyti pagarbius medžiotojų tarpusavio santykius, pagarbą gamtai,
medžiojamiems ir kitiems laukiniams gyvūnams.
1.3. Vilniaus medžiotojų draugijos nariai savo veikloje privalo vadovautis LR Medžiokl÷s
įstatymu, Medžiokl÷s LR teritorijoje taisykl÷mis, Draugijos įstatais bei šiuo kodeksu.
1.4. Asmuo tapdamas Draugijos nariu duoda priesaiką: “Prisiekiu medžioti teis÷tai, saugiai ir
etiškai”. Priesaikos tekstas perskaitomas garsiai dalyvaujant …. ir patvirtinamas prisiekusiojo
Draugijos nario parašu. Priesaikos teksto originalas saugomas…
2. Draugijos narys.
Draugijos narys vadovaujasi nuostata, jog etiškas elgesys pagerina medžiokl÷s kokybę. Tuo
tikslu :
2.1. domisi laukine gamta, gamtosaugin÷mis problemomis;
2.2. vertina ir gerbia laukinius gyvūnus ir jų gyvenamąją aplinką, padeda gyvūnams “baltojo
bado” metu;
2.3. skatina naujus medžiotojus būti etiškais medžiokl÷je ir gamtoje;
2.4. neteršia medžiokl÷s vietos. Visada stengiasi palikti ją švaresnę negu buvo radęs;
2.5. medžiokl÷je vadovaujasi kultūringos/taisyklingos medžiokl÷s nuostatomis:
2.5.1. šauna tuomet kai yra įsitikinęs greitu ir humanišku gyvūno sumedžiojimu;
2.5.2. atsisako nuo nesaugaus ir pertolimo šūvio tam, kad išvengtų medžiojamo gyvūno sužeidimo
ar kitų nepageidautinų pasekmių;
2.5.3. medžioja gyvūną tik kai šis turi galimybę pab÷gti, pasisl÷pti;
2.5.4. visada ieško sužeisto gyvūno;
2.5.5. pagerbia nušautą gyvūną;
2.5.6. medžiokl÷s s÷kmę įvertina ne pagal sumedžiotą laimikį, o pagal patirtus įspūdžius ;
2.6. vykdo Lietuvos Respublikos medžiokl÷s įstatymo, Medžiokl÷s LR teritorijoje taisyklių kitų
teis÷s aktų reikalavimus, netoleruoti gamtosaugos taisyklių pažeidimų. Draugijos narys
vadovaujasi nuostata - Medžiotojas negali nutyl÷ti jam žinomo Medžiokl÷s taisyklių
pažeidimo fakto. Apie kiekvieną pažeidimą, nedelsiant praneša medžiokl÷s vadovui ( būrelio,
klubo vadovui) ir/ar Regiono aplinkos apsaugos departamento rajono agentūrai;
2.7. į medžioklę vyksta geros fizin÷s ir psichologin÷s būkl÷s;
2.8. nemedžioja neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotikų ar kitų svaigiųjų medžiagų;
2.9. siekia, kad medžiotojų būrelyje vyrautų savitarpio pagalbos, pasitik÷jimo ir pagarbos vienas
kitam ir gamtai dvasia ( atmosfera, klimatas). Gerbia garbingo amžiaus, ilgamečius
medžiotojus, sudaro jiems sąlygas medžioti, jeigu tai nekenkia jų sveikatai bei neprieštarauja
Medžiokl÷s Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimams;
2.10.vengia tarpusavio santykiuose asmens žeminimo, įžeidin÷jimo, apkalbų, ignoravimo
apraiškų. Kolegos netinkamą elgesį kritikuoja pagrįstai ir korektiškai. Jeigu Draugijos narys
mano, jog kitas jos narys pažeid÷ ar gali pažeisti šį kodeksą, jis turi į tai atkreipti jo d÷mesį.
2.11. Draugijos narys savo veiksmais ar poelgiais nediskredituoja etiško medžiotojo vardo.
Supranta, kad net ir vienas prasižengimas padaro didelę žalą etiško medžiotojo reputacijai.
(Etiško medžiotojo reputacija apima ir nepriekaištingos reputacijos asmens kriterijus,
nustatytus LR Ginklų ir šaudmenų kontrol÷s įstatymu);

3. Draugijos būrelių/ klubų tarpusavio santykiai
3.1.Draugijos būrelių/ klubų santykiai remiasi bendradarbiavimu ir geranoriškumu.
3.2.Kilusius nesutarimus ar ginčus sprendžia geranoriškumo, abipusio supratimo pagrindais.
Neišsprendus ginčų tarpusavyje, vienos iš šalies teikimu ginčas gali būti perduotas spręsti
Draugijos Garb÷s teismui. Toks ginčas sprendžiamas Garb÷s teismo nuostatų nustatyta tvarka.
4. Draugijos narių santykiai su Draugijos skyriaus valdymo organais bei kitais draugijos
būreliais/ klubais.
4.1.Draugijos nario ir Draugijos valdymo organų santykiai remiasi bendradarbiavimu ir abipuse
pagarba.
4.2.Jeigu Draugijos valdymo organo atstovas/narys kreipiasi su kokiu nors klausimu ar prašo
paaiškinti aplinkybes, kurios susijusios su draugijos veikla tai medžiotojas privalo pateikti
paaiškinimą per rašte nurodytą terminą raštu, o jeigu draugijos organo atstovas sutinka žodžiu.
4.3.Medžiotojas išrinktas į Draugijos valdymo organą privalo dalyvauti jo veikloje. Jeigu jis negali
dalyvauti – tai privalo apie tai pranešti atitinkamam valdymo organui iš anksto.
4.4.Medžiotojas gali gauti Draugijos organų nutarimus ir kitą medžiagą, jeigu ji n÷ra konfidenciali.
Tokiu atveju turi būti nurodyti atsisakymo motyvai.
5.

Santykiai su medžiokl÷s vieneto žem÷s ir miško savininkais
5.1.Draugijos narys bendradarbiauja su medžiokl÷s vieneto žemių, miškų ar vandens telkinių
savininkais, gerbia jų nuosavybę. Būdami savininkų teritorijoje savo veiksmus derina su jais.
5.2.Iš anksto gauna savininkų leidimus vykdyti medžioklę jų žem÷je, miške ar vandens telkinyje.

6. Atsakomyb÷
6.1.Už duotos priesaikos sulaužymą Draugijos narys gali būti traukiams atsakomyb÷n. Drausminio
poveikio priemonių taikymo tvarką ir terminus nustato Draugijos įstatai, Draugijos Garb÷s
teismo nuostatai.
7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Šis kodeksas gali būti papildytas, pakeistas Vilniaus medžiotojų draugijos suvažiavimo
nutarimu.

