NORINČIŲ TAPTI MEDŽIOTOJAIS BEI NEPRIKLAUSOMŲ MEDŽIOTOJŲ
SAUGAUS ELGESIO MEDŽIOKLĖJE TEORINIŲ ŽINIŲ IR PRAKTINIŲ
MEDŽIOJIMO ĮGŪDŽIŲ PATIKRINIMO EGZAMINAS

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos
apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija
(toliau – Komisija) organizuoja asmenų, norinčių tapti medžiotojais bei
nepriklausomų medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje teorinių žinių ir
praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo egzaminus:
• Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių 2013 m. gegužės 2 d. .
• Kauno miesto ir rajono 2013 m. gegužės 6 d. .
• Raseinių, Vilkaviškio, Šakių, Jurbarko 2013 m. gegužės 8 d. .
• Papildomas egzaminas 2013m. gegužės 15 d. ir 2013 m. spalio 2 d.
Medžioklės teorijos ir šaudymo egzaminas vyks Kauno medžiotojų
sąjungos šaudykloje (Didžioji g. 77, Kaunas). Egzaminų pradžia 10.00 val.
Asmenys pageidaujantys įgyti teisę medžioti pateikia Komisijai šiuos
dokumentus ir jų kopijas (dokumentų originalai, įsitikinus kopijų tikrumu,
grąžinami juos pateikusiam asmeniui):
1. asmens dokumentą su fotonuotrauka, kuriame būtų nurodyta gimimo
data arba asmens kodas;
2. pažymėjimą apie baigtus medžiotojų kursus ir atliktą stažuotę arba
aukštojo ar aukštesniojo mokslo diplomą, liudijantį įgytą aukštąjį ar
aukštesnįjį biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą, ir šio diplomo
priedą apie studijų metu išklausytą specialų medžioklės kursą ir išlaikytą
atitinkamą egzaminą;
3. prašymą Komisijai leisti laikyti medžioklės egzaminą;
4. pažymą iš sveikatos priežiūros įstaigos, forma 049/a; (Fizinių
asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklės 3
str. 13 d.13,2 p.)
5. pažymą apie nuolatinę (deklaruotą) gyvenamąją vietą;
6. pažymą ar asmuo nėra teistas už tyčinius nusikaltimus;
7. pažymas apie tai ar asmuo nėra padaręs administracinių teisės
pažeidimų susijusių su medžioklę ar žūklę reglamentuojančiais teisės aktų
reikalavimų nesilaikymu, neteisėtu ginklo panaudojimu, kėsinimusi į
nuosavybę ar viešąją tvarką;
- dvi amžių atitinkančias fotonuotraukas, skirtas dokumentams įforminti.
Dokumentai priimami Kauno medžiotojų sąjungos šaudykloje (Didžioji g.
77, Kaunas). antradieniais ir penktadieniais nuo 8.30 iki 12.00 val.
Smulkesnė informacija teikiama Kauno regiono aplinkos apsaugos
departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijoje, (Kanto 13, Kaunas),
tel. 8 37 409797, mob. tel. 8686 03706 ir Kauno medžiotojų sąjungos
šaudykloje ( Didžioji g. 77, Kaunas), tel. 8 37 383224

