----- Forwarded Message ----From: Eugenijus Tijusas <krykste@yahoo.com>
To: Brigita Ragickaite <brigita.ragickaite@delfi.lt>
Sent: Wednesday, October 24, 2018, 2:15:55 PM GMT+3
Subject: Re: Re:
Laba diena gerbiama Brigita,
iš mūsų surinktos informacijos dėliojasi gerokai kitoks paveikslas.
Nei šeštadienį, nei sekmadienį Januliškio būrelio medžiotojai nemedžiojo. Tą labai nesunku patikrinti.
Medžioklės taisyklės reikalauja registruoti kiekvieną medžioklę. Registracijos dokumentą, vadinamą
medžioklės lapu (jame surašomi visi toje medžioklėje dalyvavę medžiotojai, bei kiti su medžiokle susiję
duomenys) privalu išsaugoti.
Dabar apie Jūsų šaltinius.
Pradėsiu nuo Andrejaus Gaidamavičiaus. Šitas ponas jau gerą dešimtmetį viešoje erdvėje garsėja
neapykanta medžioklei ir medžiotojams. Ne vieną kartą teko paneigti jo kaltinimus medžiotojų
bendruomenei.
Rūtos Gustės ir Gintarės Grašytės teiginius paneigia jų motina Elena Grašienė, spalio 22 dieną, LRT
radijo laidoje ,,60 minučių", tiesioginiame eteryje pareiškusi, kad nei apie vietinių medžiotojų
medžioklę tą dieną, nei apie jų šventę, nieko nežino ir negirdėjo.
Gandai neatsiranda iš niekur.
Maža Januliškio kaimo bendruomenė turi gražią tradiciją - šeštadieniais susirinkti į pirtį. Tą šeštadienį
januliškietis Antanas, medžiotojas (tegu jam būna baisi gėda), atėjo į pirtį ne visai blaivas. Man irgi yra
tekę matyti keletą Lietuvos piliečių - ne visai blaivių. (Beje, A. Gaidamavičiaus pirtyje niekas nematė).
Dovanokit, bet dabar kuklus moralas.
Nebepamenu nuo kada pažįstu padorų žmogų Vytautą Bunevičių. Pažįstu ir kelis Januliškio būrelio
medžiotojus. Jų savijauta dabar kaip apilpitų mėšlo statine. Cituoju Vytautą: "aš gi buvau pakviestas į
ponios Elenos jubiliejaus šventę, o kaip bus dabar..."
Pagarbiai
Lietuvos medžiotojų
ir žvejų draugijos
pirmininko pavaduotojas
Eugenijus Tijušas
PS Ši istorija sulaukė išskirtinio visuomenės dėmesio. Mes esame vieši asmenys, todėl prašome
neįsižeisti - mūsų susirašinėjimas bus paviešintas.

On Tuesday, October 23, 2018, 5:42:06 PM GMT+3, Brigita Ragickaite <brigita.ragickaite@delfi.lt> wrote:

Sveiki, Eugenijau.
Turime šunų šeimininkės ir kitų kaimynystėje gyvenančių žmonių liudijimus, kad šeštadienį Januliškyje vietos
medžiotojų būrelis šventė medžioklės sezono atidarymą. Tai patvirtina Januliškio gyventoja Rūta Gustė, jos sesuo
Gintarė Grašytė bei kaimynystėje gyvenantis Andrejus Gaidamavičius. Medžiotojams bešvenčiant, rasti gyvūnai su
šautinėmis žaizdomis. Kadangi apylinkėse daugiau nieko kito be medžiotojų žmonės nematė, daro išvadą, kad ginklus

turėti galėjo tik medžiotojai. Visas aplinkybes tiria pareigūnai, tačiau tai, kad pastebėti švenčiantys medžiotojai ir kad
gyvūnai nušauti, teigti galima.
Jei įvertinus situaciją sužinotumėte daugiau detalių - pasidalinkite. Ačiū už jūsų reakciją.
2018-10-23, an, 09:10 Eugenijus Tijusas <krykste@yahoo.com> rašė:
Laba diena gerbiama Brigita,
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija netoleruoja neetiško ir amoralaus savo narių elgesio. Mes norime
įvertinti ir Jūsų aprašytą incidentą, įvykusį Januliškio medžiotojų kolektyvo medžioklės plotuose.
Labai prašyčiau Jūsų pasidalinti turimais faktais, leidžiančiais Jums teigti, kad ,,medžiotojų šventė
kaime pasibaigė iššaudytais šunimis".
Iš anksto dėkingas.
Pagarbiai
Lietuvos medžiotojų
ir žvejų draugijos
pirmininko pavaduotojas
Eugenijus Tijušas
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