DERINIMO PAŽYMA
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl
Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto
Eil.
Nr.
1.

Institucijos pavadinimas,
rašto data ir numeris
A. Leščiauskas

Pastabos ir pasiūlymai

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimas

Leisti medžioti vilkus, paprastuosius šakalus - nuo
rusėjo 1 d. iki balandžio 1 d. (išnaudojus
nustatytą vilkų sumedžiojimo limitą, vilkų
medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau)
.Motyvas galima lengviau atskirti vilkų jauniklius,
tuo laikotarpiu daro didžiausią žalą ūkiniams
gyvūnams.
Leisti medžioti bebrus – nuo rugpjūčio 1 d. iki
kovo 21 d. Motyvas bebrų patelės po balandžio 1
d. dažniausiai jau turi jauniklius ir jas sumedžioti
neetiška

Neatsižvelgta.
Paankstinus vilkų medžioklės sezono pradžią, kyla
grėsmė, kad bus sumedžioti suaugę individai, kurie
moko jauniklius. Todėl kyla grėsmė, kad jaunikliai,
užuot medžioję miške, keliautų maisto ieškoti į ganyklas
ir taip didėtų ūkiniams gyvūnams daroma žala

Neatsižvelgta.
Bebrų populiacija pastaraisiais metais vis auga
(medžioklės plotų naudotojų pateiktais duomenimis
2016 m. – 40618, 2020 – 43551), jų daroma žala
melioracijos sistemoms, miškams, žemės ūkio pasėliams
nuolat didėja. Todėl, siekiant sumažinti jų daromą žalą,
nustatytas ilgesnis leistinas jų medžiojimo terminas
Nustatyti medžiojimo terminą lapėms,
Neatsižvelgta
mangutams, paprastiesiems meškėnams,
Galimybė šiuos gyvūnus medžioti visus metus, užtikrina
kanadinėms audinėms, nutrijoms, ondatroms –
tinkamą jų populiacijos reguliavimą. Tai yra invazinės
Motyvas, kai šie gyvūnai augina
rūšys, išskyrus lapes. Tačiau lapės yra pavojingų
jauniklius sumedžioti neetiška. Sumedžiojus
užkrečiamų ligų – niežų ir pasiutligės – platintojai. Dėl
patelę jaunikliai pasmerkiami žūti bado kančiose,
to kenčia ir kitų rūšių laukiniai gyvūnai, o pasiutligė itin
neužtikrinama gyvūnų gerovės reikalavimai.
pavojinga ir žmonėms. Todėl būtina sudaryti sąlygas
tinkamai reguliuoti jų gausą ir taip užtikrinti , kad
minėtos ligos neplistų
Šernų patelės vedžiojančios jauniklius, neturėtų
Neatsižvelgta.
būti medžiojamos nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 Galimybė šernus medžioti visus metus, užtikrina
d.. Mitas, kad svetimus jauniklius žindo svetima
tinkamą jų populiacijos reguliavimą siekiant suvaldyti
patelė. Neetiška jauniklius palikti ilgai ir
AKM plitimą
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kankinančiai žūčiai
Leisti medžioti bebrus tykojant su prožektorium

2.

A. Radvilavičius

Patikrinti prieš medžioklę visų medžioklėje
dalyvaujančių medžiotojų bilietus ir leidimus
laikyti (nešiotis) medžioklinį ginklą ir ginklo,
kuriuo bus medžiojama, pažymėjimą (jei asmeniui
toks išduotas), pasirūpinti pirmosios pagalbos
priemonėmis. (Priemonės: Ar tai automobilyje
esanti pirmosios pagalbos priemonė) Ar
medžioklės vadovas nešiojas pirmosios
pagalbos priemonę, nes nelaimingas atsitikimas
tikriausiai vyks medžioklės vietoje
Medžioklės vadovas turi teisę šalinti iš medžioklės
medžiotojus, nevykdančius teisėtų medžioklės
vadovo reikalavimų laikytis Medžioklės taisyklių
ar medžioklės plotų naudotojų nustatytų
papildomų reikalavimų medžioklėje, apie tai
įrašydamas medžioklės lapo antrojoje pusėje ir
patvirtindamas įrašą savo parašu ir sekančią
darbo dieną raštu informuoja toje teritorijoje
kontrolę vykdančią aplinkos apsaugos
teritorinę inspekcija.“;
Kas trys penki metai medžiotojų organizacijų,
vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius,
valdymo organų sudarytos komisijos organizuoja
medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir
praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą (toliau Patikrinimas); Saugaus elgesio medžioklėje žinių

Neatsižvelgta.
Leidžiant tokią priemonę naudoti neribotai, būtų
pažeistos Buveinių direktyvos nuostatos, numatančios,
kad dirbtiniai šviesos šaltiniai medžiojant galėtų būti
naudojam tik išimtiniais atvejais, kai nėra kito priimtino
būdo reguliuoti populiacijos gausą ir tik atskirose
vietose
Neatsižvelgta
Vykdydamas Medžioklės taisyklėse nustatytas pareigas,
medžioklės vadovas, įvertinęs visas aplinkybes, parenka
tokią pirmosios pagalbos priemonių buvimo vietą, kad
jos būtų lengvai pasiekiamos atsitikus nelaimei ir apie
informuoja visus medžioklės dalyvius

Neatsižvelgta.
Medžioklės vadovo pareigos nustatytos Medžioklės
taisyklėse. Čia numatyta, kad medžioklės vadovas
privalo pašalinti iš medžioklės šių taisyklių
nesilaikančius medžioklės dalyvius ir taip nutraukti
Medžioklės taisyklių pažeidimą. Todėl netikslinga apie
tai informuoti AAD

Neatsižvelgta
Patikrinimas labai svarbus pačių medžiotojų saugumui
užtikrinti. Todėl svarbu jį atlikti dažniau. Kai kuriose
kaimyninėse šalyse toks patikrinimas atliekamas kasmet
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patikrinimas atliekamas testuojant raštu. Testų
klausimų programa ir turinys atitinka Medžiotojų
mokymų kursų ir stažuotės programos medžioklės
saugumo ir pirmosios medicininės pagalbos temų
turinį. Testo klausimus tvirtina aplinkos ministras.
Testą sudaro 10 klausimų: 9 klausimai iš saugaus
elgesio medžioklėje reikalavimų ir 1 saugaus
elgesio medžioklėje šaudymo situacija (schema).
Testui spręsti skiriama 10 minučių. Testas yra
išlaikytas, jei per nustatytą laiką teisingai atsakyta
į ne mažiau kaip 90 procentų klausimų.
Neišlaikius testo, atlikti praktinių medžiojimo
įgūdžių patikrinimo neleidžiama. Praktinių
medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliekamas pagal
Medžioklės egzamino tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl Medžioklės
egzamino tvarkos ir programos ir Medžiotojų
mokymo kursų ir stažuotės programos
patvirtinimo“, nuostatas. Patikrinimo rezultatai
fiksuojami Saugaus elgesio medžioklėje žinių ir
praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo
protokole. Protokolą pasirašo visi Patikrinimą
atlikę asmenys. Pagal šį protokolą šiame punkte
nurodytų komisijų pirmininkai Lietuvos
Respublikos medžiotojo bilieto puslapyje „Kitos
žymos“ arba kitame puslapyje įrašo žymą, kurią
sudaro: užrašas „Saugaus elgesio medžioklėje
žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas
atliktas“, vardas, pavardė, parašas, data.“;
Palikti sąvoką „trukdymas medžioti“
Gadinti ir naikinti bokštelius, ėdžias, kitus
biotechninius įrenginius ir priemones, pasisavinti
laukiniams gyvūnams skirtus pašarus ar kitaip

Paaiškinimas
Medžioklės tvarkymo konsultacinės taryba
rekomendavo šį klausimą išdisktuoti su visomis
suinteresuotomis pusėmis ir tuomet priimti sprendimą
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trukdyti medžioti;
Medžiojamieji gyvūnai, kurių medžioklė yra
limituojama: stirna (patinas), briedis, taurusis
elnias, vilkas

3.

A. Saltonas

4.

Aplinkos apsaugos
agentūra

Negavus žemės sklypo savininko sutikimo ar
valdytojo leidimo arba nesudarius su juo
atitinkamos sutarties dėl biotechninių priemonių
taikymo ir stacionarių medžioklės įrenginių
statymo bei eksploatavimo jo žemėje;“;
Trumpinti bebrų medžiojimo terminą

Agentūra neturi duomenų, kad Įsakymo projekte
Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje
taisyklių15 punkte numatyti medžioklės terminai
būtų pagrįsti moksliniais tyrimais

dėl šios sąvokos įtraukimo
Neatsižvelgta.
Netikslinga limituoti tik stirnų patinų medžiojimą.
Stirnų populiacija pastaraisiais metais auga (medžioklės
plotų naudotojų pateiktais duomenimis 2016 m. –
130087, 2020 – 180514). Atkreiptinas dėmesys, kad
nemažai stirnų žūsta automobilių keliuos (vien tik per
2019-2020 m. medžioklės sezoną medžioklės plotų
naudotojų pateiktais duomenimis automobilių keliuos
nutrenkta 3680 stirnų). Be to, medžiojamųjų gyvūnų
limitavimas yra viena iš priemonių, užtikrinančių
racionalų populiacijos valdymą ir naudojimą.
Kadangi kita tai užtikrinanti priemonė – leistinas
medžiojimo terminas – lieka, manytina, kad tai leis
užtikrinti, ir stirnų populiacijai nekils grėsmių
Atsižvelgta iš dalies
Ši Medžioklės taisyklių nuostata papildyta siekiant ją
suderinti su LR civilinio kodekso reikalavimais dėl
rašytinės sutarties sudarymo, jei teisiniai santykiai dėl
žemės panaudos trunka ilgiau nei 1 metus
Neatsižvelgta
Bebrų populiacija pastaraisiais metais vis auga
(medžioklės plotų naudotojų pateiktais duomenimis
2016 m. – 40618, 2020 – 43551), jų daroma žala
melioracijos sistemoms, miškams, žemės ūkio pasėliams
nuolat didėja. Todėl, siekiant sumažinti jų daromą žalą,
nustatytas ilgesnis leistinas jų medžiojimo terminas
Neatsižvelgta.
Leistini medžiojamųjų gyvūnų medžiojimo terminai
nustatomi ar keičiami atsižvelgiant į atitinkamos rūšies
medžiojamųjų gyvūnų biologiją ir taip užtikrinant
palankias sąlygas šių gyvūnų populiacijų būklę ir
siekiant sudaryti palankias sąlygas tinkamai reguliuoti jų
gausą ir taip sumažinti neigiamą poveikį miškui ar
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Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo, (toliau
– Tvarkos aprašas) 42 punkte nustatyta prievolė
asmenims, teisėtai iš laisvės paėmus saugomų
rūšių, įrašytų į 1996 m. gruodžio 9 d. tarybos
reglamento (EB) Nr. 338/97 „Dėl laukinės faunos
ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą“
(toliau – Reglamentas (EB) Nr. 338/97) A priedą,
egzempliorius, kreiptis į Agentūrą su prašymu
išduoti 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos
reglamente (EB) Nr. 865/2006 „Nustatančiame
išsamias tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl
laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos
kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles“
nurodytus sertifikatus, skirtus naudoti tik Europos
Bendrijoje. Vilkas įrašytas į Reglamento (EB) Nr.
338/97 A priedą, Lietuvoje nuo 2014-10-15
sumedžioti 446 vilkai, tačiau į Agentūrą dėl
sertifikatų Lietuvoje sumedžiotiems vilkams
išdavimo kreipėsi tik 2 Vokietijos piliečiai.
Kadangi tikslinė gyvosios gamtos ištekliaus
(vilkų) naudotojų grupė (medžiotojai) galimai
nepakankamai susipažinusi ir nesivadovauja
Tvarkos aprašo reikalavimais, siūlome Įsakymo
projektą papildyti įpareigojimu medžiotojams,
sumedžiojusiems vilką, kreiptis į Agentūrą dėl
sertifikatų, skirtų naudoti tik Europos Bendrijoje
gavimo.
Atsižvelgiant į mažėjančią pilkojo kiškio
populiaciją, į tai, kad Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministerija ketina parengti ir įgyvendinti
pilkojo kiškio (Lepus europaeus) populiacijos
atkūrimo programą, siūlome laikinai uždrausti
arba smarkiai apriboti pilkųjų kiškių medžioklę

žemės ūkiui
Neatsižvelgta
Netikslinga į Medžioklės taisykles perkelti reikalavimą,
kuris jau įtvirtintas kitame teisės akte.
Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašas netaikomas,
kai saugomos rūšys, kurios įrašytos į Europos Bendrijos
svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos
ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės,
sąrašą, patvirtintą aplinkos ministro 2001 m. gruodžio
12 d. įsakymu Nr. 592, iš gamtos paimamos Medžioklės
Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta
tvarka. Tokią tvarką nustato Saugomų rūšių naudojimo
tvarkos aprašo 7.2 p.
Atkreiptinas dėmesys, kad vilkas yra įtrauktas į Europos
Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui
iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo
priemonės, sąrašą, todėl jo paėmimui iš gamtos
sumedžiojimo būdu, kai yra nustatytas leistinas
medžiojimo terminas, taikomos Medžioklės Lietuvos
Respublikos teritorijoje taisyklės. Saugomų rūšių
naudojimo tvarkos aprašo 7.4 p taikomas tik tais
atvejais, kai vilkus iš gamtos reikia paimti pasibaigus
nustatytam medžiojimo terminui.

Neatsižvelgta.
Pilkojo kiškio populiacijos būklę įtakoja ne tik
medžiojimas, bet ir plintančios infekcinės ligos ir kitų
laukinių gyvūnų populiacijų plitimas. \
Vykdant pilkojo kiškio (Lepus europaeus) atkūrimo
programą, pirmiausiai ir bus įvertinta šios gyvūnų rūšies
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5.

Aplinkosaugos koalicija
2020-05-21
Nr. ANVOK-121

6.

Buginių medžiotojų klubas

Lietuvos Respublikos teritorijoje. Atsižvelgiant į
mažėjančią pilkojo kiškio populiaciją, į tai, kad
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija ketina
parengti ir įgyvendinti pilkojo kiškio (Lepus
europaeus) populiacijos atkūrimo programą,
siūlome laikinai uždrausti arba smarkiai apriboti
pilkųjų kiškių medžioklę Lietuvos Respublikos
teritorijoje.
Siūlome neatšaukti 15.1 punkto pakeitimo, kuriuo
sutrumpintas
medžioklių
varant
terminas
plėšriesiems žvėrims. Plėšrieji žvėrys yra būtina
sveikos ekosistemos dalis, jų populiacijos neturi
patirti
nepamatuotai
didelio
medžioklės
spaudimo.
Atkreipiame dėmesį, kad mūsų pateiktuose
pasiūlymuose rašte Nr. ANVOK-116 siūlėme
atsisakyti šio atskiro varyminių medžioklių
termino plėšriesiems žvėrims arba palikti jį tik
invazinėms rūšims
Palikti sąvoką „trukdymas medžioti“ ir
„58.31. Gadinti ir naikinti bokštelius, ėdžias, kitus
biotechninius įrenginius ir priemones, pasisavinti
laukiniams gyvūnams skirtus pašarus ar kitaip
trukdyti medžioti;“
Kas trys penki metai medžiotojų organizacijų,
vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius,
valdymo organų sudarytos komisijos organizuoja
medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir
praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą (toliau Patikrinimas); Saugaus elgesio medžioklėje žinių
patikrinimas atliekamas testuojant raštu. Testų
klausimų programa ir turinys atitinka Medžiotojų
mokymų kursų ir stažuotės programos medžioklės
saugumo ir pirmosios medicininės pagalbos temų

populiacijos būklė, nustatyti veiksniai, turintys įtakos
populiacijos būklei. Paaiškėjus, kad medžioklė yra
lemiantis veiksnys, bus svarstoma, kaip pakeisti šios
rūšies medžiojamųjų gyvūnų medžiojimo sąlygas

Neatsižvelgta.
Šiuo metu siūlomas teisinis reguliavimas nustato, kad
nurodytų rūšių plėšrieji žvėrys medžiojami varant
ribotoje teritorijoje, t. y. ne miškuose. Be to, nurodytų
rūšių plėšrūnai daro didelę įtaką perinčių paukščių, ypač
ant žemės, populiacijoms, o viena iš siūlomų leisti
medžioti tokiu būdu rūšių – lapės – platina užkrečiamas
ligas (niežus ir pasiutligę), kurios pavojingos ne tik
laukiniams gyvūnams, bet ir žmogui
Paaiškinimas
Medžioklės tvarkymo konsultacinės taryba
rekomendavo šį klausimą išdiskutuoti su visomis
suinteresuotomis pusėmis ir tuomet priimti sprendimą
dėl šios sąvokos įtraukimo
Neatsižvelgta
Patikrinimas labai svarbus pačių medžiotojų saugumui
užtikrinti. Todėl svarbu jį atlikti dažniau. Kai kuriose
kaimyninėse šalyse toks patikrinimas atliekamas kasmet
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turinį. Testo klausimus tvirtina aplinkos ministras.
Testą sudaro 10 klausimų: 9 klausimai iš saugaus
elgesio medžioklėje reikalavimų ir 1 saugaus
elgesio medžioklėje šaudymo situacija (schema).
Testui spręsti skiriama 10 minučių. Testas yra
išlaikytas, jei per nustatytą laiką teisingai atsakyta
į ne mažiau kaip 90 procentų klausimų.
Neišlaikius testo, atlikti praktinių medžiojimo
įgūdžių patikrinimo neleidžiama. Praktinių
medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliekamas pagal
Medžioklės egzamino tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl Medžioklės
egzamino tvarkos ir programos ir Medžiotojų
mokymo kursų ir stažuotės programos
patvirtinimo“, nuostatas. Patikrinimo rezultatai
fiksuojami Saugaus elgesio medžioklėje žinių ir
praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo
protokole. Protokolą pasirašo visi Patikrinimą
atlikę asmenys. Pagal šį protokolą šiame punkte
nurodytų komisijų pirmininkai Lietuvos
Respublikos medžiotojo bilieto puslapyje „Kitos
žymos“ arba kitame puslapyje įrašo žymą, kurią
sudaro: užrašas „Saugaus elgesio medžioklėje
žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių
patikrinimas atliktas“, vardas, pavardė, parašas,
data.“;
15.3.2. pareigūnas, gavęs informaciją apie
sužeisto, ar sužaloto arba akivaizdžiai sergančio
medžiojamojo gyvūno sumedžiojimą, ne vėliau
kaip per 1 valandą telefonu apklausia medžioklės
plotų naudotoją apie įvykio aplinkybes ir suteikia
leidimą doroti sumedžiotą gyvūną arba praneša
apie būtinybę atidėti dorojimą laikotarpiui, kuris

Neatsižvelgta
Atkreiptinas dėmesys, kad pareigūnas ne kiekvienu
atveju nurodo atidėti dorojimą, o tik tuo atveju, kai
pateiktos pirminės informacijos nepakanka priimti
sprendimą. Be to, medžioklės plotų naudotojas, gavęs
nurodymą atidėti sumedžioto gyvūnų dorojimą, gali jį
transportuoti į dorojimo aikštelę ar patalpą, ir ten

8

negali būti ilgesnis kaip 4 2 val. Pareigūnas gali
prašyti medžioklės plotų naudotojo nufotografuoti
gyvūną ir jam atsiųsti nuotraukas elektroninėmis
priemonėmis jam atsiųsti vaizdo fiksavimo
priemonėmis užfiksuotus gyvūno sužalojimo ar
ligos požymius;
22 p. paskutinę pastraipą išdėstyti taip:
Jei duomenys apie sumedžiotus gyvūnus, išskyrus
duomenis apie sumedžiotų elninių žvėrių patinų
ragus, šernų amžių ir lytį, nustatyta tvarka
neįrašyti medžioklės lape, šie gyvūnai laikomi
sumedžiotais neteisėtai, padarant žalos gamtai

sulaukti atvykstančio pareigūno, jei jis norėtų apžiūrėti
sumedžiotą gyvūną. Pažymėtina, kad ne darbo metu,
sumedžioto gyvūno apžiūrėti vyksta būdraujantis
pareigūnas, kuris, gavęs pranešimą apie sumedžiotą
sužeistą gyvūną, gali būti išvykęs pagal kitą pranešimą.

papildau 391 punktu:
„391. Komisijos sprendimas padidinti kurios nors
rūšies medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitą
konkrečios savivaldybės teritorijoje daugiau kaip
50 procentų (palyginti su paskutiniu medžioklės
sezonu, kai šios rūšies gyvūnų medžiojimas buvo
leidžiamas) turi būti suderintas su AAD,
pateikiant tokio sprendimo motyvus
Didieji kormoranai Žuvilesių paukščių ar
saugomų rūšių žinduolių, darančių didelę žalą,
gausa Žžuvininkystės tvenkinių teritorijoje
medžiojami reguliuojama vadovaujantis Saugomų
rūšių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 „Dėl Saugomų
rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
nustatyta tvarka.“;
„571. Valstybinių gamtinių rezervatų buferinės
apsaugos zonose, valstybiniuose parkuose,

Neatsižvelgta
Sprendimą dėl sumedžiojimo limitų nustatymo priima
kiekvienoje savivaldybėje esanti limitų nustatymo
komisija, kurią savo įsakymu sudaro AAD direktorius.
Netikslinga numatyti, kad sprendimą papildomai derintų
institucija, kurios vadovas tvirtina komisiją

Neatsižvelgta
Numatyta atsakomybė neatitinka padaryto nusižengimo
sunkumo. Neįrašęs duomenų apie sumedžiotų elninių
žvėrių patinų ragus, šernų amžių ir lytį medžiotojas būtų
baudžiamas kaip už brakonieriavimą, su visomis
numatytomis pasekmėmis (teisės medžioti atėmimas,
medžioklinio ginklo ir automobilio, kuriuo gabentas
sumedžiotas gyvūnas, konfiskavimas).

Neatsižvelgta
Siekiant aiškumo, projekte siūloma vardinti konkrečią
žuvilesių paukščių rūšį – Didysis kormoranas

Neatsižvelgta
Medžioklės tvarkymo konsultacinė taryba rekomendavo
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biosferos rezervatuose, gamtiniuose draustiniuose
draudžiama įrengti medžioklės įrenginius
medžiuose. Nurodytose saugomose teritorijose
taip pat draudžiama įrengti gyvūnų šėryklas,
viliojimo vietas ar kitaip jaukinti gyvūnus
Europos Bendrijos svarbos pievų ir pelkių
buveinėse ir arčiau kaip 100 m iki saugomų rūšių
informacinėje sistemoje registruotų saugomų
rūšių radaviečių.
Medžiojant saugomose teritorijose privaloma
laikytis medžioklės apribojimų, susijusių su šiose
teritorijose saugomų natūralių buveinių ir gyvūnų
ar augalų rūšių apsauga ir nustatytų saugomų
teritorijų nuostatuose ar teritorijų planavimo
dokumentuose.“;
„58.7. medžioti neturint žymos, įrašytos ne seniau
kaip prieš 35 metus, medžiotojo biliete apie
saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių
medžiojimo įgūdžių patikrinimo rezultatus (šis
reikalavimas netaikomas 35 metus nuo teisės
medžioti suteikimo);“;
„71.13. medžiojant varant, grandine ar katilu ir
sėlinant medžiotojai privalo ryšėti dėvėti ryškios
(oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos juostas
ant kepurių arba dėvėti ryškios (oranžinės,
raudonos, geltonos, raudonos) spalvos drabužius
viršutinius drabužius arba galvos apdangalus ar
liemenes, varovai - liemenes. Medžioklėje varant
dalyvaujantis šuo apvelkamas ryškios (oranžinės,
raudonos, geltonos) spalvos liemene arba jam
uždedamas ryškios (oranžinės, raudonos,
geltonos) spalvos antkaklis, arba šuo pažymimas
kitu ryškios (oranžinės, raudonos, geltonos)
spalvos elementu;“

Šio klausimo reglamentavimui sudaryti darbo grupę iš
suinteresuotų institucijų ir visuomenės atstovų ir,
išdiskutavus visus rūpimus klausimus, parengti
rekomendacijas dėl medžiojimo saugomose teritorijose

Neatsižvelgta.
Šio papunkčio nuostatos susiję su keičiamomis
Medžioklės taisyklių 8 p. nuostatomis

Neatsižvelgta
Raudonos spalvos drabužiai ar aprangos elementai
sunkiai matoma miške, ypač vakarėjant ar esant
debesuotiems orams. Todėl tokie drabužiai ar aprangos
elementai neužtikrins siekiamo efekto – kad medžiotojas
būtų matomas
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7.

D. Kaminskis
(Eržvilko MB vadovas)

Atsisakyti 72.31 papunkčio:
„72.31. šaudyti šoviniais, užtaisytais didesne
parako norma už nurodytąją instrukcijoje, maišyti
įvairių rūšių paraką, kamščiams naudoti degiąsias
medžiagas;“;
„74.1. pažeidžiami Medžioklės taisyklių 58.158.5, 58.35 ir 71.9 papunkčiuose nurodyti
draudimai;“
Palikti sąvoką „trukdymas medžioti“

15.2.1. briedžius:
Pateles – nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 15 d.;
15.2.2. tauriuosius elnius:
pateles ir jauniklius – nuo rugsėjo 1 d. iki
sausio 1 d.;

„71.13. medžiojant varant, grandine ar katilu
ir sėlinant medžiotojai privalo būti su ryškios
(oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos galvos
apdangalais ar ryšėti tokios spalvos juostas ant
kepurių, arba dėvėti su ryškios (oranžinės,
raudonos, geltonos ) spalvos detalėmis
drabužius. Medžioklėje varant dalyvaujantis šuo
apvelkamas ryškios (oranžinės, raudonos,
geltonos) spalvos liemene arba jam uždedamas
ryškios (oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos
antkaklis, arba šuo pažymimas kitu ryškios
(oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos

Neatsižvelgta
Šis reikalavimas susijęs su pačių medžiotojų sauga,
todėl yra būtinas
Neatsižvelgta
71.9 papunkčio reikalavimai svarbūs pačių medžiotojų
saugumui
Paaiškinimas
Medžioklės tvarkymo konsultacinės taryba
rekomendavo šį klausimą išdiskutuoti su visomis
suinteresuotomis pusėmis ir tuomet priimti sprendimą
dėl šios sąvokos įtraukimo
Neatsižvelgta
Pateikti siūlymai, tačiau nenurodytas pagrindimas.
Atkreiptinas dėmesys, kad leistini medžiojamųjų
gyvūnų medžiojimo terminai nustatomi ar keičiami
atsižvelgiant į atitinkamos rūšies medžiojamųjų gyvūnų
biologiją ir taip užtikrinant palankias sąlygas šių gyvūnų
populiacijų būklę ir siekiant sudaryti palankias sąlygas
tinkamai reguliuoti jų gausą ir taip sumažinti neigiamą
poveikį miškui ar žemės ūkiui
Neatsižvelgta
Raudonos spalvos drabužiai ar aprangos elementai
sunkiai matoma miške, ypač vakarėjant ar esant
debesuotiems orams. Todėl tokie drabužiai ar aprangos
elementai neužtikrins siekiamo efekto – kad medžiotojas
būtų matomas
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8.

9.

D. Rybakovas
(Lietuvos elnių kvieslių
asociacija)
J. Gudzinski

elementu;“;
15.26 Manome kad nėra tikslinga pildyti
sumedžioto šerno amžių. Tai yra perteklinis
reikalavimas.
Leisti medžioti su lankais

Neatsižvelgta.
Ši informacija svarbi reguliuojant šernų populiacijos
gausą, siekiant suvaldyti AKM plitimą
Paaiškinimas
Medžioklės tvarkymo konsultacinės taryba
rekomendavo šį klausimą išdiskutuoti su visomis
suinteresuotomis pusėmis ir tuomet priimti sprendimą
dėl šio
Leisti medžioklėje naudoti duslintuvus , naktinio
Neatsižvelgta
matymo priedėlius optikai (tik medžiojant šernus
Vadovaujantis LR ginklų ir šaudmenų kontrolės
ir invazines rūšis)
įstatymo 7 straipsnio 3 dalies nuostatomis duslintuvai,
naktiniai taikikliai priskiriami A kategorijos ginklams,
kurie civilinėje apyvartoje draudžiami
Barsukus medžioti iki gruodžio 31 d.
Neatsižvelgta
Leistini medžiojamųjų gyvūnų medžiojimo terminai
nustatomi ar keičiami atsižvelgiant į atitinkamos rūšies
medžiojamųjų gyvūnų biologiją ir taip užtikrinant
palankias sąlygas šių gyvūnų populiacijų būklę ir
siekiant sudaryti palankias sąlygas tinkamai reguliuoti jų
gausą ir taip sumažinti neigiamą poveikį miškui ar
žemės ūkiui. Atkreiptinas dėmesys, kad gruodžio
mėnesį barsukai paprastai jau būna įmigę. Todėl
netikslinga nustatyti tokį ilgą leistiną barsukų
medžiojimo terminą, ir taip juos trikdyti
15.2.19.
lapes,
mangutus,
paprastuosius Neatsižvelgta
meškėnus, kanadines audines, nutrijas, ondatras - Galimybė šiuos gyvūnus medžioti visus metus, užtikrina
visus metus;
tinkamą jų populiacijos reguliavimą. Tai yra invazinės
15.2.20. lapes – nuo spalio 1 d. iki vasario 31d.
rūšys, išskyrus lapes. Tačiau lapės yra pavojingų
užkrečiamų ligų – niežų ir pasiutligės – platintojai. Dėl
to kenčia ir kitų rūšių laukiniai gyvūnai, o pasiutligė itin
pavojinga ir žmonėms. Todėl būtina sudaryti sąlygas
tinkamai reguliuoti jų gausą ir taip užtikrinti , kad
minėtos ligos neplistų
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10.

Kiaulių augintojų
asociacija
2020-05-27

11.

K. Romualdas

28. Medžiojamieji gyvūnai, kurių medžioklė yra Neatsižvelgta
limituojama: briedis, taurusis elnias, stirna, Nepateikti motyvai, kodėl danielius turėtų būti
danielius, vilkas.
limituojamas. Šios rūšies gyvūnai veisiami medžiotojų
pastangomis, todėl tikslinga jiems patiems spręsti, kiek
jų sumedžioti.
Nustatyti, kad gyvūnų šėrykla laikoma vieta, Neatsižvelgta
kurioje išpilta daugiau kaip 10 kg pašarų, o Pagal galiojantį teisinį reguliavimą, šerti šernus
viliojimo vieta laikoma ta vieta, kurioje išpilta ne draudžiama visoje Lietuvoje. Todėl šėryklos įrengiamos
taip, kad šernai nepasiektų šėrykloje esančių pašarų.
daugiau kaip 10 kg masalo
Todėl pašarų kiekis šėrykloje niekaip neįtakoja šernų
populiacijos dydžio. Sumažinus šėrykloje leistiną pašarų
kiekį, nepavyks pasiekti norimo rezultato-padėti kitų
rūšių medžiojamiesiems gyvūnams (ne šernams)
išgyventi jiems nepalankų periodą arba sumažinti
daromą žalą
Taip pat netikslinga riboti masalo kiekį viliojimo
vietoje, nes tai niekaip neįtakoja šernų populiacijos
dydžio
Palikti sąvoką „trukdymas medžioti“ ir
Paaiškinimas
58.31. Gadinti ir naikinti bokštelius, ėdžias, kitus Medžioklės tvarkymo konsultacinės taryba
biotechninius įrenginius ir priemones, pasisavinti rekomendavo šį klausimą išdiskutuoti su visomis
laukiniams gyvūnams skirtus pašarus ar kitaip suinteresuotomis pusėmis ir tuomet priimti sprendimą
trukdyti medžioti;“
dėl šios sąvokos įtraukimo
Kas trys penki metai medžiotojų organizacijų, Neatsižvelgta
vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius, Patikrinimas labai svarbus pačių medžiotojų saugumui
valdymo organų sudarytos komisijos organizuoja užtikrinti. Todėl svarbu jį atlikti dažniau. Kai kuriose
medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir kaimyninėse šalyse toks patikrinimas atliekamas kasmet
praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą (toliau Patikrinimas); Saugaus elgesio medžioklėje žinių
patikrinimas atliekamas testuojant raštu. Testų
klausimų programa ir turinys atitinka Medžiotojų
mokymų kursų ir stažuotės programos medžioklės
saugumo ir pirmosios medicininės pagalbos temų
turinį. Testo klausimus tvirtina aplinkos ministras.
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Testą sudaro 10 klausimų: 9 klausimai iš saugaus
elgesio medžioklėje reikalavimų ir 1 saugaus
elgesio medžioklėje šaudymo situacija (schema).
Testui spręsti skiriama 10 minučių. Testas yra
išlaikytas, jei per nustatytą laiką teisingai atsakyta
į ne mažiau kaip 90 procentų klausimų.
Neišlaikius testo, atlikti praktinių medžiojimo
įgūdžių patikrinimo neleidžiama. Praktinių
medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliekamas pagal
Medžioklės egzamino tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl Medžioklės
egzamino tvarkos ir programos ir Medžiotojų
mokymo kursų ir stažuotės programos
patvirtinimo“, nuostatas. Patikrinimo rezultatai
fiksuojami Saugaus elgesio medžioklėje žinių ir
praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo
protokole. Protokolą pasirašo visi Patikrinimą
atlikę asmenys. Pagal šį protokolą šiame punkte
nurodytų
komisijų
pirmininkai
Lietuvos
Respublikos medžiotojo bilieto puslapyje „Kitos
žymos“ arba kitame puslapyje įrašo žymą, kurią
sudaro: užrašas „Saugaus elgesio medžioklėje
žinių
ir
praktinių
medžiojimo
įgūdžių
patikrinimas atliktas“, vardas, pavardė, parašas,
data.“;
Leisti briedžių patinus medžioti – nuo rugsėjo 1 d.
iki gruodžio 1531 d.
Leisti medžioti perkūno oželius, slankas – nuo
rugsėjo 1rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 1lapkričio
30 d.

Neatsižvelgta
Nepateikti siūlymo motyvai.
Neatsižvelgta
Pateiktas siūlymas, tačiau nenurodytas pagrindimas.
Atkreiptinas dėmesys, kad leistini medžiojamųjų
gyvūnų medžiojimo terminai nustatomi ar keičiami
atsižvelgiant į atitinkamos rūšies medžiojamųjų gyvūnų
biologiją ir taip užtikrinant palankias sąlygas šių gyvūnų
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22 p. paskutinę pastraipą išdėstyti taip:
Jei duomenys apie sumedžiotus gyvūnus, išskyrus
duomenis apie sumedžiotų elninių žvėrių patinų
ragus, šernų amžių ir lytį, nustatyta tvarka
neįrašyti medžioklės lape, šie gyvūnai laikomi
sumedžiotais neteisėtai, padarant žalos gamtai
Didieji kormoranai Žuvilesių paukščių ar
saugomų rūšių žinduolių, darančių didelę žalą,
gausa Žžuvininkystės tvenkinių teritorijoje
medžiojami reguliuojama vadovaujantis Saugomų
rūšių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-622 „Dėl Saugomų
rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
nustatyta tvarka.“;
„571. Valstybinių gamtinių rezervatų buferinės
apsaugos zonose, valstybiniuose parkuose,
biosferos rezervatuose, gamtiniuose draustiniuose
draudžiama įrengti medžioklės įrenginius
medžiuose. Nurodytose saugomose teritorijose
taip pat draudžiama įrengti gyvūnų šėryklas,
viliojimo vietas ar kitaip jaukinti gyvūnus
Europos Bendrijos svarbos pievų ir pelkių
buveinėse ir arčiau kaip 100 m iki saugomų rūšių
informacinėje sistemoje registruotų saugomų
rūšių radaviečių.
Medžiojant saugomose teritorijose privaloma
laikytis medžioklės apribojimų, susijusių su šiose
teritorijose saugomų natūralių buveinių ir gyvūnų

populiacijų būklę ir siekiant sudaryti palankias sąlygas
tinkamai reguliuoti jų gausą ir taip sumažinti neigiamą
poveikį miškui ar žemės ūkiui
Neatsižvelgta
Numatyta atsakomybė neatitinka padaryto nusižengimo
sunkumo. Neįrašęs duomenų apie sumedžiotų elninių
žvėrių patinų ragus, šernų amžių ir lytį medžiotojas būtų
baudžiamas kaip už brakonieriavimą, su visomis
numatytomis pasekmėmis (teisės medžioti atėmimas,
medžioklinio ginklo ir automobilio, kuriuo gabentas
sumedžiotas gyvūnas, konfiskavimas).
Neatsižvelgta
Medžioklės tvarkymo konsultacinė taryba rekomendavo
Šio klausimo reglamentavimui sudaryti darbo grupę iš
suinteresuotų institucijų ir visuomenės atstovų ir,
išdiskutavus visus rūpimus klausimus, parengti
rekomendacijas dėl medžiojimo saugomose teritorijose

Neatsižvelgta
Šio klausimo sprendimui Aplinkos ministerija planuoja
sudaryti darbo grupę iš suinteresuotų institucijų ir
visuomenės atstovų ir, išdiskutavus visu rūpimus
klausimus, parengti rekomendacijas dėl medžiojimo
saugomose teritorijose.
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ar augalų rūšių apsauga ir nustatytų saugomų
teritorijų nuostatuose ar teritorijų planavimo
dokumentuose.“;
„58.7. medžioti neturint žymos, įrašytos ne seniau
kaip prieš 35 metus, medžiotojo biliete apie
saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių
medžiojimo įgūdžių patikrinimo rezultatus (šis
reikalavimas netaikomas 35 metus nuo teisės
medžioti suteikimo);“;
71.13. medžiojant varant, grandine ar katilu ir
sėlinant medžiotojai privalo būti su ryškios
(oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos galvos
apdangalais ar ryšėti tokios spalvos juostas ant
kepurių, arba dėvėti su ryškios (oranžinės,
raudonos, geltonos ) spalvos detalėmis drabužius.
Medžioklėje varant dalyvaujantis šuo apvelkamas
ryškios (oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos
liemene arba jam uždedamas ryškios (oranžinės,
raudonos, geltonos) spalvos antkaklis, arba šuo
pažymimas kitu ryškios (oranžinės, raudonos,
geltonos) spalvos elementu;“;
74.1. pažeidžiami Medžioklės taisyklių 58.1-58.5,
58.35 ir 71.9 papunkčiuose nurodyti draudimai;“
12.

VŠĮ Lietuvos kinologijos
centras
2020-05-20
Nr. LK20-01

Neatsižvelgta.
Šio papunkčio nuostatos susijusios su keičiamomis
Medžioklės taisyklių 8 p. nuostatomis

Neatsižvelgta
Raudonos spalvos drabužiai ar aprangos elementai
sunkiai matoma miške, ypač vakarėjant ar esant
debesuotiems orams. Todėl tokie drabužiai ar aprangos
elementai neužtikrins siekiamo efekto – kad medžiotojas
būtų matomas

Neatsižvelgta
71.9 papunkčio reikalavimai svarbūs pačių medžiotojų
saugumui
Papildyti sąvokas
Neatsižvelgta
Viešojo administravimo įgaliojimai nustatyti tvarką turi
Medžiokliniai šunys – šunys turintys
būti suteikti įstatyme. Be to, neaišku apie kokius
dokumentus, kurių išdavimo tvarką nustato
dokumentus kalbama (kilmės, skiepų ar kt.). Neaišku,
medžiotojų būrelius, klubus bei kinologus
kaip šių dokumentų turėjimas galėtų įtakoti medžiojimo
vienijančios organizacijos.
kokybę
4 p. antrąją pastraipą išdėstyti taip:
Neatsižvelgta
Medžioti leidžiama tik medžiojamuosius gyvūnus, Siūlomas pakeitimas sunkiai įgyvendinamas. Nepagavus
kuriems Medžioklės taisyklėse yra nustatytas šuns ar katės, neįmanoma nustatyti, ar jis yra
leistinas jų medžioklės terminas. Žvėris ir bepriežiūris, todėl kyla rizika, kad bus piktnaudžiaujama
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paukščius, kurie nepriskirti medžiojamiesiems,
taip pat medžiojamuosius gyvūnus, kuriems
nenustatytas leistinas jų medžiojimo terminas, be
atskiro Aplinkos apsaugos agentūros leidimo
medžioti, žudyti ir gaudyti kitais būdais
draudžiama visus metus, išskyrus 15.3 papunktyje
numatytus atvejus. Šis reikalavimas netaikomas
naikinant pelinius graužikus, kurie neįrašyti į
Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir
grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13
d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos
saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo
patvirtinimo“, ir kurmius. Bešeimininkiai ar
bepriežiūriai šunys ir katės nelaikomi
medžiojamaisiais gyvūnais, tačiau medžioklės
plotų naudotojai turi teisę gaudyti ir numarinti
medžioklės plotuose sutiktus bešeimininkius ar
bepriežiūrius šunis ir kates laikydamiesi
Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir
apsaugos įstatymo reikalavimų. Sunaikinti
bešeimininkius ar bepriežiūrius šunis ir kates
jų nesugavus leidžiama, jeigu šie gyvūnai kelia
grėsmę žmonių sveikatai ar turtui ir daro žalą
laukinei faunai ir naminiams gyvūnams, jeigu
atitinkamoje vietovėje tam tikru laiku
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
užfiksavo šių gyvūnų platinamų užkrečiamųjų
ligų atvejus ir medžioklės plotų naudotojams
išdavė tai liudijančią pažymą arba vietovė
savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu paskelbta pasiutligės grėsmės zona.“;
Medžioti leidžiama su medžiokliniais šunimis,
turinčiais dokumentus, kurių išdavimo tvarką

vertinant kiekvieną pamatytą šunį ar katę kaip
bepriežiūrį. Taip pat neįmanoma įrodyti bepriežiūrių
šunų ar kačių daromos žalos laukinei faunai ar
naminiams gyvūnams.

Neatsižvelgta.
Viešojo administravimo įgaliojimai nustatyti tvarką turi
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nustato medžiotojų būrelius, klubus bei
kinologus
vienijančios
organizacijos.
Medžioklinių šunų ir plėšriųjų paukščių lauko
bandymus, varžybas medžioklės plotuose
natūraliomis sąlygomis vykdyti leidžiama tik
leidžiamu šiais būdais medžioti terminu. Šiems
renginiams medžioklės plotuose organizuoti
privaloma turėti visus medžioklei būtinus
dokumentus.
Nenatūraliomis sąlygomis šunis ir
plėšriuosius paukščius tam tikram medžioklės
būdui rengti arba vykdyti patikras, lauko
bandymus, varžybas galima ištisus metus.“
58.31. Gadinti ir naikinti bokštelius, ėdžias, kitus
biotechninius įrenginius ir priemones, pasisavinti
laukiniams gyvūnams skirtus pašarus ar kitaip
trukdyti medžioti;“
13.

Lietuvos miško ir žemių
savininkų asociacija
2020-05-19
Nr. 36

14.

P. Trusov

Pakeisti 58.31 papunktį
gadinti ir naikinti bokštelius, ėdžias, kitus
biotechninius įrenginius ir priemones, pasisavinti
laukiniams gyvūnams skirtus pašarus, išskyrus
atvejus, kai tai daro žemės savininkas, su
kuriuo nebuvo sudarytas arba pasibaigė
raštiškas susitarimas dėl 58.30 punkte
nurodytų biotechninių priemonių ir kitų
įrenginių įrengimo;
Palikti galioti Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2020 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. D1268 priimtus Medžioklės Lietuvos Respublikoje
taisyklių pakeitimus, išskyrus nurodytų pakeitimų
1.27 punktą., kuriuo pakeistas 58.20 papunktis ir
jį išdėstyti taip:
“58.20. medžioti kanopinius žvėris visų dydžių

būti suteikti įstatyme. Be to, neaišku apie kokius
dokumentus kalbama (kilmės, skiepų pasas ar kt.).
Neaišku, kaip šių dokumentų turėjimas galėtų įtakoti
medžiojimo kokybę

Paaiškinimas
Medžioklės tvarkymo konsultacinės taryba
rekomendavo šį klausimą išdiskutuoti su visomis
suinteresuotomis pusėmis ir tuomet priimti sprendimą
dėl šios sąvokos įtraukimo
Neatsižvelgta
Nėra teisinio pagrindo naikinti ar pasisavinti svetimo
turto vien dėl to, kad nėra ar pasibaigė susitarimas. Be
to, siūlymas sunkiai įgyvendinimas ir kontroliuojamas.

Neatsižvelgta
Atkreiptinas dėmesys, kad pagal dabar esantį teisinį
reguliavimą draudžiama medžioti kanopinius žvėris visų
dydžių šratais bei grankulkėmis. Tokį sprendimą priimti
rekomendavo ir Medžioklės tvarkymo konsultacinė
taryba. Siūlymo leisti grankulkėmis medžioti stirnas,
šernų jauniklius, antramečius šernus nepagrįstas jokiais i
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šratais bei grankulkėmis, išskyrus
grankulkėmis stirnas, šernų jauniklius,
antramečius šernus;“
15.

R. Liubinas

argumentais

Neatsižvelgta
8. Kas penkeri metai medžiotojų
organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus Tokie ribojimai turėtų būti nustatyti įstatyminiu
lygmeniu
ir būrelius, valdymo organų sudarytos
komisijos organizuoja medžiotojų saugaus
elgesio medžioklėje žinių ir praktinių
medžiojimo įgūdžių patikrinimą (toliau –
Patikrinimas).
Saugaus elgesio medžioklėje žinių
patikrinimas atliekamas testuojant raštu.
Testų klausimų programa ir turinys atitinka
Medžiotojų mokymų kursų ir stažuotės
programos medžioklės saugumo ir
pirmosios medicininės pagalbos temų turinį.
Testo klausimus tvirtina aplinkos ministras.
Testą sudaro 10 klausimų: 9 klausimai
iš saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų
ir 1 saugaus elgesio medžioklėje šaudymo
situacija (schema). Testui spręsti skiriama
10 minučių. Testas yra išlaikytas, jei per
nustatytą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau
kaip 90 procentų klausimų.
Neišlaikius saugaus elgesio
medžioklėje patikrinimo testuojant raštu
ir praktinio medžiojimo įgūdžių
patikrinimo galimas pakartotinis testų
laikymas vieno mėnesio
bėgyje.Neišlaikius pakartotinio
testo(raštu ar praktinio
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patikrinimo),galimas testų laikymas tik
po šešių mėnesių.(Būtina numatyti galimų
pakartotinių testų atlikimų/laikymų
procedūras).
Praktinių
medžiojimo
įgūdžių
patikrinimas atliekamas pagal Medžioklės
egzamino tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl
Medžioklės egzamino tvarkos ir programos
ir Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės
programos patvirtinimo“, nuostatas.
Patikrinimo
rezultatai
fiksuojami
Saugaus elgesio medžioklėje žinių ir
praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo
protokole.
Protokolą pasirašo visi Patikrinimą
atlikę asmenys. Pagal šį protokolą šiame
punkte nurodytų komisijų pirmininkai
Lietuvos Respublikos medžiotojo bilieto
paskutiniajame puslapyje „Kitos žymos“
įrašo žymą, kurią sudaro: užrašas „Saugaus
elgesio medžioklėje žinių ir praktinių
medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliktas“,
vardas, pavardė, parašas, data.“.
Leisti medžioti;
15.2.10. bebrus – nuo rugsėjo 1 d. iki
kovo 31 d.(medžioklės termino pabaiga
susiejama su medžioklės sezono pabaiga

Neatsižvelgta
Leistini medžiojamųjų gyvūnų medžiojimo terminai
nustatomi ar keičiami atsižvelgiant į atitinkamos rūšies
medžiojamųjų gyvūnų biologiją ir taip užtikrinant
palankias sąlygas šių gyvūnų populiacijų būklę ir
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bei bebrų patelių galimu
nėštumu/vaikavimusi).
15.2.16. fazanus – nuo rugsėjo 1 d. iki
kovo 31 d.(medžioklės termino pabaiga
susiejama su medžioklės sezono pabaiga).
15.3.5. kai medžioklės plotų naudotoją
pareigūnas iškviečia nutraukti autoįvykio
ar kito įvykio metu sužeisto ar sužaloto
medžiojamojo gyvūno kančias, jis apie
sužeisto ar sužaloto medžiojamojo gyvūno
sumedžiojimą įrašo į medžioklės lapą. Kiti
Medžioklės taisyklių 15.3.1‒15.3.4
papunkčiuose nurodyti reikalavimai
netaikomi.“
Kadangi sužeisto ar sužaloto gyvūno
kančių dėl autoįvykio ar kito įvykio
nutraukimas netraktuotinas kaip
medžiojamųjų gyvūnų medžioklė,tad ir
tokio gyvūno įrašymas į medžioklės lapą
būtų neteisingas perspektyvoje,ko pasekoje
galimai būtų iškreipta sumedžiotų ir dėl
kitų priežasčių žuvusiųjų gyvūnų statistika.
Todėl siūlau taikyti atskirą tokiems
atvejams skirtą nustatytos formos
aktą,kuriame būtų įrašoma sekanti
informacija:
1 – gyvūno rūšis,lytis,apytikris amžius
2 – gyvūno sužalojimo ar žūties vieta(GPS
koordinatės),data ir apytikris laikas

siekiant sudaryti palankias sąlygas tinkamai reguliuoti jų
gausą ir taip sumažinti neigiamą poveikį miškui ar
žemės ūkiui, bet ne į medžioklės sezoną pabaigą

Neatsižvelgta
Pildyti medžioklės lapą tokiu atveju būtina, nes siekiant
nutraukti sužeisto gyvūno kančias, panaudojamas
medžioklinis ginklas. Be to, turi būti užpildomas ir
atitinkamas aktas (2 priedas).
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3 – priežastys(autoįvykis ar kitas įvykis)
4 – autoįvykio ar kito įvykio dalyvių
duomenys,pareigūno bei medžiotojo
duomenys(pasirašytinai)
Aktas pildomas dviem arba trimis
egzemplioriais(suinteresuotoms pusėms po
vieną egzempliorių).
16.

Valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba
2020-05-25
Nr. B6-(1.19.)1231

2.1. gyvūnų šėryklos – stacionarūs įrenginiai
(ėdžios, pašiūrės su stogais, loviai, automatiniai ir
kiti šėrimo įrenginiai, kuriuose yra daugiau kaip
10 kilogramų pašarų), šėrimo aikštelės ar vietos,
kuriose išpilta daugiau kaip 100 10 kilogramų
pašarų

2.9. viliojimo vieta – medžioti tykojant ar
sėlinant skirta vieta, kurioje gali būti išpilta ne
daugiau kaip 100 10 kilogramų natūralios kilmės
masalo arba medžiojamieji gyvūnai viliojami
iškamšomis, muliažais, profiliais, viliokliais ir
vilbynėmis, feromoniniais jaukais ar krykštėmis
4 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:
„Medžioti leidžiama tik medžiojamuosius
gyvūnus, kuriems Medžioklės taisyklėse yra
nustatytas leistinas jų medžioklės terminas. Žvėris
ir paukščius, kurie nepriskirti medžiojamiesiems,
taip pat medžiojamuosius gyvūnus, kuriems
nenustatytas leistinas jų medžiojimo terminas, be
atskiro Aplinkos apsaugos agentūros leidimo
medžioti, žudyti ir gaudyti kitais būdais
draudžiama visus metus, išskyrus 15.3 papunktyje

Neatsižvelgta
Pagal galiojantį teisinį reguliavimą, šerti šernus
draudžiama visoje Lietuvoje. Todėl šėryklos įrengiamos
taip, kad šernai nepasiektų šėrykloje esančių pašarų.
Todėl pašarų kiekis šėrykloje niekaip neįtakoja šernų
populiacijos dydžio. Sumažinus šėrykloje leistiną pašarų
kiekį, nepavyks pasiekti norimo rezultato-padėti kitų
rūšių medžiojamiesiems gyvūnams (ne šernams)
išgyventi jiems nepalankų periodą arba sumažinti
daromą žalą
Neatsižvelgta
Netikslinga riboti masalo kiekį viliojimo vietoje, nes tai
niekaip neįtakoja šernų populiacijos dydžio

Neatsižvelgta
Perteklinis siūlymas, savivaldybės administracijai
nesukeliantis jokių pareigų. Be to, tokia teisė jau yra
numatyta kituose teisės aktuose, todėl netikslinga ją
perkelti į Medžioklės taisykles
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17.

Valstybinė saugomų
teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos
2020-05-29
Nr.(4)-V3-593(7.17)

nustatytus atvejus. Šis reikalavimas netaikomas
naikinant pelinius graužikus, kurie neįrašyti į
Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir
grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13
d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos
saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo
patvirtinimo“, ir kurmius. Bešeimininkiai ar
bepriežiūriai šunys ir katės nelaikomi
medžiojamaisiais gyvūnais, tačiau medžioklės
plotų naudotojai turi teisę apie medžioklės
plotuose
sutiktus
bešeimininkius
ar
bepriežiūrius šunis ir kates informuoti
savivaldybių administracijas.“
Pakeisti 58.36 papunktį
„58.36. medžioklės plotų vienete (10 km2 (1000
ha) įrengti daugiau kaip 10 viliojimo vietų,
vienoje viliojimo vietoje vienu metu naudoti
daugiau kaip 100 10 kg natūralaus pašaro ar
masalo;“.
571 Valstybinių gamtinių rezervatų buferinės
apsaugos zonose, valstybiniuose parkuose,
biosferos rezervatuose, gamtiniuose draustiniuose,
Europos ekologinio tinklo Natura 2000
paukščių ir buveinių apsaugai svarbiose
teritorijose draudžiama įrengti medžioklės
įrenginius medžiuose. Nurodytose saugomose
teritorijose taip pat draudžiama įrengti gyvūnų
šėryklas, viliojimo vietas ar kitaip jaukinti
gyvūnus Europos Bendrijos svarbos pievų ir
pelkių buveinėse ir arčiau kaip 100 m iki saugomų
rūšių informacinėje sistemoje registruotų
saugomų rūšių radaviečių.
Medžiojant saugomose teritorijose privaloma

Neatsižvelgta
Netikslinga riboti masalo kiekį viliojimo vietoje, nes tai
niekaip neįtakoja šernų populiacijos dydžio

Neatsižvelgta
Medžioklės tvarkymo konsultacinė taryba rekomendavo
Šio klausimo reglamentavimui sudaryti darbo grupę iš
suinteresuotų institucijų ir visuomenės atstovų ir,
išdiskutavus visus rūpimus klausimus, parengti
rekomendacijas dėl medžiojimo saugomose teritorijose
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Lietuvos medžiotojų
organizacijos
(Lietuvos medžiotojų ir
žvejų draugija, Lietuvos
medžiotojų sąjunga
„Gamta“, Sūduvos
medžiotojų sąjunga,
Lietuvos medžiotojų
draugija, Ginklų pirklių
asociacija)

laikytis medžioklės apribojimų, susijusių su šiose
teritorijose saugomų natūralių buveinių ir gyvūnų
ar augalų rūšių apsauga ir nustatytų saugomų
teritorijų nuostatuose ar teritorijų planavimo
dokumentuose
Konkrečios pastabos nesuformuluotos, pateiktas
Neatsižvelgta
projektas, kurį šios organizacijos pateikė Aplinkos Pagal pateiktus pasiūlymus buvo parengtas Medžioklės
ministerijai 2019-11-15
taisyklių pakeitimo projektas (patvirtintas 2020 05-08
įsakymu Nr. D1-268). Nauji pasiūlymai nebuvo pateikti

