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direktyva 92/43/EEB dėl natūralių
buveinių ir laukinės faunos bei floros
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1. 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“ projektas (toliau
Medžioklės taisyklių projektas);

Direktyvos
perkėlimo
(įgyvendinimo)
lygis )

2. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės (Suvestinė redakcija nuo 202005-09 iki 2021 03-31) (toliau - Medžioklės taisyklės)

VI priedas

Medžioklės taisyklės

DRAUDŽIAMI GAUDYMO,
ŽUDYMO METODAI IR
PRIEMONĖS BEI TRANSPORTO
PRIEMONĖS

IX. SU MEDŽIOKLE SUSIJUSI DRAUDŽIAMA VEIKLA

a) Neatrankinės priemonės
ŽINDUOLIAI
Akli ar sužaloti gyvūnai, naudojami kaip
gyvas jaukas

58. Draudžiama:
58.11. medžioti pusiau automatiniais šaunamaisiais ginklais, kurių dėtuvėje telpa daugiau
kaip 2 šoviniai (pusiau automatinius šautuvus, į kurių dėtuves telpa daugiau kaip 2
šoviniai, leidžiama naudoti medžioklėje, jeigu į jų dėtuves įtaisyti ribotuvai, neleidžiantys
panaudoti daugiau kaip 2 šovinius);

Medžioklės taisyklių projektas
14. Pakeičiu 58.11 papunktį ir jį išdėstau taip:
Magnetofonai
„58.11. medžioti pusiau automatiniais šaunamaisiais ginklais, kurių dėtuvėje telpa
Elektriniai ir elektroniniai prietaisai, kurie daugiau kaip 2 šoviniai (pusiau automatinius šautuvus, į kurių dėtuves telpa
daugiau kaip 2 šoviniai, leidžiama naudoti medžioklėje, jeigu į jų dėtuves įtaisyti
gali užmušti ar apsvaiginti
ribotuvai, neleidžiantys panaudoti daugiau kaip 2 šovinius), arbaletais;“
Dirbtinės šviesos šaltiniai
Veidrodžiai ir kitokie akinantys prietaisai

Visiškas
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Prietaisai taikiniams apšviesti
Taikikliai šaudyti naktį, kuriuos sudaro
elektroninio vaizdo didintuvai arba vaizdo
konverteriai
Sprogmenys
Tinklai, kurie yra neatrankiniai pagal jų
principą arba naudojimo sąlygas
Spąstai, kurie yra neatrankiniai pagal jų
principą arba naudojimo sąlygas
Arbaletai
Nuodai ir užnuodytas ar anestezuojantis
jaukas
Dujos arba dūmai, naudojami gyvūnui
išvaryti

