LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D.
ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE
TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. gegužės 13 d. Nr. D1-291
Vilnius
P a k e i č i u Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos
Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. Medžiojamieji gyvūnai medžiojami Medžioklės taisyklių nustatyta tvarka, atsižvelgiant į
populiacijų gausumą, geografinį paplitimą ir veisimosi greitį, siekiant nepakenkti pastangoms
apsaugoti jas jų areale.
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 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 tik, jeigu šie gyvūnai kelia
grėsmę žmonių sveikatai ar turtui, taip pat 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.
Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai įstatymų nustatyta tvarka paskelbus gyvūnų
užkrečiamųjų ligų epizootijų zonas ir (ar) padidintos grėsmės zonas, šiose teritorijose gali būti
nustatytos papildomos gyvūnų gausos reguliavimo priemonės, būdai ir terminai siekiant užkirsti
kelią šių ligų plitimui.“
2. Pakeičiu 15.2.9 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.2.9. pilkuosius kiškius – nuo lapkričio 3 d. iki vasario 1 d. (laukuose per medžioklės
sezoną leidžiama organizuoti ne daugiau kaip 2 medžiokles varant, katilu ar grandine medžioklės
plotų vienete, ne didesniame kaip 4000 ha, ir 4 medžiokles medžioklės plotų vienete, didesniame
kaip 4000 ha). Apie konkrečias pilkųjų kiškių medžioklių laukuose datas iš anksto informuojamas
AAD;“.
3. Pakeičiu 15.2.12 papunktį ir jį išdėstau taip:
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„15.2.12. didžiąsias antis, rudagalves krykles, klykuoles, kanadines bernikles – nuo
rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d.;“.
4. Pakeičiu 15.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„15.3. medžioklės plotų naudotojai, norėdami nutraukti sužeisto ar sužaloto medžiojamojo
gyvūno, kuriam nustatytas jo medžiojimo terminas, ne šio termino metu, arba medžiojamojo
gyvūno, kuriam nenustatytas jo medžiojimo terminas, kančias, turi teisę bet kuriuo metu
sumedžioti šį medžiojamąjį gyvūną laikydamiesi šių reikalavimų:
15.3.1. medžioklės plotų naudotojas apie sužeisto ar sužaloto medžiojamojo gyvūno
sumedžiojimą nedelsiant pažymi medžioklės lape ir telefonu 8 (5) 27 32995 informuoja AAD
Pranešimų priėmimo skyrių, kuris šią informaciją nedelsdamas perduoda toje teritorijoje
gyvūnijos išteklių naudojimo kontrolę vykdančiam AAD pareigūnui, o jo nedarbo metu – AAD
būdraujančiam pareigūnui (toliau – pareigūnas);
15.3.2. pareigūnas, gavęs informaciją apie sužeisto ar sužaloto 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 negali būti ilgesnis kaip 4 val. Pareigūnas gali prašyti medžioklės
plotų naudotojo nufotografuoti gyvūną ir jam atsiųsti nuotraukas elektroninėmis priemonėmis;
15.3.3. gavęs pareigūno leidimą doroti sumedžiotą gyvūną, medžioklės plotų naudotojas
turi teisę pradėti doroti sumedžiotą gyvūną laikydamasis Veterinarinės priežiūros medžioklėje
reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 485/550 „Dėl Veterinarinės
priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“ (toliau ‒ Veterinarinės priežiūros medžioklėje
reikalavimai). Gavęs pareigūno nurodymą dorojimą atidėti, medžioklės plotų naudotojas
sumedžiotą gyvūną nugabena į pirminio žvėrių apdorojimo aikštelę ar apdorojimo patalpą, kur jis
laikomas, kol pareigūnas savarankiškai arba kartu su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
teritorinio padalinio atstovu ne vėliau kaip per nustatytą dorojimo atidėjimo terminą apžiūrės
sumedžiotą gyvūną ir surašydami laisvos formos aktą patvirtins sumedžiojimo pagrįstumą;
15.3.4. sumedžiojęs sužeistą ar sužalotą medžiojamąjį gyvūną, kuriam nenustatytas
leistinas jo medžiojimo terminas, medžioklės plotų naudotojas negali jokių jo dalių panaudoti
maistui, trofėjams ruošti ar kitoms reikmėms ir privalo nustatyta tvarka jį utilizuoti, išskyrus
atvejus, kai gyvūnas ar jo dalys perduodamos panaudoti moksliniams tyrimams mokslo ir
mokymo institucijose ar zoologijos soduose esantiems laukiniams gyvūnams šerti, patvirtinant
perdavimą ir surašant laisvos formos perdavimo‒priėmimo aktą;
15.3.5. kai medžioklės plotų naudotoją pareigūnas iškviečia nutraukti autoįvykio 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.“
5. Pakeičiu 24.13 papunktį ir jį išdėstau taip:
„24.13. užtikrinti, kad būtų laikomasi Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų;“
6. Pripažįstu netekusiu galios 32 punktą.
7. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:
„35. Komisija kasmet iki balandžio 15 d. priima sprendimą dėl sumedžiojimo limitų
nustatymo. Priimdama sprendimą, Komisija privalo atsižvelgti į medžioklės plotų naudotojų
prašymus, praėjusios medžioklės sezono sumedžiojimo duomenis, VĮ Valstybinių miškų urėdijos
pateikiamą informaciją apie elninių žvėrių miško želdiniams, žėliniams ir kitiems medynams
daromo neigiamo poveikio pokytį, jeigu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija nenustato
specialių reikalavimų dėl atskirų medžiojamųjų gyvūnų rūšių sumedžiojimo limitų. Komisija
privalo atitinkamai sumažinti nustatytą tam tikros limituojamo medžiojamojo gyvūno rūšies
sumedžiojimo limitą dėl Medžioklės taisyklių 15.3 ir 28 punktuose nurodytų atvejų. Prireikus,
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Komisija gali medžioklės plotų naudotojus ar VĮ Valstybinių miškų urėdijos prašyti papildomos
informacijos, reikalingos sprendimui priimti.“
8. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:
„47. Medžioklės plotų naudotojas Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų
nustatyta tvarka privalo savo medžioklės plotuose įrengti pirminio žvėrių apdorojimo aikštelę ar
apdorojimo patalpą ir gyvūninių atliekų duobę. Medžioti leidžiama tik tuose medžioklės plotų
vienetuose, kurių naudotojai turi nustatyta tvarka išduotą galiojančią pažymą dėl įrengtų pirminio
žvėrių apdorojimo aikštelės ar apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų duobės atitikties
Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimams arba tuose medžioklės plotų vienetuose, kurių
naudotojai dėl pirminio žvėrių apdorojimo aikštelės ar apdorojimo patalpos ir gyvūninių atliekų
duobės naudojimo yra sudarę sutartis su medžioklės plotų naudotojais, turinčiais nustatyta tvarka
išduotą galiojančią pažymą dėl įrengtų pirminio žvėrių apdorojimo aikštelės ar apdorojimo
patalpos ir gyvūninių atliekų duobės atitikties Veterinarinės priežiūros medžioklėje
reikalavimams.“
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