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  Papildyti įstatymo projektą nauju 3 straipsniu ir jį išdėstyti taip: 

“3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

8 straipsnis. Medžioklės plotų vienetų sudarymas ir jų ribų keitimas 

1. Medžioklės plotų vienetai sudaromi ir jų ribos keičiamos vadovaujantis 

medžioklėtvarkos principais, užtikrinant racionalų medžiojamųjų gyvūnų 

populiacijų valdymą, tinkamą medžiojamųjų gyvūnų apsaugą ir tvarkingą bei 

saugų medžiojimą, taip pat kad būtų išvengta didesnės medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos žmogaus ūkinės veiklos objektams. Medžioklės plotų vienetas 

turi apimti ne mažiau kaip 1000 ha vientisų medžioklės plotų, išskyrus atvejus, 

kai mažesni medžioklės plotų vienetai sudaromi Aplinkos ministerijos siūlymu 

mokslo ir mokymo tikslams arba kai tokie vienetai sudaromi Žemės ūkio 

ministerijos siūlymu žuvininkystės tvenkinių teritorijose. Medžioklės plotų 

vieneto vientisumo kriterijus ir reikalavimus medžioklės plotų vienetų riboms 

nustatyti tvirtina Aplinkos ministerija, vadovaudamasi šiais principais: 

1) medžioklės plotų vienetų ribos turi eiti aiškiomis, gerai matomomis 

vietovėje gamtinėmis (upės, upeliai, ežerai ir griovos ne siauresni kaip 3 m, 

tvenkiniai, melioracijos grioviai ir kanalai ne siauresni kaip 3 m) arba 

dirbtinėmis (LR teritorijos siena, valstybinės reikšmės (magistraliniai, 

krašto, rajoniniai) ir vietinės reikšmės (viešieji ir vidaus) keliai, elektros 

linijos galingesnės nei 10 kV, kvartalinės linijos platesnės kaip 4 m)) 

ribomis, gerai matomomis vietovėje, tačiau negali būti nustatomos pamiške; 

arba kitomis ribomis (natūroje esantys upeliai, griovos, kanalai, 

melioracijos grioviai siauresni kaip 3 m, menamos vizualinės linijos, 

jungiančio du objektus), kurių bendras ilgis mažesniojo medžioklės plotų 

vienetų ribų perimetre negali sudaryti daugiau kaip 5 procentus ir negali 

būti ilgesnės kaip 500 m tarp dviejų besiribojančių medžioklės plotų 

vienetų; 

2) keliai, geležinkelių ruožai, elektros perdavimo linijos, natūralūs bei 

dirbtiniai vandens srautai ir kiti panašūs objektai, jeigu jų forma, dydis bei 

statiniai ar įrenginiai juose netrukdo organizuoti medžioklės, nesuardo 

medžioklės plotų vienetų vientisumo, tačiau negali būti laikomi išilgine 

jungtimi tarp atskirų nutolusių medžioklės plotų vieneto dalių. 

2. Medžioklės plotų vienetų ribos pagal svarbą skirstomos į grupes: 

1) I grupė – Lietuvos Respublikos siena, geležinkeliai, magistraliniai 

ir krašto keliai; 

2) II grupė – regioniniai, vietiniai keliai (atsižvelgus į jų dangą ir 

plotį), upės, kvartalinės linijos (miško masyvuose didesniuose kaip 

1500 ha); 

3) III grupė – vidaus keliai (atsižvelgus į jų dangą ir plotį), upeliai, 
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grioviai, kanalai, griovos, dujotiekio ar naftotiekio trasos, elektros 

perdavimo linijos galingesnės kaip 10 kV, kvartalinės linijos 

(masyvuose nuo 300 ha iki 1500 ha); 

4) IV- grupė – kitos ribos (iki 500 m). 

3. Medžioklės plotų vienetų ribos privalo atitikti šio straipsnio 1 ir 2 

dalyse nustatytas ribas. Medžioklės plotų vienetų ribos negali būti 

nustatomos pamiške, išskyrus atvejus kai pamiške eina I ar II 

grupės (išskyrus kvartalines linijas) ribos. 

2. 4. Medžioklės plotų vienetai sudaromi ir jų ribos keičiamos šiais atvejais: 

1) kai jie sudaromi medžioklės plotuose, kuriuose pagal šio Įstatymo 

reikalavimus nėra sudarytų medžioklės plotų vienetų arba kuriuos 

egzistuojančių medžioklės plotų naudotojai atsisakė naudoti; 

2) egzistuojančius medžioklės plotų vienetus padalijant arba juos 

sujungiant, kai toks sudarymas atliekamas medžioklės plotų naudotojų 

susitarimu, šio straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais; 

3) kai medžioklės plotų vieneto ribas arba teritorijas, kuriose leidžiama 

medžioti, būtina patikslinti, įsteigus pagal Saugomų teritorijų įstatymą naujas 

saugomas teritorijas arba pakeitus esamų saugomų teritorijų, kuriose medžioti 

draudžiama, ribas; 

4) kai gaunamas atitinkamas medžioklėtvarkos projekto rengėjų siūlymas; 

5) egzistuojančių medžioklės plotų vienetų ribos neatitinka šio 

straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų. 

3. 5. Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo projektus 

kiekvienoje savivaldybėje rengia šios savivaldybės administracijos direktoriaus 

sudaryta komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti. 

Ši komisija sudaroma iš savivaldybės administracijos, aplinkos apsaugos, 

žemėtvarkos, valstybinius miškus prižiūrinčių institucijų, medžiotojų 

visuomeninių organizacijų, vienijančių medžiotojų klubus ir būrelius, žemės, 

miško sklypų savininkų savivaldos organizacijų atstovų. Komisijos medžioklės 

plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatus tvirtina Aplinkos ir 

Žemės ūkio ministerijos.  

 6. Medžioklės plotų vienetų ribas neatitinkančias šio straipsnio 1 ir 2 

dalyse nurodytų reikalavimų, tikslina savivaldybės administracijos 

direktoriaus sudaryta komisija, vadovaudamasi šiais principais: 
 1) ribos turi būti keičiamos besiribojančių medžioklės plotų vienetų 

naudotojų susitarimu. Nesant tokio susitarimo sprendimą dėl ribų 

tikslinimo priima medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo 

savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija; 

2) ribos tikslinamos mažesniojo medžioklės plotų vieneto naudai; 

 3) jei tikslinant medžioklės plotų vieneto ribas vieno iš medžioklės 

plotų vieneto naudotojas netenka galimybės patekti iš vienos medžioklės 

plotų dalies į kitą, taip suardant medžioklės plotų vieneto vientisumą, ribos 

tikslinamos didesnio medžioklės plotų vieneto naudai; 

4) Tikslinant medžioklės plotų vieneto ribas jame esančio miško 

plotas negali padidėti daugiau kaip: 

a) 100 procentų - kai medžioklės plotų vieneto dydis yra nuo 1000 ha - 

1500 ha; 

b) 50 procentų - kai medžioklės plotų vieneto dydis yra nuo 1500 ha 

iki 3000; 

c) 25 procentais - kai medžioklės plotų vieneto dydis yra 3000 ha ir 

daugiau; 

 5) didesnis kaip 3000 ha medžioklės plotų vienetas negali sumažėti 
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daugiau kaip 15 procentų bendro ir miško ploto; 

 6) mažesnis kaip 3000 ha medžioklės plotų vienetas negali sumažėti 

daugiau kaip 10 procentų bendro ir miško ploto; 

7) naujai nustatomos medžioklės plotų vienetų ribos gali būti 

perkeltos: 

a) miško masyve - iki 1500 m; 

b) mišrioje teritorijoje (laukai, miškai) - kai miškingumas sudaro ne 

mažiau 20 procentų teritorijos - iki 2500 m; 

c) laukuose - kitos naudmenos sudaro ne daugiau 20 procentų - iki 

3000 m; 

 8) medžioklės plotų vienetų ribos keliamos iki artimiausių šio 

straipsnio 1 dalyje nurodytų I ir II grupių medžioklės plotų vienetų ribų. 

Jei tokios galimybės nėra, ribos keliamos iki artimiausių šio straipsnio 1 

dalyje nurodytos III grupės medžioklės plotų vienetų ribų. Jei tokios 

galimybės nėra, medžioklės plotų vienetų ribos nustatomos artimiausiomis 

šio straipsnio 1 dalyje nurodytos IV grupės medžioklės plotų vienetų 

ribomis, laikantis šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų; 

 9)  tarp medžioklės plotų vienetų atskirų dviejų masyvų, kuriuos 

skiria laukas, nesant šio straipsnio 1 dalyje nurodytų medžioklės plotų 

vienetų ribų linijų, medžioklės plotų vienetų ribos nustatomos padalijant 

lauką po lygiai, išvedus vizualinę liniją, kuri sujungtų šio straipsnio 1 

dalyje nurodytų I, II, III grupių artimiausias ribas. Šios ribos ilgis 

neribojamas, bet negali viršyti 5 procentų mažesniojo medžioklės plotų 

vieneto ribų perimetro. 

 7. Medžioklės plotų vienetų naudotojams susitarus, šio straipsnio 6 

dalyje nurodyti reikalavimai netaikomi. 

4. 8. Medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo etapai: 

1) pasiūlymo medžioklės plotų vienetui sudaryti ar jo riboms pakeisti 

pateikimas; 

2) teisinės informacijos surinkimas ir grafinių bei ekologinių duomenų 

apie siūlomą sudaryti arba pakeisti medžioklės plotų vienetą parengimas; 

3) informacijos apie parengtą preliminarų medžioklės plotų vieneto 

sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą paskelbimas šalies bei vietinėje 

spaudoje; 

4) medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projekto 

tvirtinimas. 

5. 9. Pasiūlymus medžioklės plotų vienetams sudaryti ar jų riboms 

pakeisti šio straipsnio 3 5 dalyje nurodytai komisijai teikia: 

1) Aplinkos ministerija arba jos įgaliotos institucijos – dėl mokslo ir 

mokymo medžioklės plotų vienetų ir profesionalios medžioklės plotų vienetų 

bei dėl bendrojo naudojimo medžioklės plotų vienetų, jeigu yra gautas 

atitinkamas medžioklėtvarkos projekto rengėjų siūlymas; 

2) Žemės ūkio ministerija arba jos įgaliotos institucijos – dėl medžioklės 

plotų vienetų žuvininkystės tvenkinių teritorijoje; 

3) fiziniai ir juridiniai asmenys – dėl bendrojo naudojimo medžioklės 

plotų vienetų. 

6. 10. Medžioklės plotų vienetai gali būti sudaromi ir jų ribos keičiamos 

šio straipsnio 3 5 dalyje nurodytos komisijos iniciatyva, kai tai yra būtina 

siekiant užtikrinti šio straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. 

7. 11. Profesionalios medžioklės plotų vienetai bei mokslo ir mokymo 

medžioklės plotų vienetai sudaromi teritorijose, kuriose valstybinė žemė sudaro 

daugiau kaip 50 procentų, ir kitose teritorijose, būtinose keliamiems tikslams 
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įgyvendinti medžioklėtvarkos požiūriu. 

8. 12. Žuvininkystės tvenkiniams, kuriuose medžioklė plėtojama ribotai, 

priskiriami pramoniniai žuvininkystės tvenkiniai, kurių teritorijų sąrašą bei 

plotus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, taip pat kiti žuvininkystės 

tvenkiniai, kurių vientisas plotas ne mažesnis kaip 150 ha. Šiose teritorijose 

Žemės ūkio ministerijos siūlymu gali būti sudaromi specialūs medžioklės plotų 

vienetai, kuriuose žuvininkystės tvenkinių naudotojai Medžioklės Lietuvos 

Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka reguliuoja žuvilesių paukščių 

gausą ir medžioja smulkiuosius medžiojamuosius gyvūnus. 

9. 13. Komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms 

pakeisti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pasiūlymo sudaryti medžioklės plotų 

vienetą ar pakeisti jo ribas gavimo parengia preliminarų medžioklės plotų 

vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projektą, šio projekto dokumentus 

iškabina viešai prieinamose savivaldybės administracijos patalpose ir apie šio 

projekto parengimą paskelbia šalies ir vietinėje spaudoje. Suinteresuoti asmenys 

pastabas dėl parengto preliminaraus medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo 

ribų pakeitimo projekto pateikia komisijai medžioklės plotų vienetams sudaryti 

bei jų riboms pakeisti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo paskelbimo apie šį 

projektą šalies ir vietinėje spaudoje dienos. Visiems privačios žemės sklypų, 

kurie patenka į sudaromą medžioklės plotų vienetą, bet nepatenka į šio Įstatymo 

7 straipsnio 2 dalyje nurodytas teritorijas, savininkams komisija medžioklės 

plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti registruotais laiškais išsiunčia 

informacinius pranešimus apie parengtą preliminarų medžioklės plotų vieneto 

sudarymo arba jo ribų pakeitimo projektą. Informaciniame pranešime privačios 

žemės sklypo savininkui taip pat nurodomos šio Įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje 

nustatytos jo, kaip žemės sklypo savininko, teisės uždrausti medžioti jam 

priklausančiame žemės sklype, panaikinti ankstesnį draudimą medžioti arba 

nustatyti papildomas medžiojimo jam priklausančiame žemės sklype sąlygas, 

kuriomis jis gali pasinaudoti medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų 

pakeitimo projekto rengimo metu arba bet kuriuo metu vėliau, ir pasekmės, 

kurios pagal šį Įstatymą atsirastų nepasinaudojus šiomis žemės sklypo 

savininko teisėmis ir jomis pasinaudojus. Žemės sklypo savininkui siunčiamo 

informacinio pranešimo ir žemės sklypo savininko rašytinio sprendimo 

pasinaudoti šio Įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nustatytomis teisėmis 

pavyzdinės formos nustatomos Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti 

bei jų riboms pakeisti nuostatuose. Jeigu žemės sklypo savininko rašytinio 

sprendimo pasinaudoti šio Įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje numatytomis teisėmis 

komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti negauna, 

laikoma, kad žemės sklypo savininkas neprieštarauja, kad jam priklausančiame 

žemės sklype bus laikinai medžiojama, ir nepageidauja nustatyti papildomas 

medžiojimo sąlygas. Žemės sklypo, kuriame jo savininkas uždraudė medžioti, 

plotas įskaitomas į medžioklės plotų, patenkančių į medžioklės plotų vienetą, 

bendrą plotą. Žemės sklypo savininko nustatytas draudimas medžioti jam 

priklausančiame žemės sklype neturi įtakos medžioklės plotų vieneto 

vientisumui.  

10. 14. Pasibaigus šio straipsnio 9 dalyje nustatytam 3 mėnesių terminui, 

komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti ne vėliau 

kaip per 1 mėnesį išnagrinėja gautus suinteresuotų asmenų pasiūlymus, 

prireikus medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projektą 

pakeičia ar patikslina ir pateikia jį tvirtinti atitinkamos savivaldybės 

administracijos direktoriui. Sprendimą dėl medžioklės plotų vieneto sudarymo 

arba jo ribų pakeitimo projekto patvirtinimo savivaldybės administracijos 
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direktorius priima ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo projekto gavimo. 

Neatsiejamos tvirtinamo medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų 

pakeitimo projekto dalys yra medžioklės plotų vieneto planas su pažymėtomis 

teritorijomis, kuriose medžioti draudžiama pagal šio Įstatymo 7 straipsnio 2 

dalies nuostatas, ir priedas, kuriame nustatyti medžioklės plotų dydis ir 

pasiskirstymas pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir 

veistis.  

11. 15. Medžioklės plotų vienetų, siūlomų sudaryti daugiau kaip vienos 

savivaldybės teritorijoje, sudarymo projektai rengiami kartu su kitų 

savivaldybių atitinkamomis komisijomis. Jeigu medžioklės plotų vieneto ribos 

peržengia vienos savivaldybės ribas, tokio medžioklės plotų vieneto sudarymo 

projektas turi būti patvirtintas visose savivaldybėse, į kurių teritoriją jis 

įsiterpia. 

12. 16. Medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo 

projekto rengimo metu ir vėliau gautus žemės sklypų savininkų sprendimus, 

nurodytus šio Įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje, komisija medžioklės plotų 

vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo žemės 

sklypo savininko sprendimo gavimo perduoda Aplinkos ministerijos regiono 

aplinkos apsaugos departamentui ir medžioklės plotų naudotojui, jeigu šio 

Įstatymo 10 straipsnyje nurodytas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų 

išteklius medžioklės plotų vienete konkrečiam asmeniui jau yra išduotas. Prieš 

perduodama žemės sklypo savininko sprendimą, komisija medžioklės plotų 

vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti kreipiasi į Nekilnojamojo turto 

registro tvarkytoją prašydama pateikti informaciją apie nuosavybės teises į 

žemės sklypą. Tik įsitikinusi, kad sprendimą pateikė žemės sklypo savininkas 

arba reikiamus įgaliojimus turintis asmuo, komisija medžioklės plotų vienetams 

sudaryti bei jų riboms pakeisti sprendimą perduoda Aplinkos ministerijos 

regiono aplinkos apsaugos departamentui ir medžioklės plotų naudotojui. 

Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti veiksmus, 

susijusius su žemės sklypų savininkų sprendimais, nurodytais šio Įstatymo 13 

straipsnio 2 dalyje, reglamentuoja Komisijos medžioklės plotų vienetams 

sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatai. Aplinkos ministerijos regiono aplinkos 

apsaugos departamentas žemės sklypo savininko sprendimą, gautą anksčiau, 

negu yra išduotas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės 

plotų vienete, prideda prie medžioklės plotų naudotojui išduodamo leidimo 

naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete. Žemės sklypų 

savininkų sprendimai yra privalomi medžioklės plotų naudotojams, kaip jų 

laikomasi, kontroliuoja Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos 

departamentas. Tuo atveju, kai žemės sklypo savininkas pateikia sprendimą 

nustatyti papildomas medžiojimo sąlygas jam priklausančiame žemės sklype, 

medžioklės plotų naudotojas laikinai negali medžioti šiame žemės sklype tol, 

kol jis su žemės sklypo savininku sudarys rašytinę sutartį, nustatančią 

papildomas medžiojimo sąlygas, ir ją perduos Aplinkos ministerijos regiono 

aplinkos apsaugos departamentui.“. 

 

Atitinkamai buvusius įstatymo projekto 3 – 7 straipsnius laikyti 4 – 8 

straipsniais. 

   Pakeisti įstatymo projekto pavadinimą ir jį išdėstyti taip: 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO NR. IX-966 5, 6, 

8, 11, 13, 14 IR 15 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS“ 

Teikia 

Seimo narys     (Parašas)    Aurimas Gaidžiūnas 


