
 

 

 

Projektas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS  

MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO NR. IX-966 8, 13 ir 22  STRAIPSNIŲ  

PAKEITIMO IR PAPILDYMO  

ĮSTATYMAS  
 

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:  

„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 700 ha ir ne daugiau kaip 5000 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“.  

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„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, išskyrus šio Įstatymo 13 

straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus, tačiau negali būti laikomi išilgine jungtimi tarp atskirų 

nutolusių medžioklės plotų vieneto dalių“. 

Pakeisti 8 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:  

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

sudarytų medžioklės plotų vienetų, išskyrus šio Įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus 

arba kuriuos egzistuojančių medžioklės plotų naudotojai atsisakė naudoti;“. 

2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„1. Privačios žemės sklypo savininkas, kuris turi medžiotojo bilietą ir kuriam 

konkrečiame medžioklės plotų vienete nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 50 ha miško 

arba žemės ūkio paskirties žemės, turi teisę tapti medžioklės plotų naudotojo medžiotojų 

kolektyvo nariu, prisiimdamas visas medžiotojų kolektyvo įstatuose numatytas pareigas ir teises, 

o medžioklės plotų naudotojas privalo priimti į medžiotojų kolektyvą narius per 30 dienų nuo jų 

prašymų pateikimo dienos“. 

Pakeisti 13 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 



 

 

„3. Žemės sklypo ar keleto susisiekiančių sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta ir 

kurių bendras plotas yra didesnis kaip 700 ha, savininkas (savininkai) gali pateikti šio Įstatymo 8 

straipsnyje numatytai komisijai prašymą, kad šie sklypai būtų pripažinti medžioklės plotų 

vienetu, atitinkančiu šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus. Jeigu žemės 

sklypai pripažįstami medžioklės plotų vienetu ir tokio medžioklės plotų vieneto sudarymas 

neužkerta kelio gretimų anksčiau įregistruotų medžioklės plotų vienetų egzistavimui, ir jų 

savininkui (savininkams) pagal šio Įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus gali 

būti išduotas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, 

medžioklės plotų vieneto sudarymo projektas sudaromas ir patvirtinamas vadovaujantis šio 

Įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka, o leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius 

medžioklės plotų vienete išduodamas be šio Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatyto konkurso”. 

3 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 22 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„6. Mažesnių kaip 700 ha medžioklės plotų naudotojai su gretimų medžioklės plotų 

naudotojais gali susitarti dėl medžioklės plotų padidinimo iki 700 ha arba šių plotų sujungimo, 

tai įformindami šio straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytu dokumentu ir šio Įstatymo 8 straipsnio 

3 dalyje numatytai komisijai medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti 

pateikdami bendrą prašymą dėl medžioklės plotų pripažinimo medžioklės plotų vienetu. Jeigu iki 

2003 m. balandžio 1 d. nesusitarta dėl medžioklės plotų vieneto padidinimo iki nurodyto dydžio, 

sprendimą dėl medžioklės plotų vienetų ribų nustatymo, atsižvelgdama į šio Įstatymo 8 

straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus, priima komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų 

riboms pakeisti. Jeigu po šio sprendimo priėmimo mažesnių kaip 700 ha medžioklės plotų 

naudotojai netenka galimybės toliau naudoti medžioklės plotus, jų patirti nuostoliai atlyginami 

išmokant vienkartinę kompensaciją, lygią pajamoms, kurios per 5 metus galėjo būti gautos iš 

medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo. Teisę į šių nuostolių atlyginimą turi ir žemės sklypų 

savininkai, netekę galimybės toliau nuomoti medžioklei žemės plotus pagal medžioklės plotų 

nuomos sutartis, sudarytas iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 15 d. nutarimo 

Nr. 1132 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 425 

„Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ įsigaliojimo (2002 m. 

liepos 20 d.). Žemės sklypų savininkams, nuomojusiems medžioklės plotus pagal medžioklės 

plotų nuomos sutartis, išmokama vienkartinė kompensacija, lygi nuompinigiams, kurie galėjo 

būti gauti nuomojant žemės sklypo savininkui priklausančius medžioklės plotus per medžioklės 

plotų nuomos sutartyje numatytą terminą, bet ne ilgiau kaip per 5 metus, taikant tuo metu 

galiojusius valstybei priklausančių medžioklės plotų nuomos tarifus pagal medžioklės plotų 

kategorijas. Medžioklės plotų naudotojams ir privačios žemės sklypų savininkams mokamų 



 

 

kompensacijų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos 

įgaliota institucija“. 

 

4  straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 
Šis įstatymas įsigalioja nuo 2017 metų liepos 1 d. 

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

Respublikos Prezidentas 
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Seimo narys 

Eugenijus Gentvilas 

 

 

 

 

 


