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1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas 

 1. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 „8) nustato duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo 

kitoms institucijoms tvarką, taip pat tvarko šį sąvadą nustato Lietuvos Respublikos medžiotojo 

bilieto pavyzdinę formą ir Lietuvos Respublikos medžiotojo bilieto išdavimo, paėmimo ir 

grąžinimo tvarką;“. 

 2. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 11 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 „11) Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų teikimu sudaro 

Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų teisės medžioti suteikimo ir 

panaikinimo komisijas:“. 

 3. Pakeisti 5 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip: 

„6. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, mMedžiotojų visuomeninės organizacijos, 

vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius: 

1) teikia institucijoms, priimančioms medžioklę reglamentuojančius teisės aktus, pasiūlymus 

dėl šių teisės aktų rengimo ir tobulinimo; 

2) dalyvauja šio Įstatymo nustatyta tvarka sudaromų komisijų darbe ir siūlo į jas savo 

atstovus; 

3) teikia medžiotojų sąvadui duomenis apie medžiotojų organizacijai priklausančius 

medžiotojus; 

42) organizuoja asmenims, kurie rengiasi medžioklės egzaminui, stažuotes ir medžiotojų 

mokymo kursus; 

53) Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka organizuoja medžiotojų selekcininkų, 

medžioklės trofėjų ekspertų, ekspertų kinologų rengimą ir suteikia atitinkamą kvalifikaciją; 

64) organizuoja medžioklės trofėjų apžiūras, rengia medžioklės trofėjų parodas, medžiotojų 

varžybas, simpoziumus, konferencijas;. 

7) turi teisę kasmet daryti žymas medžiotojų bilietuose apie duomenų medžiotojų sąvadui 

pateikimą; 

8) teikia Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti 

suteikimo ir panaikinimo komisijai siūlymus dėl asmenims suteiktos teisės medžioti panaikinimo.“. 

  

 2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas 

 Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip: 

         „3. Žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkai, valdytojai ir naudotojai turi 

teisę Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos įstatymo nustatyta tvarka gauti finansinę paramą medžiojamųjų gyvūnų 

daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti. Prevencijos priemonėms, kuriomis miško 

savininkai, valdytojai ir naudotojai siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui 

(želdinių apdorojimas repelentais, aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis, želdinių, 

gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimas ir kitos priemonės) Lietuvos 

Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 
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nustatyta tvarka iš medžioklės plotų naudotojų mokamų mokesčių finansuojamoms 

priemonėms finansuoti turi būti skiriama ne mažiau kaip 7030 procentų lėšų, surinktų iš mokesčių 

už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.“. 

  

 3 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 11 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„2) mirus fiziniam asmeniui arba likvidavus juridinį asmenį, kuriam buvo išduotas leidimas, 

arba leidimą turėjęs fizinis ar juridinis asmuo atsisakė šio leidimo;“. 

2. Pakeisti 11 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip: 

 „1) nesilaikė medžioklę reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, šiurkščiai 

arba sistemingai juos pažeisdamas arba (jei naudotojas yra juridinis asmuo – jo narys ar nariai) 

ne mažiau kaip du kartus per vienerius metus nubaudžiamas už medžiojimą, kai tai daro 

neblaivus;“. 

  

 4 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas 

 Pakeisti 13 straipsnio 3 dalią ir ją išdėstyti taip: 

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

bendras plotas yra didesnis kaip 1 000 ha, savininkas, kaip fizinis asmuo, arba savininkai, įsteigę 

juridinį asmenį – medžiotojų klubą arba būrelį – gali pateikti šio Įstatymo 8 straipsnyje 

numatytai komisijai prašymą, kad savininkų suformuotas naujas medžioklės plotų vienetas, 

kuriame daugiau nei 70 proc. žemės sklypų bendro ploto priklauso naują medžioklės plotų 

vienetą formuojantiems savininkams, 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 nesuardo 

gretimų medžioklės plotų vienetų, ir jų savininkui, kaip fiziniam asmeniui, arba savininkų 

įsteigtam juridiniam asmeniui – medžiotojų būreliui arba klubui - 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.“. 

  

 5 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 14 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti ją taip: 

„3. Medžioklės egzaminą organizuoja ir teisę medžioti suteikia Aplinkos ministerijos regiono 

aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija. Už laikomą 

Medžioklės egzaminą turi būti sumokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Į komisiją 

įtraukiami medžiotojai, turintys medžioklės trofėjų eksperto kvalifikaciją, specialų medžioklėtyros 

išsilavinimą arba ne trumpesnį kaip 5 metų medžioklės žinovo darbo stažą ar 5 metų darbo stažą 

aplinkosaugos, teisėsaugos, biologijos arba veterinarijos ir miškų ūkio srityse.“. 

 2. Pripažinti 14 straipsnio 6 dalies 2 punktą netekusiu galios. 

 „2) kasmet per medžiotojų visuomeninę organizaciją, vienijančią medžiotojų klubus ir 

būrelius, pateikti patikslintą informaciją medžiotojų sąvadui;“. 

 3. Pakeisti 14 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip: 

 „7. Asmenys, turintys užsienio šalyse išduotus analogiškus medžiotojo bilietui dokumentus, 

turi šio straipsnio 5 ir 6 dalyse numatytas teises ir pareigas. Nuolat Lietuvos Respublikoje 

negyvenantys užsieniečiai neprivalo vykdyti šio straipsnio 6 dalies 2 punkte nustatytos pareigos 

kasmet pateikti patikslintą informaciją medžiotojų sąvadui.“. 

  

 6 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas 



3 

 

 

 1. Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

 „15 straipsnis. Medžiotojų mokymas ir medžiotojų sąvadas 

 1. Asmenims, kurie rengiasi medžioklės egzaminui, medžiotojų mokymo kursus rengia 

medžiotojų visuomeninės organizacijos, vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius, ir biologinio 

profilio mokslo ir mokymo įstaigos. 

 2. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, kitos mMedžiotojų visuomeninės organizacijos, 

vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius, biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigos pagal 

Aplinkos ministerijos patvirtintas mokymo programas ir tvarką ruošia medžiotojus selekcininkus, 

medžioklės trofėjų ekspertus, ekspertus kinologus ir suteikia atitinkamą kvalifikaciją. 

 3. Informacija apie teisės medžioti asmenims suteikimą, medžiotojams suteiktas 

kvalifikacijas, skirtas nuobaudas arba teisės medžioti asmenims panaikinimą ir medžiotojo bilieto 

paėmimą kaupiama medžiotojų sąvade. Jį tvarko ir duomenų pateikimo šiam sąvadui bei sąvade 

sukauptos informacijos teikimo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento 

teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijai bei kitoms institucijoms tvarką nustato Aplinkos 

ministerija.“. 

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2  dalį, įsigalioja 2018 m. sausio 1 d. 

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio 

įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

 

 

Respublikos Prezidentas 

 

Teikia 

 

Seimo narys     Kęstutis Mažeika 

 


