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Visuotiniai LMŽD narių suvažiavimai

2 visuotiniai LMŽD narių suvažiavimai:

➢ liepos 15 d. Molėtuose išrinktas LMŽD pirmininkas Virginijus Kantauskas ir 20 LMŽD 
tarybos narių;

➢ spalio 7 d. Akademijoje, Kauno r. LMŽD taryba papildyta 7 tarybos nariai ir nutarta 
LMŽD medžiotojų mokestį padidinti iki 5 Eur.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos visuotinis narių suvažiavimas, 2022 04 27



LMŽD tarybos nariai

1. Virginijus Kantauskas (PIRMININKAS) 
2. Kęstutis Markevičius (Kaunas) 
(PIRMININKO PAVADUOTOJAS)
3. Algirdas Baikauskas (Šiauliai) 
4. Kęstutis Balašauskas (Tauragė) 
5. Egidijus Bukelskis (LMŽD) 
6. Pranas Dailidė (verslininkas)
7. Bronislovas Domža (Kupiškis) 
8. Nijolė Endrikaitienė (Šilutė) 
9. Algirdas Fergelis (Radviliškis)
10. Algimantas Glikas (Šakiai) 
11. Jonas Isajevas  (Akmenė) 
12. Tadas Janušauskas (Mažeikiai) 
13. Vytautas Kaminskas  (Jonava)  

14. Vilius Karpavičius (Kaišiadorys)
15. Dr. Artūras Kibiša (mokslininkas)
16. Vytautas Kucevičius (Alytus)
17. Dr. Marius Masiulis (VMVT)
18. Vytas Mazuronis (Vilnius)  
19. Rimantas Misevičius (Panevėžys) 
20. Rimantas Pečkus (Anykščiai)
21. Jonas Pinskus (politikas)
22. Arūnas Pračkaila (Ukmergė)
23. Kastytis Šimkevičius (mokslininkas)
24. Sigitas Šimkevičius  (Joniškis)
25. Justinas Urbonavičius (politikas)
26. Valdemaras Zakaras (Klaipėda)
27.Tomas Zubovas (Utena)



7 LMŽD tarybos narių posėdžiai:

➢ sausio-vasario mėn. (nuotolinis);

➢ kovo–balandžio mėn. (nuotolinis);

➢ balandžio 7 d. Vilniuje;

➢ birželio 2 d. Daukšių k. Kėdainių r.;

➢ birželio 23 d. Vilniuje;

➢ rugpjūčio 8 d. Vilniuje;

➢ rugsėjo 2 d. Vilniuje (pakeista LMŽD 
struktūra). 



LMŽD darbuotojų struktūra

2021 m. rugsėjo 2 d. LMŽD tarybos narių nutarimu patvirtinta LMŽD struktūra 

3,25 etato:

 direktoriaus (1 et.);

 administratoriaus (1 et.);

 kinologo-ūkvedžio (1 et.);

 konsultanto biologo medžioklėtvarkos ir žuvininkystės klausimais (0,25 et.). 



Komisijų veikla

Atnaujintos Revizijos (3), Apdovanojimų (3), Medžioklės, medžioklės trofėjų ekspertų ir 
mokymo (22), Medžioklinės šuninkystės (5), Mėgėjų žvejų komisijų sudėtys (7).



Tarptautinis bendradarbiavimas

 Rugsėjo 24-28 d. Budapešte vyko 67-oji 
Tarptautinės medžioklės ir medžiojamosios 
faunos apsaugos tarybos (CIC) Generalinė 
Asamblėja. Tai vienas iš svarbiausių tarptautinių 
renginių medžioklės srityje. Dalyvavo LMŽD 
direktorius Laimonas Daukša ir komunikacijos 
komisijos pirmininkas Deividas Staponkus, 
užmegzti bendradarbiavimo ryšiai.

 Lapkričio 24-26 d. pirmą kartą Lietuvoje lankėsi
FACE organizacijos prezidentas Torbjörn Larsson 
ir aplinkosaugos specialistas Cy Griffin. Susitikta 
su LR aplinkos ministru, aptarta esama 
medžioklės plotų struktūra Lietuvoje, taip pat 
diskutuota dėl afrikinio kiaulių maro situacijose 
Europoje, pasidalinta kitų šalių praktika dėl 
naktinio matymo taikiklių ir garso moderatorių 
naudojimo medžioklėje.





Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 10 ir 13 straipsnių 
pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIVP-1159) 



Vykdyta medžiotojų klubų/būrelių apklausa

LMŽD gindama ir atstovaudama medžiotojų interesą dėl medžioklės plotų naudojimo tęstinumo bei žemės ir miško 
savininkų iškelto siekio suformuoti naujus medžioklės plotų vienetus, siekdama išsiaiškinti, kiek medžiotojų 
kolektyvuose yra žemių ir miško savininkų bei sužinoti, ar kolektyvai turi įsisenėjusių konfliktinių situacijų su žemių ir 
miškų savininkais 2022 m. vasario 4-15 d. vykdė anketinę apklausą.  Apklausoje dalyvavo 268 medžiotojų 
būreliai/klubai. 

Apibendrinti duomenys:

 Vidutinis medžioklės ploto vieneto dydis Lietuvoje 8 100 ha;

 Vidutinis narių skaičius medžiotojų kolektyvuose 44 nariai;

 Žemės ar miško nuosavybės teisę turi  47 proc. medžiotojų (beveik kas antras medžiotojas);

 Konfliktinių atvejų su žemių ir/ar miškų savininkais turi – 30 medžiotojų būrelių/klubų;

 Pretenduojančių suformuoti atskirą medžioklės ploto vienetą – 56 asmenys;

 Į medžiotojų kolektyvus priima žemės ir miško savininkus pagal būrelio/klubo vidaus tvarką – 91 proc.
medžiotojų kolektyvų;

 Vidutinis stojamasis mokestis į medžiotojų kolektyvą – 2250 Eur. (dažniausias atsakymas – 3000 Eur., 19 
atsakė, kad nėra stojamojo mokesčio, 7 atsakė, jog ūkininkus priima nemokamai);

 Vidutinis metinis nario mokestis medžiotojų kolektyvuose – 210 Eur.



Statistiniai duomenys

1. AM duomenimis, bendras medžioklės plotų vienetų dydis Lietuvoje yra 5,6 mln. ha., už kuriuos, pagal VMI 
duomenis, medžiotojai kasmet sumoka 2,8 mln. Eur.

2. Šalyje yra ~800 medžioklės plotų naudotojai. Vidutinis vieno medžioklės ploto vieneto dydis 7,5 tūkst. ha.

3. Lietuvoje yra 30 tūkst. medžiotojų ir 719 tūkst. privačios žemės savininkų, iš kurių 250 tūkst. yra miško
savininkai.

 Vidutinė miško valda 3,4 ha;

 Vidutinė žemės ūkio valda 6,5 ha;

 Vidutinis ūkininko ūkio dydis 15,5 ha;

 Ūkininkų skaičius Lietuvoje – 86 400;

4. Pagal pastarųjų penkerių metų elninių žvėrių sumedžiojimo duomenis, vidutiniškai per metus Lietuvoje 
sumedžiojama po 37,1 tūkst. elninių žvėrių: briedžių – 2,2 tūkst., t. elnių – 7,5 tūkst., stirnų – 27 tūkst., danielių 
0,4 tūkst. 

5. Vidutiniškai vienam medžioklės plotų naudotojui (būreliui/klubui) per metus tenka sumedžioti 50 vnt. elninių
žvėrių. Medžiotojai už laisvėje gyvenančių ir valstybei priklausančių medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą
kasmet į valstybės biudžetą sumoka 2,8 mln. Eur. t. y. po 75 Eur už vieną sumedžiotą kanopinį gyvūną.



MEDŽIOJAMŲJŲ ŽVĖRIŲ APSKAITA 2016-2021 M.
MEDŽIOKLĖS SEZONŲ METU 

Sezonai Briedis T. elnias Stirna Danielius

2015/16 12853 (+1950) 33318 (+3262) 119615 (+8188) 2967 (+642)

2016/17 14091 (+1238) 36147 (+2928) 130087 (+1022) 3590 (+623)

2017/18 15166 (+1075) 41266 (+5119) 143433 (+13346) 4574 (+984)

2018/19 16597 (+1431) 47380 (+6114) 155929 (+12496) 5618 (+1044)

2019/20 18182 (+1585) 55254 (+7874) 170645 (+14716) 7161 (+1543)

2020/21 19410 (+1228) 61314 (+600) 180514 (+9869) 9299 (+2138)

2021/22 19789 (+379) 68816 (+7502) 169312 (-11202) 10127 (+828)

Pagal medžioklės plotų naudotojų duomenis, pateiktus Aplinkos ministerijai.

Pastaba: skliausteliuose nurodomas pokytis, lyginant su parėjusių 

metų sezonu.



MEDŽIOJAMŲJŲ ŽVĖRIŲ SUMEDŽIOJIMAS 2015-2021 M. 
MEDŽIOKLĖS SEZONŲ METU

Sezonai Briedis T. elnias Stirna Danielius

2015/16 1306 (+368) 33857 (+653) 2194 (+4975) 193 (+47)

2016/17 1796 (+1490) 5266 (+1409) 23828 (+2334) 278 (+85)

2017/18 1999 (+203) 6405 (+1139) 26592 (+2764) 377 (+99)

2018/19 2317 (+318) 7876 (+1471) 28931 (+2339) 444 (+67)

2019/20 2605 (+288) 8968 (+1012) 31564 (+2633) 508 (+64)

2020/21 2436 (-169)! 9048 (+80)! 23650 (-7914)! 506 (-2)!

Pagal Aplinkos ministerijos duomenis( skliausteliuose – pokytis, lyginant su praėjusiais metais).



ELNINIŲ ŽVĖRIŲ SUMEDŽIOJIMAS (VIENETAIS) 2015-2021 M.
MEDŽIOKLĖS SEZONŲ METU VISUOSE ŠALIES MEDŽIOKLĖS 

PLOTUOSE (5,6 mln. ha)

Sezonai Briedis T. elnias Stirna Danielius

2015/16 0,23 (0,6) 0,68 (1,8) 3,78 (9,7) 0,03 (0,1)

2016/17 0,32 (0,8) 0,93 (2,4) 4,23 (10,8) 0,05 (0,1)

2017/18 0,35 (0,9) 1,14 (2,9) 4,72 (12,1) 0,07 (0,2)

2018/19 0,41 (1,1) 1,40 (3,6) 5,14 (13,2) 0,08 (0,2)

2019/20 0,46 (1,2) 1,59 (4,1) 5,6 (14,4) 0,09 (0,2)

2020/21 0,43 (1,1) 1,61 (4,1) 4,2 (10,8) 0,09 (0,2)

Vidurkis 0,3 (0,9) 1,2 (3,1) 4,6 (11,8) 0,07 (0,2)

Kas galėtų 
būti 

medžiojama

Kas treji metai 
po 1 briedį

Kasmet po 1 elnią
Kasmet po 5 

stirnas
Kas 14 metų 1 

danielius

Pastaba: sumedžiotų žvėrių skaičiai suapvalinti

Žvėrių sumedžiojimas 1000 ha plote (skliausteliuose – tik miškų plote)



Susitikimas su VMVT

Gruodžio 17 d. LMŽD vadovybė susitiko su VMVT direktoriumi Mantu Staškevičiumi, aptarta 
afrikinio kiaulių maro (AKM) situacija Lietuvoje, VMVT ir medžiotojų vaidmuo valdant šią ligą ir 
įgyvendinant užkrečiamųjų ligų kontrolės priemones laukinėje faunoje, aptarti ir kiti 
medžiotojams aktualūs klausimai, kaip mėnesinių ataskaitų apie sumedžiotus šernus rinkimas ir 
jų atsisakymas, AKM mėginių iš sumedžiotų šernų atrinkimas, skerdenų saugojimas, mėginių 
pristatymas tyrimams ir atsakymų gavimas.



Atnaujinta veikla LMŽD Trakų skyriuje

Gruodžio 8 d. vyko LMŽD Trakų skyriaus visuotinis narių 
susirinkimas, kuriame patvirtinti nauji LMŽD Trakų skyriaus 
įstatai, išrinktas skyriaus pirmininkas Vidas Gramauskas,  
patvirtinta 8 asmenų valdyba, išrinkta revizijos komisija. 



LMŽD šaudymo varžybos „Medžioklės rago“ 2021 m. 
taurei laimėti 

Rugsėjo 4 d. Panevėžyje vyko šaudymo 

varžybos, kuriose dalyvavo gausus būrys 

dalyvių ir svečių.



Dalyvavimas šventėse, renginiuose, susitikimuose 
su medžiotojais



VDU Medžioklėtyros laboratorija – stiprus LMŽD 
partneris



Bendradarbiavimas su 
miske.lt



Bendradarbiavimas su TV laida „Miško atspalviai“



Bendradarbiavimas su TV laida „Tauro ragas“



Bendradarbiavimas su žurnalu „Medžioklė“



Kinologija
2021 m. suorganizuoti 5 lauko bandymai, 12 nuotolinių 
seminarų/mokymų, sutvarkyta 10 kinologinių dokumentų. 

Seminarų/mokymų temos:
• Medžioklinių šunų rengimas sužeistų žvėrių paieškai; 
• Medžioklinių šunų rengimas paukščių ir žvėrelių paieškai; 
• Vokiečių dratharai – universalūs šunys; 
• Vokiečių vachtelhundai medžioklėje; 
• Vokiečių medžioklinio terjero augimo, auklėjimo ir rengimo 

medžioklei pagrindai;
• Nuo šuniuko iki visapusiško šuns; 
• Sužeistų žvėrių paieška; 
• Bebrai mūsų plotuose. Šių dienų aktualijos;
• Stirninų medžioklė; 
• Briedžių medžioklė viliojant rujos metu;
• Tauriųjų elnių medžioklė viliojant rujos metu; 
• Žvėriena ir jos apdorojimas.



Vyr. Buhalterės veiklos ataskaita

Darbo pobūdis

Apmokėtų gautų sąskaitų skaičius Išrašytų sąskaitų skaičius Paruošiamos 

sutartys 

Protokolų 

rašymas
Operacijos paskirtis Kas mėnesį Per 

metus 

Operacijos 

paskirtis

Kas 

mėnesį

Per 

metus

Metinės Metiniai

Darbo užmokesti 5 60 Nario mokestis - 48

20 5

Sodra 1 12 Patalpų nuoma 3 42
GPM 1 15 Šaudymo 

varžybos

- 28

Komunalinės paslaugos 7 80 Mokymai - 198
Pagal avansines 

apyskaitas

6 130 Kinologiniai 

renginiai

- 106

Tarptautinės narystės CIC 

ir FACE apmokėjimas

- 2 Knygos - -

Žemės mokestis - 1 Medžiotojų 

rengimas

- 1

Internetinės svetainės 

palaikymo mokesčiai

- 2 Apdovanojimai - 40

Paštas - 29
Suvenyrai - 5

Šaudymo varžybos - 7
Kanceliarinės prekės - 20

Kinologų draugijai - 11
IŠ VISO 20 374 (31) 3 463 (38) 20 5

• 1 apmokėta sąskaita = 1 diena;

• 1,5 išrašytos sąskaitos = 1 diena;

• Per metus paruošiamos 20 

sutarčių;

• 5 Draugijos tarybos susirinkimai 

ir paruošiami protokolai;



Kita veikla

 Vykdytas LMŽD materialaus ilgalaikio turto 

pardavimo aukcionas (46 018 Eur);

 Organizuotos kasmetinės trofėjų apžiūros;

 Gauta 16 raštų;

 Parengti ir išsiųsti 37 organizacijos raštai;



LMŽD apdovanojimai

2021 m. Garbės medžiotojo 
vardas suteiktas 7

medžiotojams 

2021 m. „Medeinės“ 
medaliu apdovanoti 84

medžiotojai 2021 m. šv. Huberto ordinu 
apdovanoti 3 medžiotojai

2021 m. „Patrimpo“ 
medaliu apdovanoti 7 žvejai

Lietuvos didžiojo penketo 
apdovanojimas



Žvejo mėgėjo bilieto-leidimo platinimas

Parduota 520 vnt.



Ūkiniai reikalai...



Medžioklės trofėjų paroda 2022 m.



Nauja LMŽD svetainė



Partneriai

DĖKOJAME!



Tikėjimas organizacija



Stiprybė slypi bendrystėje





LMŽD siekiamybė

Šiuolaikiška, komunikabili, Lietuvos medžiotojus ir žvejus 

vienijanti bei juos atstovaujanti organizacija, formuojanti 

medžiotojų ir žvejų įvaizdį, skatinanti tradiciškumą ir žinių sklaidą 

bei turinti patariamąjį balsą politinių sprendimų priėmimui. 



Gražių akimirkų medžioklėse ir gerų laimikių 
žvejyboje!


