
 

 

 
 

15. Medžioklės terminai (datos nurodomos įskaitytinai): 
15.1. medžiojamuosius gyvūnus medžioti varant leidžiama nuo spalio 15 d. iki sausio 31 d., 

atsižvelgiant į Medžioklės taisyklių 15.2 papunktyje nustatytus atskirų medžiojamųjų gyvūnų rūšių 
medžioklės terminus. Lapes, mangutus, kanadines audines, miškines ir akmenines kiaunes, juoduosius 
šeškus medžioti varant ne miškuose leidžiama nuo spalio 15 d. iki kovo 31 d. 

Medžioti su šunimis tamsiu paros metu lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines 
audines, nutrijas ir ondatras leidžiama nuo spalio 15 d. iki kovo 31 d. (vienas medžiotojas gali vienu metu 
naudoti ne daugiau kaip 2 šunis). 

Medžioti apšviečiant prožektoriumi lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, 
nutrijas ir ondatras leidžiama nuo spalio 15 d. iki kovo 31 d. 

Kitais Medžioklės taisyklių 11 punkte nurodytais medžioklės būdais tam tikrus medžiojamuosius 
gyvūnus medžioti leidžiama Medžioklės taisyklių 15.2 papunktyje nurodytais terminais; 

15.2. medžiojamuosius gyvūnus medžioti leidžiama: 
15.2.1. briedžius: 
patinus – nuo rugpjūčio 15 d. iki gruodžio 15 d.; 
pateles – nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d.; 
jauniklius – nuo spalio 1 d. iki sausio 31 d.;  
15.2.2. tauriuosius elnius: 
patinus – nuo rugpjūčio 15 d. iki sausio 31 d.; 
pateles ir jauniklius – nuo rugsėjo 15 d. iki sausio 15 d.;  
15.2.3. danielius: 
patinus – nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d.; 
pateles ir jauniklius – nuo spalio 1 d. iki sausio 31 d.; 
15.2.4. stirnas: 
patinus – nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.; 
pateles ir jauniklius – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;  
15.2.5. šernus – visus metus;  
15.2.6. vilkus, paprastuosius šakalus – nuo spalio 15 d. iki kovo 31 d. (išnaudojus nustatytą vilkų 

sumedžiojimo limitą, vilkų medžiojimo sezonas nutraukiamas anksčiau);  
15.2.7. miškines ir akmenines kiaunes, juoduosius šeškus – nuo liepos 1 d. iki kovo 31 d.; 
15.2.8. barsukus – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 1 d.; 
15.2.9. pilkuosius kiškius – nuo lapkričio 3 d. iki sausio 31 d.; 
15.2.10. bebrus – nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 15 d.; 
15.2.11. želmenines ir baltakaktes žąsis – nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d.; 
15.2.12. didžiąsias antis, rudagalves krykles, klykuoles, kanadines bernikles – nuo rugpjūčio 15 

d. iki gruodžio 15 d.; 
15.2.13. kuoduotąsias antis, laukius – nuo rugsėjo 15 d. iki gruodžio 15 d.; 
15.2.14. perkūno oželius, slankas – nuo rugpjūčio 15 d. iki lapkričio 30 d.; 
15.2.15. fazanus – nuo rugsėjo 1 d. iki balandžio 30 d.; 
15.2.16. keršulius, uolinius karvelius – nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 1 d.;  
15.2.17. kovus, pilkąsias varnas – nuo liepos 1 d. iki vasario 28 d. (keliamaisiais metais iki 

vasario 29 d.); 
15.2.18. lapes, mangutus, paprastuosius meškėnus, kanadines audines, nutrijas, ondatras – visus 

metus; 
15.3. medžioklės plotų naudotojai, norėdami nutraukti sužeisto, sužaloto arba akivaizdžiai 

sergančio 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: 
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15.3.1. medžioklės plotų naudotojas apie sužeisto, sužaloto arba akivaizdžiai sergančio 
medžiojamojo gyvūno sumedžiojimą nedelsiant pažymi antrojoje medžioklės lapo pusėje, vaizdo 
fiksavimo priemonėmis užfiksuoja gyvūno sužeidimo, sužalojimo ar ligos požymius ir telefonu 8 (5) 
273 2995 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, sužaloto arba akivaizdžiai sergančio 
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 elektroninėmis priemonėmis jam atsiųsti vaizdo fiksavimo priemonėmis 
užfiksuotus gyvūno sužalojimo ar ligos požymius; 

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 
medžiojamųjų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelę ar medžiojamųjų gyvūnų pirminio 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, surašę laisvos formos aktą, patvirtins sumedžiojimo pagrįstumą. Jeigu per 
nustatytą dorojimo atidėjimo laiką pareigūnas neatvyks apžiūrėti sumedžioto gyvūno, medžioklės 
plotų naudotojas turi teisę pradėti doroti sumedžiotą gyvūną; 

15.3.4. sumedžiojęs sužeistą, sužalotą arba akivaizdžiai sergantį medžiojamąjį gyvūną, kuriam 
nenustatytas leistinas jo medžiojimo terminas, medžioklės plotų naudotojas apie tai nedelsiant pažymi 
antrojoje medžioklės lapo pusėje, užpildo atitinkamą aktą (2 priedas) ir telefonu 8 (5) 273 2995 
informuoja AAD Pranešimų priėmimo skyrių. Jeigu pareigūnas atvyksta apžiūrėti ir įvertinti gyvūno 
sumedžiojimo pagrįstumo pagal Medžioklės taisyklių 15.3.3 papunktį, medžioklės plotų naudotojas 
jam pateikia surašytą aktą (2 priedas), kurį pareigūnas vertina ir priima sprendimą dėl gyvūno 
sumedžiojimo pagrįstumo. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną AAD informuoja mokslo įstaigas, 
atliekančias laukinių gyvūnų tyrimus, ir pateikusias atitinkamus išankstinius prašymus dėl tokių 
gyvūnų ar jų dalių tyrimams gavimo, ir pasiūlo šiuos gyvūnus ar jų dalis panaudoti mokslo tyrimams. 
Jei mokslo įstaigos atsisako paimti gyvūną ar jo dalis tyrimams, AAD informuoja medžioklės plotų 
naudotoją, kad medžioklės plotų naudotojas gali naudoti šį gyvūną ar jo dalis savo reikmėms. Jeigu 
medžioklės plotų naudotojas ketina tokį gyvūną ar jo dalis naudoti savo reikmėms, o pareigūnas 
nebuvo atvykęs apžiūrėti ir įvertinti gyvūno sumedžiojimo pagrįstumo pagal Medžioklės taisyklių 
15.3.3 papunktį, medžioklės plotų naudotojas privalo surašytą aktą (2 priedas) artimiausią darbo dieną 
pristatyti pareigūnui, kuris vertina gautą informaciją ir priima sprendimą dėl gyvūno sumedžiojimo 
pagrįstumo Aktą medžioklės plotų naudotojas saugo ir naudoja kaip gyvūno teisėtą paėmimą iš gamtos 
įrodantį dokumentą; 

15.3.5. kai medžioklės plotų naudotoją pareigūnas iškviečia nutraukti autoįvykio ar kito įvykio 
metu sužeisto ar sužaloto medžiojamojo gyvūno kančias, jis apie sužeisto ar sužaloto medžiojamojo 
gyvūno kančių nutraukimą šį gyvūną sumedžiojant įrašo į medžioklės lapo antroje pusėje ir užpildo 
atitinkamą aktą (2 priedas). Kiti Medžioklės taisyklių 15.3.1‒15.3.3 papunkčiuose nurodyti 
reikalavimai netaikomi. 
 



 

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos 
teritorijoje taisyklių 
2 priedas 
 

(Akto pavyzdinė forma) 
______________________________________________________________________ 

(Medžioklės plotų naudotojo pavadinimas (jei naudotojas yra juridinis asmuo) arba vardas pavardė (jei naudotojas yra fizinis asmuo) 

_______________________________________________________________ 
(Buveinės adresas, įmonės kodas (jei naudotojas yra juridinis asmuo) 

 
Aplinkos apsaugos departamentui prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 

 
AKTAS 

DĖL SUMEDŽIOTO RAGUS NUMETUSIO ELNINIO ŽV ĖRIES PATINO, NE TO 
AMŽIAUS (AMŽIAUS GRUP ĖS), NE TOS LYTIES AR SUŽEISTO, SUŽALOTO ARBA 

AKIVAIZDŽIAI SERGAN ČIO GYV ŪNO SUMEDŽIOJIMO 
 

________________      Nr._______________ 
(Data)            (Registracijos numeris) 

 
 

Aktas surašytas patvirtinant, kad 20     m.____________________ d. ______val.  
___________________savivaldybėje_________________ medžioklės plotų vienete teisėtai 
medžiojant: 
1. Stirnų ir (ar) briedžių pateles ir jauniklius, sumedžiotas ragus numetęs stirnos / briedžio patinas. 

(netinkamą išbraukti)   (netinkamą išbraukti) 
2. Teisėtai medžiojant tauriųjų elnių ir/ar briedžių patinus, sumedžiotas ne to amžiaus (amžiaus
  (netinkamą išbraukti)   
  (netinkamą išbraukti) 

grupės gyvūnas. 
Vietoj antramečio tauriojo elnio / briedžio patino sumedžiotas _________________ tauriojo elnio / 

(netinkamą išbraukti) (amžius) 

briedžio patinas. 
(netinkamą išbraukti) 
3. Medžiojant briedžio jauniklius, sumedžiotas gumbaragis patinas arba antrametė briedžio patelė. 

(netinkamą išbraukti) 

4. Sumedžiotas sužeistas, sužalotas arba akivaizdžiai sergantis ____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(gyvūno rūšis, lytis ir amžius, konkretus ligos požymis) 

Apie šį atvejį įrašyta medžioklės lape Nr._______________. 
 
 
 

Medžioklės vadovas   ______________                _____________________________________ 
(Parašas)   (Vardo raidė, pavardė) 

 
_________________ 


