
 

 

 

 

X. SAUGAUS ELGESIO MEDŽIOKLĖS METU REIKALAVIMAI 

 

59. Medžiotojas privalo laikytis ginklų ir šaudmenų laikymo, saugojimo, nešiojimo ir 

naudojimo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatyme 

(Žin., 2002, Nr. 13-467). 

60. Medžioklinis ginklas išimamas iš dėklo tik atvykus į medžioklės plotus ir užpildžius 

medžioklei reikalingus dokumentus, užtaisomas – tik atsistojus į šaudymo vietą linijoje, atsisėdus į 

tykojimo bokštelį ar kitą tykojimo vietą, sėlinant ar medžiojant grandine – pradėjus medžioti. B ir C 

kategorijos trumpieji šaunamieji ginklai užtaisomi tik tuomet kai, siekiant nutraukti kančias, 

pribaigiamas sužeistas medžiojamasis gyvūnas. Jeigu einant su užtaisytu ginklu tenka įveikti kliūtį 

(peršokti upelį ar kanalą, perlipti tvorą, pereiti slidų lieptą ir visais kitais atvejais, kai kyla pavojus 

parkristi), prieš ją įveikiant būtina išimti šovinius iš ginklo vamzdžių. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-892, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-18, i. k. 2018-16346 

 

61. Prieš užtaisant medžioklinį ginklą įsitikinama, kad jo vamzdžiai neužsikimšę. 

62. Medžioklinis ginklas nešiojamas arba vežiojamas be šovinio lizde ir su įjungtu saugikliu. 

Medžioklinis ginklas nešiojamas arba vežiojamas tik perlaužus (jei yra techninės galimybės);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971 

 

63. Ne medžioklės metu medžioklinis ginklas turi būti įdėtas į dėklą, šoviniai iš medžioklinio 

ginklo išimti.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-282, 2016-04-27, paskelbta TAR 2016-04-27, i. k. 2016-10533 

 

64. Medžioklinis ginklas prišaudomas šaudykloje ar kitoje tam skirtoje vietoje, įsitikinus, kad 

nėra pavojaus žmonėms ar gyvūnams. Jei ginklas prišaudomas medžioklės plotuose, būtina 

užpildyti šių medžioklės plotų naudotojo išduotą medžioklės lapą. 

65. Šaudamas medžiotojas privalo įsitikinti, kad šūvis nepavojingas kitiems asmenims, 

naminiams gyvuliams, nemedžiojamiems laukiniams gyvūnams, nepadarys žalos pastatams ar 

kitiems žmogaus ūkinės veiklos objektams. 

66. Įtartino (silpno ar užsitęsusio) šūvio atveju būtina patikrinti ginklo vamzdį, ar nėra likusių 

kamščių. 

67. Parkritus su medžiokliniu ginklu, būtina tuojau pat patikrinti, ar neužsikimšo ginklo 

vamzdžiai. Jeigu medžioklinis ginklas buvo užtaisytas, prieš tikrinant būtina išimti šovinius. 

68. Jeigu paspaudus nuleistuką medžioklinis ginklas neiššauna, jį atidaryti leidžiama ne 

anksčiau kaip po 10 sekundžių. 

69. Draudžiama per jėgą stumti šovinį į lizdą, įstrigusį šovinį būtina atsargiai išimti. Kai 

šovinio išimti nepavyksta, įspėjus aplinkinius, šaunama į viršų. 

70. Medžioti iš bokštelių leidžiama tik tada, kai jų kopėčios, grindys, sėdynės ir kitos dalys 

yra tvirtos. Šaudant iš bokštelio turi būti gerai matomas šaudymo sektorius ir taikinys. Medžiotojas 

privalo žinoti, kur ir kokiu atstumu išdėstyti kiti bokšteliai, įvertinti, ar paleistas šūvis nebus 

pavojingas. Prieš išlipant iš bokštelio, būtina išimti šovinius iš ginklo vamzdžių ir užmegzti 

kontaktą su medžiotojais, esančiais gretimuose bokšteliuose. 

71. Kai medžiojama varant ir kitais medžioklės būdais, kai medžioja daugiau negu vienas 

medžiotojas: 

71.1. kiekvienas medžiotojas turi atsistoti į medžioklės vadovo jam nurodytą vietą medžiotojų 

linijoje. Pasitraukti iš vietos leidžiama iki 5 metrų į kairę ar į dešinę tik išilgai medžiotojų linijos; 

71.2. draudžiama pasitraukti iš medžioklės vadovo nurodytos vietos, kol nepasibaigė 

varymas. Varymo pabaigos ženklus prieš medžioklę arba prieš kiekvieną varymą privalo nustatyti ir 

visiems medžioklės dalyviams paskelbti medžioklės vadovas; 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.389CB90C666D
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ca3dabf0d2d011e8bea9885f77677ec1
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.27D635DE454D
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9899bd800c7811e6a238c18f7a3f1736
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71.3. leidžiama šauti į medžiojamąjį gyvūną, pasirodžiusį iki varymo pradžios. Šaunama tik 

įsitikinus, kad visi greta esantys medžiotojai yra savo šaudymo vietose, o nueinantys medžiotojai – 

gerai matomi ir yra saugūs. Draudžiama į medžiojamuosius gyvūnus šaudyti pasibaigus varymui, 

išskyrus atvejį, kai pribaigiamas rastas sužeistas gyvūnas; 

71.4. laukti pasirodančių medžiojamųjų gyvūnų medžiotojų linijoje leidžiama stovint arba 

sėdint, o šaudyti – tik stovint, išskyrus atvejį, kai šaunama iš medžioklės bokštelio, kurio kraštai, 

skirti ginklui atremti, yra ne žemiau nuo žemės paviršiaus kaip žmogaus ūgis; 

71.5. kai medžiojama grandine, medžiotojai privalo gerai matyti greta esančius medžiotojus ir 

išlaikyti grandinę kuo tiesesnę, o šauti leidžiama ne mažesniu kaip 30 laipsnių kampu grandinės 

atžvilgiu; 

71.6. pagrindinėje medžiotojų linijoje stovintis medžiotojas turi teisę šauti ne mažesniu kaip 

30 laipsnių kampu nuo jos (Medžioklės taisyklių 6 priedas). Jeigu medžiotojai statomi medžiotojų 

linijos flanguose, pirmasis medžiotojas linijoje ir pirmasis flange turi stovėti ne arčiau kaip 50 

metrų nuo pagrindinės ir flanginės linijų susikirtimo vietos, o pagrindinės linijos galuose stovintys 

medžiotojai gali šaudyti tik tiesiai prieš save (lygiagrečiai su flangine linija, jeigu kampas tarp 

pagrindinės linijos ir flango nėra status) ir į priešingą pusę nuo gretimo flango, taip pat už 

medžiotojų linijos, laikydamiesi 30 laipsnių kampo taisyklės. Pirmas medžiotojas, stovintis 

dešiniajame flange, gali šaudyti tik lygiagrečiai su pagrindine linija ir į dešinę nuo jos, o pirmas 

stovintis kairiajame flange – tik lygiagrečiai su pagrindine linija ir į kairę nuo jos. Abiejuose 

flanguose stovintys medžiotojai gali šaudyti ir už flangų linijos. Jeigu flangų linijoje stovi daugiau 

kaip vienas medžiotojas, jie gali šaudyti tik laikydamiesi 30 laipsnių kampo taisyklės (Medžioklės 

taisyklių 7 priedas);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329 

 

71.7. šauti į varovų pusėje esantį žvėrį ar paukštį leidžiama tik įsitikinus, kad šūvis bus 

nepavojingas varovams. Kiekvienu atveju į varovų pusę leidžiama šauti tik taip, kad kulka ar šratai 

įsmigtų į žemę gerai matomoje vietoje ir nekeltų pavojaus varovams; 

71.8. ieškoti sužeisto medžiojamojo gyvūno leidžiama tik gavus medžioklės vadovo leidimą ir 

pranešus apie tai kitiems medžiotojams. Sužeisto medžiojamojo gyvūno ieškantys medžiotojai 

privalo žinoti, kur yra kiti medžioklėje dalyvaujantys asmenys, o prieš šūviu pribaigiant sužeistą 

gyvūną, būtina įsitikinti, kad prie šio gyvūno nesiartina kiti asmenys; 

71.9. draudžiama varantiems medžiojamuosius gyvūnus medžiotojams neštis užtaisytus 

ginklus ir šaudyti į žvėris ir paukščius; 

71.10. prie vingiuotų kelių ar miške be kvartalinių linijų medžioklės vadovas privalo sustatyti 

medžiotojus kuo tiesesne linija, kad greta stovintieji matytų arba žinotų, kur stovi kiti medžiotojai, o 

statomiems į šaudymo vietas medžiotojams būtina nurodyti galimas šaudymo kryptis. Medžiotojas 

turi užtikrinti, kad jo šūvis nepavojingas kitiems; 

71.11. varovai privalo griežtai vykdyti medžioklės vadovo ir varovų vadovo nurodymus; 

71.12. artėjant prie vietos, kur yra tykojantis medžiotojas, arba įtariant, kad jis gali ten būti, 

privalu įvairiais įmanomais būdais signalizuoti apie savo artėjimą; 

71.13. medžiojant varant, grandine ar katilu ir sėlinant medžiotojai privalo ryšėti ryškios 

(oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos juostas ant kepurių arba dėvėti ryškios (oranžinės, geltonos, 

raudonos) spalvos drabužius. Medžioklėje varant dalyvaujantis šuo apvelkamas ryškios (oranžinės, 

raudonos, geltonos) spalvos liemene arba jam uždedamas ryškios (oranžinės, raudonos, geltonos) 

spalvos antkaklis arba šuo pažymimas kitu ryškios (oranžinės, raudonos, geltonos) spalvos 

elementu.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin., 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971 

Nr. D1-365, 2018-05-07, paskelbta TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07329 

 

72. Draudžiama: 
72.1. Neteko galios nuo 2010-12-10 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9379426051dd11e884cbc4327e55f3ca
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.27D635DE454D
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9379426051dd11e884cbc4327e55f3ca
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Punkto naikinimas: 

Nr. D1-971, 2010-12-07, Žin. 2010, Nr. 144-7379 (2010-12-09), i. k. 110301MISAK00D1-971 

 

72.2. naudoti lygiavamzdžių medžioklinių ginklų apvaliąsias kulkas ir didesnius kaip 9 

milimetrų skersmens šratus, kai medžiojama varant arba sėlinant; 

72.3. neįsitikinus, kad medžioklinis ginklas neužtaisytas perduoti jį kitam medžiotojui ar jį 

imti iš kito medžiotojo, sunarstyto medžioklinio ginklo vamzdžius atgręžti į žmogų ar gyvūną 

(laukiant medžiojamųjų gyvūnų, medžioklinio ginklo vamzdžiai turi būti nukreipti į viršų arba 

žemyn, o medžioklės bokštelyje – tik į viršų); 

72.4. šaudyti šoviniais, užtaisytais didesne parako norma už nurodytąją instrukcijoje, maišyti 

įvairių rūšių paraką, kamščiams naudoti degiąsias medžiagas; 

72.5. remtis medžiokliniu ginklu einant per kliūtis, dėti rankas ant medžioklinio ginklo 

vamzdžio angos, ieškant laimikio, medžioklinio ginklo vamzdžiu ar buože sklaidyti šakas, 

krūmokšnius ar žolę; 

72.6. smogti medžioklinio ginklo buože ar vamzdžiais pribaigiant sužeistą žvėrį ar paukštį, traukti 

juos medžiokliniu ginklu iš vandens; 

72.7. taikytis medžiotojų link išilgai jų stovėjimo linijos ir visais kitais atvejais į žmones, 

gyvulius, nemedžiojamus gyvūnus, pastatus, transporto priemones; 

72.8. šaudyti, kai dėl rūko, pūgos, gausaus sniego ar lietaus, prietemos, akinančios saulės ir 

kitų veiksnių taikinys yra neaiškus ar nematyti, kas yra už taikinio pavojingu šūvio atstumu; 

72.9. šaudyti į neatpažintą taikinį ar vietą, kurioje girdėti šlamesys; 

72.10. šaudyti iš graižtvinio medžioklinio ginklo virš horizonto linijos ir kitais atvejais, kai 

negalima nustatyti, kur lėks kulka; 

72.11. šaudyti arčiau kaip per 200 metrų nuo gyvenamųjų sodybų ir naudojamų pastatų, 

išskyrus atvejį, kai jų savininkai ar valdytojai tam neprieštarauja; 

72.12. šauti išsyk iš kelių vamzdžių; 

72.13. grandine medžioti miške ir krūmuose, taip pat kai neįmanoma išlaikyti tiesios 

grandinės ir užtikrinti šūvio saugumo; 

72.14. medžiojant katilu, šaudyti į katilo vidų, kai šūvis kelia grėsmę medžiotojų saugumui; 

72.15. medžioti iš valties, kurioje nėra gelbėjimosi priemonių; 

72.16. šaudyti iš valties joje stovint ar irkluotojo kryptimi; 

72.17. šaudyti iš irklinės valties dviem medžiotojams, išskyrus atvejį, kai, išmetus iš valties 

du inkarus, iš jos medžioja du nusisukę vienas nuo kito medžiotojai; 

72.18. šaudyti į plaukiojančius paukščius, išskyrus laukius, antis (tik medžiojant 11.3 punkte 

nurodytu būdu) ir nukritusius į vandenį sužeistus paukščius. Šaudamas į medžiojamąjį gyvūną, 

esantį vandens paviršiuje, medžiotojas turi užtikrinti, kad nuo vandens paviršiaus atšokę šratai 

nebus kam nors pavojingi;  
Punkto pakeitimai: 

Nr. D1-793, 2016-11-23, paskelbta TAR 2016-11-23, i. k. 2016-27321 

 

72.19. šauti į vandens telkinio pakrantės pusę ar išilgai jos į paukščius, skrendančius žmogaus 

ūgio aukštyje; 

72.20. lipti į valtį ar iš jos su užtaisytu medžiokliniu ginklu. 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.27D635DE454D
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Medžioklės Lietuvos Respublikos  

teritorijoje taisyklių 

6 priedas 

 

 
_________________ 



 

 

 

Medžioklės Lietuvos Respublikos  

teritorijoje taisyklių 

7 priedas 

 

 
_________________ 


