PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos
departamento direktoriaus
2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-26
ŠIAULIŲ REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO TEISĖS MEDŽIOTI
SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO KOMISIJOS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo medžiotojo bilieto išdavimo tvarkos
aprašas
(toliau – Tvarkos aprašas) nustato asmenų, norinčių tapti medžiotojais, teorinių žinių ir
praktinių įgūdžių bei gebėjimų patikrinimo tvarką bei Medžiotojų organizacijoms
nepriklausančių medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių
patikrinimo tvarką Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos
departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijoje ( toliau Komisija).
2. Komisijos sudėtis tvirtinama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu.
3. Komisijos veiklai vadovauja ir posėdžius veda Komisijos pirmininkas, o jam nesant
komisijos pirmininko pavaduotojas.
4. Komisijos pirmininkas tvarko dokumentus, kaupia ir sistemina surinktus dokumentus,
posėdžių protokolus.
5. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau nei pusė komisijos narių.
Ši nuostata netaikoma egzaminui. Medžioklės egzaminą sudaro teorijos egzaminas ir šaudymo
egzaminas. Medžioklės teorijos ir šaudymo egzaminą priima ne mažiau kaip trys komisijos
nariai, Pirmiausia laikomas teorijos egzaminas, o jį išlaikius – šaudymo egzaminas.
6. Sprendimai priimami balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio
pirmininko balsas.
7. Komisijos pirmininkas pasirašo išduodamuose medžiotojų bilietuose. Išduodamus
medžiotojų bilietus registruoja Medžiotojų bilietų išdavimo registre.
II SKYRIUS
TEISĖS MEDŽIOTI SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO KOMISIJOS VEIKLOS
ORGANIZAVIMAS
3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos
departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija medžioklės egzaminą
organizuoja ne rečiau kaip vieną kartą per metus:
4. Apie numatomą egzaminą ne vėliau kaip prieš 20 dienų komisija paskelbia Šiaulių
regiono aplinkos apsaugos departamento tinklapyje, nurodydama egzaminų grafiką, vietą,
laiką.
5. Asmuo, pageidaujantis įgyti teisę medžioti, privalo komisijai prieš 10 dienų iki
egzamino datos pateikti šiuos dokumentus:
5.1. asmens dokumentą su fotonuotrauka, kuriame būtų nurodyta gimimo data arba
asmens kodas. Asmuo, priėmęs dokumentą, padaro jo kopiją;
5.2. pažymėjimą apie baigtus medžiotojų kursus ir atliktą stažuotę, pagal Medžiotojų
mokymo kursų ir stažuotės programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002
m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510. arba aukštojo ar aukštesniojo mokslo diplomą, liudijantį
įgytą aukštąjį ar aukštesnįjį biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimam ir šio diplomo
priedą apie studijų metu išklausytą specialų medžioklės kursą ir išlaikytą atitinkamą egzaminą;
5.3. prašymą Komisijai leisti laikyti medžioklės egzaminą;
5.4. pažymą iš sveikatos priežiūros įstaigos, forma 049/a;
5.5. pažymą apie nuolatinę (deklaruotą) gyvenamąją vietą;
5.6. pažymą, ar asmuo nėra teistas už tyčinius nusikaltimus;
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5.7. pažymas apie tai, ar asmuo nėra padaręs administracinių teisės pažeidimų
susijusių su medžioklę ar žūklę reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimų nesilaikymu,
neteisėtu ginklo panaudojimu, kėsinimusi į nuosavybę ar viešąją tvarką;
5.8. dvi amžių atitinkančias fotonuotraukas, skirtas dokumentams įforminti.
6. Medžioklės egzamino teorijos ir šaudymo egzaminai vyksta komisijos nurodytoje
vietoje. Visas išlaidas, susijusias su egzamino laikymu (šautuvo nuoma, šoviniai, šaudyklos
paslaugos, patalpų nuoma ir pan.), padengia egzaminuojamasis.
7. Prieš pradedant laikyti medžioklės egzamino teorijos ir šaudymo egzaminus, komisija
privalo:
7.1. patikrinti kiekvieno egzaminuojamojo tapatybę;
7.2. supažindinti egzaminuojamąjį (-uosius) su egzamino sąlygomis ir tvarka.
8. Medžioklės egzamino teorijos egzamino rezultatai fiksuojami Komisijos Medžioklės
egzamino teorijos egzamino protokole. Medžioklės egzamino šaudymo egzamino rezultatai
fiksuojami komisijos medžioklės egzamino šaudymo egzamino protokole. Minėtus protokolus
pasirašo visi Komisijos nariai, dalyvavę egzaminuose.
9. Visus 4 punkte nurodytus dokumentus pateikusiems ir išlaikiusiems medžioklės
egzaminą asmenims medžiotojo bilietą komisijos pirmininkas išduoda per 30 kalendorinių
dienų. Išduodamas medžiotojo bilietas patvirtinamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento herbiniu antspaudu ir medžiotojo bilietą
išduodančio asmens parašu (Komisijos pirmininko). Už išduodamą medžiotojo bilietą turi būti
sumokėtos medžiotojo bilieto pagaminimo išlaidos. Komisijos pirmininkas medžiotojų bilietų
išdavimo registre įrašo medžiotojo bilieto išdavimo datą, numerį, asmens, kuriam išduodamas
medžiotojo bilietas, vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą. Registre pasirašo
medžiotojo bilietą gavęs medžiotojas ir bilietą išdavęs asmuo, nurodydamas savo vardą,
pavardę ir pareigas.
10. Jei egzaminuojamasis neišlaiko kurios nors medžioklės egzamino dalies,
pakartotinai laikyti šią dalį leidžiama kitu komisijos paskirtu laiku.
III SKYRIUS
TEORIJOS EGZAMINAS
11. Teorijos egzamino metu tikrinamos ir vertinamos egzaminuojamojo teorinės žinios.
12. Teorijos egzaminas laikomas kompiuteriu. Egzaminuojamiesiems sudaroma
galimybė prieš teorijos egzaminą susipažinti su egzaminavimo programos veikimo principu.
13. Teorijos egzamino metu kiekvienam egzaminuojamam asmeniui suteikiami
individualūs prisijungimo vardai ir vienkartiniai slaptažodžiai (slaptažodžiai – galiojantys tik
vienam prisijungimui). Egzaminuojamajam pateikiamas testas su pasirenkamais atsakymais.
Testas sudaromas iš klausimų, parinktų atsitiktinumo principu, naudojant kompiuterines
programines priemones.
14. Teorijos egzamino klausimus tvirtina Lietuvos Respublikos aplinkos ministras.
Teorijos egzamino klausimų programa ir turinys atitinka medžiotojų mokymo kursų ir
stažuotės programą, tvirtinamą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro.
15. Testą sudaro 2 dalys. Iš viso 70 klausimų:
15.1. pirmoji dalis: 20 klausimų iš saugaus elgesio medžioklėje (įskaitant ir saugaus
elgesio medžioklėje šaudymo situacijas) reikalavimų;
15.2. antroji dalis: 50 klausimų iš kitų 14 punkte nurodytos programos temų.
16. Testui spręsti skiriamos 45 minutės: 15 minučių pirmajai daliai ir 30 minučių
antrajai daliai. Pasibaigus skirtajam laikui, teorijos egzaminas nutraukiamas.
17. Neišlaikius testo pirmosios dalies, laikyti testo antrosios dalies neleidžiama.
Neišlaikius testo antrosios dalies, teorijos egzaminas laikomas iš naujo kitu komisijos paskirtu
laiku.
18. Testo pirmoji dalis laikoma išlaikyta, jei per nustatytą laiką teisingai atsakyta į ne
mažiau kaip 90 procentų pateiktų klausimų.
19. Testo antroji dalis laikoma išlaikyta, jei per nustatytą laiką teisingai atsakyta į ne
mažiau kaip 70 procentų pateiktų klausimų.
20. Jei atsakinėdamas į testo klausimus egzaminuojamasis naudojasi literatūra,
mobiliojo ryšio ar kitomis informacijos priėmimo ir perdavimo priemonėmis arba kalbasi su
kitais asmenimis, šio asmens teorijos egzaminas nutraukiamas, o egzamino rezultatas
įvertinamas neigiamai.
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21. Jei teorijos egzamino metu sugenda programinė, techninė įranga ar internetinis
ryšys, teorinio egzamino rezultatas anuliuojamas, o teorijos egzaminas laikomas iš naujo.
IV SKYRIUS
ŠAUDYMO EGZAMINAS
22. Šaudymo egzamino metu tikrinami ir vertinami egzaminuojamojo praktiniai
medžiojimo įgūdžiai.
23. Šio egzamino metu stojantysis į medžiotojus privalo pademonstruoti, kad moka
elgtis su lygiavamzdžiu šautuvu, moka jį užtaisyti, atlikdamas šaudymo pratimą, laikosi
saugaus elgesio reikalavimų. Nesugebantiems įvykdyti šių pradinių reikalavimų neleidžiama
toliau dalyvauti šaudymo egzamine.
24. Šaudymo egzaminas laikomas lygiavamzdžiu šautuvu atliekant vieną iš nurodytų
pratimų: „šaudymas į bėgantį šerną“ arba „šaudymas į lėkšteles“ tranšėjiniame arba apvaliame
stende. Konkretų pratimą, pagal turimas galimybes, pasirenka Komisija.
25. Atlikdamas pratimą „šaudymas į bėgantį šerną“, egzaminuojamasis turi teisę atlikti
dvi šaudymo serijas po penkis šūvius. Egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu egzaminuojamasis,
šaudydamas iš standartinės padėties (stovint, be atramos, iš 35 m atstumo) kulkomis, nors
vienoje serijoje į taikinį pataiko tris kartus, kurių kiekvienas duoda ne mažiau kaip 1 tašką.
26. Atlikdamas pratimą „šaudymas į lėkšteles“ apvaliame arba tranšėjiniame stende,
egzaminuojamasis turi teisę atlikti dvi šaudymo serijas po penkiolika lėkštelių. Lėkštelės
skridimo kryptis ir atstumas šaudančiajam turi būti žinomi iš anksto. Vienos lėkštelės
numušimui egzaminuojamasis turi 2 šovinius. Egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu
egzaminuojamasis nors vienoje serijoje numuša ne mažiau kaip penkias lėkšteles.
V SKYRIUS
SAUGAUS ELGESIO MEDŽIOKLĖJE ŽINIŲ IR PRAKTINIŲ
MEDŽIOJIMO ĮGUDŽIŲ PATIKRINIMAS
27. Medžiotojų organizacijoms nepriklausančių medžiotojų saugaus elgesio medžioklėje
žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimą (toliau – Patikrinimas), organizuoja Komisija.
Informaciją apie organizuojamą saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo
įgūdžių patikrinimą Komisija skelbia kartu su 3 punkte numatyta skelbti informacija.
28. Saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimas atliekamas testuojant raštu. Testų
klausimų programa ir turinys atitinka Medžiotojų mokymų kursų ir stažuotės programos
medžioklės saugumo ir pirmosios medicininės pagalbos temų turinį.
29. Testą sudaro 10 klausimų: 9 klausimai iš saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų
ir 1- saugaus elgesio medžioklėje šaudymo situacija (schema). Testui spręsti skiriama 10
minučių. Testas laikomas išlaikytu, jei per nustatytą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip
90 procentų klausimų. Neišlaikius testo, atlikti praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimo
neleidžiama.
30. Praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliekamas pagal Medžioklės egzamino
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d.
įsakymu Nr. 510, nuostatas.
31. Patikrinimo rezultatai fiksuojami saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių
medžiojimo įgūdžių patikrinimo protokole. Protokolą pasirašo visi patikrinimą atlikę asmenys.
Komisijos pirmininkas Lietuvos Respublikos medžiotojo bilieto paskutiniame puslapyje ,,Kitos
žymos“ įrašo žymą ,,Saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimas“ parašas ir data.
32. Visas išlaidas susijusias su egzamino metu naudotas šaudyklos paslaugas,
tiesiogiai paslaugą suteikusiai šaudyklai, apmoka egzaminą laikęs asmuo.

VI SKYRIUS
REZULTATŲ APSKUNDIMO TVARKA
33.
Su
Medžioklės
egzamino
teorijos
egzamino
rezultatais
nesutinkantis
egzaminuojamasis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po minėto egzamino gali pateikti Lietuvos
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Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriui
apeliaciją dėl minėto egzamino įvertinimo.
Apeliacijoje turi būti nurodyta: apeliaciją teikiančio asmens vardas, pavardė,
gyvenamoji vieta, data, egzaminavimo data, apeliacijos motyvai ir reikalavimai. Apeliaciją
pasirašo ją pateikęs asmuo.
Apeliacija turi būti išnagrinėta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos gavimo.
Apeliacijos nagrinėjime dalyvauja Komisija, vykdžiusi egzaminą, kurio rezultatai yra ginčijami.
Apie priimtą sprendimą egzaminuojamasis informuojamas raštu.
VII SKYRIUS
TEISĖS MEDŽIOTI PANAIKINIMAS
34. Teisę medžioti komisija panaikina:
34.1 asmenims, patekusiems į sveikatos priežiūros įstaigų įskaitą dėl alkoholizmo,
narkomanijos ar psichinių susirgimų;
34.2 asmenims, kuriems teisė medžioti buvo suteikta pažeidus Medžioklės įstatymo
reikalavimus.
35. Komisijai pasiūlymą dėl teisės medžioti, suteiktos tam tikram asmeniui,
panaikinimo gali pateikti Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai,
policija, atitinkamos gydymo įstaigos, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija ir kitos medžiotojų
visuomeninės organizacijos, kai paaiškėja 34 straipsnyje nurodytos sąlygos.
36. Komisija informaciją apie priimtus sprendimus panaikinti asmenims suteiktą teisę
medžioti ir kitos institucijos informaciją apie medžiotojams skirtas nuobaudas privalo pateikti
Aplinkos ministerijai ir medžiotojų visuomeninėms organizacijoms, kurių nariai yra šie
asmenys.

