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ATPK 85 str. Teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, reikalavimų pažeidimas

1.

Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių ir (ar) kitų teisės aktų,
reglamentuojančių medžioklę, reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio trečiojoje,
ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse numatytus pažeidimus.

2.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio
pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus.

3.

Kilpų, skirtų medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti, laikymas, gaminimas, pirkimas ar
pardavimas.

(su kilpų konfiskavimu).

4.

Medžiojimas ar buvimas medžioklės plotuose su medžioklei naudojamais įrankiais
(šaunamaisiais ginklais, spąstais) ar priemonėmis (vėliavėlėmis, naktinio matymo prietaisais,
kilnojamais bokšteliais), kai tai daro teisės medžioti neturintis asmuo, arba neteisėtai
sumedžioto gyvūno dorojimas ar gabenimas.

(su pažeidimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo
panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams
gabenti, ir kitų pažeidimo padarymo priemonių konfiskavimu).

5.

Asmens, turinčio teisę medžioti (medžiotojo), buvimas medžioklės plotuose su į dėklą
neįdėtu medžiokliniu ginklu, kai tam medžioklės plotų vienetui išduotame medžioklės lape
nėra įrašo apie šį medžiotoją ir gyvūnas nesumedžiotas, arba medžiojimas teritorijose,
kuriose šis asmuo (medžiotojas) neturi teisės medžioti, kai gyvūnas nesumedžiotas.

Įspėjimas arba

28 - 86 €

86 - 289 €
(su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be
konfiskavimo).

289 - 868 €
868 - 1737 €

579 - 1448 €
(su teisės medžioti atėmimu nuo vienų iki penkerių metų).

868 - 1737 €
6.

Gyvūno, kurį sumedžioti asmuo, turintis teisę medžioti (medžiotojas), neturi teisės,
sumedžiojimas arba neteisėtai sumedžioto licencijuojamo gyvūno gabenimas ar dorojimas.

7.

Medžiojimas, kai tai daro neblaivus (nustatytas vidutinis (nuo 1,5 promilės iki 2,5 promilės) ar
sunkus (nuo 2,5 promilės ir daugiau) neblaivumo (girtumo) laipsnis arba atsisakyta pasitikrinti
neblaivumą (girtumą), apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmuo, arba
medžiojimas draudžiamais naudoti įrankiais, priemonėmis, draudžiamais medžioklės
būdais, nustatytais Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse.

8.

Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio
trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje ar septintojoje dalyse numatytus pažeidimus.

(su teisės medžioti atėmimu nuo vienų iki penkerių metų ir pažeidimo
padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos
gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų
pažeidimo padarymo priemonių konfiskavimu).

579 - 1737 €
(su teisės medžioti atėmimu nuo vienų iki penkerių metų ir pažeidimo
padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos
gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų
pažeidimo padarymo priemonių konfiskavimu).

1448 - 2896 €
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(su pažeidimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo
panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams
gabenti, ir kitų pažeidimo padarymo priemonių konfiskavimu).

ATPK 87 str. Teisės aktų, reglamentuojančių mėgėjų žvejybą, pažeidimas
įspėjimas arba 7

- 57 €

1.

Mėgėjų žvejybos taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių mėgėjų žvejybą, pažeidimas.

2.

Neteisėtas žvejybos įrankių (išskyrus elektros arba ultragarso žvejybos prietaisus), kuriuos
naudoti draudžia teisės aktai, laikymas.

(su šių įrankių ir priemonių konfiskavimu).

Mėgėjų žvejybos taisyklių pažeidimas, padarytas panaudojant draudžiamus žvejybos
įrankius ar draudžiamu būdu (išskyrus elektros energiją ir ultragarsą).

(su šių įrankių ir priemonių konfiskavimu).

3.

4.

Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio
penktojoje dalyje numatytą pažeidimą.

5.

Limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų, nustatytų žvejybos ploto naudotojui
žuvininkystės vandens telkinyje, kuriame jis turi leidimą naudoti žvejybos plotą, pažeidimas.

6.

Lašišų, šlakių, margųjų upėtakių ir kiršlių limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų
pažeidimas.
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1.

(su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be
konfiskavimo).

144 - 289 €
115 - 289 €
86 - 173 €
(su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be
konfiskavimo).

115 - 231 €
231 - 579 €
(su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu).

3

ATPK 87 str. Verslinės žvejybos nuostatų pažeidimas
Verslinės žvejybos vidaus vandenyse nuostatų pažeidimas.

Įspėjimas arba 14

- 72 €

(su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo, su
teisės užsiimti žvejyba atėmimu iki šešių mėnesių ar be šios teisės atėmimo).

86 - 231 €
2.

874
str.
1.

8712
str
1.
2.
3.
4.

Verslinės žvejybos vidaus vandenyse nuostatų šiurkštus pažeidimas.

(su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be
konfiskavimo arba teisės užsiimti žvejyba atėmimą iki dvejų metų su
pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be
konfiskavimo).

ATPK 874 str. Specialiosios žvejybos nuostatų pažeidimas
Specialiosios žvejybos nuostatų pažeidimas

28 - 144 €
(su pažeidimo padarymo įrankių konfiskavimu ar be konfiskavimo)

ATPK 8712 str. Teisės aktų, reglamentuojančių ne mėgėjų žvejybos įrankių gaminimo, pardavimo, įsigijimo tvarką,
pažeidimas
Ne mėgėjų žvejybos įrankių (išskyrus elektros arba ultragarso žvejybos prietaisus)
gaminimas, pardavimas neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo ar nesilaikant šio leidimo
sąlygose nustatytų reikalavimų.
Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio
pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus.
Ne mėgėjų žvejybos įrankių (išskyrus elektros arba ultragarso žvejybos prietaisus) įsigijimas
neturint nustatyta tvarka išduoto leidimo ar nesilaikant šio leidimo sąlygose nustatytų
reikalavimų.
Prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais ataskaitų nepateikimas nustatytu laiku.

579 - 1158 €
898 - 1737 €
289 - 579 €
(su žvejybos įrankių konfiskavimu).

144 - 289 €
(su šių įrankių ir priemonių konfiskavimu).

1. Už sunaikintus žinduolius nustatomi baziniai
indeksuoti tarifai (€):
patinas
5571,93

Briedis, taurusis elnias,
danielius
Šernas, stirna:

patelė ar
jauniklis
suaugęs
jauniklis

Barsukas
Vilkas
Bebras, pilkasis kiškis

3340,96
1593,55
956,13
956,13
956,13
318,71

Kitas žinduolis (išskyrus pelinius graužikus
ir žinduolius, įrašytus į Invazinių Lietuvoje
rūšių sąrašą, patvirtintą aplinkos ministro
2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1159,36
433)
Už sunaikintą vaikingą arba jauniklius vedžiojančią (maitinančią)
1 punkte išvardintų gyvūnų rūšių patelę nustatomas
dvigubas bazinis tarifas.

2. Už sunaikintus į L.R. saugomų gyvūnų,
augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytus žinduolius
nustatomi baziniai indeksuoti tarifai (€):
Stumbras
11143,9
Rudasis lokys
11143,9
Lūšis
4769,66
1274,84
Ilgasnukis ruonis
Ūdra
1912,26
Europinė audinė
956,13
Baltasis kiškis
956,13
Šermuonėlis
186,83
Graužikai ir šikšnosparniai, priskirti 0(Ex) ir
1 (E) retumo kategorijoms
Graužikai ir šikšnosparniai, priskirti 2(V),
3(R), 4(I), 5(Rs) retumo kategorijoms

131,88

4. Padarytos žalos žuvų ištekliams baziniai indeksuoti įkainiai (€):
Rūšys
Šlakys, lašiša
Sturys, aštriašnipis eršketas, šamas, ungurys, *sk ersnuk is, jūrinė nėgė
Kiršlys, lydeka, margasis upėtakis, salatis, sykas, sterkas, ūsorius, vėgėlė,
vijūnas, *ežerinė rainė, auksaspalvis kirtiklis.
Baltasis amūras, karpis, karšis, lynas, meknė, ožka, otas, perpelė, plačiakaktis,
šapalas, žiobris
Mažoji nėgė, upinė nėgė, nėgių vingiliai, plačiažnyplis ir siauražnyplis vėžiai
Builis, ciegorius, ešerys, karosas, kuoja, plakis, raudė, strepetys, vėjažuvė,
seliava
Aukšlė, gružlys, kartuolė, kirtiklis, kūjagalvis, saulažuvė, šližys, tobis

Padarytos žalos žuvų
ištekliams
apskaičiavimo bazinis
indeksuotas įkainis

Eur/vnt. Eur/kg.
633,94
316,97
158,49
65,58
9,84
9,84
1,64

Lašišinių žuvų ikrai
Žuvys, kurioms padaryta žala skaičiuojama pagal vidutinį žuvų produktyvumą (Pbaz)
Menkė, stinta
Plekšnė
Strimelė, šprotas
Dyglė, pūgžlys ir kitos žuvys, kurioms nenustatytas įkainis už vnt.

316,97
65,58
15,30
6,56
3,28
0,38

Už padarytą žalą vandens bestuburiams žvejyboje arba žuvų ištekliams naikinti panaudojus elektros srovę ar
ultragarsą nustatomas padarytos žalos vandens bestuburiams atlyginimo dydis - 2900 €

5. Už sunaikintus į L.R. saugomų gyvūnų, augalų ir grybų sąrašą įrašytus paukščius nustatomi
baziniai indeksuoti tarifai (€):
0 (Ex) 472,57 € Gyvatėdis, žvyrė, kuoduotasis vieversys
*Juodakaklis naras, raguotasis kragas, smailiauodegė antis, *rudė, rudasis peslys,

1 (E) 318,71 € didysis erelis rėksnys, kilnusis erelis, startsakalis, sakalas keleivis, *juodkrūtis
bėgikas, *stulgys, didysis apuokas, *žalvarnis

2 (V) 252,77 €

65,94

Juodasis gandras, urvinė antis, pilkoji antis, sibirinė gaga, juodasis peslys, pievinė
lingė, erelis žuvininkas, pelėsakalis, kurtinys, avocetė, dirvinis sėjikas, gaidukas,
griciukas, *didžioji kuolinga, raudonkojis tulikas, tikutis, mažoji žuvėdra, balinė pelėda,
tripirštis genys, *meldinė nendrinukė
Rudakaklis kragas, juodakaklis kragas, didysis baublys, gulbė giesmininkė,
šaukštasnapė antis, vapsvaėdis, jūrinis erelis, vištvanagis, mažasis erelis rėksnys,
sketsakalis, tetervinas, putpelė, švygžda, plovinė vištelė, jūrinė šarka, jūrinis kirlikas,
mažasis kiras, baltaskruostė žuvėdra, juodoji žuvėdra, uldukas, žvirblinė pelėda,
uralinė pelėda, lututė, tulžys, kukutis, pilkoji meleta, žalioji meleta, baltnugaris genys,
dirvoninis kalviukas, geltongalvė kielė, ūsuotoji zylė
Mažasis baublys, didysis baltasis garnys, vidutinis dančiasnapis, liepsnotoji pelėda,
pelėdikė, mėlyngurklė, sodinė starta, pilkoji starta

Už sunaikintą 2 punkte nurodytų žinduolių vaikingą arba
jauniklius vedžiojančią (maitinančią) patelę nustatomas
trigubas indeksuotas bazinis tarifas

3 ( R) 318,71 €
3. Už sunaikintus roplius ir varliagyvius taikomi baziniai
indeksuoti tarifai (€):
Angis, gluodenas, geltonskruostis žaltys
15,39
4 (I) 159,36 €
Vikrusis ir gyvavedis driežai
6,59
5 (Rs) 159,36 € Pilkoji žąsis, didysis dančiasnapis, griežlė, pilkoji gervė, plėšrioji medšarkė
Varliagyviai ir ropliai priskirti 1 (E) retumo
318.71 6. Už sunaikintus į E.B. svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus įrašytus paukščius, kurie
kategorijai
Varliagyviai ir ropliai, priskirti 2 (V) ir 3 (R ) retumo
neįrašyti į L.R. saugomų rūšių sąrašą nustatomi baziniai indeksuoti tarifai (€):
kategorijoms
49.46
Mažoji gulbė, mažoji žąsis, baltaskruostė berniklę, rudakaklė
Žąsinių ir vištinių būrio paukščiai
65,94 € berniklė, rudoji antis, mažasis dančiasnapis, jerubė
Varliagyviai ir ropliai, priskirti 4 (I) retumo
kategorijai
32.97
Plėšriųjų, pelėdinių būrio paukščiai
318,71 € Rudasis peslys, nendrinė lingė, stepinė lingė, javinė lingė
Varliagyviai ir ropliai, priskirti 5 (Rs) retumo
kategorijoms
16.49
Gandrinių būrio paukštis
159,36 € Mažasis baltasis garnys, baltasis gandras
Už sunaikintus varliagyvius neįrašytus į saugmų
rūšių sąrašus

rūšių sąrašus įrašytus roplius ir varliagyvius, kurie neįrašyti į
Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių
sąrašą, nustatomas bazinis 3 € tarifas.
Už sunaikintas 3 ir 3,1 punktuose nurodytų roplių lizdavietes arba
kitas kiaušinių dėjimo vietas nustatomas trigubas tos rūšies
gyvūno bazinis tarifas.
Už sunaikintas 3 ir 3,1 punktuose nurodytų varliagyvių
nerštavietes nustatoma visų joje neršiančių tos rūšies
gyvūnų bazinių tarifų suma.

3.2. ĮL. R. saugomų gyvūnų augalų ir grybų rūšių sąrašą
įrašytų roplių, varliagyvių rūšys
1 (E)
2 (V)
3 ( R)
4 (I)
5 (Rs)

Rudakalis naras, juodgalvis kiras, plėšrioji žuvėdra, upinė

1,54

3.1. Už sunaikintus į Europos Bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų

*Balinis vėžlys, lygiažvynis žaltys
-

Kitas paukštis

65,94 € žuvėdra, juodoji meleta, vidutinis margasis genys, lygutė,
paprastoji medšarkė, juodakaktė medšarkė

Už sunaikintą nurodytų paukščių lizdą taikomas dvigubas tos rūšies bazinis tarifas

7. Už sunaikintus paukščius, neįrašytus į L.R. saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių
sąrašą ir E.B. svarbos gyvūnų ir augalų rūšių sąrašus, nustatomi šie baziniai indeksuoti
tarifai (€):
Žąsinių, vištinių
būrio paukštis
Gulbė nebylė,
mažoji gulbė
Plėšriųjų, pelėdinių
būrio paukštis

Želmeninė žąsis, baltakaklė žąsis, didžioji antis, rudgalvė antis, dryžgalvė kryklė,

65,94 € rudgalvė kryklė, klykuolė, laukys, kuoduotoji antis, kurapka, fazanas
159,36 €
318,71 € Paprastasis suopis, paukštvanagis, naminė pelėda

Perkūno oželis, slanka, keršulis, uolinis karvelis, kovas, pilkoji varna,
Kitas paukštis

16,49 € šarka, kranklys, kuosa, kėkštas, varnėnas, rudagalvis kiras,
paprastasis kiras

Europinė medvarlė
Skiauterėtasis tritonas, žalioji rupūžė
Raudonpilvė kūmutė, nendrinė rupūžė

* - į L. R. griežtai saugomų gyvūmų, augalų ir grybų sąrašą įrašytos gyvūnų rūšys, už jų sunaikinimą žala
skaičiuojama atitinkamos retumo kategorijos bazinį tarifą dauginant iš 3

Sunaikinus saugomas rūšis ir jų buveines valstybiniuose parkų rezervatuose, saugomiems gyvūnams, augalams, grybams saugoti skirtuose draustiniuose, nacionalinių ir regioninių
parkų draustiniuose, žalos dydis skaičiuojamas bazinį tarifą dauginant iš 3.

