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MEDŽIOTOJŲ MOKYMO KURSŲ IR STAŽUOTĖS PROGRAMA 

 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

1. Išklausyti medžiotoj  mokymo kursus ir atlikti stažuotę pagal šią programą privalo visi 

asmenys, besirengiantys laikyti medžiokl s egzaminą, išskyrus aukšt j  ir aukštesni j  mokykl  
studentus, kuriems pagal j  mokymo programas buvo d stomi medžiokl s pagrind  kursai. 

2. Medžiotoj  mokymo kursus gali rengti medžiotoj  visuomenin s organizacijos, 
vienijančios medžiotoj  klubus ir b relius ir biologinio profilio mokslo ir mokymo staigos. Teisę 
mokyti pagal šią programa turi biologai, miškininkai, veterinarijos specialistai, Aplinkos ir Vidaus 
reikal  ministerij  sistem  darbuotojai, medžiokl s trof j  ekspertai ir ekspertai kinologai. 
Asmenims, išklausiusiems medžiotoj  mokymo kursus, j  organizatoriai privalo išduoti kurs  
baigimo pažym jimą. 

3. Vien  met  stažuot  atliekama medžiotoj  kolektyvuose. Apie jos atlikimą stažuot s 
organizatoriai privalo išduoti pažymą, patvirtintą kolektyvo vadovo parašu ir antspaudu. 

 

II. MEDŽIOTOJŲ MOKYMO KURSŲ PROGRAMA 

 

1 TEMA: MEDŽIOKL S ISTORIJA, MEDŽIOTOJ  ORGANIZACIJOS IR 
MEDŽIOKL S TEIS  

1.1. Medžiokl s istorija: 
1.1.1. medžiokl s reikšm  vairiuose žmoni  visuomen s vystymosi etapuose: pirmykšt je 

žmoni  bendruomen je, viduramžiuose, šiuolaikin je visuomen je; 
1.1.2. medžiokl  Lietuvoje nuo viduramži  iki XX amžiaus. Kazimiero teisynas 1468 m., 

Pirmasis Lietuvos statutas 1529 m., Antrasis Lietuvos statutas 1568 m., Trečiasis Lietuvos statutas 
1588 m., Valak  statymas 1577 m., Karališkoji giri  ordinacija 1641 m. (Vladislovo Vazos), 
Grigorijaus Valavičiaus mišk  revizija 1559 m., carin s Rusijos medžiokl s statymai; 

1.1.3. medžiokl  tarpukario Lietuvoje. Medžiokl s laikinosios taisykl s 1920 m.(prof. P. 
Matulionio), Medžiokl s statymas 1925 m., Medžiokl s statymas ir medžiokl s taisykl s 1935 m. 
(papildymai 1936 m., 1937 m.); 

1.1.4. medžiokl  sovietmečio Lietuvoje. „D l medžiokl s taisykli  Lietuvos TSRį 1946 m., 

Medžiokl s taisykl s 1947, 1951, 1956, 1970 m., nutarimas „D l dideli  tr kum  tvarkant 
medžiokl s k į 1989 m., Medžiokl s LTSR teritorijoje taisykl s 1990 02 20; 

1.1.5. medžiokl  nepriklausomoje Lietuvoje. Nutarimas „D l medžiokl s kio tvarkymo 
Lietuvos Respublikojeį ir Laikinieji medžiokl s kio tvarkymo nuostatai 1993 m. Nutarimas „D l 
medžiokl s tvarkymo Lietuvos Respublikojeį ir Medžiokl s Lietuvos Respublikoje nuostatai 1994 
m. Medžiokl s Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykl s 1995 m., Medžiokl s Lietuvos 
Respublikoje nuostatai ir Medžiokl s Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykl s 2000 m., Lietuvos 
Respublikos medžiokl s statymas, 2002 m. 

1.2. Medžiotoj  organizacijos: 
1.2.1. medžiotoj  organizacij  federacija prie Europos Tarybos (FACE), Tarptautin  

medžiokl s ir medžiojam j  gyv n  apsaugos taryba (CIC), kitos tarptautin s organizacijos, 
susijusios su medžiokle; 

1.2.2. Lietuvos medžiotoj  ir žvej  draugija, kitos Lietuvos medžiotoj  organizacijos, j  
istorija. 

1.3. statymai ir statyminiai aktai, reglamentuojantys medžioklę ir su ja susijusią veiklą: 



1.3.1. Lietuvos Respublikos medžiokl s statymas, 2002 m.: 
1.3.1.1. nuosavyb s teis   medžiojamuosius gyv nus ir j  ištekli  naudojimo teis ; 
1.3.1.2. medžiokl s plot  vienetai ir teis s naudoti juose medžiojam j  gyv n  išteklius 

suteikimo tvarka; 

1.3.1.3. teis  medžioti; 
1.3.1.4. atsakomyb  už statymo pažeidimus ir medžiojam j  gyv n  padarytos žalos 

atlyginimas; 

1.3.2. Medžiokl s Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykl s: 
1.3.2.1. teis s medžioti suteikimas; 
1.3.2.2. medžiokl s rankiai, priemon s, b dai ir terminai; 
1.3.2.3. medžiokl s dokumentai; 
1.3.2.4. medžiokl s eiga; 
1.3.2.5. medžiojam j  gyv n  sumedžiojimo limit  nustatymas; 
1.3.2.6. medžiokl s produkcija ir jos naudojimas. Veterinariniai reikalavimai; 
1.3.2.7. su medžiokle susijusi draudžiama veikla; 
1.3.2.8. Medžiokl s Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykli  vykdymo kontrol ; 
1.3.3. statymai ir po statyminiai teis s aktai, reglamentuojantys medžioklini  

lygiavamzdži  ir graižtvini  šautuv  sigijimo ir laikymo tvarką; 
1.3.4. Administracin s teis s pažeidim  kodeksas ir Žalos, padarytos laukinei gyv nijai, 

atlyginimo metodika; 

1.3.5. Medžiojam j  gyv n  padarytos žalos žem s kio pas liams ir miškui apskaičiavimo 
metodika; 

1.3.6. kiti su medžiokle susiję statymai ir po statyminiai teis s aktai: Laukin s gyv nijos 
statymas, Mišk  statymas, Saugom  teritorij  statymas ir kt. 

 

2 TEMA: ŽV RI  IR PAUKŠČI  BIOLOGIJA 

2.1. Medžiojamajai faunai priskiriami žv rys: stumbras, briedis, taurusis elnias, d m tasis 
elnias, stirna, danielius, muflonas, šernas, pilkasis kiškis, baltasis kiškis, bebras, ondatra, miškin  
kiaun , akmenin  kiaun , europin  audin , kanadin  audin , juodasis šeškas, dra, šermuon lis, 
žebenkštis, barsukas, vilkas, lap , mangutas, l šis, rudoji meška: 

2.1.1. paplitimas, gausumas; 

2.1.2. morfologija ir morfometrija: 

2.1.2.1. išvaizda, plauk  danga, š rimasis; 
2.1.2.2. svoris, k no matmenys; 
2.1.2.3. kaukol , dant  vystymasis ir kaita; 
2.1.2.4. gyvo žv ries amžiaus nustatymas; 
2.1.2.5. sumedžioto žv ries amžiaus nustatymas; 
2.1.2.6. kanopini  žv ri  ragai: biologin  paskirtis, vystymasis. 
2.1.3. Biologin s ir ekologin s ypatyb s: 
2.1.3.1. gyvenamoji aplinka; 

2.1.3.2. mityba; 

2.1.3.3. veisimasis; 

2.1.3.4. teritorija, paros aktyvumas; 

2.1.3.5. veiklos žym s, p dsakai; 

2.1.3.6. populiacijos strukt ra; 
2.1.3.7. nat ral s priešai. 
2.2. Medžiojamajai faunai priskiriami paukščiai: laukin s žąsys, laukin s antys, laukys, 

kurtinys, tetervinas, jerub , kurapka, fazanas, putpel , laukiniai karveliai, slanka, perk no oželis, 
varniniai paukščiai, pilkasis garnys, didysis kormoranas: 

2.2.1. paplitimas, gausumas; 



2.2.2. morfologija ir morfometrija: 

2.2.2.1. išvaizda, plunksnos, š rimasis; 
2.2.2.2. svoris, matmenys; 

2.2.2.3. snapas, jo forma; 

2.2.3. biologin s ir ekologin s ypatyb s: 
2.2.3.1. gyvenamoji aplinka; 

2.2.3.2. mityba; 

2.2.3.3. veisimasis; 

2.2.3.4. teritorija, paros aktyvumas, migracijos; 

2.2.3.5. veiklos žym s p dsakai; 
2.2.3.6. populiacijos strukt ra; 
2.2.3.7. nat ral s priešai. 
2.3. Nemedžiojami žv rys: vabzdžia džiai, šikšnosparniai, graužikai, banginiai, ruoniai. 

Trumpa r ši  apžvalga. 
2.4. Nemedžiojami paukščiai: nariniai, kraginiai, gandriniai, žąsiniai, pl šrieji, vištiniai, 

gerviniai, s jikiniai, karveliniai, gegutiniai, pel diniai, l liniai, čiurliniai, žalvarniniai, geniniai ir 
žvirbliniai paukščiai. Trumpa r ši  apžvalga. 

 

3 TEMA: MEDŽIOKL S TECHNOLOGIJA 

3.1. Medžiokl je naudojami rankiai: 
3.1.1. medžiokliniai lygiavamzdžiai, graižtviniai ir kombinuoti šautuvai su optiniais 

taikikliais ar be j ; 
3.1.2. lankai ir arbaletai su optiniais taikikliais ar be j  (iki 2004 04 01); 
3.1.3. tinklai, graibštai, gaudykl s, užtikrinantys gyvo ir nesužeisto gyv no pagavimą; 
3.1.4. selektyv s spąstai, užtikrinantys staigią pagauto gyv no ž t ; 
3.1.5. už gal ni  sulaikantys spąstai – tik bebrams. 

3.2. Medžiokl je naudojamos priemon s: 
3.2.1. iškamšos, profiliai, muliažai, nat ral s masalai, feromoniniai jaukai, gyvi ir nesužeisti 

laukiniai gyv nai; 
3.2.2. peiliai, v liav l s; 
3.2.3. grynaveisliai medžiokliniai šunys, pl šrieji paukščiai, žirgai; 
3.2.4. ži ronai, naktinio steb jimo prietaisai, stacionar s ir kilnojami tykojimo bokšteliai, 

nat ralios bei dirbtin s priedangos, sl ptuv s; 
3.2.5. sausumos ir vandens transporto priemon s; 
3.2.6. medžiokliniai prožektoriai (iki 2004 04 01). 
3.3. Medžiokl s b dai: 
3.3.1. medžiokl  varant (kanopini  žv ri , vilk , lapi , kiški , fazan ), tylusis varymas; 
3.3.2. medžiokl  tykojant: 
3.3.2.1. medžiokl  tykojant prie nat rali  pašar , masalo ar feromonini  jauk  (kanopini  

žv ri , pl šri j  žv ri , bebr , ondatr , kiški  ir kt.); 
3.3.2.2. medžiokl  tykojant sl ptuv je arba priedangoje paukšči  perskridimo vietose (žąs , 

anči , karveli ); 
3.3.2.3. medžiokl  tykojant, kai gyv nai priviliojami su vilbyn mis arba kitaip imituojant j  

balsus (elnini  žv ri , vilk , lapi , jerubi , anči ); 
3.3.2.4. medžiokl  tykojant, kai gyv nai priviliojami naudojant j  iškamšas, muliažus, 

profilius (anči , žąs , karveli , varnini  paukšči ); 
3.3.2.5. medžiokl  tykojant su paukščiu viliokliu (krykšte, apuoku) (gaigal , varnini  

paukšči ); 
3.3.2.6. medžiokl  tykojant paukšči  tuokviet se (kurtini , tetervin ); 
3.3.2.7. medžiokl  tykojant, kai pasinaudojama tuoktuviniu slank  elgesiu (slank ); 



3.3.2.8. medžiokl  tykojant iš laivelio (anči , lauki ); 
3.3.3. medžiokl  s linant: 
3.3.3.1. medžiokl  s linant (taip pat ir irkline valtimi) prie nat raliai besielgianči  gyv n ; 
3.3.3.2. medžiokl  s linant prie šun  sustabdyt  arba pabaidyt  gyv n  (kanopiniai žv rys, 

pl šrieji žv rys, kiškiai, medžiojamieji paukščiai); 
3.3.3.3. medžiokl  s linant, kai gyv nai priviliojami su vilbyn mis arba kitaip imituojant j  

balsus (elnini  žv ri , lapi , jerubi , anči ); 
3.3.3.4. medžiokl  sekant p dsaku (kiauni , kiški ); 
3.3.4. medžiokl  su šunimis: 
3.3.4.1. medžiokl  su urviniais šunimis (lapi , mangut , barsuk , bebr ); 
3.3.4.2. medžiokl  su laikomis arba kurtais, kai šuo pasiveja ir pagauna žv r  (pl šri j  

žv ri , kiški ); 
3.3.5. medžiokl  grandine (lapi , kiški ); 
3.3.6. medžiokl  katilu (lapi , kiški ); 
3.3.7. medžiokl  su pl šriaisiais paukščiais (kiški , lapi , kurapk , fazan , anči , varnini  

paukšči ); 
3.3.8. medžiokl  su spąstais, gaudykl mis (pl šri j  žv ri , bebr , ondatr ); 
3.3.9. medžiokl  su v liav l mis (vilk , lapi ); 
3.3.10. kombinuota medžiokl : kai medžiojant visame miške arba jo dalyje naudojami ir 

medžiokl s varant, ir medžiokl s tykojant elementai (kanopini  žv ri , pl šr n ); 
3.3.11. žv ri  ir paukšči  gaudymas tyrim  arba perk limo tikslais. 
3.4. Lietuvoje draudžiami žv ri  ir paukšči  medžiojimo b dai: naudojant nuodingas 

medžiagas, kilpas, savišaudžius rengimus, gaudymo duobes, iš autotransporto ir kiti, nenurodyti 
Medžiokl s taisykl se kaip teis ti. 

3.5. Gyv n  elgsenos panaudojimas j  medžiokl je: 
3.5.1. žv ri  ir paukšči  medžiokl  rujos arba tuoktuvi  metu; 
3.5.2. žv ri  ir paukšči  medžiokl  j  mitybinio aktyvumo metu; 
3.5.3. paukšči  medžiokl  j  pastovi  perskridim  vietose; 
3.5.4. sužeist  žv ri  ir paukšči  elgsena; 
3.5.5. sužeist  gyv n  paieška. 
3.6. Atrankin  kanopini  žv ri  medžiokl : 
3.6.1. bendrieji atrankin s medžiokl s principai; 
3.6.2. briedži , tauri j  elni , stirn , šern  atranka; 
3.6.3. tinkamiausi atrankinei medžioklei medžiokl s b dai. 
3.7. Medžiokliniai ginklai ir šaudmenys: 
3.7.1. šaunamojo ginklo istorija; 

3.7.2. medžioklini  šautuv  klasifikacija; 
3.7.3. lygiavamzdis šautuvas, jo dalys; 
3.7.4. graižtvinis medžioklinis šautuvas ir jo dalys; 
3.7.5. kombinuotas medžioklinis šautuvas; 
3.7.6. lygiavamzdžio šautuvo šovinio t tel s, kapsul s, kamščiai, parakas; 
3.7.7. šratai, grankulk s ir kulkos lygiavamzdžiams šautuvams; 
3.7.8. lygiavamzdžio šautuvo šovini  užtaisymas; 
3.7.9. lygiavamzdžio šautuvo š vio balistika; 
3.7.10. graižtvinio medžioklinio šautuvo šoviniai; 
3.7.11. graižtvinio šautuvo š vio balistika; 
3.7.12. medžioklinio šautuvo pasirinkimas; 
3.7.13. lygiavamzdžio šautuvo prišaudymas ir šaudymas iš jo medžiokl je; 
3.7.14. graižtvinio šautuvo prišaudymas ir šaudymas iš jo medžiokl je; 
3.7.15. optiniai taikikliai; 



3.7.16. medžioklinio šautuvo laikymas ir prieži ra; 
3.7.17. medžioklini  šautuv  sistemos, juos gaminančios firmos; 
3.8. Žv ri  ir paukšči  gaudymo priemon s: 
3.8.1. gyvagaudžiai spąstai, gaudykl s; 
3.8.2. spyruokliniai ir prispaudžiantys spąstai; 
3.8.3. tinklai, graibštai, gaudykl s audin ms, ondatroms ir bebrams gaudyti; 
3.8.4. bučiai, venteriai ir užkrentantys tinklai kurapkoms, fazanams, antims gaudyti 

(žiedavimui, perk limui, perlaikymui); 

3.8.5. tinklai kanopiniams žv rims, kiškiams, paukščiams gaudyti (žym jimui, perk limui); 
3.8.6. varnini  ir pl šri j  paukšči  gaudykl s; 
3.8.7. aptvarai kanopini  žv ri  gaudymui (žym jimui, perk limui). 
3.9. Medžioklinis inventorius: ži ronai, kompasas, v liav l s, vilbyn s profiliai, maketai, 

bokšteliai, uždangos, medžiokliniai peiliai, medžioklinis krepšys, šovinin , medžiotojo apranga, 
apavas ir kt. 

3.10. Medžiokliniai šunys, medžiokl je naudojami pl šrieji paukščiai, paukščiai viliokliai, 
kiti medžiokl je panaudojami gyv nai: 

3.10.1. šuns kilm , kinologija; 
3.10.2. šuns eksterjeras, konstitucija, standartai, veisli  grup s; 
3.10.3. brit  vižlai, kontinento vižlai, terjerai, spanieliai, retriveriai, taksai, p dsekiai, 

skalikai, laikos, kurtai: 

3.10.3.1. Lietuvoje medžioklei naudojamos šun  veisl s; 
3.10.3.2. panaudojimas medžiokl je; 
3.10.3.3. darbini  savybi  ypatumai; 
3.10.4. medžioklinio šuns pasirinkimas; 
3.10.5. kal s ir šuniuk  prieži ra, aukl jimas; 
3.10.6. suaugusio šuns prieži ra; 
3.10.7. šuns mokymas; 
3.10.8. šun  apži ros, parodos, darbini  savybi  bandymai; 
3.10.9. šun  ligos; 
3.10.10. medžiokl je naudojami pl šrieji paukščiai; 
3.10.11. paukščiai viliokliai: krykšt , apuokas; 
3.10.12. žebenkštis, šeškas ir kiti medžiokl je naudojami gyv nai. 
3.11. Medžiokl s produkcija: 
3.11.1. pirminis kanopini  žv ri  išdorojimas; 
3.11.2. pirminis smulkiosios faunos išdorojimas; 
3.11.3. kaili  lupimo b dai, kaili  pirminis paruošimas, pagrindini  medžiojam j  žv ri  

r ši  kaili  lupimo b dai; 
3.11.4. veterinariniai reikalavimai dorojant žv ris, veterinariniai tyrimai; 
3.11.5. laukinienos pirminis paruošimas, brandinimas, išsaugojimas, naudojimas. 

 

4 TEMA: MEDŽIOKL S TROF JAI 
4.1. Medžiokl s trof jai, vertinami pagal CIC sistemą. 
4.2. Kiti (mažieji) trof jai. 
4.3. Medžiokl s trof j  paruošimas: 
4.3.1. šerno iltys; 
4.3.2. elnini  ir dykaragi  žv ri  ragai; 
4.3.3. pl šri j  žv ri  kaukol s; 
4.3.4. pl šri j  žv ri  kailiai. 
4.4. Medžiokl s trof j  saugojimas. 
4.5. Medžiokl s trof j  apži ros ir parodos. 



4.6. Medžiokl s trof j  vertinimas. 
 

5 TEMA: MEDŽIOKL S TRADICIJOS IR ETIKA 

5.1. Etiniai ir moraliniai medžiokl s principai. 
5.2. Medžiokl s terminologija, signalai, rikiuot s. 
5.3. Laimikio pagerbimas miške. Simbolin s šakel s. 
5.4. Šakeli  panaudojimas informacijai perduoti. 
5.5. Laimikio pagerbimas po medžiokl s (išguldymas). 
5.6. Ginč  d l laimikio sprendimas. 
5.7. Medžiotojo elgesys prieš ir po š vio. 
5.8. Medžiotoj  tradicijos, medžiotoj  švent s, medžiotoj  apranga, medžiokliniai 

papuošalai. 
 

6 TEMA: MEDŽIOKL TYRA IR BIOTECHNIJA 

6.1. Medžiojam j  gyv n  gyvenamoji aplinka, mitybos vietos, pašarai: 
6.1.1. miškai, j  skirstymas pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyv nams; 
6.1.2. laukai ir žem s kio naudmenos, j  tinkamumas medžiojamajai faunai; 
6.1.3. pelk s ir j  vandenys, j  tinkamumas medžiojamai faunai; 

6.1.4. medžiojam j  žv ri  ir paukšči  mitybos vietos miškuose, laukuose, žem s kio 
naudmenose, pelk se ir vandenyse; 

6.1.5. pašariniai augalai, tinkami žv rims ir paukščiams; 
6.1.6. teritorijos miškingumo, mišk  ir lauk  dydžio ir konfig racijos reikšm  

medžiojamosios faunos gausumui; 
6.1.7. pamišk s efektas; 
6.1.8. miško augal  bendrijos ir j  reikšm  žv ri  mitybai ir sl pimuisi. 
6.2. kin s žmoni  veiklos taka medžiojamiesiems gyv nams: 
6.2.1. plyni miško kirtimai; 
6.2.2. neplynieji miško kirtimai; 
6.2.3. miško želdymas; 
6.2.4. mišk  nusausinimas; 
6.2.5. lauk  melioracija; 
6.2.6. žem s kio darb  mechanizavimas ir chemizavimas; 
6.2.7. s jomainos; 
6.2.8. dirbtiniai vandens telkiniai; 

6.2.9. keliai, autostrados, geležinkeliai. 
6.3. Medžiojam j  gyv n  apskaita, tankumas, kaimen s tvarkymas: 
6.3.1. kanopini  žv ri  apskaitos metodai (vizualinis, kvartalinis, dvikartinis – kvartalinis, 

išvarymo iš kvartal , stebint prie š rykl , rujos metu, pagal žiemos išmat  kr veles, aviaapskaita) ir 
laikas; 

6.3.2. urvini  žv ri  apskaitos metodai ir laikas; 
6.3.3. kiški , kurapk  apskaitos metodai ir laikas; 
6.3.4. bebr , ondatr  apskaitos metodai ir laikas; 
6.3.5. vandens paukšči  apskaitos metodai ir laikas; 

6.3.6. kanopini  žv ri  tankumas, tankumo normos; 
6.3.7. briedži  kaimen s racionalus tvarkymas; 
6.3.8. tauri j  elni  kaimen s racionalus tvarkymas; 
6.3.9. stirn  kaimen s racionalus tvarkymas; 
6.3.10. šern  kaimen s racionalus tvarkymas; 
6.3.11. miško želdini  ir žem s kio kult r  apsaugos nuo žv ri  daromos žalos priemon s. 
6.4. Medžiojam j  gyv n  gausinimas. Palanki  gyvenamosios aplinkos sąlyg  sudarymas: 



6.4.1. palank s faunai bei special s miško kirtimai; 
6.4.2. drebuli  kirtimo atliek  panaudojimas pašarams; 
6.4.3. special s miško želdiniai; 
6.4.4. remiz s; 
6.4.5. ramyb s zonos; 
6.4.6. pašariniai laukeliai; 
6.4.7. pašariniai augalai; 
6.4.8. medžiojamosios faunos išsaugojimo priemon s žem s kio darb  metu; 
6.4.9. sniego valymas nuo žiemkenči , uogienoj  ir kit  gyv n  m gstam  kult r ; 
6.4.10. papildomas š rimas (sultingaisiais, grubiaisiais, koncentruotais, mineraliniais 

pašarais), š rimo normos; 
6.4.11. biotechniniai renginiai (š ryklos, džios, laižyklos, paši r s, sl ptuv s, pašar  

sand liai ir kt.); 
6.4.12. vandens paukšči  gyvenam j  ir mitybos sąlyg  gerinimas ir išsaugojimas; 
6.4.13. lauk  faunos gyvenimo ir mitybos sąlyg  gerinimas ir išsaugojimas; 
6.4.14. gyv n  aklimatizacija ir reaklimatizacija; 
6.4.15. gyv n  veisimas nelaisv je (vištini  paukšči , vandens paukšči , kiški , kanopini  

žv ri  ir kt.); 
6.4.16. kurapk  gaudymas ir perlaikymas voljeruose per žiemą; 
6.4.17. mangut , varnini  paukšči , benami  šun  ir kači  taka smulkiosios 

medžiojamosios faunos gausumui, j  skaičiaus reguliavimas. 
6.5. Medžiojam j  žv ri  ir paukšči  ligos: 
6.5.1. infekcin s ligos; 
6.5.2. invazin s ligos; 
6.5.3. neužkrečiamos ligos; 

6.5.4. lig  profilaktin s priemon s. 
 

7 TEMA: APLINKOS APSAUGA 

7.1. Ekologijos mokslas. Pagrindini  ekologijos sąvok  trumpas aptarimas. 
7.2. Valstybin  aplinkos apsaugos strukt ra Lietuvoje. 
7.3. Saugomos teritorijos: 

7.3.1. rezervatai; 

7.3.2. valstybiniai parkai, j  kategorijos; 
7.3.3. draustiniai, j  kategorijos; 
7.3.4. saugomi kraštovaizdžio objektai; 
7.3.5. kitos saugomos teritorijos. 

7.4. Lietuvos raudonoji knyga: 

7.4.1. tikslas ir paskirtis; 

7.4.2. strukt ra, sudarymo principai; 
7.4.3. trumpas r ši , traukt   Raudonąją knygą, aptarimas. 
7.5. Priešgaisrin -sanitarin  mišk  apsauga. 
 

8 TEMA: MEDŽIOKL S SAUGUMAS. PIRMOJI MEDICININ  PAGALBA 

8.1. Saugumo reikalavimai laikant medžioklin  ginklą namuose. 
8.2. Saugumo reikalavimai transportuojant medžioklin  ginklą. 
8.3. Saugus elgesys naudojant ginklą medžiokl je. 
8.4. Saugus elgesys kolektyvin se medžiokl se. 
8.5. Draudimai, susiję su saugiu elgesiu medžiokl je. 
8.6. Pirmoji medicinin  pagalba. 



8.7. Medžiokl s vadovo ir medžiotoj  veiksmai, vykus nelaimingam atsitikimui, susijusiam 
su medžiokl s taisykli  pažeidimu. 

 

9 TEMA: PRAKTINIAI MEDŽIOJIMO G DŽIAI 
9.1. Medžioklinio ginklo naudojimo g džiai: 
9.1.1. medžioklinio ginklo išardymas ir surinkimas; 
9.1.2. šaudymas  nejudančius taikinius (teorija ir praktiniai užsi mimai); 
9.1.3. šaudymas  judančius taikinius (teorija ir praktiniai užsi mimai): 
9.1.3.1. šaudymas  „b gant  šernąį; 

9.1.3.2. šaudymas  „skraidančias l kštelesį; 

9.1.4. saugaus elgesio, naudojant medžioklin  šautuvą, g džiai: 
9.1.4.1. šautuvo naudojimas kolektyvin se medžiokl se, medžiojant grandine, katilu, varant: 

šaudymo sektoriai ir kampai, šautuvo užtaisymas ir ištaisymas, elgesys su šautuvu, laukiant 
laimikio, pereinant iš vienos medžiojimo vietos  kitą, medžiotoj  susib rimo vietose; 

9.1.4.2. šautuvo naudojimas tykojant: šautuvo užtaisymas ir ištaisymas, elgesys su šautuvu 
lipant  tykojimo bokštel  ir išlipant iš jo, šaudymo sektori  pasirinkimas; 

9.1.4.3. šautuvo naudojimas paukšči  medžiokl se; 
9.1.4.4. šautuvo naudojimas individualioje medžiokl je. 
9.2. Medžiojam j  gyv n  atpažinimo g džiai: 
9.2.1. gyv n  atpažinimo g dži  ugdymas panaudojant nuotraukas, piešinius, medžiokl s 

trof jus, iškamšas, esant galimybei – muziej  kolekcijas; 
9.2.2. gyv n  atpažinimo g dži  ugdymas pasinaudojant turimomis galimyb mis juos 

steb ti aptvaruose arba gamtoje; 
9.2.3. gyv n  p dsak  ir veiklos žymi  atpažinimo g dži  ugdymas panaudojant 

nuotraukas, piešinius, schemas ir turimas galimybes rasti juos gamtoje. 
 

III. STAŽUOTĖ 

 

Stažuot s metu stažuotojas privalo praktiškai susipažinti su: 
1. medžiokl s organizavimu ir eiga: 
1.1. medžiokl s vadovo, medžiotoj , šun  vedli , varov  vadovo, varov  pareigomis ir 

teis mis; 
1.2. medžiokl s dokumentais, medžiokl s lap  ir licencij  užpildymo tvarka; 
1.3. varym  planavimu; 
1.4. tykojimo ar s linimo teritorij  pasiskirstymu; 
1.5. tykojimo bokšteli  statyba ir rengimu. 
2. Medžiokl s rankiais, priemon mis ir b dais. 
3. Saugaus elgesio medžiokl je reikalavimais: 
3.1. saugiu elgesiu medžiokl se su varovais; 
3.2. saugiu elgesiu medžiojant grandine ar katilu; 
3.3. saugiu elgesiu tykojant, s linant; 
3.4. saugiu elgesiu medžiojant paukščius; 
4. Medžiokl s tradicijomis ir etika. 
5. Medžiojamaisiais žv rimis ir paukščiais, sutinkamais stažavimosi plotuose, j  p dsakais ir 

veiklos žym mis, elgsena, apskaitos b dais. 
6. Medžiojam j  gyv n  gausinimo ir j  gyvenamosios aplinkos gerinimo b dais ir 

priemon mis: 
6.1. biotechnini  rengini  (š rykl , dži , druskos laižykl , sl ptuvi  kurapkoms ir kt.) 

gamyba ir panaudojimu; 



6.2. medžiojam j  gyv n  mitybos sąlyg  pagerinimu žiemos metu (pašarais, j  parinkimu 
ir pateikimu gyv nams, kitomis priemon mis); 

6.3. remizi  ir pašarini  laukeli  rengimu ir panaudojimu; 
6.4. vandens paukšči  veisimosi sąlyg  pagerinimu (dirbtini  lizdavieči  gamyba ir 

rengimu); 

6.5. pl šr n  skaičiaus reguliavimu; 
6.6. ramyb s zonomis, plot  joms parinkimu. 
7. Veterinariniais reikalavimais medžiokl je: 
7.1. pirminio žv ri  apdorojimo aikštel s rengimu; 
7.2. šernienos m gini  veterinariniams tyrimams pa mimu ir pateikimu; 
7.3. pirminiu sumedžiot  žv ri  ir paukšči  apdorojimu. 

______________ 

 

 

 

 


