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VALSTYBĖS ĮMONĖS TRAKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS
MIŠKŲ URĖDAS
ĮSAKYMAS
DĖL MEDŽIOKLĖS IR MEDŽIOKLĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ
2017 m. spalio 02 d. Nr. V - 104
Rubežių k.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 11 d.
įsakymu Nr. 633 „Dėl profesionalios medžioklės plotų tvarkymo“ ir generalinio miškų urėdo 2017
m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1B-175 „Dėl generalinio miškų urėdo 2012 m. gegužės 9 d. įsakymo
Nr. 1B-172 „Dėl medžioklės ir teikiamų paslaugų profesionalios medžioklės plotuose įkainių“
pakeitimo“ ir atsižvelgdamas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nurodytą būtinybę
sumažinti šernų populiaciją miškuose:
1. T v i r t i n u Medžioklės ir teikiamų paslaugų VĮ Trakų miškų urėdijos
profesionalios medžioklės plotuose įkainius (pridedama).
2. Medžioklės ir teikiamų paslaugų VĮ Trakų miškų urėdijos profesionalios
medžioklės plotuose įkainius, patvirtintus miškų urėdo 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V –
84„Dėl medžioklės ir medžioklėje teikiamų paslaugų įkainių“ p r i p a ž į s t u netekusiu galios.
3. P a v e d u vyriausiajam miškininkui Dainiui Taukiui Medžioklės ir
medžioklėje teikiamų paslaugų VĮ Trakų miškų urėdijos profesionalios medžioklės plotuose
įkainius paskelbti VĮ Trakų miškų urėdijos internetinėje svetainėje.
4. Šio įsakymo kontrolę pavedu vyriausiajam miškininkui Dainiui Taukiui.

Miškų urėdas

Vygantas Mierkis
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PATVIRTINTA:
Trakų miškų urėdo 2017-10-02
įsakymu Nr. V – 104
MEDŽIOKLĖS IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VĮ TRAKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS
PROFESIONALIOS MEDŽIOKLĖS PLOTUOSE ĮKAINIAI
(eurais (Eur)
1. Už profesionalios medžioklės plotuose sumedžiotus kanopinius žvėris:
1.1. Briedžiai
Medžioklės trofėjai: patino ragai.
Vertinimas: ragų su kaukole, nosies kaulu ir viršutiniu žandikauliu svoris.
Ragų svoris, kg
Įkainis, Eur
+Eur už 10 g
be PVM su PVM
be PVM
su PVM
Iki 2,99
431,41
522
3,00-4,99
533,88
646
+1,20/10 g nuo 3,00 kg +1,45/10 g nuo 3,00 kg
5,00-6,99
781,82
946
+4,31 /10 g nuo 5,00 kg
+5,21 /10 g nuo 5,00 kg
7,00 ir daugiau
1624,79
1966
+6,46/ 10 g nuo 7,00 kg
+7,82/ 10 g nuo 7,00 kg
Patino sužeidimas
599,17
725
Patelės ar jauniklio
223,14
270
(iki 1 metų amžiaus)
sumedžiojimas arba
sužeidimas
1.2. Taurieji elniai
Medžioklės trofėjai: patino ragai.
Vertinimas: ragų su kaukole, nosies kaulu ir viršutiniu žandikauliu svoris.
Ragų svoris, kg
Įkainis, Eur
+Eur už 10 g
be PVM su PVM
be PVM
su PVM
Iki 2,00
194,21
235
2,01-2,49
371,90
450
2,50-3,49
502,48
608
3,50-4,99
575,21
696
+0,83/10 g nuo 3,50 kg
+1 /10 g nuo 3,50 kg
5,00-5,99
710,74
860
+2,64 /10 g nuo 5,00 kg
+3,19 /10 g nuo 5,00 kg
6,00-6,99
974,38
1179
+4,55 /10 g nuo 6,00 kg
+5,50 /10 g nuo 6,00 kg
7,00-7,99
1448,76
1753
+7,66 /10 g nuo 7,00 kg
+9,27 /10 g nuo 7,00 kg
8,00-8,99
2226,45
2694
+11,49 /10 g nuo 8,00 kg +13,90 /10 g nuo 8,00 kg
9,00 ir daugiau
3375,21
4084
+16,99 /10 g nuo 9,00 kg +20,56 /10 g nuo 9,00 kg
Patino sužeidimas
479,34
580
Antramečio patino (su
82,65
100
pirmaisiais iki 25 cm
ilgio ragais)
sumedžiojimas
Patelės ar jauniklio
49,59
60
(iki 1 metų amžiaus)
sumedžiojimas arba
sužeidimas
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1.3. Stirnos
Medžioklės trofėjai: stirnino ragai.
Vertinimas: ragų su kaukole, nosies kaulu ir viršutiniu žandikauliu, atmetus 90 g, svoris.
Ragų svoris, g
Įkainis, Eur
+Eur už 1 g
be PVM su PVM
be PVM
su PVM
Iki 149
26,45
32
150-299
66,12
80
+0,83 / 1 g nuo 150 g
+1 / 1 g nuo 150 g
300-349
190,08
230
+2,64/ 1 g nuo 300 g
+3,19/ 1 g nuo 300 g
350-449
318,18
385
+5,04/ l g nuo 350 g
+6,10/ l g nuo 350 g
450 ir daugiau
822,31
995
+8,38/ 1 g nuo 450 g
+10,14/ 1 g nuo 450 g
Stirnino sužeidimas
132,23
160
Patelės ar jauniklio
24,79
30
(iki 1 metų amžiaus)
sumedžiojimas arba
sužeidimas
Stirnino, numetusio 132,23
160
ragus, sumedžiojimas
Pastaba: ragų svoris, jeigu medžiotojas nori pasiimti nepreparuotą stirnino galvą su ragais,
nustatomas apytikriai (medžiotojas šiuo atveju negali reikšti pretenzijų).
1.4. Šernai
Medžioklėse tykojant, sėlinant ir varant už šerno sumedžiojimą mokama pagal išskrosto žvėries
svorį (su kailiu, galva ir kojomis):
Šerno svoris, kg
Įkainis be PVM, Eur
Įkainis su PVM, Eur
Iki 30,00
28,93
35
Nuo 30,10 ir daugiau
70,25
85
Medžioklės trofėjai: patino iltys (viršutinės ir apatinės). Jei šernai turi iltis, mokama pagal ilčių
ilgį.
Vertinimas: vidutinis apatinių ilčių ilgis, matuojamas išoriniu ilčių kraštu.
Ilčių ilgis, mm
Įkainis be PVM, Eur
Įkainis su PVM, Eur
Nuo 160 iki 199
384,29
465
Nuo 200 ir daugiau
479,34
580
Pastaba: jeigu medžiotojas pageidauja pasiimti visą šerno galvą, matuojamą matomoji ilčių
dalis, kuri sudaro 1/3 viso ilčių ilgio, o vidutinis ilčių ilgis apskaičiuojamas ilties matomosios dalies
ilgį padauginus iš 3.
2. Už profesionalios medžioklės plotuose sumedžiotą smulkiąją fauną ir plėšrūnus
2.1. Vilkai
Už vilko sumedžiojimą taikomas 350,00 Eur su PVM mokestis (įkainis be PVM – 289,26 Eur)
ir medžioklės organizavimo mokestis.
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2.2. Smulkioji fauna ir plėšrūnai
Už plėšriųjų žvėrių (išskyrus vilkus) ir smulkiosios faunos sumedžiojimą mokestis neimamas.
Apmokama tik už medžioklės organizavimą pagal 3 punkte nustatytus medžioklės organizavimo
įkainius. Medžiojant tykojant arba sėlinant tik ryte arba vakare, įkainis už pusę medžioklės dienos
sudaro 50 proc. nustatyto dienos įkainio.
3. Už medžioklės organizavimą
1. Medžioklė (vienam medžiotojui per dieną, suteikiant transporto paslaugas):
Medžioklės būdai
Įkainis be PVM
Įkainis su PVM
Eur
Eur
Tykojimas
49,59
60
Sėlinimas
49,59
60
Tylusis varymas
66,12
80
Medžioklė varant (10 ir daugiau varovų be šunų)
74,38
90
Medžioklė varant (10 ir daugiau varovų su šunimis)
82,65
100
Dalyvavimas medžioklėje ne medžiotojui
60 % organizavimo įkainio
2. Už kiekvieno žvėries sumedžiojimą atsiskaitoma pagal kainoraštyje nurodytus įkainius.
Nustatant sumedžioto žvėries svorį (sumedžiojimo įkainio pritaikymui), sveriamas išskrostas žvėris
(be vidaus organų) su kailiu, galva ir kojomis.
3. Įkainiai už žvėrių sužeidimus medžioklės su varovais metu nenustatyti.
4. Sėlinant, tykojant tik ryte arba vakare, įkainis už pusę medžioklės dienos sudaro 50 procentų
visos dienos įkainio.
5. Medžioklės trofėjai priklauso žvėrį sumedžiojusiam medžiotojui be papildomo mokesčio.
4. Žvėrienos įkainiai, Eur/kg
Žvėrienos
pavadinimas

I rūšies (Eur/kg) įkainis

II* rūšies (Eur/kg) įkainis

be PVM, Eur
su PVM, Eur
be PVM, Eur
su PVM, Eur
Briediena
1,49
1,8
1,25
1,5
Elniena
1,25
1,5
0,99
1,2
Stirniena
2,23
2,7
1,74
2,1
Šerniena
0,83
1
0,5
0,6
Pastaba: žvėriena, už kurią turi sumokėti medžiotojas, sveriama su kailiu be galvos ir vidaus
organų, be kojų dalies, atskiriamos ties čiurnos sąnariu. * - žvėris sumedžiotas, pataikant per
stuburą ar užpakalinius kumpius.
5. Už papildomas paslaugas
1. Trofėjų preparavimo išlaidos (Eur už vienetą):
Trofėjaus pavadinimas
Šerno iltys
Stirnino ragai su kaukole, nosies kaulu ir viršutiniu žandikauliu
Tauriojo elnio ragai su kaukole, nosies kaulu ir viršutiniu
žandikauliu
Neišdirbta oda

Įkainis be
PVM, Eur
16,53
20,66
61,98

Įkainis su
PVM, Eur
20
25
75

0,83

1/kg
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2. Naudojamo transporto įkainiai ne medžioklės plotuose, 1 km/Eur
Transporto pavadinimas
Įkainis be
Įkainis su
PVM, Eur
PVM, Eur
Lengvasis - krovininis
1,24
1,5
Mikroautobusas
1,66
2,0
3. Už medžiotojų maitinimą mokama pagal faktines išlaidas.
4. Už medžiotojų apgyvendinimą mokama pagal faktines išlaidas.
5. Atsiskaitant už apgyvenimo laiką, už atvykimo ir išvykimo dieną sumokama kaip už 1
parą.
6. Medžioklės trofėjų įvertinimas
1. Trofėjus įvertinamas praėjus 24 val. nuo preparavimo.
2. Ragai sveriami su visa kaukole (be apatinio žandikaulio).
3. Jeigu medžiotojas nori išsivežti nepreparuotą trofėjų, ragų svoris arba ilčių ilgis įvertinamas
apytikriai.
4. Medžioklės trofėjus vertina medžioklės trofėjų ekspertas, dalyvaujant medžiotojui ir
medžioklės vadovui.
7. Saugaus elgesio medžioklėje taisyklės
Medžiotojai privalo laikytis Lietuvoje galiojančių saugaus elgesio taisyklių. Su šiomis
taisyklėmis vadovas supažindina medžiotojus prieš medžioklę.
Vadovas turi teisę taisyklių nesilaikantį medžiotoją pašalinti iš medžioklės, o ypatingais atvejais
– nutraukti medžioklę. Medžiotojo pretenzijų šiuo atveju nepaisoma.

