Galiojanti suvestinė redakcija: 2018-08-31
PROFESIONALIOS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Profesionalios medžioklės plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatai (toliau – Nuostatai)
nustato profesionalios medžioklės (toliau – PM) plotų tvarkymo ir naudojimo tikslus ir reglamentuoja
medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą juose.
2. Profesionalios medžioklės plotus, kuriuose įgyvendinamos specialios medžiojamųjų
gyvūnų populiacijų gausinimo priemonės ir plėtojamas medžioklės turizmas, prižiūri ir profesionaliai
tvarko Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (toliau – VMU)
3. PM plotai tvarkomi ir medžiojamųjų gyvūnų ištekliai juose naudojami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos ir Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymais, Medžioklės
Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėmis, Nuostatais ir kitais teisės aktais, taip pat
medžioklėtvarkos projektais.
4. Leidimus naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius PM plotų vienetuose VMU Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 512 „Dėl Leidimų naudoti
medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta
tvarka išduoda atitinkamas Aplinkos apsaugos departamentas.
5. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymu,
VMU už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą moka nustatyto dydžio mokestį.
II SKYRIUS
PROFESIONALIOS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO TIKSLAI
6. PM plotai tvarkomi ir naudojami įgyvendinant šiuos tikslus:
6.1. medžiojamųjų gyvūnų gyvenamosios aplinkos sąlygų gerinimas ir apsauga;
6.2. medžiojamųjų gyvūnų gausinimas atsižvelgiant į medžioklės plotų tinkamumą šiems
gyvūnams gyventi ir veistis;
6.3. racionalus medžiojamųjų gyvūnų populiacijų valdymas;
6.4. želdinių, žėlinių, medynų ir žemės ūkio pasėlių apsauga nuo laukinių gyvūnų daromos
žalos, kad būtų išvengta didesnių pakenkimų miškui ar žemės ūkio pasėliams, naudojamų prevencinių
priemonių efektyvumo vertinimas;
6.5. patirties, informacijos ir eksponatų, susijusių su pavyzdiniu kompleksiniu miškų ir
medžioklės ūkio tvarkymu, kaupimas ir propagavimas;
6.6. medžioklės tradicijų puoselėjimas ir medžioklės turizmo plėtojimas;
6.7. ekonominis efektyvumas.
III SKYRIUS
PROFESIONALIOS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ TVARKYMAS, PRIEŽIŪRA IR
FINANSAVIMAS
7. Tvarkant ir prižiūrint PM plotus vykdomos:
7.1. medžiojamųjų gyvūnų gausinimo priemonės (aptvarų jiems laikyti įrengimas, gyvūnų
laikymas ir paleidimas į laisvę, medžiojamųjų gyvūnų veisimosi ir mitybos sąlygų gerinimas –
pašarinių laukelių, viliojimo vietų, druskos laižyklų įrengimas, specialiųjų miško želdinių įveisimas,
papildomas žvėrių viliojimas ir šėrimas, dirbtinių lizdaviečių, slėptuvių paukščiams ir dirbtinių
vandens telkinių įrengimas, vertingų paukščių mitybai vandenyse augančių augalų veisimas ir kt.);

7.2. medžioklės plotų tvarkymo ir
priežiūros darbai (technologinis medžioklės
plotų tvarkymas – medžioklės bokštelių medžioklei tykojant įrengimas, remontas, perkėlimas,
medžioklės bokštelių medžioklei varant įrengimas, proskiebių prakirtimas ir atnaujinimas, aikštelių
žvėrims vilioti įrengimas, prevencinių priemonių žvėrių daromai žalai žemės ūkio naudmenoms,
miškui, hidrotechniniams įrenginiams sumažinti taikymas, medžioklinių šunų mokymas ir
išlaikymas, pirminio žvėrių apdorojimo aikštelių įrengimas, jų sanitarinė priežiūra);
7.3. laukinės gyvūnijos apsauga (apsaugos nuo neteisėtų veiksmų organizavimas, vaizdo
stebėjimo kamerų įrengimas, plėšrūnų – lapių, mangutų, kiaunių ir kitų, nepriskirtų saugomoms
rūšims, kiekio reguliavimas);
7.4. medžiojamųjų gyvūnų stebėsena ir apskaita.
8. PM plotų tvarkymo, priežiūros ir medžioklės turizmo plėtojimo darbai, laukinės gyvūnijos
gausinimo ir apsaugos priemonės finansuojamos VMU lėšomis.
9. Jeigu pagal kompleksinio vertinimo rodiklius (medžioklės plotų dydis, sukurta medžioklės
infrastruktūra, medžiojamų gyvūnų rūšių gausa, pelningumas, tinkamumas medžioklės turizmo
plėtrai ir kt.) veikla profesionalios medžioklės plotų vienete pripažįstama neperspektyvia, VMU,
suderinusi su Aplinkos ministerija, teikia siūlymą atitinkamam Aplinkos apsaugos departamentui
panaikinti VMU išduotą leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius tame PM plotų vienete.
IV SKYRIUS
MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS PROFESIONALIOS
MEDŽIOKLĖS PLOTUOSE
10. Medžiojamųjų gyvūnų ištekliai naudojami vadovaujantis Medžioklės Lietuvos
Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimais ir pagal atitinkamo regiono aplinkos apsaugos
departamento direktoriaus įsakymu sudarytos savivaldybės Kanopinių žvėrių sumedžiojimo limitų
nustatymo komisijų nustatytus limitus.
11. Medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitai PM plotuose nustatomi ir medžioklės
organizuojamos Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka.
12. PM plotuose VMU organizuoja medžiokles ir vykdo pageidaujančių dalyvauti šiose
medžioklėse asmenų registraciją:
12.1. ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 15 dienos VMU savo internetinėje svetainėje
vienu metu paskelbia informaciją apie planuojamas organizuoti medžiokles varant visuose VMU PM
plotų vienetuose. Informacija apie PM plotuose organizuojamas medžiokles kitu Medžioklės
Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatytu būdu, VMU interneto svetainėje skelbiama ne
vėliau kaip prieš dvi savaites iki planuojamų medžioklių.
12.2. informacijoje nurodomas registracijos laikas (nuo kada iki kada galima užsiregistruoti),
medžioklių datos, būdai, vieta, didžiausias priimamas į medžioklę dalyvių skaičius (medžioklėms
varant – mažiausias ir didžiausias dalyvių skaičius), medžiojamųjų gyvūnų sąrašas, įkainiai,
registruojančio asmens kontaktiniai duomenys (vardo raidė, pavardė, telefono numeris, elektroninis
paštas), kita aktuali informacija;
12.3. elninių žvėrių patinų medžioklės tykojant ir sėlinant gali būti skelbiamos iki vienos
savaitės trukmės laikotarpiais atsižvelgiant į galimų sumedžioti žvėrių kiekį. Tokiu atveju konkrečios
medžioklės data suderinama su medžioklę užsakiusiu asmeniu. Per nustatytą laikotarpį
nesumedžiojus atitinkamo medžiojamojo gyvūno, gali būti iš karto skelbiama nauja registracija į
medžioklę, nesilaikant dviejų savaičių termino.
12.4. pageidaujantys dalyvauti asmenys, išskyrus 12.7 ir 19 punktuose numatytus atvejus, į
medžioklę registruojasi VMU interneto svetainėje (medziokle.vivmu.lt). Užregistruoti į medžioklę
asmenys įtraukiami į regioninio padalinio Medžioklės registracijos žurnalą (1 priedas).
12.5. Būsimų medžioklių dalyviai į organizuojamas medžiokles atrenkami pagal jų
užsiregistravimo laiką (pirmumą) VMU interneto svetainėje. Užregistruoti į medžiokles varant
asmenys apie tai per 3 darbo dienas informuojami elektroniniu paštu pateikiant planuojamos

medžioklės sutarties projektą, kuriame turi būti
nurodyta apmokėjimo už medžioklę tvarka ir
sutarties pasirašymo terminas, ne ilgesnis kaip 2 savaitės nuo registracijos pateikimo. Sutartyje
nurodomas pradinio įnašo dydis (ne mažiau kaip 50 proc. medžioklės varant organizavimo paslaugų
kainų sumos), kuris apskaičiuojamas medžiotojų skaičių padauginus iš įkainio už medžioklės
organizavimą ir planuojamų medžioti dienų skaičiaus, įnašo sumokėjimo terminas (ne vėliau kaip 5
dienos nuo sutarties sudarymo datos), sąlygos, kada medžioklė atšaukiama. Sutarties priede
pateikiamas medžioklės dalyvių sąrašas, nurodant teisę medžioti suteikiančio dokumento numerį
(susijusių asmenų duomenys gali būti pateikti tik gavus šių asmenų sutikimą ir supažindinus su
sutartimi). Per nustatytą terminą nepasirašius sutarties, skelbiama nauja registracija į medžioklę
varant. Medžioklės dalyviui neatvykus į medžioklę ar pažeidus kitas sutarties sąlygas, pradinis įnašas
negrąžinamas. Asmenys, užregistruoti į medžiokles tykojant ar sėlinant, apie tai per 1 darbo dieną
informuojami elektroniniu paštu.
12.6. Esant nepalankioms oro sąlygoms arba dėl kitų objektyvių priežasčių, kurių VMU arba
medžioklę užsakęs asmuo negalėjo numatyti medžioklės užsakymo patvirtinimo metu, užsakytas
medžioklės laikas gali būti perkeltas į kitą, su užsakovu suderintą dieną, jei tai netrukdys organizuoti
kitas užsakytas medžiokles.
12.7. VMU, atsižvelgusi į elektroniniu paštu arba raštu gautą prašymą organizuoti medžioklę
kitu laiku, gali organizuoti papildomą medžioklę tykojant ir ar sėlinant, jeigu tai netrukdys
organizuoti paskelbtas ir užsakytas medžiokles.
13. Medžioklės PM plotuose įkainiai viešai skelbiami VMU interneto svetainėje.
14. Kiekvienai medžioklei vadovauja VMU direktoriaus ar jo įgalioto regioninio padalinio
vadovo įsakymu paskirtas medžioklės vadovas. Medžioklės vadovu gali būti skiriamas VMU
darbuotojas, turintis ne mažesnę kaip 3 metų medžiotojo patirtį ir medžiotojo – selekcininko
kvalifikaciją.
PM plotų tvarkymo, priežiūros ir apsaugos darbus vykdo VMU darbuotojai (toliau
Darbuotojai), kurių sąrašas patvirtintas VMU direktoriaus ar jo įgalioto regioninio padalinio vadovo
įsakymu.
Medžioklės vadovui ir Darbuotojams, padedantiems organizuoti medžioklę bei vykdantiems
sužeistų medžiojamųjų gyvūnų paiešką, įkainis už medžioklės organizavimą netaikomas.
15. Siekiant sumažinti ypač pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų, nurodytų Gyvūnų
užkrečiamųjų ligų kontrolės programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. B1-281 „Dėl gyvūnų
užkrečiamųjų ligų kontrolės“ išplitimo grėsmę arba sureguliuoti ligą platinančių medžiojamųjų
gyvūnų rūšių gausumą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijai ar
Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai priėmus sprendimą reguliuoti konkrečių medžiojamųjų
gyvūnų populiacijas medžiojant ar taikant kitas priemones PM plotuose, VMU užtikrina šių
sprendimų įgyvendinimą.
16. Kai nėra pageidaujančių medžioti PM plotuose asmenų, siekiant išvengti žvėrių daromos
žalos žemės ūkio pasėliams, miškui ir melioracijos įrenginiams, ir, jeigu žemės ir miškų, esančių PM
plotuose, savininkai ar naudotojai kreipėsi su rašytiniu prašymu dėl žvėrių daromos žalos pasėliams,
miškams ar melioracijos įrenginiams, VMU direktoriaus ar jo įgalioto regioninio padalinio vadovo
įsakymu leidžiama medžioti netaikant įkainių už medžioklės organizavimą ir sumedžiotą žvėrį:
16.1. žemės ir miškų, esančių PM plotuose, savininkams ir naudotojams – medžioti tik
pirmamečius ir antramečius šernus prie pasėlių arba bebrus, lapes ir mangutus.
16.2. Darbuotojams - medžioti tik pirmamečius ir antramečius šernus prie pasėlių, invazinius
medžiojamus gyvūnus, bebrus, lapes ir mangutus.
Šiais atvejais pildomas atskiras medžioklės lapas.
17. Siekiant sureguliuoti plėšrūnų (išskyrus vilkus) ir elninių žvėrių gausą, vykdyti elninių
žvėrių selekciją, VMU direktoriaus ar jo įgalioto regioninio padalinio vadovo įsakymu gali būti
leidžiama medžioti tauriųjų elnių, danielių ir stirnų pateles, jauniklius ir atrankinius antramečius
patinus su pirmaisiais ragais, jei nėra pageidaujančių asmenų medžioti PM plotuose, ir plėšrūnus

(išskyrus vilkus), netaikant nustatytų įkainių už
medžioklės organizavimą ir sumedžiotą žvėrį.
Šias medžiokles vykdo Darbuotojai. Jos negali vykti tuo pačiu metu kaip ir medžioklės pagal
užsakymus.
Šiuo atveju pildomas atskiras medžioklės lapas.
18. Darbuotojai turi teisę PM plotuose Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių
nustatyta tvarka bet kada sumedžioti sužeistus medžiojamuosius gyvūnus netaikant nustatytų įkainių
už medžioklės organizavimą ir sumedžiotą žvėrį.
19. VMU PM plotuose gali būti organizuojamos medžioklės, skirtos valstybės institucijoms,
organizuojančioms užsienio valstybių oficialių asmenų vizitus arba užsienio valstybių oficialių
asmenų, tarptautinių institucijų ir organizacijų atstovų priėmimą, užsakytos ir su Aplinkos ministerija
suderintos medžioklės VMU organizuojamos be eilės. Šių medžioklių sąrašą sudaro ir informaciją
apie šias medžiokles VMU viešai skelbia savo interneto svetainėje. Jų organizavimo paslaugas
apmoka šias paslaugas užsakiusios valstybės institucijos.
20. Medžioklės lapą išduodantis asmuo jame privalo nurodyti Medžioklės Lietuvos
Respublikos teritorijoje taisyklių 19 punkte nurodytą informaciją ir medžioklės būdus.
21. Pasibaigus medžioklei, medžioklės vadovas surašo žvėrienos priėmimo aktą, per tris darbo
dienas parengia organizuotos profesionalios medžioklės ataskaitą (4 priedas). Asmenys už suteiktas
profesionalios medžioklės paslaugas ir įsigytą žvėrieną atsiskaito bankiniu pavedimu pagal išrašytą
PVM sąskaitą - faktūrą arba banko kortelėmis.
22. Medžioklės vadovas privalo:
22.1. žinoti medžioklės organizavimo tvarką ir medžioklę užsakiusių klientų pageidavimus;
22.2. tinkamai vykdyti medžioklės vadovo pareigas, nustatytas Medžioklės Lietuvos
Respublikos teritorijoje taisyklėse, o pildydamas Medžioklės lapą papildomai nurodyti medžioklės
pradžios ir pabaigos laiką;
22.3. supažindinti visus medžioklėje dalyvaujančius medžiotojus su medžiojamųjų žvėrių ir
medžioklės paslaugų įkainiais;
22.4. užtikrinti, kad medžioklėje būtų laikomasi medžioklės tradicijų ir etikos;
22.5. aptarti ir suderinti su medžiotojais jų įsigytų medžioklės trofėjų paruošimą.
23. Sumedžiotų PM plotuose žvėrių medžioklės trofėjus turi įvertinti medžioklės trofėjų
ekspertas dalyvaujant medžioklės vadovui (jei medžioklės vadovas nėra medžioklės trofėjų
ekspertas) ir, jei pageidauja, – medžioklės trofėjaus savininkui. Įvertinant trofėjų užpildomas
medžioklės trofėjaus įvertinimo lapas (pagal medžioklės trofėjų CIC atavimo taisykles). Elninių
žvėrių trofėjų įvertinimo lapuose nurodoma žvėries atrankos grupė ar pagrindiniai požymiai, kodėl
žvėris priskirtas šiai grupei. Į užsienį išvežtų medžioklės trofėjų įvertinimo lapai pateikiami
atitinkamoms kasmetinių medžioklės trofėjų apžiūrų komisijoms vadovaujantis Medžioklės trofėjų
apžiūros tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu
Nr. 124 „Dėl Medžioklės trofėjų apžiūros ir medžioklės trofėjų ekspertų tarybos“, reikalavimais.
24. Medžiotojui raštu pareiškus pretenziją dėl medžioklės organizavimo ar kitų suteiktų
paslaugų, medžioklės vadovas privalo nedelsdamas informuoti apie tai VMU regioninio padalinio
vadovą ir imtis priemonių pretenzijoje nurodytiems pagrįstiems trūkumams pašalinti. Medžiotojo
pretenzija gali būti išdėstyta medžioklės PM plotuose ataskaitoje. Medžiotojui be pastabų pasirašius
medžioklės ataskaitoje, vėliau pretenzijos nepriimamos. Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
25. PM plotai negali būti nuomojami ar kitaip perleidžiami kitiems naudotojams.

V SKYRIUS
PROFESIONALIOS MEDŽIOKLĖS PLOTŲ VIEŠINIMAS IR PROPAGAVIMAS
26. VMU savo interneto svetainėje pateikia ir nuolat atnaujina informaciją apie PM plotų
tvarkymą, priežiūrą, teikiamas paslaugas, PM plotų dydžius, ribas, žemėlapius, siūlomų medžioklių
įkainius ir kitą aktualią informaciją. Apie organizuojamas medžiokles PM plotuose ir registraciją į
jas VMU skelbia savo interneto svetainėje, o esant poreikiui Lietuvos ir užsienio specializuotose
interneto svetainėse, spaudoje.
27. Medžioklių PM plotuose tradicijų puoselėjimui ir medžioklės turizmo plėtojimui VMU
rengia pristatymus (informaciniai stendai, trofėjų eksponavimas, informaciniai filmai, lankstinukai),
susijusius su pavyzdiniu kompleksiniu miškų, medžioklės ūkio tvarkymu, PM plotų viešinimu,
dalyvauja Lietuvoje ir užsienio šalyse organizuojamose specializuotose (miškų, žemės ūkio, aplinkos,
medžioklės) parodose, konferencijose, mugėse.
Apie įvykusius tokio pobūdžio renginius ir dalyvavimą juose VMU skelbia savo interneto svetainėje.
28. Pasibaigus medžioklės sezonui, VMU savo interneto svetainėje skelbia PM plotų
tvarkymo ir naudojimo ataskaitą.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus
2018 m. rugpjūčio 31d. įsakymo Nr.381
1 priedas
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VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus
2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr.381
2 priedas
MEDŽIOKLĖS ORGANIZAVIMO SUTARTIS Nr. ......
2018 m. ________________________ d.
(vieta, data)
.........................................................., atstovaujama (-as) ........................., toliau Medžioklės užsakovas ir
............................... regioninis padalinys, atstovaujamas vadovo ..................................., toliau Vykdytojas (toliau
kartu vadinamos – Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), sudarėme šią Medžioklės organizavimo sutartį (toliau
– Sutartis):
1. Sutarties objektas:
Medžioklės organizavimas Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos .................................. regioninio padalinio ...................... profesionalios medžioklės plotuose (toliau – PMP plotai).
Medžioklės data ....................., būdas - .........., medžiotojų skaičius ..........., medžioklės dienų skaičius............
2. Vykdytojas įsipareigoja:
2.1. Suorganizuoti medžioklę kaip nurodyta šios Sutarties 1 punkte;
2.2. Medžioklę organizuoti vadovaujantis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių (toliau – Medžioklės taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258
„Dėl medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ bei Profesionalios medžioklės plotų
tvarkymo ir naudojimo nuostatų (toliau – PM plotų tvarkymo nuostatai), patvirtintų VĮ valstybinių miškų urėdijos
direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. ĮS-237 „Dėl profesionalios medžioklės plotų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo“;
2.3. Atlikti sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų pirminį apdorojimą pirminio apdorojimo vietoje, vadovaujantis
Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 485/550 „Dėl veterinarinės
priežiūros medžioklėje reikalavimų patvirtinimo”;
2.4. Medžioklės užsakovui pageidaujant atlikti sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų trofėjų paruošimą (išpreparavimą);
2.5. Užpildyti medžioklės trofėjaus vertinimo lapą, jeigu profesionalios medžioklės plotuose užsienio medžiotojo
sumedžiotas elninių žvėrių patino trofėjus yra išvežamas (-tas) į užsienį ir, vadovaujantis Medžioklės trofėjų
apžiūros tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 124 „Dėl
medžioklės trofėjų apžiūros ir medžioklės trofėjų ekspertų tarybos”, pateikti medžioklės trofėjaus vertinimo lapą
medžioklės trofėjų apžiūros regioninei komisijai;
2.6. Medžioklės užsakovo prašymu, Vykdytojas įsipareigoja suorganizuoti kitas papildomas paslaugas (maitinimas, apgyvendinimo paslaugos ir kt.).
3. Medžioklės Užsakovas įsipareigoja:
3.1. Medžioklės metu griežtai laikytis Medžioklės taisyklių bei kitų medžioklę reglamentuojančių teisės aktų ir
prisiimti visą dėl šių teisės aktų nesilaikymo tenkančią atsakomybę.
3.2. Besąlygiškai vykdyti medžioklės vadovo teisėtus nurodymus;
3.3. Užtikrinti saugaus elgesio medžioklės metu reikalavimų laikymąsi ir nevykdyti su medžiokle susijusios draudžiamos veiklos bei užtikrinti medžioklėje dalyvaujančių medžiotojų asmeniškai prisiimamą atsakomybę už saugaus elgesio medžioklės metu reikalavimų nesilaikymą ir medžioklės draudžiamos veiklos vykdymą;
3.4 Pateikti Medžioklės dalyvių sąrašą, kuris pridedamas kaip šios Sutarties priedas Nr.1 ir laikytinas neatskiriama jos dalimi. Medžioklės užsakovas patvirtina ir garantuoja, kad Sutarties priede Nr. 1 nurodyta informacija

yra teisinga ir jis yra supažindinęs susijusius asmenis su Sutartimi bei gavęs sutikimą pateikti susijusių asmenų
asmens duomenis.
3.5 Prisiimti visą atsakomybę, jei paaiškėtų, kad Sutarties priede Nr.1 pateikta informacija neatitinka tikrovės, ir
atlyginti Vykdytojui dėl to patirtus nuostolius.
3.6. Apmokėti už medžioklę šios Sutarties 4 punkte nustatyta tvarka.
3.7. Apmokėti už kitas Vykdytojo organizuotas paslaugas, nurodytas šios Sutarties 2.6 papunktyje, pagal tas
paslaugas teikiančių juridinių ar fizinių asmenų pateiktus finansinius dokumentus.
4. Apmokėjimo už medžioklę tvarka:
4.1. Medžioklės užsakovas apmoka už įvykusią medžioklę (už medžioklės organizavimą – medžioklės lape surašytiems asmenims, jų sumedžiotus žvėris, įsigytą žvėrieną ir kitas paslaugas) pagal ......................................
regioninio padalinio Medžioklės PMP plotuose organizavimo paslaugų įkainius, patvirtintus .......................
.................... įsakymu Nr. ............, ne vėliau kaip per 15 dienų pagal Vykdytojo išrašytą sąskaitą - faktūrą banko
kortele arba mokėjimo pavedimu į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą. Laiku neapmokėjus, už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuojami 0,03% dydžio delspinigiai.
4.2. Užsakant medžioklę varant, 50 proc. medžioklės varant organizavimo paslaugų bendros kainos sumos, kuri
apskaičiuojama Sutarties 1 punkte numatytą medžiotojų skaičių padauginus iš įkainio už medžioklės organizavimą ir planuojamų medžioti dienų skaičiaus, tai yra ........................ Eur sumą, Medžioklės užsakovas sumoka
avansu mokėjimo pavedimu į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios Sutarties sudarymo datos. Neatvykus į medžioklę, nurodytą šios Sutarties 1 punkte, ar kitaip pažeidus šią Sutartį –
avansas negrąžinamas.
5. Nepaprastosios aplinkybės:
5.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
5.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsiant raštu
apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne
laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.
6. Baigiamosios nuostatos:
6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
6.2. Sutartis galioja iki abipusio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
6.3. Pretenzijos sprendžiamos PMP plotų tvarkymo nuostatų IV skyriaus 24 papunktyje nustatyta tvarka.
6.4. Visi ginčai, kilę vykdant šią Sutartį sprendžiami abipusių derybų keliu, nepavykus jų išspręsti – Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.5. Sutartis sudaryta ir pasirašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną Medžioklės
užsakovui ir Vykdytojui.

7. Šalių adresai ir parašai:
Medžioklės užsakovas
.................................

Vykdytojas
VĮ Valstybinių miškų urėdijos
.................... regioninis padalinys
..........................................................
Tel. ............................................
Į/k ......................
PVM ..............................
...........bankas, kodas ...............
a.s. LT.............................................

______________________________
Parašas
..................................

______________________________
Parašas
....................................

MEDŽIOKLĖS ORGANIZAVIMO SUTARTIES Nr. ….
1 PRIEDAS.
MEDŽIOKLĖS DALYVIŲ SĄRAŠAS
Vardas
Pavardė
Teisę medžioti suteikiančio
dokumento numeris

VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus
2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 381
3 priedas
REGIONINIS PADALINYS

VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS

ORGANIZUOTOS PROFESIONALIOS MEDŽIOKLĖS ATASKAITA
_____________ Nr. _______
(data)

________________
Medžioklės data ................................
VĮ Valstybinių miškų urėdijos .......................profesionalios medžioklės plotų vienetas
Medžioklės lapo Nr. ...............................
Parduota žvėrienos

Kitos paslaugos
(nurodyti)

Iš viso
be
PVM,
Eur

PVM,

Eur

Iš viso

įkainis, Eur

pavadinimas

Iš viso

įkainis, Eur

rūšis

svoris,
kg

Iš viso

Įkainis, Eur

Šerno ilčių
ilgis, mm

Elninių žvėrių
ragų svoris,
kg/g

lytis

rūšis

kiekis, vnt.

Medžiotojo
vardas, pavardė

Medžioklės organizavimo
įkainis, Eur

Eil
Nr.

Sumedžioti gyvūnai ir jų įkainiai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Iš viso:
Apmokama medžioklės ir paslaugų suma žodžiais, Eur.........................................................................................................................
Medžioklės ir paslaugų įvertinimas pagal kainoraštį, patvirtintą ..........................................
Apmokėjimą patvirtinančio dokumento Nr. ............................................................
Medžioklės vadovas

........................................

Medžioklės užsakovas (medžiotojas/medžiotojų grupės vadovas)

....................................
......................................

.....................................

Iš viso
su
PVM,
Eur

