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VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. ĮS - 204

VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS MEDŽIOKLĖS ĮKAINIŲ SĄRAŠAS
PROFESIONALIOS MEDŽIOKLĖS PLOTUOSE
1. Už sumedžiotus medžiojamuosius gyvūnus
1.1. Briedžius
Medžioklės trofėjai: patino ragai
Vertinimas: ragų su kaukole, nosies kaulu ir viršutiniu žandikauliu svoris.
Įkainis be
Įkainis su
+Eur už 10 g
Ragų svoris, kg
PVM
PVM
Įkainis be PVM
Įkainis su PVM
Iki 2,99
430,00
520,30
3,00-4,99
535,00
647,35
+1,20/10 g nuo 3,00 kg +1,45/10 g nuo 3,00 kg
5,00-6,99
785,00
949,85
+4,30/10 g nuo 5,00 kg +5,20/10 g nuo 5,00 kg
7,00 ir daugiau
1625,00
1966,25
+6,50/10 g nuo 7,00 kg +7,87/10 g nuo 7,00 kg
Įkainis be PVM
Įkainis su PVM
Patino sužeidimą
1000,00
1210,00
Antramečio patino (su pirmaisiais ragais iki 20 cm
300,00
363,00
ilgio) sumedžiojimą*
Patino sumedžiojimą su numestais ragais
1000,00
1210,00
Patelės sumedžiojimą arba sužeidimą
300,00
363,00
Jauniklio (iki 1 metų amžiaus) sumedžiojimą arba
150,00
181,50
sužeidimą
• *Sumedžiojus antrametį patiną su pirmais ragais nuo 21 cm ilgio, taikomi įkainiai pagal ragų svorį.
1.2. Tauriuosius elnius
Medžioklės trofėjai: patino ragai.
Vertinimas: ragų su kaukole, nosies kaulu ir viršutiniu žandikauliu svoris.
+Eur už 10 g
Įkainis be
Įkainis su
Ragų svoris, kg
PVM
PVM
Įkainis be PVM
Įkainis su PVM
Iki 2,00
195,00
235,95
2,01-2,49
370,00
447,70
2,50-3,49
505,00
611,05
3,50-4,99
580,00
701,80
0,75/10 g nuo 3,50 kg
0,91/10 g nuo 3,50 kg
5,00-5,99
695,00
840,95
+2,65/10 g nuo 5,00 kg
+3,21/10 g nuo 5,00 kg
6,00-6,99
950,00
1149,50
+4,55/10 g nuo 6,00 kg
+5,50/10 g nuo 6,00 kg
7,00-7,99
1415,00
1712,15
+7,70/10 g nuo 7,00 kg
+9,32/10 g nuo 7,00 kg
8,00-8,99
2175,00
2631,75
+11,50/10 g nuo 8,00 kg +13,92/10 g nuo 8,00 kg
9,00 ir daugiau
3315,00
4011,15
+17,00/10 g nuo 9,00 kg +20,57/10 g nuo 9,00 kg
Įkainis be PVM
Įkainis su PVM
Patino sužeidimą
1000,00
1210,00
Antramečio patino (su pirmaisiais iki 25 cm ilgio
100,00
121,00
ragais) sumedžiojimą arba sužeidimą*
Patelės sumedžiojimą arba sužeidimą
100,00
121,00
Jauniklio (iki 1 metų amžiaus) sumedžiojimą arba
65,00
78,65
sužeidimą
• *Sumedžiojus antrametį patiną su pirmais ragais nuo 26 cm ilgio, taikomi įkainiai pagal ragų svorį.
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1.3. Danielius
Medžioklės trofėjai: ragai.
Sumokėjimo pagrindas: ragų su kaukole, nosies kaulu ir viršutiniu žandikauliu svoris.
Patinas:
Įkainis be
PVM

Įkainis su
PVM

210,00

254,10

1,50 - 2,49

220,00

266,20

2,50 - 2,99

340,00

411,40

3,00 kg ir daugiau

490,00

592,90

Iki 1,49

+Eur už 10 g
Įkainis be
Įkainis su
PVM
PVM
+1,20/10 g
nuo 1,50 kg
+2,90/10 g
nuo 1,50 kg
+7,70 /10 g
nuo 1,50 kg

+1,45/10 g
nuo 1,50 kg
+3,51/10 g
nuo 1,50 kg
+9,32/10 g
nuo 1,50 kg

Patino sužeidimas
300,00
363,00
Antramečio (su pirmaisiais iki 10 cm ilgio
85,00
102,85
ragais) sumedžiojimas arba sužeidimas *
Patelės sumedžiojimas arba sužeidimas
85,00
102,85
Jauniklio (iki 1 metų amžiaus)
50,00
60,50
sumedžiojimas arba sužeidimas
• *Sumedžiojus antrametį patiną su pirmais ragais nuo 11 cm ilgio, taikomi įkainiai pagal ragų svorį.
1.4. Stirnas
Medžioklės trofėjai: patino ragai.
Vertinimas: ragų su kaukole, nosies kaulu ir viršutiniu žandikauliu, atmetus 90 g, svoris.
+Eur už 1 g
Įkainis be
Įkainis su
Ragų svoris, g
PVM
PVM
Įkainis be PVM
Įkainis su PVM
Iki 149
50,00
60,50
150-299
65,00
78,65
+0,75/1 g nuo 150 g
+0,91/1 g nuo 150 g
300-349
190,00
229,90
+2,65/1 g nuo 300 g
+3,21/1 g nuo 300 g
350-449
320,00
387,20
+5,00/1 g nuo 350 g
+6,05/1 g nuo 350 g
450 ir daugiau
825,00
998,25
+8,45/1 g nuo 450 g
+10,22/1 g nuo 450 g
Įkainis be PVM
Įkainis su PVM
Patino sužeidimą
130,00
157,30
Patino numetusio ragus sumedžiojimą
130,00
157,30
Antramečio (su pirmaisiais ragais iki 10 cm)
40,00
48,40
sumedžiojimas arba sužeidimas
Patelės sumedžiojimą arba sužeidimą
40,00
48,40
Jauniklio (iki 1 metų amžiaus) sumedžiojimą arba
40,00
48,40
sužeidimą
• Sumedžiojus antrametį patiną su pirmais ragais nuo 11 cm ilgio, taikomi įkainiai pagal ragų svorį.
Pastaba: jeigu medžiotojas nori pasiimti nepreparuotą stirnino galvą su ragais, ragų svoris nustatomas
apytikriai (medžiotojas šiuo atveju negali reikšti pretenzijų).
1.5. Šernus
Medžioklėse tykojant, sėlinant ir varant už šerno sumedžiojimą mokama pagal preliminarų šerno amžių
Sumedžiotas šernas
Įkainis be PVM
Įkainis su PVM
Pirmamečiai
40,00
48,40
Antramečiai
70,00
84,70
Trečiamečiai ir vyresni
95,00
114,95
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Šernų iltys
Jei šernas turi iltis, už šerno sumedžiojimą mokama pagal ilčių ilgį.
Vertinimas: vidutinis apatinių ilčių ilgis, matuojant išoriniu kraštu.
Įkainis be PVM
Įkainis su PVM
Ilčių ilgis, mm
Nuo 160 iki 199
385,00
465,85
nuo 200 ir daugiau
480,80
580,80
• Už šerno patino, kurio ilčių ilgis – iki 159 mm, sumedžiojimą mokama pagal žvėries amžių.
Pastaba: kai medžiotojas pasiima visą nepreparuotą šerno galvą su iltimis, matuojama matomoji ilčių dalis,
kuri sudaro 1/3 viso ilčių ilgio. Vidutinis ilčių ilgis nustatomas ilčių matomosios dalies ilgį padauginus iš 3.
1.6. Kiti medžiojamieji gyvūnai
Trofėjai: neišdirbtas kailis ir preparuota kaukolė.
Žvėris
Įkainis be PVM
Vilkas
510,00
Mangutas
0,00
Kiaunė
10,00
Kiškis
10,00
Barsukas
50,00
10,00
Bebras
0,00
Lapė

Įkainis su PVM
617,10
0,00
12,10
12,10
60,50
12,10
0,00

1.7. Paukščių medžioklė
Paukščių medžioklei taikomas 50,00 Eur be PVM/60,50 Eur su PVM medžioklės mokestis. Šilutės
regioninio padalinio teritorijoje esančiuose profesionalios medžioklės plotų vienetuose, medžiojant slankas
taikomas 120,00 Eur be PVM/145,20 Eur su PVM medžioklės mokestis.
2. Už suteiktas medžiotojams medžioklės organizavimo ir kitas paslaugas
2.1. Už medžioklės organizavimą
Žvėrių medžioklė vienam medžiotojui, suteikiant transporto paslaugas:
Medžioklės būdai
Įkainis be PVM
Įkainis su PVM
Tykojimas/sėlinimas (išskyrus t. elnių ir briedžių
45,00
54,45
patinus, vyresnius nei antramečiai)
Sėlinimas su palydovu
125,00
151,25
T. elnių ir briedžių, vyresnių nei antramečių patinų,
125,00
151,25
medžioklė tykojant/sėlinant
Medžioklė varant, tylusis varymas
150,00
181,50
• Už kiekvieno žvėries sumedžiojimą atsiskaitoma pagal kainoraštyje nurodytus įkainius. Nustatant
sumedžioto žvėries amžių (sumedžiojimo įkainio pritaikymui).
2.2. Už papildomas paslaugas
2.2.1. Trofėjų preparavimas:
Medžioklės trofėjaus preparavimas
T. elnio, briedžio, danieliaus ragai su kaukole, nosies
kaulu ir viršutiniu žandikauliu
Stirnino ragai su kaukole, nosies kaulu ir viršutiniu
žandikauliu
Šerno iltys
Neišdirbta oda
Medžioklės trofėjaus įvertinimas

Įkainis be PVM

Įkainis su PVM

80,00

96,80

40,00

48,40

40,00
1,00
25,00

48,40
1,21 Eur/kg
30,25
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Pastabos:
1. Medžioklės trofėjų įvertina medžioklės trofėjų ekspertas, dalyvaujant medžiotojui ir
medžioklės vadovui, praėjus ne mažiau kaip 24 val. nuo trofėjaus paruošimo.
2. Jeigu medžiotojas pageidauja pasiimti neparuoštą trofėjų, ragų svoris arba ilčių ilgis nustatomas
apytikriai. Medžiotojo pretenzijos šiuo atveju nepriimamos.
2.2.2. Naudojamo transporto ir kitų paslaugų įkainiai ne medžioklės plotuose:
Transporto paslaugos ne medžioklės plotuose
Įkainis be PVM
Įkainis su PVM
Lengvasis automobilis 1km/Eur
1,70
2,06
Mikroautobusas 1km/Eur
2,10
2,54
2.2.3. Žvėrienos įkainiai, Eur/kg:
Žvėriena
Briediena, elniena, danieliena
Stirniena
Šerniena

Įkainis be PVM
Eur/kg
1,60
2,10
1,30

Įkainis su PVM
Eur/kg
1,94
2,54
1,57

Pastaba: Kai nustatomas sumedžioto žvėries svoris parduodant žvėrieną, išskrostas žvėris (be vidaus organų)
sveriamas su kailiu, be galvos ir be kojų (iki čiurnos sąnario).
2.2.4. Kitos paslaugos
Kitų paslaugų įkainiai turi būti įforminami medžioklės paslaugų organizavimo sutarties priede.
______________________________________________

