
Profesionalios medžioklės plotų tvarkymo 

 ir naudojimo nuostatų 2 priedas 

 

(Sutarties forma) 

 

MEDŽIOKLĖS ORGANIZAVIMO SUTARTIS Nr. ...... 

 

201  m. ________________________ d.  

(data) 

 

________________________ 

(vieta) 

 

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, atstovaujama..........................................regioninio 

padalinio vadovo, toliau Vykdytojas ir …………………………………… atstovaujama (-as) 

............................................, toliau Medžioklės užsakovas (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 taisyklėmis 

(toliau – Medžioklės taisyklės), patvirtintomis 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 nuostatais (toliau – PM 

plotų tvarkymo nuostatai), patvirtintais VĮ Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus 

__________________________ d. įsakymu Nr. ____________„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 

(išpreparuoti). 

2.5. Užpildyti medžioklės trofėjaus vertinimo lapą, jeigu profesionalios medžioklės plotuose užsienio 

medžiotojo sumedžiotas elninių žvėrių patino trofėjus yra išvežamas (-tas) į užsienį ir pateikti 

medžioklės trofėjaus vertinimo lapą medžioklės trofėjų apžiūros regioninei komisijai, 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”. 

2.6. Vykdytojas gali teikti kitas papildomas paslaugas (maitinimas, apgyvendinimas ir kt. paslaugas) 

jeigu dėl jų Šalys iš anksto susitarė ir Vykdytojas iki medžioklės pradžios likus 20 dienų patvirtino, 

kad paslaugas suteikti gali. Pareiga domėtis ar pageidaujamos paslaugos bus suteiktos yra Medžioklės 

užsakovo. 

 

 



3. Medžioklės Užsakovas įsipareigoja: 

3.1. Ne vėliau kaip iki ________________  pasirašytą šią sutartį pateikti Medžioklės vykdytojui; 

3.2. Medžioklės metu griežtai laikytis Medžioklės taisyklių bei kitų medžioklę reglamentuojančių 

teisės aktų ir prisiimti visą dėl šių teisės aktų nesilaikymo tenkančią atsakomybę; 

3.3. Besąlygiškai vykdyti medžioklės vadovo teisėtus nurodymus; 

3.4. Užtikrinti, kad medžioklėje dalyvaujantys medžiotojai laikytųsi saugaus elgesio medžioklės metu 

reikalavimų ir nevykdytų su medžiokle susijusios draudžiamos veiklos, prisiimti atsakomybę už 

medžiotojų saugaus elgesio medžioklės metu reikalavimų nesilaikymą ir medžioklės draudžiamos 

veiklos vykdymą; 

3.5. Dėl netinkamo Sutarties 3.2-3.4 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų vykdymo, atlyginti 

medžioklėje dalyvaujančių medžiotojų padarytą žalą; 

3.7. Būti susipažinęs su Sutarties sudarymo metu galiojančiais medžioklės įkainiais; 

3.8. Apmokėti už medžioklę šios Sutarties 4 punkte nustatyta tvarka. 

3.9. Apmokėti už kitas Vykdytojo organizuotas paslaugas (jei jos buvo suteiktos), nurodytas šios 

Sutarties 2.6 papunktyje, pagal tas paslaugas teikiančių juridinių ar fizinių asmenų pateiktus 

mokėjimo dokumentus, vadovaujantis PM plotų tvarkymo nuostatų 10 punktu. 

 

4. Apmokėjimo už medžioklę tvarka: 

4.1. Užsakant medžioklę varant, užsakovas sumoka pradinį įnašą ,  kuris apskaičiuojamas Sutarties 1 

punkte numatytą medžiotojų skaičių (didžiausias planuojamas medžiotojų skaičius) padauginus iš 

įkainio už medžioklės organizavimą ir planuojamų medžioti dienų skaičiaus ir padauginus iš 50 proc., 

tai yra ........................ Eur sumą. Medžioklės užsakovas sumoka pradinį įnašą 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 – 

pradinis įnašas negrąžinamas. 

4.2. Medžioklės užsakovas apmoka už įvykusią medžioklę (už medžioklės organizavimą medžioklės 

ataskaitoje surašytiems asmenims, už jų sumedžiotus žvėris, įsigytą žvėrieną ir kitas paslaugas) pagal 

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. 

4.3. Medžioklės ataskaitoje įrašytam medžiotojui pageidaujant, suderinus su medžioklės užsakovu, 

Vykdytojas gali išrašyti sąskaitą - faktūrą konkrečiam medžiotojui už medžioklės organizavimą, jų 

sumedžiotus žvėris, įsigytą žvėrieną ir kitas paslaugas. Konkrečiam medžiotojui išrašyta sąskaita – 

faktūra mažina medžioklės užsakovui išrašomos sąskaitos – faktūros sumą. 

 

5. Nepaprastosios aplinkybės: 

5.1. Šalys  neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyks-

ta 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 Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 



6.4. Visi ginčai, kilę vykdant šią Sutartį sprendžiami abipusių derybų keliu, nepavykus jų išspręsti – 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Teisminiai ginčai sprendžiami teismuose pagal 

Vykdytojo registracijos vietą. 

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 

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

 


