SUTARTIS DĖL MEDŽIOKLĖS Nr.
VĮ Kauno miškų urėdija, atstovaujama miškų urėdo Edmundo Kovalčiko, toliau „Vykdytojas“ ir
____________________________, atstovaujama (gyv.)______________________, toliau „Medžioklės
užsakovas“, sutariame dėl medžioklės organizavimo:
1. Sutarties objektas:
Medžioklė VĮ Kauno miškų urėdijos profesionalios medžioklės plotuose
Medžioklės data___________, būdas - tykojant, varant, medžiotojų skaičius ________.
2. „Vykdytojas“ įsipareigoja:
2.1. Suorganizuoti medžioklę VĮ Kauno miškų urėdijos profesionalios medžioklės plotuose
data___________, būdas - tykojant, varant, medžiotojų skaičius ________;
2.2. Organizuojamai medžioklei skirti medžioklės vadovą,
2.3. Skirti medžiotojo (-ų) palydovą (-us), transporto priemonę (-es), vairuotoją (-us);
2.4. Atlikti sumedžiotų žvėrių apdorojimą;
2.5. Atlikti sumedžiotų žvėrių trofėjų paruošimą (išpreparavimą);
2.6. Kitos paslaugos (maitinimas, apgyvendinimo paslaugos, transporto paslaugos);
2.7. Po įvykusios medžioklės užpildyti organizuotos profesionalios medžioklės plotuose medžioklės už
mokestį ataskaitą ir išrašyti sąskaitą faktūrą.
3. „Medžioklės užsakovas“ įsipareigoja:
3.1. Besalygiškai vykdyti medžioklės vadovo nurodymus;
3.2. Medžioklės metu laikytis galiojančių medžioklės LR teritorijoje medžioklės taisyklių.
3.3. Po įvykusios medžioklės pasirašyti organizuotos profesionalios medžioklės plotuose medžioklės už
mokestį užpildytoje ataskaitoje;
3.4. Apmokėti už įvykusią medžioklę (už medžioklės organizavimą - medžioklės lape surašytiems
asmenims, jų sumedžiotus žvėris, įsigytą žvėrieną ir kitas paslaugas) pagal VĮ Kauno miškų urėdijos
profesionalių medžioklės plotų medžioklės organizavimo ir paslaugų įkainius, patvirtintus miškų urėdo
2015 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V1-35, per 15 dienų pagal išrašytą sąskaitą faktūrą. Laiku neapmokėjus,
skaičiuojama 0,05% dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną.
3.5. Kiti įsipareigojimai (medžioklės trofėjų, žvėrienos pasiėmimas).
4. Kitos salygos:
4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
4.2. Sutartis galioja iki abipusio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.
4.3. Visi ginčai, kilę vykdant šią sutartį sprendžiami abipusių derybų keliu, nepavykus jų išspręsti – LR
įstatymų nustatyta tvarka, Kauno miesto apylinkės arba Kauno apygardos teisme.
4.4. Sutartis sudaryta ir pasirašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną
„Vykdytojui“ ir „Medžioklės užsakovui“.
„Vykdytojas“
Valstybės Įmonė Kauno miškų urėdija
Įm. kodas 159986516
PVM mokėtojo kodas LT599865113
Tel. (8-37) 385600
El. paštas info@kaunmu.lt
A.s. LT037044060003177861
AB „SEB bankas"

Miškų urėdas Edmundas Kovalčikas\
parašas

„Medžioklės užsakovas“
Vardas Pavardė/Pavadinimas
Įmonės kodas
PVM kodas
Registracijos adresas
Telefonas
El.paštas

