LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL TIPINIŲ SUTARTIES DĖL MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ
IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO (MEDŽIOJIMO) SALYGŲ PATVIRTINIMO
2019 m.
d. Nr. D1Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi,
t v i r t i n u Rekomendacijas dėl tipinių sutarties dėl medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo
(medžiojimo) sąlygų (pridedama).

Aplinkos ministras

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2019 m.
d. įsakymu Nr. D1REKOMENDACIJOS DĖL TIPINIŲ SUTARTIES DĖL MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ
IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO (MEDŽIOJIMO) SALYGŲ
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Rekomendacijos dėl tipinių sutarties dėl medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo
(medžiojimo) sąlygų (toliau – rekomendacijos) nustato tipines sutarties dėl medžiojamųjų gyvūnų
išteklių naudojimo (medžiojimo) medžioklės plotų naudotojo medžioklės plotų vienete (toliau –
sutartis), sudaromos tarp Medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų – privačios
žemės sklypo savininko, turinčio medžiotojo bilietą ir konkrečiame medžioklės plotų vienete
nuosavybės teise valdančio ne mažiau kaip 15 ha miško ar žemės ūkio paskirties žemės sklypą (toliau
– privačios žemės savininkas), ir medžioklės plotų naudotojo (toliau – sutarties šalys) – sąlygas.
2.
Rekomendacijose neaptartos sutarties sąlygos nustatomos sutarties šalių sutarimu.
3.
Medžioklės plotų naudotojas ir privačios žemės savininkas turi teisę susitarti dėl kitokių
sutarties sąlygų nei nurodytos rekomendacijose, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos
medžioklės įstatymo ar šį įstatymą įgyvendinančių teisės aktų bei Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso nuostatoms.
4.
Rekomendacijose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme, Medžioklės Lietuvos
Respublikos teritorijoje taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m.
birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių
patvirtinimo“.
II SKYRIUS
SĄLYGOS DĖL PRIVAČIOS ŽEMĖS SAVININKUI SKIRIAMŲ SUMEDŽIOTI
MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO TVARKOS
5. Nustatant privačios žemės savininkui skiriamų sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų skaičiaus
jo nuosavybės teise valdomoje žemėje medžioklės plotų vienete nustatymo tvarką sutartyje
rekomenduojama numatyti, kad:
5.1. privačios žemės savininkui skiriamų sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų skaičius
nustatomas periodiškai sutartyje numatytais terminais, pavyzdžiui, vieną kartą per kalendorinius
metus per 14 kalendorinių dienų nuo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus įsakymu sudarytos savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo
komisijos sprendimo dėl kasmetinio jų sumedžiojimo limitų nustatymo medžioklės plotų naudotojui
medžioklės plotų vienete, į kurio teritoriją patenka privačios žemės savininko nuosavybės teise
valdomas (-i) žemės sklypas (-ai), įsigaliojimo dienos;
5.2. privačios žemės savininkas apie jam skirtą sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų skaičių
informuojamas sutartyje nustatytu būdu, pavyzdžiui, medžioklės plotų naudotojui išsiunčiant
pranešimą privačios žemės savininkui registruotu paštu sutartyje nurodytu jo adresu arba elektroniniu
laišku sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu;
5.3. medžioklės plotų naudotojas įsipareigoja kartu su pranešimu privačios žemės savininkui
pateikti dokumentų, kuriais remiantis apskaičiuotas privačios žemės savininkui skiriamų sumedžioti
medžiojamųjų gyvūnų skaičius medžioklės plotų vienete, kopijas;
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Commented [A1]: Neaišku ar šis straipsnis taikomas žemės
savininkui, kuris turi ne mažesnio kaip 15 ha dydžio žemės sklypą,
ar gali turėti ne mažiau kaip 15 ha žemės keliuose žemės sklypuose.
Aplinkos ministerijos Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos
2019-01-11 posėdyje dalyvavęs Seimo narys Kęstutis Mažeika
patikino, kad jis siekė suteikti medžioklės įstatymo 13 straipsnio 1
dalyje numatytą teisę visiems žemės savininkams, turintiems ne
mažiau kaip 15 ha žemės sklypų, o ne sklypo (kaip įrašytą
minimame straipsnyje), tai Aplinkos ministerija turėtų vadovautis
šiuo Seimo nario paaiškinimu.
Commented [A2]: Teisiškai neturintis prasmės ir klaidinantis
punktas, nes šalys galis susitarti sutartyje dėl visų sąlygų, kurios
neprieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams.

5.4. medžiojamųjų gyvūnų, kurių sumedžiojimas pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos
teritorijoje taisyklių nuostatas yra limituojamas, skaičius pagal atskiras gyvūnų rūšis, kurį privačios
žemės savininkas turi teisę sumedžioti per sutarties šalių sutartą laikotarpį, pavyzdžiui, per vieną
medžioklės sezoną, nustatomas privačios žemės savininko nuosavybės teise valdomo(-ų) žemės
sklypo(-ų) ploto ir medžioklės plotų vieneto užimamo ploto santykį padauginus iš medžioklės plotų
naudotojui nustatyto kasmetinio medžiojamų gyvūnų limito atskiroms medžiojamųjų gyvūnų rūšims
vidurkio, apskaičiuoto per sutarties šalių sutartą laikotarpį, pavyzdžiui, per paskutinius 3 medžioklės
sezonus;
5.5. alternatyva: medžiojamųjų gyvūnų, kurių sumedžiojimas pagal Medžioklės Lietuvos
Respublikos teritorijoje taisyklių nuostatas yra limituojamas, skaičius pagal atskiras gyvūnų rūšis,
kurį privačios žemės savininkas turi teisę sumedžioti per sutarties šalių sutartą laikotarpį, pavyzdžiui,
per vieną medžioklės sezoną, nustatomas privačios žemės savininko nuosavybės teise valdomo (-ų)
žemės sklypo (-ų) ploto ir medžioklės plotų naudotojo medžioklės plotų vieneto užimamo ploto
santykį padauginus iš medžioklės plotų vienete sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų vidurkio pagal
atskiras gyvūnų rūšis per sutarties šalių sutartą laikotarpį, pavyzdžiui, per paskutinius 3 medžioklės
sezonus;
5.5. medžiojamuosius gyvūnusųjų gyvūnų, kurių sumedžiojimas pagal Medžioklės Lietuvos
Respublikos teritorijoje taisyklių nuostatas yra nelimituojamas, žemės savininkas turi teisę medžioti
jų skaičiaus neribojant skaičius pagal atskiras gyvūnų rūšis, kurį privačios žemės savininkas turi teisę
sumedžioti per sutarties šalių sutartą laikotarpį, pavyzdžiui, per vieną medžioklės sezoną, nustatomas
privačios žemės savininko nuosavybės teise valdomo (-ų) žemės sklypo (-ų) ploto ir medžioklės plotų
naudotojo medžioklės plotų vieneto užimamo ploto santykį padauginus iš medžioklės plotų vienete
sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų vidurkio pagal atskiras gyvūnų rūšis per sutarties šalių sutartą
laikotarpį, pavyzdžiui, per paskutinius 3 medžioklės sezonus;
5.6. Apskaičiuotas privačios žemės savininkui per medžioklės sezoną skiriamų sumedžioti
limituojamų medžiojamųjų gyvūnų skaičius apvalinamas sutarties šalių nustatyta tvarka, pavyzdžiui,
paliekant du skaičius po kablelio.
6. Rekomenduojama sutartyje aptarti atvejus, kai privačios žemės savininkui per medžioklės
sezoną skiriamų sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų skaičius nesudaro sveiko skaičiaus bei aptarti
gauto skaičiaus likučio po kablelio panaudojimą, pavyzdžiui:
6.1. jei gautas skaičius yra mažesnis nei 0,50, tai jis kaupiamas kiekvieną medžioklės sezoną ir
privačios žemės savininkas sumedžioti tos rūšies medžiojamąjį gyvūną įgis teisę tą medžioklės
sezoną ar po jo einančius medžioklės sezonus, kai sukauptas skaičius bus 0,50 ar didesnis, tačiau jei
privačios žemės savininkas sumedžioja medžiojamąjį gyvūną nesukaupęs 1, tai vėl sumedžioti
atitinkamos rūšies medžiojamąjį gyvūną privačios žemės savininkas įgis teisę tą medžioklės sezoną
ar po jo einančius medžioklės sezonus, kai bus sukauptas panaudotasis vienetas ir papildomai
sukauptas 0,50 ar didesnis skaičius – sukauptas panaudotasis vienetas tokiu atveju išskaitomas, o jo
likutis po kablelio pridedamas prie apskaičiuoto naujo skiriamų sumedžioti atitinkamos rūšies
medžiojamųjų gyvūnų skaičiaus ir iš naujo kaupiama;
6.2. jei gautas skaičius yra 0,50 ar didesnis, tai privačios žemės savininkas turi teisę sumedžioti
atitinkamos rūšies medžiojamąjį gyvūną pradedant artimiausiu medžioklės sezonu, tačiau, jei
privačios žemės savininkas medžiojamąjį gyvūną sumedžioja nesukaupęs 1, tai vėl sumedžioti
atitinkamos rūšies medžiojamąjį gyvūną privačios žemės savininkas turės teisę tą medžioklės sezoną
ar po jo einančius medžioklės sezonus, kai bus sukauptas panaudotasis vienetas ir papildomai
sukauptas 0,50 ar didesnis skaičius – sukauptas panaudotasis vienetas tokiu atveju išskaitomas, o jo
likutis po kablelio pridedamas prie apskaičiuoto naujo skiriamų sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų
skaičiaus;
6.3. jei apskaičiuotas privačios žemės savininkui per medžioklės sezoną skiriamų sumedžioti
medžiojamųjų gyvūnų skaičius yra didesnis nei vienetas, tai privačios žemės savininkui artimiausiam
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Commented [A3]: Medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžioklė
nelimituojama (pavyzdžiui smulkieji plėšrūnai, įvairios invazinės
rūšys, paukščiai), medžiojimas turėtų būti skatinamas, o ne
ribojamas, todėl nesuprantama Aplinkos ministerijos pozicija
nustatyti žemės savininkui teisę medžioti šiuos medžiojamuosius
gyvūnus jų apimtį nustatant pagal ploto naudotojo sumedžiotų
gyvūnų vidurkius. Gali būti tokių medžioklės plotų naudotojų, kurie
apskritai nemedžioja nelimituojamų medžiojamųjų gyvūnų (išskyrus
šernus), todėl tokiuose medžioklės plotuose žemės savininkas taip
pat neturės teisės medžioti šiuos medžiojamuosius gyvūnus. Tokia
Aplinkos ministerijos pozicija yra nepagrįsta ir neprotinga.

medžioklės sezonui nustatomas sveikas skaičius skiriamų sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų, o likutis
po kablelio perkeliamas kitam medžioklės sezonui ir pridedamas prie kitam medžioklės sezonui
skiriamo sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų skaičiaus.
6. alternatyva. Rekomenduojama sutartyje aptarti atvejus, kai privačios žemės savininkui per
medžioklės sezoną skiriamų sumedžioti medžiojamųjų gyvūnų skaičius nesudaro sveiko skaičiaus
bei aptarti gauto skaičiaus likučio po kablelio panaudojimą, pavyzdžiui:
6.1. jei gautas skaičius yra mažesnis nei 0,50, tai nustatomas ilgesnis nei vieno medžioklės
sezono laikotarpis, per kurį privačios žemės savininkui skiriamas sumedžioti atitinkamos rūšies
medžiojamasis gyvūnas, bei nurodomas konkretus nustatyto laikotarpio medžioklės sezonas
(pavyzdžiui, antrasis, trečiasis ar vėlesnis medžioklės sezonas), nuo kurio privačios žemės savininkas
įgis teisę sumedžioti atitinkamos rūšies medžiojamąjį gyvūną;
6.2. jei gautas skaičius yra 0,50 ar didesnis, tai nustatomas ilgesnis nei vieno medžioklės sezono
laikotarpis, per kurį privačios žemės savininkui skiriama sumedžioti daugiau nei vieną atitinkamos
rūšies medžiojamąjį gyvūną, bei nurodomi konkretūs nustatyto laikotarpio medžioklės sezonai,
kuriais privačios žemės savininkas turės teisę sumedžioti atitinkamos rūšies medžiojamąjį gyvūną.
III SKYRIUS
SĄLYGOS DĖL TIESIOGINIŲ IR PROPORCINGŲ MEDŽIOKLĖS PLOTŲ
NAUDOTOJO IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU MEDŽIOJAMOSIOS GYVŪNIJOS APSAUGA,
MEDŽIOKLĖS PLOTŲ PRIEŽIŪRA IR MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ PADARYTOS
ŽALOS ATLYGINIMU, KOMPENSAVIMO TVARKOS
7. Nustatant tiesioginių ir proporcingų medžioklės plotų naudotojo išlaidų, susijusių su
medžiojamosios gyvūnijos apsauga, medžioklės plotų priežiūra ir medžiojamųjų gyvūnų padarytos
žalos atlyginimu (toliau – išlaidos), kompensavimo tvarką sutartyje rekomenduojama nustatyti, kad:
7.1. Privačios žemės savininkas privalo kompensuoti tik pagrįstas su medžiokle tiesiogiai
susijusias išlaidas, t. y. pagal jas pagrindžiančius dokumentus, kurių kopijas medžioklės plotų
naudotojas privalo privačios žemės savininkui pateikti kartu su prašymu jas kompensuoti;
7.2. Privačios žemės savininkas išlaidas kompensuoja periodiškai, pavyzdžiui, vieną kartą per
kalendorinius metus, per sutartyje nustatytą terminą, pavyzdžiui, per 30 kalendorinių dienų nuo
prašymo dėl išlaidų dalies kompensavimo ir šias išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijų gavimo
dienos;
7.3. Privačios žemės savininkas kompensuoja medžioklės plotų naudotojo patirtas išlaidas
medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos atlyginimui, kurių privačios žemės savininkui kompensuoti
tenkanti dalis lygi privačios žemės savininko nuosavybės teise valdomo (-ų) žemės sklypo (-ų) ploto
ir medžioklės plotų vieneto, į kurį patenka privačios žemės savininko nuosavybės teise valdomas (-i)
žemės sklypas (-ai), ploto santykiui padaugintam iš visų medžioklės plotų naudotojo per sutarties
šalių sutartą laikotarpį, pavyzdžiui, vienus kalendorinius metus, patirtų šios rūšies išlaidų;
7.4. Privačios žemės savininkas kompensuoja medžioklės plotų naudotojo patirtas išlaidas,
susijusias su medžioklę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų medžioklės plotų naudotojo
pareigų dėl medžiojamosios gyvūnijos apsaugos ir medžioklės plotų priežiūros vykdymu, kurių
privačios žemės savininkui kompensuoti tenkanti dalis lygi privačios žemės savininko nuosavybės
teise valdomo (-ų) žemės sklypo (-ų) ploto ir medžioklės plotų vieneto, į kurį patenka privačios žemės
savininko nuosavybės teise valdomas (-i) žemės sklypas (-ai), ploto santykiui padaugintam iš visų
medžioklės plotų naudotojo per sutarties šalių sutartą laikotarpį, pavyzdžiui, vienus kalendorinius
metus, patirtų šios rūšies išlaidų, prie kurių priskiriamos:
7.4.1. Išlaidos medžiojamųjų gyvūnų globai bei medžiojamųjų gyvūnų išteklių apsaugai nuo
neteisėto naudojimo, pavyzdžiui, pašarams, mineraliniams priedams ir biotechninėms priemonėms
bei biotechniniams įrenginiams, apsaugos nuo brakonieriavimo priemonėms;
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Commented [A4]: Pagal MĮ 13 straipsnio 1 dalį su žemės
savininku sudaroma sutartis tik tais atvejais, kai plotų naudotojas
nusprendžia nepriimti žemės savininko į savo medžiotojų kolektyvo
asociacijų narius. Todėl neteisėta ir nepagrįsta reikalauti iš žemės
savininko prisidėti prie bet kokių plotų naudotojų išlaidų, kuriomis
nebūdamas asociacijos nariu nesinaudoja žemės savininkas
(pavyzdžiui medžiotojų namelis

Commented [A5]: Tokia rekomendacijos nuostata prieštarauja
MĮ 18 straipsnio 1 daliai, pagal kurią žalą atlygina medžioklės plotų
naudotojas. Žemės savininkas, kuris neturi teisės medžioti visame
medžioklės plotų vieneto naudotojo medžioklės plotų vienete, negali
atsakyti už dėl medžiotojų kolektyvo sąmoningą ar nesąmoningą
netinkamą medžiojamųjų gyvūnų populiacijos reguliavimą ir
prisidėti prie dėl to kilusios plotų naudotojo pareigos atlyginti
padarytą žalą.

7.4.2. Išlaidos medžiojamųjų gyvūnų išteklių tyrimo darbams;
7.4.3. Išlaidos veterinarinių reikalavimų vykdymui, pavyzdžiui, pirminio žvėrių apdorojimo
aikštelei ir atliekų duobei įrengti ir prižiūrėti.
7.5. Privačios žemės savininkas kompensuoja kitas medžioklės plotų naudotojo patirtas
medžioklės plotų priežiūros išlaidas, nesusijusias su medžioklę reglamentuojančiuose teisės aktuose
nustatytų medžioklės plotų naudotojo pareigų įgyvendinimu, kurių privačios žemės savininkui
kompensuoti tenkanti dalis lygi privačios žemės savininko nuosavybės teise valdomo (-ų) žemės
sklypo (-ų) ploto ir medžioklės plotų vieneto, į kurį patenka privačios žemės savininko nuosavybės
teise valdomas (-i) žemės sklypas (-ai), ploto santykiui padaugintam iš visų medžioklės plotų
naudotojo per sutarties šalių sutartą laikotarpį, pavyzdžiui, vienus kalendorinius metus, patirtų tos
rūšies išlaidų, prie kurių priskiriamos išlaidos medžioklei skirtos infrastruktūros objektų, pavyzdžiui,
medžioklei skirtų bokštelių, medžiojamųjų gyvūnų jaukinimo vietų, medžioklės plotų naudotojo
įrengtų iki sutarties sudarymo ar sutarties sudarymo metu numatomų įrengti privačios žemės
savininko žemės sklype (-uose), kuriais privačios žemės savininkas naudosis, įrengimo, priežiūros ir
nusidėvėjimo išlaidos;
7.6. Medžioklės plotų naudotojas kompensuoja medžioklės plotų priežiūros išlaidas,
nesusijusias su medžioklę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų medžioklės plotų naudotojo
pareigų įgyvendinimu, kurias patyrė privačios žemės savininkas ir kurių medžioklės plotų naudotojui
tenkanti kompensuoti dalis lygi privačios žemės savininko nuosavybės teise valdomo (-ų) žemės
sklypo (-ų) ploto ir medžioklės plotų vieneto, į kurį patenka privačios žemės savininko nuosavybės
teise valdomas (-i) žemės sklypas (-ai), ploto santykiui padaugintam iš visų privačios žemės savininko
per sutarties šalių sutartą laikotarpį, pavyzdžiui, vienus kalendorinius metus, patirtų šių konkrečių
objektų įrengimo, priežiūros ir nusidėvėjimo išlaidų, prie kurių priskiriamos išlaidos medžioklei
skirtos infrastruktūros objektų, pavyzdžiui, medžioklei skirtų bokštelių, medžiojamųjų gyvūnų
jaukinimo vietų, privačios žemės savininko įrengtų iki sutarties sudarymo ar sutarties sudarymo metu
numatomų įrengti sutarties galiojimo laikotarpiu ir kuriais medžioklės plotų naudotojas naudosis,
įrengimo, priežiūros ir nusidėvėjimo išlaidos;
7.7. Medžioklės plotų naudotojas ir privačios žemės savininkas kompensuoja tik tokias 8.5 ir
8.6 papunkčiuose numatytas išlaidas, kurios atsirado dėl sutarties sudarymo metu esančių ar
sutarties sudarymo metu numatytų įrengti medžioklei skirtos infrastruktūros objektų įrengimo,
priežiūros ir nusidėvėjimo arba dėl tokių medžioklei skirtos infrastruktūros objektų, kurie nebuvo
įrengti ar numatyti įrengti sutarties sudarymo metu, tačiau dėl kurių įrengimo bei įrengimo,
priežiūros ir nusidėvėjimo išlaidų kompensavimo raštu pritarė sutarties šalis, kuriai teks šias išlaidas
kompensuoti vadovaujantis sutartyje nustatyta kompensuoti tenkančios dalies apskaičiavimo tvarka
bei terminais.

Commented [A6]: Nėra jokio teisinio pagrindo versti žemės
savininką mokėti už medžioklės plotų vieneto naudotojo kuriamą
medžioklės infrastruktūrą, kuria žemės savininkas, nebūdamas
medžiotojų kolektyvo pilnateisiu nariu, negali naudotis. Žemės
savininkas gali būti atsakingas tik už savo žemės sklype sukurtą
medžioklės infrastruktūra, biotechnines priemones, kurių įrengimo ir
priežiūros kaštus dengia pats.

IV SKYRIUS
SĄLYGOS DĖL MEDŽIOKLĖS DOKUMENTŲ IŠDAVIMO PRIVAČIOS ŽEMĖS
SAVININKUI IR JŲ GRĄŽINIMO TVARKOS
8. Nustatant medžioklės dokumentų išdavimo privačios žemės savininkui ir jų grąžinimo
tvarką sutartyje rekomenduojama nustatyti:
8.1. medžioklės dokumentų, kuriuos pagal Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisykles
išduoda medžioklės plotų naudotojas, išdavimo privačios žemės savininkui periodiškumą ir tvarką,
pavyzdžiui, vieną kartą per kalendorinius metus privačios žemės savininko pateikus rašytinį prašymą,
bei terminus, pavyzdžiui, per 14 kalendorinių dienų nuo minėto prašymo gavimo;
8.2. privačios žemės savininkui išduotų medžioklės dokumentų grąžinimo medžioklės plotų
naudotojui tvarką ir terminus, pavyzdžiui, panaudotus medžioklės lapus privačios žemės savininkas
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Commented [A7]: Medžioklės dokumentų išdavimo tvarka
turėtų būti nustatoma laikantis Medžioklės taisyklių 19.3.
reikalavimų, t.y. Medžioklės lapas gali būti išduodamas ne
ilgesniam laikotarpiui, kaip iki to paties medžioklės sezono
kovo 31 d.
Nėra jokio tiesinio pagrindo išduoti medžioklės lapus žemės
savininkui kitokia tvarka nei nustatyta medžioklės taisyklėse.

įsipareigoja medžioklės plotų naudotojui grąžinti įteikiant juos tiesiogiai ne vėliau kaip per 14
kalendorinių dienų nuo medžioklės lapo galiojimo pabaigos.

V SKYRIUS
SĄLYGOS DĖL KITŲ MEDŽIOKLĖS ORGANIZAVIMO TVARKOS REIKALAVIMŲ
VYKDYMO
9.
Nustatant kitų medžioklės organizavimo tvarkos reikalavimų vykdymą sutartyje
rekomenduojama nustatyti, kad:
9.1. privačios žemės savininkas įsipareigoja laikytis medžioklės plotų naudotojų nustatytos
tvarkos visiems medžiotojų kolektyvo nariams. sutartyje nustatytu būdu, pavyzdžiui, telefonu
trumpąją žinute medžioklės plotų naudotojo nurodytu telefonu numeriu, ir terminais, pavyzdžiui,
nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per pusvalandį, informuoti medžioklės plotų naudotoją apie
sumedžiotą medžiojamąjį gyvūną;
9.2. privačios žemės savininkas įsipareigoja sutartyje nustatytu būdu, pavyzdžiui,
elektroniniu paštu medžioklės plotų naudotojo nurodytu adresu, ir terminais, pavyzdžiui, prieš 3
darbo dienas, informuoti medžioklės plotų naudotoją apie numatomą medžioklės pradžią ir pabaigą;
9.3. privačios žemės savininkas įsipareigoja laikytis kitų medžioklės organizavimo tvarkos
reikalavimų, kurie yra patvirtinti medžioklės plotų naudotojo (vidaus tvarkos taisyklių ar pan.), kurių
kopija pridedama prie sutarties;
9.4. privačios žemės savininkas turi teisę teikti pasiūlymus medžioklės plotų naudotojui dėl
jo patvirtintų medžioklės organizavimo tvarkos reikalavimų (vidaus tvarkos taisyklių ar pan.)
pakeitimo;
9.5. privačios žemės savininkas įsipareigoja laikytis medžioklės plotų naudotojui išduotame
leidime naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete nustatytų sąlygų (leidimo
kopiją rekomenduojama pridėti prie sutarties);
9.6. privačios žemės savininkas įsipareigoja laikytis Veterinarinės priežiūros medžioklėje
reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymu „Dėl veterinarinės priežiūros
medžioklėje reikalavimų patvirtinimo“;
9.7. medžioklės plotų naudotojas įsipareigoja sutartyje nustatytu būdu, pavyzdžiui,
elektroniniu paštu privačios žemės savininko nurodytu adresu, ir terminais, pavyzdžiui, ne vėliau kaip
per 3 kalendorines dienas nuo informacijos gavimo dienos, informuoti privačios žemės savininką apie
pasikeitusius privačios žemės savininkui aktualius reikalavimus pateikti informaciją valstybės
institucijoms, kurie susiję su veterinarinių ar kitokių reikalavimų vykdymu medžioklėje;
9.8. privačios žemės savininkas įsipareigoja sutartyje nustatytu būdu, pavyzdžiui, telefonu
trumpąją žinute ar skambučiu medžioklės plotų naudotojo nurodytu telefonu numeriu, ir terminais,
pavyzdžiui, nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per pusvalandį, pranešti medžioklės plotų naudotojui
apie pastebėtą galimai neteisėtą medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą medžioklės plotų vienete.
VI SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
10. Rekomenduojama sutarties galiojimo terminą susieti su medžioklės plotų naudotojui
išduoto leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete galiojimu.
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Commented [A8]: Šios pareigos, jei jos nustatomos medžioklės
saugumo tikslu, turėtų būti abipusės – t.y. analogiškos nustatomos ir
medžiotojų būreliui.

