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 PATVIRTINTA 

2023-03-03 įsakymu Nr. BU-2023-IS-136 

Galioja nuo 2023-03-03 

 

 

BENDROSIOS GYVULIŲ PIRKIMO SĄLYGOS 

 

 

 

1. SĄVOKOS 

1.1. Pardavėjas arba Gyvulio siuntėjas – gyvulių važtaraštyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, 

kuris parduoda gyvulius; 

1.2. Pirkėjas arba Gyvulių vežėjas – gyvulių važtaraštyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, kuris 

perka gyvulius; 

1.3. Sutartis – gyvulių pirkimo sutartis, kurią sudaro Gyvulių važtaraštis bei šios bendrosios 

gyvulių pirkimo sąlygos, skelbiamos www.biovela.lt  

1.4. Gyvulių važtaraštis – gyvulių pirkimo metu pildomas dokumentas, kurį kiekvieno gyvulių 

pirkimo metu pasirašo Pirkėjas bei Pardavėjas ir kuriame nurodyta Pardavėjo ir Pirkėjo 

rekvizitai, parduodami gyvuliai, jų kiekis, svoris, sutarta kaina, kainos mokėjimo būdas, kainos 

sumokėjimo terminas, gyvulių paėmimo vieta. Gyvulių važtaraštyje gali būti nurodyta ir kita 

svarbi informacija. Gyvulių važtaraštis sudaromas 2 egz., iš kurių vienas tenka Pardavėjui, o 

kitas Pirkėjui. 

1.5. Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas kartu. 

1.6. Šalis – Pardavėjas arba Pirkėjas atskirai. 

 

 

2. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1.1. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui gyvulius, kurių kiekį, kainą, pateikimo terminus ir 

atsiskaitymo terminus, Šalys nuotolinėmis ryšio priemonėmis ar gyvai suderina likus ne mažiau 

kaip 1 dienai iki faktinio gyvulių perdavimo Pirkėjui. 

1.2. Šalys patvirtina, kad gyvulių kiekis ir kaina gali būti patikslinta iki gyvulių pirkimo momento. 

1.3. Gyvuliai nepriskiriami prie greitai gendančių žemės ūkio produktų. 

 

 

2. ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR PATVIRTINIMAI 

 

2.1. Pardavėjas įsipareigoja: 

2.1.1. sutartu laiku paruošti gyvulius parduoti pagal teisės aktų, reglamentuojančių gyvulių 

pirkimą–pardavimą, reikalavimus; 

2.1.2. neparduoti gyvulių, kol nepraėjo 30 dienų nuo paskutinio jų šėrimo žuvimis, žuvų 

atliekomis ir žuvų miltais; 

2.1.3. ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Pirkėjo pareikalavimo grąžinti Pirkėjui už 

gyvulių pardavimą priskaičiuotą pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sumą, jei paaiškėja, 

kad gyvulių pardavimo metu Pardavėjas neturėjo PVM mokėtojo statuso; 

2.2. Pirkėjas įsipareigoja: 

2.2.1. nupirkti gyvulius pagal teisės aktų, reglamentuojančių gyvulių pirkimą ar pardavimą, 

reikalavimus; 

2.2.2. pirkdamas gyvulius pagal gyvąjį svorį, iškart išrašyti mokėjimo reikalavimo dokumentą 

(Gyvulių važtaraštį), o PVM sąskaitą-faktūrą išrašyti ne vėliau per 2 darbo dienas po 

gyvulio paskerdimo, kartu su PVM sąskaita faktūra Pardavėjui pateikiant informaciją 

apie skerdenos įvertinimą. 

http://www.biovela.lt/
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2.2.3. pirkdamas gyvulius pagal skerdenų svorį ir kokybę, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas 

po gyvulio paskerdimo ir jo skerdenos įvertinimo išrašyti PVM sąskaitą-faktūrą; 

2.2.4. patikrinti atvežtų gyvulių ženklinimą, lydimuosius dokumentus, sutikrinti gyvulių 

skaičių su veterinariniame pažymėjime nurodytu skaičiumi; 

2.2.5. nustatyti gyvulių kategoriją; 

2.2.6. Pardavėjui pareikalavus, gyvulius nedelsiant pasverti pakartotinai ir nupirkti juos pagal 

pakartotinio svėrimo rezultatus; 

2.2.7. atsiskaityti su Pardavėju už nupirktus gyvulius Gyvulių važtaraštyje nurodyta būdu, 

tvarka ir terminais. 

 

2.3. Gyvulius Pardavėjas perduoda (parduoda), o Pirkėjas priima (nuperka) iš anksto suderintoje, 

Gyvulių važtaraštyje nurodytoje vietoje. Gyvulių perdavimas fiksuojama Šalims pasirašant 

Gyvulių važtaraštį, kuris yra neatskiriama (sudėtinė) Sutarties dalimi. Nuo Gyvulių važtaraščio 

pasirašymo nuosavybės teisė į gyvulius ir jų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina 

Pirkėjui. 

2.4. Pardavėjas patvirtina, kad sutinka ir jam yra priimtina, jog informacija apie paskerstus galvijus 

Pardavėjui būtų pateikta elektroninėmis ryšio priemonėmis (trumpąja (sms) žinute ir/ar el. 

paštu) informaciją siunčiant Gyvulių važtaraštyje nurodytu telefono Nr. ir / ar el. paštu.  

2.5. Pirkėjų atsiskaitymo už superkamus gyvulius tvarką, sąlygas ir terminus reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymas, Lietuvos Respublikos 

žemės ūkio ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. 3D-80 „Dėl papildomų rekvizitų 

pridėtinės vertės mokesčio sąskaitose faktūrose, sąskaitose faktūrose ir kituose žemės ūkio 

produkcijos pirkimo dokumentuose sąrašo“. Pasikeitus bet kuriam iš šių teisės aktų, 

vadovaujamasi pakeitimais. 

 

 

3. ŠALIŲ TURTINĖ ATSAKOMYBĖ 

 

3.1. Pardavėjas, Sutartyje nustatytais terminais nepristatęs gyvulių ar pristatęs Šalių susitarimo ir 

Sutarties sąlygų neatitinkančius reikalavimų gyvulius, Pirkėjui raštu pareikalavus moka 

Pirkėjui baudą 2 proc. nuo nepristatytų gyvulių vertės. 

3.2. Pirkėjas, nenupirkęs Šalių susitarimo ir Sutarties sąlygų atitinkančių gyvulių, Pardavėjui raštu 

pareikalavus moka Pardavėjui baudą 2 proc. nuo nenupirktų gyvulių vertės. 

3.3. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant atlyginti visus Pardavėjo nuostolius, kurie atsiranda dėl to, kad 

gyvulių pirkimo metu Pirkėjas nurodo neteisingą informaciją apie PVM mokėtojo statusą ir 

grąžinti sumokėtą PVM. 

3.4. Pasibaigus Sutartyje nustatytiems atsiskaitymo terminams, Pardavėjas už laikotarpį nuo kitos 

dienos po šio termino pabaigos iki atsiskaitymo dienos turi teisę į pavėluoto mokėjimo 

palūkanas už kiekvieną pradelstą dieną. Palūkanų dydis apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos 

atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo nustatyta tvarka. Pavėluoto mokėjimo 

palūkanos, priskaičiuotos iki atsiskaitymo dienos, ir Pirkėjui pareikalavus sumokamos 

atsiskaitymo dieną kartu su mokėtina už parduotus gyvulius suma. 

3.5. Pardavėjas ir Pirkėjas atleidžiami nuo atsakomybės, jei įsipareigojimų neįvykdė dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure): karo, stichinės nelaimės (smarkios audros, ciklonų, jūrų ar 

upių potvynių, žaibų), boikotų, streikų, teisėtų ar neteisėtų valstybės valdymo institucijų 

veiksmų, gyvulių susirgimo, kritimo ir kt., kaip tai numatyta teisės aktuose. 

 

 

4. KONFIDENCIALUMAS 

4.1. Šalys įsipareigoja išlaikyti informacijos, kurią Šalys suteikė viena kitai vykdydamos Sutartį, 

taip pat Sutarties turinio konfidencialumą ir be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo 
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neatskleisti tokios informacijos jokiems kitiems asmenims, išskyrus įstatymų numatytus 

atvejus. 

4.2. Reikalavimai, numatyti šių sąlygų 4.1 punkte, netaikomi informacijai, kuri: 

4.2.1. jos atskleidimo metu jau buvo viešai skelbta ar kitokiu būdu viešai prieinama plačiajai 

visuomenei; 

4.2.2. po to kai ji buvo kitos Šalies atskleista, yra viešai paskelbiama ar tampa viešai prieinama 

plačiajai visuomenei; 

4.2.3. jos atskleidimo metu buvo Šalies dispozicijoje ir nebuvo tiesiogiai ar netiesiogiai gauta 

iš kitos Šalies; 

4.2.4. buvo teisėtai gauta iš trečiosios šalies, kuri šią informaciją įsigijo be kitai Šaliai duoto 

įsipareigojimo laikyti ją paslaptyje. 

 

 

5. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

5.1. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Gyvulių važtaraštį ir galioja iki tinkamo Šalių 

įsipareigojimų įvykdymo. 

5.2. Šalims galioja tos Bendrosios gyvulių pirkimo sąlygos, kurios galiojo Gyvulių važtaraščio 

pasirašymo metu. 

5.3. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

5.4. Sutartis, nepasibaigus jos galiojimo terminui, gali būti nutraukta: 

5.4.1. jeigu viena iš Šalių nevykdo arba netinkamai vykdo dutartinius įsipareigojimus; 

5.4.2. raštu įspėjus kitą Šalį apie Sutarties nutraukimą prieš 5 dienas; 

5.4.3. Šalių susitarimu. 

5.5. Visi pranešimai ar kiti informacijos perdavimai, reikalaujami ar leidžiami būti sudarytais pagal 

Sutartį, turi būti rašytiniai ir įteikiami asmeniškai, siunčiami registruotu paštu ar Gyvulių 

važtaraštyje nurodytu el. paštu, ir laikomi gautais jei taip asmeniškai pateikiami – pateikimo 

momentu, jei išsiųsti paštu – 5 (penkios) darbo dienos po išsiuntimo, Sutartyje nurodytu adresu, 

o jei išsiųsti el. paštu – tą pačią dieną. 

5.6. Ginčai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl gyvulių kokybės sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka. 

Kiti ginčai sprendžiami derybų būdu, nepavykus išspręsti taikiai – ginčus sprendžia teismas. 


