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SPECIALUS PASIŪLYMAS PAVASARINEI BALTOSIOS 
MEŠKOS MEDŽIOKLEI NUNAVUTE, KANADOJE 

   
Medžioklės datos: 2017 m. balandžio 17 – 29 d., balandžio 27 – gegužės 10 d. 

Skaičiuojama, kad šiaurės Kanadoje gyvena 2/3 viso pasaulio baltųjų meškų populiacijos. Medžioklė vykdoma jūroje, 
ant ledo, geriausiuose plotuose, kurie gali būti nutolę nuo bet kokios inuitų gyvenvietės per 160 kilometrų. Nakvynei ir 

poilsiui medžioklės metu statomos laikinos palapinių stovyklos.   

Medžioklės trukmė: 10 medžioklės dienų. Medžioklė baigiama iš karto, kai tik sumedžiojama meška, net jeigu tai 
įvyksta pirmą ar antrą medžioklės dieną. 

Medžiotojų grupė: 1 medžiotojas ir 1 vedlys (vedlys su šunų kinkiniu ir asistentas). 

 
Medžioklės kaina 1 medžiotojui – 39700 USD 

(įprastinė šios medžioklės kaina – 49000 USD) 
 

Nemedžiojantis palydovas – 9950 USD 

 

 

 
 
Į medžioklės kainą neįskaičiuota: 

 

 Skrydžiai į Otavą ir atgal; 
 Maitinimas viešbutyje ir transferio metu; 

 Medžioklės licencija – 63 USD; 
 Meškos licencija – 1312,50 USD; 

 Pageidaujant: avijaučio medžioklės 

organizavimas – 7650 USD + avijaučio 
licencija – 577.50 USD; 

 Ginklo įvežimo į Kanadą leidimas – 25 CAD 
(≈19 USD); 

 Miegmaišis, drabužiai ir higienos reikmenys; 
 Ginklo nuoma su optika, prišaudymu 

(pageidaujant) – 450 USD + šoviniai; 

 Pageidaujami draudimai, bagažo viršsvoris; 
 Visos papildomos apgyvendinimo, maitinimo 

ir k.t. išlaidos, kurios gali kilti dėl nenumatytų 
aplinkybių (atšaukti skrydžiai ir t.t.), kurie 

kyla ne dėl organizatorių kaltės; 

 Kiti valstybiniai (federaliniai, provincijos) 
mokesčiai (kur taikoma); 

 Arbatpinigiai vedliams; 
 Banko mokestis už vieną pavedimą – 60 USD; 

 Trofėjų paruošimas eksportui, eksportas, 

išmuitinimas Lietuvoje. 
 

 

Į medžioklės kainą įskaičiuota: 

  
 Medžioklės organizavimas; 

 Apgyvendinimas viešbutyje Otavoje ir Arktyje pirmąją bei 
paskutiniąją atvykimo/išvykimo dieną; 

 Visi mokesčiai + bendras administravimo mokestis; 
 Arktinių skrydžių rezervavimo mokestis; 

 Skrydis į/iš Arkties iš/į Otavą; 

 Įmoka Arktikos laukinės gamtos tyrimų fondui;  
 Apgyvendinimas medžioklės metu; 

 Drabužių (eskimų striukės ir šiltų kombinezonų) medžioklei 
Arktyje nuoma; 

 Patyrusio inuitų vedlio su šunų kinkiniu paslaugos visos 

medžioklės metu; 
 Vedlio-asistento su sniego motociklu paslaugos; 

 Pirminis trofėjaus paruošimas; 
 Visas antžeminis transportavimas iš inuitų kaimo iki 

medžioklės vietos. 

 

 
 


