Gyvūnų globos organizacija „Lesė“

Gyvūno dovanojimo sutartis
20

m.

mėn.
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Gyv. ID

.

.
(miestas)

Viešoji įstaiga „Lesė“ (toliau – „Lesė“ arba Organizacija), įmonės kodas 300709225, registracijos adresas
Savanorių pr. 33-91, 03128 Vilnius, kuriai atstovauja __________________________________

__,

(„Lesės“ atstovo vardas ir pavardė)

ir ______________________ ___________

___ (toliau – Šeimininkas), gyvenantis adresu

(Gyvūno šeimininko vardas ir pavardė)

____________________________________________________________________

__________________,

(Šeimininko adresas)

toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią gyvūno dovanojimo sutartį (toliau – Sutartis):
I. Sutarties dalykas
1.1. Sutartimi Organizacija neatlygintinai perduoda Šeimininkui gyvūną (toliau – Gyvūnas), kurio požymiai
yra:
Gyvūno ID
Gyvūno vardas
Rūšis
Veislė

Lytis
Amžius
Lytinis aktyvumas
Kailio spalva

1.2. Šeimininkas įsipareigoja Gyvūną priimti savo nuosavybėn.
II. Kastracijos
astracijos/sterilizacij
os/sterilizacijos
/sterilizacijos sąlygos
2.1. Jeigu Gyvūnui nėra atlikta sterilizacija/kastracija, Šeimininkas įsipareigoja sterilizuoti/kastruoti Gyvūną
savo lėšomis.
2.2. Esant galimybei ir bendram susitarimui tarp Šalių, Šeimininkas sutinka, Organizacijai suteikus nuolaidą
(apmokėjus dalį ar visą sterilizacijos/kastracijos kainą), pristatyti Gyvūną sterilizacijos ar kastracijos procedūrai
sutartoje veterinarijos klinikoje per sutartą laikotarpį.
2.3. Šeimininkas, apsvarstęs ir suderinęs su Organizacija Sutarties 2.1 ir 2.2 punktus, pažymi savo valią
pasirašydamas vieną iš šių punktų:
2.3.1. Sutinku Gyvūną sterilizuoti/kastruoti savo lėšomis _____________________.
(parašas)

2.3.2. Sutinku Gyvūną sterilizuoti/kastruoti, Organizacijai pritaikius sutartą nuolaidą
sutartoje veterinarijos klinikoje, ir sutinku apmokėti šią sumą ___________________ ________________.
(suma litais)

(parašas)

2.4. Šeimininkas įsipareigoja sterilizuoti/kastruoti Gyvūną iki ______________________ .
(data)

2.5. Šeimininkas įsipareigoja Organizacijai pristatyti (el. paštu arba registruotu laišku) veterinarijos gydyklos
pažymą, liudijančią, kad Gyvūnui buvo atlikta sterilizacija/kastracija, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po
šios operacijos atlikimo.
2.6. Šeimininkui per Sutarties 2.4. punkte nurodytą terminą nepristačius veterinarijos gydyklos pažymos,
liudijančios, kad Gyvūnui buvo atlikta sterilizacija/kastracija, Organizacija turi teisę:
2.6.1. nutraukti Sutartį pagal Sutarties 5.2 punktą;
2.6.2. reikalauti atlyginti susidariusias Gyvūno globos išlaidas po Gyvūno atsiėmimo; Šeimininkas
įsipareigoja šias išlaidas atlyginti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo.
III. Organizacijos įsipareigojimai
3.1. Organizacija įsipareigoja prieš pasirašant Sutartį suteikti Šeimininkui informaciją apie Gyvūno ligas
(jeigu tokių buvo), dabartinę sveikatos būklę, agresijos atvejus bei kitą svarbią informaciją, susijusią su Gyvūno
sveikata, būtina veterinarų priežiūra ir pan.
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3.2. Šeimininkui pageidaujant, Organizacija įsipareigoja prieš pasirašant Sutartį pateikti Šeimininkui Gyvūno
registracijos kortelės, kurią Organizacija pildo pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos
reikalavimus gyvūnų globos namams, kopiją.
3.3. Organizacija įsipareigoja neatlygintinai priimti Gyvūną atgal per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties
pasirašymo, jeigu Šeimininkas nuspręstų Gyvūną grąžinti.
IV.
IV. Šeimininko įsipareigojimai
4.1. Šeimininkas įsipareigoja tinkamai globoti Gyvūną ir juo rūpintis laikydamasis Lietuvos Respublikoje
galiojančių gyvūnų globą, laikymą, naudojimą, veisimą, pervežimą, elgesį su gyvūnais reglamentuojančių teisės
aktų reikalavimų.
4.2. Organizacijai pasiteiravus (arba savo iniciatyva) suteikti informaciją apie Gyvūno likimą (gyvenimo
sąlygas, sveikatą, palikuonis, žūtį ir kt.) po Sutarties pasirašymo neribotą laiką.
4.3. Šeimininkui draudžiama perdovanoti Gyvūną be Organizacijos sutikimo 90 (devyniasdešimt)
kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo.
4.4. Susiklosčius aplinkybėmis, kai Šeimininkas nebegali tinkamai rūpintis Gyvūnu ar jo laikyti, Šeimininkas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti Organizaciją ir, jeigu Organizacija sutinka, grąžinti jai Gyvūną.
4.5. Jeigu Organizacija neturi galimybių ir dėl to nesutinka priimti Gyvūno, Šeimininkas ir Organizacija dėl
Gyvūno tolesnio likimo sprendžia bendru sutarimu.
4.6. Šeimininkas privalo nedelsdamas informuoti Organizaciją, jeigu Gyvūnas dingsta/pabėga.
V. Kitos sąlygos
5.1. Šeimininkui nesilaikant Sutartyje nustatytų įsipareigojimų ir neužtikrinus Gyvūno gerovės, Organizacija
turi teisę nedelsdama informuoti atitinkamas Lietuvos Respublikos institucijas, tiriančias gyvūnų gerovės
pažeidimus.
5.2. Šeimininkui nesilaikant Sutartyje nustatytų įsipareigojimų ir neužtikrinant Gyvūno gerovės, Organizacija
turi teisę Gyvūną atsiimti iš Šeimininko. Tokiu atveju Šeimininkas įsipareigoja per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų
nuo sąskaitos gavimo apmokėti visas Gyvūno globos išlaidas iki jo padovanojimo naujiems šeimininkams.
5.3. Šalys patvirtina, kad perskaitė Sutartį, suprato visas joje aptartas sąlygas ir įsipareigojimus, joms buvo
suteikta visa pagal Sutartį reikalinga informacija, duomenys, pateikti Sutartyje, yra teisingi.
5.4. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja veikti geranoriškai ir sąžiningai, visais būdais siekti užtikrinti
Gyvūno gerovę.
5.5. Šalys įsipareigoja saugoti ir neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo,
naudoti asmens duomenis laikydamosi Lietuvos Respublikos įstatymų ir tik tiek, kiek reikalinga Sutarties
įgyvendinimui.
5.6. Ginčai, kilę iš Sutarties, sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Vilniaus miesto apylinkės
teisme teisės aktų nustatyta tvarka.
5.7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.
V. Šalių rekvizitai ir parašai
Šeimininkas
Vardas, pavardė
Adresas
Telefonas
El. paštas

Organizacija
Įmonė
Reg. adresas
Telefonas
El. paštas

Viešoji įstaiga „Lesė“
Savanorių pr. 33-91, 02303 Vilnius
+370 605 33452
info@lese.lt

Gyvūną
Gyvūną globojęs savanoris
Vardas, pavardė
Telefonas
El. paštas
Šeimininkas
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

Organizacija
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