Gyvūnų globos organizacija „Lesė“

Gyvūno priėmimo sutartis
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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 – Atiduodantis asmuo), gyvenantis adresu

(Atiduodančio asmens vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

______,

(Atiduodančio asmens adresas)

toliau kartu vadinami Šalimis, sudarė šią gyvūno priėmimo sutartį (toliau – Sutartis):
I. Sutarties dalykas
1.1. Sutartimi Atiduodantis asmuo neatlygintinai perduoda Organizacijai gyvūną (toliau – Gyvūnas),
kurio požymiai yra:
Gyvūno rūšis
Veislė
Amžius
Kailio spalva
Ypatingos žymės
Pastebėti
agresyvumo atvejai
Gyvūno atsiradimas

Lytis
Lytinis aktyvumas
Sveikatos būklė
Charakteris

Gyvūnas rastas
Atiduodamas savas
gyvūnas

Radimo vieta arba
buvęs adresas

Radimo data
Atidavimo
priežastis
Kitos pastabos

1.2. Organizacija įsipareigoja Gyvūną priimti savo nuosavybėn.
II. Gyvūno priėmimo są
sąlygos
2.1. Organizacija, priimdama Gyvūną, turi Sutartyje numatytas teises, skirtas užtikrinti kitų gyvūnų,
priklausančių Atiduodančiam asmeniui, gerovę ir užkirsti kelią nepagrįstam gyvūnų dauginimui. Organizacija
priima Gyvūną Šeimininkui įsipareigojus įvykdyti Sutarties 2.2. punkte nurodytą sąlygą (-as).
2.2. Organizacija priima Gyvūną su šia sąlyga (-omis):

(sąlyga ir įvykdymo terminas, pildo „Lesės“ atstovas )

2.3. Jeigu Sutarties 2.2 punkte įrašyta Gyvūno priėmimo sąlyga, Atiduodantis asmuo įsipareigoja ją
įvykdyti iki nurodyto termino __________________.
(parašas)

III. Atiduodančio
Atiduodančio asmens įsipareigojimai
3.1. Atiduodantis asmuo įsipareigoja prieš pasirašant Sutartį suteikti Organizacijai teisingą ir išsamią
informaciją apie Gyvūną, įskaitant informaciją apie Gyvūno ligas (jeigu tokių buvo), dabartinę sveikatos būklę,
agresijos atvejus bei kitą svarbią informaciją.
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3.2. Atiduodantis asmuo galutinai ir negrįžtamai atsisako visų Gyvūno nuosavybės teisių ir negalės
dalyvauti priimant sprendimus dėl tolesnio Gyvūno likimo.
3.3. Atiduodantis asmuo patvirtina, kad yra susipažinęs su Gyvūno laikymo sąlygomis globos namuose ir
supranta Gyvūno laikymo globos namuose rizikas, įskaitant (bet neapsiribojant), kad Gyvūnas gali:
3.3.1. užsikrėsti ir mirti nuo ligų;
3.3.2. būti sužalotas kitų gyvūnų ir mirti nuo sužalojimų;
3.3.3. būti užmigdytas, jeigu dėl agresijos ar ligų kels grėsmę kitiems gyvūnams ar žmonėms.
3.4. Jeigu neįvykdo Gyvūno priėmimo sąlygos pagal Sutarties 2.3 punktą ir/arba sąmoningai nesuteikia
teisingos ir išsamios informacijos apie Gyvūną pagal Sutarties 3.1 punktą, turėdamas tikslą apgaulės būdu
įtikinti Organizaciją priimti Gyvūną, Atiduodantis asmuo įsipareigoja per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo
sąskaitos gavimo apmokėti visas Gyvūno globos išlaidas iki jo padovanojimo naujiems šeimininkams.
3.5. Jeigu Atiduodantis asmuo sąmoningai neatskleidžia teisingos ir išsamios informacijos apie Gyvūno
keliamą pavojų žmonėms, įskaitant agresiją ir sergamas užkrečiamąsias ligas, ir per 10 (dešimt) dienų
karantinavimo laikotarpį Gyvūnas sužaloja arba užkrečia ligomis Organizacijos darbuotojus, savanorius ar kitus
globos namų lankytojus, Atiduodantis asmuo įsipareigoja atlyginti gydymo išlaidas, moralinę žalą ir kitus
nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
3.6. Atiduodantis asmuo laisva valia sutinka paremti Gyvūno išlaikymą
Lt. Atiduodantis asmuo
supranta, kad ši auka yra neprivaloma ir neturi įtakos sprendimui dėl Gyvūno priėmimo ir tolesnei Gyvūno
globos kokybei.
IV.
IV. Organizacijos įsipareigojimai
4.1. Organizacija įsipareigoja tinkamai globoti Gyvūną ir juo rūpintis laikydamasi Lietuvos Respublikoje
galiojančių gyvūnų globą, laikymą, naudojimą, veisimą, pervežimą, elgesį su gyvūnais reglamentuojančių teisės
aktų reikalavimų.
4.2. Organizacija įsipareigoja Atiduodančiam asmeniui pasiteiravus suteikti informaciją apie Gyvūno
likimą (gyvenimo sąlygas, sveikatą, palikuonis, žūtį ir kt.) po Sutarties pasirašymo neribotą laiką.
4.3. Organizacija privalo nedelsdama informuoti Atiduodantį asmenį, jeigu Gyvūnas dingsta/pabėga.
4.4. Atiduodančiam asmeniui pageidaujant, Organizacija įsipareigoja prieš pasirašant Sutartį leisti
Atiduodančiam asmeniui apsilankyti globos namuose ir aprodyti gyvūnų laikymo sąlygas.
V. Kitos sąlygos
5.1. Šalys patvirtina, kad perskaitė Sutartį, suprato visas joje nustatytas sąlygas ir įsipareigojimus, joms
buvo suteikta visa pagal Sutartį reikalinga informacija, duomenys, pateikti Sutartyje, yra teisingi.
5.3. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja veikti geranoriškai ir sąžiningai, visais būdais siekti užtikrinti
Gyvūno gerovę.
5.4. Šalys įsipareigoja saugoti ir neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims be kitos Šalies
sutikimo, naudoti asmens duomenis laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir tik tiek, kiek reikalinga Sutarties
įgyvendinimui.
5.5. Ginčai, kilę iš Sutarties, sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Vilniaus miesto apylinkės
teisme teisės aktų nustatyta tvarka.
5.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.
V. Šalių rekvizitai
rekvizitai ir parašai
Atiduodantis asmuo
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

Atiduodantis asmuo
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

Organizacija
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