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PATVIRTINTA 
UAB „VILNOJA LT“ direktoriaus 

2019-06-14 įsakymu Nr. VĮ-19/06 

 
 

GYVŪNŲ GEROVĖS CENTRAS „VILNOJA“ 
GYVŪNO LAIKINO APGYVENDINIMO VIEŠBUTYJE 

SUTARTIS 

             VLG  

 (reg. Nr. ir data ) 

 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Gyvūnų gerovės centro „VILNOJA“, adresas Saulėlydžio g. 1A, Užilgių km., Trakų sav., LT-21282, Trakų r., 
savininkas, valdytojas ir paslaugų teikėjas yra UAB „VILNOJA LT“, juridinio asmens kodas 302665891, buveinė 
registruota adresu Saulėlydžio g. 1A, Užilgių km., Trakų sav., LT-21282, Trakų r., tel. 8 618 44555, el. paštas 
info@ggc.lt . Gyvūnų gerovės centras „VILNOJA“ ir UAB „VILNOJA LT“ toliau šioje Sutartyje sutrumpintai bei 
apibendrintai vadinama „Viešbutis“. 

1.2. Viešbučio Klientas yra bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra su Viešbučiu sudaręs Gyvūno laikino 
apgyvendinimo Viešbutyje sutartį, apmokėjęs paslaugų kainą ir perdavęs Viešbučiui gyvūną augintinį laikinam 
apgyvendinimui ir priežiūrai. Klientas toliau šioje Sutartyje sutrumpinai vadinamas „Klientu“. 

1.3. Toliau kiekviena atskirai vadinama „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“. 

2. Sutarties dalykas 

2.1. Šia Sutartimi Viešbutis įsipareigoja Klientui suteikti laikiną gyvūno apgyvendinimo ir priežiūros Viešbutyje 
paslaugą, o Klientas įsipareigoja atskleisti visą gyvūno laikinam apgyvendinimui Viešbutyje svarbią informaciją ir 
už suteiktas paslaugas Viešbučiui sumokėti nustatytais terminais bei laiku atsiimti gyvūną iš Viešbučio laikinos 
priežiūros.  

2.2. Ši Sutartis kartu yra ir Kliento gyvūno priėmimo-perdavimo Viešbučiui aktas, t.y. pasirašant šią Sutartį Kliento 
gyvūnas yra perduotas Viešbučiui laikinam apgyvendinimui ir priežiūrai. 

3. Gyvūnų priėmimo Viešbutyje sąlygos ir tvarka 

3.1. Viešbutyje gali būti laikinai apgyvendinami ir prižiūrimi gyvūnai (šunys, katės, šeškai ir kiti smulkieji naminiai 
gyvūnai) ne jaunesni kaip 12 savaičių amžiaus. 

3.2. Šunys, katės ir šeškai privalo būti vakcinuoti, vakcina turi būti galiojanti gyvūno registracijos ir viso gyvūno laikino 
apgyvendinimo Viešbutyje metu.  

3.3. Žmonėms ir (ar) kitiems gyvūnams agresyvūs gyvūnai Viešbutyje yra nepriimami.  

3.4. Kitos taisyklės dėl gyvūnų laikino apgyvendinimo Viešbutyje sąlygų ir priėmimo tvarkos yra reglamentuotos 
Viešbučio patvirtintose „Gyvūnų laikino apgyvendinimo viešbutyje taisyklėse“. 
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4. Gyvūnų laikino apgyvendinimo Viešbutyje tvarka, priežiūros sąlygos bei gyvūno grąžinimas Klientui 

4.1. Gyvūnai Viešbutyje sutartą dieną priimami ir gali būti registruojami nuo 14 iki 20 val., jeigu Šalys nesusitaria dėl 
kitokio priėmimo laiko. 

4.2. Viešbutyje gyvūnų apgyvendinimo patalpos (įranga) bei sąlygos jose yra skirstomos pagal gyvūno rūšį (šuo, katė, 
šeškas, kitas smulkusis gyvūnas). 

4.3. Šunys Viešbutyje gali būti apgyvendinami standartiniuose DOG ECO 9 kv. m. ploto kambariuose su 18 kv. m. 
individualiu lauko kiemeliu ir prabangiuose DOG VIP 12 kv. m. ploto kambariuose su 26 kv. m. individualiu lauko 
kiemeliu, kuriuose yra užtikrinamas individualus grindinis šildymas, natūralus ir dirbtinis apšvietimas. Kitos šunų 
kambarių įrengimo sąlygos yra reglamentuotos Viešbučio patvirtintose „Gyvūnų laikino apgyvendinimo viešbutyje 
taisyklėse“. 

4.4. Katės Viešbutyje yra apgyvendinamos standartiniuose CAT ECO 2,5 kv. m. ploto ir prabangiuose CAT VIP 6 kv. m. 
ploto kambariuose, kuriuose individualus yra užtikrinamas individualus grindinis šildymas, natūralus ir dirbtinis 
apšvietimas. Kitos kačių kambarių įrengimo sąlygos yra reglamentuotos Gyvūnų laikino apgyvendinimo viešbutyje 
taisyklėse. 

4.5. Smulkieji gyvūnai Viešbutyje yra apgyvendinami savuose narveliuose bendrame kambaryje arba pagal 
pageidavimą. 

4.6. Visi gyvūnai Viešbučio patalpose yra apgyvendinami atskirai, išskyrus atvejus, kuomet Klientas turi keletą tos 
pačios rūšies gyvūnų ir pageidauja bei raštu Viešbučiui tai patvirtina, kad jo gyvūnai apgyvendinimo patalpoje 
(įrangoje) būtų laikomi kartu. 

4.7. Gyvūnai Viešbutyje yra šeriami arba Viešbučio maistu ir pagal Viešbučio nustatytą periodiškumą, reglamentuotą 
Viešbučio patvirtintose „Gyvūnų laikino apgyvendinimo viešbutyje taisyklėse“, arba pagal individualius Kliento 
pageidavimus ir (ar) Kliento Viešbučiui pateiktą maistą, jeigu Viešbutis šiuos pageidavimus gali ir sutinka 
įgyvendinti. 

4.8. Šunys apgyvendinimo Viešbutyje metu į lauką yra išvedami ne mažiau kaip 2 kartus per dieną ir ne mažiau kaip po 
30 minučių kiekvieną kartą, arba tokiam pat laikui ir tiek pat kartų yra paleidžiami laisvai lakstyti į tam skirtą 
aptvertą voljerą, kiekvienas šuo atskirai, išskyrus atvejus, kuomet su Klientu yra susitarta dėl keleto šunų 
apgyvendinimo vienoje patalpoje pagal Sutarties 4.3. punktą. 

4.9. Apgyvendinimo Viešbutyje metu katės į lauką nėra ir negali būti išleidžiamos dėl didelės tikimybės pabėgti. Katės 
gali būti išleidžiamos iš savo gyvenamosios patalpos pasivaikščioti laisvai antro Viešbučio aukšto koridoriuje tol, 
kol yra valomi kačių kambariai ir (ar) Klientui susitarus su Viešbučiu individualiai, bet ne daugiau nei 2 kartus per 
dieną. 

4.10. Kiti smulkieji gyvūnai yra nuolat laikomi ir prižiūrimi tik tam skirtoje patalpoje ir (ar) specialioje, atitinkamiems 
gyvūnams skirtoje bei pritaikytoje gyvūnų laikymo įrangoje. 

4.11. Gyvūnas iš Viešbučio turi būti išregistruojamas Sutartyje nurodytą dieną ir ne vėliau kaip 12 valandą, vėliau taikomi 
papildomi mokesčiai. 

4.12. Gyvūnas iš Viešbučio yra išregistruojamas ir Klientui grąžinamas pasirašant Viešbučio patvirtintą „Gyvūno 
išregistravimo iš viešbučio aktą“, kuriame Viešbutis Klientui pateikia ataskaitą su pagrindine informacija apie 
gyvūno laikiną apgyvendinimą Viešbutyje, o Klientas jame privalo pateikti Viešbučiui visas pastabas dėl suteiktų 
paslaugų kokybės, grąžinamo gyvūno būklės, jeigu tokių pastabų turi. Šis aktas yra laikomas gyvūno priėmimo-
perdavimo Kliento žiniai aktu ir yra pasirašomas tiek Kliento, tiek Viešbučio. 

4.13. Kitos taisyklės dėl laikino gyvūnų apgyvendinimo, priežiūros ir grąžinimo yra reglamentuotos Viešbučio 
patvirtintose „Gyvūnų laikino apgyvendinimo viešbutyje taisyklėse“. 
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5. Paslaugų kaina ir apmokėjimo terminai 

5.1. Bendra paslaugų kaina priklauso nuo Kliento pasirinkto paslaugų Viešbutyje paketo, gyvūno laikino 
apgyvendinimo Viešbutyje termino ir yra apskaičiuojama pagal Viešbučio patvirtintose „Gyvūnų laikino 
apgyvendinimo viešbutyje“ taisyklėse nurodytą kainininką.   

5.2. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu Viešbučiui tektų suteikti papildomas paslaugas ir (ar) patirti papildomas 
išlaidas dėl gyvūno priežiūros (pavyzdžiui, būtinos veterinarinės pagalvos suteikimas, kuomet veterinarinė pagalba 
yra būtina ne dėl Viešbučio kaltės, Klientas gyvūną iš Viešbučio išregistruoja ir atsiima vėliau negu susitarta ir pan.), 
Klientas įsipareigoja apmokėti Viešbučio papildomai suteiktas paslaugas ir (ar) patirtas išlaidas pagal Viešbučio 
pateiktą informaciją bei dokumentus. Informacija apie papildomai Viešbučio suteiktas papildomas paslaugas ir 
(ar) Viešbučio papildomas išlaidas yra pateikiama Klientui atsiimant gyvūną ir yra nurodoma Viešbučio 
patvirtintame „Gyvūno išregistravimo iš viešbučio akte“ arba raštu pateikiama Klientui vėliau, jeigu tokios 
informacijos objektyviai nebuvo galima pateikti iškarto. 

5.3. Klientas už paslaugas Viešbučiui įsipareigoja sumokėti pilną kainą Gyvūno laikino apgyvendinimo viešbutyje 
sutarties pasirašymo metu, jeigu Šalys individualiai nesusitaria dėl kitokių mokėjimo terminų. Tuo atveju, jeigu 
Klientui buvo suteiktos papildomos paslaugos, Klientas su Viešbučiu turi pilnai atsiskaityti ne vėliau kaip Gyvūno 
išregistravimo iš viešbučio akto pasirašymo metu, t.y. grąžinant gyvūną Klientui, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.  

5.4. Tuo atveju, jeigu dėl objektyvių priežasčių Klientui buvo suteikta mažiau paslaugų nei apmokėta, Viešbutis 
įsipareigoja perskaičiuoti paslaugų kainą ir grąžinti Klientui nepanaudotą pinigų sumą į jo nurodytą banko sąskaitą 
ne vėliau kaip per 7 dienas nuo Viešbučio patvirtinto „Gyvūno išregistravimo iš viešbučio akto“ pasirašymo dienos.  

6. Viešbučio teisės ir pareigos 

6.1. Viešbutis įsipareigoja laikino gyvūnų apgyvendinimo bei priežiūros paslaugas Viešbutyje organizuoti pagal 
galiojančius ir Viešbučiui taikomus veterinarinius bei gyvūnų gerovės reikalavimus ir, esant reikalui, gyvūnui 
suteikti veterinarinę pagalbą. 

6.2. Viešbutis įsipareigoja teikti paslaugas pagal individualias su Klientu suderintas sąlygas ir Kliento nurodymus. Jeigu 
Kliento nurodymai prieštarauja galiojantiems teisės aktams, bendrosioms šios Sutarties sąlygoms, Viešbučio 
patvirtintas „Gyvūnų laikino apgyvendinimo viešbutyje taisykles“, nusistovėjusiai (įprastai) gyvūnų gerovės ir 
interesų užtikrinimo praktikai, tai Viešbutis turi teisę atsisakyti vykdyti tokius nurodymus ir sutartį vienašališkai 
nutraukti. 

6.3. Klausimais, kurie nėra tiesiogiai reglamentuoti teisės normomis, Viešbutis įsipareigoja vadovautis nusistovėjusia 
(įprasta) gyvūnų gerovės ir interesų užtikrinimo praktika, savo darbuotojų profesine patirtimi, siekdamas Kliento 
ir gyvūno gerovės bei interesų apsaugos. 

6.4. Viešbutis turi teisę prioritetą teikti gyvūno gerovei ir interesams, kuomet yra vertinamas Viešbučio, Kliento ir 
gyvūno teisinis santykis. 

6.5. Viešbutis turi teisę nukrypti nuo sutarties sąlygų ar Kliento nurodymų tuo atveju, jeigu pagal konkrečias aplinkybes 
tai yra būtina dėl Kliento gyvūno gerovės bei interesų užtikrinimo ir jeigu Viešbutis objektyviai negalėjo iš anksto 
Kliento atsiklausti. Šiuo atveju Viešbutis privalo raštu pranešti Klientui apie nukrypimus, kai tik pasidaro galima 
pranešti, bet ne vėliau kaip gyvūno išregistravimo iš Viešbučio dieną, atitinkamą informaciją nurodydamas 
Viešbučio patvirtintame „Gyvūno išregistravimo iš viešbučio akte“. 

6.6. Viešbutis įsipareigoja savo veikloje naudoti tik veterinarinius reikalavimus atitinkantį gyvūnų maistą, užtikrinti 
gyvūnų šėrimą pagal visas gamintojo rekomendacijas ir (ar) Kliento pateiktą informaciją dėl gyvūno mitybos 
specifikos.  

6.7. Viešbutis įsipareigoja susiekti su Klientu Sutarties 7.8. ir 7.9. punktuose nustatyta tvarka visais einamaisiais ir 
skubiais atvejais, kuomet gali kilti ir (ar) dėl objektyvių aplinkybių kyla poreikis pakeisti Sutartyje numatytas laikino 
gyvūno apgyvendinimo Viešbutyje sąlygas, o taip pat kitais svarbiais su gyvūno priežiūra susijusiais klausimais, 
pavyzdžiui, gyvūno sveikatos būkle, maitinimo problemomis ir pan. 

6.8. Viešbutis įsipareigoja gyvūno gražinimo Klientui metu užpildyti Viešbučio patvirtintą „Gyvūno išregistravimo iš 
viešbučio aktą“ ir jame pateikti Klientui suteiktų paslaugų ataskaitą bei kitą esminę informaciją.  
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6.9. Viešbutis įsipareigoja atlyginti Klientui nuostolius, jeigu jie atsirado dėl Viešbučio kaltės.  

6.10. Viešbutis turi teisę iš Kliento gauti išsamią informaciją apie gyvūną, jo sveikatos būklę, mitybos specifiką, 
charakterio ypatybes, (ne)agresyvumą žmonėms ir (ar) kitiems gyvūnams bei kitas svarbias aplinkybes siekiant 
tinkamo šios Sutarties įvykdymo. 

6.11. Viešbutis turi teisę laiku gauti Klientui suteiktų paslaugų apmokėjimą. 

6.12. Viešbutis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį remiantis Sutarties 10.4., 10.5., 10.8. punktuose numatytais 
pagrindais.    

6.13. Klientui neatsiėmus gyvūno Sutartyje nustatytais terminais ir nesusitarus su Viešbučiu dėl Sutarties pratęsimo, 
Viešbutis turi teisę imtis galiojančiuose teisės aktuose numatytų priemonių dėl bešeimininkių gyvūnų priežiūros 
perdavimo kompetentingiems subjektams.  

7. Kliento teisės ir pareigos  

7.1. Klientas turi teisę žodžiu ir (ar) raštu gauti visą reikalingą informaciją apie gyvūnų laikino apgyvendinimo ir 
priežiūros Viešbutyje sąlygas bei tvarką. 

7.2. Klientas turi teisę derinti su Viešbučiu individualias gyvūno laikino apgyvendinimo ir priežiūros sąlygas, jeigu 
Viešbutis turi galimybes ir sąlygas tokias individualias sąlygas realiai įgyvendinti. 

7.3. Klientas turi teisę pasirinkti gyvūno laikino apgyvendinimo Viešbutyje patalpos (įrangos) tipą ir papildomas 
Viešbučio teikiamas paslaugas, atsižvelgiant į Viešbučio užimtumą. 

7.4. Klientas, pasirinkdamas gyvūno šėrimą Viešbutyje naudojamu gyvūnų maistu, turi teisę susipažinti su gyvūnų 
maisto gamintojo pateikiama informacija apie sudėtį, gyvūno šėrimo rekomendacijas bei normas. Klientas, 
pasirinkdamas gyvūno šėrimą Viešbutyje naudojamu gyvūnų maistu, įsipareigoja įvertinti individualias aplinkybes 
dėl savo gyvūno mitybos specifikos bei sveikatos būklės. 

7.5. Klientas turi teisę gauti suteiktų paslaugų Viešbutyje ataskaitą, kuri yra pateikiama Viešbučio patvirtintame 
„Gyvūno išregistravimo iš viešbučio akte“. 

7.6. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šios Sutarties 10.4. ir 10.7. punktuose numatytais pagrindais.  

7.7. Klientas turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, jeigu jie atsirado dėl Viešbučio kaltės.  

7.8. Klientas įsipareigoja atlyginti Viešbučiui nuostolius, jeigu jie atsirado dėl gyvūno kaltės.  

7.9. Klientas įsipareigoja pateikti Viešbučiui tikslius savo asmens bei kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, adresą, 
telefoną, el. pašto adresą), kuriais Viešbutis su Klientu galėtų susiekti tiek einamaisiais, tiek skubiais atvejais. Šalys 
susitaria, kad Viešbutis gyvūno apgyvendinimo Viešbutyje metu bus laikomas tinkamai įvykdęs savo pareigą 
informuoti Klientą, jeigu Viešbutis bandys susiekti su Klientu jo nurodytu telefonu 3 (tris) kartus, 1 (vienos) 
valandos intervalais ir išsiųs el. laišką Klientui po trečiojo skambučio, jeigu atvejis nėra skubus, ir 3 (tris) kartus, 30 
(trisdešimt) minučių intervalais ir išsiųs el. laišką Klientui po trečiojo skambučio, jeigu atvejis yra skubus. Viešbutis 
pasilieka teisę šią informavimo pareigą atlikti ir kitokia tvarka, jeigu atvejis yra ypatingai skubus ir bendroji Kliento 
informavimo tvarka objektyviai negali būti taikoma siekiant užtikrinti gyvūno gerovę bei interesus.  

7.10. Klientas įsipareigoja pateikti Viešbučiui tikslius antrojo kontaktinio asmens duomenis, kuris prireikus galėtų ir 
Kliento būtų pasirinktas kaip galintis priimti visus sprendimus, susijusius su gyvūno laikymu Viešbutyje ir (ar) 
gyvūno augintinio sveikata ir (ar) gydymu, kai su Klientu Viešbučiui nepavyksta susisiekti. Su antruoju kontaktiniu 
asmeniu Viešbutis susisiekia tik tuomet, kuomet su Klientu nepavyko susisiekti Sutarties 7.8. punkte numatyta 
bendrąja tvarka. Susisiekimui su kontaktiniu asmeniu taikomos tos pačios Sutarties 7.8. punkte numatytos 
taisyklės kaip ir susisiekimui su Klientu. Nepavykus susisiekti ir su kontaktiniu asmeniui, Viešbutis skubiais atvejais 
turi teisę pats priimti sprendimus, susijusius su gyvūno sveikata ir (ar) gydymu, laikydamasis veterinarijos gydytojo 
rekomendacijų, kuomet tai yra objektyviai būtina siekiant užtikrinti gyvūno gerovę bei interesus. Šalys susitaria, 
kad bet kokie ginčai su kontaktiniu asmeniu dėl jo priimtų sprendimų bus sprendžiami Kliento ir kontaktinio 
asmens tiesiogiai.   

7.11. Klientas įsipareigoja Viešbučiui raštu, Sutarties 13 dalyje, pildomoje Kliento, atskleisti visą paslaugų suteikimui 
reikalingą informaciją apie gyvūno sveikatos būklę.  
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7.12. Klientas įsipareigoja raštu, Sutarties 13 dalyje, pildomoje Kliento, Viešbučiui pateikti išsamią informaciją apie savo 
gyvūno mitybos specifiką, jeigu ji skiriasi nuo standartinių mitybos taisyklių ar susitarti su Viešbučiu dėl individualių 
gyvūno maitinimo taisyklių. 

7.13. Klientas įsipareigoja raštu, Sutarties 13 dalyje, pildomoje Kliento, Viešbučiui pateikti išsamią informaciją apie savo 
gyvūno charakterio ypatybes. 

7.14. Siekiant užtikrinti Viešbučio darbuotojų bei kitų Viešbutyje laikinai apgyvendintų gyvūnų saugumą, Klientas 
įsipareigoja būti itin atidus ir sąžiningas dėl informacijos apie gyvūno augintinio (ne)agresyvumą žmonėms ir (ar) 
kitiems gyvūnams atskleidimo raštu, Sutarties 13 dalyje, pildomoje Kliento.  

7.15. Klientas įsipareigoja atsiimti gyvūną iš Viešbučio ne vėliau kaip Sutartyje numatytą dieną ir valandą, o taip pat 
pasirašyti Viešbučio patvirtintą „Gyvūno išregistravimo iš viešbučio aktą“ bei jame nurodyti visas pastabas ir (ar) 
pretenzijas Viešbučiui, jeigu tokių turi. Gyvūno neatsiėmimo iš Viešbučio teisinės pasekmės yra numatytos 
Sutarties 8.5. ir 9.3. punktuose. 

7.16. Sutarties 7.11., 7.12., 7.13., 7.14. punktuose numatytos Kliento pareigos yra esminės šios Sutarties ir tinkamo 
Viešbučio paslaugų teikimo sąlygos, todėl Šalys susitaria dėl griežto jos laikymosi ir Viešbučio teisės vienašališkai 
nutraukti Sutartį Klientui jas pažeidus pagal Sutarties 10.8. punktą ir (ar) taikyti Sutarties 8.5. bei 9.3. punktuose 
nurodytas teisines priemones. 

8. Viešbučio ir Kliento atsakomybė bei rizikos pasidalinimas 

8.1. Viešbutis laikino gyvūno apgyvendinimo Viešbutyje metu atsako už veterinarijos, gyvūnų gerovės bei susitarimo 
su Klientu reikalavimus atitinkantį gyvūno laikymą, priežiūrą ir šėrimą, o taip pat už veterinarinės pagalbos gyvūnui 
organizavimą ir suteikimą, jeigu tokios veterinarinės pagalbos prireiktų. 

8.2. Jeigu Klientas pasirinko gyvūno šėrimą Viešbučio naudojamu gyvūnų maistu ir Viešbutyje nustatytu periodiškumu, 
Viešbutis atsako už šio gyvūnų maisto tinkamumą vartoti, tačiau riziką dėl šio maisto tinkamumo konkrečiam 
Kliento gyvūnui prisiima Klientas, individualiai įvertinęs savo gyvūno sveikatos būklę, mitybos specifiką ir kitas 
svarbias aplinkybes, kurios yra žinomos išimtinai tik jam kaip gyvūno savininkui (laikytojui).  

8.3. Jeigu Klientas pasirinko gyvūno šėrimą savo pasirinktu gyvūnų maistu ir savo pasirinktu periodiškumu, Klientui 
tenka atsakomybė tiek už šio gyvūnų maisto tinkamumą gyvūnams vartoti, tiek už šio gyvūnų maisto tinkamumą 
konkrečiam Kliento gyvūnui. Viešbutis tokiu atveju yra atsakingas tik už tinkamą šio gyvūnų maisto laikymą ir 
saugojimą Viešbutyje. 

8.4. Klientas atsako už teisingos ir išsamios informacijos apie gyvūno sveikatos būklę, mitybos specifiką, gyvūno 
charakterio ypatumus, (ne)agresyvumą kitiems žmonėms ir (ar) gyvūnams bei kitų svarbių aplinkybių atskleidimą 
Viešbučiui. Klientas, tyčia nuslėpęs ar per neapdairumą nepilnai atskleidęs Viešbučiui jo prašomą pateikti 
informaciją bei duomenis apie gyvūną, neturi teisės kelti Viešbučiui pretenzijų dėl galimų neigiamų tokio 
neinformavimo pasekmių. Tuo atveju, jeigu dėl tokio neteisėto Kliento neveikimo Viešbučiui ir (ar) trečiajam 
asmeniui buvo padaryta žala, Klientas įsipareigoja ją atlyginti. 

8.5. Šalys susitaria ir Klientas sutinka, kad tuo atveju, jeigu pasibaigus Sutarties terminui Klientas ar jo nurodytas 
kontaktinis asmuo neatsiims gyvūno iš Viešbučio ar iki Sutarties termino pabaigos nebus susitaręs su Viešbučiu 
dėl laikino gyvūno apgyvendinimo Viešbutyje paslaugų pratęsimo, tai Viešbutis, remiantis galiojančiais teisės 
aktais dėl bepriežiūrių gyvūnų, įspės Klientą ir jo nurodytą kontaktinį asmenį el. paštu, kad gyvūnas sutartu laiku 
iš Viešbučio yra neatsiimtas ir jeigu jis nebus atsiimtas praėjus 1 (vienai) parai nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos, 
tai Viešbutis informuos policiją ir (ar) savivaldybės administraciją dėl bepriežiūrio gyvūno buvimo jo žinioje ir turės 
teisę perduoti bei perduos gyvūną policijos ir (ar) savivaldybės administracijos nurodytam subjektui ir (ar) bet 
kokiai kitai viešai ar privačiai gyvūnų globos įstaigai, kuri sutinka perimti bepriežiūrio gyvūno globą bei priežiūrą, 
o Klientas privalės atlyginti priverstinio gyvūno apgyvendinimo ir priežiūros Viešbutyje įkainį už kiekvieną parą bei 
30 (trisdešimt) procentų vienos paros gyvūno apgyvendinimo Viešbutyje įkainio baudą už kiekvieną pradelstą 
gyvūno atsiėmimo iš Viešbučio dieną. 
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9. Šalių atsakomybė už Sutarties pažeidimą 

9.1. Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, privalo atlyginti kitai Šaliai 
padarytus nuostolius. 

9.2. Šalis, pažeidusi piniginio mokėjimo kitai Šaliai terminą, privalo sumokėti nukentėjusiajai Šaliai 5 (penkių) procentų 
dydžio metines palūkanas už kiekvieną pradelsto mokėjimo dieną. Šios palūkanos yra laikomos minimaliais kitos 
Šalies nuostoliais už piniginės prievolės įvykdymo termino pažeidimą. Šalis, patyrusi bei įrodžiusi ir kitus 
nuostolius, turi teisę reikalauti iš kitos Šalies ir jų atlyginimo. 

9.3. Jeigu Klientas pažeidžia Sutarties 7.14. punkte numatytą pareigą atsiimti gyvūną iš Viešbučio ne vėliau kaip iki 
Sutartyje numatyto termino pabaigos, tai Klientas privalo apmokėti kiekvieną laikino gyvūno apgyvendinimo 
Viešbutyje parą pagal atitinkamus Viešbučio įkainius ir papildomai sumokėti 30 (trisdešimt) procentų vienos paros 
Viešbučio įkainio baudą už kiekvieną pradelstą gyvūno atsiėmimo iš Viešbučio dieną. Ši nuostata nereiškia, kad 
Viešbutis privalo Kliento gyvūną apgyvendinti Viešbutyje neribotą terminą ir netaikyti Sutarties 8.5. punkte 
numatytos bepriežiūrio gyvūno perdavimo kompetentingam subjektui tvarkos. Viešbutis pasilieka teisę pats 
nuspręsti, įvertinęs Viešbučio užimtumą ir kitas svarbias aplinkybes, ar taikyti Sutarties 8.5. punkte numatytą 
bepriežiūrio gyvūno perdavimo atitinkamiems subjektams tvarką, ar apgyvendinti gyvūną Viešbutyje papildomam 
terminui Kliento sąskaita. Gyvūno apgyvendinimo Viešbutyje papildomam terminui Kliento sąskaita laikotarpis 
negali būti ilgesnis kaip 7 paros.  

9.4. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis 
neįvykdyta ar netinkamai įvykdytą dėl nenugalimos jėgos (force majeure), t.y. aplinkybių, kurių ji negalėjo 
kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir įrodo, kad ji kad negalėjo užkirsti kelio šių 
aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui ir jeigu laikomasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje 
numatytų nenugalimos jėgos taikymo sąlygų. 

10. Sutarties pakeitimas, nutraukimas ir pabaigos teisinės pasekmės 

10.1. Sutartis bet kada gali būti pakeista ar nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu. 

10.2. Jeigu gyvūno apgyvendinimo Viešbutyje metu iškyla objektyvus poreikis pakeisti šios Sutarties sąlygas, pavyzdžiui, 
dėl gyvūno maitinimo periodiškumo, gyvūnui duodamo maisto, dėl gyvūno apgyvendinimo patalpos pakeitimo, 
dėl papildomų paslaugų teikimo ir (ar) kitų pagrindinių šios Sutarties sąlygų, tai Šalys susitaria, kad Viešbutis 
kreipsis ir informuos Klientą ar jo nurodytą kontaktinį asmenį šios Sutarties 7.8. ir 7.9. punktuose nustatyta tvarka 
ir susitars su Klientu ar jo nurodytu kontaktiniu asmeniu dėl konkrečių šios Sutarties sąlygų pakeitimų ir tolesnio 
šios Sutarties vykdymo.  

10.3. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu poreikis pakeisti šios Sutarties pagrindines sąlygas yra ypač skubus, Viešbutis 
turi teisę pakeisti pagrindines Sutarties sąlygas vienašališkai, vadovaudamasis gyvūnų gerovės bei interesų 
prioritetu ir, esant reikalui, remiantis veterinarijos gydytojo rekomendacijomis. Tokiu atveju Viešbutis įsipareigoja 
nedelsiant informuoti Klientą ar jo nurodytą kontaktinį bei susitarti su Klientu ar jo nurodytu kontaktiniu asmeniu 
dėl tolesnio šios Sutarties vykdymo ir Sutarties sąlygų pakeitimo. 

10.4. Tuo atveju, jeigu Klientui ir Viešbučiui nepavyksta susitarti dėl tolesnio šios Sutarties vykdymo ir Sutarties sąlygų 
pakeitimo, tai abi Šalys įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Tokiu atveju gyvūnas iš Viešbučio turi būti 
išregistruojamas ir Kliento ar jo kontaktinio asmens atsiimamas per 24 valandas, Viešbučio darbo valandų metu, 
terminą skaičiuojant nuo pranešimo el. paštu apie vienašališką Sutarties nutraukimą išsiuntimo momento ir jeigu 
Šalys nesusitaria dėl kitokio termino bei sąlygų.  

10.5. Vienašališko šios Sutarties nutraukimo teisę Viešbutis turi ir tuo atveju, jeigu Kliento nurodymai dėl gyvūno laikino 
apgyvendinimo Viešbutyje bei priežiūros prieštarauja galiojantiems teisės aktams, esminėms šios Sutarties 
sąlygoms, Viešbučio patvirtintoms „Gyvūnų laikino apgyvendinimo viešbutyje taisyklėms“, nusistovėjusiai 
(įprastai) gerajai gyvūnų gerovės ir interesų užtikrinimo praktikai. Tokiu atveju gyvūnas iš Viešbučio turi būti 
išregistruojamas Sutarties 10.4. punkte numatyta tvarka ir terminais.  

10.6. Vienašališko Sutarties nutraukimo atveju Klientas ir Viešbutis įsipareigoja perskaičiuoti Viešbučio paslaugų kainą 
pagal faktiškai suteiktas Viešbučio paslaugas ir, esant Kliento permokai, įsipareigoja ją grąžinti Klientui per 7 darbo 
dienas į Kliento nurodytą banko sąskaitą. Tuo atveju, jeigu perskaičiavus Viešbučio paslaugų kainą Klientas turi 
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sumokėti papildomai, tai Klientas įsipareigoja tą padaryti ne vėliau kaip gyvūno išregistravimo iš Viešbučio 
momentu, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.  

10.7. Klientas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir nesant Viešbučio kaltės, pateikdamas Viešbučiui rašytinį 
pranešimą. Tokiu atveju Klientas privalo sumokėti Viešbučiui paslaugų kainos dalį, proporcingą suteiktoms 
paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas Viešbučio išlaidas, kurias Viešbutis, norėdamas įvykdyti Sutartį, padarė iki 
rašytinio pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš Kliento, jeigu jos nebuvo Kliento apmokėtos anksčiau. 
Atsiskaitymas su Viešbučiu ir gyvūno išregistravimo iš Viešbučio tvarka tokiu atveju yra vykdoma pagal Sutarties 
10.4. punkte nustatytą tvarką ir terminus.  

10.8. Viešbutis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį su Klientu dėl esminio Sutarties pažeidimo, pavyzdžiui, kuomet 
Klientas tyčia nuslėpė ar per neapdairumą nepilnai atskleidė svarbią informaciją apie gyvūno agresyvumą 
žmonėms ir (ar) kitiems gyvūnams, apie gyvūno charakterį, gyvūno sveikatos būklę, mitybos specifiką ir pan. 
Atsiskaitymas su Viešbučiu ir gyvūno išregistravimo iš Viešbučio tvarka tokiu atveju yra vykdoma pagal Sutarties 
10.4. punkte nustatytą tvarką. 

10.9. Sutartis baigiasi ją įvykdžius ir (ar) suėjus Šalių sutartam gyvūno laikino apgyvendinimo Viešbutyje terminui ir (ar) 
kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais bendraisiais pagrindais. Sutarties pabaiga neatleidžia 
Šalių nuo tų savo įsipareigojimų įvykdymo, kurie atsirado dar iki Sutarties pabaigos momento ir pagal savo prigimtį 
turi būti Šalies įvykdyti net ir pasibaigus Sutarčiai. 

11. Ginčų sprendimas 

11.1. Šalys įsipareigoja dėti pastangas, jog kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar 
susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, būtų sprendžiamas remiantis gera šalių valia ir 
tarpusavio derybų keliu, visų pirma pateikiant kitai Šaliai rašytinę pretenziją su reikalavimais. Tik tada, jeigu ginčo 
Šalims nepavyktų išspręsti derybų keliu, Šalys susitaria perduoti ginčą teismui, pagal Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodekse numatytas teismingumo taisykles. 

12. Baigiamosios nuostatos 

12.1. Visos iš šios Sutarties kylančios teisės ir pareigos bei kitos Sutarties sąlygos yra aiškinamos pagal Lietuvos 
Respublikos teisę. 

12.2. Jei nors viena šios Sutarties nuostata būtų pripažįstama negaliojančia, tai visos likusios nuostatos galioja Šalims 
pilna apimtimi ir yra privalomos. 

12.3. Sutarties Šalies pranešimai, kuriuos pagal Sutartį yra privaloma pateikti raštu, kitai Šaliai gali būti siunčiami 
registruotu laišku, įteikiami pasirašytinai ar siunčiami el. paštu, Šalies pasirinkimu. Šalys susitaria, jog el. paštu 
siunčiami pranešimai laikomi įteiktais kitai Šaliai sekančią darbo dieną nuo pranešimo išsiuntimo dienos, išskyrus 
atskirus atvejus, kuomet ši Sutartis numato kitokį terminą. 

12.4. Sutarties Šalies rašytiniai pranešimai kitai šaliai turi būti siunčiami Sutartyje nurodytu adresu ir (ar) Šalies Sutartyje 
nurodytu el. pašto adresu. 

12.5. Šalys įsipareigoja pasikeitus kontaktiniams duomenims informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi apie kontaktinių 
duomenų pasikeitimą, prisiima visą su tuo susijusią riziką ir negali reikšti pretenzijų dėl netinkamo informavimo. 

12.6. Ši Sutartis yra sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną. Kiekvienas egzempliorius 
bus laikomas originalu ir turės vienodą teisinę galią.  

 

 

 

 

 

 

 


