
SUTARTIS

Data: 2021 m. __________ mėn. ___ d.

Miestas: ______________

Šeimininkas ir Auklė toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią Sutartį
(toliau – Sutartis) dėl Augintinio priežiūros:

1. Šalys

Auklė Šeimininkas

Vardas, pavardė

Gim. data
Atstovas, jeigu Auklė yra
14-18 m. (vardas, pavardė,
gim. data)

Adresas

Telefono Nr.

E. paštas

2. Augintinis

Pavadinimas

Elgesio ypatumai,
ligos, maitinimo
reikalavimai

Kita svarbi
informacija

3. Priežiūros apimtis

4. Priežiūros laikotarpis

Nuo: Iki:

5. Kaina ir atsiskaitymas

Kaina: Terminas:

Atsiskaitymo būdas: Sąskaita:

6. Sutarties objektas

6.1. Šia Sutartimi Šeimininkas perduoda Auklei Augintinį laikinai priežiūrai ir atskleidžia visą laikinai
priežiūrai svarbią informaciją bei įsipareigoja už suteiktas paslaugas Auklei sumokėti nustatytais
terminais bei laiku atsiimti Augintinį iš laikinos priežiūros.

6.2. Auklė įsipareigoja priimti Augintinį laikinai priežiūrai ir juo tinkamai rūpintis.

6.3. Ši Sutartis kartu yra ir Augintinio priėmimo-perdavimo Auklei aktas, t. y. pasirašant šią Sutartį
Augintinis yra perduotas Auklei laikinai priežiūrai.

7. Šeimininko pareiškimai ir įsipareigojimai

7.1. Šeimininkas pareiškia, kad yra vienintelis ir teisėtas Augintinio savininkas.

7.2. Šeimininkas turi teisę žodžiu ir (ar) raštu gauti visą reikalingą informaciją apie Augintinio laikinos
priežiūros sąlygas bei tvarką.

7.3. Augintinio Šeimininkas yra išimtinai atsakingas už savo Augintinio elgesį ir veiksmus bei dėl jų
kylančių pasekmių laikinos priežiūros laikotarpiu. Šeimininkas pareiškia, jog Auklė jokiais atvejais ir
jokiomis aplinkybėmis nebus laikoma atsakingu dėl Augintinio elgesio ir veiksmų laikinos priežiūros
metu.
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7.4. Šeimininkas patvirtina, kad suteikė teisingą ar pilną informaciją apie Augintinį ir tuo atveju, jeigu yra
patiriama bet kokio pobūdžio žala, įsipareigoja ją visa apimtimi atlyginti.

7.5. Šeimininkas įsipareigoja atsiimti Augintinį iki sutarto termino pabaigos. Šeimininkas sutinka, kad laiku
neatsiėmus Augintinio ir neinformavus Auklės ilgiau nei 5 kalendorines dienas, Augintinis bus laikomas
apleistu ir atiduotas į Augintinių prieglaudą.

7.6. Šeimininkas patvirtina, kad supranta Augintinio laikinos priežiūros metu galinčias kilti natūralias rizikas
ir pavojus, įskaitant (bet neapsiribojant), kad Augintinis gali susirgti ir/ar numirti nuo ligų, būti sužalotas
kitų gyvūnų ir mirti nuo sužalojimų, pabėgti, nukentėti gaisro, potvynio ar kitos stichinės nelaimės
atveju, būti pavogtas ar užmuštas trečiųjų asmenų, kai minėtuose veiksmuose nėra Auklės kaltės.

7.7. Jeigu Šeimininkas nepateikia teisingos ir išsamios informacijos, nurodytos šios Sutarties 2 punkte bei
informacijos apie Augintinio keliamą pavojų žmonėms, kitiems gyvūnams ar turtui, įskaitant agresiją, ir
sergamas užkrečiamas ligas, ir per laikinos priežiūros laikotarpį Augintinis sužaloja, užkrečia ligomis ar
kitaip padaro žalą Auklei, jos turtui, kitiems asmenims, tai Šeimininkas įsipareigoja atlyginti gydymo
išlaidas, moralinę žalą ir kitus nuostolius pilnai Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

8. Auklės teisės ir įsipareigojimai

8.1. Tinkamai globoti Augintinį ir juo rūpintis laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių gyvūnų
globą, laikymą, naudojimą, pervežimą, elgesį su gyvūnais reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų,
maitinti Augintinį pagal gamintojų rekomenduojamą arba Šeimininko nurodytą normą.

8.2. Dėl Augintinio ligos ar kito negalavimo laikinosios priežiūros metu ir reikalingų su tuo susijusių
veiksmų Auklė nedelsiant informuoja Šeimininką, kuris nusprendžia dėl reikalingų imtis veiksmų.

8.3. Auklė turi teisę, esant reikalui ir siekiant užtikrinti Augintinio, kitų asmenų ar turto apsaugą, pakeisti
Augintinio laikymo sąlygas ir priežiūros būdą bei imtis kitų veiksmų, siekiant minėtų tikslų, o
Šeimininkas įsipareigoja padengti visas su tokiu pasikeitimu susijusias papildomas išlaidas. Kai su
Šeimininku neįmanoma susisiekti, o sprendimus dėl reikalingų veiksmų reikia priimti nedelsiant,
Auklė turi teisę elgtis savo nuožiūra, įskaitant (bet neapsiribojant) Augintinio pristatymą veterinarui ar
jo iškvietimą. Visas su aukščiau minėtais veiksmais susijusias išlaidas įsipareigoja apmokėti
Šeimininkas.

9. Kitos sąlygos

9.1. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki pilno Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį
įvykdymo.

9.2. Sutartis gali būti nutraukta vienos Šalies pateikiant pranešimą kitai Šaliai prieš 3 dienas. Tokiu atveju
Šeimininkas sumoka Auklei , proporcingą Sutarties galiojimo terminui.

9.3. Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja veikti geranoriškai ir sąžiningai, bendradarbiauti ir visais
būdais siekti užtikrinti Augintinio gerovę.

9.4. Šalys įsipareigoja saugoti ir neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims be kitos Šalies
sutikimo, naudoti asmens duomenis laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir tik ta apimtimi, kiek tai
reikalinga Sutarties įgyvendinimui.

9.5. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

9.6. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną Auklei ir
Šeimininkui arba pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais parašais.

9.7. 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.

10. Šalių parašai:

Auklė Šeimininkas

Atstovas (jeigu reikia)
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