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GYVŪNO DOVANOJIMO SUTARTIS  

 

Vilnius, 20__-__-__ 
 

_______________________ (vardas pavardė), gyvenantis ________________________________ (adresas), 

a. k. ________________, toliau Sutartyje – Dovanotojas, iš vienos pusės, ir _______________________ 
(vardas pavardė), gyvenantis ______________________________ (adresas), a. k. _________________, 

toliau Sutartyje – Apdovanotasis, iš kitos pusės, kartu Sutartyje vadinama – Šalys, sudarome šią sutartį: 

 
I.SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1.1 Šia sutartimi Dovanotojas įsipareigoja neatlygintinai perduoti nuosavybės teisėn Dovonotojo globojamą 

gyvūną Apdovanotajam, o Apdovanotasis įsipareigoja priimti dovanojamą gyvūną. 
1.2 Sutarties dalykas – Dovanotojo globojamas gyvūnas (toliau – Gyvūnas), kurio požymiai nurodyti Gyvūno 

perdavimo akte prie šios Sutarties. 

 
II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

2.1 Apdovanotasis įsipareigoja Gyvūną globoti ir juo rūpintis laikantis LR teisės aktų reikalavimų, 

reglamentuojančių elgesį su gyvūnais, jų globą, laikymą, naudojimą, veisimą, transportavimą, savivaldybėse 

galiojančių gyvūnų auginimo ir laikymo taisyklių, bei Dovanotojo rekomendacijų. 

2.2 Apdovanotasis patvirtina, kad turi materialines ir kitokias galimybes globoti dovanojamą Gyvūną, juo 

tinkamai rūpintis, užtikrinti jo gydymą, yra susipažinęs su tokios rūšies ir veislės gyvūnų laikymo specifika. 

2.3. Dovanotojas įsipareigoja prieš perduodant Gyvūną, žodžiu suteikti Apdovanotajam tuo metu jam žinomą 

informaciją apie Gyvūno radimo aplinkybes, sveikatos būklę, elgesį ir pan. 

2.4 Šalys pripažįsta, kad informacija apie dovanojamą gyvūną, jo sveikatos būklę, elgesį ar kitas ypatybes gali 

būti natūraliai nepakankama ar netiksli dėl neaiškių ankstesnių gyvūno laikymo aplinkybių, todėl 

Apdovanotasis įsipareigoja prisiimti visą su tuo susijusią riziką (vėliau paaiškėjusias ligas, padidintus 

poreikius ir kt.). 

2.5 Apdovanotasis įsipareigoja savo lėšomis sterilizuoti/kastruoti Gyvūną, pasirašydamas nuo šios sutarties 

neatskiriamą Pasižadėjimą, išskyrus atvejus, kai gyvūnas jau yra sterilizuotas/kastruotas. 

 
III. ŠALIŲ TEISĖS 

 

3.1 Dovanotojas turi teisę teirautis Apdovanotojo apie tolimesnes gyvūno laikymo sąlygas, sveikatos būklę ir 

kitą susijusią informaciją bei ją publikuoti, esant tokiam poreikiui. 
3.2 Apdovanotasis turi teisę grąžinti Gyvūną per 1 (vieną) mėnesį nuo sutarties sudarymo, jei paaiškėja 

svarbios aplinkybės, neleidžiančios tinkamai rūpintis gyvūnu, šios Sutarties 2.1 straipsnio numatyta tvarka. 

Sutarties 2.4 straipsnyje nurodyta rizika nėra laikoma pakankamu pagrindu gyvūno grąžinimui. 
3.3 Apdovanotasis turi teisę pakartotinai dovanoti Gyvūną tik gavęs raštišką Dovanotojo sutikimą. 

3.4. Apie Gyvūnų nugaišimą ar pradingimą Apdovanotasis turi informuoti Dovanotoją per savaitę laiko nuo 

įvykio. 
 

IV. KITOS SĄLYGOS 

 

4.1 Ši sutartis įsigalioja nuo Gyvūno perdavimo akto pasirašymo momento. 
4.2 Sutartis gali būti keičiama raštu abiejų Šalių susitarimu. 

4.3 Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. 

4.4 Ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami derybomis, o nesusitarus – teismine tvarka. 

Dovanotojas 

Vardas pavardė ____________________ 
A. k. ____________________________ 

Adresas: _________________________ 

Tel.+370 _________________________ 

El. p. ____________________________ 
 

Parašas  __________________________ 

Apdovanotasis 

Vardas pavardė ____________________ 
A. k. ____________________________ 

Adresas: _________________________ 

Tel.+370 _________________________ 

El. p. ____________________________ 
 

Parašas  __________________________ 
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GYVŪNO PERDAVIMO AKTAS 

 

Vilnius, 20__-__-__ 

 

_______________________ (vardas pavardė) iš vienos pusės ir _______________________ (vardas 

pavardė) iš kitos pusės patvirtina, kad pagal tarp Šalių sudarytą Gyvūno dovanojimo sutartį 

Apdovanotojo nuosavybėn perduotas šis Gyvūnas: 

 

Gyvūno registracijos (ženklinimo mikroschema) numeris ___________________________  

Rūšis (pvz. šuo) ____________________________________________________________  

Veislė (pvz. mišrūnas) _______________________________________________________  

Vardas ____________________________________________________________________  

Amžius ____________________________________________________________________  

Sveikatos būklė (pvz. kliniškai sveikas) ___________________________________________  

Kailio spalva  ________________________________________________________________  

Kiti ypatumai ________________________________________________________________  

Pastabos, rekomendacijos  ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASIŽADĖJIMAS 

 

Vilnius, 20__-__-__ 

Aš, _______________________________________________________(Apdovanotojo 

vardas, pavardė, asmens kodas), įsipareigoju, kad Dovanotojo man padovanotam Gyvūnui savo lėšomis 

užtikrinsiu sterilizacijos/kastracijos operacijos atlikimą iki _____________ (data).  
Veterinarinės gydyklos, kurioje bus atlikta minėta operacija, pažymą įsipareigoju pristatyti 

Dovanotojui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po operacijos. 
 

 

Apdovanotojo vardas, pavardė ir parašas  _______________________________________________                                                                         

Dovanotojas 

Vardas pavardė ____________________ 

A. k. ____________________________ 
Adresas: _________________________ 

Tel.+370 _________________________ 

El. p. ____________________________ 
 

Parašas  __________________________ 

 

 

 

 

 

 

Apdovanotasis 

Vardas pavardė ____________________ 

A. k. ____________________________ 
Adresas: _________________________ 

Tel.+370 _________________________ 

El. p. ____________________________ 
 

Parašas  __________________________ 

 


