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                 APGYVENDINIMO   PASLAUGŲ TEIKIMO  SUTARTIS   NR.---------               

                                                                                                                 

                                                          20         m.           mėn.             d. 

 

 

               Ši paslaugų teikimo sutartis (toliau  - Sutartis ) sudaryta tarp kaimo turizmo sodybos     „Elnio sapnas““  šeimininkės  - 

Irenos Sakalauskienės  (toliau – Paslaugos teikėjas )  ir  

Juridinio/fizinio asmens pavadinimas .......................................................................................................... ....................... 

įmonės kodas...................................................., 

buveinės adresas..................................................................................................................................  

atstovaujamas................................................................................................................ ..................... veikiančio pagal 

.......................................................................................(toliau –Užsakovas).  Paslaugų teikėjas  ir Užsakovas toliau kartu vadinami 

Šalimis , o kiekvienas atskirai – Šalimi . 

 

1. Sutarties dalykas: 

1.1. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Užsakovui apgyvendinimo (kaimo turizmo), o Užsakovas 

įsipareigoja naudotis teikiamomis paslaugomis laikydamasis šioje Sutartyje nustatytų reikalavimų, laiku bei 

tinkamai už šias paslaugas sumokėti.  

1.2. Paslaugų teikėjas teikia Užsakovui šias apgyvendinimo ( kaimo turizmas) : 

............ asmenų  apgyvendinimas  ..............parai (-oms) Namo Nr. 1; Namo Nr. 2, vasarnamyje (reikalinga 

pabraukti)  nuomos kaina parai ........................................... Eur. 

Kita................................................................................................................................    

 

2.  Paslaugų teikėjas įsipareigoja : 

2.1. Sodybos “Elnio sapnas” Name Nr. 1; Name Nr. 2, vasarnamyje (pabraukti) teikti  apgyvendinimo (kaimo 

turizmo) paslaugas (apgyvendinimo, pramogų, poilsio  ir kitų poreikių tenkinimas), dėl kurių Šalys susitaria 

šia Sutartimi. 

2.2. Užsakovui pateikti tikslią  ir teisingą informaciją apie apgyvendinimo (kaimo turizmo) paslaugų teikimo 

vietą, apgyvendinimo ir kitų teikiamų paslaugų pasirinkimą bei kainas. 

2.3. Nedidinti paslaugų paros kainos, nurodytos užsakymo priėmimo metu. 

2.4. Išankstinį apgyvendinimo paslaugų užsakymą(rezervavimą) Paslaugų teikėjas įsipareigoja registruoti  raštu 

arba kompiuterinėse laikmenose. Užsakovui pageidaujant, užsakymas patvirtinamas raštu . Už išankstinį 

užsakymo(rezervavimo) priėmimą Paslaugos teikėjas turi teisę reikalauti išankstinio rezervacijos mokesčio, 

kurio dydis – 30 % visos mokėtinos sumos. 

3.      Užsakovas įsipareigoja : 

3.1. Atvykti į sodybą  „Elnio sapnas“  ne  anksčiau kaip pirmosios paslaugų teikimo        dienos  14 val.  ir  išvykti  

ne vėliau  kaip paskutinės paslaugų teikimo paros  12 val., jei su Paslaugų teikėju nesuderintas kitas 

atvykimo ir išvykimo laikas. 

3.2. Saugoti  bei tausoti Paslaugų teikėjo turtą, laikytis saugos, priešgaisrinės apsaugos  ir aplinkosaugos 

reikalavimų. Už padarytą materialinę žalą Užsakovas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka. 

3.3. Užsakovas privalo informuoti Paslaugos teikėją apie pastarojo turtui padarytą žalą ir  nedelsdamas , bet ne 

vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, pilnai atlyginti Paslaugų teikėjui padarytą žalą. 

3.4. Laikytis saugaus elgesio ir poilsio reikalavimų, užtikrinti su juo atvykusių asmenų  saugumą  ir tinkamą 

elgesį. Paslaugų teikėjas neatsako už jokią Užsakovo ar su juo atvykusių asmenų patirtą žalą, išskyrus 

atvejus, kai tokia žala padaroma dėl Paslaugų teikėjo kaltės. 

3.5. Sodyba “Elnio sapnas” skirta ramiam, saugiam poilsiui, todėl Užsakovas įsipareigoja kartu atvykusius 

asmenis supažindinti  sodybos  „Elnio sapnas“ taisyklėmis bei atsako už elgesį ir padarytą materialinę žalą . 

Sodyboje „Elnio sapnas“ draudžiama : 

3.5.1. triukšmauti, leisti lauke muziką; 

3.5.2. triukšmauti po 22 val.; 

3.5.3. gadinti, naikinti,   laužyti,  teršti sodybos teritoriją ir joje esantį turtą; 

3.5.4. iš anksto nesuderinus su Paslaugų teikėju  leisti fejerverkus, kūrenti laužus ar  pan.; 

3.5.5. į sodybą atsivežti ar joje naudoti ginklus, aplinkai ir žmonėms pavojingas  

          medžiagas; 

3.5.6. be Paslaugų teikėjo leidimo atvykti kitiems žmonėms; 

3.5.7. rūkyti patalpose; 

3.5.8. šiukšlinti; 

3.5.9. iš anksto  nesuderinus su Paslaugos teikėju atsivežti gyvūnus. 

                               3.6.     Prieš išvykstant - Paslaugos teikėjui priduoti patalpas ir inventorių. 

 

        

 

                         4.                        Paslaugų kaina ir apmokėjimas: 
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  4.1.         Už Paslaugų teikėjo remiantis šia Sutartimi suteiktas paslaugas Užsakovas įsipareigoja sumokėti             

Paslaugų teikėjui         sutartą ............................eurų sumą. 

 

                     5.          Atsakomybė : 

Užsakovas atsako už visą jo ar su juo atvykusių asmenų Paslaugų teikėjui padarytą žalą .  

5.1. Užsakovui ar su juo atvykusiems asmenims padarius Paslaugų teikėjui žalos, Užsakovas  privalo 

apie tai nedelsdamas pranešti Paslaugų teikėjui, kuris įvertina padarytą žalą ir nurodo 

atlygintinos žalos dydį. Užsakovas privalo atlyginti Paslaugų teikėjui padarytą žalą 

nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną . 

5.2. Užsakovui nesutinkant su Paslaugų teikėjo žalos įvertinimu,  Užsakovas turi teisę  žalą atlyginti 

ne  vėliau   kaip per 3  (tris) darbo dienas nupirkdamas ir paslaugų teikėjui  neatlygintinai 

pristatydamas naują, sugadintam daiktui tapatų daiktą arba, Paslaugų teikėjui sutikus, 

sugadintam daiktui lygiavertį daiktą.  Tokiu  atveju Užsakovas  taip pat  privalo atlyginti  

nupirkto daikto montavimo, įdiegimo  ir pan.  išlaidas, jei jos būtinos Paslaugų teikėjo patirtai 

žalai visiškai atlyginti. 

5.3.  Jei Užsakovas ar su juo atvykę asmenys nesilaiko šioje Sutartyje nustatytų ir tinklalapyje 

www.elniosapnas.lt paskelbtų sodybos „Elnio sapnas“ taisyklių, Paslaugų teikėjas turi teisę 

pareikalauti, kad Užsakovas ir su juo atvykę asmenys jų laikytųsi. Užsakovui ar su juo 

atvykusiems asmenims nepaklusus tokiam reikalavimui, Paslaugų teikėjas turi teisę 

pareikalauti, kad  Užsakovas ir su juo atvykę asmenys nedelsiant paliktų sodybą. Tokiu atveju 

Paslaugų teikėjas turi teisę pasilikti visą Užsakovo pagal šią Sutartį mokėtiną pinigų sumą . 

 

                6.            Sutarties nutraukimas : 

                6.1.          Kiekviena Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį, raštu pranešdama apie tai kitai šaliai  prieš 5 (penkias) 

dienas. 

6.2. Sutartį nutraukus  Užsakovo iniciatyva, Užsakovo sumokėtas rezervacijos Mokestis lieka Paslaugų teikėjui 

. 

6.3. Sutartį  nutraukus Paslaugų teikėjo iniciatyva, Paslaugų teikėjas privalo Grąžinti Užsakovui rezervacijos 

mokestį per 5 (penkias) darbo dienas.  

 

7.       Kitos Sutarties sąlygos 

7.1. Užsakovas  yra informuojamas, kad Sutarties vykdymo pagrindu, Paslaugos teikėjas, kaip duomenų valdytojas, 

tvarkys Užsakovo ir kitų asmenų, kurie susiję su Užsakovo pavedimu, asmens duomenis tinkamų apgyvendinimo 

paslaugų suteikimo tikslu laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų. Užsakovas  patvirtina, kad yra informuotas, kad turi teisę 

prašyti, kad Paslaugos teikėjas leistų susipažinti su jo asmens duomenimis ir juos ištaisytų, ištrintų arba apribotų 

duomenų tvarkymą; teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi (kai duomenys tvarkomi sutikimo arba 

teisėtų interesų pagrindu); taip pat, tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkeliamumą bei teisę pateikti skundą 

Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Užsakovo asmens duomenys bus tvarkomi iki šios 

Sutarties galiojimo pabaigos arba ilgiau, jei tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ir 

(ar) kiti teisės aktai.  

                  8.      Taikoma teisė ir ginčų sprendimas  : 

8.1.           Ši Sutartis sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos teise  ir jai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

8.2.       Visus su šios Sutarties sudarymu, vykdymu, aiškinimu, nutraukimu susijusius ginčus ar nesutarimus Šalys 

sprendžia taikiai tarpusavio derybomis. Nepavykus tokių ginčų ar nesutarimų išspręsti Šalių derybomis per 14 

(keturiolika) dienų nuo to momento, kai viena iš Šalių raštu praneša kitai apie tokį ginčą ar nesutarimą, toks ginčas 

ar nesutarimas sprendžiamas teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka .  

 

 

             Šeimininkai tikisi nuoširdaus, abipuse pagarba paremto bendravimo ir supratimo sodybą 

         supančiai gamtai ir aplinkai. 

 

             Paslaugos teikėjas:                                                             Užsakovas : 

               

          

        Ūkininkė Irena Sakalauskienė  ______________________ 

        Vasaknų 22,Užtiltės k. Zarasų raj.  ______________________ 

         LT- 32311, Dusetų paštas,  Lietuva,  ______________________ 

         PVM m.k. LT100007034914   _______________________ 

         Mob. : +370 686 32552,   ______________________                                                                            

        El. p.: elniosapnas@gmail.com                

 

      Swedbank sąsk.Nr.LT347300010142946210 
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