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Vilnius
(Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2004, Nr. 72-2495)
1 straipsnis. 6.750 straipsnio 3 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 4 dalimi
1. Pakeisti 6.750 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
„3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl su juo susijusių aplinkybių, kurių jis negali
kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, kelionės
organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio
atsisakymo, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šioje
dalyje nurodytais atvejais atlygintinų tiesioginių nuostolių dydis negali viršyti sutartyje
nustatytos kelionės kainos.“
2. Papildyti 6.750 straipsnį 4 dalimi:
„4. Turistas, atsisakęs sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionės organizatorius
ar asmuo, kurio pagalba kelionės organizatorius naudojasi, arba dėl su turistu nesusijusių
aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai
numatyti, turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę sumokėti pinigai arba jo
sutikimu kompensuota kitu būdu.“
2 straipsnis. 6.751 straipsnio 2 dalies pakeitimas
Pakeisti 6.751 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Jeigu kelionės organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas
neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują tokios pat ar geresnės kokybės kelionę
(alternatyvią kelionę). Jeigu dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės pasiūlyti alternatyvią
kelionę arba turistas pasiūlytos naujos kelionės atsisako, jis turi teisę reikalauti, kad jam būtų
grąžinti už neįvykusią kelionę sumokėti pinigai.“
3 straipsnis. 6.754 straipsnio 4 dalies pakeitimas
Pakeisti 6.754 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Jeigu prasidėjus kelionei paaiškėja, kad kelionės organizatorius negalės įvykdyti
pagrindinės sutartų paslaugų dalies, tai jis privalo pasiūlyti turistui tinkamas alternatyvias
paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui ir kompensuoti turistui anksčiau
pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu kelionės organizatorius dėl
pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas
jų atsisakė, kelionės organizatorius, be papildomo užmokesčio, turi užtikrinti turisto
grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti
turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.“
4 straipsnis. 6.865 straipsnio papildymas ir pakeitimas
1. Papildyti 6.865 straipsnį nauja 3 dalimi:
„3. Kai turtas nėra perduotas viešbučiui saugoti, išskyrus atvejus, kai viešbutis atsisakė
priimti saugoti turtą, kurį jam privaloma priimti saugoti, civilinę atsakomybę už viešbutyje
apsigyvenusio asmens daiktų praradimą, trūkumą ar sugadinimą riboja viešbutyje
apsigyvenusio asmens vienos nakvynės viešbutyje kaina, padauginta iš šimto. Civilinę
atsakomybę už viešbutyje apsigyvenusio asmens vieno daikto praradimą, trūkumą ar
sugadinimą riboja viešbutyje apsigyvenusio asmens vienos nakvynės viešbutyje kaina,
padauginta iš penkiasdešimties.“
2. Papildyti 6.865 straipsnį nauja 4 dalimi:

„4. Viešbutis atsako ir jo civilinė atsakomybė neribojama pagal šio straipsnio 3 dalį, kai
turtas buvo sugadintas, sunaikintas ar prarastas dėl paties viešbučio ar dėl asmens, už kurio
veiksmus jis yra atsakingas, kaltės.“
3. Buvusias 6.865 straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 dalis laikyti atitinkamai 5, 6, 7, 8, 9 ir 10
dalimis.
4. Papildyti 6.865 straipsnio 9 dalį sakiniu „Viešbučio ribota atsakomybė nustatyta šio
straipsnio 3 dalyje“ ir šią dalį išdėstyti taip:
„9. Šalių susitarimas arba vienašalis viešbučio pareiškimas, kad viešbutis neatsako už
gyventojų daiktų saugumą arba kuriuo nustatoma viešbučio ribota atsakomybė, negalioja.
Viešbučio ribota atsakomybė nustatyta šio straipsnio 3 dalyje.“
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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