
 

VAIKŲ UŽIMTUMO ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS  

 

20...... m.. Nr.   

Vilkiautinis  

 

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras, atstovaujamas...................................., 

toliau vadinamas PASLAUGOS GAVĖJU, iš vienos pusės, ir ..............................................,  

veikianti(s) pagal Individualios veiklos pažymą, toliau vadinama PASLAUGOS TEIKĖJU, 

iš kitos pusės, kartu PASLAUGOS GAVĖJAS ir PASLAUGOS TEIKĖJAS Sutartyje 

vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, - sudarėme šią Vaikų užimtumo 

organizavimo paslaugų sutartį (toliau vadinama – Sutartis): 

 

1. SUTARTIES DALYKAS 

1.1. Šia Sutartimi PASLAUGOS TEIKĖJAS įsipareigoja visą Sutarties galiojimo terminą 

teikti vaikų dienos centro „Spyglys“ lankytojų užimtumo organizavimo ir vykdymo 

paslaugas (toliau – Paslauga) PASLAUGOS GAVĖJUI, o PASLAUGOS GAVĖJAS 

įsipareigoja šioje Sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka priimti tinkamai suteiktą Paslaugą 

ir sumokėti už ją PASLAUGOS TEIKĖJUI nustatytą kainą. 

1.2. Paslaugos  suteikimo vieta – Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras. 

   

2.  SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

2.1.  PASLAUGOS TEIKĖJO pareigos:  

2.1.1. PASLAUGOS TEIKĖJAS įsipareigoja: 

2.1.1.1. Sąžiningai ir tinkamai vykdyti Sutartį; 

2.1.1.2. Suteikti Paslaugą kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet 

neapsiribojant, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus 

ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias;   

2.1.1.3. Teikti PASLAUGOS GAVĖJUI visą jo prašomą informaciją apie Paslaugos 

teikimą ir sudaryti sąlygas PASLAUGOS GAVĖJUI tikrinti ar tinkamai teikiama Paslauga 

pagal Sutartį; 

2.1.1.4. Glaudžiai bendradarbiauti su PASLAUGOS GAVĖJU, vadovautis jo teikiamomis 

pastabomis, atsižvelgti į pagrįstai keliamus kokybės ir kitus reikalavimus; 

2.1.1.5. Užtikrinti iš PASLAUGOS GAVĖJO Sutarties vykdymo metu gautos ir su 

Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą; 
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2.1.1.6. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose. 

2.2. PASLAUGOS TEIKĖJAS turi teisę gauti Paslaugos kainą su sąlyga, kad jis tinkamai 

vykdo Sutartį. 

2.3. PASLAUGOS TEIKĖJAS turi ir kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

numatytas teises. 

2.4. PASLAUGOS GAVĖJO pareigos:  

2.4.1. PASLAUGOS GAVĖJAS įsipareigoja: 

2.4.1.1. Sąžiningai ir tinkamai vykdyti Sutartį; 

2.4.1.2. Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto 

gavimo dienos priimti tinkamai suteiktą Paslaugą, pasirašant Paslaugų perdavimo–priėmimo 

aktą arba raštu informuoti PASLAUGOS TEIKĖJĄ apie atsisakymą priimti Paslaugą, 

nurodant suteiktos Paslaugos trūkumus ir sprendimą. 

2.4.1.3. Sumokėti Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka PASLAUGOS TEIKĖJUI už 

kokybiškai suteiktą, Sutarties reikalavimus atitinkančią, Paslaugą; 

2.4.1.4. Suteikti PASLAUGOS TEIKĖJUI visą reikalingą informaciją, reikalingą tam, kad 

PASLAUGOS TEIKĖJAS galėtų tinkamai suteikti sutartą Paslaugą bei užtikrinti, kad visa 

suteikta informacija yra teisinga, tiksli ir išsami; 

2.4.1.5. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose. 

2.5. PASLAUGOS GAVĖJAS turi teisę pareikalauti, kad PASLAUGOS TEIKĖJAS 

pateiktų PASLAUGOS GAVĖJUI visą jo prašomą informaciją apie Paslaugos teikimą 

žodžiu arba raštu; 

2.6.  PASLAUGOS GAVĖJAS turi teisę nuolat kontroliuoti Paslaugos teikimo tinkamumą, 

o nustatęs Paslaugos teikimo trūkumų ar PASLAUGOS TEIKĖJUI nevykdant Sutarties, 

pasirinkti vieną iš šių sprendimų: 

2.6.1. Reikalauti, kad PASLAUGOS TEIKĖJAS per nurodytą terminą neatlygintinai 

pašalintų Paslaugos teikimo trūkumus ir (arba) atlygintų nuostolius, susijusius su netinkamu 

Sutarties vykdymu, arba sumažintų Paslaugos kainą už netinkamai suteiktą Paslaugą; 

2.6.2. Vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti Sutarties nevykdymo nuostolius. 

2.7. PASLAUGOS GAVĖJAS turi ir kitas Sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

numatytas teises. 

3.  SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA 

3.1. Šalys susitaria, kad Paslaugos įkainiai yra šie:  1 val. paslaugų teikimo įkainis - ........Eur. 
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3.1.1. Į Paslaugos įkainius įskaitytas Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) bei visi kiti 

PASLAUGOS TEIKĖJO mokami mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su 

tinkamu Sutarties vykdymu; 

3.1.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugos įkainiai yra pastovūs ir negali būti keičiami. 

Paslaugos įkainiai dėl bendro kainų lygio kitimo ar mokesčių (tame tarpe ir  PVM) 

pasikeitimo perskaičiuojami nebus. 

3.2. PASLAUGOS TEIKĖJO PASLAUGOS GAVĖJUI tinkamai suteiktų Paslaugų 

perdavimas ir priėmimas įforminamas Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu, kurį pasirašo 

PASLAUGOS TEIKĖJAS ir PASLAUGOS GAVĖJAS. 

3.3. Mokėjimai pagal Sutartį bus atliekami eurais už kiekvieną mėnesį suteiktų paslaugų 

kiekį (iki 220 val. per ketvirtį ) tokia tvarka: 

3.3.1. PASLAUGOS GAVĖJAS už faktiškai suteiktas Paslaugos apimtis PASLAUGOS 

TEIKĖJUI sumoka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, po to, kai 

PASLAUGOS GAVĖJAS ir PASLAUGOS TEIKĖJAS pasirašo Paslaugų perdavimo-

priėmimo aktą bei PASLAUGOS TEIKĖJAS pateikia sąskaitą faktūrą už suteiktą Paslaugą. 

PASLAUGOS TEIKĖJAS sąskaitą faktūrą PASLAUGOS GAVĖJUI pateikia ne vėliau per 

2 (dvi) darbo dienas po Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;  

3.3.2. PASLAUGOS GAVĖJAS už faktiškai suteiktas Paslaugos apimtis PASLAUGOS 

TEIKĖJUI atsiskaito mokėjimo pavedimu į PASLAUGOS TEIKĖJO Sutarties rekvizituose 

nurodytą banko sąskaitą. 

4. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

4.1. Šalys susitaria, kad Sutarties nereglamentuoti klausimai sprendžiami remiantis 

Lietuvos Respublikos teise ir sutinka, kad Sutartis būtų reglamentuojama ir aiškinama pagal 

Lietuvos Respublikos įstatymus.  

4.2. Bet kokie ginčai, neaiškumai ar pretenzijos, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, 

jos pažeidimu, galiojimo termino pasibaigimu, nutraukimu ar negaliojimu, bus sprendžiami 

Šalių tarpusavio derybomis. Per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų Šalims nepavykus 

išspręsti ginčų derybomis, jie bus sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka pagal PASLAUGOS GAVĖJO buveinės vietą.  

4.3. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai 

su siūlymu pradėti derybas. 

4.4. Nepaisydamos to, kad ginčas yra nagrinėjamas teisme, Šalys ir toliau vykdo savo 

sutartinius įsipareigojimus, jeigu nesusitarta kitaip. 

 

 



4 
 

5. SUTARTIES GALIOJIMAS IR SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA  

5.1. Sutartis laikoma sudaryta bei ji įsigalioja, kai ją pasirašo įgalioti PASLAUGOS 

TEIKĖJO ir PASLAUGOS GAVĖJO atstovai ir galioja iki 20..... m  gruodžio  31 dienos.  

5.2. Sutartis bet kada gali būti nutraukiama raštišku abiejų Šalių susitarimu. 

5.3. Vienašališkai prieš terminą Sutartis gali būti nutraukta šiais atvejais: 

5.3.1. PASLAUGOS GAVĖJAS turi teisę dėl svarbių priežasčių vienašališkai nutraukti 

Sutartį,  informuodamas apie tai PASLAUGOS TEIKĖJĄ raštu ne vėliau kaip prieš 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo dienos. 

5.3.2. PASLAUGOS TEIKĖJAS turi teisę dėl svarbių priežasčių vienašališkai nutraukti 

Sutartį, informuodamas apie tai PASLAUGOS GAVĖJĄ raštu ne vėliau kaip prieš 30 

(trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo dienos. 

5.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su 

atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties 

nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi 

išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis 

 

6.   ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI 

 

PASLAUGOS GAVĖJO rekvizitai:    PASLAUGOS TEIKĖJO rekvizitai: 

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras 

Mokyklos g. 3, LT65317  Vilkiautinio k.       

Merkinės sen., Varėnos r.  

Įmonės kodas 190109139        

 

                                                

 

PASLAUGOS GAVĖJO vardu šią Sutartį   

pasirašė: 

Direktorė  

Vita Barišauskienė  

 A. V.                              

   

Vardas, pavardė 

adresas 

telefonas, el. paštas 

 

 

 

PASLAUGOS TEIKĖJO vardu šią Sutartį 

pasirašė: 

Vardas, pavardė  

 

 

 

 


