
Visagino Svietimo pagalbos tamybos
neformaliojo suaugusiqjq Svietimo
paslaugq teikimo tvarkos apra5o
6 priedas

VISAGINO SVINUMO PAGALBOS TARNYBA

PASLAUGU TEIKIMO SUTARTIS

20_ m. d. Nr.
Visaginas

Visagino Svietimo pagalbos tarnyba (toliau - Tarnyba), juridinio asmens kodas 300665693,
Draugystes g.12,LT-31222, Visaginas, atstovaujama direktores Dales Gasiniauskienes, veikiandios
pagal Tarnybos nuostatus (toliau - UZsakovas), ir asmuo 

(ra.d*, p**de)

(gimimo data, adresas, telefonas, el. pa5tas)

vykdantis veikl4 pagal
(individuali veikla / verslo liudijimas)

(toliau - Vykdytojas) (toliau kartu vadinami Salimis) sudare 5i4 paslaugq teikimo sutart! (toliau -
Sutartis).

I SKYRIUS
SUTARTIES DALYKAS

1. Vykdytojas isipareigoja

(Paslaugos apibudinimas)
(toliau - Paslauga), o UZsakovas isipareigoja sumoketi Vykdytojui uZ tinkamai suteikt4 Paslaug4
pagal Sioje Sutartyje numatyt4 tvarkq.

II SKYRIUS
ASMENS DUOMENU APSAUGA

2. Vykdytojo asmens duomenq valdytoja - Tarnyba.
3. Vykdytojo pateikti asmens duomenys yra tvarkomi Sios Sutarties sudarymo, vykdymo

ir apskaitos tikslais.
4. Vykdytojo duomenq teiseto tvarkymo kriterijus - asmens duomenys tvarkomi siekiant

ivykdyti Sutarti.
5. Vykdytojo pateikti asmens duomenis suprantami kaip duomenys apie vard4, pavardg,

asmens kod4, telefon4, banko s4skaitos numeri, kuriuos Vykdytojas sutinka suteikti Tarnybai del
to, k4 Bendrasis duomenq apsaugos reglamentas (toliau - Reglamentas) laiko asmens duomenimis.

6. Vykdytojo duomenq pateikimas Tarnybai yra Sutartyje numatytas reikalavimas.
Vykdytojas privalo pateikti duomenis Tarnybai tam, kad b[tq sudaryta Sutartis ir b[tq galima jE
vykdyti.

7. Vykdyojo pateikti asmens duomenys saugomi popierine forma 50 metq.
8. Vykdytojas, pasira5ydamas Sutarti, patvirtina, jog yra informuotas ir sutinka, kad:
8.1. Tarnyba tvarkytq ir valdytq Vykdytojo asmens duomenis tinkamam uZsakytq paslaugq

suteikimui;
8.2. asmens duomenys biitq tvarkomi ir valdomi remiantis Reglamentu;
9. Vykdytojas turi teisg bfiti informuotas apie savo asmens duomenq tvarkym4,

susipaZinti su duomenimis, reikalauti i5taisyti.



III SKYRIUS
S,tt lp ISIrAREIGoJIMAI

1 0. Vykdytojas lsipareigoja:
10.1. suteikti Paslaug4 iki 20_
10.2. suteikti Paslaug4 kokybiskai, pagal suderintus reikalavimus;
l0.3.neatskleisti tretiesiems asmenims konfidencialaus pob[dZio informacijos apie

UZsakov4 ir jo paslaugas ar informacij4, kurie galejo biiti prieinami Vykdytojui, atliekant darb4 ar
kitu bUdu bei metu;

10.4' pateikti individualios veiklos vykdymo paZymos / verslo liudijimo koprje UZsakovui
ne vdliau, kaip Sutarties pasira5ymo dien4;

10.5. laiku informuoti UZsakov4 apie aplinkybes, del kuriq negali vykdyti Sutarties.
1 1. UZsakovas isipareigoja:
I l.l. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti Vykdytojo suteikt4 paslaug4;
11.2. nustatyta tvarka ir terminais i5moketi Vykdytojui Sutartyje numatytq atlyginim4;
11.3. laiku informuoti Vykdytojq apie aplinkybes, del kuriq negali vykdyti Sutirties; 

"
11.4. ne veliau kaip per 1 dien4 po to, kai Vykdytojas atlieka darbus, pasirasyi paslaugos

perdavimo-priemimo akt4.

IV SKYRIUS
ATLYGIS IR JO TSIUOTT.IIMO TVARKA

12. UZ suteikt4 Paslaugq, numatytq Sutarties 1 punkte, UZsakovas isipareigoja sumoketi
Vykdytojui 

-- 
Eur C__ eurq) atlygi.

13. Atlygis i5mokamas Vykdytojui per 

-dienq 
nuo Paslaugos perdavimo - priemimo

akto pasira5ymo dienos.
14. Atlygi UZsakovas perveda i Vykdytojo banko s4skait4, nurodyt4 sutarties 22 pu*te.

V SKYRIUS
S,ruq ATsAKoMyBE rR GrNeU spRENDrMo TvARKA

15. UZsakovas, laiku nesumokejgs Sutartyje nustatyto atlygio, moka Vykdytojui 0.2 proc.
nuo laiku nesumoketos sumos delspinigiq uz kiekvien4 paveluot4 dien4.

16. Vykdytojas, Sutartyje nustatytu terminu arba pagal Saliq suderint4 grafik4 nesuteikgs
Paslaugos, moka UZsakovui 0,2 proc. nuo Sios Sutarties sumos delspinigiq uZ kiekvien4 paveluoiE
dien4.

17. Sutarties Salys atleidZiamos nuo atsakomybes uZ Sutarties neivykdym4, jeigu jos
irodo, kad Sutartis neivykdyta del aplinkybiq, kuriq jos negalejo kontroliuoti bli-proiingai ntrlmatyti
Sutarties sudarymo metu, ir kad negalejo uZkirsti kelio Siq aplinkybiq ar jq pasekmittatsiradimui
(force majeure).

18. Gindai, kilg vykdant 5i4 Sutarti, sprendZiami Saliq susitarimu, o nesutarus - istatymu
nustatyta tvarka teisme.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Sutartis sudaryta dviem vienod4 juriding gali4 turindiais egzemplioriais, po vien4
kiekvienai Sutarties Saliai.

20. Sutarties s4lygos gali btiti keidiamos ir papildomos tik ra5ti5ku Saliq susitarimu.
21. Sutartis isigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja iki Sutarties Salys iki galo

ivykdys savo isipareigojimus.
22. Saliq adresai ir kiti rekvizitai:



UZsakovas:
Visagino Svietimo pagalbos tamyba
Draugystes g. 12, LT -3 1222 Visaginas
fmones kodas: 300665693
al s LT207 3000 1 0 1 03 50403 1

Banko kodas: 73000 ,,Swedbank", AB
Tel. (8 386) 60 099

Direktore

Dale Gasiniauskiene

Vykdytojas:

Socialinio draudimo numeris
Bankas , banko kodas
LT
Tel.

Vykdytojas

Sutarties sudarymo dien4 esu
susijgs darbo santykiais su

(para5as)

PASLAUGOS PERDAVIMO.PRIEMIMO AKTAS

20 m.

Pagal 20- m. d. paslaugq teikimo sutartiNr. , sudaryt4 tarp Visagino
Svietimo pagalbos tarnybos (toliau - Tarnyba), istaigos kodas 300665693, atstovaujamos direktires
Dales Gasiniauskienes, veikiandios pagal Tarnybos nuostatus (toliau - UZsakovas) ir

prieme
Paslauga).

(toliau - Vykdytojas), Vykdytojas perdave, o UZsakovas
(toliau

A5, Tarnybos direktore Dale Gasiniauskiene, nustadiau, kad suteikta Paslauga atitinka
Sutarties sqlygas ir Vykdytojui uZ Paslaugos suteikim4 i5mokamas Sutartyje numatytas atlygis.

Perdav6
Vykdytojas

(para5as) (vardas, pavarde)

Dale Gasiniauskiene
(paraSas) (vardas, pavarde)

Pri6mO
Direktore


