
PASLAUGU TEIKIMO SUTARTIS
2021-03-01 Nr28728

Vilnius

V$f ,,Gyvenimo universitetas LT" (jstaigos kodas 302612796, buveines adresas Konstitucijos pr. 12-218,

Vilnius), atstovaujama direktoriaus Augudio Kudinsko, veikiandio pagal jstaigos lstatus, toliau vadinama Vykdytoju ir

Taurag6s r. Zygaiciq gimnaziia (kodas 190469660, buveintis adresas ZygaidiqgJT,Zygaidiq mstl., Tauragds r. LT -

TgZgZ).lstaig4 atstovauja vadovas Daiva Gabietaitd, veikiantis pagal lstaigos lstatus, toliau vadinama UZsakovu, (toliau

abu kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai - Salimi), sudare 5i4 Nuotolinio mokymo(si) paslaugq (toliau - Paslaugos)

teikimo sutartj (toliau vadinama Sutartimi):

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1 . U2sakovo lstaigos darbuotojams sudaromos s4lygos naudotis nuotoliniq mokymq paslaugomis:

1 .1.1 . ZiUr6ti ir klausyti nuotolinius video mokymus, gauti ivairi4 mokymq medZiag4;

1.1 .3. Parsisiqsti I savo kompiuteri lektoriaus parengtq med2iagq, jei tokia yra.

1.2. Nuotolinio mokymo(si) paslaugos teikiamos interneto svetaineje www.pedagogas.lt (toliau - Svetaine) Sioje

Sutartyje suderinta apimtimi ir kainomis;

2. sALIU ISIPAREIGOJIMAI

2.1 . U2sakovas isipareigoja:

2.1.1 . Sudaryti sqlygas savo lstaigos darbuotojams naudotis Vykdytojo teikiamomis Paslaugomis, suteikti jiems

reikiamq informacijq bei paaiSkinti, kaip naudotis Paslaugomis;

2.1.3. Laiku apmokdti u2 tinkamai suteiktas Paslaugas, pagal Sutartyje aptartas s4lygas.

2.2. Vykdytojas jsipareigoja:

2.2.1 . tJllikrinti sklandq Svetaines darbq teikiant Paslaugas UZsakovui, o i5kilusius nesklandumus kuo skubiau

paSalinti;

2.2.3. Suteikti UZsakovui teisq naudotis nuotoliniais mokymais, kurie Siuo metu yra patalpinti Svetaineie ir kurie bus

patalpinti ateityje per vis4 Sutarties galiojimo laikotarpi;

2.2.4. Suteikti 50-1OO% nuolaid4 ilgalaikemis programoms, pagal Vykdytojo nustatytA tvarkq;

2.2.5. AtsiZvelgti j U2sakovo pageidavimus d6l mokymLl temq bei lektoriq ir d6ti pastangas, papildant Svetain6s

turinl pageidaujamq lektoriq mokymais ir temomis.

3. PASLAUGOS, JU KAINA BEIATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Vykdytojo Paslaugomis galima naudotis tik uZsiregistravus Svetaineje;

3.2. U)sakovas pagal iSankstinio mokdjimo sqskaitE iki 2021-03-31 sumoka Vykdytojui fiksuotq 300,00€ sum4 (uZ

25 pedagogq nuotolinius mokymus, t. y. VIP narystes). Ne veliau kaip iki Sios datos, Vykdytojas suteikia UZsakovui specialq

VIP statusq ir visas Siam statusui priklausandias bei papildomas teises:

3.2.1. nemokamai 2iurdti visus nuotolinius mokymus, kurie yra irlar bus patalpinti Svetaindje vis4 Sutarties laikotarpl.

4. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

4.1 . Sutartis lsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja vienerius metus arba iki visq isipareigojimq pagal Sutartj

tinkamo jvykdymo, jei tai trunka ilgiau nei vienerius metus.

4.2. Visi Sios Sutarties papildymai, pakeitimai ir priedai galioja, jei jie yra sudaryti ra5tu ir pasira5yti abiejq Saliq, ir

yra laikomi neatskiriama Sios Sutarties dalimi.

4.3. Jei viena i5 Saliq neivykdo ar netinkamai jvykdo Sutartyje numatytus jsipareigojimus, tai yra laikoma esminiu

Sutarties paZeidimu ir kita Salis gali nustatyti 15 kalendoriniq dienq terminq tq jsipareigojimq jvykdymui. Pasibaigus Siam

terminui, Sutartis gali b0ti vienaialiSkai nutraukta.



5. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

5.1 . Satys neatsako uZ visi$k4 ar dalinj savo isipareigojimq pagal 5i4 Sutarti nevykdymE, jei tai ivyksta d6l

nenugalimos jdgos aplinkybiq. Salys nenugalimos j6gos (force maleure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos

Respublikos civilinis kodeksas.

5.2. Sutarties Salis, kuri del nurodytq aplinkybiq negali jvykdyti prisiimtq jsipareigojimq, privalo ne vdliau kaip per 5

(penkias) kalendorines dienas nuo tokiq aplinkybiq atsiradimo raStu apie tai informuoti kitq Sutarties Sali. Paveluotas ar

netinkamas kitos Salies informavimas ar informacijos nepateikimas atima i5 jos teisq remtis iSvardytomis aplinkybdmis kaip

pagrindu, aleidZiandiu nuo atsakomybds ddl ne laiku (ar netinkamo) prisiimtq lsipareigojimq vykdymo ar nevykdymo.

5.S. Jei nurodytos aplinkybds trunka ilgiau kaip 30 (trisde5imt) kalendoriniq dienq, Salys tarpusavio susitarimu gali

nutraukti Sutarti.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1 . Salys jsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti ra6tu, Zodliu ar kitokiu pavidalu

tretiesiems asmenims jokios komercines, dalykinds, finansines informacijos, su kuria buvo supaZindintos

bendradarbiaudamos Sios Sutarties pagrindu. UZ konfidencialios informacijos atskleidimq Salys atsako istatymq numatyta

tvarka. Konfidencialumo isipareigojimas galioja neterminuotai.

6.2. Jei kaZkuri i5 Sios Sutarties nuostatq yra ar tampa negaliojandia, tai neturi ltakos kitq Sios Sutarties nuostatq

galiojimui. Tokiu atveju, Salys imsis visq jmanomq priemoniq, kad negaliojanti nuostata butq pakeista kita galiojandia

nuostata, kuri b[tq artimiausia pakeidiamos nuostatos reikSmei ir joje itvirtintiems Saliq ketinimams.

6.3. Sutardiai taikoma Lietuvos Respublikos teis6. lSkilq gindai bus nagrinejami derybq bUdu, o nesusitarus -
Lietuvos Respublikos jstatymq nustatyta tvarka teismuose pagal Vykdytojo buveines viet4.

6.4. Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuviq kalba, po vienq kiekvienai Saliai, kuriq kiekvienas turi

vienodq juridinq galiq.

6.5. Salys, pasira5ydamos 5iq Sutartj, patvirtina, kad tinkamai susipaZino su visomis Sutarties ir jos priedq

s4lygomis, jos Salims yra aiSkios, suprantamos ir priimtinos. Salys pareiskia, kad 5iq Sutarti pasira5o savo laisvu

apsisprendimu ir valia, be apgaulds prievartos ar spaudimo, d6l kurio Salys b[tq priverstos sudaryti 5iq Sutarti. Salys

pareiSkia, kad Sutartis sudaroma nepa2eidZiant ir neturint tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos teises aktq, ji sudaroma

vadovaujantis sqZiningumo, protingumo ir teisingumo principais, o Salys viena kitai yra atskleidusios visas Sios Sutarties

sudarymo aplinkybes. Nei viena i5 Saliq nelaiko savqs silpnesniq4 ar esandia nelygioje paddtyje kitos Salies atZvilgiu.

Sutardiai sudaryti yra priimti visi reikalingi sprendimai ir Sutartl Salies vardu pasiraSo tinkamai igaliotas asmuo.
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