
PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. 20220926/01
2022 m. rugsėjo 26 d.

Vilnius

UAB „Vedliai“, įm. kodas 305241691 (Paslaugų teikėjas), atstovaujama direktorės Monikos
Katkutės-Gelžinės, veikiančios pagal Paslaugų teikėjo įstatus,

ir Tauragės r. Žygaičių gimnazija, 190469660, atstovaujama Direktorės Daivos Gabietaitės,
veikiančios pagal patvirtintus nuostatus toliau Paslaugų teikėjas ir Užsakovas kartu vadinami
Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudaro šią Paslaugų teikimo sutartį (Sutartis):

I.SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Užsakovo nurodytiems tretiesiems asmenims –
mokytojams, dalyvaujantiems informatikos ir technologinės kūrybos mokymo(si) programoje
„Vedliai“ (Mokytojai), kuri detaliau aprašoma Priede Nr. 1, teikti informatikos mokymo paslaugas
(Paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja jo nurodytiems Mokytojams suteikti teisę naudotis
Paslaugomis ir už Paslaugas sumokėti šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.
1.2. Šalys susitaria, kad Užsakovas šios Sutarties tikslais veikia kaip Paslaugų užsakovas, o
Paslaugos bus Paslaugų teikėjo teikiamos Mokytojams. Dalyvaujančių mokytojų skaičius
siunčiamas el. paštu labas@vedliai.lt. Dalyvaujančių mokytojų kontaktinę informaciją (vardas
pavardė, el. paštas, telefono numeris) Užsakovas suveda Paslaugų teikėjo atsiųstoje unikalioje
nuorodoje. Užsakovas turi teisę, sumokėjęs Paslaugų kainą, užsakyti Paslaugų teikimą
papildomiems Mokytojams.
1.3. Mokytojams Paslaugos pradedamos teikti kai Paslaugų teikėjas suteikia jiems paskyras
internetinėje platformoje mano.vedliai.lt (Platforma) ir Mokytojai sutinka su Platformos
taisyklėmis.
1.4. Mokytojų keitimas Paslauga galima tik išankstiniu rašytiniu Paslaugų teikėjo sutikimu.

II.PASLAUGŲ KAINA

2.1. Paslaugų kaina nustatoma mokslo metams, kurie šios Sutarties prasme reiškia vienerių
metų laikotarpį (nurodoma Sutarties priede Nr. 1.).
2.2. Paslaugų kainą Užsakovas sumoka Sutarties Priede Nr. 2 nustatyta tvarka ir terminais.
Mokytojo liga, atostogos ar kitos užsiėmimų nelankymo priežastys, Mokytojo nesutikimas su
Platformos taisyklėmis, licencijos naudotis Platforma sustabdymas ar panaikinimas ar pan.)
nėra pagrindas atleisti Užsakovą nuo pareigos laiku ir pilnai sumokėti Paslaugų kainą, sumažinti
jos dydį ar grąžinti sumokėtą Paslaugų kainą ar bet kurią jos dalį.
2.3. Užsakovui pilnai ir laiku neatsiskaičius už Paslaugas, Paslaugų teikėjas turi teisę be
išankstinio perspėjimo nustoti teikti Paslaugas Užsakovo nurodytiems Mokytojams (išimtine
Paslaugų teikėjo nuožiūra, pasirinktinai bet kuriam, keliems jų ar visiems Mokytojams, kuriems
teikiamos Paslaugos šios Sutarties pagrindu) į užsiėmimus. Jei yra galimybė, Paslaugų teikimas
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atnaujinamas vienašališku Paslaugų tiekėjo sprendimu ir išimtine nuožiūra, kai Užsakovas pilnai
atsiskaito už Paslaugas.

III.ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Paslaugų teikėjas:
3.1.1. užtikrina kokybišką Paslaugų teikimą;
3.1.2. turi teisę keisti Paslaugų (programos) turinį, užsiėmimų vietą, užsiėmimų formą, datas bei
laiką, prieš tai įspėjus Mokytojus elektroniniu paštu ar telefonu;
3.1.3. mokytojams, kurie aktyviai dalyvauja programoje, naudojasi platforma mokymuisi ir vaikų
mokymui klasėje, gali išduoti dalyvavimo programoje pažymėjimus;
3.1.4. turi teisę riboti Mokytojų prieigą prie Platformos, jei turi pagrindo manyti, kad Mokytojų
veiksmai neatitinka Platformos naudojimo taisyklių ar Mokytojų elgesys prieštarauja Paslaugų
teikėjo interesams, yra kenkėjiškas ar galintis padaryti žalos Platformai, Paslaugų teikėjui ar
tinkamam Paslaugų teikimui;
3.1.5. įsipareigoja siųsti Mokytojams tik tokią informaciją, kuri yra susijusi su Paslaugų teikėjo
veiklomis, ir neperduoti Mokytojų asmens duomenų trečiosioms šalims be atskiro jų sutikimo.

3.2. Užsakovas:
3.2.1. turi teisę, kad jo nurodyti Mokytojai gautų kokybiškas Paslaugas. Jei Paslaugų kokybė
netenkina Užsakovo, jis turi teisę motyvuotai kreiptis į Paslaugų teikėjo koordinatorių
(labas@vedliai.lt).
3.2.2. įsipareigoja Sutarties Priede Nr. 2 nustatyta tvarka ir terminais sumokėti Paslaugų teikėjui
Paslaugų kainą;
3.2.3. įsipareigoja susilaikyti nuo veiksmų ar neveikimo, kuriais būtų pažeistos Paslaugų teikėjo
teisės, Platformos struktūra ir vientisumas bei būtų daroma kitokia žala Paslaugų teikėjo
teisėms;
3.2.4. užtikrina ir patvirtina, kad turi Mokytojų sutikimus teikti jų aukščiau nurodytą kontaktinę
informaciją Paslaugų teikėjui. Paslaugų teikėjas Užsakovo nurodytais Mokytojų kontaktais
siunčia laiškus / naujienlaiškius, informuodamas apie užsiėmimų vietos, datos ir laiko
pasikeitimus bei kitą susijusią informaciją. Naujienlaiškiai nėra reklaminio pobūdžio, nėra
renkami sutikimai dėl tiesioginės rinkodaros vykdymo. Užsakovas patvirtina, kad turi Mokytojų
sutikimus gauti šiuos laiškus / naujienlaiškius.

IV.LICENCIJA

4.1. Visos turtinės ir neturtinės teisės į Paslaugų teikimo metu sukurtus intelektinės ir
kūrybinės veiklos objektus, Platformą bei joje pateikiamą mokomąją medžiagą priklauso
Paslaugų teikėjui. Dalinimasis Platformos prieiga ir joje esančio turinio platinimas bei
kopijavimas pažeidžiant Platformos naudojimo taisykles prilyginamas intelektinės
nuosavybės vagystei. Paslaugų teikėjas patvirtina, kad Mokytojai yra skatinami ir jiems yra
suteikiama teisė naudoti Platformoje talpinamą medžiagą darbo su mokiniais metu bei ja dalintis
su mokiniais. Šie veiksmai yra laikomi teisėtu Platformos ir jos turinio naudojimo būdu.
4.2. Paslaugų teikėjas suteikia ribotą, neišimtinę, neperleidžiamą licenciją naudotis Platforma
tik Užsakovo nurodytiems Mokytojams šios Sutarties galiojimo laikotarpiui (atsižvelgiant į
Sutarties galiojimą kiekvieno Mokytojo atžvilgiu atskirai) Sutartyje nurodyta apimtimi ir tikslais.
4.3. Licencija suteikiama Užsakovo nurodytų Mokytojų naudojimuisi Platforma be teritorinių
apribojimų. Jei Sutarties galiojimo metu konkretaus Mokytojo atžvilgiu Sutarties galiojimas
sustabdomas ar nutraukiamas, Užsakovas nedelsiant apie tai informuoja Paslaugų teikėją ir
tokio Mokytojo atžvilgiu licencija automatiškai nutrūksta.
4.4. Licencija naudotis Platforma apima teisę naudoti Platformą tęstinio mokymosi tikslais.
4.5. Licencijos suteikimo ir Platformos naudojimo sąlygos pateikiamos Mokytojui prieš
pradedant naudotis Paslaugomis, su kuriomis privaloma sutikti.
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4.6. Jei Užsakovas kartu yra ir Mokytojas, jam suteikiama aukščiau nurodyta licencija.
4.7. Šia Sutartimi Užsakovui neperduodamos jokios intelektinės nuosavybės teisės į
Platformą ar Paslaugų rezultatus.

V.KONFIDENCIALUMAS

5.1. Ši Sutartis, jos sudarymo faktas bei jos sąlygos yra konfidencialios ir Šalys įsipareigoja jų
neatskleisti tretiesiems asmenims. Taip pat Šalys susitaria laikyti konfidencialia ir neatskleisti
tretiesiems asmenims bet kurios informacijos, kuri joms tapo prieinama vykdant šią Sutartį.
5.2. Sutarties 5.1. punkte nustatytas konfidencialumo reikalavimas netaikomas informacijai,
kuri yra viešai prieinama, bei kurią atskleisti reikalauja taikomi teisės aktai, kompetentingos
valdžios institucijos ar kurią atskleisti aiškiai leidžia ši Sutartis.

VI.ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

6.1 Šalys supranta, kad vykdant Sutartį gali būti tvarkomi asmens duomenys. Tokiu atveju Šalys
įsipareigoja laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (BDAR) ir kitų
teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. Daugiau informacijos apie
Paslaugų teikėjo atliekamą asmens duomenų tvarkymą galima rasti interneto svetainėje
vedliai.lt/privatumopolitika

VII.ATSAKOMYBĖ

7.1. Paslaugų teikėjas neatsako už Sutarties pažeidimus, kurie kilo dėl ne laiku ar klaidingai
pateiktos Užsakovo informacijos.
7.2. Šalys patvirtina savo abipusį supratimą, kad Paslaugų teikimas yra intelektinė veikla, o jų
rezultatas priklauso nuo Mokytojo žinių lygio ir individualių gebėjimų, užsiėmimų lankomumo,
mokomosios medžiagos įsisavinimo bei kitų subjektyvių faktorių, todėl Paslaugų teikėjas
nesuteikia jokių aiškiai išreikštų ar numanomų garantijų dėl Paslaugų rezultato bei jo formos.
7.3. Paslaugų teikėjas neatsako už negalėjimą tinkamai suteikti Paslaugas ar bet kurią jų dalį,
jei tai susiję su Mokytojo (arba) trečiųjų šalių techninės įrangos trūkumų ar kitų nuo Paslaugų
teikėjo nepriklausančių priežasčių.
7.4. Užsakovas, pradelsęs Paslaugų kainos sumokėjimo terminus, moka Paslaugų teikėjui
0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neapmokėtos Paslaugų kainos dalies
už kiekvieną pradelstą dieną.
7.5. Nei viena iš Šalių neatsako už Sutarties nevykdymą, jei jis bus potvynio, gaisro, žemės
drebėjimo, kitų stichinių nelaimių, epidemijų, karinių veiksmų, valstybės valdžios ar valdymo
organų veiksmų ir aktų, politinių neramumų, streikų bei kitų Force Majeure aplinkybių pasekmė.
7.6. Paslaugų teikėjo atsakomybė pagal šią Sutartį yra ribojama Paslaugų kaina.

VIII.SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai įsigalioja nuo jų pasirašymo momento,
išskyrus atvejus kai šios Sutarties pakeitime ar papildyme nurodyta kita jo įsigaliojimo data.
8.2. Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
8.3. Sutartis gali būti pakeista arba nutraukta tik rašytiniu Šalių susitarimu, išskyrus šioje
Sutartyje numatytus atvejus.
8.4. Paslaugų teikėjas turi teisę nedelsiant (t. y. tą pačią dieną) vienašališkai nutraukti Sutartį
(Mokytojo atliekamo Sutarties pažeidimų atveju, Sutartis nutraukiama tik tokio konkretaus
Mokytojo atžvilgiu), pateikdamas Užsakovui pranešimą raštu (įskaitant el. paštu), jeigu:
8.5. Užsakovas ar Mokytojas iš esmės pažeidžia šią Sutartį;
8.6. Užsakovas ar Mokytojas pakartotinai pažeidžia šios Sutarties nuostatas;
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8.7. Užsakovas ilgiau nei 2 (du) kalendorinius mėnesius vėluoja sumokėti Paslaugų kainą ar
atlyginti padarytą žalą kaip tai numatyta šioje Sutartyje.
8.8. Užsakovas gali nutraukti Sutartį, pateikdamas Paslaugų tiekėjui pranešimą raštu
(įskaitant el. paštu) prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo datos.
Užsakovas, teikdamas pranešimą pagal šį punktą, nurodo kuriems Mokytojams teikiamų
Paslaugų atžvilgiu Sutartis nutraukiama. Jeigu nenurodomi Mokytojai, kuriems teikiamų
Paslaugų atžvilgiu Sutartis nutraukiama, laikoma, kad Sutartis nutraukiama visų Mokytojų
atžvilgiu.
8.9. Nebent Šalys sudaromame susitarime dėl Sutarties nutraukimo susitartų kitaip, taikomos
šios Sutarties nutraukimo teisinės pasekmės:
8.10. Paslaugų kaina už metus grąžinama tik tokiu atveju, jei Sutartis nutraukiama per pirmą
Paslaugos teikimo mėnesį;
8.11. Sutarties nutraukimas (ar jos pabaiga) nepanaikina Užsakovo pareigos sumokėti pagal
Sutartį mokėtiną Paslaugų kainą.

IX.GINČŲ SPRENDIMAS, TAIKOMA TEISĖ

9.1. Šalys ginčus spręs Šalių gera valia geranoriškų derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti
per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kompetentingame teisme Vilniuje.
9.2. Ši Sutartis sudaryta remiantis Lietuvos Respublikos teise. Šios Sutarties taikymui ir
aiškinimui turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

X.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną
kiekvienai Šaliai).
10.2. Rašytiniams dokumentams yra prilyginami ir skenuoti dokumentai, jei yra užtikrinama
teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą. Šalys susitaria, kad Sutartis gali būti pasirašoma
pažangiuoju elektroniniu parašu, kuris turės tokią pačią teisinę galią kaip ir parašas ranka.
10.3. Pasikeitus bet kurios iš Šalių adresui, rekvizitams ar kitiems kontaktiniams duomenims,
Šalis privalo apie tai nedelsiant raštu informuoti kitą Šalį. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo,
negali reikšti pretenzijų jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus
rekvizitus ir kontaktinius duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų,
siųstų  pagal tuos rekvizitus.
10.4. Užsakovas neturi teisės perleisti savo teisių pagal šią Sutartį be išankstinio rašytinio
Paslaugų teikėjo sutikimo.
10.5. Papildomos Paslaugų teikėjo išlaidos, susijusios su Užsakovo įsiskolinimų išieškojimu,
yra dengiamos Užsakovo sąskaita. Užsakovo įsiskolinimai gali Paslaugų teikėjo būti be atskiro
Užsakovo informavimo, perduodami išieškoti tretiesiems asmenims pagal sudarytas su
Paslaugų teikėju sutartis.
10.6. Šios Sutarties pasirašymo dieną Sutarties priedais yra:
10.6.1 Priedas Nr. 1 – programos „Vedliai“ aprašymas;
10.6.2. Priedas Nr. 2 – Susitarimas dėl Paslaugų kainos.

XI.SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI

Šalys, pasirašydamos Sutartį, patvirtina, kad šios Sutarties sąlygų turinys Šalims yra
suprantamas, aiškus ir atitinka Šalių išreikštą valią, Sutarties sąlygos aptartos individualiai su
Užsakovu.

Paslaugų teikėjas
UAB Vedliai

Užsakovas
Tauragės r. Žygaičių gimnazija
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Adresas: Šv. Stepono g. 25-30, LT-01311 Vilnius
Tel.: +370 647 31608
El. paštas: labas@vedliai.lt
Įmonės kodas: 305241691
AB Swedbank bankas
A/s: LT71 7300 0101 6002 0066

________________________________
Monika Katkutė-Gelžinė                  A. V.

Adresas: Žygaičių g. 17, Žygaičiai, 73282,
Tauragės r. sav.
Tel.: 8 446 44 844
El. paštas : zygmok@zygaiciai.taurage. lm.lt
Įmonės kodas : 190469660

________________________________
Daiva Gabietaitė                        A. V.
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Priedas Nr. 1
prie Paslaugų teikimo sutarties

Programos „Vedliai“  APRAŠYMAS

Paslaugų teikimo
laikotarpis:

2022.09.01- 2023.08.15 m. laikotarpiui, suteikiant Mokytojui galimybę
prisijungti prie platformos nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio 1 d. iki 2023 m.
rugpjūčio 15 d.

Programos tikslas 1. Tęstinės informatikos ir technologinės kūrybos mokymo(si)
programos tikslai:
2. Kelti mokytojų, dirbančių pradiniame ugdyme, pasitikėjimą
naudoti informatiką ir technologinę kūrybą pamokose.
3. Ugdyti mokytojų, dirbančių pradiniame ugdyme, skaitmeninius
įgūdžius naudoti įvairius technologinės kūrybos bei informatikos įrankius
ir taikyti juos pamokose.
4. Suteikti mokytojams laiką tausojantį, inovatyvų turinį pamokoms,
būreliams, neformaliam ugdymui, apjungiantį informatikos ir
technologinės kūrybos įrankių naudojimą su pamokų temomis.

Kas sudaro
programą?

1. Reguliariai, bent du kartus per mėnesį vykstančios praktinės
virtualios pamokos, kurių metu Mokytojai kartu su mentoriais praktiškai
susipažįsta su informatikos ir technologinės kūrybos įrankiais bei
atlieka užduotis ir kūrybinius projektus, pritaikomus pamokose.
2. Virtualios konsultacijos su technologijų mentoriais, kai mentoriai
atsako į visus Mokytojų klausimus, Mokytojai dalinasi savo patirtimi,
pritaikant technologinę kūrybą savo pamokose.
3. Prieiga prie programos Platformos su mokymo(si) turiniu:
skaitmeniniu vadovėliu mokytojams, pratybomis vaikams, video
instrukcijomis, praktinių užsiėmimų video įrašais.

Programos turinys Programa skirta ugdyti informatikos ir technologinės kūrybos įgūdžius,
taip skatinant kūrybą pamokose su įvairiais technologijų įrankiais.
Siekiame individualaus ugdymo, tad Mokytojai turi galimybę pasirinkti
programos temas pagal poreikius.

Pirmaisiais programos metais Mokytojai turi pasirinkimą mokyti(s):
Skaitmeninio raštingumo, kūrybinio programavimo su Scratch pagrindų,
Virtualios realybės konceptų.

Antraisiais programos metais Mokytojai turi pasirinkimą mokyti(s)
Duomenų analizės, sudėtingesnio lygio kūrybinio programavimo su
Scratch,  3D modeliavimo.

Trečiaisiais programos metais Mokytojai turi pasirinkimą mokyti(s):
Istorijų pasakojimo su technologijų įrankiais, dirbtinio intelekto įvado,
kibernetinio saugumo ir šifravimo, tinklalapių kūrimo

Ketvirtaisiais programos metais Mokytojai turi pasirinkimą mokyti(s):
Dizaino, sudėtingesnio lygio 3D modeliavimo, programavimo, duomenų
analizės ir didžiųjų duomenų.
Visos informatikos ir technologinės kūrybos temos jungiamos su
pamokų temomis – matematika, biologija, pasaulio pažinimu, muzika ir
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kt. Kol aktyvi licencija, Mokytojai gali laisvai mokytis ir naudoti
ankstesniais metais išmoktas temas, užduotis.

Paslaugų teikėjas: Užsakovas:

UAB „Vedliai“
Direktorė
Monika Katkutė-Gelžinė

Tauragės r. Žygaičių gimnazija
Direktorė
Daiva Gabietaitė
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Priedas Nr. 2
prie Paslaugų teikimo sutarties

SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ KAINOS

1. Paslaugų vienam Mokytojui kaina vieneriems mokslo metams (kaip jie apibrėžti
Sutartyje) yra 180 EUR (vienas šimtas aštuoniasdešimt eurų).

2. Sutarties kaina apskaičiuojama pagal Užsakovo nurodytų Mokytojų skaičių ir Paslaugų
teikimo trukmę kiekvienam iš jų pagal aukščiau 1 punkte nurodytas kainas. Paslaugų teikėjas
pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą Paslaugų kainai (ar papildomai jos daliai Užsakovui
pareiškus norą dėl paslaugų teikimo papildomiems Mokytojams).

3. Sutarties kaina sumokama žemiau pažymėtu būdu:
☒ visa Sutarties kaina sumokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos faktūros
pateikimo Užsakovui dienos; arba:
☐ 50 proc. (penkiasdešimt procentų) Sutarties kainos sumokama ne vėliau kaip per 30
dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui dienos, o likusi Sutarties kainos dalis – ne
vėliau kaip 5 mėnesius nuo sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui dienos.

Paslaugų teikėjas: Užsakovas:

UAB „Vedliai“
Direktorė
Monika Katkutė-Gelžinė

Tauragės r. Žygaičių gimnazija
Direktorė
Daiva Gabietaitė
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