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3 priedas 

VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO" PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ VEŽIOJIMO 
PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS 

2018 m. vasario 7 d. Nr. 4.27 - 04 

Vilkaviškis 

Vilkaviškio „Ąžuolo" progimnazija, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai einančios 
direktoriaus pareigas Vilmos Anelauskienės veikiančio pagal nuostatus, patvirtintus 2013-06-28 Vilkaviškio 
r. savivaldybės tarybos Nr. B-TS-654, (toliau - Užsakovas) ir UAB „Kautra" Vilkaviškio autobusų parkas 
atstovaujama Mariaus Jasaičio (toliau - Paslaugų teikėjas), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu 
kodeksu ir Vilkaviškio „Ąžuolo" progimnazijos supaprastinto mažos vertės pirkimo neskelbiamos 
apklausos būdu konkurso sąlygomis sudaro šią sutartį. 

I. Sutarties dalykas ir šalių įsipareigojimai 

1. Sutarties dalykas - šios sutarties sąlygomis Paslaugų teikėjo vykdoma Vilkaviškio „Ąžuolo" 
progimnazijos mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse (išskyrus mokinius, pavežamus 
reguliariojo susisiekimo maršrutais), pavėžėjimo į mokyklą ir į namus veikla, taip pat pavėžėjimo išlaidų 
kompensavimas, vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių 
pavėžėjimo ir jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės 
tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B-TS- 449. 

2. Kiekvienais metais iki rugsėjo 1 d. sutarties šalys susitaria dėl paslaugų apimčių, numato konkrečius 
mokinių pavėžėjimo maršrutus ir kitus susitarimus, būtinus tinkamam šios sutarties vykdymui. 

3. Užsakovas įsipareigoja: 
3.1. Pavesti Paslaugų teikėjui vykdyti Vilkaviškio „Ąžuolo" progimnazijos mokinių 

pavėžėjimo veiklą: 
3.2. Apmokėti Paslaugų teikėjui už paslaugas šios sutarties II skyriuje nustatytais tarifais ir 

tvarka; 
3.3. Raštu informuoti Paslaugų teikėją apie pasikeitusį pavežamų mokinių skaičių. 

4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 
4.1. Mokinius, gyvenančius kaimo gyvenamosiose vietovėse, pavežti į mokyklą ir į namus; 
4.2. Paslaugas teikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminiais aktais, reglamentuojančiais 

keleivių pavėžėjimą kelių transportu, Švietimo įstatymu ir šia sutartimi; 
4.3 Palaikyti ryšius su mokyklos direktoriumi (tel. 8-342-20102), už mokinių pavėžėjimą 

atsakingu darbuotoju (tel. 8-342-20104); 
4.4 Skirti mokinių pavėžėjimui atitinkamos talpos (kad visiems mokiniams būtų užtikrintos 

sėdimosios vietos), geros estetinės išvaizdos, techniškai tvarkingas, tinkamai apipavidalintas transporto 
priemones, užtikrinti, kad autobuse būtų vežama ne daugiau mokinių nei leidžia transporto priemonės 
techninės charakteristikos; 

4.5 Tinkamai reaguoti į pagrįstas mokinių jų tėvų, Mokyklos pareikštas pastabas ir pasiūlymus, 
nedelsiant šalinti iškilusius mokinių pavėžėjimo trūkumus; 
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4.6. Užtikrinti, kad būtų tinkamai parengtas autobusas mokiniams vežti; 
4.7. Užtikrinti, kad sutartyje numatytų paslaugų teikimą organizuos vadovaujantys asmenys, 

atitinkantys tam darbui keliamus kvalifikacinius ir profesinius reikalavimus bei išmanantys paslaugų (keleivių 
vežimą kelių transportu ar autobusų eksploataciją) tiekimo specifiką 

4.8. Užtikrinti keleivių pervežimui keliamų reikalavimų laikymąsi; 
4.9. Savo lėšomis apdrausti transporto priemones - transporto priemonių draudimu ir transporto 

priemonių vairuotojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu; 
4.10. Paslaugų teikimui naudoti turimus darbo jėgos, finansinius ir techninius išteklius. 

5. Įsipareigojimai turi būti pradėti vykdyti pasirašius sutartį. 

II. Atsiskaitymo tvarka 

6. Užsakovas už Paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas Šalių suderintais maršrutais sumoka šiais tarifais: 
6.1.už mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, pavėžėjimą iš mokyklos (i 

mokyklą) maršrutu Vilkaviškis - Pašeimeniai mokama 4,80 eurai (su PVM) už 1 mokslo dieną. 
7. Prieš mokslo metus Užsakovas ir Paslaugų teikėjas iki rugsėjo 1 d. patikslina paslaugų apimtis 

būsimiesiems mokslo metams, numato konkrečius moksleivių pavėžėjimo į mokyklą ir iš jos į namus 
maršrutus. 

8. Paslaugų teikėjas kiekvieną mėnesį iki 10 d. pateikia Užsakovui ataskaitą ir sąskaitą - faktūrą už 
praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas. 

9. Užsakovas turi teisę pareikalauti papildomos informacijos iš Paslaugų teikėjo, kai reikia patikrinti 
pateiktų duomenų teisingumą. Paslaugų teikėjas prašomą informaciją o prireikus ir dokumentus, Užsakovui 
turi pateikti ne vėliau per 2 darbo dienas. 

10. Už suteiktas paslaugas sumokama pervedimu į Paslaugų teikėjo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip 
per 60 darbo dienų nuo ataskaitos ir sąskaitos - faktūros gavimo dienos. 

III. Šalių atsakomybė 

11. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas paslaugas, moka 0,03 proc. nesumokėtos 
sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 

12. Jei Paslaugų teikėjas nevykdo ar nepilnai vykdo šios sutarties 4.1., 4.2 ir 4.4. punktų 
įsipareigojimus, Užsakovas gali paslaugų ar jų dalies teikimui sudaryti sutartį su trečiuoju asmeniu ir 
reikalauti Paslaugų teikėją sumokėti dėl to patirtas išlaidas ir dvigubo patirtų išlaidų dydžio baudą. 

13. Jei Paslaugų teikėjas per šalių sutartą laikotarpį nepašalino sutartų sąlygų pažeidimo, nevykdymo 
ar netinkamo šios sutarties sąlygų vykdymo priežasčių, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį. Užsakovo 
patirtus nuostolius bei išlaidas atlygina Paslaugų teikėjas. 

14. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei įrodo, kad sutartinių įsipareigojimų negalėjo įvykdyti dėl 
nenugalimos jėgos, kuri suprantama taip, kaip aprašoma Civiliniame kodekse, veikimo, kurio negalėjo 
numatyti nei išvengti (force majeure) ir jei apie šių aplinkybių atsiradimą raštu pranešė kitai šaliai ne vėliau 
kaip per 3 darbo dienas nuo jų atsiradimo ar sužinojimo dienos. 

15. Šalis, kuri savo įsipareigojimų vykdyti negali dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo iš karto po 
jų atsiradimo informuoti kitą šalį ir šiai pareikalavus, pateikti kompetentingos institucijos išduotą patvirtinimą 
apie tokių aplinkybių atsiradimą (buvimą). 

16. Pradėjus veikti nenugalimos jėgos aplinkybėms, šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymo 
laikas nukeliamas tiek, kiek veikia ši aplinkybė ir pašalinamos jos pasekmės. 

17. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės veikia daugiau kaip šešis mėnesius, tai kiekviena šalis turi teisę 
nutraukti šią sutartį, bet tokiu atveju nė viena iš jų neturi teisės reikalauti atlyginti nuostolių dėl įsipareigojimų 
nevykdymo. 

IV. Veiklos kontrolė 

18. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Užsakovui šias ataskaitas ir dokumentus: 
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18.1. iki kito mėnesio 10 dienos ataskaitą apie per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas, kurioje 
nurodoma bendra apyvarta ir lėšų suma už paslaugas, nurodytas šios sutarties 6.1 punkte. Sutarties šalys gali 
susitarti ataskaitoje pateikti kitus papildomus duomenis; 

18.2. finansinės atskaitomybės dokumentų, teikiamų mokesčių administratoriui, kopijas per 30 
dienų nuo pateikimo mokesčių administratoriui dienos; 

18.3. kitus Užsakovo pareikalautus dokumentus, kurie būtini įsitikinti, kad Paslaugų teikėjas 
gali tinkamai ir laiku vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ir (ar) jo pateikti duomenys teisingi. 

19. Paslaugų teikėjas privalo leisti ir sudaryti sąlygas Užsakovui tikrinti, kaip Paslaugų teikėjas vykdo 
prisiimtus įsipareigojimus. 

20. Užsakovas įsipareigoja kontrolės metu netrikdyti Paslaugų teikėjo ūkinės veiklos, neatskleisti 
kontrolės metu sužinotų įmonės komercinių paslapčių ir kitos šalių sutartos neskelbtinos informacijos, jei tai 
nesusiję su šios sutarties ar Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimu arba nusikalstamu 
neveikimu. 

21. Užsakovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, informuoja Paslaugų teikėją apie 
sužinotus šios sutarties pažeidimus. Jei Užsakovas atliko sutarties vykdymo kontrolę, apie jos rezultatus ir 
išvadas Paslaugų teikėjas informuojamas raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvadų parengimo dienos. 

22. Pastebėtus šios sutarties vykdymo pažeidimus šalys privalo pašalinti nedelsiant per protingą 
terminą kuris suderinamas su kita sutarties šalimi. Jei pažeidimo pašalinti per suderintą terminą nepavyksta, 
nukentėjusi šalis turi teisę reikalauti nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius. 

V. Sutarties galiojimas, keitimas, papildymas ir nutraukimas 

23. Sutartis įsigalioja nuo 2018 m. vasario 07 d. ir galioja 2019 m. vasario 06 d.. 
24. Sutartis gali būti nutraukta vienos iš sutarties šalių iniciatyva, apie tai įspėjus kitą sutarties šalį prieš 

30 kalendorinių dienų, jeigu: 
24.1. viena iš sutarties šalių daugiau kaip 3 kartus 30 kalendorinių dienų laikotarpyje pažeidė 

sutarties sąlygas ir apie tai buvo įspėta; 
24.2. jeigu dėl susidariusių objektyvių priežasčių viena iš šalių negali vykdyti prisiimtų 

sutartinių įsipareigojimų. 
25. Jei sutartis nutraukiama dėl vienos iš šalių kaltės, kita šalis turi teisę reikalauti patirtų nuostolių 

kompensavimo. 
26. Sutartis gali būti keičiama arba nutraukiama nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio pasikeitus pavėžėjamų 

mokinių skaičiui iš vietovių, minimų konkurso sąlygose. 
VI. Ginčų sprendimo tvarka 

27. Kilę nesutarimai ar ginčai tarp sutarties šalių dėl sutarties aiškinimo ar vykdymo sprendžiami šalių 
derybomis. Jei derybomis ginčo išspręsti nepavyksta, jis nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teismuose. 

28. Si sutartis sudaryta 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai sutarties šaliai po 
vieną egzempliorių. 
Sutarties šalys: 

Užsakovas - Vilkaviškio „Ąžuolo" progimnazija 

Paslaugų teikėjas - UAB „Kautra" filialas „Vilkaviškio autobusų parkas" 

Direktoriaus pavaduotoja, 
S*tf*Ų/PARASAI 

Vilma Mtisėkmk&nė 
OAB Ka 

^ V M mokėtojo t o d a s ^ n S T a s o 

(pafašašjoos 257 2-49 
Vadovas A. V. 
Marius Jasaitis 
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3 priedas 

VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO" PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ VEŽIOJIMO 
PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS 

2018 m. vasario 7 d. Nr. 4.27 - 05 

Vilkaviškis 

Vilkaviškio „Ąžuolo" progimnazija, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos ugdymui, laikinai einančios 
direktoriaus pareigas Vilmos Anelauskienės veikiančio pagal nuostatus, patvirtintus 2013-06-28 Vilkaviškio 
r. savivaldybės tarybos Nr. B-TS-654, (toliau - Užsakovas) ir Sauliaus Klimavičiaus IĮ atstovaujama įmonės 
savininko Sauliaus Klimavičiaus (toliau - Paslaugų teikėjas), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos 
civiliniu kodeksu ir Vilkaviškio „Ąžuolo" progimnazijos supaprastinto mažos vertės pirkimo neskelbiamos 
apklausos būdu konkurso sąlygomis sudaro šią sutartį. 

I. Sutarties dalykas ir šalių įsipareigojimai 

1. Sutarties dalykas - šios sutarties sąlygomis Paslaugų teikėjo vykdoma Vilkaviškio „Ąžuolo" 
progimnazijos mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse (išskyrus mokinius, pavežamus 
reguliariojo susisiekimo maršrutais), pavėžėjimo į mokyklą ir į namus veikla, taip pat pavėžėjimo išlaidų 
kompensavimas, vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių 
pavėžėjimo ir jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės 
tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B-TS- 449. 

2. Kiekvienais metais iki rugsėjo 1 d. sutarties šalys susitaria dėl paslaugų apimčių, numato konkrečius 
mokinių pavėžėjimo maršrutus ir kitus susitarimus, būtinus tinkamam šios sutarties vykdymui. 

3. Užsakovas įsipareigoja: 
3.1. Pavesti Paslaugų teikėjui vykdyti Vilkaviškio „Ąžuolo" progimnazijos mokinių 

pavėžėjimo veiklą: 
3.2. Apmokėti Paslaugų teikėjui už paslaugas šios sutarties II skyriuje nustatytais tarifais ir 

tvarka; 
3.3. Raštu informuoti Paslaugų teikėją apie pasikeitusį pavežamų mokinių skaičių. 

4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 
4.1. Mokinius, gyvenančius kaimo gyvenamosiose vietovėse, pavežti į mokyklą ir į namus; 
4.2. Paslaugas teikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos norminiais aktais, reglamentuojančiais 

keleivių pavėžėjimą kelių transportu, Švietimo įstatymu ir šia sutartimi; 
4.3 Palaikyti ryšius su mokyklos direktoriumi (tel. 8-342-20102), už mokinių pavėžėjimą 

atsakingu darbuotoju (tel. 8-342-20104); 
4.4 Skirti mokinių pavėžėjimui atitinkamos talpos (kad visiems mokiniams būtų užtikrintos 

sėdimosios vietos), geros estetinės išvaizdos, techniškai tvarkingas, tinkamai apipavidalintas transporto 
priemones, užtikrinti, kad autobuse būtų vežama ne daugiau mokinių, nei leidžia transporto priemonės 
techninės charakteristikos; 

4.5 Tinkamai reaguoti į pagrįstas mokinių, jų tėvų, Mokyklos pareikštas pastabas ir pasiūlymus, 
nedelsiant šalinti iškilusius mokinių pavėžėjimo trūkumus; 

4.6. Užtikrinti, kad būtų tinkamai parengtas autobusas mokiniams vežti; 
4.7. Užtikrinti, kad sutartyje numatytų paslaugų teikimą organizuos vadovaujantys asmenys, 
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atitinkantys tam darbui keliamus kvalifikacinius ir profesinius reikalavimus bei išmanantys paslaugų (keleivių 
vežimą kelių transportu ar autobusų eksploataciją) tiekimo specifiką 

4.8. Užtikrinti keleivių pervežimui keliamų reikalavimų laikymąsi; 
4.9. Savo lėšomis apdrausti transporto priemones - transporto priemonių draudimu ir transporto 

priemonių vairuotojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu; 
4.10. Paslaugų teikimui naudoti turimus darbo jėgos, finansinius ir techninius išteklius. 

5. Įsipareigojimai turi būti pradėti vykdyti pasirašius sutartį. 

II. Atsiskaitymo tvarka 

6. Užsakovas už Paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas Šalių suderintais maršrutais sumoka šiais tarifais: 
6.1.už mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, pavėžėjimą iš mokyklos (i 

mokyklą) maršrutu Vilkaviškis - Bačkiškiai - Antupiai - Vilkaviškis mokama 14,70 eurai (su PVM) už 1 
mokslo dieną. 

7. Prieš mokslo metus Užsakovas ir Paslaugų teikėjas iki rugsėjo 1 d. patikslina paslaugų apimtis 
būsimiesiems mokslo metams, numato konkrečius moksleivių pavėžėjimo į mokyklą ir iš jos į namus 
maršrutus. 

8. Paslaugų teikėjas kiekvieną mėnesį iki 10 d. pateikia Užsakovui ataskaitą ir sąskaitą - faktūrą už 
praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas. 

9. Užsakovas turi teisę pareikalauti papildomos informacijos iš Paslaugų teikėjo, kai reikia patikrinti 
pateiktų duomenų teisingumą. Paslaugų teikėjas prašomą informaciją o prireikus ir dokumentus, Užsakovui 
turi pateikti ne vėliau per 2 darbo dienas. 

10. Už suteiktas paslaugas sumokama pervedimu į Paslaugų teikėjo nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip 
per 60 darbo dienų nuo ataskaitos ir sąskaitos - faktūros gavimo dienos. 

v 

III. Salių atsakomybė 

11. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už suteiktas paslaugas, moka 0,03 proc. nesumokėtos 
sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 

12. Jei Paslaugų teikėjas nevykdo ar nepilnai vykdo šios sutarties 4.1., 4.2 ir 4.4. punktų 
įsipareigojimus, Užsakovas gali paslaugų ar jų dalies teikimui sudaryti sutartį su trečiuoju asmeniu ir 
reikalauti Paslaugų teikėją sumokėti dėl to patirtas išlaidas ir dvigubo patirtų išlaidų dydžio baudą. 

13. Jei Paslaugų teikėjas per šalių sutartą laikotarpį nepašalino sutartų sąlygų pažeidimo, nevykdymo 
ar netinkamo šios sutarties sąlygų vykdymo priežasčių Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį. Užsakovo 
patirtus nuostolius bei išlaidas atlygina Paslaugų teikėjas. 

14. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei įrodo, kad sutartinių įsipareigojimų negalėjo įvykdyti dėl 
nenugalimos jėgos, kuri suprantama taip, kaip aprašoma Civiliniame kodekse, veikimo, kurio negalėjo 
numatyti nei išvengti (force majeure) ir jei apie šių aplinkybių atsiradimą raštu pranešė kitai šaliai ne vėliau 
kaip per 3 darbo dienas nuo jų atsiradimo ar sužinojimo dienos. 

15. Šalis, kuri savo įsipareigojimų vykdyti negali dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, privalo iš karto po 
jų atsiradimo informuoti kitą šalį ir šiai pareikalavus, pateikti kompetentingos institucijos išduotą patvirtinimą 
apie tokių aplinkybių atsiradimą (buvimą). 

16. Pradėjus veikti nenugalimos jėgos aplinkybėms, šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymo 
laikas nukeliamas tiek, kiek veikia ši aplinkybė ir pašalinamos jos pasekmės. 

17. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės veikia daugiau kaip šešis mėnesius, tai kiekviena šalis turi teisę 
nutraukti šią sutartį, bet tokiu atveju nė viena iš jų neturi teisės reikalauti atlyginti nuostolių dėl įsipareigojimų 
nevykdymo. 

IV. Veiklos kontrolė 

18. Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Užsakovui šias ataskaitas ir dokumentus: 
18.1. iki kito mėnesio 10 dienos ataskaitą apie per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas, kurioje 
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nurodoma bendra apyvarta ir lėšų suma už paslaugas, nurodytas šios sutarties 6.1 punkte. Sutarties šalys gali 
susitarti ataskaitoje pateikti kitus papildomus duomenis; 

18.2. finansinės atskaitomybės dokumentų, teikiamų mokesčių administratoriui, kopijas per 30 
dienų nuo pateikimo mokesčių administratoriui dienos; 

18.3. kitus Užsakovo pareikalautus dokumentus, kurie būtini įsitikinti, kad Paslaugų teikėjas 
gali tinkamai ir laiku vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ir (ar) jo pateikti duomenys teisingi. 

19. Paslaugų teikėjas privalo leisti ir sudaryti sąlygas Užsakovui tikrinti, kaip Paslaugų teikėjas vykdo 
prisiimtus įsipareigojimus. 

20. Užsakovas įsipareigoja kontrolės metu netrikdyti Paslaugų teikėjo ūkinės veiklos, neatskleisti 
kontrolės metu sužinotų įmonės komercinių paslapčių ir kitos šalių sutartos neskelbtinos informacijos, jei tai 
nesusiję su šios sutarties ar Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimu arba nusikalstamu 
neveikimu. 

21. Užsakovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, informuoja Paslaugų teikėją apie 
sužinotus šios sutarties pažeidimus. Jei Užsakovas atliko sutarties vykdymo kontrolę, apie jos rezultatus ir 
išvadas Paslaugų teikėjas informuojamas raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išvadų parengimo dienos. 

22. Pastebėtus šios sutarties vykdymo pažeidimus šalys privalo pašalinti nedelsiant per protingą 
terminą kuris suderinamas su kita sutarties šalimi. Jei pažeidimo pašalinti per suderintą terminą nepavyksta, 
nukentėjusi šalis turi teisę reikalauti nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius. 

V. Sutarties galiojimas, keitimas, papildymas ir nutraukimas 

23. Sutartis įsigalioja nuo 2018 m. vasario 07 d. ir galioja 2019 m. vasario 06 d.. 
24. Sutartis gali būti nutraukta vienos iš sutarties šalių iniciatyva, apie tai įspėjus kitą sutarties šalį prieš 

30 kalendorinių dienų, jeigu: 
24.1. viena iš sutarties šalių daugiau kaip 3 kartus 30 kalendorinių dienų laikotarpyje pažeidė 

sutarties sąlygas ir apie tai buvo įspėta; 
24.2. jeigu dėl susidariusių objektyvių priežasčių viena iš šalių negali vykdyti prisiimtų 

sutartinių įsipareigojimų. 
25. Jei sutartis nutraukiama dėl vienos iš šalių kaltės, kita šalis turi teisę reikalauti patirtų nuostolių 

kompensavimo. 
26. Sutartis gali būti keičiama arba nutraukiama nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio pasikeitus pavėžėjamų 

mokinių skaičiui iš vietovių, minimų konkurso sąlygose. 
VI. Ginčų sprendimo tvarka 

27. Kilę nesutarimai ar ginčai tarp sutarties šalių dėl sutarties aiškinimo ar vykdymo sprendžiami šalių 
derybomis. Jei derybomis ginčo išspręsti nepavyksta, jis nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teismuose. 

28. Si sutartis sudaryta 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai sutarties šaliai po 
vieną egzempliorių. 
Sutarties šalys: 

Užsakovas - Vilkaviškio „Ąžuolo" progimnazija 

Paslaugų teikėjas - S. Klimavičiaus IĮ 


