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PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS  

1. SUTARTIES ŠALYS: 
VšĮ „Edulandas” (į. k. 304840229), Chemijos g. 13, Kaunas, atstovaujamas direktorės Agnietės Kielės (toliau 
- Paslaugų teikėjas) ir ugdytinio, atstovas pagal įstatymą – tėvas/globėjas   

(Vardas, Pavardė) 
gyvenantis       (toliau Paslaugų gavėju). 
  (Adresas, tel. Nr. El.pašto adresas) 

Ugdytinio vardas, pavardė                                                                                      , gimimo data:  . 

Informacija apie ugdytinio sveikatos sutrikimus (ligas, alergijas, vartojamus vaistus ir kt.), į kurią turėtų atsižvelgti 
Paslaugų teikėjas: VšĮ „Edulandas“. 

2. SUTARTIES OBJEKTAS 
2.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja organizuoti edukacines veiklas ugdytiniams 7 nakvynių ir 6 dienų STEAM 
stovykloje s u     nakvyne, o Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti už šias paslaugas sutartyje numatyta tvarka. 
2.2. 7 naktvynių ir 6 dienų STEAM stovyklos su nakvyne pavadinimas: „Magijos paslapčių sala“ 
2.3. Pilnas paslaugos teikimo terminas 2022 m. liepos 24-30 d. 
2.4. Paslaugos kaina: 399 Eur (trys šimtai devyniasdešimt devyni eurai). 

3. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 
3.1.1. užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą Paslaugų gavėjui pagal pasirinktą programą; 
3.1.2. pateikti Paslaugų gavėjui tikslią ir neklaidinančią informaciją apie programos eigą (atvykimo 
bei išvykimo datas ir laikus bei lankomas vietas) ir jos pasikeitimus arba programoje teikiamas paslaugas; 
3.1.3. saugoti ugdytinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančio poveikio; 
3.1.4. laiku pranešti tėvams (globėjams) apie ugdytinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą 
užsiėmimuose; vykdant paslaugas vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei 
savo įstaigos nuostatais; 
3.1.5. užtikrinti, kad šios sutarties 3.4. punkte nurodyta medžiaga VšĮ „Edulandas“ reklamos tikslams 
būtų naudojama laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir nepažeistų Paslaugų gavėjo interesų. 

3.2. Paslaugų teikėjas turi teisę: 
3.2.1. siūlyti Paslaugų gavėjui kitą tokios pat kokybės ir trukmės programą, jeigu atsiranda 
nenumatytos aplinkybės, dėl kurių Paslaugos teikėjas negali įgyvendint programos numatytos šioje 
sutartyje; 
3.2.2. gražinti Paslaugos gavėjui jau sumokėtą mokestį už programą tuo atveju, jeigu ji nevyksta 
dėl Paslaugos teikėjo kaltės; 
3.2.3. vienašališkai nutraukti šios paslaugos teikimą Paslaugos gavėjui, negrąžinanat sumokėto 
mokesčio, šiais atvejais: 

3.2.3.1. jei Paslaugos gavėjo ar jo ugdytinio veiksmai programos įgyvendinimo metu kelia 
grėsmę kitų Paslaugos gavėjų saugumui; 
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3.2.3.2. jei Paslaugos gavėjo ugdytinis nesilaiko Paslaugų teikėjo vidaus tvarkos taisyklių, 
nepagarbiai elgiasi su kitais bendruomenės nariais. 

3.3. Paslaugų gavėjas įsipareigoja: 
3.3.1. bendradarbiauti su Paslaugų teikėjo atstovais sprendžiant klausimus, kilusius dėl šios sutarties 
sąlygų vykdymo; 
3.3.2. laikytis Paslaugų teikėjo vidaus tvarkos taisyklių, pagarbiai elgtis su kitais bendruomenės nariais; 
3.3.3. pranešti apie šioje sutartyje nurodytų kontaktinių duomenų pasikeitimą ne vėliau kaip per 3 
kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo; 
3.3.4. informuoti Paslaugų teikėją apie Paslaugų gavėjo sveikatos sutrikimus (ligas, alergijas, 
vartojamus vaistus ir kt.), į kuriuos turėtų atsižvelgti Paslaugų teikėjas, 

3.4. Šia sutartimi Paslaugų gavėjas (jo atstovas) pareiškia, kad neprieštarauja, kad paslaugos teikimo metu 
padarytos nuotraukos bei filmuota medžiaga yra VšĮ „Edulandas“ nuosavybė ir gali būti naudojama Paslaugų 
teikėjo reklamos tikslams be atskiro Paslaugų gavėjo (jo atstovo) sutikimo. 
3.5. Paslaugų gavėjas sutinka, kad ugdytinis pagal numatytą programą dalyvautų išvykose Lietuvoje, lydimas VšĮ 
„Edulandas“ pedagogų. 
3.6. Paslaugų teikėjas turi teisę: 

3.6.1. būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti 
ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Kliento asmens duomenų tvarkymo veiksmus, 
remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu; 
3.6.2. atšaukti šioje sutartyje savo pateiktus sutikimus, informuodamas Paslaugų teikėją raštu. 

4. DUOMENŲ APSAUGA 

4.1. Kliento pateiktų asmens duomenų valdytojas – VŠĮ „Edulandas“, juridinio asmens kodas 
304840229, buveinės adresas Chemijos g. 13, LT-51327 Kaunas, el. p. info@edulandas.lt, tel. +370 618 07455. 
4.2. Kliento pateikti asmens duomenys yra tvarkomi šios Sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais. 
4.3. Kliento duomenų teisėto tvarkymo pagrindas – asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartį. 
4.4. Kliento pateikti asmens duomenys suprantami kaip duomenys apie Kliento ir vaiko vardą, pavardę, 
gimimo datą, gyv. vietos adresą, sveikatos būklę, be kita ko, vaizdo duomenys (patalpų filmavimo atveju), 
atvaizdas, kurį 
4.5. Klientas sutinka suteikti (atskiru sutikimu) Paslaugų teikėjui dėl jo teikiamų Paslaugų viešinimo reklamos 
ir visuomenės informavimo tikslais. 
4.6. Kliento duomenų pateikimas Paslaugų teikėjui yra Sutartyje numatytas reikalavimas. Klientas 
privalo pateikti duomenis Paslaugų teikėjui tam, kad būtų sudaryta Sutartis ir būtų galima ją vykdyti. 
4.7. Kliento pateikti asmens duomenys saugomi Sutarties galiojimo metu ir 3 metus po Sutarties 
sudarymo, išskyrus popierine forma sudarytas sutartis ir lydinčius dokumentus, kurių bendrasis saugojimo terminas 
– 10 metų. 

4.7.1. Klientas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad yra informuotas ir sutinka, kad: 
4.7.2.Paslaugų teikėjas tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis tinkamam užsakytų paslaugų 

suteikimui; 
4.7.3.Asmens duomenys būtų tvarkomi ir valdomi remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 
95/46/EB (Reglamentas); 

4.7.4.Turi teisę būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti 
ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Kliento asmens duomenų tvarkymo veiksmus, 
remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 

4.7.5.Be kita ko, gali būti renkami ypatingi Asmens duomenys apie sveikatos būklę pagal formas Nr. 068/a ir 
Nr. 094/a (pvz., patirtas traumas, ligas ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga sutarčiai įvykdyti). 
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Paslaugų teikėjas informuoja, kad Paslaugų teikėjas tvarko tik tuos vaiko sveikatos duomenis, kurie 
pateikiami šios Sutarties vykdymui. Daugiau jokie, jautrūs duomenys nerenkami ir netvarkomi. 

4.7.6.Paslaugų teikėjas informuoja, jog Asmens duomenys gali būti teikiami žemiau nurodytiems subjektams, 
Duomenų tvarkytojams, dėl buhalterinės apskaitos, archyvavimo ar tinkamo sutarties įvykdymo tikslų: (i) 
Registruoti duomenis E-mokinių registre; (ii) Kauno miesto savivaldybei; (iii) LR Švietimo ministerijai; 
(iv) trečiajam asmeniui – Paslaugų subteikėjui (tokiu atveju, kai Paslaugas teikia konkrečios Paslaugos 
subteikėjas, ir tokia apimtimi, kiek yra būtina konkrečios Paslaugos suteikimui). 

4.7.7.Paslaugų teikėjas informuoja, kad Asmens duomenys nerenkami iš kitų šaltinių. Asmens duomenys 
netvarkomi automatiniu būdu, Klientas ir vaikas – neprofiliuojami. 

4.8. Aukščiau aprašyti duomenys yra teikiami sutarčių pagrindu. Paslaugų teikėjas yra pasirašęs atitinkamos 
rašytinės formos susitarimus dėl saugaus duomenų perdavimo Duomenų tvarkytojams arba duomenys yra 
perduodami įstatymo pagrindu. 
4.9. Klientas gali susipažinti išsamiau su Paslaugų teikėjo vykdoma asmens duomenų apsaugos politika, 
Paslaugų teikėjo svetainėje ar bet kada paprašyti informacijos apie Kliento ir/ar vaiko asmens duomenų tvarkymą 
iš Paslaugų teikėjo šiais kontaktais: el. p. info@edulandas.lt, tel. +370 618 07455. 
4.10. Paslaugų teikimo metu bus daromos fotografijos ir vaizdo įrašai, kurie bus siunčiami Klientui. 
4.11. Pasirašydamas šią sutartį paslaugų gavėjas sutinka, kad paslaugų teikimo metu padarytos Vaiko 
fotografijos ir vaizdo įrašai būtų naudojami viešinant Paslaugų teikėjo veiklas socialinių tinklų paskyrose, 
spausdintuose leidiniuose ir internetiniame puslapyje www.edulandas.lt. Viešinant atvaizdus, nebus 
suteikiama jokios papildomos informacijos apie dalyvių asmenybes ar kitus asmeninius duomenis. 

5. ATSISKAITYMO TVARKA 

5.1. Paslaugų gavėjas, registruodamas ugdytinį elektroninėmis ryšio priemonėmis, sumoka paslaugos mokestį. 
Priklausomai nuo pasirinktų dienų skaičiaus galimas pilnas arba dalinis mokestis. 
5.2. Jeigu Paslaugų gavėjas registruojasi ne per internetinę svetainę, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo sutarties 
pasirašymo datos pavedimu sumoka už paslaugas į VšĮ „Edulandas“ banko sąskaitą mokestį, nurodytą atsiųstoje 
sąskaitoje faktūroje. 
5.3. Tuo atveju, jei Paslaugų gavėjas dėl sveikatos sutrikimo nedalyvauja programoje, jam, remiantis raštišku 
Paslaugos gavėjo prašymu, gali būti grąžinama dalis (50%) nelankytų dienų mokesčio. 
5.4. Tuo atveju, jei Paslaugų gavėjas be pateisinančių priežasčių nedalyvauja programoje – sumokėtas 
mokestis jam negrąžinamas. 

6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

6.1. Sudaryta sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki programos vykdymo paskutinės dienos 
arba iki visiško sutarties sąlygų įvykdymo; 
6.2. Sutarties nuostatos gali būt keičiamos abiem šalims pasirašius sutarties pakeitimo formą. 

7. ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS 

7.1. Tuo atveju, jei Paslaugų gavėjas vengia laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas šioje sutartyje numatytais 
terminais, Paslaugų teikėjas turi teisę skaičiuoti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už 
kiekvieną uždelstą sumokėti dieną. 
7.2. Tuo atveju, jei Paslaugų gavėjas vengia laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas sutartyje numatytais terminais, 
Paslaugų teikėjas, siekiant išieškoti skolą, turi teisę kreiptis į skolų išieškojimo paslaugas teikiančias įstaigas, tokiu 
atveju perleidžiant reikalavimo teisę trečiajam asmeniui, ir/arba skelbti Paslaugų gavėjo duomenis viešuose 
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skolininkų registruose, Paslaugų teikėjas užtikrina, kad perleidžiant reikalavimo teises, Paslaugų gavėjui bus 
užtikrinamas šioje sutartyje numatytų paslaugų teikimas. Papildomos Paslaugų teikėjo išlaidos, susijusios su 
įsiskolinimų išieškojimu, yra dengiamos Paslaugų gavėjo sąskaita. 
7.3. Visi tarp šalių kilę ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami derybomis. Nepavykus jų išspręsti derybų 
būdu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
7.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai. 
Paslaugų gavėjas patvirtina, kad yra supažindintas su Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytomis 
teisėmis: žinoti (būt informuotam) apie šioje sutartyje pateiktų asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su 
šiais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti ar sunaikinti asmens duomenis įstatymo 
numatytais atvejais, nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

8.1. Visi Šalių pranešimai ar kita informacija turi būti pateikiami raštu ir yra laikomi tinkamai įteiktais tuo atveju, 
jeigu buvo išsiųsti paštu, elektroniniu paštu arba įteikti VšĮ „Edulandas“ administracijos darbuotojui. 
8.2. Sutartis keičiama rašytiniu abiejų Šalių susitarimu. 
8.3. Tuo atveju, kai ši Sutartis yra sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, lietuvių kalba, 
po vieną egzempliorių tenka kiekvienai Šaliai. 
8.4. Tuo atveju, kai vietoje sutarties pasirašymo, el. paštu laisva valia išreiškiamas sutikimas su sutarties 
sąlygomis – sutartis laikoma galiojančia. 
8.5. Šalių ginčai sprendžiami abipusių derybų būdu, o šalims nesusitarus taikiai, Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka 

SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI: 

Paslaugų teikėjas: Paslaugų gavėjas:

VŠĮ „Edulandas“

Adresas: Chemijos g. 13, LT-51327 
Kaunas Tel.: +370061807455 
El. paštas: info@edulandas.lt

            
(vardas, pavardė)

        Direktorė Agnietė Kielė

 

(parašas)
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