
 

MOKYMO  PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS 

 

2019 m. ___________mėn. ___ d. Nr. ___________ 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, juridinio asmens kodas 188604955, buveinės adresas  

Gedimino pr. 30, Vilnius, (toliau – Perkančioji organizacija), atstovaujama Administravimo 

departamento direktorės, atliekančios Teisingumo ministerijos kanclerio funkcijas, veikiančios 

pagal teisingumo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. 1R-211 „Dėl Lietuvos Respublikos 

teisingumo viceministrų veiklos sričių ir Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos kanclerio 

administravimo sričių sąrašų patvirtinimo“, UAB ,,Mokymai ir konsultavimas“, juridinio asmens 

kodas 304396009, buveinės adresas Vytauto pr. 24, Kaunas (toliau – Paslaugų teikėjas), 

atstovaujama direktoriaus Žygimanto Slavicko, veikiančio pagal įmonės įstatus, ir 

_______________________________, asmens kodas _____________________ (toliau – Mokymų 

dalyvis) (toliau kartu vadinama – Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), sudarė šią 40 akademinių 

valandų / 24 akademinių valandų (išbraukti nereikalingą) mokymo paslaugų (toliau – Mokymai) 

teikimo sutartį (toliau – Sutartis).  

 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Mokymų dalyviui mokymo grupėje pagal parengtą Mokymų 

programą suteikti Mokymų paslaugas, o Mokymų dalyvis įsipareigoja pagal pasirinktą Mokymų 

programą atitinkamai lankyti visus jo pasirinktoje mokymų grupėje numatytus seminarus.  

1.2.Mokymų dalyviui dėl pateisinamų priežasčių (liga (pateikiant tai įrodančius dokumentus), 

šeimos nario mirtis) negalėjus dalyvauti seminaruose, Paslaugų teikėjas suteikia galimybę 

dalyvauti kitame seminare, kurių metu Mokymų dalyvis gali išklausyti praleistus seminarus.  

 

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

2.1.Paslaugų teikėjo įsipareigojimai: 

2.1.1. laiku ir tinkamai teikti Mokymų paslaugas pagal pasirinktą Mokymų dalyvio mokymo 

programą; 

2.1.2. informuoti Mokymų dalyvį apie mokymo programos seminarų pasikeitimus; 

2.1.3. Mokymų dalyviui atvykus į seminarą, jį pasirašytinai registruoti; 

2.1.4. Mokymų dalyviui pristačius kelionės išlaidas pagrindžiančius dokumentus, juos priimti, 

administruoti ir po atitinkamos mokymų grupės išklausytų seminarų, atsiskaičius su 

atitinkamos mokymų programos dalyviu, perduoti juos Perkančiajai organizacijai. 

Perkančioji organizacija atsiskaito su Paslaugos teikėju po atitinkamai mokymo programai 

surengtų visų seminarų; 

2.1.5. Mokymų dalyviams dėl svarbių priežasčių praleidus seminarus ir pateikus tai įrodančius 

dokumentus, sudaryti galimybes dalyvauti papildomai rengiamuose seminaruose; 

2.1.6. Visas atitinkamos pasirinktos programos akademines valandas išklausiusiam Mokymų 

dalyviui išduoti tai patvirtinantį pažymėjimą. 

2.2.Mokymų dalyvio įsipareigojimai: 

2.2.1. Išklausyti visas atitinkamai mokymų programai skirtas akademines valandas. Mokymų 

dalyviui dėl pateisinamų priežasčių negalint dalyvauti seminaruose ir pateikus tai 

pagrindžiančius dokumentus, Paslaugos teikėjas sudaro galimybę Mokymų dalyviui 



dalyvauti papildomuose seminaruose siekiant išklausyti visas atitinkamai mokymo 

programai skirtas valandas; 

2.2.2. Siekdamas gauti kompensaciją už atvykimą į mokymus, Mokymų dalyvis atvykęs į 

kiekvieną seminarą ir atvykstant patyręs kelionės išlaidas, registruojantis turi pateikti 

atitinkamą kelionės faktą pagrindžiančius dokumentus; 

2.2.3. Mokymų dalyvis, išklausęs visas pasirinktos programos akademines valandas, per 2 

mėnesius nuo pažymėjimo, patvirtinančio mokymo programos išklausymą, gavimo dienos 

privalo (pasirinkti ir pažymėti X tik vieną pasirinktą variantą): 

 

o užsiregistruoti laikyti mediatorių kvalifikacinį egzaminą ir atvykti jo laikyti;  

o Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo numatyta tvarka pateikti prašymą su visais 

reikiamais dokumentais dėl įrašymo į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą (šį 

įsipareigojimą gali rinktis tik asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos mediacijos 

įstatymo 6 straipsnio 2 dalį nereikia laikyti mediatorių kvalifikacinio egzamino). 

 

2.2.4. Jei Mokymų dalyvis, išklausęs visas pasirinktos programos akademines valandas neįvykdo 

pasirinkto įsipareigojimo pagal 2.2.3. papunktį, laikoma, kad jis vienašališkai nutraukė 

Sutartį ir privalo sumokėti Perkančiajai organizacijai šios sutarties 3.2.2 punkte numatyto 

dydžio baudą; 

2.2.5. Pasirašydamas šią sutartį Mokymų dalyvis patvirtina, kad atitinka Lietuvos Respublikos 

mediacijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktuose, o jei dalyvis pasirinko lankyti 24 

akademinių valandų mokymus – iš dalies ir 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte, nurodytus 

kriterijus tapti mediatoriumi. 

 

3. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, PABAIGA 

 

3.1.Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento. Sutartis galioja nuo jos sudarymo iki visiško 

Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, t. y. prašymo pateikimo laikyti Mediatorių 

kvalifikacinį egzaminą pateikimo ir atvykimo šį egzaminą laikyti. 

3.2.Mokymų dalyvis turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai nutraukti Sutartį, nepaisydamas to, 

kad Paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Tokiu atveju Mokymų dalyviui tenka tokios 

sutartimi numatomos pasekmės:  

3.2.1. Mokymų dalyviui neišduodamas pasirinktos mokymų programos išklausymo pažymėjimas; 

3.2.2. Mokymų dalyvis įsipareigoja sumokėti Perkančiajai organizacijai vieno asmens mokymų 

kainos dydžio baudą, kuri lygi: mediatorių 40 ak. v. mokymų – 373,89 eurų, mediatorių 24 

ak. v. mokymų – 335,17 eurų. 

3.3.Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta 

dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta 

taip, kaip jos yra apibrėžtos LR civiliniame kodekse. Sutarties Šalis, kuri dėl nurodytų 

aplinkybių negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per 3 (trys) 

kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai informuoti kitą Sutarties Šalį. 

Pavėluotas ar netinkamas kitos Šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos 

teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančių nuo atsakomybės dėl ne 

laiku (ar netinkamo) prisiimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo. Jei nurodytos aplinkybės 

trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Sutartį. Tokiu 

atveju Mokymų dalyvis privalo atlyginti Paslaugų teikėjui faktiškai jo turėtas išlaidas.  

 

 

 

 



4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

4.1. Visi su Sutartimi susiję ginčai sprendžiami Šalių derybų keliu. Šalims nesusitarus derybų būdu 

per vieną mėnesį, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

4.2.Perkančioji organizacija ir Paslaugų teikėjas įsipareigoja laikytis Bendrojo asmens duomenų 

apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų 

teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, reikalavimų, jeigu 

Sutarties vykdymui šalis gauna informacijos ar dokumentų, kuriuose yra asmens duomenų. 

 

 

5.  ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA                           

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija 

 

Juridinio asmens kodas 188604955 

Gedimino pr. 30, LT-01104, Vilnius 

Tel. nr. +370 5 266 2984 

Elektroninis paštas: rastine@tm.lt 

Faks. +370 5 262 5940 

A. s. LT574010051004670211 

Luminor Bank AS, banko kodas 40100 

 

 

Administravimo departamento direktorė, 

atliekanti Teisingumo ministerijos  

Kanclerio funkcijas 

__________________________ 

 

Lina Lukoševičiūtė       A.V. 

MOKYMŲ DALYVIS 

 

___________________________________ 
(vardas, pavardė) 

Asmens kodas _______________________ 

 

Tel. nr. 

+370_________________________ 

 

El. 

paštas____________________________ 

 

Adresas_____________________________ 

 

 

 

 

_____________________________ 
(vardas, pavardė, parašas)

      

 

 

PASLAUGŲ TEIKĖJAS 

 

UAB ,,Mokymai ir konsultavimas“ 

 

Juridinio asmens kodas 304396009 

Vytauto pr. 24, LT-44355, Kaunas 

Tel. nr. +37064838523 

Elektroninis paštas: info@mkonsultavimas.lt  

Faks. -  

A. s. LT917044060008176724 

UAB SEB bankas, kodas 70440 

 

Direktorius 

__________________________ 

 

Žygimantas Slavickas       A. V.  

 

mailto:rastine@tm.lt


 

 
 

 

 

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

 

Atsižvelgdami į tai, kad Europos Sąjungoje nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti Bendrasis 

duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679, prašome Jūsų sutikimo mediatorių mokymų 

organizavimo tikslu leisti tvarkyti savo asmens duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas, telefono 

numeris, el. pašto adresas, informacija apie atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, lankomumas, 

kelionės duomenys, skirti kelionės išlaidoms kompensuoti). Jūsų asmens duomenų tvarkytojas yra 

UAB „Mokymai ir konsultavimas“, įmonės kodas 304396009, adresas Vytauto pr. 24, Kaunas. Jūsų 

tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, įstaigos 

kodas 188604955, adresas Gedimino pr. 30, Vilnius. Jūsų asmens duomenys bus perduodami 

Europos socialinio fondo agentūrai pagal Teisingumo ministerijos ir Europos socialinio fondo 

agentūros 2018 m. kovo 30 d. sudarytą finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 10.1.4-ESFA-V-

922-01-0005 šios sutarties vykdymo tikslais. Pažymime, kad galimybė dalyvauti mediatorių 

mokymuose suteikiama tik gavus Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Informuojame, kad 

turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis pirmiau 

nurodytu tikslu. Duomenys bus tvarkomi iki 2025 m. sausio 1 d. 

 

SUTINKU   

 

_____________________________ 

(vardas, pavardė, parašas)
      


