
VAIKu VASAROS PO習
緞 蓄 高 出 ぽ∫ ツ 轡 :電ゎ

Kalvartta

I SKYRIUS
SUTARTIES SALYS

arct2-oL-ea

1. Kalvarijos savivaldybes administracija (toliau - UZsakovas), atstovaujama Kalvarijos
savivaldybes administracijos direktoriaus Gintaro Bujausko, veikiandio pagal Kalvarijos
savivaldybes administracijos nuostatus, patvirtintus Kalvarijos savivaldybes tarybos 2012m. geguZes

29 sprendimu Nr. T-1 8-25.
2. Kalvarijos meno mokykla (toliau - Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus Juozo

Ciprisevidiaus, veikiandio pagal Kalvarijos meno mokyklos nuostatus, patvirtintus Kalvarijos
savivaldybes tarybos 2021m. rugpj[dio 26 d. sprendimu Nr. T-142 (1.5E).

II SKYRIUS
SUTARTIES OBJEKTAS

3. Vaikq vasaros poilsio storyklos ,,Meno virtuvele - II" (toliau - stovykla) igyvendinimas.

III SKYRIUS
SUTARTIES SALIU ISIPAREIGOJIMAI IR TEISES

4. UZsakovas isipareigoja:
4.1. skirti Vykdytojui Sios sutarties 3 punkte nurodytai stovyklai igyvendinti tlkstanti 5imt4

deryniasde5imt tris (1 193) eurus pagal Vykdytojo sudaryt4 ir UZsakovo patvirtint4 s4matq - Lietuvos
Respublikos finansq ministro isakymu patvirtint4 form4, kuri yra neatskiriama Sios sutarties dalis;

4.2. telkti stor,yklai r,ykdyti reikiamus duomenis, informacij4 bei metodinE konsultacing
pagalb4.

5. UZsakovas turi teisg:
5.1. kontroliuoti stovyklos vykdymq ir pagal 5i4 sutarti skirtq le5q tikslini panaudojim4;

tikrinti, kaip Vykdytojas laikosi Kalvarijos savivaldybes vaikq vasaros stovyklq ir kitq neformaliojo
vaikq Svietimo veiklq finansavimo ir organizavimo tvarkos apraSo reikalavimq ir Sios sutarties
s4lygq;

5.2. reikalauti, kad Vykdytojas pateiktq duomenis, susijusius su sutarties r,ykdymu;
5.3. reikalauti patikslinti Sios sutarties 6.10 punkte nurodytas ataskaitas;
5.4. paai5kejus, kad Vykdytojas naudoja storyklai skirtas le5as ne pagal paskirti, sustabdyti

tolesni stovyklos finansavimqirlarba nutraukus 5i4 sutarti pareikalauti nedelsiant grqZinti pervestas
pagal Si4 sutarti le5as. Vykdytojui negr4Zinus le5q, UZsakovas turi teisg skirt4 le5q sum4 iSieskoti
teismine tvarka.

6. Vykdytoj as isipareigoj a:

6.1. gautas le5as naudoti tik stovyklai r,ykdyti pagal pridedamas s4matas ir detalqji
priemoniq planE,laikydamasis galiojandiq Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq;

6.2. stovykloje uZimti ne maLiau kaip 8 vaikus;
6.3. Sios sutarties 3 punkte nurodyt4 stovykl4 vykdyi nuo 2022 m. liepos 11 d. iki 2022 m.

liepos 15 d. IS viso 5 dienas. AtsiZvelgiant i objektyvias prieZastis, stor,yklos laikas ar trukme gali
keistis, tadiau stovyklos trukme negali bDti trumpesne nei 5 dienos.



6.4. del objektyviq prieZasdiq pasikeitus stor,yklos r,ykdymo laikui ar trukmei, nedelsiant
informuoti apie tai UZsakov4;

. 6.5. palaikyti glaudZius bendradarbiavimo rySius su Kalvarijos savivaldybes administracijos
Svietimo, kulttros ir sporto skyriaus lyr. specialistu, paskirtu r,ykdyti stovyklos prielinrq;

6.6.,aLtil<rinti stovyklos turinio ir veiklq organizavimo kokybg;
6.7. mokiniq ugdymui parinkti tinkam4 pedagogini personal4 ir kontroliuoti Sio personalo

darb4;
6.8. UZsakovui pareikalavus, pateikti vis4 informacij4 apie stor,yklos igyvendinimo eig4.
6.9. laikytis storyklos vykdymo bei atsiskaitymo uZ gautq le5q panaudojim4 ir veikl4

tvatkos, nustatytos Kalvarijos savivaldybes vaikq vasaros stolyklq ir kitq neformaliojo vaikq
Svietimo veiklq finansavimo ir organizavimo tvarkos apra5e;

6.10. pasibaigus stovyklai, bet ne veliau kaip iki einamqjq metq rugsejo mdn. paskutines
darbo dienos Kalvarijos savivaldybes administracijos Svietimo, kulturos ir sporto skyriui pateikti
Vaikq vasaros stovyklq ir kitrl neformaliojo vaikq Svietimo veiklq igyvendinimo ataskait4 (4 priedas),
Buhalterines apskaitos skyriui pateikti le5q panaudojimo ataskait4 (5 priedas) bei kitus dokumentus,
susijusius su atsiskaitymu uZ storyklos vykdym4 ir skirtq le5q naudojim4;

6.11. savo jegomis ir leSomis pa5alinti del savo kaltes padarytus trtkumus, paZeidZiandius
Sios sutarties s4lygas;

6.12. gavus UZsakovo reikalavim4, ne veliau kaip per 5 darbo dienas grqLinti i UZsakovo
s4skait4 ne pagal Sios sutarties 3 punkte nurodyt4 tiksling paskirti ir nesilaikant sutarties sqlygq
panaudotas leSas;

6.13. nedelsiant ra5tu prane5ti UZsakovui, jei del objektyviq prieZasdiq negali ivykdyti
isipareigojimq arba jei isipareigojimq vykdym4 tgsti netikslinga, ir gr4Lintr skirtas leSas I UZsakovo
s4skait4;

6.14. nedelsiant ra5tu informuoti UZsakov4 apie rekvizitq pakeitimus;
6.15. mineti UZsakov4 kaip stovyklos remej4.
7. Vykdytojas uZ skirtq tiksliniq le5q naudojim4 ne pagal paskirti atsako teises aktq nustatyta

tvarka.
8. Vykdytojas, gavgs UZsakovo leidim4, turi teisg nekeisdamas Sios sutarties 4.1 punkte

nurodytos bendros le5q sumos, prie Sios sutarties pridetoje s4matoje nurodytas le5as perskirstyti tarp
s4matoje nurodytq i5laidq (eiludiq). Patikslinta s4mata pridedama prie sutarties.

9. Salys neturi teises perduoti savo isipareigojimq pagal Siq sutartitretiesiems asmenims.
10. UZsakovui tikslinant finansavim4 vaikq vasaros poilsio stovykloms r,ykdyti, gali bflti

tikslinamos ir Vykdyojo stovyklai skirtos leSos.

IV SKYRIUS
SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

1 1. Sutartis isigalioja nuo pasira5ymo dienos ir galioja iki visi5ko atsiskaitymo uZ stor,yklos
vykdym4 ir jam skirtq le5q panaudojimq.

12. Sutartis gali bUti nutraukta pries termin4:
12. 1. Saliq susitarimu;
l2.2.kai Salys ner,ykdo arba netinkamai vykdo sutartinius isipareigojimus.
13. Nutraukiant sutarti prie5 termin4, viena Salis turi ra5tu ispeti apie tai kit4 5a1i prieS 10

kalendoriniq dienq.



V SKYRIUS
KITOS SUTARTIES SALYGOS

14. Programa laikoma irykdyta Vykdytojui igyvendinus stovykloje numatytas veiklas ir
priemones, pateikus UZsakor,ui visus Sios sutarties 6.10 punkte nurodytus dokumentus ir grpinus i
UZsakovo s4skait4 storyklai vykdyti skirtas, bet nepanaudotas le5as.

15. Sutarties pakeitimai irpapildymai iforminami Saliq susitarimu, kuris yraneatsiejama Sios
sutarties dalis.

16. Vykdytojas teises aktq nustatyta tvarka atsako uZ storykloje dalyvaujandiq mokiniq
saug4, sveikatos pireZiurq, higienos s4lygas ir veiklos organizavimo kokybg.

17. Storyklos rykdymo veiklos, finansing prieZiur4 ir kontrolE vykdo UZsakovas.
18. Sutarlyje neaptartos s4lygos sprendZiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso nuostatomis.
19. Gindai del Sios sutarties sprendZiami derybq bUdu, o nesusitarus - istatymq nustatyta

tvarka.
20. Sutartis sudaryta dviem vienod4 teising ga1i4 turindias egzemplioriais, po vien4

kiekvienai Saliai.

VI SKttTuUS
SALIv JURIDINIAI ADRESAIIR REKVIZITAI

UZSAKOVAS
KdvarJOS Saviv4dybeS administracJa

Kodas 188751268

LaisvOs g。 2,LT¨69214 Kalvartta

Tel.(8343)23894

Faks.(8343)60610

El.p.p五 imalnasis@kalvariia.lt

A.so Nr.LT68 7300 0100 9307 1302

Bankas,,Swedbank``,AB

Banko kodas 73000

1registruOta JuridilliЧ  asmenu rcgiStre

VYKDYTOJAS
Kalvarjos mclЮ mo17kla

Kodas 191812635

Vytauto g。 11,Kalvariia

Tel.(8343)23045

Faks.(8343)23045

El.p.menas@mllZikamm.lt

A.s.Nr.LT24 7300 0101 5402 7185

Bttkts,,Swcdbank``,AB

Banko kodas 73000

lregittЩ Ota Juridini■ asmcnu rcgittre

Mokyklos direkorius

√

Stankevidiend, tel. 8 690 50911,

Sutarties vykdytaas S宙 Otim。 ,kulturos ir ttortO Skyriaus、 γr.specialistas Almantas B五 lius,tel.

834323902,cl.p.allnantas.briliusの kalvariialll

intaras

Sutarties rengeja Svietimo, kulttiros ir

lprlscvlcluS

A.V。
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