
     Klaipėdos miesto pedagogų švietimo 

     ir kultūros centro kvalifikacijos tobulinimo  

     renginių organizavimo aprašo 13 priedas 

 

AUTORINĖ SUTARTIS 

 

20xx m. xxxxx  xx d. Nr. xx 

Klaipėda 

 

I. SUTARTIES ŠALYS 

 1. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras (toliau – PŠKC), atstovaujamas 

direktorės Raimondos Stirbienės, veikiančios pagal PŠKC nuostatus, ir Vardenis Pavardenis (toliau 

– Autorius), a. k. xxxxxxxx, gyvenantis xxxxx, Klaipėdoje, susijęs darbo santykiais, pasirašęs 

papildomai 2 % pensijos daliai,  šios sutarties tekste dar vadinami atskirai „Šalimi“, o kartu – 

„Šalimis“, sudarė šią Autorinę sutartį (toliau – Sutartį).  

 

II. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

  2. Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, 

mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programos „Xxxxxxxxxx“ 

parengimas ir įgyvendinimas; 

3. Paslaugų suteikimo vieta – Xxxxxxxxxx. 

 

III. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS 

 

4. PŠKC  įsipareigoja: 

4.1. Autoriui sudaryti sąlygas parengti programą, vykdyti mokymus, suteikti informaciją ar 

dokumentus, būtinus paslaugos suteikimui; 

4.2. už turtinių teisių į atliktą darbą, galiosiančių Klaipėdos mieste trejus metus nuo 

Sutarties pasirašymo datos, perdavimą per vieną mėnesį nuo turtinių teisių perdavimo pervesti į 

Autoriaus asmeninę banko sąskaitą autorinį atlyginimą, atskaitant mokesčius Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

5. Autorius įsipareigoja: 

 5.1. parengti Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių 

vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Xxxxxxxxxxx“  ir vesti mokymus; 

 5.2. suteikti paslaugas 20XX m. XXXXXX XX d.  

 

IV. AUTORIAUS TURTINIŲ TEISIŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO TVARKA 

 

6. Turtines teises į atliktą darbą (Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

programos parengimą, jos įgyvendinimą ir mokymų vedimą) Autorius perduoda, o PŠKC priima, 

kai įgyvendinami sutartyje numatyti įsipareigojimai. 

7. Turtinės teisės nesuteikiamos trečiai šaliai.  

 
V. SUTARTIES TERMINAS 

 



8. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki kol Šalys pasirašo darbų perdavimo–

priėmimo aktą, kuris yra neatsiejamas Sutarties priedas. 

9. Sutartis gali būti nutraukta bet kurios iš ją pasirašiusių Šalių iniciatyva, jei toji Šalis dėl 

kitos Šalies veiksmų ar neveikimo negali vykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų. Sutartį 

nutraukianti Šalis privalo kitą Šalį apie tai raštu informuoti per tris kalendorines dienas.  

10. Bet kokie Sutarties pakeitimai arba papildymai turi būti daromi raštu, juos turi parašais 

patvirtinti abi Šalys. 

 

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS 

 

11. Ši Sutartis yra sudaryta ir interpretuotina pagal galiojančius Lietuvos Respublikos 

įstatymus ir kitus norminius aktus.  

12. Ginčai, kylantys dėl Sutarties sąlygų, turtinių teisių perdavimo ar perėmimo ir kitų 

klausimų, PŠKC ir Autoriaus sprendžiami tarpusavio derybose. Nesusitarus ginčai sprendžiami 

įstatymų nustatyta tvarka. 

13. Sutartis surašoma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną 

egzempliorių PŠKC ir Autoriui. 

 

VII. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo 

ir kultūros centras 

Baltijos pr.51, 94127 Klaipėda  

Tel. (846) 49 77 40 

El p. rastine@kpskc.lt 

Kodas 195175552 

AB bankas „Swedbank“ 

A. s. LT417300010002332168 

Banko kodas 73000 

 

Vardenis Pavardenis 

Adresas, Klaipėda 

El. p. xxxxxxx@xxxxxx 

Mob. tel. xxxxxx 

AB  bankas xxxxx  

A/s LT xxxxxxx  

Banko kodas xxxx 

Socialinio draudimo pažymėjimas SD xxxx 

Pedagogų švietimo ir kultūros centro direktorė  
A. V. 

_______________________ 

(parašas) 

Paslaugos teikėjas  
A. V. 

_______________________ 

(parašas) 
Raimonda Stirbienė                                                 Vardenis Pavardenis 

 

 

 

 

 

Rengėjo V. Pavardė, tel. 8 (46) 00 00 00, el. p. elektroninis pastas@kpskc.lt 

 

 

mailto:rastine@kpskc.lt
mailto:elektroninis%20pastas@


KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRAS 

 

 

TVIRTINU 

Direktorė 

 

Raimonda Stirbienė 

 

 

AUTORINĖS SUTARTIES DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO 

AKTAS  

 

20XX m. XXXXX XX d. Nr. XX 

Klaipėda 

 

Mes, žemiau pasirašę, patvirtiname darbų perdavimo–priėmimo aktą  

 

Paslaugos pavadinimas 
Mato 

vnt. 
Kiekis 

Vnt. kaina  

(Eur) 
Suma (Eur) 

Vardenio Pavardenio Mokyklų vadovų, 

jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, 

mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Xxxxxxxx“ parengimas, 

įgyvendinimas ir mokymų vedimas 

Dienos 1 00,00 Eur 00,00 Eur 

Iš viso  00,00 Eur 

 

Priskaičiuota suma: 00,00 Eur (suma žodžiais). 

 

 

Perdavė     

Autorius                                                           _______________  ______________________   
                                                                                                           (parašas)               (Vardas, pavardė) 

 

Priėmė     

Klaipėdos miesto pedagogų                                                  

švietimo ir kultūros centro metodininkas             ______________    _______________________ 
          (parašas)             (Vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

Rengėjo V. Pavardė, tel. (8 46) xx xx xx, el. p. elektroninis paštas@kpskc.lt 

mailto:elektroninis%20paštas@

