
SUTARTIS  
                                                                  

2017 m. ....................................................mėn. ........d. 
 

Ernesta Elzbergaitė, veikianti pagal verslo liudijimą Nr. KO658790-1 (toliau sutar tyje vadinamas 
Paslaugos teikėju), ir bet kuris fizinis asmuo, sudaręs sutartį su paslaugos teikėju, perka papildomo mokymo 
paslaugas (modelių studijoje “Mažoji Mis”)  ir prisiima visas teises ir pareigas (toliau sutartyje vadinamas 
Paslaugos gavėju). 

Paslaugos gavėjas (vaikas):  
Vardas, pavardė ....................................................................................................... 
Gimimo data ...........................................................................................................     
Mobilus telefonas.................................................................................................... 
Paslaugos gavėjas (vienas iš tėvų):  
Vardas, pavardė...................................................................................................... 
Mobilus telefonas.................................................................................................... 
  
I.Paslaugų pavadinimas – papildomo mokymo paslaugos modelių studijoje “Mažoji Mis”. 
 
II. Paslaugų teikimo terminas nuo sutar ties pasirašymo dienos iki 2018 m. gegužės mėn. 31 d.  
 
III. Užsiėmimų vieta ir  trukmė per  savaitę (pasirinktą pabraukti): 
 
LVJC, Konstitucijos pr. 25, Vilnius (Šeštadieniais) 

• 3 - 5 m. amžiaus grupė –  10.00 – 11.00 val. (Pilkoji salė) 
• 6 – 8 m. amžiaus grupė – 11.15 – 12.45 val. (216 kabinetas) 
• 9 – 12 m. amžiaus grupė – 11.15 – 13.00 val. (Pilkoji salė) 
• 13 - 18 m. amžiaus grupė –13.00 – 15.00 val. (Pilkoji salė) 
 

arba KCSM, Miško g. 3, Kaunas (Sekmadieniais) 
• 3 - 6 m. amžiaus grupė   –  11.00 – 12.00 val. 
• 7 – 12 m. amžiaus grupė – 12.15 – 14.00 val. 
• 13 - 18 m. amžiaus grupė –12.00 – 14.00 val. 

 
Konstanta - 4 užsiėmimai per vieną kalendorinį mėnesį. 
 
IV. Papildomo mokymo paslaugos teikimo kaina: Vieno paslaugų teikimo mėnesio kaina - 60 EUR. 
Nuolaidos ir kitos sąlygos:  

• Mokant už 3 mėnesius iš karto (susimokėjus iki rugsėjo 10 d.) taikoma 10 % nuolaida - 162.00 EUR, (be 
nuolaidos 180 EUR) 

• Mokant už 9 mėnesius iš karto (susimokėjus iki rugsėjo 10 d.)  taikoma 15 % nuolaida  - 459.00 EUR, 
(be nuolaidos 540 EUR) 

• Vienkartinė pamoka ar pasirodymas renginio metu - 20.00 EUR (nesudariusiems sutarties) 
• 10 % nuolaida suteikiama tiems, kurie nepertraukiamai lanko “Mažoji Mis” antrus, trečius ir daugiau 

metų. 
 

V. Sutar ties šalių įsipareigojimai: 
1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja: 

1.1. Paslaugos gavėjo vaiką (-us) mokyti:  madų demonstravimo, sceninio judesio ir taisyklingos      
laikysenos, mados, stiliaus, etiketo  pagrindų.  

1.2. Rengti madų renginius, fotosesijas ir suteikti galimybę Paslaugos gavėjui juose dalyvauti. 



 
2.Paslaugos gavėjas įsipareigoja: 

2.1. Per dvi darbo dienas nuo SUTARTIES pasirašymo dienos , o sekančiais mėnesiais  iki pirmojo 
užsiėmimo sumokėti  paslaugų teikėjui bankiniu pavedimu: 

Ernesta  Elzbergaitė, atsiskaitomoji sąskaita LT35 7044 0007 6461 1671 AB SEB Vilniaus bankas, 
(mokėjimo paskirtyje parašykite vaiko vardą, pavardę, laikotarpį už kurį mokate), arba pagal pinigų 
priėmimo kvitą grynais šioje sutartyje nurodytą mokestį už šioje sutartyje numatytą paslaugų teikimą.   

Tuo atveju, jei Paslaugos gavėjas pradeda lankyti užsiėmimus ne nuo mėnesio pradžios, už pirmąjį 
paslaugų teikimo mėnesį Paslaugų gavėjas sumoka atitinkamai mažesnę sumą.  

Tuo atveju, jei Paslaugos gavėjas dėl ligos praleidžia užsiėmimą(-us) ir pirmąjį užsiėmimą po ligos 
pateikia medicininę pažymą (094/A) -	mokestis mažinamas už kitą mėnesį už tiek užsiėmimų, kiek buvo 
praleista dėl ligos, arba esant galimybei, mokestis už kito mėnesio užsiėmimus nemažinamas ir 
Paslaugos gavėjas turi teisę atidirbti dėl ligos praleistus užsiėmimus su vadovu suderinus laiką. Mokestis 
už sirgtą laikotarpį mažinamas vadovaujantis šios sutarties III punktu. 

2.2. Pranešti apie šioje sutartyje nurodytų kontaktinių duomenų pasikeitimą per 5 dienas nuo jų 
pasikeitimo. 

2.3. Laiku pateikti informaciją apie  sveikatos sutrikimus, į kuriuos turėtų atsižvelgti  Paslaugų teikėjas. 
2.4. Aktyviai dalyvauti modelių mokyklos  veikloje ir renginiuose. 

VI. Sutar ties įsigaliojimas, galiojimas ir  nutraukimas 

1. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos  iki 2018 m. gegužės 31 d. 

2. Paslaugos teikėjas vienašališkai turi teisę nutraukti sutartį jei paslaugos gavėjas nelanko užsiėmimų, jei 
neinformuoja apie sutarties mokėjimo terminų pažeidimo priežastis. Sutarties nutraukimas nepanaikina 
jo pareigos sumokėti pagal sutartį. 

3. Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti šią sutartį įspėjęs Paslaugos teikėją raštu ir visiškai atsiskaitęs su 
Paslaugos teikėju už iki sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas. 

4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).  

VII. Susitarimas dėl vaikų nuotraukų naudojimo viešoje erdvėje: 

Patvirtinkite parašu___________________________ jeigu sutinkate,  kad Jūsų dukros/sūnaus atvaizdas 
(nuotraukos), asmens duomenys (vardas, pavardė, amžius, ūgis) būtų naudojami modelių studijos/ mokyklos 
marketingo tikslais leidiniuose ir interneto svetainėse: www.catwalk.lt;  www.mazojimis.lt;  
http://www.facebook.com/Catwalk.lt/;  https://www.facebook.com/MazojiMis/, o taip pat būtų teikiami 
reklamos kūrėjams atrankos tikslais. 

VIII. Sutarties šalių rekvizitai ir parašai: 
Paslaugos teikėjas :    Ernesta Elzbergaitė 
     A. Jakšto g. 11-2, Vilnius                                         
    Tel:  +370 61580644 
    info@mazojimis.lt 
Paslaugos gavėjas:   
.........................................................................................................................................................                 
                                                                            (vardas, pavardė, parašas)  


