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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šią periodinių leidinių prenumeratos paslaugos pardavimo sutartį (toliau – sutartis) sudarė
sutarties specialiosios dalies 1 punkte nurodyti Paštas ir Leidėjas, toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas
atskirai – šalimi.
1.2. Šią sutartį sudaro bendroji ir specialioji dalys (toliau – Bendroji dalis ir Specialioji dalis).
Bendroji dalis nustato bendrąsias paslaugų teikimo sąlygas, o Specialioji dalis nustato individualias ir
papildomas paslaugų teikimo sąlygas. Esant prieštaravimų ar neatitikimų tarp Bendrosios dalies ir
Specialiosios dalies, taikomos Specialiosios dalies nuostatos.

II. SUTARTIES OBJEKTAS
2.1. Paštas įsipareigoja sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis savo vardu Leidėjo sąskaita (veikia
kaip neatsiskleidęs tarpininkas) perparduoti Leidėjo leidžiamų periodinių leidinių, nurodytų sutarties 1 priede,
prenumeratos paslaugą, įforminti prenumeratos paslaugos užsakymus ir pateikti juos Leidėjui bei teikti
papildomas paslaugas, o Leidėjas įsipareigoja priimti iš Pašto ir vykdyti prenumeratos paslaugos užsakymus.
2.2. Sutartyje ir jos prieduose naudojamos su sutarties vykdymu susijusios sąvokos suprantamos
kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

III. SUTARTIES VYKDYMO TVARKA
3.1. Paštas Specialiojoje dalyje nurodytais terminais organizuoja sutarties 1 priede nurodytų leidinių
prenumeratos paslaugos pardavimą https://www.lietuvospaštas.lt/lt/prenumerata nurodytose platinimo
vietose, savo vardu Leidėjo sąskaita (veikia kaip neatsiskleidęs tarpininkas), sudaro einamųjų metų Lietuvos
Respublikos leidinių prenumeratos kainoraštį (toliau – kainoraštis) ir, esant poreikiui, jį keičia.
3.2. Paštas išsiunčia Leidėjui per 1 (vieną) mėnesį parduotos prenumeratos paslaugos užsakymus ne
vėliau kaip iki kito mėnesio 5 (penktos) darbo dienos, o Leidėjas, paslaugų teikimo sutarties pagrindu, pateikia
užsakyme nurodytus leidinius Paštui apdorojimui.
3.3. Leidėjas turi teisę leidinio prenumeratos paslaugos kainą ar kitus šios sutarties 1 priedo
duomenis pakeisti ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki pakeitimo įsigaliojimo dienos
pranešęs Paštui oficialiu, pasirašytu Leidėjo atstovo, raštu. Kartu su rašytiniu pranešimu apie numatomą kainos
ar kitų sutarties 1 priedo duomenų pasikeitimą Leidėjas pateikia Paštui iš anksto šalių suderintą ir Leidėjo
pasirašytą sutarties 1 priedo pakeitimą. Tokie prenumeratos paslaugos kainos ar kitų sutarties 1 priedo
duomenų pakeitimai įsigalioja nuo kito mėnesio 1 (pirmos) dienos. Prenumeratoriams, užsisakiusiems leidinį
iki naujos kainos įsigaliojimo, prenumeratos paslaugos kaina neperskaičiuojama, o Leidėjas įsipareigoja tokius
leidinius teikti pradinėmis kainomis.
3.4. Paštas turi teisę parduoti Leidėjo leidžiamų periodinių leidinių, nurodytų sutarties 1 priede,
prenumeratos paslaugą brangiau, nei ją perka iš Leidėjo, antkainį Paštas nustato ir tvirtina savarankiškai, be
Leidėjo įtakos.
IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Leidėjas įsipareigoja:
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4.1.1. vykdyti Pašto parduotos periodinių leidinių prenumeratos paslaugos užsakymus;
4.1.2. sutartyje nustatytu laiku ir tvarka atsiskaityti už Pašto suteiktas papildomas paslaugas;
4.1.3. ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį oficialiu, pasirašytu Leidėjo atstovo, raštu, pranešti Paštui
apie numatomą periodinių leidinių leidybos nutraukimą ir pateikti šią informaciją prenumeratoriams;
4.1.4. sutartyje nustatyta tvarka grąžinti Paštui pinigus už neišleistus periodinius leidinius;
4.1.5. ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį pranešti Paštui oficialiu, pasirašytu Leidėjo atstovo, raštu
apie leidybos teisių perdavimą;
4.1.6. vykdyti kitas šioje sutartyje nustatytas prievoles ir įsipareigojimus.
4.1.7. užtikrinti, kad leidėjo išleistuose leidiniuose nebūtų alkoholio reklamos.
4.2. Paštas įsipareigoja:
4.2.1. Leidėjui sumokėjus 11,60 eur (vienuolika eurų, 60 centų) ir PVM mokestį už kiekvieno leidinio
indekso įtraukimą, įtraukti į Pašto leidžiamą respublikinį prenumeratos kainoraštį šios sutarties 1 priede
nurodytus leidinius;
4.2.2. organizuoti sutarties 1 priede nurodytų leidinių prenumeratos paslaugos pardavimą paštuose;
4.2.3. sutartyje nustatyta tvarka atsiskaityti su Leidėju už prenumeratoriams parduotas leidžiamų
periodinių leidinių prenumeratos paslaugas.
V. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
5.1. Remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, (toliau – BDAR), šalys veikia kaip bendri
duomenų valdytojai: kartu nustato asmens duomenų tvarkymo tikslą (tinkamo prenumeratos užsakymų
vykdymo užtikrinimas) ir nustato priemones šiam tikslui pasiekti (Pašto paslaugų teikimo vietose
prenumeratos užsakymai yra priimami ir asmens duomenys yra tvarkomi šioje sutartyje numatyta tvarka).
5.2. Šalys yra šių asmens duomenų bendri duomenų valdytojai: prenumeratos gavėjo vardas, pavardė,
adresas, užsakymo laikotarpis, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
5.3. Šalys supranta, jog bet kokiu kitu tikslu vienos šalies atliekamo asmens duomenų tvarkymo atveju
tokia šalis veikia kaip savarankiškas asmens duomenų valdytojas, t.y. savarankiškai nustato duomenų
tvarkymo tikslus ir priemones, savarankiškai įgyvendinta iš BDAR jai dėl tokio duomenų tvarkymo kylančias
pareigas ir prisiima iš to kylančią atsakomybę.
5.4. Šalys susitaria dėl tokio duomenų perdavimo būdo: Paštas per praėjusį kalendorinį mėnesį
surinktus asmens duomenis šifruotame faile Leidėjo nurodytu el. pašto adresu perduos ne vėliau kaip iki
einamojo kalendorinio mėnesio 10 (dešimtos) dienos. Prieigą prie šifruoto failo turinio suteikiančius
slaptažodžius Paštas Leidėjui teikia telefoninio ryšio priemonėmis. Siekiant užkirsti kelią nesankcionuotam
asmens duomenų tvarkymui, šalys susitaria šiame punkte nustatyta tvarka teikiamus pranešimus (el. laiškus,
SMS žinutes) ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo slaptažodžio perdavimo dienos, negrįžtamai ištrinti iš
duomenų teikimui naudojamos paskyros ir/ar įrenginio.
5.5. Asmens duomenų apsaugos srityje šalys susitaria ir įsipareigoja:
5.5.1. imtis visų būtinų techninių ir organizacinių priemonių siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo
netyčinių arba neteisėtų veiksmų, kuriais jie būtų sunaikinti, prarasti, pakeisti, be leidimo atskleisti arba prie
jų būtų suteikta neteisėta prieiga, ir įvertinus asmens duomenų pobūdį bei galimas rizikas, užtikrinti atitinkamą
saugumo lygį;
5.5.2. pateikti duomenų subjektams visą BDAR numatytą informaciją apie jų asmens duomenų
tvarkymą (pvz., savo interneto puslapiuose esančiuose privatumo pranešimuose ar panašiuose dokumentuose),
ir užtikrinti, kad ši informacija jiems būtų prieinama aiškiu, lengvai prieinamu būdu ir forma bei reguliariai
atnaujinama;
5.5.3. užtikrinti veiksmingą BDAR 15-21 straipsniuose įtvirtintų duomenų subjektų teisių
įgyvendinimą. Šalys susitaria, kad už tinkamą duomenų subjektų, taip pat trečiųjų asmenų paklausimų,
prašymų ar skundų dėl asmens duomenų tvarkymo nagrinėjimą, susijusių sprendimų priėmimą ir veiksmingą
duomenų subjektų teisių įgyvendinimą bei atsakymo pateikimą yra atsakinga jį gavusi šalis;
5.5.4. bendradarbiauti, įskaitant, bet neapsiribojant atvejus, kai viena šalis gauna 5.5.3. p. numatytą
paklausimą, prašymą, skundą ar Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos prašymą pateikti informaciją,
susijusią su asmens duomenimis, tvarkomais pagal šią sutartį;
5.5.5. informuoti kitą šalį apie asmens duomenų, tvarkomų pagal šią sutartį, saugumo pažeidimą;
5.5.6. užtikrinti, kad jų darbuotojai ir kiti asmens duomenų tvarkymui pasitelkti asmenys būtų
įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir užtikrinti tinkamo lygio asmens duomenų apsaugą;
5.5.7. užtikrinti, kad šalių pasitelkti asmens duomenų tvarkytojai ir subtvarkytojai (jei tokie
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pasitelkiami) būti įpareigoti asmens duomenis tvarkyti vadovaudamiesi šia sutartimi, BDAR ir kituose
galiojančiuose asmens duomenų apsaugos srities teisės aktuose nustatytais reikalavimais;
5.5.8. vadovaujantis BDAR 30 str., tvarkyti faktinę situaciją atitinkantį asmens duomenų tvarkymo
veiklos įrašą. Šalys susitaria bendradarbiauti ir, esant kitos šalies prašymui, jai pateikti šio įrašo kopiją;
5.5.9. visus fizinius asmenis, kuriuos pasitelkia sutarties vykdymui, tinkamai informuoti apie tai, kad jų
duomenys (pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas ir kt.) gali būti perduoti kitai šaliai ir
gali būti jos tvarkomi sutarties ir (arba) bet kokio su ja susijusio susitarimo vykdymui ir administravimui.
5.6. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jei konkrečių iš BDAR kylančių reikalavimų įgyvendinimas šia
sutartimi nėra aiškiai priskirtas konkrečiai šaliai, tai šiuos reikalavimus vykdo kiekviena šalis savarankiškai
pagal savo atliekamus asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
5.7. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau, nei jie reikalingi šios
sutarties 5.1. p. nurodytam tikslui pasiekti, o po to – jie ir jų kopijos (jei tokios yra) ištrinami arba kitaip
padaromi neprieinamais ir nenaudojamais.
VI. KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
6.1. Užsakytos leidinio prenumeratos paslaugos pirkimo kaina numatyta šios sutarties 1 priede ir galioja
vienerius metus. Jeigu likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki kainos galiojimo pabaigos nei viena Šalis
neinicijuoja derybų dėl kainos pakeitimo ir kaina Šalių sutarimu nepakeičiama, kaina lieka galioti sekančius
vienerius metus.
6.2. Už papildomas Pašto teikiamas paslaugas Leidėjas įsipareigoja mokėti pagal Pašto patvirtintus
tarifus, skelbiamus interneto puslapyje www.lietuvospaštas.lt. Šalys susitaria, kad apie tarifų pasikeitimus
Leidėjas atskiru pranešimu neinformuojamas.
6.3. Jeigu keičiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytam PVM tarifui Leidėjas keičia leidinio
prenumeratos paslaugos kainą, jis privalo Paštą apie tai informuoti oficialiu, pasirašytu Leidėjo atstovo, raštu
ir pateikti 2 (dviem) egzemplioriais pasirašytą šios sutarties 1 priedą su naujomis kainomis ne vėliau kaip prieš
14 (keturiolika) darbo dienų iki naujo PVM tarifo įsigaliojimo dienos. Jeigu nustatytu laiku Leidėjas nepateikia
naujo sutarties 1 priedo pasirašymui, lieka galioti šios sutarties 1 priede nurodytos kainos, jeigu šalys
nesusitaria kitaip.
6.4. Leidėjas, gavęs Pašto parduotos metinės periodinių leidinių prenumeratos paslaugos užsakymą,
leidinių prenumeratos paslaugos pirkimo sumai išrašo Paštui PVM sąskaitą faktūrą (leidinių prenumeratos
paslaugos pirkimo kaina ir PVM) arba sąskaitą faktūrą. PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra Paštui
pateikiama kiekvienais metais iki vasario 10 (dešimtos) dienos.
6.5. Leidėjas, gavęs iš Pašto per 1 (vieną) mėnesį parduotos periodinių leidinių prenumeratos paslaugos
užsakymą, leidinių prenumeratos paslaugos pirkimo sumai išrašo Paštui PVM sąskaitą faktūrą arba sąskaitą
faktūrą. PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra Paštui pateikiama iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos
(pvz., už Pašto per sausio mėnesį parduotas periodinių leidinių prenumeratos paslaugas Leidėjas PVM sąskaitą
faktūrą arba sąskaitą faktūrą Paštui pateikia iki vasario 10 (dešimtos) dienos ir t.t.).
6.6. Paštas Leidėjo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą arba sąskaitą faktūrą apmoka per 20 (dvidešimt)
kalendorinių dienų nuo teisingos PVM sąskaitos faktūros arba sąskaitos faktūros gavimo dienos.
6.7. Už per 1 (vieną) mėnesį suteiktas papildomas paslaugas Paštas iki kito mėnesio 10 (dešimtos)
dienos pateikia Leidėjui PVM sąskaitą faktūrą, kurią Leidėjas įsipareigoja apmokėti per 10 kalendorinių dienų.
6.8. Šalys susitaria, kad PVM sąskaitos faktūros arba sąskaitos faktūros bus siunčiamos elektroniniu
paštu, nurodytu šios sutarties Specialiojoje dalyje.
6.9. Dėl prenumeratos specifikos ir dėl to, kad periodiniai leidimai prenumeruojami įvairiems
periodams (metams, mėnesiui ir kt.), pasibaigus metams dėl skaičių apvalinimo skaičiuojant PVM gali
susidaryti skirtumas tarp prenumeratos paslaugos užsakymuose nurodytų ir kiekvieną mėnesį išrašomų PVM
sąskaitų faktūrų sumų. Todėl, pasibaigus metams, sutarties šalys pasirašo suderinimo aktą, kuriame nustatoma,
kuri šalis per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų padengia susidariusio skirtumo sumą.
VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
7.1. Leidėjas prisiima visą atsakomybę dėl neišleistų leidinių, pavėluotai išleistų ar dėl Leidėjo
kaltės pavėluotai pristatytų leidinių, dėl dvigubų, trigubų leidinio numerių išleidimo (t.y., kai keli leidinio
numeriai neišleidžiami numatytu periodiškumu, o vėliau išleistas numeris yra nurodomas kaip kelių leidinio
numerių apjungimas), dėl leidinių su poligrafiniu broku pateikimo. Šiame punkte numatytu atveju Leidėjas
grąžina Paštui jo sumokėtą sumą už neišleistus, pavėluotai išleistus ar pavėluotai pristatytus leidinius, už
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dvigubus ar trigubus leidinius bei leidinius su poligrafiniu broku pagal Pašto pateiktą debetinę sąskaitą arba
Leidėjo pateiktą kreditinę PVM sąskaitą faktūrą bei atlygina kitus dėl to Pašto patirtus nuostolius.
7.2. Jeigu Leidėjas sutartyje nustatytu laiku neatsiskaito su Paštu arba vėluoja pateikti PVM sąskaitą
faktūrą ar sąskaitą faktūrą, Leidėjas moka Paštui, Paštui pareikalavus raštu, delspinigius – 0,05 proc. už
kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos arba atitinkamai nuo prenumeratos paslaugos
užsakyme nurodytos leidinių prenumeratos paslaugos pirkimo sumos.
7.3. Jeigu Paštas laiku neatsiskaito už parduotas prenumeratos paslaugas su Leidėju, kuris laiku
pateikė tinkamai išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ar sąskaitą faktūrą, Leidėjui pareikalavus raštu, Paštas moka
delspinigius – 0,05 procento nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
7.4. Jeigu Leidėjas pažeidžia sutarties 3.3 (vienašališkai ir/arba nustatytu laiku nepranešęs Paštui
pakeičia leidinio pavadinimą arba periodiškumą), 4.1.1, 4.1.3, 4.1.5 punktus, Paštas turi teisę reikalauti 100
Eur (vieno šimto eurų) baudos už kiekvieną pažeidimą. Vienašališkas leidinio periodiškumo pakeitimas, t. y.,
kai išleidžiami dvigubi, trigubi numeriai (t. y., kai keli leidinio numeriai neišleidžiami numatytu periodiškumu,
o vėliau išleistas numeris yra nurodomas kaip kelių leidinio numerių apjungimas), laikomas atitinkamų leidinio
numerių neišleidimu ir prenumeratos paslaugos užsakymų nevykdymu.
7.5. Leidėjui pažeidus sutarties Bendrosios dalies 4.1.7 punktą, leidėjas įsipareigoja sumokėti 600
(šešių šimtų) Eur dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį ir atlyginti visus Pašto nuostolius, kurių
nepadengia bauda.
7.6. Kiekviena šalis turi teisę reikalauti iš kitos šalies atlyginti dėl šios šalies kaltės patirtus
tiesioginius nuostolius, jeigu jų nepadengia šioje sutartyje numatytos baudos ir delspinigiai.
7.7. Kiekviena šalis asmeniškai ir tiesiogiai atsako už žalą, padarytą dėl vykdyto asmens duomenų
tvarkymo pažeidžiant sutartyje, BDAR arba kituose galiojančiuose asmens duomenų apsaugos srities teisės
aktuose įtvirtintus reikalavimus. Jeigu šalis kompetentingos institucijos sprendimo pagrindu išmokėjo
kompensaciją duomenų subjektui arba baudą dėl asmens duomenų tvarkymo pažeidimų, ji turi teisę iš kitos
šalies reikalauti sugrąžinti kompensacijos dalį, atitinkančią jų atsakomybės dalį, o kita šalis turi pareigą ją
atlyginti.
7.8. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad sutartis
neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu ir,
kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti
kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą bei jų įtaką sutarties įvykdymui per
5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo. Įvertinus visuotinai žinomas rizikas, susijusias su užkrečiamų ligų
plitimu, ir taikomas priemones asmenų sveikatai užtikrinti, Paštas paslaugas teikia atsižvelgdamas į valstybės,
savivaldybių institucijų privalomus sprendimus (aktus) ir rekomendacijas, įskaitant ir juos įgyvendinant
priimamus kitus sprendimus (aktus), kuriais taikomi ribojimai įprastiniam sutarties šalies veiklos
organizavimui. Paštas gali laikinai nesilaikyti sutartyje nustatytų paslaugų teikimo sąlygų ir terminų ir yra
atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės už tokį nesilaikymą (tai nebus laikoma netinkamu sutarties vykdymu),
jei jis yra sąlygotas valstybės ir (arba) savivaldybių priimtų sprendimų (aktų) arba su tuo susijusių ar to
pasėkoje atsiradusių aplinkybių. Išnykus šioms aplinkybėms, paslaugos yra teikiamos sutartyje nustatytomis
sąlygomis ir terminais. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas
reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos
(force majeure) aplinkybėms, taisyklės“ tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos civiliniam
kodeksui. Įrodinėdamos Force majeure (force majeure) aplinkybes Šalys turi teisę remtis pažyma, išduota
pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimą Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force
majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais
atitinkamais teisės aktais, arba kitais įrodymais ar pagrįstais argumentais. Šalis, prašanti ją atleisti nuo
atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsiant,
bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, o taip pat
pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo
nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento. Esant nenugalimos jėgos (force majeure)
aplinkybėms, Šalys yra atleidžiamos nuo atsakomybės už sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį
neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas. Jei nenugalimos
jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį,
apie tai įspėjusi raštu kitą Šalį prieš 5 (penkias) darbo dienas. Nutraukus sutartį šiuo pagrindu, Šalys privalo
ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti
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kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Įsigaliojus sutarčiai, netenka galios visos tarp Leidėjo ir Pašto iki sutarties įsigaliojimo sudarytos
sutartys dėl paslaugų, įeinančių į sutarties objektą, teikimo.
8.2. Visi sutarties pakeitimai ir papildymai turi būti sudaromi raštu ir abiejų šalių pasirašomi.
8.3. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:
8.3.1. šalių susitarimu;
8.3.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt)
kalendorinių dienų;
8.3.3. jeigu viena šalių atsisako vykdyti arba netinkamai vykdo sutarties sąlygas, kita šalis turi teisę
vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties
šaliai ir jeigu per įspėjimo terminą pažeidimas nebuvo pašalintas.
8.4. Šios sutarties sąlygos ir informacija apie sutarties vykdymą, išskyrus viešai skelbiamą
informaciją, sutarties galiojimo laikotarpiu ir sutarčiai pasibaigus yra konfidenciali ir neatskleidžiama
tretiesiems asmenims be kitos šalies rašytinio sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus
atvejus. Šalis, pažeidusi šį sutarties punktą, atlygina kitai šaliai jos patirtus nuostolius.
8.5. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų (įskaitant baudas ir
delspinigius) kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos, įvykdymo.
8.6. Visi pranešimai tarp šalių siunčiami raštu Specialiojoje dalyje nurodytais el. pašto adresais,
registruotu paštu šalių buveinės adresais, išskyrus šioje sutartyje numatytas išimtis. Pasikeitus adresui, kitiems
rekvizitams ar šalies statusui, šalis per 7 (septynias) kalendorines dienas privalo raštiškai informuoti kitą šalį.
Neinformavus apie rekvizitų pasikeitimą, laikoma, kad visa pagal paskutinius šaliai žinomus rekvizitus siųsta
informacija buvo įteikta tinkamai, o nepranešusi šalis negali reikšti pretenzijų dėl informacijos negavimo.
8.7. Šalys patvirtina, kad yra tinkamai įsteigtos ir teisėtai veikia pagal buveinės valstybės teisės aktų
reikalavimus, Sutarties sudarymas ir vykdymas neprieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms
tarptautinėms sankcijoms. Šalių atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra tinkamai įgalioti ją pasirašyti. Šalys
patvirtina, kad bet kokios formos korupcija yra netoleruojama.
8.8. Visi kilę ginčai arba nesutarimai, susiję su šia sutartimi, tarp šalių sprendžiami derybų būdu.
Šalims nepavykus susitarti, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teisme pagal Pašto buveinės vietą.
8.9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai
šaliai.
___________________________________

PERIODINIŲ LEIDINIŲ PRENUMERATOS PASLAUGOS PARDAVIMO SUTARTIS Nr. ______
20_____ m. ________________ _____ d.
Vilnius
Šią periodinių leidinių prenumeratos paslaugos pardavimo sutartį (toliau – sutartis) sudaro Bendroji
dalis ir Specialioji dalis. Bendroji dalis Leidėjui pateikiama internetiniame tinklalapyje
https://www.lietuvospaštas.lt/lt/prenumerata-verslui , taip pat Leidėjo prašymu ji gali būti pateikiama
elektroninių ryšių priemonėmis arba įteikiama fiziškai prieš pasirašant sutartį. Šalims pasirašius Specialiąją
dalį laikoma, kad pasirašyta sutartis ir Šalys įsipareigojo laikytis tiek Bendrosios dalies, tiek ir Specialiosios
dalies nuostatų.
Leidėjas, pasirašydamas šią sutartį, pareiškia ir patvirtina, kad prieš sudarydamas sutartį jis
susipažino su Bendrosios dalies nuostatomis, sąlygomis bei su visa informacija, turinčia įtakos Leidėjo
apsisprendimui sudaryti šią sutartį, visos šios sąlygos Leidėjui buvo tinkamai atskleistos ir jam aiškios,
suprantamos, Leidėjas su jomis sutinka. Leidėjas taip pat patvirtina savo supratimą, kad Paštas turi teisę keisti
sutarties sąlygas sutartyje nustatyta tvarka, kartu ir tai, kad kiekviena iš Šalių turi teisę nutraukti sutartį
sutartyje nustatyta tvarka.
SPECIALIOJI DALIS
1. SUTARTIES ŠALYS:

1.1. Paštas

1.1.1. Pavadinimas
1.1.2. Juridinio asmens kodas
1.1.3. PVM mokėtojo kodas
1.1.4. Korespondencijos
adresas
1.1.5. Buveinės adresas
1.1.6. Atsiskaitomosios
sąskaitos Nr., banko
pavadinimas, banko kodas
1.1.7. Atstovas (pareigos,
vardas, pavardė)
1.1.8. Atstovavimo pagrindas
(dok.)
1.1.9. Bendrieji telefono Nr.,
el. pašto adresas
1.1.10. Prekybos ir paslaugų
organizavimo skyriaus telefono
Nr., el. pašto adresas

1.1.11. Vilniaus logistikos
centro apkaitos grupės telefono
Nr., el. pašto adresas

1.2. Leidėjas

1.1.12. Buhalterinės apskaitos
departamentas telefono Nr., el.
pašto adresas
1.1.13. Adresas sąskaitoms
faktūroms pateikti
1.2.1. Pavadinimas
1.2.2. Juridinio asmens kodas
1.2.3. PVM mokėtojo kodas

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
121215587
LT212155811
J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius
J. Jasinskio g. 16 , 03500 Vilnius
A. s. Nr.: LT15 7300 0101 1132 9499
Banko pavadinimas: „Swedbank“, AB
Banko kodas: 73000
Rinkodaros ir pardavimų direktorius

Tel.: 8 700 55 400;
El. p.: info@post.lt
Tel.: (8 5) 274 4187, (8 5) 239 8350, (85) 274 4160
El. p.: leidiniai@post.lt
Vilniuje:
Tel.:
El. p.:
Kaune:
Pamainos viršininkas mob.
Mob.
El. p.
Tel.
El. p.:
lp@esaskaitos.post.lt
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1.2.4. Korespondencijos
adresas
1.2.5. Buveinės adresas
1.2.6. Atsiskaitomosios
sąskaitos Nr., banko
pavadinimas, banko kodas
1.2.7. Atstovas (pareigos,
vardas, pavardė)
1.2.8. Atstovavimo pagrindas
(dok.)

A. s. Nr.:
Banko pavadinimas:
Banko kodas:

1.2.9. Bendrieji telefono Nr.,
el. paštas

Tel.: ;
El. p.:

1.2.10. Platinimo ar leidybos
skyriaus kontaktiniai duomenys

Tel.: ;
El. p.:

1.2.11. Buhalterinės apskaitos
skyriaus kontaktiniai duomenys

Tel.: ;
El. p.:

1.2.12. Adresas sąskaitoms
faktūroms pateikti
2. SUTARTIES GALIOJIMAS:
2.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai.
3. KITOS SĄLYGOS:
3.1. Papildomi
prenumeratos paslaugos
pardavimo terminai ir
sąlygos:
4. BENDROSIOS DALIES PAKEITIMAI IR SPECIALIOS SĄLYGOS:
4.1. Jei Paštas ir Leidėjas be šios sutarties taip pat yra sudarę paslaugų teikimo sutartį dėl periodinių leidinių
apdorojimo paslaugų (toliau – Paslaugų teikimo sutartis), Šalys susitaria, kad Paštui pagal sutartį ir Paslaugų
teikimo sutartį suteiktas paslaugas mokama įskaitymo būdu iš pagal sutartį Pašto Leidėjui turimų pervesti lėšų
atskaitant Leidėjo pagal Paslaugų teikimo sutartį ir sutartį mokėtinas sumas. Paštas el. paštu praneša Leidėjui
įskaitytos sumos dydį. Atlikus įskaitymą, likusios mokėtinos sumos pervedamos sutartyje ir/arba Paslaugų
teikimo sutartyje nustatyta tvarka.
4.2. Metinės prenumeratos paslaugos pardavimas baigiamas gruodžio 28 d., antrojo metų pusmečio – birželio
28 d., o kasmėnesinės leidinių prenumeratos paslaugos – kiekvieno mėnesio 28 d.
4.3. Šalys susitaria, kad santykiams tarp šalių netaikomos šios Bendrosios dalies nuostatos:
5. SUTARTIES PRIEDAI:
5.1. Neatskiriamomis šios sutarties dalimis yra šie sutarties priedai:
5.1.1. 1 priedas: Leidinio (-ių) prenumeratos paslaugos kaina;
6. ŠALIŲ PARAŠAI
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PAŠTAS:

LEIDĖJAS:

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto
Rinkodaros ir pardavimų direktorius

_______________________________________
/parašas/

_______________________________________
/parašas/

