Forma patvirtinta Lietuvos geologijos
tarnybos prie Aplinkos ministerijos
direktoriaus 2014 m. vasario 17 d.
įsakymu Nr. 1-23
ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS
201.. m. ................ d. Nr.
Vilnius
Mes, sutarties šalys, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Teikėjas),
atstovaujama direktoriaus ..........................................., veikiančio pagal tarnybinę padėtį, iš vienos pusės, ir
.....................................................................
(toliau
Gavėjas),
atstovaujama
......................................................., veikiančio pagal.................................. iš kitos pusės, sudarėme šią sutartį:
1. SUTARTIES DALYKAS
1.1. Teikėjo tvarkomo Žemės gelmių registro ............. dalies duomenų išrašų (toliau – Duomenys)
teikimas Gavėjui per Lietuvos geologijos tarnybos elektroninių paslaugų portalą (toliau – Portalas).
2. DUOMENŲ TEIKIMO JURIDINIS PAGRINDAS
2.1. Ši sutartis sudaryta vadovaujantis:
2.1.1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;
2.1.2. Žemės gelmių registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
balandžio 26 d. nutarimu Nr. 584 „Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo“.
3. DUOMENŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMO TVARKA IR SĄLYGOS
3.1. Duomenų naudojimo tikslas – ...........................................................................................;
3.2. Duomenų išrašo kaina ........ (...........................) Lt ... ct., įskaitant pridėtinės vertės mokestį, kuris
sudaro ..... (..........................) Lt ... ct.;
3.3. Duomenys Gavėjui teikiami per Portalą, adresu www.lgt.lt/epaslaugos/ (sritis „Duomenų gavimas
iš sistemų/Žemės gelmių registras“), Gavėjo autentifikavimą atliekant per Valstybės informacinių išteklių
sąveikumo platformą;
3.4. Duomenys teikiami pagal Gavėjo Portale pateiktus užsakymus, kuriuose nurodomas užsakomų
Duomenų kiekis ir užsakymo laikotarpis;
3.5. Vienu metu Gavėjo vardu gali būti pateiktas ir vykdomas tik vienas užsakymas. Bendras užsakymų
skaičius pagal sutartį neribojamas;
3.6. Prieiga prie Duomenų Gavėjui suteikiama po to, kai Gavėjas apmoka už užsakymą;
3.7. Užsakymo vykdymo laikotarpis pasibaigia Gavėjui peržiūrėjus užsakyme nurodytą Duomenų kiekį;
3.8. Užsakymas anuliuojamas, jei Gavėjas per 14 kalendorinių dienų neapmoka pateiktos sąskaitosfaktūros;
3.9. Gavėjas pagal šią sutartį gautus Duomenis gali naudoti tik 3.1 punkte numatytu tikslu ir neturi
teisės jų parduoti, perduoti ar kitaip tiražuoti tretiesiems asmenims;
3.10. Gavėjas negali keisti pagal šią sutartį gautų Duomenų bei naudodamas Duomenis privalo nurodyti
duomenų šaltinį;
3.11. Apriboto naudojimo duomenys (Žemės gelmių įstatymo 25 str. 4 d.) ir fizinių asmenų asmens
kodai pagal šią sutartį neteikiami.

4. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1 Teikėjas įsipareigoja:
4.1.1. teikti Duomenis 24 val. per parą ir septynias dienas per savaitę;
4.1.2. užtikrinti priėjimą prie Duomenų ne mažiau kaip 90 proc. viso sutarties laiko;
4.1.3. ne vėliau nei prieš 1 darbo dieną informuoti Gavėją apie priėjimo prie duomenų režimo
pasikeitimus bei ilgalaikius sistemos darbo trikdžius dėl planuojamų kompiuterinės ir ryšio įrangos stabdymų,
vykdant įrangos ar duomenų bazės reorganizavimo, profilaktikos darbus;
4.1.4. teikti metodinę pagalbą ir reikalingas konsultacijas Duomenų teikimo klausimais darbo dienomis
Teikėjo darbo valandomis telefonu (8 5) 233 2267 ir elektroniniu paštu geoinfo@lgt.lt;
4.1.5. pateikti sąskaitą- faktūrą apmokėjimui per 5 darbo dienas po 3.4 punkte nurodyto užsakymo
pateikimo;
4.1.6. suteikti Gavėjui prieigą prie Duomenų per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos;
4.1.7. Portale teikti Gavėjui ataskaitas apie pateiktus duomenų išrašus.
4.2. Gavėjas įsipareigoja:
4.2.1. naudoti Duomenis sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
4.2.2. apmokėti už duomenų teikimą per 14 kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros pateikimo dienos;
4.2.3. Portale elektroniniu parašu patvirtinti ir atšaukti asmenų, turinčių teisę gauti Duomenis Gavėjo
vardu, sąrašą. Asmenų, kuriems gali būti suteikta teisė gauti Duomenis Gavėjo vardu, skaičius neribojamas;
4.2.4. užtikrinti sąlygas, kad gauti Duomenys nebūtų kopijuojami jokiomis priemonėmis
(elektroninėmis, mechaninėmis) ar kitaip dauginami ar tiražuojami trečiosioms šalims;
4.2.5. nekeisti pagal sutartį gautų Duomenų;
4.2.6. apie pastebėtas klaidas Duomenyse nedelsiant pranešti Teikėjui raštu arba el. paštu;
4.2.7. naudojant gautus Duomenis nurodyti jų šaltinį.
5. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS
5.1. Atsiradus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms (pagal Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 ir 6.253 straipsnius), abi šalys privalo nedelsdamos, bet ne ilgiau nei per 5 kalendorines dienas
apie tai viena kitą informuoti raštu. Jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių
nebuvo. Esant tokioms aplinkybėms, šios sutarties vykdymo terminas pratęsiamas tiek, kiek tęsiasi šios
aplinkybės. Tai įforminama atskiru šalių susitarimo protokolu.
6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR JOS NUTRAUKIMAS
6.1. Ši sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja neterminuotai.
6.2. Sutartis netenka galios, jei Gavėjas ilgiau nei 1 metus po paskutinio užsakymo įvykdymo dienos
nepateikia naujo Duomenų užsakymo.
6.3. Sutartis gali būti pakeista arba nutraukta šalių susitarimu arba vienos šalies iniciatyva. Šalis,
sutarties pakeitimo ar nutraukimo iniciatorė, privalo kitą šalį apie tai įspėti raštu prieš 15 kalendorinių dienų, o
esant sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo vykdymo atveju – įspėti prieš 7 kalendorines dienas.
6.4. Gavėjui pažeidus sutarties 3.9, 3.10 ir 4.2 punktuose numatytas sąlygas, Teikėjas nutraukia sutartį
savo iniciatyva, neatsižvelgdamas į pranešimo apie ketinimą nutraukti sutartį terminus.
6.5. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms, reglamentuojančioms Duomenų teikimą ir naudojimą, ši sutartis
Teikėjo iniciatyva peržiūrima ir esant reikalui iniciuojami šios sutarties pakeitimai arba ši sutartis
nutraukiama.
7. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
7.1. Ši sutartis sudaryta ir pasirašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną
egzempliorių kiekvienai šaliai.
7.2. Bet kokie šios sutarties pakeitimai, papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie sudaryti raštu ir juos
pasirašė abi sutarties šalys. Tokie pakeitimai ar papildymai yra neatskiriama šios sutarties dalis.

7.3. Sutarties šalys įsipareigoja nedelsdamos pranešti viena kitai apie sutarties 8 dalyje nurodytų
rekvizitų pasikeitimą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų, kad negavo pranešimų,
išsiųstų pagal paskutinius žinomus šalies adresus.
7.4. Jeigu Gavėjas pažeidžia šios sutarties sąlygas ir Teikėjas dėl to patiria nuostolius, Gavėjas privalo
atlyginti Teikėjui visus nuostolius (tiek tiesioginius, tiek netiesioginius) atsiradusius dėl netinkamo šios
sutarties vykdymo.
7.5. Teikėjas neatsako už duomenų teikimo sutrikimus, atsiradusius dėl trečiųjų asmenų kaltės
Informacija apie šių aplinkybių atsiradimą nedelsiant skelbiama Teikėjo interneto puslapyje www.lgt.lt.
7.6. Visi ginčai tarp šalių, kilę sutarties vykdymo metu, yra sprendžiami abišaliu susitarimu. Susitarimo
nepasiekus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
8. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI
Teikėjas:
Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos;
Įstaigos kodas 188710780;
PVM mokėtojo kodas LT887107811;
Adresas: S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius;
Tel. (8 5) 233 2889, faks. (8 5) 233 6156;
A.s. LT977300010002456484, AB Swedbank;
Gavėjas:
;
Įm. kodas
PVM mokėtojo kodas
Adresas:
Tel.
El.pašto adresas:
9. ŠALIŲ PARAŠAI
Teikėjas:

Gavėjas:

Lietuvos geologijos tarnybos direktorius

_________________________

_____________________________

_________________________

A.V.

A.V.

201.. m. ........................... …... d.

201.. m. ........................... …... d.

