
 

PATVIRTINTA 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto 

rektoriaus 2013 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 328  

 

ĮREGISTRUOTA 

 
(Registracijos vieta) 
 
(Atsakingo asmens pareigos) 

 
(Atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas) 
 
(Registracijos data ir numeris) 

 

 

STUDENTO PAPILDOMOS PRAKTIKOS SUTARTIS 

 

20___ m. ________________ ______d. Nr. ______ 

____________________ 
(Sudarymo vieta) 

 

 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas (toliau – VGTU), atstovaujamas   

 fakulteto dekano/prodekano  , 
(Fakulteto pavadinimas)  (Vardas ir pavardė)  

veikiančio pagal pareigybės aprašymą,  

 (toliau – priimanti organizacija), atstovaujama  
(Priimančios organizacijos pavadinimas)   

 , 
(Vardas ir pavardė, pareigos)  

veikiančio pagal  , 

ir studentas (toliau – Studentas)   
 (Studijų programos pavadinimas, kursas, studento vardas ir pavardė, asmens kodas   

 , 
arba gimimo metai, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)  

(toliau kartu vadinami šalimis), sudaro šią sutartį:  

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Sutarties objektas – papildoma studento praktika priimančioje organizacijoje (toliau – 

praktika). 

2. Studentas atlieka praktiką pagal individualų praktikos atlikimo grafiką.  

3. Pagal individualų praktikos grafiką: 

3.1. praktika prasideda  , baigiasi  . 

 (Metai, mėnuo, diena)  (Metai, mėnuo, diena)  

3.2. kitos praktikos atlikimo sąlygos ir tvarka –  

 

 

 

 

 



 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

4. VGTU įsipareigoja sudaryti galimybę studentui atlikti praktiką pagal individualų praktikos 

atlikimo grafiką. 

5. Priimanti organizacija įsipareigoja: 

5.1. suteikti studentui praktinio mokymo vietą  

 (Praktinio mokymo vietos pavadinimas ir adresas) 

 , 

sudaryti sąlygas atlikti praktiką pagal individualų praktikos atlikimo grafiką; 

5.2. organizuoti būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instruktažus; 

5.3. vadovaudamasi(s) priimančioje organizacijoje veikiančiais nuostatais dėl darbo tvarkos ir 

sąlygų, užtikrinti Studentui darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos normas atitinkančias darbo 

sąlygas, prireikus aprūpinti studentą praktikai atlikti būtinais darbo įrankiais, darbo drabužiais ir 

darbo avalyne, kitomis asmeninėmis ir kolektyvinėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis 

teisės aktuose nustatyta tvarka, jeigu sutarties šalys šioje sutartyje nesusitaria kitaip; 

5.4. informuoti Studentą, kuri praktikos metu suteikiama informacija yra priimančios 

organizacijos komercinė arba kita paslaptis, neplatinama už priimančios organizacijos ribų, bei apie 

baudas (jei tokios yra numatytos vidaus dokumentuose), taikomas už šios informacijos platinimą; 

5.5. papildomi priimančios organizacijos įsipareigojimai –   

 

6. Studentas įsipareigoja: 

6.1. laikytis priimančios organizacijos nuostatų (įstatų) ir darbo tvarkos taisyklių dėl darbo 

tvarkos ir sąlygų nuostatų, laikyti paslaptyje priimančios organizacijos komercines ir kitas paslaptis 

bei informaciją, kurią nurodo priimanti organizacija pagal šios sutarties 5.4 punktą; 

6.2. tausoti priimančios organizacijos turtą, už padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų 

nustatyta tvarka; 

6.3. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimų; 

6.4. papildomi Studento įsipareigojimai –   

 

 

 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

7. Ši sutartis gali būti pakeista tik rašytiniu visų šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai yra 

neatsiejama šios sutarties dalis. 

8. Ši sutartis gali būti nutraukiama: 

8.1. jei studentas pašalinamas iš VGTU, nutraukia studijas ar laikinai sustabdo studijas (įskaitant 

studentus, kuriems suteiktos akademinės atostogos); 

8.2. jei viena iš šalių pažeidžia šioje sutartyje nustatytus įsipareigojimus; 

8.3. šalių susitarimu, jei tokį susitarimą lemia nenumatytos, objektyvios ir motyvuotos 

priežastys. 

9. Sutarties šalis praneša kitoms sutarties šalims apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 

_______ dienų.  

10. Visi ginčai, kurių sutarties šalys negali išspręsti geranoriškai ir susitarus, sprendžiami 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

11. Ši sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai paskutinė iš šalių ją pasirašo, ir galioja iki praktikos 

atlikimo ir visų kitų įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. 

12. Ši sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai 

sutarties šaliai. 

PRIDEDAMA:  



 

1. Individualus praktikos atlikimo grafikas. 

2. 

 

IV. ŠALIŲ REKVIZITAI 

 
Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas 
 Priimanti organizacija  Studentas 

Viešoji įstaiga, Saulėtekio al. 11,      

LT-10223 Vilnius  (Pavadinimas)  (Vardas ir pavardė) 

Tel. (8 5) 274 5000,      

Faks. (8 5) 270 0112  (Buveinės adresas)  (Gyvenamosios vietos 

adresas) 

Kodas 111950243     

PVM mokėtojo kodas 
LT119502413 

 (Telefonas, faksas)  (Telefonas) 

Duomenys kaupiami ir saugomi      

Juridinių asmenų registre  (Įmonės kodas)  (Elektroninis paštas) 

     

  (PVM mokėtojo kodas)  (Asmens kodas) 

     

  (Registras, kuriame kaupiami 
duomenys apie juridinį asmenį) 

  

 A.V.   A.V.   

(Parašas)   (Parašas)   (Parašas) 
        

(Vardas ir pavardė)   (Vardas ir pavardė)    
_____________________ 

 


