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TAIKOM ŲJŲ MOKSLINI Ų TYRIM Ų IR EKSPERIMENTIN ĖS PLĖTROS 
DARBŲ SUTARTIS 

 
 

201...  m.....................d. Nr. 
Vilnius  

 
 
 

Vilniaus universitetas, buveinės adresas Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuvos Respublika, 
įmonės kodas 211950810, atstovaujamas l. e. p. Rektoriaus prof. Jūro Banio, veikiančio pagal 
Universiteto statutą (toliau − Vykdytojas),  
ir 
UAB „[ Įmonės pavadinimas]“ , pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, 
įmonės kodas [Juridinio asmens kodas], kurios registruota buveinė yra [Adresas] Vilniuje, Lietuvos 
Respublikoje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų 
registre, atstovaujama [Atstovaujančio asmens vardas, pavardė, pareigos], veikiančio (-ios) pagal 
[Atstovavimo pagrindas] (toliau − Užsakovas), 
(toliau kartu – Šalys),  
remdamiesi Inovacinio čekio Nr. 31V-[Numeris], skirto UAB [Įmonės pavadinimas] paslaugoms iš 
Vilniaus universiteto įsigyti, gavimu, sudarė šią taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
darbų sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų. 
 
 
1. Sutarties objektas ir dalykas 
1.1. Vykdytojas įsipareigoja pagal Užsakovo pateiktus techninės specifikacijos reikalavimus 

(Sutarties priedas Nr. 1) atlikti  taikomuosius mokslinius tyrimus  ir/ar eksperimentinės plėtros 
darbus (toliau – Darbai) ir juos perduoti Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti darbus ir 
už juos  sumokėti Sutarties 4.1. punkte nurodytą kainą.  

 
 
2. Vykdytojo teisės ir įsipareigojimai 
2.1. Vykdytojas įsipareigoja tinkamai ir ne vėliau kaip iki 2014 m. [Darbų atlikimo terminas: 

mėnesis, diena] d. atlikti Darbus Užsakovui pagal Sutartį ir Užsakovo pateiktus techninės 
specifikacijos reikalavimus už Darbų kainą, kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, 
bet neapsiribojant darbų atlikimu pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, 
techninius standartus ir praktiką, panaudojant visus reikiamus įgūdžius  ir žinias.  

2.2. Šios Sutarties 2.1 punkte numatytas Darbų atlikimo terminas gali būti keičiamas raštišku Šalių 
susitarimu arba kitais šioje Sutartyje numatytais atvejais. 

2.3. Vykdytojas įsipareigoja nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, 
kurios trukdo ar gali sutrukdyti Vykdytojui atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais. 

2.4. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti informacijos, susijusios su Sutarties vykdymu ir gautos iš 
Užsakovo vykdymo metu, konfidencialumą bei apsaugą. 
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2.5. Šios Sutarties galiojimo metu sukurti intelektinės veiklos rezultatai yra perduodami Užsakovui  
ir tampa jo nuosavybe, o Vykdytojui paliekama, teisė sukurtus rezultatus naudoti mokslo ir 
studijų veikloje, įskaitant mokslinių straipsnių publikavimą bet kokia forma. 

2.6. Vykdytojas įsipareigoja nenaudoti Užsakovo paslaugų ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, 
leidiniuose ar kitur be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo.  

2.7. Vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo 
laikotarpį Vykdytojo darbuotojai turėtų Darbų atlikimui reikiamą  kvalifikaciją ir patirtį. 
Vykdytojas gali pasitelkti trečiuosius asmenis Darbų atlikimui tik iš anksto gavęs raštišką 
Užsakovo sutikimą. 

2.8. Vykdytojas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas 
teises bei pareigas. 

 
 
3. Užsakovo teisės ir pareigos 
3.1. Užsakovas įsipareigoja Vykdytojui sudaryti visas sąlygas, būtinas Darbams atlikti: suteikti 

papildomą informaciją, pristatyti Darbų atlikimui reikiamas medžiagas ir/ar duomenis, jei tai 
numatyta Sutartyje, bei atlikti kitas veikas, kurios pagal Sutarties esmę ir prasmę yra būtinos 
tinkamam Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymui. Ši pareiga turi būti įvykdyta per 
[Terminas dienomis]  dienų nuo šios Sutarties pasirašymo. 

3.2. Užsakovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatus 
pagal perdavimo-priėmimo aktą ir apmokėti Darbų kainą pagal šios Sutarties sąlygas. 

3.3. Užsakovas turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas 
teises. 

 
 
4. Darbų kaina ir kainos mokėjimo tvarka 
4.1. Užsakovas  Vykdytojui už tinkamai per nustatytą Sutartyje terminą atliktus Darbus  moka   [ 

suma skaičiais litų]  Lt (suma žodžiais litų) / [suma skaičiais Eurų]    Eurų (suma žodžiais Eurų) 
atlyginimą ir Pridėtinės vertės mokestį (PVM), kurį sudaro [suma skaičiais litų]  Lt (suma 
žodžiais litų) / [Suma skaičiais Eurų]  Eurų (suma žodžiais Eurų) (Darbų kaina).  

4.2. Užsakovas  už Darbus  Vykdytojui sumoka Darbų kainą pagal šią Sutartį  [Suma skaičiais] Lt 
(suma žodžiais litų) / Suma skaičiais Eurų]  Eurų (suma žodžiais Eurų) mokėjimo pavedimu, 
pervesdamas pinigus į žemiau nurodytą Vykdytojo  banko sąskaitą per 10 (dešimt) kalendorinių 
dienų po perdavimo - priėmimo akto pasirašymo bei PVM sąskaitos-faktūros pateikimo: 
Sąskaitos Nr. LT24 7044 0600 0110 1392, SEB bankas. 

4.3. Užsakovo pareiga sumokėti už atliktus Darbus pagal šią Sutartį laikoma įvykdyta nuo momento, 
kada pinigai pakliūna į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą banke. 

 
 
5. Šalių atsakomybė 
5.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią 

Sutartį. 
5.2. Užsakovui pažeidus Sutarties 4.2 punktą, Vykdytojas  turi teisę reikalauti sumokėti nustatyto 

dydžio delspinigius, sudarančius 0,02 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą 
dieną. 



 3

5.3. Vykdytojui pažeidus Sutartyje numatytus Darbų atlikimo terminus, Užsakovas turi teisę 
reikalauti sumokėti nustatyto dydžio delspinigius, sudarančius 0,02 procentų nuo Darbų kainos 
už kiekvieną uždelstą dieną. 

5.4. Užsakovui pažeidus Sutarties 4.2 punktą, Vykdytojas turi teisę Užsakovo duomenis (Užsakovo 
įmonės pavadinimas, skolos atsiradimo data, skolos tipas, skolos suma, kreditorius ir skolos 
sumokėjimo data) paskelbti skolininkų duomenų bazėse. 

5.5. Šalys susitaria, kad turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis išieškant patirtus nuostolius 
neteismine tvarka. Šalis (skolininkas) per protingą laikotarpį neįvykdžiusi prievolės pagal šią 
Sutartį, turi papildomai atlyginti kitai Šaliai visus jos patirtus nuostolius, susijusius su skolos 
išieškojimu neteismine tvarka. 

 
 
6. Force majeure 
6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį 

neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo numatyti, išvengti ar 
pašalinti jokiomis priemonėmis (toliau Nenugalimos jėgos aplinkybės).  

6.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos 
jėgos aplinkybes per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo, 
pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, 
kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, o taip pat pranešti galimą įsipareigojimų 
įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo 
pagrindas.  

6.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo 
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. 
Jeigu Šalis laiku nepasiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai 
žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo. 

6.4. Įvykus nenugalimosios jėgos aplinkybėms (force majeure), Šalys vadovaujasi Lietuvos 
Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) ir Atleidimo nuo atsakomybės esant 
nenugalimosios jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr. 68-1652). 

 
 
7. Šalių pareiškimai ir garantijos 
7.1. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:  

7.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 
7.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir 

galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus 
Darbams  atlikti. 

7.1.3. Sudarydama Sutartį, Šalis nepažeis ją saistančių įstatymų, taisyklių, nuostatų, potvarkių, 
įsipareigojimų ar susitarimų. 

7.1.4. Ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo 
galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.  

7.1.5. Šalys pareiškia ir garantuoja, kad šia sutartimi nėra pažeidžiamos jokios trečiųjų asmenų 
teisės ar/ir teisėti interesai. 
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8. Sutarties galiojimas  
8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja, kol Šalys pilnai įvykdo sutartinius 

įsipareigojimus arba sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia, nutraukiamas 
įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais. 

8.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai 
neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. 

8.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su 
atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties 
nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti 
galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis. 
 
 

9. Sutartini ų prievolių vykdymo sustabdymas 

9.1. Vykdytojas turi teisę sustabdyti savo prievolių pagal šią Sutartį vykdymą raštiškai įspėjęs 
Užsakovą prieš 3 (tris) darbo dienas, jeigu Užsakovas nevykdo šios Sutarties 3.1 punkte 
numatytų pareigų nustatytais terminais. 

9.2. Vykdytojas atnaujina savo sutartinių prievolių pagal šią Sutartį vykdymą, kai Užsakovas 
pašalina prievolių vykdymo sustabdymo priežastis. Sutartinių prievolių vykdymas atnaujinamas 
kitą darbo dieną po dienos, kai Vykdytojas gauna duomenis apie prievolių sustabdymo 
priežasties pašalinimą. 

9.3. Prievolių pagal šią Sutartį vykdymo sustabdymas pratęsia šios Sutarties 2.1 punkte nustatytus 
Darbų atlikimo terminus tokiam laikotarpiui, kokiam buvo sustabdytas prievolių vykdymas. 

 
 
10. Sutarties nutraukimas  
10.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu. 
10.2. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį nesant Užsakovo kaltės tik dėl svarbių 

priežasčių. Tokiu atveju Vykdytojas  privalo visiškai atlyginti  Užsakovo patirtus tiesioginius 
nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Vykdytojas  raštu praneša  Užsakovui prieš 15 
(penkiolika) kalendorinių dienų. Sutarties nutraukimas Vykdytojo iniciatyva neatleidžia 
Užsakovo nuo finansinių įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymo. Finansinių įsipareigojimų 
dydis apskaičiuojamas mutatis mutandis taikant šios Sutarties 10.4 punkte nustatytas taisykles. 

10.3. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl Užsakovo kaltės įspėjęs Užsakovą prieš 
10 (dešimt) kalendorinių dienų. Užsakovo kaltė preziumuojama, jei šios Sutarties 9.1 punkte 
numatytas sutartinių prievolių vykdymo sustabdymas tęsiasi ilgiau nei 15 (penkiolika) 
kalendorinių dienų. Sutarties nutraukimas Vykdytojo iniciatyva neatleidžia Užsakovo nuo 
finansinių įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymo. Finansinių įsipareigojimų dydis 
apskaičiuojamas mutatis mutandis taikant šios Sutarties 10.4 punkte nustatytas taisykles. 

10.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, apie tokį Sutarties 
nutraukimą pranešdamas Vykdytojui prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Vienašališkas 
Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva nesant Vykdytojo kaltei neatleidžia Užsakovo nuo 
pareigos sumokėti Vykdytojui kainą, proporcingą atliktų Darbų apimčiai. Vykdytojas per 
protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 5 (penkios) darbo dienos, perduoda Užsakovui 
tinkamai atliktų Darbų rezultatus, o Užsakovas juos priima ir apmoka Vykdytojui jų kainą ne 
vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Jei Užsakovas nepagrįstai atsisako priimti 
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atliktų Darbų rezultatus arba be Sutarties sąlygomis pagrįstų priežasčių nepriima Darbų rezultatų 
iš Vykdytojo, Užsakovas turi pareigą sumokėti visą šios Sutarties 4.1 punkte numatytą kainą bei 
šios Sutarties 5.2 punkte nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaitymo dieną. 

 
 
11. Sutarties sąlygų keitimas ir papildymas 
11.1. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja tik tuo atveju, jei yra sudaryti raštu ir 

Šalių tinkamai pasirašyti. 
 
 
12. Taikytina teisė 
12.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. 
 
 
13. Ginčų sprendimas 
13.1. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami draugiškomis 

abiejų Sutarties Šalių pastangomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar 
reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, 
neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. 

 
 
14. Pranešimai ir Darbų perdavimas-priėmimas 
14.1. Bet kurie ir visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią 

Sutartį, bus laikomi galiojančiais, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas 
apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu toliau nurodytais adresais ir fakso numeriais, 
kitais adresais ir fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą: 

14.2.  
Vykdytojui: 
[Vardas Pavardė],  
[Vilniaus universiteto padalinys] 
[Adresas] 
[Telefonas] 
[Elektroninis paštas] 

Užsakovui: 
[Vardas Pavardė],  
[Juridinio asmens pavadinimas] 
[Adresas] 
[Telefonas] 
[Elektroninis paštas] 

14.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį 
pranešdama prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, 
ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais 
žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, 
išsiųsto pagal tuos duomenis. 

14.4. Šalys susitaria, kad šios Sutarties 14.1 punkte nurodyto Šalių atstovai turi teisę pasirašyti atliktų 
Darbų perdavimo-priėmimo aktą (-us). 

14.5. Paaiškėjus, kad Darbų vykdyti netikslinga, arba norimų rezultatų neįmanoma gauti dėl nuo 
Vykdytojo nepriklausančių aplinkybių, Vykdytojas privalo darbus nutraukti ir per 3 (tris) darbo 
dienas raštu pranešti Užsakovui, nurodant objektyvias darbų nutraukimo priežastis. Tokiu atveju 
abi Šalys per 10 (dešimt) darbo dienų privalo nuspręsti dėl tolesnio Sutarties vykdymo. 
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14.6. Sutarties 14.5 punkte nurodytu atveju Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti su Vykdytoju už 
faktiškai atliktus Darbus. 

 
 
15. Kitos nuostatos 
15.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai 

trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. 
15.2. Sutarties sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai 

Šaliai. 
15.3. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. 
 
 
Sutarties priedai 
15.4. Techninė specifikacija  
15.5. Perdavimo – priėmimo akto forma 
 
Vykdytojas  Užsakovas 

 
Vilniaus universitetas  [Juridinio asmens pavadinimas] 
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius  
Į. k. 211950810 
PVM mokėtojo kodas LT119508113 
Tel.: +370 5 268 7001 
Faks.: +370 5 268 7009 
El. p. mokslas@cr.vu.lt 
 

[Adresas] 
[Įmonės kodas]  
[PVM mokėtojo kodas LT] 
[Telefonas] 
[Telefonas] 
[Elektroninis paštas] 
  

Rektorius [Atstovaujančio asmens vardas, pavardė, 
pareigos] 

prof. Art ūras Žukauskas  
 
_______________ 
(parašas) 

 
_______________ 
(parašas) 

  A.V.   A.V. 



 7

 
 

Taikomųjų mokslinių tyrim ų ir eksperimentinės plėtros darbų sutarties  
Nr.____________________ 

 
1 priedas 

 
 

Techninė specifikacija 
 
 

I.   Informacija apie projekt ą, vykdomą pagal ............................... 
........................................................................................ 
 
 
II. Perkamiems Darbams keliami reikalavimai. 
.................................................  
 
 
 
 

Vykdytojas:  Užsakovas: 
Vilniaus universitetas, 
įmonės kodas 211950810,  
PVM mokėtojo kodas LT119508113,  
Universiteto 3, Vilnius, LT-01513, 
a.s. LT24 7044 0600 0110 1392  
SEB bankas  

 [Juridinio asmens pavadinimas] 
įmonės kodas________________,  
PVM mokėtojo kodas LT__________, 
[Adresas] 
[Sąskaitos numeris] 
[Banko pavadinimas] 

 
 

Rektorius 
Prof. Artūras Žukauskas 

 [Pareigos] 
[Vardas, pavardė] 
 
 

 
_______________________ 
(parašas)                            

  
___________________________________ 
(parašas) 

A.V. 
 
Data: 

 A.V. 
 
Data: 

 



 8

 

Taikomųjų mokslinių tyrim ų ir eksperimentinės plėtros darbų sutarties  
Nr.____________________ 

 
2 priedas 

 
PERDAVIMO – PRI ĖMIMO AKTO FORMA 

 
Vilnius     20    m               mėn.     d. 

 
 

                Remiantis 201__m. __________ d. tarp UAB „____________“ ir Vilniaus universiteto 
pasirašyta sutartimi Nr. _____________, dėl taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 
darbų pirkimo (toliau – Taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sutartis), UAB 
„_____________“, juridinio asmens kodas_________________, registruota adresu _____________, 
atstovaujama _________________ (toliau – Užsakovas) užsakė, o Vilniaus universitetas, juridinio 
asmens kodas 211950810, registruotas adresu Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, atstovaujamas 
_______________________ (toliau – Vykdytojas), perdavė Darbų rezultatus pagal Taikomųjų 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sutartį. Vykdytojas Užsakovui perduoda šiuos 
rezultatus:__________________. 
                Šiuo perdavimo – priėmimo aktu patvirtinama, kad Vykdytojo darbai buvo atlikti laiku ir 
tinkamai, vadovaujantis Taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sutarties 
nuostatomis. 
                Šis perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas dviem egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais 
vienodą juridinę galią. 

 
 
 
 
 
 

 
   A.V.                                                                                  A.V. 
 

Vilniaus universitetas, 
įmonės kodas 211950810,  
PVM mokėtojo kodas LT119508113,  
adresas Universiteto 3, Vilnius, LT-01513, 
a.s.  LT24 7044 0600 0110 1392   
SEB bankas 

 
   [Pareigos] 
   [Vardas, pavardė] 
 

_____________________________ 
  (parašas) 
Data:________ 

   [Juridinio asmens pavadinimas] 
įmonės kodas________________, 
PVM mokėtojo kodas LT_________, 
 [Adresas] 
[Sąskaitos numeris] 
[Banko pavadinimas] 
 

   [Pareigos] 
   [Vardas, pavardė] 
 

_____________________________ 
  (parašas) 
Data:________ 


