NEFORMALIOJO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr.
2020 m. _____________mėn. ___ d.
Vilnius
Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė“, atstovaujamas direktoriaus Romualdo Grigo (toliau –
Klubas), ir paslaugų gavėjas
,
(vieno iš tėvų arba globėjo, rūpintojo vardas, pavardė)

atstovaujantis vaiko interesams (toliau – Paslaugų gavėjas), toliau kartu ar atskirai vadinami Šalimis, sudaro šią
neformaliojo ugdymo teikimo sutartį (toliau – Sutartis).
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Klubas įsipareigoja Paslaugų gavėjo sūnų / dukrą / globotinį (toliau – Ugdytinis)
______________________________________________________________________ugdyti
(vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, lankoma mokykla, klasė)

pagal ___________________ __________studijos (būrelio) programą, o Paslaugų gavėjas įsipareigoja
(būrelio, studijos pavadinimas)

sumokėti mokestį už teikiamas neformaliojo ugdymo paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2. Klubas įsipareigoja:
2.1. organizuoti ugdymo procesą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, klubo
nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais;
2.2. užtikrinti kokybišką ugdymo programų vykdymą;
2.3. sudaryti Ugdytiniui saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas užsiėmimų metu;
2.4. per bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių atostogas paslaugas teikti įprastine tvarka.
Jeigu dėl susiklosčiusių objektyvių priežasčių numatytu laiku užsiėmimas negali įvykti, Klubas
pasilieka teisę keisti užsiėmimo datą ir laiką, prieš tai įspėjęs Paslaugų gavėją.
3. Paslaugų gavėjas įsipareigoja:
3.1. informuoti Klubą apie Sutarties galiojimo metu iškilusius Ugdytinio sveikatos sutrikimus, į
kuriuos turėtų atsižvelgti Klubo darbuotojai vykdydami užsiėmimus;
3.2. užtikrinti, kad Ugdytinis laikytųsi klubo vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų, kitų vidaus
teisės aktų;
3.3. atlyginti Ugdytinio padarytą žalą Klubui, jeigu Ugdytinis ją padarė;
3.4. sutikti, kad kolektyvinės nuotraukos ir filmuota medžiaga su Ugdytinio atvaizdu būtų
naudojamos klubo reikmėms.
III. MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA
4. Už neformalųjį ugdymą mokamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatytas mokestis 12 eurų už mėnesį (vieno užsiėmimo mokestis – 1.50 Eur.).
5. Mokestis už ugdymą turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 15 dienos.
Mokestis už ugdymą mokamas bankiniu pavedimu į „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“
(įstaigos kodas 300035837) vardu atidarytą lėšų surinkimo sąskaitą Nr.LT18 4010 0510 0511 2457.
Mokėjimo paskirtyje nurodyti ugdytinio(-ių) vardą, pavardę, studijos/būrelio pavadinimą
(-mus), mėnesį už kurį mokama ir sumą už tą mėnesį.
6. Sutartį nutraukus pinigai už einamąjį mėnesį negrąžinami.
7. Mokesčio lengvatos taikomos pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatytą tvarką:
7.1. jei Ugdytinis užsiėmimus praleido dėl pateisinamų priežasčių: 14 (keturiolika) nepertraukiamų
kalendorinių dienų ir daugiau trunkančios ligos ar kitų svarbių ir pateisinamų priežasčių, pateikus rašytinį tėvų
(globėjų, rūpintojų) ar paties pilnamečio ugdytinio prašymą ir pateisinamą priežastį patvirtinantį dokumentą,
Mokestis mažinamas 50%;
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7.2. Proporcingai – jei ugdymo procesas nevykdomas dėl Įstaigoje susidariusių svarbių priežasčių (vadovo
ligos, avarijų, epidemijų atvejais ir pan.).
8. Mokestis už ugdymą nemažinamas, jeigu užsiėmimo diena sutampa su valstybine švente, kuri
yra nedarbo diena.
IV. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
9. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2021 m. birželio 30 d.
10. Sutartis gali būti nutraukta atskiru Šalių susitarimu.
11. Klubas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu:
11.1. Ugdytinis kelia realią ir akivaizdžią grėsmę klubo bendruomenės narių saugumui;
11.2. Paslaugų gavėjas sutartyje nustatytu laiku neatsiskaitė už gautas paslaugas;
11.3. Ugdytinis vieną mėnesį iš eilės nelanko užsiėmimų ir neinformuoja apie pageidavimą tęsti
sutartį.
12. Paslaugų gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį pateikęs prašymą raštu ir visiškai
atsiskaitęs su Klubu už Sutarties galiojimo metu suteiktas paslaugas.
13. Sutarties nutraukimas neatleidžia Paslaugų gavėjo nuo pareigos sumokėti mokestį už Sutarties
galiojimo metu suteiktas paslaugas.
V. GINČŲ SPRENDIMAS
14. Sutarties Šalys ginčus sprendžia gera valia. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, klubo
veiklos klausimai gali būti sprendžiami Klubo taryboje. Šalims nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
15. Sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais, egzemplioriais, po vieną kiekvienai
Šaliai.

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

PASLAUGŲ GAVĖJAS

Pavadinimas: Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė “

Vardas

Įmonės kodas: 191664193

Pavardė

Adresas:
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(8-5) 246-80-40
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El. paštas:
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Romualdas Grigas
(vardas, pavardė, parašas)

A.V.

Adresas:
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