NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr.___________
2022 m. _________________ mėn. _____ d., Vilnius
Vilniaus Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubas, įm. kodas 191663472, Minties g. 56, tel. 8 (5) 2728791, atstovaujamas
l.e.p. direktorės Elvyros Vidžiūnaitės (toliau vadinama Paslaugų teikėju) ir vienas iš vaiko tėvų / globėjas ( toliau
vadinamas Paslaugų gavėju), atstovaujantis vaiko (toliau vadinamo Ugdytiniu) interesus, sudaro šią sutartį.
Paslaugų gavėjo (vaiko tėvų / globėjo) asmens duomenys:
Vardas, pavardė
Adresas
Tel.Nr. + 3 7 0

El. paštas

Ugdytinio asmens duomenys:
Vardas, pavardė
Darželis/ mokykla
Tel.Nr. + 3 7 0

Klasė
Asmens kodas

`I. SUTARTIES OBJEKTAS
Neformalus ugdymas pagal neformaliojo vaikų švietimo programą (-as)
Eil.
Mėnesinė
Užsiėmimų
Būrelio pavadinimas
Nr.
įmoka ( Eur.)
pradžios data

Užsiėmimų
nutraukimo data

1.
2.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
1.1. užtikrinti kokybišką ugdymo programų vykdymą;
1.2. sudaryti Ugdytiniui saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas klube;
1.3. jeigu dėl susiklosčiusių objektyvių priežasčių numatytu laiku užsiėmimas negali įvykti, Paslaugų teikėjas pasilieka
teisę keisti užsiėmimo datą ir laiką, prieš tai įspėjęs Paslaugų gavėją;
1.4 jeigu užsiėmimas (-ai) dėl klubo kaltės neįvyksta, proporcingai sumažinti mokestį;
1.5 . internetinėje svetainėje www.zirmunuklubas.lt pateikti būrelių užsiėmimų grafikus, jų pasikeitimus, kitą aktualią
informaciją apie Klubą.
2. Paslaugų gavėjas įsipareigoja:
2.1 vaikai, kurie galimai užsikrėtę koronavirusu (COVID – 19), kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau)
ir kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) klubo
lankyti negali;
2.2 aprūpinti Ugdytinį veido kaukėmis, respiratoriais ar kitomis apsaugos priemonėmis;
2.3 jeigu gydytojo sprendimu Ugdytinio (iki 18 m.) dalyvavimas konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti
įtakos jo sveikatai, pasirašant šią sutartį raštu pateikti informaciją Paslaugų teikėjui apie profilaktinio sveikatos
tikrinimo išvadas, taip pat informuoti apie Sutarties galiojimo metu iškilusius Ugdytinio sveikatos sutrikimus ir
spec. poreikius, į kuriuos turėtų atsižvelgti Paslaugų teikėjo darbuotojai vesdami užsiėmimus;
2.4 aprūpinti Ugdytinį individualiomis veiklos priemonėmis;
2.5 užtikrinti, kad Ugdytinis laikytųsi Klubo vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų, kitų vidaus teisės aktų;
2.6 atlyginti Ugdytinio padarytą žalą Paslaugų teikėjui, jeigu Ugdytinis ją padarė;
2.7 jeigu Ugdytinis vieną savaitę praleidžia užsiėmimus, informuoti Klubo administraciją apie neatvykimo priežastį.
2.8 neprieštarauti, kad kolektyvinės nuotraukos ir filmuota medžiaga iš Klubo veiklos ir renginių, kuriose yra Ugdytinio
atvaizdas, 2022-2023 mokslo metais kartais būtų naudojamos Klubo reikmėms (informacinis stendas, socialinis
tinklas facebook, internetinis puslapis ir pan.);
2.9 numatyta tvarka ir terminais sumokėti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestį už teikiamas
neformaliojo švietimo paslaugas.

III. PASLAUGOS KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
1. Paslaugos gavėjas už paslaugas turi mokėti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestį.
2. Mokesčio lengvatos taikomos pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatytą tvarką.
3. Mokestis už neformaliojo švietimo paslaugas mažinamas:
3.1. 50 procentų – jei ugdytinis užsiėmimus praleido dėl pateisinamų priežasčių: 14 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;
3.2. proporcingai – jei ugdymo procesas nevykdomas dėl Įstaigoje susidariusių svarbių priežasčių (būrelio vadovo
ligos, avarijų, epidemijų atvejais ir pan.).
4. Mokestis už ugdymą nemažinamas, jeigu užsiėmimo diena sutampa su valstybine švente, kuri yra nedarbo diena.
5. Mokestis už ugdymą mokamas tik pavedimu į Paslaugų teikėjo sąskaitą:
LUMINOR bankas, sąsk. Nr. LT86 4010 0510 0504 9347, gavėjas - BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė
apskaita“, įstaigos kodas 300035837, mokėjimo paskirtis – už (vaiko vardas, pavardė) (būrelio
pavadinimas) lankymą (mėnesio pavadinimas) mėnesį.
6. Mokestį sumokėti iki einamojo mėnesio 10 dienos.
7. Sutartį nutraukus pinigai už einamąjį mėnesį negrąžinami.
IV. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2023 m. birželio 30 d.
2. Sutartis gali būti pakeista ar nutraukta šalių susitarimu.
3. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu:
4.1. Ugdytinis kelia realią ir akivaizdžią grėsmę Klubo bendruomenės narių saugumui;
4.2. Paslaugų gavėjas sutartyje numatytu laiku neatsiskaitė už gautas paslaugas;
4.3. Ugdytinis vieną mėnesį iš eilės nelanko užsiėmimų ir neinformuoja apie pageidavimą tęsti sutartį.
4. Paslaugų gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį pateikęs prašymą raštu ir visiškai atsiskaitęs su Paslaugų
teikėju už sutarties galiojimo metu suteiktas paslaugas.
5. Sutarties nutraukimas neatleidžia Paslaugų gavėjo nuo pareigos sumokėti mokestį už Sutarties galiojimo metu
suteiktas paslaugas.
V. GINČŲ SPRENDIMAS
1. Sutarties šalys ginčus spręs šalių gera valia. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, klubo veiklos klausimai gali
būti sprendžiami Paslaugų teikėjo taryboje. Šalims nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.
2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai šaliai).
Sutarties šalių parašai:
Paslaugų teikėjas:

Paslaugų gavėjas:

Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubo l.e.p. direktorė
_____________________________________
Elvyra Vidžiūnaitė
(vardas, pavardė)
_________________________________
_________________
A.V.
(parašas)
SUTARTIES NUTRAUKIMAS
Sutartis nutraukta (data, priežastis) ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Paslaugų teikėjas:

Paslaugų gavėjas:

Žirmūnų vaikų ir jaunimo klubo direktorius

_____________________________________

