
PATVIRTINTA 

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Meteoras“ 

direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. V-95 

S U T A R T I S  Nr.   
 

20  m.  mėn.  d. 

 

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“, įmonės kodas 191664389, Apolinaro Juozo 

Povilaičio g. 20, Vilnius, tel.: (8 5) 2457441, el. paštas: rastine@klubasmeteoras.vilnius.lm.lt (toliau – 

Švietimo teikėjas), atstovaujamas direktorės Joanos Žvikevičienės (toliau sutartyje vadinama Paslaugos 

teikėju) ir Mokinys bei jo tėvai arba kiti teisėti atstovai (toliau sutartyje vadinama Paslaugos gavėju) 
 
 

(mokinio vardas, pavardė, metai) 
 
 

(asmens kodas ) 

 
(namų adresas, telefonas) 

 
 

(elektroninis paštas) 
 
 

 

(mokykla/darželis, kurią lanko mokinys) 
 

Sudarome šią sutartį. 

 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja Paslaugos gavėją ugdyti pagal neformaliojo švietimo programą 

(-as), 
 

(ugdymo programos pavadinimas) 
 

(ugdymo programos pavadinimas) 

 

(ugdymo programos pavadinimas) 

atsižvelgiant į galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/-s saviraiškos poreikius, o Paslaugos gavėjas 

įsipareigoja sumokėti už teikiamas švietimo paslaugas nustatytą kainą šioje sutartyje numatyta tvarka ir 

terminais. 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

2. Švietimo teikėjas įsipareigoja: 

2.1. užtikrinti kokybišką ugdymo programos vykdymą; 

2.2. ugdymo procesą organizuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais įstatymais 

bei norminiais aktais ir įstaigos nuostatais ; 

2.3. mokymą organizuoti vadovaujantis aktyvumo, savanoriškumo, savarankiškumo, sąmoningumo 

principais; 

2.4. sudaryti mokiniui saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas, prisiimti atsakomybę už mokinio 

saugumą pamokų ir renginių metu; 

2.5. padėti mokiniui plėtoti įvairius jo savišvietos interesus, formuoti dorovės ir sveikos gyvensenos 

pagrindus, lavinti muzikinius gebėjimus, diegti mokiniui darbštumo, atsakomybės, pilietiškumo, 

pasitikėjimo, savarankiškumo, atvirumo, iniciatyvumo ir reiklumo sau principus; 

2.6. užtikrinti, kad mokinį ugdys kvalifikuoti specialistai; 

2.7. objektyviai ir nešališkai vertinti mokymosi pasiekimus; 
2.8. teikti mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie mokinio ugdymosi rezultatus ir 

elgesį.  

3. Mokinys arba jo teisėtas atstovas įsipareigoja: 

3.1. informuoti Paslaugų teikėją apie Paslaugų gavėjo sveikatos sutrikimus (ligas, alergijas, 

vartojamus vaistus ir kt.), į kuriuos turėtų atsižvelgti Paslaugų teikėjas, ir raštu pateikti informaciją apie 

profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu paslaugų gavėjo dalyvavimas 

konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai; 
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aktų; 
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3.2. aprūpinti Ugdytinį individualiomis veiklos priemonėmis; 

3.3. užtikrinti, kad Ugdytinis laikytųsi Klubo vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų, kitų vidaus teisės 

 

3.4. atlyginti Ugdytinio padarytą žalą Paslaugų teikėjui, jeigu Ugdytinis ją padarė; 

3.5 aktyviai dalyvauti Paslagos teikėjo organizuojamuose renginiuose; 

3.6. vaikui susirgus, informuoti klubą; 

3.7. pasikeitus gyvenamai vietai ar telefonui apie tai informuoti klubą; 

3.8. laiku sumokėti klubo steigėjo nustatyto dydžio mokestį; 

3.9. šia sutartimi Mokinys arba teisėtas Mokinio atstovas pareiškia apie sutikimą, kad paslaugos 

teikimo metu būtų vykdomas fotografavimas ir / arba filmavimas, o padarytos nuotraukos bei filmuota 

medžiaga yra Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Meteoras“ nuosavybė ir gali būti naudojama Paslaugų teikėjo 

savireklamos tikslams be atskiro Paslaugų gavėjo (jo atstovo) sutikimo. 

III. ATSISKAITYMO UŽ PASLAUGAS TVARKA 

4. Mokestį už paslaugas nustato Vilniaus miesto savivaldybės taryba. 

5. Mokestis už ugdymą skaičiuojamas nuo pirmosios užsiėmimo dienos. 
6. Sutartį nutraukus, pinigai už einamąjį mėnesį negrąžinami. 

7. Mokestis už ugdymą mokamas ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 dienos bankiniu 

pavedimu į AB DNB banką; sąskaitos Nr. LT93 4010 0510 0511 2562; gavėjas: BĮ „Biudžetinių įstaigų 

buhalterinė apskaita“; įstaigos kodas: 300035837; mokėjimo paskirtis: nurodyti mėnesį (-ius) už kurį 

(-iuos) mokama, ugdytinio (-ių), už kurį (-iuos) mokama, vardą (-us), pavardę (-es), užsiėmimo (-ų) 

pavadinimą (-us) ir/ar būrelio vadovo (-ių) vardą (-us) ir pavardę (-es). 

8. Mokesčio lengvatos taikomos pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatytą tvarką. 

9. Mokestis už neformaliojo švietimo paslaugas mažinamas: 
9.1. 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; 

9.2. proporcingai – jei ugdymo procesas nevykdomas dėl Įstaigoje susidariusių svarbių priežasčių 

(vadovo ligos, avarijų, epidemijų atvejais ir pan.). 

10. Mokestis už ugdymą nemažinamas: 

10.1. moksleivių rudens, žiemos ir pavasario atostogų metu; 

10.2. kai užsiėmimo diena sutampa su valstybine švente, kuri yra nedarbo diena; 

10.3. kai užsiėmimas dėl objektyvių priežasčių perkeliamas į kitą laiką ir/ar dieną. 

IV. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

11. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki tol, kol vaikas baigs pasirinktą 

neformaliojo vaikų švietimo programą, bet ne ilgiau kaip iki 2020/2021 m. m. pabaigos. 

12. Sutartis gali būti pakoreguota arba nutraukta atskiru šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios 

sutarties dalis. 

13. Keisti neformaliojo vaikų švietimo programą (studiją) per mokslo metus galima tik mėnesio 

pabaigoje užpildžius naują sutartį, sumokėjus mokestį už Vilniaus vaikų ir jaunimo klube  „Meteoras“ 

lankytą programą (studiją). 

14. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu: 

14.1. Ugdytinis kelia realią ir akivaizdžią grėsmę Klubo bendruomenės narių saugumui; 

14.2. Paslaugų gavėjas sutartyje numatytu laiku neatsiskaitė už gautas paslaugas; 
14.3. Ugdytinis vieną mėnesį iš eilės nelanko užsiėmimų ir neinformuoja apie pageidavimą tęsti 

sutartį.  

V. GINČŲ SPRENDIMAS 

15. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, klubo veiklos, sutarties pažeidimo klausimai 
sprendžiami klubo taryboje, atskirais atvejais – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

16. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai 

šaliai). 

Sutarties šalių parašai: 

 
Vaikų ir jaunimo klubas „Meteoras“    

 

 

_Joana Žvikevičienė 

Direktorius parašas vardas, pavardė 

A.V. 

Tėvai ar globėjai       

parašas vardas, pavardė 


