PATVIRTINTA
Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro
direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. NVŠ – 29
(nauja redakcija 2018-12-31 Nr. NVŠ-35)
UTENOS VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS
Biudžetinė įstaiga, Lauko g. 19a, LT-28203 Utena, kodas 191818474
Tel. Nr. (8 389) 61 690, el. p. jaunimom@jaunimas.utena.lm.lt
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS
20__ m. ________________mėn. ____d. Nr. _________
Utena
Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centras, (toliau – Centras, kodas 191818474, Paslaugos teikėjas) atstovaujamas Centro
direktorės Editos Kanapeckienės, veikiančios pagal Centro nuostatus (viena šalis) ir

(Vaiko, mokinio vardas, pavardė didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis)
asmens kodas (įrašyti privaloma)
atstovaujamas
___________________________________________________________________________________________
(Vieno iš tėvų, globėjų, vardas, pavardė)
toliau vadinamas Paslaugos gavėju (kita šalis) sudaro šią paslaugų teikimo sutartį.
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1. Paslaugos gavėjo (vaiko, mokinio) dalyvavimas pasirinktoje Paslaugos teikėjo vykdomoje neformaliojo vaikų švietimo
programoje (toliau – NVŠ programa).

(programos pavadinimas)
II. PASLAUGOS KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
2. Atlyginimas už vieną neformaliojo švietimo paslaugos teikimo Centre mėnesį nustatomas Utenos rajono savivaldybės tarybos
sprendimu.
3. NVŠ tikslinių valstybės / Europos Sąjungos lėšų suma (krepšelis) vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam mokiniui per mėnesį
ne mažesnė nei 10 Eur. Tiksli lėšų suma nustatoma rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
Nustatyta finansuojama NVŠ tiksliniu valstybės / Europos Sąjungos lėšų suma ……. Eur.
4. Paslaugos gavėjas, pasirinkęs finansavimą NVŠ tikslinėmis valstybės / Europos Sąjungos lėšomis, už gautą Centre neformaliojo
švietimo paslaugą papildomai nemoka.
5. Vaiko, mokinio, dalyvaujančio pasirinktoje neformaliojo vaikų švietimo programoje, ugdymo procesas gali būti finansuojamas
tėvų lėšomis arba NVŠ tikslinėmis valstybės / Europos Sąjungos lėšomis, galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
PASIRENKU FINANSAVIMĄ:________________________________________________________________
(pasirinktą finansavimo pobūdį įrašyti)
6. Pasirinkus finansavimą tėvų lėšomis atlyginimas už neformalųjį švietimą už einamą mėnesį turi būti sumokėtas iki mėnesio 10 d.
pavedimu į Centro sąskaitą LT 57 7181 1000 0213 0973, esančią AB Šiaulių banke, nurodant vaiko, mokinio vardą, pavardę,
būrelio/studijos pavadinimą ir mokestinį laikotarpį.
III. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
7. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
7.1. suteikti galimybę Paslaugos gavėjui pasirinkti ir lankyti pasirinktą neformaliojo vaikų švietimo programą, pateikus Centro
direktoriui raštišką vieno iš tėvų (globėjų) prašymą, nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimo kopiją ir sudarius paslaugų
teikimo sutartį;
7.2. užtikrinti kokybišką neformaliojo vaikų švietimo programos vykdymą, pagal vaikų, mokinių poreikius ir interesus konkretinti ir
individualizuoti ugdymo turinį, siekti gerų ugdymo rezultatų;
7.3. užtikrinti, kad NVŠ programa būtų įgyvendinama tam pritaikytose, saugiose patalpose, taikant tam būtiną įrangą ir priemones;
7.4. leisti Paslaugų gavėjui naudotis atlyginimo už neformalųjį švietimą mažinimu galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
7.5. pateikti Utenos rajono savivaldybei ir Mokinių registrui NVŠ programoje dalyvaujančio Paslaugos gavėjo (mokinio) vardą ir
pavardę, ir kitus būtinus duomenis, kad Paslaugos gavėjui (mokiniui) būtų suteiktos tikslinės valstybės / Europos Sąjungos NVŠ
lėšos dalyvauti NVŠ programoje;
7.6. supažindinti tėvus (globėjus) su būrelių/studijų veiklos rezultatais, jei jie to pageidauja;
7.7. užtikrinti, kad Paslaugų gavėją (vaiką, mokinį) ugdys LR švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus atitinkantys neformaliojo
švietimo mokytojai;
7.8. naudoti NVŠ programos finansavimui skirtas tikslines valstybės/ Europos Sąjungos lėšas teisės aktų nustatyta tvarka pagal
tikslinę paskirtį.

8. Paslaugos teikėjas turi teisę:
8.1. pareikalauti iš vaiko, mokinio tėvų (globėjų) Paslaugos teikėjo nustatyta tvarka ir terminais sumokėti Centro steigėjo nustatyto
dydžio atlyginimą už neformalųjį vaikų švietimą, jei pasirinktas finansavimas tėvų lėšomis.
8.2. informuoti vaiko, mokinio tėvus (globėjus) apie netinkamą vaiko, mokinio elgesį;
8.3. pareikalauti iš tėvų (globėjų) atlyginti nuostolius Centrui (pagal rinkos kainą) už tyčia vaiko, mokinio padarytą materialinę žalą,
teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Paslaugos gavėjas įsipareigoja:
9.1. pateikti Paslaugos gavėjo (vaiko, mokinio) vardą, pavardę ir kitus būtinus duomenis Utenos rajono savivaldybei, Švietimo
informacinių technologijų centrui (Mokinių registras) dėl neformaliojo vaikų švietimo programos finansavimo, mokinių apskaitos;
9.2. sumokėti atlyginimą už neformalųjį vaikų švietimą Paslaugos teikėjo nustatyta tvarka, jei vaiko, mokinio ugdymui pasirinktas
finansavimas tėvų lėšomis;
9.3. nusprendus nebelankyti būrelio/studijos informuoti Paslaugos teikėją telefonu (8 389) 61 690, mobiliu telefonu (8 676) 18 874
arba būrelio/studijos vadovą;
9.4. užtikrinti vaiko, mokinio punktualų ir reguliarų užsiėmimų lankymą, informuoti Paslaugos teikėją apie vaiko, mokinio
nedalyvavimo užsiėmimuose priežastis;
9.5. bendradarbiauti su būrelio/studijos vadovu sprendžiant vaiko, mokinio ugdymosi ir elgesio klausimus;
9.6. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti vaiko, mokinio padarytą žalą Paslaugos teikėjui;
9.7. laiku pateikti Paslaugos teikėjui dokumentus, reikalingus atlyginimo už neformalųjį švietimą mažinimui, jei jis priklauso teisės
aktų nustatyta tvarka. Nepateikus reikiamų dokumentų, atlyginimą mokėti bendra tvarka;
9.8. pateikti informaciją apie vaiko profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jei gydytojo sprendimu mokinio dalyvavimas
konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.
9.9. pasirinkti tik vieną neformaliojo vaikų švietimo programą, finansuojamą NVŠ tikslinėmis lėšomis. Paaiškėjus, kad mokinio
dalyvavimui pasirinktoje Paslaugos teikėjo vykdomoje programoje NVŠ tikslinės lėšos neskirtos dėl to, kad jomis finansuojama
kito neformaliojo vaikų švietimo teikėjo programa, kurią mokinys taip pat pasirinko, mokėti nustatyto dydžio atlyginimą už
neformalųjį švietimą.
10. Paslaugos gavėjas turi teisę:
10.1. Gauti iš Paslaugų teikėjo išsamią informaciją apie Centre vykdomas programas;
10.2. Pasirinkti ir lankyti vieną ar kelias programas (būrelius/studijas) pagal savo amžių, poreikius bei pomėgius;
10.3. Ginti savo teises įstatymų numatyta tvarka.
IV. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMO TVARKA
11. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki einamųjų mokslo metų pabaigos, per kuriuos vaikas, mokinys baigs
pasirinktą neformaliojo vaikų švietimo programą.
12. Paslaugos gavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį apie tai įspėjęs Paslaugos teikėją ir pilnai atsiskaitęs už suteiktas
paslaugas iki sutarties nutraukimo termino.
13. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį apie tai įspėjęs Paslaugos gavėją, jei jis savalaikiai nesumoka
atlyginimo už Centro teikiamas neformaliojo vaikų švietimo paslaugas.
14. Sutarties nutraukimas nepanaikina Paslaugos gavėjo pareigos sumokėti atlyginimo už suteiktas paslaugas.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik sudaryti raštu.
16. Šalių ginčai, Centro veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami derybų būdu arba apskundžiant Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Nepavykus ginčų išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.
17.Už sutartinių įsipareigojimų vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
18. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po 1egz. kiekvienai šaliai).
Sutarties šalių parašai:
Paslaugos teikėjas

Paslaugos gavėjas

Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro direktorė
Edita Kanapeckienė
A.V.

Parašas

Vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, parašas

