VšĮ “SKAUTŲ SLĖNIS” - SKAUTŲ NEFORMALAUS UGDYMO CENTRAS GAMTOJE
į.k.: 303299703, Sukinių k. 2D, Ukmergės r., 20254 Lietuva
DnB a/s: LT704010051001988897 / +370 663 64451
NVŠ programos informacija - www.skautuslenis.lt/NVS ir info@skautuslenis.lt

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO (NVŠ) PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. ______
2017 m. rugsėjo mėn. ____ d.
Ukmergė
______________________________________________________a/k:_____________________________,
(Paslaugos gavėjo (ugdytinio) vardas, pavardė, asmens kodas)

atstovaujama/as __________________________________________________________________________
(Ugdytinio vieno iš tėvų, įtėvių, globėjų vardas, pavardė, adresas, kontaktinis tel. nr.)

(toliau - Paslaugos gavėjas), ir VšĮ “Skautų slėnis”, įmonės kodas 303299703, buveinės adresas: Sukinių k. 2D,
Ukmergės r., telefonas: 8 663 64451, el. paštas: info@skautuslenis.lt atstovaujamas vadovo Jono Dragūno, veikiančio
pagal įstatus, (toliau - Paslaugos teikėjas), sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi):
1.

2.

3.
4.

I. SUTARTIES OBJEKTAS
Paslaugos gavėjo (ugdytinio) dalyvavimas Paslaugos teikėjo vykdomoje Neformaliojo vaikų švietimo programoje
“SKAUTAI: Dievui-Tėvynei-Artimui” (toliau – NVŠ programa) pagal iš anksto su Paslaugos gavėju suderintą
grafiką, darbo (veiklų) grafikas pridedamas (sutarties priedas Nr.1)
II. PASLAUGOS KAINA
Vaiko, dalyvaujančio pasirinktoje NVŠ programoje, ugdymo procesas gali būti finansuojamas Savivaldybės
nustatyta tvarka skirtomis NVŠ tikslinėmis lėšomis arba tėvų lėšomis. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų vienam
mokiniui ugdyti per mėnesį dydį nustato Ukmergės rajono savivaldybės administracija.
PASIRENKU FINANSAVIMĄ:
NVŠ tikslinės lėšos / tėvų lėšos
(pasirinktą finansavimo pobūdį pabraukti)
Paslaugos gavėją užregistravus NVŠ programoje ir jam pritaikius NVŠ tikslines lėšas, Paslaugos teikėjas
įsipareigoja Paslaugos gavėjui paslaugas teikti su 100% nuolaida, išskyrus išimtines NVŠ Programos išlaidas.
Išimtinės išlaidos - išlaidos, kurių nekompensuoja NVŠ tikslinės valstybės / Europos sąjungos lėšos.
Jei Ugdytinis be pateisinamos priežasties ar dėl savo kaltės nelanko užsiėmimų, praleisti užsiėmimai
nekompensuojami.

III. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
5.
Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
5.1. Paslaugos gavėjui pateikus nustatytos formos medicininės pažymos kopiją ir sudarius paslaugų teikimo sutartį
teikti NVŠ programoje numatytas paslaugas kaip tai apibrėžta šioje Sutartyje ir numatyta patvirtintame grafike;
5.2. Užtikrinti saugumą ugdymo procese, ugdyti dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas;
5.3. Užtikrinti, kad NVŠ programa būtų įgyvendinama tam pritaikytose patalpose ir edvėse, taikant tam būtiną įrangą
ir priemones;
5.4. Objektyviai vertinti mokymosi pasiekimus ir pažangą, teikti informaciją tėvams (globėjams, rūpintojams);
5.5. Dalinai aprūpinti reikalingomis ugdymo priemonėmis, atsižvelgiant į turimas lėšas;
5.6. Teikti Ukmergės r. savivaldybei ir Mokinių registrui NVŠ programoje dalyvaujančio Paslaugos gavėjo vardą ir
pavardę, asmens kodą ir kitus būtinus duomenis, kad Paslaugos gavėjui būtų suteiktos tikslinės lėšos dalyvauti
NVŠ programoje;
5.7. Naudoti NVŠ programos vykdymo tikslines lėšas teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrinti šių lėšų panaudojimą
pagal tikslinę paskirtį;
5.8. Užtikrinti, kad Paslaugų gavėją ugdys LR švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus atitinkantys mokytojai.
5.9. Reikalauti atlyginti už Paslaugos gavėjo padarytą žalą (pagal Civilinio kodekso 6.275 str.).
6.
Paslaugos gavėjas patvirtina, kad:
6.1. NVŠ programoje dalyvaujantis Paslaugos gavėjas (ugdytinis) yra besimokantis bendrojo ugdymo įstaigoje (pagal
pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas);
6.2. Pasirinko tik vieną NVŠ programą, finansuojamą NVŠ tikslinėmis lėšomis. Paaiškėjus, kad vaiko dalyvavimui
pasirinktoje Paslaugos teikėjo vykdomoje programoje NVŠ tikslinės lėšos neskirtos dėl to, kad jomis
finansuojama kito NVŠ teikėjo programa, kurią vaikas taip pat pasirinko, mokėti nustatyto dydžio atlyginimą už
ugdymą;
6.3. Jam yra žinoma ir jis neprieštarauja, kad Paslaugų teikėjas pateiks Paslaugos gavėjo (ugdytinio) vardą ir pavardę,
asmens kodą ir kitus būtinus duomenis Mokinių registrui ir Ukmergės miesto savivaldybei dėl NVŠ programos
finansavimo;
6.4. Neprieštarauja, kad užsiėmimų, renginių metu padarytos nuotraukos ar filmuota medžiaga gali būti naudojama
Paslaugos teikėjo reklamos tikslams be atskiro Paslaugos gavėjo sutikimo.
7. Paslaugos gavėjas įsipareigoja:
7.1. Sumokėti atlyginimą už NVŠ programos Paslaugos teikėjo nustatyta tvarka, jei vaiko ugdymo programai
pasirinktas finansavimas tėvų lėšomis.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

Pasirūpinti punktualiu ir reguliariu NVŠ programos užsiėmimų lankymu, informuoti Paslaugos teikėją apie
praleistų užsiėmimų priežastis ir sveikatos sutrikimus. Bendradarbiauti sprendžiant ugdytinio ugdymosi ir
elgesio klausimus;
Nusprendus nebelankyti NVŠ programos, informuoti Paslaugos teikėją prieš 10 dienų.
Laikytis užsiėmimų tvarkos ir saugumo reikalavimų;
Apsirūpinti individualiomis mokymosi priemonėmis;
Atlyginti padarytą žalą (pagal Civilinio kodekso 6.275 str. );
Patikrinti sveikatą ir laiku pateikti nustatytos formos gydytojo pažymos kopiją.
Paslaugos gavėjas turi teisę:
Gauti iš Paslaugų teikėjo išsamią informaciją apie vykdomą programą.
Aktyviai dalyvauti organizuojamose renginiuose, šventėse.
Ginti savo teises įstatymų numatyta tvarka.

IV. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
9. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2017m. Gruodžio 29d..
10. Paslaugų teikimo sutartį pasirašo Paslaugų teikėjas ir gavėjas, taip pat vienas iš Paslaugos gavėjo tėvų (įtėvių,
globėjų) ar kitų įstatyminių atstovų. Paslaugų gavėjo įstatyminis atstovas, pasirašydamas šią sutartį, išreiškia savo
sutikimą, kad jo nepilnametis vaikas pasirašytų šią sutartį ir patvirtina, kad susipažino su sutarties sąlygomis;
11. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Paslaugos gavėjas (ugdytinis) kelia realią ir
akivaizdžią grėsmę kitiems programos dalyviams;
12. Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti šią sutartį įspėjęs Paslaugos teikėją raštu prieš 10 dienų ir visiškai atsiskaitęs
su Paslaugos teikėju už iki Sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas;
13. Jeigu Paslaugos gavėjui nėra suėję 18 metų, apie sutarties nutraukimą turi būti informuoti Paslaugos gavėjo tėvai
(įtėviai, globėjai).
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik sudaryti raštu.
15. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties šalys įsipareigoja apie tai
nedelsdamos raštu informuoti viena kitą.
16. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.
17. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.
VI. ŠALIŲ PARAŠAI
18. Sutartį su jaunesniais nei 14 metų ugdytiniais pasirašo vienas iš Paslaugos gavėjo tėvų (įtėvių, globėjų), su 14-17
metų asmenimis pasirašo ir Paslaugos gavėjas (ugdytinis), ir vienas iš tėvų (įtėvių, globėjų).
19. 18 metų ir vyresni Paslaugos gavėjai paslaugos teikimo sutartis pasirašo patys.

Sutarties šalių parašai:
Paslaugos teikėjas:
Skautų slėnis
Įm. k.: 303299703
Sukinių k. 2D, Ukmergės r.
8 663 64451,
skautu.slenis@gmail.com

(parašas)

Skautų slėnis vadovas
Jonas Dragūnas

Paslaugos gavėjo vienas iš tėvų,
įtėvių, globėjų:

______________________

_________________________________

(parašas)

(vardas, pavardė)

Paslaugos gavėjas (Ugdytinis):

______________________

_________________________________

______________________

(parašas)

Sutartis nutraukta:

_____________________________________________________________________________

Paslaugos gavėjo vienas iš tėvų,
įtėvių, globėjų:
Paslaugos gavėjas (Ugdytinis):
Paslaugos teikėjas:

(vardas, pavardė)

(data nuo kada sutartis nutraukiama, nutraukimo priežastis, pagrindas)

______________________

_________________________________

(parašas)

(vardas, pavardė)

______________________

_________________________________

(parašas)

(vardas, pavardė)

______________________

Skautų slėnis vadovas
Jonas Dragūnas

(parašas)

