Forma patvirtinta
Kauno tautinės kultūros centro
direktoriaus 2018 m. balandžio 20 d.
įsakymu Nr.V - 81(1.3)

Kauno tautinės kultūros centras
PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS
201 m.________________ mėn. ____ d. Nr.______________
Kauno tautinės kultūros centras (toliau – KTKC), kodas 195470830, A.Jakšto g. 18, Kaunas LT-44275,
Tel./faks. (8 37) 407 135, www.ktkc.lt, el.paštas: ktkc.info@gmail.com, atsiskaitomoji sąskaita Nr.
LT424010042500070351 AB DNB bankas Lietuva, Kauno skyrius, banko kodas 40100 (toliau sutartyje –
Paslaugos teikėjas), atstovaujamas KTKC direktorės Vilijos Kepežinskienės,
ir fizinis asmuo
(tėvas/globėjas/rūpintojas), sudaręs su Paslaugos teikėju sutartį, perka neformaliojo švietimo paslaugas ir
prisiima visas teises ir pareigas (toliau sutartyje – Paslaugos gavėjas) bei atstovauja pagal įstatymus asmeniui
(toliau sutartyje – Ugdytinis), kuriam nėra 19 metų.
Tėvo/globėjo/rūpintojo (Paslaugos gavėjo): (pabraukti)
Vardas ____________________________________________________________________________________
Pavardė___________________________________________________________________________________
Namų adresas ______________________________________________________________________________
Telefonas__________________________________________________________________________________
El. paštas__________________________________________________________________________________
Sūnaus/dukros/globotinio (Ugdytinio): (pabraukti)
Vardas ___________________________________________________________________________________
Pavardė___________________________________________________________________________________
Asmens kodas______________________________________________________________________________
Namų adresas ______________________________________________________________________________
Nuolatinė ugdymo įstaiga (darželis/mokykla, grupė, klasė):
__________________________________________________________________________________________
1. Paslaugos teikėjo teikiamos neformaliojo švietimo programos pavadinimas
(studija/ansamblis/grupė/pogrupis):

__________________________________________________________________________________________
2. Neformaliojo švietimo paslaugų teikimo terminas – nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. birželio 30 d.
3. Neformaliojo švietimo paslaugų kaina už vieną paslaugų teikimo mėnesį: folkloro, tautinių šokių ansamblio
programa 1-5 val.per savaitę - 5,21 EUR, 6-10 val. per savaitę – 6,66 EUR, kitos neformaliojo vaikų švietimo
programos 1-5 val. per savaitę - 5,79 EUR, 6-10 val.per savaitę – 7.24 EUR, savaitgalio užimtumo grupės
programos – 23,17 EUR (Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2014 m. spalio 16 d. Nr. T- 461 ,,Dėl
atlyginimo dydžio už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamą formalųjį
švietimą papildantį ir neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą dydžio nustatymo ir mokesčio už šio tipo
paslaugas mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”)
I. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Pasirenkamojo vaikų ugdymo programa – tai neformaliojo vaikų ugdymo programa, kuri rengiama
vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų
kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu
Nr. ISAK-991 (Žin., 2011, Nr. 88-4219) ir Pasirenkamojo vaikų ugdymo teikėjų atitikties nustatymo ir
programų akreditavimo tvarkos aprašu (patvirtintu Ugdymo plėtotės centro direktoriaus 2012 m. liepos 20 d.
įsakymu Nr. VK-378).
1.2. Organizuodamas ugdymo procesą, Paslaugų teikėjas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais
teisės aktais, KTKC veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1.Paslaugos teikėjas įsipareigoja teikti neformaliojo švietimo paslaugas Paslaugos gavėjui pagal
pasirenkamojo vaikų ugdymo programas bei sudaryti sąlygas tenkinti Paslaugos gavėjo saviraiškos poreikius,
susijusius su kompetencijų ugdymu.
2.2.Paslaugos gavėjas įsipareigoja sumokėti už teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas sutartyje numatytą
kainą numatyta tvarka ir terminais.
2.3 Paslaugų gavėjui yra žinoma ir jis neprieštarauja, kad Paslaugų teikėjas pateiks Paslaugos gavėjo
(ugdytinio) vardą, pavardę, asmens kodą ir kitus būtinus duomenis Kauno miesto savivaldybei dėl reikiamybės
įtraukti į Mokinių registrą.
III. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1.
Paslaugos teikėjo teisės ir pareigos:

3.1.1. Užtikrinti neformaliojo švietimo paslaugų teikimą Paslaugos gavėjui pagal pasirinktą pasirenkamojo
vaikų ugdymo programą. Tuo atveju, jei jis lanko ne visus pagal programą priklausančius užsiėmimus,
Paslaugos teikėjas neatsako už tai, kad perteikiama ne visa ugdymo programa.
3.1.2. Neįvykus užsiėmimui (-ams) ne dėl Paslaugos gavėjo kaltės, užtikrinti šio (-ių) užsiėmimo (-ų)
įvykimą kitu laiku apie jo (-ų) laiką iš anksto įspėjus Paslaugos gavėją. Užsiėmimas nelaikomas neįvykusiu,
jei jis neįvyko dėl valstybinės šventės, kai ta diena laikoma nedarbo diena, ar kitų Švietimo ir mokslo ministro
įsakymais/potvarkiais patvirtintų atvejų (šalčio, epidemijų ir kt.).
3.1.3. Užtikrinti, kad Paslaugos gavėjas būtų ugdomas saugioje ir sveikoje aplinkoje.
3.1.4. Jeigu į Paslaugos gavėjo pasirinktą studiją/ansamblį nesusirinko reikiamas skaičius ugdytinių,
Paslaugos teikėjas turi teisę nutraukti pasirašytą sutartį su Paslaugos gavėju.
3.2. Paslaugos gavėjo teisės ir pareigos:
3.2.1. Bendradarbiauti su KTKC neformaliojo švietimo mokytojais ir administracija, sprendžiant pagal sutartį
teikiamų paslaugų klausimus.
3.2.2. Laikytis Paslaugos teikėjo vidaus tvarkos taisyklių, vykdyti įsipareigojimus, nustatytus norminiuose
teisės aktuose, KTKC nuostatuose.
3.2.3. Laiku (už kiekvieną einamąjį mėnesį, ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 25 dienos) įmokėti į KTKC
banko sąskaitą šioje sutartyje nurodytą mokestį už šioje sutartyje numatytų neformaliojo švietimo paslaugų
teikimą.
3.2.4. Jei Paslaugos gavėjas dėl ligos praleidžia ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų arba nelanko
užsiėmimų visą mėnesį dėl ligos, Paslaugos gavėjas, vadovaudamasis Kauno miesto savivaldybės tarybos
sprendimu, gali būti atleistas nuo mokesčio arba jis gali būti sumažintas tik tuo atveju, jei Paslaugos gavėjas
pristato medicininę pažymą (jos kopiją) už praleistą užsiėmimų laikotarpį ne vėliau kaip per 10d. po ligos
pabaigos.
3.2.5. Paslaugos gavėjas, sudarydamas sutartį, privalo pateikti prašymą ir sveikatos pažymos formą
Nr. 027-1/a, teisingus savo kontaktinius duomenis, o jiems pasikeitus, informuoti Paslaugos teikėją.
3.2.6. Šia sutartimi Paslaugos gavėjas pareiškia, kad neprieštarauja, kad užsiėmimų metu padarytos
nuotraukos bei filmuota medžiaga yra KTKC nuosavybė ir gali būti naudojama Paslaugos teikėjo reklamos
tikslams be atskiro Paslaugos gavėjo sutikimo.
IV. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki einamųjų mokslo metų pabaigos.
4.2. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei Paslaugos gavėjas nesinaudoja šioje
sutartyje numatytomis paslaugomis, nelanko vykstančių užsiėmimų daugiau kaip mėnesį ir per šį laikotarpį
raštu, elektroniniu paštu / faksu neinformuoja KTKC administracijos apie pageidavimą tęsti sutartį.
4.3. Sutarties nutraukimas nepanaikina Paslaugos gavėjo pareigos sumokėti sutartyje nurodytą sumą už
suteiktas paslaugas.
4.4. Keisti neformaliojo švietimo programą (studiją/ansamblį) per mokslo metus galima mėnesio pabaigoje,
tėvų/globėjų/rūpintojų prašymu nutraukiant sutartį esamoje programoje ir sudarant naują paslaugų teikimo
sutartį kitoje programoje.
4.5. Kai keičiasi programos (studijos/ansamblio) grupių užsiėmimų grafikas, Paslaugos gavėjas/-o
mokytojo/tėvų/globėjų/rūpintojų prašymu gali būti pervestas iš vienos programos grupės į kitą tos pačios
programos grupę.
4.6. Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti šią sutartį įspėjęs Paslaugos teikėją raštu prieš 14 kal.d.ir visiškai
atsiskaitęs su Paslaugos teikėju už iki sutarties nutraukimo suteiktas šioje sutartyje numatytas neformaliojo
švietimo paslaugas.
4.7. Nutraukus sutartį, jei sutartis nutraukiama dėl Paslaugos gavėjo ligos, kurią patvirtina medicininė pažyma,
raštiškai Paslaugos gavėjui prašant, gali būti grąžinta dalis mokesčio už nuo šios sutarties nutraukimo momento
neišnaudotas paslaugas. Toks prašymas turi būti pateiktas sutarties nutraukimo dieną.
4.8. Sutarties galiojimo termino pabaiga neatleidžia Paslaugos teikėjo ir Paslaugos gavėjo nuo civilinės,
administracinės ar baudžiamosios atsakomybės už sutarties pažeidimus.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami Paslaugos teikėjo ir Paslaugos gavėjo susitarimu.
Nesutarus ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius įteikiamas
Paslaugos gavėjui, kitas - Paslaugos teikėjui, paliekamas KTKC ir įsegamas į ugdytinio asmens bylą.
VI. SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI
Paslaugos teikėjas
Direktorė
Vilija Kepežinskienė _______________________
(Vardas, pavardė)
___________________________________
(parašas)

Paslaugos gavėjas
_______________________________
(Vardas, pavardė)
__________________________________
(parašas)

