
 
 

VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ UŽIMTUMO ORGANIZAVIMO 

ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS 

 

Sutarties sudarymo data: 2019 m.  ........................                        Registracijos data:........................ 

Sutarties sudarymo vieta:                                                               Registracijos numeris: ................. 

 

 

______________________________________________________________________________,  
(mokinio vardas, pavardė, gimimo data) 

toliau vadinamas Mokiniu, atstovaujamas_____________________________________________ , 

        (vieno iš mokinio tėvų (globėjų) vardas, pavardė) 

gyvenančio ............................................................................................., toliau vadinamas Mokinio 

atstovu, ir ASOCIACIJA „NEMUNAIČIO STOVYKLA“ kodas 193162563, atstovaujama direktorės 

Irenos Motūzienės, veikiančios pagal asociacijos įstatus, toliau vadinama Paslaugos teikėju sudarė šią 

paslaugų teikimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi): 

 

I. Sutarties objektas 

Mokinio dalyvavimas Paslaugos teikėjo vykdomame Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir 

finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ (toliau – programos „Iniciatyvos Kaunui“) projekte 

Jaunimo stovykla „atRASK“  (toliau – stovykla) nuo 2019 m. rugpjūčio 16 d. iki 2019 m. rugpjūčio  

20 d. pagal pateiktą stovyklos programą, kuri yra šios Sutarties dalis. 

 

II. Paslaugos kaina ir atsiskaitymo tvarka 
1. Stovyklos kaina: 102,50 Eur (už vieną pamainą). 

2. Kauno miesto savivaldybės skirtų lėšų suma stovykloje dalyvaujančiam vaikui: 62,50 Eur.  

3. Mokinio atstovo mokėtina Stovyklos kaina 40 Eur už stovyklą.  

4. Kauno miesto savivaldybės lėšos skiriamos stovyklai, kuri vyks nuo 2019 m. rugpjūčio 16 d. iki 

2019 m. rugpjūčio 20 d.  

5. Atsiskaitoma atvykus į stovyklą. 

 

III.  Įsipareigojimai 

6. Mokinio atstovas patvirtina, kad: 

6.1. Stovykloje dalyvaujantis vaikas yra besimokantis Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigoje 

(pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas); 

6.2. jam yra žinoma ir jis neprieštarauja, kad Paslaugų teikėjas pateiks Mokinio vardą ir 

pavardę, mokyklą ir klasę kurioje mokosi, mokinio atstovo el. pašto adresą ir telefono 

numerį, duomenis apie priklausymą programos „Iniciatyvos Kaunui“ nurodytoms 

tikslinėms grupėms Kauno miesto savivaldybei apskaitos, audito, tyrimų ir (ar) apklausų 

tikslais. 

7. Paslaugos teikėjas (stovyklos organizatorius) įsipareigoja: 

7.1. Įgyvendinti teminę-kūrybinę stovyklos programą. 

7.2. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, savarankiškumą, asmenines ir socialines kompetencijas. 

Sudaryti bendravimo ir saviraiškos galimybes. 

7.3. Užtikrinti vaikui saugią ir sveiką ugdymo (-si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka. 

7.4. Informuoti mokinio tėvus/globėjus vaikui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui ar 

sveikatos sutrikimui. 

7.5. Paslaugos teikėjas neatsako už stovykloje paliktus ar/ir pamestus stovyklos dalyvio daiktus 

(jų neparveža iš stovyklos) ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių. 

7.6. Užtikrinant stovyklos dalyvio saugumą ir stovyklos taisyklių laikymąsi, paslaugos teikėjas 

turi teisę patikrinti  Mokinio atsivežtus daiktus ir, esant būtinumui, juos  laikinai paimti iš 

Mokinio. Išvykstant iš stovyklos, daiktai grąžinami Mokiniui ar Mokinio atstovui, išskyrus 

greitai gendantį maistą.  

7.7. užtikrinti, kad Mokinį ugdys LR švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus atitinkantys 

neformaliojo švietimo vadovai. 



 
 

7.8. Kauno miesto savivaldybei paprašius, pateikti Mokinio vardą ir pavardę, mokyklą ir klasę 

kurioje mokosi, Mokinio atstovo el. pašto adresą ir telefono numerį, duomenis apie 

priklausymą programos „Iniciatyvos Kaunui“ nurodytoms tikslinėms grupėms. 

8. Mokinio atstovas įsipareigoja: 

8.1. Stovyklos pirmą dieną pateikti paslaugos teikėjui užpildytus stovyklos dokumentus: sutartį 

ir sveikatos pažymėjimą. Patikrinti vaiko sveikatą ir atsivežti Vaiko sveikatos pažymėjimą 

(forma Nr. 027-1/a), išduotą ne anksčiau kaip prieš metus, ar jo kopiją. Dalyviui neturint 

šios pažymos, paslaugos teikėjas, remdamasis Lietuvos higienos norma HN 79:2010 

„Vaikų vasaros poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ neturi teisės 

priimti stovyklautojo į stovyklą. 

8.2. Susipažinti ir supažindinti vaiką su stovyklos taisyklėmis (Priedas Nr. 1).  

8.3. Netrukdyti stovyklos programai: 

8.3.1. Apie atvykimą informuoti stovyklos vadovą. Laikinai pasiimant vaiką iš stovyklos (ar 

anksčiau išvykstant) rašyti prašymą stovyklos direktorei. Vaikui būnant su 

tėvais/globėjais, atsakomybė už vaiko sveikatą ir saugumą tenka jiems. 

8.3.2. Kitu nei sutartas laikas neskambinti vaikui ir neprašyti, kad jis skambintų. Stovyklos 

dalyvių mobilieji telefonai stovyklos metu dėl saugumo, ugdomųjų ir įsitraukimo į 

programą priežasčių surenkami ir saugomi, vaikams išdalinami programoje numatytu 

laisvalaikio metu. Esant būtinumui, stovyklos dalyvių tėvai/globėjai su vaiku gali 

susisiekti per stovyklos direktorę ir vadovus.  

8.4. Leisti stovyklos administracijai teikti Mokiniui būtinąją med. pagalbą. 

8.5. Leisti Paslaugos teikėjui vaikui atvykus į stovyklą  ir (ar) esant būtinumui patikrinti 

Mokinio daiktus.  

8.6. Laikytis Paslaugos teikėjo šioje sutartyje numatytų taisyklių ir įsipareigojimų. 

8.7. Bendradarbiauti su užsiėmimų vadovais sprendžiant  ugdymosi ir elgesio klausimus; 

8.8. Prisiimti atsakomybę bei atlyginti nuostolius Paslaugos teikėjui ar kitam stovyklos 

dalyviui,  jei atstovaujamas vaikas  stovyklos metu savo kaltais veiksmais padarytų žalos 

Paslaugos teikėjui, kitam stovyklos dalyviui ar stovyklos metu naudojamam turtui. 

8.9. raštu informuoti apie Mokinio sveikatos sutrikimus, į kuriuos turėtų atsižvelgti Paslaugos 

teikėjas;  

8.10. sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įmokėti mokestį už Paslaugos teikėjo teikiamą 

paslaugą. 

8.11. Užtikrinti, kad Mokinys į stovyklą iš namų neatsivežtų rūkalų ir kitokių kvaišalų 

(alkoholio, narkotinių medžiagų), elektroninių aparatų (kompiuterių, planšečių ir pan.), 

greitai gendančio maisto. 

8.12. Šia sutartimi Mokinys (jo atstovas) patvirtina, kad neprieštarauja, jog Paslaugos teikėjo, 

stovyklavimo metu, padarytos nuotraukos bei filmuota medžiaga yra Paslaugos teikėjo 

nuosavybė ir gali būti naudojama Paslaugos teikėjo viešinimo tikslais be atskiro Mokinio 

(jo atstovo) sutikimo. 

 

IV. Sutarties galiojimas ir nutraukimo tvarka 

9. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2019 m. rugpjūčio 20 d., o finansinių 

įsipareigojimų atžvilgiu iki galutinio tarpusavio atsiskaitymo.    

10. Mokinio atstovas turi teisę nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Paslaugos teikėją prieš 10 dienų ir 

visiškai atsiskaitęs su Paslaugos teikėju už iki Sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas. 

11. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl sutartyje numatytų Mokinio 

įsipareigojimų nevykdymo ir (ar) išsiųsti Mokinį iš stovyklos jai nepasibaigus, jei Mokinys nesilaikys 

stovyklos  taisyklėse nurodytų reikalavimų, t. y.: 

- netinkamo elgesio kitų stovyklautojų atžvilgiu (terorizavimo, muštynių ir kitų veiksmų, 

keliančių pavojų kitų vaikų sveikatai ir gyvybei, vagystės ir pan.); 

- rūkymo, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei platinimo; 

- stovyklos turto, inventoriaus piktybinio gadinimo.  

Šiais išvardintais atvejais mokestis už neišbūtą laiką negrąžinamas. 



 
 

V. Baigiamosios nuostatos 

12. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik sudaryti raštu. 

13. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties šalys įsipareigoja 

apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą. 

14. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

15. Ši Sutartis sudaryta dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną 

kiekvienai šaliai.  

STOVYKLOS  TAISYKLĖS             Priedas Nr.1 

I. STOVYKLOS DALYVIO (STOVYKLAUTOJO)  ĮSIPAREIGOJIMAI 

1. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės ir stovyklos tvarkos. 

2. Stovyklos metu laikytis drausmės bei vadovų nurodymų. 

3. Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems. 

4. Atlyginti stovyklos metu stovyklos organizatoriui ar/ir kitiems stovyklos dalyviams padarytą žalą. 

5. Į stovyklą nesivežti elektroninių aparatų (kompiuterių, planšečių ir pan.), išskyrus tuos atvejus, jei šie prietaisai 

reikalingi programai. Atsivežti elektroniniai aparatai (taip pat ir mobilieji telefonai) stovykloje atiduodami saugojimui, 

grąžinami pagal poreikį programos metu arba per  laisvalaikį.  

6. Nesivežti greitai gendančio maisto. 

7. Stovyklos metu nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų bei kitų svaiginančių medžiagų. 

8. Neišeiti iš stovyklos teritorijos be vadovų leidimo. 

9. Vadovai turi teisę išsiųsti dalyvį iš stovyklos jai nepasibaigus, jei dalyvis nesilaikys šiose taisyklėse nurodytų 7-8 

punktų reikalavimų. Tokiu atveju mokestis už kelialapį negrąžinamas. 

II. TĖVŲ (GLOBĖJŲ) ĮSIPAREIGOJIMAI 

10.  Pateikti Paslaugos teikėjui užpildytus stovyklos dokumentus nurodytus sutartyje 8.1 punkte.  

11. Prisiimti atsakomybę bei atlyginti nuostolius Paslaugos teikėjui ar kitam stovyklos dalyviui, jei jų atstovaujamas 

stovyklos dalyvis stovyklos metu savo kaltais veiksmais padarytų žalos Paslaugos teikėjui, kitam stovyklos dalyviui ar 

stovyklos metu naudojamam turtui. 

12. Pasiimti vaiką iš stovyklos, jei pagal šių taisyklių 7-8 punktus vaikas yra išsiunčiamas iš stovyklos. 

13. Netrukdyti stovyklos programai. Be rimtos priežasties nelankyti vaikų stovyklos metu. Apie atvykimą informuoti 

stovyklos vadovą. Laikinai pasiimant vaiką iš stovyklos (ar anksčiau išvykstant) rašyti prašymą stovyklos direktorei. 

Vaikui būnant su tėvais/globėjais, atsakomybė už vaiko sveikatą ir saugumą tenka jiems. 

14. Kitu nei sutartas laikas neskambinti stovyklos dalyviui ir neprašyti, kad jis skambintų. Esant būtinumui, su vaiku 

susisiekti per stovyklos direktorę ir vadovus.  

 

Sutarties šalių rekvizitai ir parašai: 

 

Paslaugos gavėjas 

 

_______________________________ 

Paslaugos teikėjas 

(Vieno iš tėvų / globėjų vardas, pavardė)  Asociacija „Nemunaičio stovykla“ 

 

_______________________________ 
(Gyvenamosios vietos adresas) 

Alytaus raj. Nemunaičio sen. Nemunaitis 

_____________________________ 
(Telefonas) 

_____________________________ 
(El. paštas) 

Tel.+370 687 93718   

El. p. nemunaicio.stov@gmail.com 

 

______________________________  
Parašas  

 

______________________________  
Parašas 

    Direktorė Irena Motūzienė 

 

 

 

Sutartis nutraukta:  (data nuo kada sutartis nutraukiama, nutraukimo priežastis, pagrindas) 

Paslaugos gavėjas      Paslaugos teikėjas 

(vardas, pavardė, parašas)    (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 


