
Forma patvirtinta 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro 

direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 8 d.  

įsakymu Nr. V1-185 

 

MOKYMO SUTARTIS 

 

2023 m. ____________d. Nr. M2- 

 

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras (toliau – Švietimo teikėjas), juridinio asmens kodas 

190455340, esantis adresu Puodžių g. 1, LT-92127 Klaipėda, atstovaujamas direktoriaus Ramūno Kaubrio, 

veikiančio pagal nuostatus, patvirtintus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. 

sprendimu Nr. T2-299, viena šalis, ir tėvas ar kitas teisėtas vaiko atstovas (toliau – Vaiko atstovas),  

___________________________________________________________________ 

Vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. paštas 

____________________________________________________________________________  

veikiantis išimtinai Vaiko interesais, kita šalis, sudarė šią Mokymo sutartį (toliau — Sutartis). 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1. Švietimo teikėjo ir Vaiko atstovo susitarimas dėl  ________________________________ 

             VAIKO VARDAS, PAVARDĖ  

________________________________________________________________________________  

 

ugdymo pagal neformaliojo vaikų švietimo          

             programos pavadinimas, grupė, mokytojo vardas, pavardė 

               

programą ir sąlygų pagal galimybes tenkinti jo (-os) saviraiškos poreikius sudarymo. 

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

2. Švietimo teikėjas įsipareigoja: 

2.1. užtikrinti tinkamas ugdymosi sąlygas, saugumą ugdymo procese, kokybišką pasirinktos ugdymo 

programos vykdymą; 

2.2. ugdyti vaiko dorovės, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas; 

2.3. sudaryti sąlygas Vaiko atstovui dalyvauti parenkant ugdymo formas ir  metodus; 

2.4. objektyviai ir nešališkai vertinti vaiko ugdymosi pasiekimus ir pažangą; 

2.5. teikti pedagoginę pagalbą;  

2.6.  sudaryti galimybę Vaiko atstovui stebėti ugdomąją veiklą; 

2.7. teikti informaciją apie vaiko būklę, ugdymo(si) ir ugdymosi poreikius, pažangą, elgesį, 

lankomumą ir kitą su ugdymu susijusią informaciją tiesiogiai ir el. dienynu; 

2.8. teikti papildomas teisės aktais reglamentuotas paslaugas;  

2.9. tvarkyti ir naudoti Vaiko asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos bei statistikos 

tikslais; 

2.10. vykdyti žalingų įpročių prevenciją, drausti įstaigoje vartoti tabaką, alkoholį ir kitas psichiką 

veikiančias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius, riboti pašalinių 

asmenų patekimą į įstaigą;  

2.11. vykdyti kitas įstaigos nuostatuose numatytas funkcijas; 

2.12. pateikti Mokinių registrui programoje dalyvaujančio Paslaugos gavėjo (ugdytinio) vardą, 

pavardę, asmens kodą ir kitus būtinus duomenis; 

2.13. laikytis Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų.  

3. Vaiko atstovas įsipareigoja: 

3.1. užtikrinti punktualų ir reguliarų Švietimo teikėjo programų lankymą; 

3.2. nedelsiant (bet ne vėliau trijų dienų laikotarpyje) informuoti mokytoją ar Švietimo teikėjo 

administraciją (studijos vedėją, direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir kt.) vaikui susirgus ar neatvykus dėl kitų 

priežasčių; 

3.3. pateikti informaciją apie praleistų užsiėmimų priežastis, pateisinančius dokumentus;  

3.4. nuolat domėtis vaiko ugdymo rezultatais;  

3.5. ugdyti pagarbą bendraamžiams, vyresniesiems bei kitiems įstaigos bendruomenės nariams, 

užtikrinti, kad vaikas laikytųsi darbo tvarkos reikalavimų; 



3.6. aprūpinti individualiomis ugdymo priemonėmis; 

3.7. bendradarbiauti tiesiogiai  ir el. dienyno pranešimais su įstaigos vadovais, mokytojais, kitais 

ugdymo procese dalyvaujančiais specialistais;  

3.8. laiku informuoti apie vaiko asmens duomenų pasikeitimus; 

3.9. dalyvauti tėvams skirtuose projektuose, renginiuose, susirinkimuose, įstaigos savivaldoje bei teikti 

pasiūlymus įstaigos tobulinimo klausimais, pildyti anketas ir pan. 

3.10. sumokėti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyto dydžio abonentinį mokestį už vaiko 

ugdymą ir kitas Vaiko atstovo pageidavimu teikiamas, teisės aktais reglamentuotas papildomas paslaugas. 

Mokestis už mokymą per mokslo metus gali būti keičiamas įstatymų nustatyta tvarka.  

3.11. mokėti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto dydžio abonentinį mokestį 

už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą už einamąjį kalendorinį mėnesį  _____ eurai, už Programoje nustatytas 

____ valandas per savaitę iki einamojo mėnesio 25 d. arba mokėti už pusę metų (I pusmečio rugsėjo – gruodžio 

mėn., II pusmečio sausio – gegužės/birželio mėn.) į Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro sąskaitą 

LT447180500003142656, AB Šiaulių banke, banko kodas 71805. Atlyginimo dydis už neformalųjį vaikų 

švietimą yra skaičiuojamas už visą einamąjį mėnesį. Nutraukus Sutartį nepasibaigus mėnesiui, atlyginimo 

dydis yra neperskaičiuojamas ir lėšos negrąžinamos. Vaikui nelankant užsiėmimų ir nesant Vaiko atstovo 

rašytinio prašymo dėl sutarties nutraukimo, įsiskolinimas už mokslą tęsiasi. Jei vaikas mokinių vasaros 

atostogų metu nedalyvauja vykdomose programose, kursuose, stovyklose ir kt., mokestis nemokamas. Vaikui, 

dalyvaujančiam neformaliojo vaikų švietimo veikloje nuotoliniu mokymosi būdu, kai užsiėmimai dėl 

objektyvių priežasčių negali būti vykdomi Švietimo teikėjo patalpose, abonentinis mokestis mažinamas 50 

procentų; 

3.12. nedelsiant pranešti apie pasikeitusias aplinkybes, kai netenkama teisės į mokesčio lengvatą; 

3.13. talkinti įstaigai tvarkant ir turtinant aplinką, ieškant rėmėjų, reprezentuojant įstaigą, organizuojant 

renginius; 

3.14. atlyginti įstaigai padarytą žalą; 

3.15. laikytis Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų, įstaigos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų 

reikalavimų; 

3.16. patvirtinus sutarties nutraukimo faktą nedelsiant (bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 d.) 

sumokėti abonentinį mokestį/įsiskolinimą už suteiktas neformaliojo švietimo paslaugas. 

 

III. SUTARTIES TERMINAS 

 

4. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. 

 

IV. SUTARTIES KEITIMO, NUTRAUKIMO PAGRINDAI IR PADARINIAI 

 

5. Atskiru šalių susitarimu Sutartis gali būti pakoreguota. Sutarties pakeitimai ir papildymai 

įforminami papildoma sutartimi ar priedu, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis. 

6. Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių pareiškus (raštu) apie jos nutraukimą arba grubiai pažeidus 

Sutarties sąlygas. Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu dėl nepateisinamų priežasčių 

nesumokamas 3.11. punkte nustatytas mokestis už teikiamą neformalųjį vaiko švietimą. Nutraukus sutartį 

nedelsiant yra sumokamas mokestis. 

7. Ginčai dėl ugdymo proceso organizavimo, įstaigos veiklos, Sutarties sąlygų pažeidimo sprendžiami 

įstaigos Taryboje, atskirais atvejais, dalyvaujant Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriaus atstovui, arba apskundžiami įstatymų nustatyta tvarka. 

8. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai). 

 

Sutarties šalių parašai: 

Direktorius             _________________              Ramūnas Kaubrys  

                                                              (parašas)                                              

A.V. 

 

Vaiko atstovas                          _________________              ___________________ 

 (parašas)                  (vardas, pavardė) 

Antrą sutarties egzempliorių gavau: _________________             ___________________  

      

                                                                          (parašas)                                          (vardas, pavardė) 

 

 


