
                                                                                      Visagino švietimo pagalbos tarnybos 

     neformaliojo suaugusiųjų švietimo  

                      paslaugų teikimo tvarkos aprašo                                                                                                 

                                           2 priedas 

(Sutarties formos pavyzdys) 

SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS 

20__ m. ____________      d. Nr. (2.32)-SS- ______ 

Visaginas 

 
Visagino švietimo pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba), juridinio asmens kodas 300665693, 

Draugystės g. 12, LT-31222, Visaginas, atstovaujama direktorės pareigas 

___________________________, veikiančios pagal Tarnybos nuostatus,  ir asmuo 

_____________________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, gimimo data) 

_______________________________________________________________________________, 
(adresas, telefonas, el. paštas) 

(toliau – Klientas) (toliau kartu vadinami Šalimis) sudarė šią sutartį 

 

I SKYRIUS 

SUTARTIES DALYKAS 

 
1. Šia sutartimi Tarnyba įsipareigoja teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, o 

Klientas šias paslaugas priimti ir sutartyje nustatytomis sąlygomis už jas sumokėti. 

II SKYRIUS 

SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 
2. Tarnyba įsipareigoja: 

2.1. suteikti Klientui mokamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas pagal _______ 

_______________________________________________________________________________progra

mą                                         (programos pavadinimas) 

(________________) (toliau – Programa) iki 20____ m. ___________;  
(programos trukmė, apimtis) 

2.2. ugdymo procesą organizuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės 

aktais, Tarnybos nuostatais; 

2.3. mokymą organizuoti vadovaujantis aktyvumo, savanoriškumo, sąmoningumo principais; 

2.4. sudaryti Klientui saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas; 

2.5. užtikrinti, kad Klientą ugdys kvalifikuotas specialistas;  

2.6. pateikti Klientui informaciją apie teikiamų paslaugų kainą ir nurodyti duomenis, reikalingus 

paslaugų apmokėjimui; 

2.7. pateikti Klientui informaciją apie ugdymo proceso pradžios datą ir laiką; 

2.8. pateikti Klientui kitą informaciją, susijusią su mokymu/si; 

2.9. užtikrinti Kliento pateiktų asmens duomenų apsaugą.  

3. Klientas įsipareigoja: 

3.1. vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos sprendimo ___-__-__ sprendimas Nr. TS-___                                                                                                          
(sprendimo data, Nr., numeris) 

sumokėti už neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas __________ Eur 

(______________________eurų) 
                                                                                              (suma skaičiais)          (suma žodžiais)     

iki 20__-__-__ pagal pateiktą sąskaitą faktūrą pervedant pinigus mokėjimo pavedimu į Tarnybos 

atsiskaitomąją sąskaitą;  

3.2. lankyti užsiėmimus, nepraleisti jų be pateisinamos priežasties. Pateisinama priežastimi 

laikoma: Kliento liga, trunkanti ilgiau nei mėnesį, Kliento šeimos nario liga, kai jam reikia priežiūros, 



gyvenamosios vietos pakeitimas išvykstant į kitą miestą (gyvenamąją vietovę), kiti nenumatyti 

objektyvūs įvykiai.  

3.3. jeigu buvo sumokėta už neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas ir dėl pateisinamų 

priežasčių praleista daugiau negu pusė mokymų kursų, pateikus nelankymą patvirtinančius dokumentus, 

klientui sudaryti galimybę sekančiais mokslo metais pakartoti mokymo kursą.  

3.4. laiku ir pilnai atlikti visas su ugdymo procesu susijusias užduotis; 

3.5. apsirūpinti savo lėšomis nurodyta mokomąja literatūra; 

3.6. laikytis Tarnybos darbo tvarkos taisyklių; 

3.7. informuoti apie neatvykimą į užsiėmimą mokytoją arba Tarnybos administraciją telefonu 

__________________ arba elektroniniu paštu _________________________; 

3.8. atlyginti tyčia padarytą materialinę žalą. 

būti organizuojamos naudojant įvairią kompiuterinę programinę įrangą. Teikiant 

paslaugas nuotoliniu būdu privaloma užtikrinti suplanuotą dalyvių skaičių ir paslaugų kokybę.  

III SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

 
4. Kliento asmens duomenų valdytoja – Tarnyba. 

5. Kliento pateikti asmens duomenys yra tvarkomi šios Sutarties sudarymo, vykdymo ir 

apskaitos tikslais. 

6. Kliento duomenų teisėto tvarkymo kriterijus – asmens duomenys tvarkomi siekiant 

įvykdyti Sutartį. 

7. Kliento pateikti asmens duomenis suprantami kaip duomenys apie vardą, pavardę, gimimo 

datą, gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą / telefoną, kuriuos Klientas sutinka suteikti 

Tarnybai dėl to, ką Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – Reglamentas) laiko asmens 

duomenimis. 

8. Kliento duomenų pateikimas Tarnybai yra Sutartyje numatytas reikalavimas. Klientas 

privalo pateikti duomenis Tarnybai tam, kad būtų sudaryta Sutartis ir būtų galima ją vykdyti. 

9. Kliento pateikti asmens duomenys saugomi popierine forma 10 metų. 

10. Klientas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, jog yra informuotas ir sutinka, kad: 

10.1. Tarnyba tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis tinkamam užsakytų paslaugų 

suteikimui; 

10.2. asmens duomenys būtų tvarkomi ir valdomi remiantis Reglamentu; 

11. Klientas turi teisę būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su 

duomenimis, reikalauti ištaisyti. 

IV SKYRIUS 

SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS 

 
12. Sutartis įsigalioja ją pasirašius  abiem šalims ir galioja iki įsipareigojimų įvykdymo. 

13. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad Tarnyba jau pradėjo 

ją vykdyti. Šiuo atveju Klientas privalo sumokėti Tarnybai kainos dalį, proporcingą suteiktoms 

paslaugoms, ir atlyginti kitas išlaidas, kurias Tarnyba, norėdama įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo 

apie sutarties nutraukimą gavimo iš Kliento momento. Jeigu Klientas jau sumokėjo šioje sutartyje 

nurodytą, sumą, Tarnyba grąžina kainos dalį, proporcingą nesuteiktoms paslaugoms.  

14. Tarnyba turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju 

Tarnyba privalo visiškai atlyginti Kliento patirtus nuostolius. Apie sutarties nutraukimą Tarnyba 

informuoja Klientą ne vėliau kaip 5 darbo dienas prieš nutraukiant sutartį. 

V SKYRIUS 

SUTARTIES VYKDYMAS IR ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

15. Ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

paslaugos organizuojamos nuotoliniu būdu. Tarnyba privalo pateikti raštišką pagrindimą, kad 

toks mokymo būdas yra įmanomas atsižvelgiant į mokymo programos specifiką, ir išsamiai 

detalizuojant, kaip šis procesas bus vykdomas, apibūdinama pagal šiuos pavyzdinius punktus: 



mokymosi medžiaga (el. tekstai, animacija, schemos, skaidrės, multimedija ir kt.); žinių 

vertinimo priemonės (elektroniniai savikontrolės ir kontrolės testai, anketos ir kt.); bendravimo 

priemonės (elektroninės platformos, elektroninis paštas, forumai, diskusijos); kiti dalyvavimo 

nuotoliniame mokymo procese užtikrinimo būdai; kita informacija, kurią, Tarnybos nuomone, 

aktualu pateikti.  

16. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugos nuotoliniu būdu gali būti 

organizuojamos naudojant įvairią kompiuterinę programinę įrangą. Teikiant paslaugas nuotoliniu 

būdu privaloma užtikrinti suplanuotą dalyvių skaičių ir paslaugų kokybę.  
17. Tuo atveju, jeigu Tarnyba neįvykdo savo įsipareigojimus pagal šią sutartį, paslaugų kaina 

gali būti sumažinta iki 25 proc. Tokiu atveju Klientas teikia motyvuotą raštą Tarnybos direktoriui, 

nurodydamas jame Tarnybos darbo trūkumus. Tuo atveju, jei Klientas pateikia įrodymus, jog Tarnyba 

nevykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Tarnyba, sutikdama su šiais įrodymais, privalo grąžinti 

Klientui mokestį už paslaugas 

18. Laikoma, jog Tarnyba tinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus, jei tinkamai vykdo 

sutarties sąlygas ir yra pasirengusi teikti mokymo paslaugas, net tuo atveju, kai Klientas nedalyvauja 

pamokose. 

19. Tuo atveju, jei Klientas neįvykdo savo sutartinių įsipareigojimų pagal šios sutarties 3.1. 

punktą, jis moka 0,02 proc. (dvi šimtąsias procento) delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną 

pavėluotą dieną. 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
20. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, Tarnybos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai 

sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka. 

21. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią. 

22. Pasikeitus adresams, telefonų numeriams, elektroninio pašto adresams, banko arba kitiems 

privalomiems rekvizitams, sutarties šalys įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių 

dienų nuo pasikeitimo, raštu informuoti viena kitą. 

23. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Sutarties šalys iki galo 

įvykdys savo įsipareigojimus. 

 

 

Šalių rekvizitai: 

Visagino švietimo pagalbos tarnyba  __________________________________ 

Draugystės g. 12, LT-31222 Visaginas   (Vardas, pavardė) 

Įmonės kodas: 300665693                       __________________________________ 

a/s LT207300010103504031   (Adresas) 

Banko kodas: 73000  ,,Swedbank“, AB  __________________________________ 

Tel. (8 386) 60 099          (Telefono numeris, el. paštas) 

  

______________________________                            Klientas(ė)  

   

____________________                       ___________________________________ 


