PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr.
2016 m. vasario 1d.
Telšiai
[Paslaugos gavėjo (ugdytinio) vardas, pavardė, asmens kodas] ..................................................................., atstovaujamas [ugdytinio vieno iš
tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė] .................................................................., gyvenančio......................................................................,
toliau vadinamas Paslaugos gavėju, ir [Paslaugos teikėjas] Telšių karate kiokušin klubas „Shodan“, atstovaujamas Luko Kubiliaus, veikiančio
pagal įstatus, toliau vadinama Paslaugos teikėju sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi):
Sutarties objektas
1. Paslaugos gavėjo (ugdytinio) dalyvavimas Paslaugos teikėjo vykdomoje neformaliojo vaikų švietimo programoje

Karatė
kiokušin – fizinio pajėgumo komponentų bei žmogiškųjų vertybių ir savybių ugdymas Telšiuose (toliau
NVŠ) nuo 2016 m. vasario 1d. iki 2016 m. gruodžio 31d.
Paslaugos kaina ir atsiskaitymo tvarka
2. NVŠ tikslinių valstybės lėšų suma (krepšelis) vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui: 15(penkiolika) Eur per mėnesį.
3. Paslaugos kaina (viso): 15 Eur už vieną paslaugos teikimo mėnesį.
4. Paslaugos kaina pritaikius NVŠ tikslines valstybės lėšas: 15 Eur už vieną paslaugos teikimo mėnesį.
5. NVŠ programos finansavimo tikslinėmis valstybės lėšomis terminas, skiriamas Telšių miesto savivaldybės mokinių ugdymui pagal
Paslaugos teikėjo vykdomą NVŠ programą: nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.
6. Paaiškėjus, kad Paslaugos gavėjo (ugdytinio) dalyvavimui Paslaugos teikėjo vykdomoje NVŠ programoje tikslinės valstybės lėšos
neskirtos dėl to, kad Paslaugos gavėjui (ugdytiniui) tikslinės valstybės lėšos taikomos kito NVŠ teikėjo programos vykdymui, NVŠ
programos vykdymo kainos skirtumą Paslaugos gavėjas turi grąžinti Paslaugos teikėjui.
Įsipareigojimai
Paslaugų gavėjas patvirtina, kad:
7.1. NVŠ programoje dalyvaujantis vaikas yra besimokantis bendrojo ugdymo įstaigoje (pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas);
7.2. pasirenka tik šią vieną Paslaugos teikėjo vykdomą NVŠ programą, kuriai bus skiriamos tikslinės NVŠ valstybės lėšos;
7.3. jam yra žinoma ir jis neprieštarauja, kad Paslaugų teikėjas pateiks Paslaugos gavėjo (ugdytinio) vardą ir pavardę, asmens kodą ir
kitus būtinus duomenis Telšių miesto savivaldybei dėl NVŠ programos finansavimo.
8. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
8.1. teikti paslaugas Paslaugos gavėjui kaip tai apibrėžta Sutartyje ir jos priede pagal pasirinktą NVŠ programą.
8.2. užtikrinti, kad NVŠ programa būtų įgyvendinama tam pritaikytose patalpose, taikant tam būtiną įrangą ir priemones.
8.3. užtikrinti vaikui saugią ir sveiką ugdymo (-si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka.
8.4. užtikrinti, kad Paslaugų gavėją ugdys LR švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus atitinkantys neformaliojo švietimo mokytojai.
8.5. pateikti Telšių miesto savivaldybei ir Mokinių registrui NVŠ programoje dalyvaujančio Paslaugos gavėjo (ugdytinio) vardą ir
pavardę, asmens kodą ir kitus būtinus duomenis, kad Paslaugos gavėjui (ugdytiniui) būtų suteiktos tikslinės valstybės NVŠ lėšos
dalyvauti NVŠ programoje;
8.6. naudoti NVŠ programos vykdymo tikslines valstybės lėšas teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrinti šių lėšų panaudojimą pagal
tikslinę paskirtį.
Sutarties galiojimas ir nutraukimo tvarka
9.
Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Paslaugos teikėją prieš 14 dienų ir visiškai atsiskaitęs su
Paslaugos teikėju už iki Sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas.
10.
Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei įspėjus Paslaugos gavėją jo nurodytu el. paštu prieš 14 dienų apie
Sutarties mokėjimo termino pažeidimą šis pažeidimas nepašalinamas.
Baigiamosios nuostatos
11. Sudaryta Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2016m. gruodžio 31d., iki galutinio tarpusavio atsiskaitymo.
12. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu. Žodinės išlygos neturi juridinės galios.
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 originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.
7.

Sutarties šalys ir parašai:
Paslaugos gavėjas
[Vieno iš tėvų VardasPavardė]
[Adresas]
[Telefonas]
[El.Paštas]
[Parašas]

Paslaugos teikėjas
Telšių karatė kiokušin klubas „Shodan“, Klaipėdos g. 7,
Klaipėda. Kodas: 304092369. Prezidentas Lukas Kubilius.
+37060027030. Lukas@shodan.lt

