
MOKINIŲ UŽIMTUMO ORGANIZAVIMO 

ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS 

 
 

(Data) 

 

Kaunas 

 

Paslaugos gavėjas, toliau vadinamas Mokiniu, , 
(vaiko vardas, pavardė, gimimo data) (vieno iš vaiko tėvų ar globėjų vardas, pavardė) 

gyvenančio(-ios) , toliau vadinamas Mokinio 
(gyvenamasis adresas) 

atstovu, ir VšĮ „Edulandas“, juridinio asmens kodas 304840229, buveinės adresas Chemijos g. 13, LT-51327, 
Kaunas, atstovaujamas direktorės Agnietės Kielės, toliau vadinama Paslaugos teikėju sudarė šią paslaugų 
teikimo sutartį (toliau vadinama Sutartimi): 

 
I. SUTARTIES OBJEKTAS 

1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja organizuoti edukacines veiklas ugdytiniams Dienos stovykloje, o 

Paslaugų gavėjas įsipareigoja sumokėti už šias paslaugas sutartyje numatyta tvarka. 

1.1 Dienos stovyklos pavadinimas ,,Edulando dienos stovykla: Skrydis į Seulą“. 
 

II. PASLAUGOS KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA 
2. Stovyklos kaina: 250 Eur (už vieną pamainą). 
2.1. Pilnas paslaugos teikimo terminas vyks . 

(stovyklos data) 

2.2. Stovykloje diena prasideda 9 val. ryte ir baigiasi 17.30 val. vakare. 
2.2.1. Pavėlavus pasiimti vaiką 15 min. nuo stovyklos pabaigos, bus taikomas papildomas 5 eur mokestis 
už kiekvieną 15 min. 
2.3. Atsiskaitoma iki stovyklos pradžios likus mažiausiai 5 dienoms. 

 
III. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 
3.1.1. užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą Paslaugų gavėjui pagal pasirinktą programą; 
3.1.2. pateikti Paslaugų gavėjui tikslią ir neklaidinančią informaciją apie programos eigą (atvykimo bei 
išvykimo datas ir laikus bei lankomas vietas) ir jos pasikeitimus arba programoje teikiamas paslaugas; 
3.1.3. saugoti ugdytinius nuo fizinę, psichinę sveikatą žalojančio poveikio; 
3.1.4. laiku pranešti tėvams (globėjams) apie ugdytinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą užsiėmimuose; 
vykdant paslaugas vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei savo įstaigos 
nuostatais; 
3.1.5. užtikrinti, kad šios sutarties 3.4. punkte nurodyta medžiaga VšĮ „Edulandas“ reklamos tikslams būtų 
naudojama laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir nepažeistų Paslaugų gavėjo interesų. 
3.2. Paslaugų teikėjas turi teisę: 
3.2.1. siūlyti Paslaugų gavėjui kitą tokios pat kokybės ir trukmės programą, jeigu atsiranda nenumatytos 
aplinkybės, dėl kurių Paslaugos teikėjas negali įgyvendint programos numatytos šioje sutartyje; 
3.2.2. gražinti Paslaugos gavėjui jau sumokėtą mokestį už programą tuo atveju, jeigu ji nevyksta dėl 
Paslaugos teikėjo kaltės; 
3.2.3. vienašališkai nutraukti šios paslaugos teikimą Paslaugos gavėjui, negrąžinant sumokėto mokesčio, 
šiais atvejais: 
3.2.3.1. jei Paslaugos gavėjo ar jo ugdytinio veiksmai programos įgyvendinimo metu kelia grėsmę kitų 
Paslaugos gavėjų saugumui; 
3.2.3.2. jei Paslaugos gavėjo ugdytinis nesilaiko Paslaugų teikėjo vidaus tvarkos taisyklių, nepagarbiai 
elgiasi su kitais bendruomenės nariais. 
3.3. Paslaugų gavėjas įsipareigoja: 
3.3.1. bendradarbiauti su Paslaugų teikėjo atstovais sprendžiant klausimus, kilusius dėl šios sutarties sąlygų 
vykdymo; 
3.3.2. laikytis Paslaugų teikėjo vidaus tvarkos taisyklių, pagarbiai elgtis su kitais bendruomenės nariais; 
3.3.3. pranešti apie šioje sutartyje nurodytų kontaktinių duomenų pasikeitimą ne vėliau kaip per 3 



kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo; 
3.3.4. informuoti Paslaugų teikėją apie Paslaugų gavėjo sveikatos sutrikimus (ligas, alergijas, vartojamus 
vaistus ir kt.), į kuriuos turėtų atsižvelgti Paslaugų teikėjas, 
3.4. Šia sutartimi Paslaugų gavėjas (jo atstovas) pareiškia, kad neprieštarauja, kad paslaugos teikimo metu 
padarytos nuotraukos bei filmuota medžiaga yra VšĮ „Edulandas“ nuosavybė ir gali būti naudojama Paslaugų 
teikėjo reklamos tikslams be atskiro Paslaugų gavėjo (jo atstovo) sutikimo. 
3.5. Paslaugų gavėjas sutinka, kad ugdytinis pagal numatytą programą dalyvautų išvykose Lietuvoje, 
lydimas VšĮ „Edulandas“ pedagogų. 
3.6. Paslaugų teikėjas turi teisę: 
3.6.1. būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, 
sunaikinti arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Kliento asmens duomenų tvarkymo veiksmus, remiantis 
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu; 
3.6.2. atšaukti šioje sutartyje savo pateiktus sutikimus, informuodamas Paslaugų teikėją raštu. 

 

IV. SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO TVARKA 

4.1 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki stovyklos pabaigos , 

(stovyklos pabaigos data) 

o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu iki galutinio tarpusavio atsiskaitymo. 
4.2 Mokinio atstovas turi teisę nutraukti šią Sutartį apie tai įspėjęs Paslaugos teikėją prieš 3 darbo dienas ir 
visiškai atsiskaitęs su Paslaugos teikėju už iki Sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas. 
4.3 Neapsiribojant nenugalimos jėgos (forcemajeure) aplinkybėmis nurodytomis Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, Paslaugos teikėjas ir Mokinio atstovas susitaria, kad nenugalimos 
jėgos (forcemajeure) aplinkybėmis pripažįstami ir valstybės veiksmai (priimti sprendimai), susiję su 
koronaviruso infekcija (COVID19), kuriais draudžiama ar kitaip ribojama stovyklos veikla. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

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

5.1. Pasikeitus adresams, telefonų ir faksų numeriams, banko rekvizitams, Sutarties šalys įsipareigoja apie tai 

nedelsdamos raštu informuoti viena kitą. 

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

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

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

šaliai. 

Sutarties šalių rekvizitai ir parašai: 

Paslaugos gavėjas: Paslaugos teikėjas: 

VšĮ „Edulandas“ 

(vardas, pavardė) Įmonės kodas: 304840229 

Adresas: Registruota buveinės adresu: 

Chemijos g. 13, LT-51327 Kaunas 

Tel.: Tel.: +370061807455 

El. p.: El. p. info@edulandas.lt 
 
 

(Parašas) (Parašas) 

Agnietė Kielė 

(vardas, pavardė) Direktorius 

mailto:info@edulandas.lt

