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m. _________________ mėn. ____ d.

VILNIAUS MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS CENTRAS (kodas 191663287), Žirmūnų g. 37, tel.:8(5) 276 67 29, elektroninis paštas:
rastine@sveikatoscentras.vilnius.lm.lt, rastine@vmsc.lt, internetinės svetainės adresas – www.vmsc.lt, atstovaujamas direktoriaus Vytauto
Janušaičio (toliau – Paslaugų teikėjas) ir tėvai / globėjai / rūpintojai (toliau – Paslaugų gavėjas) *
Ugdytinio vardas, pavardė (pildyti spausdintinėmis raidėmis)
Ugdytinio asmens kodas
Mokykla ir klasė, kurią lanko ugdytinis
Namų adresas, telefonas
El. paštas (pildyti spausdintinėmis raidėmis)
Sudarome šią sutartį.
I. SUTARTIES OBJEKTAS
Paslaugos teikėjas įsipareigoja Paslaugos gavėją ugdyti pagal neformaliojo švietimo ugdymo programas:
Sveikatos atstatymo ir stiprinimo kodas 122000287
Sveikatos stiprinimo kodas 122000374
Teikti kokybišką ugdymo programos vykdymą, o Paslaugos gavėjas įsipareigoja sumokėti už teikiamas švietimo paslaugas nustatytą kainą
šioje sutartyje numatyta tvarka ir terminais.
1.
Paslaugų teikėjo teikiamų neformaliojo švietimo paslaugų grupių pavadinimai (reikiamą pažymėti varnele):
Sveikatos stiprinimo grupė baseine 1 sav. val. _________________(identifikavimo kodas)
Sveikatos stiprinimo grupė baseine 2 sav. val. _________________(identifikavimo kodas)
Sveikatos atstatymo ir stiprinimo grupė baseine 2 sav. val. ir salėje 2 sav. val. _________________(identifikavimo kodas)
Sveikatos atstatymo ir stiprinimo grupė baseine 1 sav. val. ir salėje 1 sav. val. _________________(identifikavimo kodas)
2.
Ugdytiniai į pasirinktą neformaliojo švietimo paslaugų grupes priimami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos
„Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašu“ patvirtintu 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu
Nr. 1-988 ir „Priėmimo į Vilniaus moksleivių sveikatos centrą tvarkos aprašu“, patvirtintu Centro direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 23 d.
įsakymu Nr. V-50.
3.
Neformaliojo švietimo paslaugų teikimo terminas – 2018–2019 mokslo metai.
4.
Bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių rudens, žiemos ir pavasario atostogų metu paslaugos teikėjas paslaugas teikia įprastine tvarka.
5.
Neformaliojo švietimo paslaugų mėnesinė kaina nustatyta vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos „Mokėjimo už ugdymą
Vilniaus miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių kūrybos namuose, jaunųjų turistų, moksleivių sveikatos ir saugaus
miesto centruose bei atviruose jaunimo centruose tvarkos aprašu“, patvirtintu 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-1107) bei
„Mokėjimo už ugdymą Vilniaus moksleivių sveikatos centre tvarkos aprašu“, patvirtintu Centro direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d.
Nr. 52 (redakcija 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V- 52).
6.
Mokestis už ugdymą sveikatos centre mokamas už kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 15 dienos pagal elektroniniu paštu pateiktą
mokėjimo kvitą. Siunčiamas mokėjimo kvitas yra tik primenamojo pobūdžio, kvito negavimas neatleidžia nuo mokėjimo.
6.1. Paslaugų gavėjai mokestį už ugdymą sumoka banko pavedimu į šią sąskaitą: DNB bankas, sąskaitos
Nr. LT66 4010 0510 0346 2787. Mokant pavedimu būtina nurodyti: „Biudžetinei įstaigai „Biudžetinių įstaigų buhalterinė
apskaita“ (BIBA) (įstaigos kodas 300035837). Mokėjimo paskirties skiltyje nurodyti: ugdytinio(-ių) vardas(-ai), pavardė(-ės),
identifikavimo kodas _________________.
7.
Valstybinių švenčių dienomis neįvykę užsiėmimai nekompensuojami. Bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių rudens, žiemos ir
pavasario atostogų metu užsiėmimai vyksta, mokėjimo tvarka nesikeičia. Jei tuo metu, pagal Centro metinį veiklos planą vyksta
renginiai, užsiėmimai perkeliami kitu laiku.
8.
Mokesčio už ugdymą lengvatos:
8.1. Nuo mokesčio už ugdymą Centre atleidžiami socialinės pašalpos ir socialinės paramos gavėjai.
8.2. Jei Centrą lanko trys ir daugiau ugdytinių iš vienos šeimos, ugdytiniams (išskyrus minimiems 8.1 punkte) mokestis mažinamas
50 procentų.
8.3 Mokesčio lengvata taikoma savanoriams, globos namų ugdytiniams, Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionato vaikams bei
išskirtinių gabumų ugdytiniams, Centro pedagogų siūlymu. Sprendimai dėl konkrečių ugdytinių atleidimo nuo mokesčių ar
mokesčių sumažinimo priimami Centro pedagogų tarybos nutarimu.
9.
Mokestis už neformalaus švietimo paslaugas proporcingai mažinamas:
9.1. Jei ugdytinis užsiėmimus praleido dėl pateisinamų priežasčių: ilgiau kaip vieną savaitę (daugiau kaip 7 kalendorines dienas)
trunkančios ligos ar kitų svarbių ir pateisinamų priežasčių, pateikus rašytinį tėvų (globėjų, rūpintojų) ar paties pilnamečio
ugdytinio prašymą ir pateisinamą priežastį patvirtinantį dokumentą. Mokestis mažinamas kitą mėnesį už tiek užsiėmimų, kiek
buvo praleista dėl pateisinamų priežasčių. Jei dėl paslaugų gavėjo kaltės dokumentai nepateikiami per 10 kalendorių dienų,
praleisti užsiėmimai nekompensuojami.
9.2. Jei ugdymo procesas nevykdomas dėl Centre susidariusių svarbių priežasčių (mokytojo ligos, avarijų, epidemijų atvejais ir pan.);
10. Mokestis už paslaugas neskaičiuojamas ugdytinių vasaros atostogų metu.
11. Ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems gali būti taikomos sutarties 8.1 punkte nustatytos lengvatos, Centro direktoriui turi
pateikti: prašymą ir pažymą (pažymos kopiją) iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos
departamento Socialinių išmokų skyriaus, kad asmuo turi teisę gauti ar gauna socialinę paramą ir (arba) pašalpą. Nepateikus reikiamų
dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.
12. Mokesčio už ugdymą lengvatos ugdytiniams taikomos tik už vieną Centre pasirinktą grupę (išskyrus ugdytinius, kuriems suteiktos
lengvatos numatytos minimiems 9 punkte).
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II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
13.1. Užtikrinti, kad Paslaugos gavėjas būtų ugdomas saugioje ir sveikoje aplinkoje.
13.2. Ugdymo procesą organizuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais, vidaus teisės aktais ir Paslaugos
gavėjui pateikus reikiamus dokumentus, taikyti lengvatas.
13.3. Organizuojant ugdymo procesą vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, įstaigos nuostatais; aktyvumo,
labilumo, savanoriškumo, sąmoningumo principais.
13.4. Dėl ne nuo Paslaugos gavėjo priklausančių priežasčių neįvykus užsiėmimui (-ams), užtikrinti šio (-ų) užsiėmimo (-ų) pravedimą
kitu laiku, apie jo (-ų) laiką iš anksto įspėjus arba mokesčio sumažinimą.
13.5. Paslaugos gavėjo prašymu teikti informaciją apie ugdymosi rezultatus, elgesį, sąlygas.
13.6. Užtikrinti, kad Paslaugos gavėją ugdys LR Švietimo įstatymo nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys pedagogai.
13.7. Esant būtinybei suteikti jam medicinos pagalbą.
13.8. Padėti Paslaugos gavėjui tenkinti saviugdos, saviraiškos poreikius, plėtoti įvairius savišvietos interesus, formuoti dorovės ir
sveikos gyvensenos pagrindus, lavinti gebėjimą jais vadovautis, mokyti darbštumo, atsakomybės, pilietiškumo, pasitikėjimo,
savarankiškumo, atvirumo, iniciatyvumo bei reiklumo sau.
13.9. Suteikti galimybę paskutinį mėnesio užsiėmimą stebėti pamoką.
Paslaugos gavėjas įsipareigoja:
14.1. Paslaugų teikėjui pateikti ugdytinio vardą ir pavardę, asmens kodą LR Mokinių registrui.
14.2. Užtikrinti punktualų ir reguliarų centro lankymą; informuoti mokytoją jei ugdytinis pratybų nelankys daugiau nei savaitę
arba nutars toliau nebelankyti užsiėmimų.
14.3. Bendradarbiauti su pedagogais ir Paslaugos teikėjo administracija, sprendžiant ugdymo (-si) klausimus.
14.4. Užtikrinti ugdytinio saugų atvykimą ir išvykimą iš Centro.
14.5. Rūpintis, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą ir pateiktų informaciją apie profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas ir fizinio
pajėgumo grupę, kurią nustatė šeimos gydytojas bendrajam ugdymui, jeigu gydytojo sprendimu ugdytinio dalyvavimas
konkrečioje neformaliojo švietimo veikloje gali turėti įtakos jo sveikatai.
Centrui pareikalavus Paslaugos gavėjas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pateikti papildomą pažymą, kad
ugdytinis turi teisę lankyti grupinį užsiėmimą baseine ir salėje, PPT ar Vaiko raidos centro išvadą. Centras turi teisę neteikti
paslaugų Paslaugos gavėjui(ugdytiniui) iki to momento, kai bus pateikta pažyma. Paslaugos gavėjui nepateikus pažymos per
nurodytą terminą, Centras turi teisę nutraukti paslaugų sutartį dėl paslaugos gavėjo kaltės.
14.6. Laiku (iki einamojo mėnesio 15 d.) sumokėti nustatytą mokestį į Vilniaus moksleivių sveikatos centro sąskaitą, už šioje
sutartyje numatytų neformaliojo švietimo paslaugų teikimą.
Mokestis proporcingai mažinamas pradėjus lankyti užsiėmimus ne nuo mėnesio pradžios.
14.7. Laiku pateikti Paslaugos teikėjui lengvatai suteikti reikalingus dokumentus.
14.8. Laikytis Paslaugos teikėjo nuostatų, elgesio taisyklių ir kitų vidaus teisės aktų. Pagarbiai elgtis su kitais Centro bendruomenės
nariais.
14.9. Užtikrinti, kad ugdytinis saugotų savo asmeninius daiktus (Centro darbuotojai neatsako už daiktus, paliktus rūbinėse).
Paslaugos gavėjas sutinka, kad:
15.1. Draudžiama lydėti savo vaikus į persirengimo kambarius. Leidžiama eiti tik tėvams, kurių vaikams nustatyti specialieji poreikiai.
15.2. Esant būtinybei suteikti jam medicinos pagalbą, neprieštarauti centro med. personalo vykdomai asmens higienos patikrai.
15.3. Mokytojas gali turėti fizinį kontaktą su mokiniu, siekdamas užtikrinti saugumą, mokydamas jį judesio technikos.
15.4. Vaiko nuotrauka, renginio metu pasiekti rezultatai ir duomenys(vardas, pavardė, klasė) būtų viešinami Centro informaciniuose
stenduose bei portaluose.
15.5. Centro vestibiulyje ir baseine veiktų stebėjimo kameros vaikų saugumui užtikrinti bei nusikaltimo prevencijai.
III. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
Paslaugų gavėjo pateiktų asmens duomenų valdytojas – Biudžetinė įstaiga Vilniaus moksleivių sveikatos centras, įstaigos kodas
191663287, registracijos adresas Žirmūnų g. 37, LT-09106 Vilnius, kontaktai: el. p. rastine@vmsc.lt, tel. nr. (8 5) 276 6729.
Paslaugų gavėjo pateikti asmens duomenys yra tvarkomi šios nuomos sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais.
Paslaugų gavėjo pateikti asmens duomenys suprantami kaip duomenys apie vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą,
sveikatos būklę, be kita ko, vaizdo duomenys, atvaizdas, kurį Paslaugų gavėjas sutinka suteikti Paslaugų teikėjui dėl vidinės tvarkos
taisyklių bei visa ką Reglamentas Nr. 2016/679 laiko asmens duomenimis.
Paslaugų gavėjo duomenų teisėto tvarkymo kriterijus – asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti paslaugų teikimo sutartį.
Paslaugų gavėjo duomenų pateikimas Paslaugų teikėjui yra Sutartyje numatytas reikalavimas. Paslaugų gavėjas privalo pateikti
duomenis Paslaugų teikėjui tam, kad būtų sudaryta Sutartis ir būtų galima ją vykdyti.
Paslaugų teikėjui pateikti asmens duomenys saugomi Sutarties galiojimo metu ir 3 metus po Sutarties sudarymo, (sudarytas sutartis ir
lydinčius dokumentus (atskirų kategorijų dokumentų saugojimo terminai nustatyti dokumentų saugojimą apibrėžiančiuose LR teisės
aktuose).
Paslaugų gavėjas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, jog yra informuotas ir sutinka, kad:
22.1. Paslaugų teikėjas tvarkytų ir valdytų Paslaugų gavėjo asmens duomenis tinkamam užsakytų paslaugų suteikimui;
22.2. Asmens duomenys būtų tvarkomi ir valdomi remiantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
22.3. Turi teisę būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba
sustabdyti, išskyrus saugojimą, Paslaugų gavėjo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, remiantis Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymu.
IV. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS
Sudaryta sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2019 mokslo metų pabaigos, o finansinių įsipareigojimų
atžvilgiu iki galutinio tarpusavio atsiskaitymo.
Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį:
24.1. Jei Paslaugos gavėjas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos nesumoka mokesčio už teikiamas paslaugas ir / ar
nesinaudoja šioje sutartyje numatytomis paslaugomis (nelanko užsiėmimų daugiau kaip vieną mėnesį ir per šį laikotarpį raštu ar
elektroniniu paštu neinformuoja Paslaugos teikėjo apie pageidavimą tęsti sutartį) bei nepateikia pateisinamo dokumento.
24.2. Dėl švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių, t. y. jei ugdytinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę
centro bendruomenės narių saugumui.
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Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti šią sutartį prieš 3 darbo dienas įspėjęs Paslaugos teikėją raštu ir visiškai atsiskaitęs su Paslaugos
teikėju už iki sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas.
Jei sutartis nutraukiama dėl ugdytinio ligos, kurią patvirtina medicininė pažyma, raštiškai prašant, gali būti grąžinta dalis mėnesinio
mokesčio už nuo sutarties nutraukimo momento neišnaudotas paslaugas.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu mokesčio dydis ir tvarka už ugdymą gali keistis per mokslo metus.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Bet kokie Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik sudaryti raštu.
Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta
tvarka.
Pasirašydamas šią nuomos sutartį Paslaugų gavėjas, be kita ko, sutinka, kad Paslaugų teikėjas rinktų ir saugotų Paslaugų gavėjo asmens
duomenis, kaip tai apibrėžta šios sutarties 3 dalyje.
SUTARTIES ŠALIŲ PARAŠAI

Paslaugos teikėjas
Centro direktorius
A.V

Vytautas Janušaitis
(parašas)

Paslaugos gavėjas
Tėvai / globėjai / rūpintojai *
(parašas)

(vardas, pavardė)

* Sutartis yra sudaroma su Ugdytiniu, jeigu jis yra pilnametis, arba ugdytiniu nuo 14 iki 18 metų, jei jis turi tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą. Už
ugdytinį iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai, rūpintojai), veikdami išimtinai jo interesus.

