
S U T A R T I S 
 

2017 m. _____________mėn. 1 d. Nr. ______ 
              

Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla, 300048813 
 (mokyklos visas pavadinimas, kodas) 

 

A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinė, Vilniaus r., tel./faks. 8-5 2371439, el. p. vrssportomokykla@gmail.com  
(adresas, telefonas, el. paštas) 

 

(toliau – Sporto mokykla),  atstovaujama direktoriaus Marijano Kačanovskio viena šalis ir tėvas/globėjas 
               (vardas, pavardė, pareigos) 

 

(reikalingą žodį)  

 

(vardas, pavardė,  asmens kodas, adresas ir telefonas) 
kita šalis, sudaro šią sutartį: 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS  

 

Sporto mokykla įsipareigoja mokyti Kliento sūnų/dukrą __________________________ pagal neformaliojo 

ugdymo programą ir pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo/s sporto saviraiškos poreikius. 

 
 

 II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

1. Sporto mokykla įsipareigoja: 

1.1. užtikrinti kokybišką sportinės veiklos vykdymą; 

1.2. sportinės veiklos organizavimą grįsti lygių galimybių, veiksmingumo ir tęstinumo principais; 

1.3. ugdyti dorovės, tautines, pilietines bei patriotines nuostatas; 

1.4. nuosekliai, planingai organizuoti ugdymo procesą, individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį, 

atsižvelgiant į klausytojo gebėjimus; 

1.5. objektyviai vertinti sportinius pasiekimus; 

1.6. sudaryti sąlygas naudotis sporto aikštynu mokyklos vidaus darbo tvarkos nustatyta tvarka; 

  

 2. Klientas įsipareigoja: 

 2.1. reguliariai dalyvauti treniruotėse, sąžiningai atlikti kontrolinius normatyvus, dalyvauti 

varžybose; 

 2.2. laikytis bendrosios etikos normų bendraujant su sportininkais, treneriais ir kitais sporto 

mokyklos bendruomenės nariais; 

 2.3. tausoti ir saugoti sporto mokyklos turtą, atliginti padarytą žalą (pagal LR Civilinio kodekso 

6.276 str.); 

 2.4. talkinti sporto mokyklai tvarkant jos aplinką; 

 2.5. įsigyti tinkamą sporto aprangą bei avalynę; 

 2.6. laiku mokėti mokyklos steigėjo nustatyto dydžio mokesčius už savo prašymu teikiamas 

papildomas paslaugas, kuriomis jis naudojasi; 

 2.7. ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka; 

 2.8. reguliariai tikrinti sveikatą. 

 

III. SUTARTIES  ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 
  

  3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vaikas nustos lankyti treniruotes.  

4. Sutartis gali būti pakoreguota arba nutraukta atskiru šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties 

dalis.  

5. Sporto mokykla turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 dalyje 

nurodytų priežasčių. 
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   IV. GINČŲ SPRENDIMAS 

 

 6. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, mokyklos veiklos, sutarties pažeidimo klausimai 

sprendžiami mokyklos taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant švietimo inspekcijos atstovui arba apskundžiami 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308) nustatyta tvarka. 

    

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

 

Sutarties šalių parašai: 
 

Sporto mokykla 

 

Direktorius ___                         _____________________                      Marijan Kačanovski__   
  (pareigos)            (parašas)                              (vardas, pavardė) 

 A.V. 

  

Klientas 
____________________  ______________________                ______________________ 

      (tėvas/globėjas)             (parašas)                              (vardas, pavardė) 

  

 

 

Sutartis pakeista_______________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Sporto mokykla 

 

_____________                         ______________________                  ______________________  
  (pareigos)                                    (parašas)                            (vardas, pavardė) 

 A.V. 

 

Klientas 
____________________                       ______________________                 ______________________ 

      (tėvas/globėjas)                                    (parašas)                                                      (vardas, pavardė) 

 
 

 

 

Sutartis nutraukta______________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Sporto mokykla 

 

_____________                      ______________________                  ______________________  
  (pareigos)                                    (parašas)                            (vardas, pavardė) 

 A.V. 

 

Klientas 
____________________                     ______________________                  ______________________ 

      (tėvas/globėjas)                                 (parašas)                                                          (vardas, pavardė) 

 


