
TAURAGĖS SPORTO CENTRAS 

 

 SUTARTIS SU TĖVAIS 

 

   20_____  m. ......................... d.  Nr. ......... 

 
 Tauragės sporto centras (kodas 188720931, adresas: Vytauto g. 141, Tauragė, LT-72210), 

(toliau – TSC), atstovaujamas Direktoriaus  (viena šalis), ir tėvas(motina) / globėjas / rūpintojas (reikalingą žodį 

pabraukti) (toliau – Klientas), atstovaujantis vaiko interesams, 

 

................................................................................................................................................................ 
(TĖVO, GLOBĖJO, RŪPINTOJO VARDAS, PAVARDĖ)  

 

................................................................................................................................................................ 
(adresas ir telefonas, el. paštas) 

(Klientas), sudaro šią sutartį: 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

TSC  įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą .............................................................................................................. 
( MOKINIO VARDAS, PAVARDĖ) 

 

 

           

                                                    ( MOKINIO ASMENS KODAS) 

 
 

............................................................................................mokyklos/progimnazijos/gimnazijos...............kl. 

mokinį(-ę) mokyti pagal neformaliojo švietimo .................................................................programą ir pagal 

galimybes sudaryti sąlygas tenkinti kitus jo (jos) saviraiškos poreikius. 

 

................................................................................................................................................................................ 
(sporto šaka, sporto mokytojo vardas pavardė) 

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

1. Tauragės sporto centras įsipareigoja: 

1.1. Užtikrinti tinkamas neformaliojo ugdymo (-si) sąlygas: saugumą ugdymo procese, kokybišką 

 neformaliojo ugdymo programos vykdymą, plačias saviraiškos galimybes. 

1.2. Taikyti šiuolaikišką, neformaliojo švietimo tikslus atitinkančią vertinimo, skatinimo, asmeninio 

motyvavimo sistemą. 

1.3. Ugdyti dorovines, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas. 

1.4. Sudaryti sąlygas dalyvauti įstaigos savivaldoje, suteikiant galimybes teikti pasiūlymus dėl ugdymo 

proceso tobulinimo. 

1.5. Teikti informaciją apie mokinį jo tėvams (globėjams). 

1.6. LR įstatymais ir steigėjo (Tauragės rajono savivavaldybės) nustatyta tvarka išduoti moksleiviui su 

neformaliojo ugdymo procesu susijusius dokumentus (pažymas, pažymėjimus). 

2. Klientas įsipareigoja: 

2.1. Užtikrinti vaiko reguliarų neformaliojo švietimo užsiėmimų  lankymą (pagal ugdymo programos 

vadovo sudarytą ir įstaigos administracijos patvirtintą tvarkaraštį) ir jo dalyvavimą įstaigą, kolektyvą 

reprezentuojančiuose sporto centro, rajono, respublikos renginiuose. 

2.2. Informuoti įstaigą (kolektyvo vadovą arba administracijos atstovą) vaikui susirgus ar pasikeitus jo 

sveikatos būklei. 

2.3. Bendradarbiauti su Tauragės sporto centru, pedagogais ir įstaigos administracija, koreguojant ir 

kontroliuojant vaiko elgesį. 

2.4. Kartu su dukra (sūnumi) išanalizuoti moksleivio elgesio taisykles ir užtikrinti, kad dukra (sūnus) jų 

laikytųsi. 

2.5. Ugdyti vaiko pagarbą visiems Tauragės sporto centro bendruomenės nariams. 

       2.6. Atlyginti vaiko padarytą žalą įstaigai pagal Civilinio kodekso 6.275 str. 

2.7. Aprūpinti vaiką individualiomis mokymo priemonėmis, pagal galimybes prisidėti prie kolektyvo 

sportinės, projektinės veiklos organizavimo ir su šia veikla susijusių finansinių išlaidų. 



2.8. Kiekvieną mėnesį mokėti Tauragės savivaldybės tarybos sprendimais nustatytą mokestį už vaiko 

neformalųjį ugdymą Tauragės sporto centrui, o taip pat už tėvų (globėjų) pageidavimu teikiamas 

papildomas paslaugas (pažintines išvykas, ekskursijas ir kt.) 

2.9. Aktyviai dalyvauti tėvams skirtuose renginiuose (susirinkimuose, šventėse), Tauragės sporto centro 

savivaldoje. 

2.10. SKIRTI/NESKIRTI (pasirinkimą pabraukti) NVŠ mokinio krepšelio lėšas sutartyje nurodytai 

neformaliojo švietimo programai. 

 

 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki programos pabaigos. 

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

dalis. 

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

nurodytų priežasčių, apie tai įspėjęs klientą raštu prieš 14 dienų. 

 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS 

 

6. Ginčytini neformaliojo ugdymo proceso organizavimo, įstaigos  veiklos, sutarties pažeidimo klausimai 

sprendžiami derybų būdu TSC taryboje, atskirais atvejais – dalyvaujant Tauragės rajono savivaldybės 

administracijos švietimo skyriaus ar Tauragės apskrities viršininko administracijos valstybinės švietimo 

inspekcijos atstovui arba apskundžiant Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka. Nepavykus ginčų išspręsti derybomis, jie sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. 

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

  

Sutarties šalių parašai: 

 

 

Direktorius/atstovas  .........................................              .....................................................   

                (parašas)                   (vardas ir pavardė)         

 

 

 

Mokinio tėvas/globėjas  ...........................................          .................................................... 

                                                                                 (tėvų parašas)                                 (vardas ir pavardė) 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAURAGĖS SPORTO CENTRAS 
 

SUTIKIMAS 

DĖL ASMENS ATVAIZDO FIKSAVIMO IR ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO 

 

20____ m. ........................ d. 

Tauragė 

 

Tauragės sporto centrą lankantis asmuo ir jo tėvai sutinka, kad viešinant Tauragės sporto centro 

veiklą ir jo rezultatus bei tvarkant asmens duomenis ugdymo tikslais: 

1. Asmens atvaizdo fiksavimas (fotografavimas, filmavimas, garso įrašų darymas) gali būti 

vykdomas, jei tai susiję su asmens ugdymo(si) procesu, visuomenine veikla; 

2. Asmens atvaizdas gali būti demonstruojamas, atgaminamas, spausdinamas, publikuojamas 

Tauragės sporto centro interneto svetainėje, vidiniuose ir išoriniuose stenduose, socialiniame 

tinkle, nepažeidžiant asmens garbės ir orumo. 

3. Asmens duomenys (mokinio vardas, pavardė, asmens kodas, adresas) bus tvarkomi Tauragės 

sporto centro darbuotojų ir naudojami tik įstaigos veiklai užtikrinti, nepažeidžiant asmens 

duomenų apsaugos politikos. Tauragės sporto centras užtikrina, kad mokinių asmens 

duomenys nebus viešinami ar teikiami tretiesiems asmenims. 

 

 

Mokinio tėvas/globėjas/ rūpintojas    ..................................               ...................................        

                                                             (parašas)                            (vardas ir pavardė) 

 

 

Asmuo (mokinys, vaikas)                  ..................................               ...................................        

                                                             (parašas)                            (vardas ir pavardė) 

 

 

 

  TAURAGĖS SPORTO CENTRAS 
 

SUTIKIMAS 

DĖL ASMENS ATVAIZDO FIKSAVIMO IR ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO 

 

20____ m. .......................  d. 

Tauragė 

 

Tauragės sporto centrą lankantis asmuo ir jo tėvai sutinka, kad viešinant Tauragės sporto centro 

veiklą ir jo rezultatus bei tvarkant asmens duomenis ugdymo tikslais: 

1. Asmens atvaizdo fiksavimas (fotografavimas, filmavimas, garso įrašų darymas) gali būti 

vykdomas, jei tai susiję su asmens ugdymo(si) procesu, visuomenine veikla; 

2. Asmens atvaizdas gali būti demonstruojamas, atgaminamas, spausdinamas, publikuojamas 

Tauragės sporto centro interneto svetainėje, vidiniuose ir išoriniuose stenduose, socialiniame 

tinkle, nepažeidžiant asmens garbės ir orumo. 

3. Asmens duomenys (mokinio vardas, pavardė, asmens kodas, adresas) bus tvarkomi Tauragės 

sporto centro darbuotojų ir naudojami tik įstaigos veiklai užtikrinti, nepažeidžiant asmens 

duomenų apsaugos politikos. Tauragės sporto centras užtikrina, kad mokinių asmens duomenys 

nebus viešinami ar teikiami tretiesiems asmenims. 

 

 

Mokinio tėvas/globėjas/ rūpintojas    ..................................               ...................................        

                                                             (parašas)                             (vardas ir pavardė) 

 

Asmuo (mokinys, vaikas)                  ..................................               ...................................        

                                                             (parašas)                             (vardas ir pavardė) 


