
1 priedas 

 

PRIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES Nr. ________ 
 

20___ m. _______________________ d. 

Vilnius 

  

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Šatrija“, įm.kodas 191664421, Kalvarijų g. 156, tel. 8 (5) 2765672, 

atstovaujamas   direktorės    Elvyros   Vidžiūnaitės,   (toliau   -   Paslaugų   teikėjas)    ir    paslaugų    gavėjas 
 

_______________________________________________________ (toliau - Paslaugų gavėjas), atstovaujantis                
                (Vieno iš tėvų, globėjų, rūpintojų vardas, pavardė)  

 

vaiko  _____________________________________________, a.k. _________________________, interesus, 
                                     (Vaiko vardas, pavardė)                                                                        (Vaiko asmens kodas)           

pasirašo šį sutarties priedą (toliau - Priedas). 
 

1. Priedo objektas: 

1.1. Neformaliojo vaikų švietimo tikslinių valstybės lėšų (toliau - NVŠ krepšelis) skyrimas nuo                                                                 

20___ m. ______________________ d. iki 2019 m. gegužės 31 d. Paslaugų teikėjo vykdomai NVŠ programai  
 

_____________________________________________. Vadovas ___________________________________. 

                   (Programos/būrelio pavadinimas)                                                   (vadovo vardas, pavardė)                 
  

1.2. NVŠ krepšelio suma - 15 eurų už vieną paslaugos teikimo mėnesį; 

1.3. NVŠ programos kaina pritaikius NVŠ krepšelį – 0 eurų už vieną paslaugos teikimo mėnesį; 

1.4. NVŠ krepšelis skiriamas tik vienai NVŠ programai. 
  

2. Paslaugų gavėjas patvirtina, kad: 

2.1. skiria NVŠ krepšelį Paslaugų teikėjo vykdomai NVŠ programai; 

2.2. jo vaikas, dalyvaujantis NVŠ programoje, mokosi bendrojo ugdymo įstaigoje (pagal pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas); 

2.3. pasirenka tik šią vieną Paslaugos teikėjo vykdomą NVŠ programą, kuriai bus skiriamas NVŠ 

krepšelis; 

2.4. neprieštarauja, kad Paslaugų teikėjas pateiktų  Mokinių registrui būtinus duomenis (vaiko vardas, 

pavardė, vaiko asmens kodas) dėl NVŠ programos finansavimo. 
 

3. Paslaugos teikėjas įsipareigoja: 

3.1. teikti paslaugas Paslaugos gavėjo vaikui pagal pasirinktą NVŠ programą; 

3.2. užtikrinti, kad programą vykdytų LR švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus atitinkantys 

pedagogai; 

3.3. užtikrinti NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui saugią, sveiką, pritaikytą ugdymo (-si) 

procesui aplinką teisės aktų nustatyta tvarka; 

3.4. pateikti Vilniaus miesto savivaldybei ir Mokinių registrui NVŠ programoje dalyvaujančio 

Paslaugos gavėjo vaiko duomenis NVŠ krepšeliui gauti; 

3.5. naudoti NVŠ krepšelio lėšas teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrinti šių lėšų panaudojimą pagal 

tikslinę paskirtį. 
 

4. Priedo galiojimas ir nutraukimo tvarka: 

4.1. Paslaugų teikėjas pasirašo Priedą tik po to, kai Klubo nustatyta tvarka bus paskirstytas gautų 

NVŠ krepšelių skaičius. Priedas įsigalioja tik abiem šalims pasirašius. 

4.2. Paslaugų gavėjas turi teisę nutraukti šio Priedo galiojimą raštu įspėjęs Paslaugų teikėją ne vėliau 

nei prieš mėnesį; 

4.3. Priedas prie neformaliojo ugdymo paslaugų teikimo sutarties tampa negaliojančiu, jei sumažėja 

Vilniaus miesto savivaldybės skiriamo NVŠ krepšelio dydis. 
 

Paslaugų teikėjas:                                         Paslaugų gavėjas:                                                   
 

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Šatrija“   _______________________________________ 

direktorė Elvyra Vidžiūnaitė                                        (Tėvo/globėjo/rūpintojo vardas ir pavardė) 
 

__________________________________  _______________________________________ 
               (Parašas)                (Parašas)  

 
Priedo įsigaliojimo data  ______________ 


