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SUAUGUSIOJO MOKYMO PAGAL NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS 

S  U  T  A  R  T  I  S 
 

20__ m. ____________________ d. Nr. ______ 

 

 

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras (toliau - VSMC), 190009548, Vykinto g. 11, Vilnius) 
(mokyklos pavadinimas, kodas, adresas) 

 

(toliau – Švietimo teikėjas),  atstovaujamas direktorės Nataljos Kimso, 

 

viena šalis, ir  prašymą pateikęs asmuo (toliau – mokinys) 

 

______________________________________________, 
(vardas, pavardė,  gimimo data, adresas ir telefonas, el. paštas) 

  

kita šalis, sudaro šią sutartį. 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 
 

1. Švietimo teikėjas įsipareigoja mokinį mokyti mokinio pasirinkto (-ų) dalyko (-ų) pagal neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programas: 

___________________________________________________________________________________________                                                              

(įrašyti  dalyko (-ų) pavadinimą (-us), dalykui (-ams) skiriamų valandų skaičių, mokymosi forma) 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ir pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jo saviraiškos poreikius. 
 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

2. Švietimo teikėjas įsipareigoja: 

2.1. užtikrinti tinkamas mokymo sąlygas ir saugumą mokymo procese; 

2.2. užtikrinti kokybišką neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos vykdymą; 

2.3. teikti psichologinę, pedagoginę, specialiąją pedagoginę ar prireikus pirmąją medicinos pagalbą; 

2.4. teikti informaciją apie mokymo sąlygas ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo  programas;  

2.5. sudaryti sąlygas naudotis VSMC informaciniu centru , mokymo priemonėmis, inventoriumi ir kita įranga 

VSMC nustatyta tvarka pagal pasirinktos neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos turinį; 

2.6. atsižvelgti į mokinių pageidavimus dėl mokymo proceso organizavimo. 

3. Mokinys įsipareigoja: 

3.1. lankyti pamokas; 

3.2. laiku sumokėti mokestį už teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas;  

3.3. tausoti ir saugoti VSMC turtą, atlyginti VSMC padarytą žalą (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

6.276 straipsnį); 

3.4. talkinti VSMC tvarkant ir atnaujinant jos mokymo aplinką, organizuojant renginius; 

3.5. apsirūpinti individualiomis mokymo priemonėmis ir medžiagomis;  

3.6. pagarbiai elgtis su VSMC bendruomenės nariais. 

3.7. nerūkyti bei neturėti tabako ir elektroninių cigarečių VSMC teritorijoje. 

4. Mokinys turi teisę: 

4.1. laisvai rinktis neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas ir valandų skaičių; 

4.2. prašyti dalomosios medžiagos; 
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4.3. gauti informaciją apie sumokėtų už mokymąsi pinigų panaudojimą;  

4.4. neatvykti į pamokas dėl ligos, pasikeitusių darbo sąlygų  ar kitų objektyvių priežasčių. 

 

III. APMOKĖJIMAS UŽ MOKYMĄSI 
 

5. Už mokymąsi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas mokinys moka savo lėšomis: 

________Eur už _________________________________________________________kursą. 

6. Mokinys apmokėjimo už mokymąsi kvitą privalo pateikti VSMC iki pamokų pagal pasirinktą neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo programą pradžios. 

7. Mokestis  nustatytas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d.  sprendimu Nr.1-1335. 

8. Mokestis, sumokėtas už mokymąsi, negrąžinamas. VSMC gautos įmokos laikomos pajamomis, gautomis už 

teikiamas paslaugas, ir naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka 

 

IV. KITI SUTARTIES ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

9. VSMC suteikia mokiniui galimybę naudotis informaciniu centru, vadovėliais, ir kitomis mokymo priemonėmis. 

10. Mokinys, išklausęs neformaliojo švietimo programos kursą, įsipareigoja VSMC grąžinti vadovėlius ir kitas 

mokymo priemones. 

11. Mokinys sutinka, kad būtų filmuojamas, fotografuojamas ar daromi garso ir vaizdo įrašai viešų renginių metu 

ir skelbiami viešojoje erdvėje. Mokinio prašymu (raštiškai), siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir 

orumą, įrašai gali būti neviešinami. 
 

V. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 

12. Sutartis sudaroma neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos (-ų) trukmės laikotarpiui ir įsigalioja nuo jos 

pasirašymo dienos. 

13. Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti pakeista mokiniui pakeitus neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

programą. Sutartis gali būti pakoreguota ar nutraukta steigėjo sprendimu keičiant mokyklos tipą. 

14. Sutartis gali būti nutraukta vienai iš šalių pareiškus apie jos nutraukimą arba pažeidus sutarties sąlygas. 
 

VI. GINČŲ SPRENDIMAS 
 

15. Ginčytini ugdymo proceso organizavimo, VSMC veiklos, sutarties pažeidimo klausimai sprendžiami Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 
 

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

 

VII. ŠALIŲ PARAŠAI 
            Mokyklos direktorius  Mokinys 

 

__________________________________ ____________________________________ 
                               (parašas)  (parašas) 

___________________________________ ____________________________________ 
                       (vardas ir pavardė)                                                                                                                                       (vardas ir pavardė) 

Sutartis pakeista________________________________________________________________________________________  

 

             Mokyklos direktorius  Mokinys 

__________________________________ ____________________________________ 
                               (parašas)  (parašas) 

___________________________________ ____________________________________ 
                       (vardas ir pavardė)                                                                                                                                       (vardas ir pavardė) 

 

Sutartis nutraukta _______________________________________________________________________________________ 

 

Mokyklos direktorius  Mokinys 

 

__________________________________ ____________________________________ 
                               (parašas)  (parašas) 

___________________________________ ____________________________________ 
                       (vardas ir pavardė)                                                                                                                                       (vardas ir pavardė) 

 

 


