Vilniaus saugaus miesto centras
Dviračių vairuotojų mokymo
programos „Vairuoju dviratį“

Priedas Nr. 2

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS Nr. _______

201_ m.__________-_____ d.
Vilnius
_____________________________________________________________, atstovaujamas
Paslaugos gavėjo (ugdytinio) vardas, pavardė, asmens kodas

______________________________________________________________________________,
Ugdytinio vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė

gyvenančio ________________________________________________________________, toliau vadinamas
Paslaugos gavėju, ir Vilniaus saugaus miesto centro, atstovaujamo direktoriaus Dariaus Lesicko, veikiančio
pagal centro nuostatus, toliau vadinama Paslaugos teikėju sudarė šią paslaugų teikimo sutartį (toliau vadinama
Sutartimi):

Sutarties objektas
1. Paslaugos gavėjo (ugdytinio) dalyvavimas Paslaugos teikėjo vykdomoje dviračių vairuotojų mokymo
programoje „Vairuoju dviratį“ (toliau Programa), kuri bus vykdoma 2017 – 2018 mokslo metais, pagal iš
anksto su Paslaugos gavėju suderintą grafiką (
mėn.).
Paslaugos kaina ir atsiskaitymo tvarka
2. Paslaugos gavėjas atsiskaito su Paslaugos teikėju už suteiktas mokymo paslaugas Sutartyje nurodytą
kainą. Paslaugos kaina už teorinius ir praktinius užsiėmimus- 10,00 Eur. per vieną paslaugos teikimo mėnesį.

Įsipareigojimai
3. Paslaugos gavėjas patvirtina, kad:
3.1. Programoje dalyvaujantis vaikas (ugdytinis) yra besimokantis bendrojo ugdymo įstaigoje (pagal
pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas).
4. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
4.1. Teikti paslaugas Paslaugos gavėjui kaip tai apibrėžta mokymo programoje.
4.3. Užtikrinti, kad Paslaugų gavėją ugdys LR švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus atitinkantys
neformaliojo švietimo mokytojai.

Sutarties galiojimas
5. Sutartis pasibaigia įvykdžius numatytą mokymo programą.

Baigiamosios nuostatos
6. Sudaryta Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
7. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja sudaryti tik raštu. Žodinės išlygos neturi juridinės
galios.
8. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
9. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

Sutarties šalys ir parašai:
Paslaugos teikėjas

Paslaugos gavėjas

Vilniaus saugaus miesto centras

_________________________________
Paslaugų gavėjo (ugdytinio) vardas, pavardė

Architektų g. 166, LT-04203 Vilnius

________________________________
Ugdytinio vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė

Tel.:(85) 234 39 44

_________________________________
Gyvenamosios vietos adresas

El.paštas.: rastine@vismc.lt

__________________________________

Direktorius

_________________________________
Telefonas (-ai)

Darius Lesickas_______________________
A.V.

_________________________________
Parašas

