
 

 

PATVIRTINTA 

Marijampolės sporto centro direktoriaus     

2022 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V- 1 (1.4.)  

 

MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRO 

SPORTINIO UGDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS 

 

________ m. ___________________ d. Nr. _____ 
(Sutarties pasirašymo data) 

 

 Marijampolės sporto centras (toliau – Centras), įstaigos kodas 305562124, esantis Sporto g. 1, LT-

68230 Marijampolėje, atstovaujamas direktoriaus Karolio Baužos (toliau – Paslaugų teikėjas) ir 

ugdytinis, sudaręs su Paslaugų teikėju sutartį, arba ugdytinio tėvas/globėjas (toliau sutartyje – Paslaugos 

gavėjas)______________________________________________________________________________ 
(Ugdytinio arba tėvų/globėjų vardas, pavardė) 

 

 

(gyvenamosios vietos adresas, telefonas, el. pašto adresas) 

 

 atstovaujantis savo arba vaiko ___________________________________________________________ 
                   (reikiamą pabraukti)                               (VARDAS, PAVARDĖ (DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS); gimimo data) 

 

__________________________________________________________ interesus, sudarome šią sutartį. 

   
(mokykla, klasė) 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1. _________________________________________ sportinio ugdymo paslaugų suteikimas.  

              
(sporto šakos pavadinimas) 

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

2. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 

2.1. užtikrinti sportinio ugdymo paslaugų teikimą pagal pasirinktą sporto šaką;  

2.2. organizuoti sportinio ugdymo procesą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais 

teisės aktais, įstaigos nuostatais; 

2.3. užtikrinti, kad sportinė veikla vyktų saugioje aplinkoje, esant reikalui būtų suteikta pirmoji 

medicinos pagalba; 

2.4. teikti Paslaugų gavėjui informaciją apie ugdytinio sportinio ugdymo pasiekimus ir elgesį; 

2.5. ugdyti sportinių tikslų siekimo, vertybių ir savikontrolės principus, formuoti sveikos 

gyvensenos pagrindus. 

3. Paslaugų gavėjas įsipareigoja: 

3.1. užtikrinti, kad ugdytinis, prieš pradedant lankyti treniruotes, pasitikrintų sveikatą asmens 

sveikatos priežiūros įstaigoje ir Centrui pateikti sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma 027/a);  

3.2. užtikrinti ugdytinio punktualų ir reguliarų treniruočių lankymą, dalyvavimą varžybose, 

informuoti trenerį apie nedalyvavimo treniruotėse ir varžybose priežastis; 

3.3. bendradarbiauti su treneriu ir Centro administracija, sprendžiant sportinio ugdymo klausimus, 

aktyviai dalyvauti tėvams/globėjams skirtuose renginiuose; 

3.4. informuoti apie ugdytinio sveikatos sutrikimus, į kuriuos turėtų atsižvelgti treneris: 

 

_____________________________________________________________________________________ 
(ligos, vartojami medikamentai) 

 
3.5. pateikti Sportinio ugdymo paslaugų teikėjui lengvatoms taikyti reikalingus dokumentus ir 

pažymas (po ligos pirmo užsiėmimo metu pateikti raštišką laisvos formos raštą apie ligos laikotarpį);
 



 

 

3.6. užtikrinti, kad treniruotes lankantis ir (ar) sporto varžybose dalyvaujantis ugdytinis 

pasitikrintų sveikatą du kartus per metus sporto medicinos kabinete; 

3.7. užtikrinti, kad ugdytinis laikytųsi Paslaugų teikėjo vidaus tvarkos taisyklių; 

3.8. laiku mokėti nustatytą mokestį už sportinį ugdymą; 

3.9. Paslaugos gavėjui yra žinoma, jis neprieštarauja ir pasirašydamas šią sutartį duoda sutikimą 

Paslaugos teikėjui (Centro treneriui), atstovauti ugdytinio interesus sportinės veiklos metu, kelionėse, 

varžybose, o įvykus traumai – gydymo įstaigose;  

3.10. Paslaugos gavėjui yra žinoma ir jis neprieštarauja, kad Paslaugų teikėjas sporto 

populiarinimo ir Centro reklamos tikslais naudos ugdytinio nuotraukas ir video reportažus, padarytus 

treniruočių, varžybų ar kitų su Centro veikla susijusių renginių metu. 

3.11. Paslaugos gavėjas privalo įsigyti lankomumo sistemos žetoną savo lėšomis, jeigu neturi 

tinkamo elektroninio moksleivio pažymėjimo. 

 

III. PASLAUGŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA 

 

4. Paslaugų gavėjas privalo mokėti mokestį už sportinio ugdymo paslaugas pagal Marijampolės 

savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą įkainį. Nustatytas mokestis pervedamas į atsiskaitomąją 

sąskaitą LT67 7044 0901 0031 2556 AB SEB banke arba atsiskaitant Perlo terminale, pateikiant 

kvitą. Mokestis mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos. 

5. Mokesčio už sportinį ugdymą permoka grąžinama į Paslaugos gavėjo sąskaitą, pateikus 

prašymą Centro direktoriui. 

6. Krepšinio treniruotes lankantys ugdytiniai sumoka Lietuvos krepšinio federacijos metinės 

narystės kortelės mokestį, kad ugdytinis galėtų dalyvauti visuose Lietuvos čempionatuose.   

 

IV. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR 

NUTRAUKIMAS 

 

7. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. 

8. Sutartis gali būti pakoreguota arba nutraukta abiejų šalių susitarimu. 

9. Paslaugų gavėjas turi teisę nutraukti šią sutartį įspėjęs Paslaugų teikėją raštu ir atsiskaitęs su 

Paslaugų teikėju už suteiktas sportinio ugdymo paslaugas.  

10. Centras turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, nesumokėjus mokesčio už sportinį 

ugdymą daugiau kaip vieną mėnesį. 

 

V. ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS 

 

11. Nutraukus sutartį, Paslaugos gavėjas privalo padengti susidariusi įsiskolinimą. 

12. Sutarties Šalys pareiškia, kad perskaitė sutartį, suprato jos turinį ir ją pasirašė kaip dokumentą, 

atitinkantį jų valią ir tikslus. 

13. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik sudaryti raštu. 

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

šaliai). 

 

PASLAUGOS  TEIKĖJAS:      PASLAUGOS GAVĖJAS: 

Marijampolės sporto centras      _______________________ 

Sporto g. 1, Marijampolė, LT-68230        (vardas, pavardė) 

Įstaigos kodas 305562124                                                              

a/s LT67 7044 0901 0031 2556      

AB SEB bankas, banko kodas 70440     _______________________ 

Tel. 8 343 72663                     (gyvenamoji vieta) 

El. paštas info@marijampolessportocentras.lt         

 

Direktorius Karolis Bauža _______________    _________________________
     (parašas)                                               (parašas) 

 


