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NEFORMALIOJO UGDYMO PLAUKIMO BASEINE SUTARTIS 
 

Data   Nr.  
 
 

SUTARTIES ŠALYS 
 

Paslaugų teikėjas 
Pavadinimas MB „Moku plaukti“ 
Bendrijos kodas 304833494 
Buveinės adresas Maironio g. 38-8, LT-44248 

Kaunas 
Tel. Nr. +370 620 77 480 
El. p. info@mokuplaukti.lt 
Banko sąskaitos 
rekvizitai 

LT973500010003556732 Bankas 
Paysera 

Atstovas Direktorius Paulius Jonavičius 
  

 

Vaiko duomenys 
Vardas, Pavardė  
Gimimo data  
Gyv. adresas  

 
Atstovaujamas (-a) tėvų (globėjų/ rūpintojų) 

Vardas, Pavardė  
Gyv. adresas  

Telefono Nr.  
El. p.  

  
 

1. SUTARTIES DALYKAS 
1.1. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais vykdyti Vaiko neformalųjį 

mokymo plaukti ugdymą baseine pagal neformalaus švietimo sportinio/sveikatingumo plaukimo programą, sudarant 
sąlygas tenkinti jo (-s) saviraiškos poreikius, o Tėvai (globėjai/ rūpintojai), įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su 
Paslaugų teikėju šioje Sutartyje nustatyta tvarka. 

1.2. Paslaugų teikimo vieta –                                                                                                                            , esantis baseinas. 
1.3. Paslaugų teikimo tvarkaraštis 
 

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
2.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja: 

2.1.1. Užtikrinti kokybišką Vaiko neformalųjį mokymo plaukti ugdymą baseine.  
2.1.2. Užtikrinti Vaiko priežiūrą, saugą, sveikatą ir žalingų įpročių prevenciją plaukimo treniruočių metu; 
2.1.3. Teikti Vaiko tėvams (globėjams/ rūpintojams) informaciją apie vaiko neformalaus ugdymosi pasiekimus; 
2.1.4. Siekti sąveikos ir abipusio supratimo dėl Vaiko ugdymo; 
2.1.5. Kviesti tėvus (globėjus, rūpintojus) į baseine vykstančius renginius; 
2.1.6. Laikytis konfidencialumo. Užtikrinti Vaiko duomenų saugumą, privatumą, neatskleisti ir neviešinti informacijos 

apie nepilnamečius ir jų šeimas žiniasklaidai bei kitiems tretiesiems asmenims; 
2.1.7. Ugdyti Vaikų savarankiškumo, sveikos gyvensenos, sportiškumo, socialinius įgūdžius; 
2.1.8. Supažindinti su baseino naudojimosi taisyklėmis; 
2.1.9. Laiku informuoti Vaiko tėvus (globėjus/ rūpintojus) Vaikui susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui; 
2.1.10. Imtis visų būtinų priemonių siekiant išvengti COVID-19 (koronaviruso pandemijos) grėsmės, tačiau kilus bent 

menkiausioms abejonėms dėl kilusio pavojaus nedelsiant kreiptis į atitinkamas sveikatos priežiūros įstaigas ir 
pranešti Vaiko tėvams (globėjams/ rūpintojams) bei vykdyti pareigas nustatytas LR Vyriausybės ir kitų 
institucijų teisės aktų pagrindu. 

2.2. Paslaugų teikėjo teisės ir atsakomybės ribojimas: 
2.2.1. Paslaugų teikėjas neatsako už Vaikų paliktus ir (ar) pamestus plaukimo treniruočių metu Vaiko daiktus ir 

neatlygina dėl to patirtų nuostolių. Paslaugų teikėjas rekomenduoja Vaikui neturėti su savimi brangių daiktų, 
mobiliųjų telefonų, kompiuterių ir kitos technikos; 

2.2.2. Paslaugų teikėjas nėra atsakingas už Vaiko sveikatos sutrikimus, nelaimingų atsitikimų metu kilusią bet kokią 
žalą, išskyrus, jeigu tokia žala kilo dėl Paslaugų teikėjo kaltės. Paslaugų teikėjas rekomenduoja apdrausti Vaiko 
sveikatą ir nelaimingų atsitikimų riziką; 

2.2.3. Paslaugų teikėjas yra atsakingas už Vaiko saugumą nuo Vaiko perdavimo treneriui iki grąžinimo tėvams (t.y. tik 
plaukimo treniruočių laiku, kol Vaikas yra Paslaugų teikėjo žinioje). 

2.3. Tėvai (globėjai/ rūpintojai) įsipareigoja: 
2.3.1. Patikrinti Vaiko sveikatą medicinos įstaigoje prieš atvedant į pirmąją plaukimo treniruotę ir atvesti Vaiką į 

mokymo plaukti treniruotes tik, jeigu gydytojo sprendimu mokymo plaukti neformaliojo ugdymo veikla nedarys 
neigiamos įtakos Vaiko radai ir sveikatai. Tėvai (globėjai/ rūpintojai) privalo nedelsiant informuoti Paslaugų 
teikėją dėl pasikeitusios Vaiko sveikatos, atsiradusių sutrikimų ar kitokių veiksnių, kurie gali pakenkti Vaikui dėl 
mokymo plaukti vykdomų treniruočių. Visa dėl tokių veiksmų kylanti žala tenka Vaiko tėvams (globėjams/ 
rūpintojams); 
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2.3.2. Suteikti reikalingą informaciją apie Vaiką ir jo sveikatą, jeigu tai gali turėti neigiamos įtakos Vaiko sveikatai. 
Užtikrinti, jog Vaikas yra sveikas ir neturi jokių sveikatos sutrikimų, problemų, kurios gali turėti įtakos/ žalos 
Vaikui, Vaiko sveikatai atsiradimą ar negalėjimą įvykdyti mokymo plaukti programos; 

2.3.3. Vaikui susirgus, nedelsiant informuoti trenerį; 
2.3.4. Prisiimti atsakomybę bei atlyginti nuostolius Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenims, jei jų Vaikas  plaukimo 

pamokų  metu savo kaltais veiksmais padarytų žalos Paslaugų teikėjui, baseinui ar kitiems mokymo plaukti 
dalyviams; 

2.3.5. Laikytis baseino vidaus tvarkos taisyklių; 
2.3.6. Užtikrinti Vaiko punktualų ir reguliarų  plaukimo pamokų lankymą; 
2.3.7. Informuoti Paslaugų teikėjo trenerį Vaikui susirgus, kad laikinai dėl ligos nelankys plaukimo  pamokų; 
2.3.8. Laiku mokėti mokestį už Vaiko plaukimo pamokų lankymą baseine; 
2.3.9. Už Vaiko padarytą žalą Paslaugų teikėjui ar baseinui atlyginti LR įstatymų nustatyta tvarka; 
2.3.10. Tėvai / globėjai sutinka kad: 

- esant reikalui, baseino sveikatos priežiūros specialistas (-ė)/ treneris (-ė), suteiktų Vaikui medicininę 
pagalbą, nepažeidžiant Vaiko orumo ir privatumo patikrinant higieną; 

- treneris gali turėti fizinį kontaktą su Vaiku, siekdamas užtikrinti saugumą, mokydamas jį judesio technikos. 
 
2.4. Vaiko įsipareigojimai, kuriuos užtikrina ir dėl kurių atsakingi Tėvai (globėjai/ rūpintojai): 

2.4.1. Nustatytu laiku lankyti treniruotes pagal pasirinktą tvarkaraštį; 
2.4.2. Laikytis Paslaugų teikėjo patvirtintų vidaus tvarkos taisyklių; 
2.4.3. Gerbti trenerius, kartu sportuojančius draugus, baseino darbuotojus; 
2.4.4. Tausoti baseino įrangą ir inventorių; 
2.4.5. Nevartoti draudžiamų medikamentų (dopingo), narkotikų, alkoholio, rūkalų (elektroninių cigarečių ir energinių 

gėrimų) ir kitų sveikatai kenksmingų medžiagų. 
 

3. ATSISKAITYMO TVARKA 
3.1. Už plaukimo treniruočių lankymą Tėvai (globėjai/ rūpintojai) moka Paslaugų teikėjui pagal šioje Sutartyje 1.3 dalyje 

pasirinktą grupę ir jos numatytą mokestį; 
3.2. Sudarydami sutartį tėvai (globėjai/ rūpintojai) sumoka už pasirinktą paslaugą (Sutarties 1.3 d.) ir papildomai  vieno 

mėnesio dydžio mokestį. Papildomas mokestis užskaitomas už paskutinio vieno mėnesio lankymą. Tokiu būdu Tėvams 
nėra išrašoma sąskaita ir nereikia papildomai mokėti už paskutinį lankomą mėnesį; 

3.3. Mėnesio mokestis mokamas į priekį t. y. iki 7 einamojo mėnesio dienos, pagal Paslaugų teikėjo pateiktą sąskaitą; 
3.4. Nelankius plaukimo treniruočių iki 14 dienų, pinigai negrąžinami. Jeigu vaikas serga ilgiau kaip 14 dienų, pateikus 

rašytinį prašymą su nurodyta priežastimi - kompensuojama pusė sumos už dėl ligos nelankytus užsiėmimus. 
Kompensuojama suma išskaičiuojama iš kito mėnesio įmokos. Paslaugų teikėjas nerenka ir netvarko medicininių 
pažymų su specialiais duomenimis (apie sveikatą), tik momentiškai patikrina informacijos teisingumą ir iškart grąžina 
vaiko tėvams. 

3.5. Laiku nesumokėjus mokesčio ir (ar) per 10 dienų nepranešus apie ketinimus toliau lankyti treniruotes, Vaikas 
išbraukiamas iš grupės sąrašų ir automatiškai be teismo ir atskiro įspėjimo, nutraukiama ši Sutartis. 
 

4. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 
4.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2023 06 22. 
4.2. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį dėl joje numatytų Vaiko ar tėvų (globėjų/ rūpintojų)  

įsipareigojimų nevykdymo, įspėjęs priešingą šalį prieš tris dienas. 
4.3. Tėvai (globėjai/ rūpintojai) turi teisę nutraukti sutartį pagal raštiškai pateiktą prašymą Paslaugų teikėjui prieš 4 savaites 

iki nutraukimo. Tokiu atveju, tėvai (globėjai/ rūpintojai) privalo atsiskaityti už Paslaugų teikėjo iki sutarties nutraukimo 
suteiktas paslaugas. 

4.4. Sutartis gali būti keičiama Paslaugų teikėjo iniciatyva, pasikeitus mokesčiui už plaukimo treniruotes arba kitoms 
aplinkybėms prieš tai įspėjus Vaiko tėvus (globėjus/ rūpintojus). Tokiu atveju, tėvai (globėjai/ rūpintojai) turi teisę 
nesutikti su pasikeitusiomis sąlygomis ir nutraukti sutartį prieš tai atsiskaitę už iki nutraukimo gautas paslaugas. 

4.5. Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią - po vieną kiekvienai šaliai. 
 

5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 
5.1. Vaiko ir tėvų (globėjų/ rūpintojų) pateiktų asmens duomenų valdytojas – MB „Moku plaukt“, bendrijos kodas 

304833494, buveinės adresas Maironio g. 38-8, LT-44248 Kaunas. 
5.2. Vaiko ir tėvų (globėjų/ rūpintojų) pateikti asmens duomenys yra tvarkomi šios Sutarties sudarymo, vykdymo ir 

apskaitos tikslais. 
5.3. Vaiko tėvų (globėjų/ rūpintojų) pateikti ir Paslaugų teikėjo renkami asmens duomenys suprantami kaip duomenys apie: 

Vaiko vardą; Vaiko pavardę; Vaiko gimimo datą; Vaiko gyv. adresą; Vaiko sveikatos būklę (jeigu mokymo plaukti 
veikla gali įtakoti Vaiko raidą ir sveikatą). Be kita ko, Vaiko tėvo (globėjo/ rūpintojo) vardą; Vaiko tėvo (globėjo/ 
rūpintojo)  pavardę; Vaiko tėvo (globėjo/ rūpintojo) gyv. adresą; Vaiko tėvo (globėjo/ rūpintojo) telefono numerį; Vaiko 
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tėvo (globėjo/ rūpintojo) el. pašto adresą; Vaiko tėvo (globėjo/ rūpintojo) banko sąskaitos numerį (jeigu apmoka 
bankiniu pavedimu). 

5.4. Vaiko ir tėvų (globėjų/ rūpintojų) duomenų teisėto tvarkymo kriterijus – asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti 
Sutartį. 

5.5. Vaiko ir tėvų (globėjų/ rūpintojų)  pateikti asmens duomenys saugomi Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po Sutarties 
pasibaigimo momento. 

5.6. Tėvai (globėjai/ rūpintojai), pasirašydami Sutartį, patvirtina, jog yra informuoti ir sutinka, kad: 
5.6.1. Paslaugų teikėjas tvarkytų ir valdytų Vaiko ir tėvų (globėjų/ rūpintojų) asmens duomenis tinkamam užsakytų 

neformalaus mokymo plaukti ugdymo paslaugų suteikimui; 
5.6.2. Asmens duomenys būtų tvarkomi ir valdomi remiantis Reglamento (ES) Nr. 2016/679 nuostatomis; 
5.6.3. Turi teisę būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su duomenimis, reikalauti ištaisyti, 

sunaikinti arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus; 
5.6.4. Taip pat turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 

Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, El. paštas ada@ada.lt).  
5.7. Vaiko tėvas (globėjas/ rūpintojas) gali pasinaudoti aukščiau aprašytomis teisėmis, be kita ko, kreipiantis į Paslaugos 

teikėjo atstovą el. p. info@mokuplaukti.lt arba reg. paštu Maironio g. 38-8, LT-44248 Kaunas. 
 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
6.1. Visi Šalių pranešimai ar kita informacija turi būti pateikiami raštu ir yra laikomi tinkamai įteiktais tuo atveju, jei buvo 

išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu arba įteikti pasirašytinai preambulės dalyje nurodytais adresais. 
6.2. Bet kokie iš šios Sutarties kylantys arba su ja susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat šios Sutarties pažeidimo, 

nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti susitarimo per 30 (trisdešimt) 
dienų, toks ginčas ar nesutarimas sprendžiamas LR įstatymų nustatyta tvarka, teismingumas - Vilniaus miestas. 

6.3. Pasirašydamas šią Sutartį, Tėvų (globėjai/ rūpintojai), pareiškia, kad yra susipažinę su viešai skelbiamomis Paslaugų 
teikimo sąlygomis, vidaus tvarkos taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. 
 

Paslaugų teikėjo vardu: Tėvai (globėjai/ rūpintojai): 
 
____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 
____________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 

 
 
 
 
 
 

ATMINTINĖ DĖL SAUGAUS ELGESIO MOKYMO PLAUKTI BASEINE METU IR VIDAUS TVARKOS 
TAISYKLIŲ 

PRIVALOMA 
1. Įeiti į persirengimo kambarius arba baseiną galima tik leidus treneriui. 
2. Asmeninius daiktus palikti persirengimo kambaryje esančioje spintelėje. Brangius daiktus rekomenduojama palikti 

namuose. Paslaugų teikėjas už daiktų dingimą neatsako. Saugoti ir prisiimti atsakomybę už savo asmeninius daiktus. 
3. Prieš naudodamasis baseinu Vaikas privalo nusiprausti po dušu su muilu ir kempine. 
4. Vykdyti trenerio nurodymus. Netrukdyti užsiėmimo metu kitiems asmenims. 
5. Tausoti Paslaugų teikėjo ir baseino inventorių ir atlyginti už sugadintą turtą. Pasinaudojus priemonėmis, po užsiėmimo jas 

palikti tvarkingai trenerio nurodytose vietose. 
6. Pastebėjus pažeidimus ar įvykus nelaimingam atsitikimui, gaisrui, vagystei, muštynėms informuoti trenerį arba Paslaugų 

teikėjo personalą. 
DRAUDŽIAMA 
1. Įlipti ir išlipti iš baseino bei šokinėti be trenerio leidimo. 
2. Nerti ant galvos į negilią vietą, „skandinti draugus“, tampyti juos už kojų. 
3. Griežtai draudžiama grįžti į baseiną po užsiėmimo (dėl paliktų daiktų kreiptis į Paslaugų teikėjo personalą). 
4. Kramtyti kramtomąją gumą baseino patalpose. 
5. Baseino patalpose patalpose bėgioti, šokinėti, stumdytis, spjaudyti, muštis, triukšmauti. 
6. Draudžiama šlapintis dušuose ir baseline.  
7. Neštis skystą muilą, gėrimus ir pan. stiklinėje taroje. 
8. Fotografuoti kitus plaukimo treniruočių lankytojus baseino patalpose be asmenų sutikimo, be kita ko, viešinti atvaizdus be 

trečiųjų asmenų leidimo 


