
PATVIRTINTA  

Jurbarko sporto centro direktoriaus 

2021 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VĮ-169 
 

UGDYTINIO PRIĖMIMO Į JURBARKO SPORTO CENTRĄ 

S U T A R T I S 
 

20__m. __________________mėn. ____d. Nr._______ 
 

Jurbarkas 
 

Jurbarko sporto centras (toliau – Sporto centras),  įstaigos kodas  191821075, Vytauto 

Didžiojo g.  35A, Jurbarkas, atstovaujamas direktoriaus 

_________________________________________________________________________________, 
 

 ir tėvas/globėjas/rūpintojas ____________________________________________________ (toliau –  
(vardas pavardė) 

 

Klientas), _________________________________________________________________________ 
(adresas, telefono numeris, elektroninis paštas) 

 

________________________, toliau kartu šioje sutartyje vadinami sutarties šalimis, sudaro šią sutartį: 
 

 

I SKYRIUS 

SUTARTIES OBJEKTAS 
 

Sporto centras įsipareigoja ugdyti Kliento dukrą/sūnų ______________________________ 
 

_______________________________________________________ (toliau – Ugdytinis), gimusią (-į) 
(vardas pavardė) (gimimo data) 

 

besimokančią (-tį) __________________________________________________________________ 
(mokymosi įstaigos pavadinimas) 

 

pagal sportinio ugdymo ir/ar neformaliojo sportinio ugdymo (toliau – sportinis ugdymas) programas ir 

pagal galimybes sudaryti sąlygas tenkinti jos/jo sporto saviraiškos poreikius. 
 

II SKYRIUS 

SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

1. Sporto centras įsipareigoja:  

1.1. teikti Ugdytiniui mokamas sportinio ugdymo paslaugas. Ugdyti ir treniruoti jį 

________________________________________ sporto šakos skyriuje; 
(sporto šakos pavadinimas)  

1.2. užtikrinti sportinio ugdymo paslaugų teikimą pagal Ugdytinio pasirinktos sporto šakos 

sportinio ugdymo programą; 

1.3. ugdymo procesą organizuoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės 

aktais, Sporto centro nuostatais; 

1.4. sportinės veiklos organizavimą grįsti lygių galimybių, veiksmingumo ir tęstinumo 

principais; 

1.5. ugdyti dorovės, tautines, pilietines bei patriotines nuostatas; 

1.6. sudaryti Ugdytiniui saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas, prisiimti atsakomybę už 

Ugdytinio saugumą užsiėmimų metu; 

1.7. objektyviai vertinti sportinius pasiekimus; 

1.8. užtikrinti, kad Ugdytinį ugdys kvalifikuoti specialistai; 

1.9. informuoti Klientą apie mokestį (pasikeitusį) už Ugdytinio sportinį ugdymą; 

1.10. užtikrinti, kad Sporto centro ugdytinio asmens duomenys būtų renkami, kaupiami, 

sisteminami vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymu (1 priedas). 

2. Klientas įsipareigoja: 

2.1. laiku sumokėti Sporto centro steigėjo nustatytą mėnesinį sportinio ugdymo mokestį (2 

priedas); 

2.2. užtikrinti, kad Ugdytinis: 

2.3.1. laikysis Sporto centro vidaus tvarkos taisyklių ir kitų dokumentų, reglamentuojančių 

Sporto centro  bendruomenės narių veiklą;  

2.3.2. reguliariai dalyvaus treniruotėse, sąžiningai atliks kontrolinius normatyvus, dalyvaus 

varžybose; 

2.3.3. laikysis etikos normų bendraujant su sportininkais, treneriais ir kitais Sporto centro 

bendruomenės nariais;  

2.3.4. reguliariai tikrinsis sveikatą, nedelsiant informuos Sporto centrą apie Ugdytinio 

sveikatos sutrikimus. 

2.3.5. turės tinkamą sporto aprangą bei avalynę; 

2.4. atlyginti Sporto centrui dėl Ugdytinio kaltės padarytą žalą (pagal LR Civilinio kodekso 

6.276 str.); 

2.5. Ugdytiniui nusprendus nebelankyti Sporto centro arba pereiti į kitą sportinio ugdymo 

įstaigą, sporto klubą nepasibaigus sutarčiai, informuoti trenerį ar Sporto centrą, pateikiant raštišką 

prašymą Sporto centrui ir atsiskaityti su Sporto centru. 
 

III SKYRIUS 

SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 
 

3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sportinio ugdymo programos 

pabaigos. 

4. Sutartis gali būti pakoreguota arba nutraukta: 

4.1. šalių raštišku susitarimu; 

4.2. kai sutarties šalys nevykdo įsipareigojimų; 

4.3. kitais teisės aktuose numatytais pagrindais. 
 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

5. Ginčytini sportinio ugdymo proceso organizavimo, Sporto centro veiklos, sutarties 

vykdymo klausimai sprendžiami Sporto centro taryboje arba skundžiami Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

6. Sutarties šalys pareiškia, kad perskaitė sutartį, suprato jos turinį ir ją pasirašė kaip 

dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus. 

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

kiekvienai sutarties šaliai). 

8. Pasikeitus adresams, telefonų numeriams, banko rekvizitams sutarties šalys įsipareigoja 

apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą. 

9. Sutarties priedai laikomi neatskiriama šios sutarties dalimi; 

10. Sutartyje neaptartos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nuostatomis. 
 

Sutarties šalių parašai : 

 

Direktorius                          ________________                  ________________________________ 
(pareigos)                                   (parašas)                                                     (vardas, pavardė)  

   A.V 

 

 

Klientas                             ________________                  ________________________________ 
(pareigos)                                   (parašas)                                                     (vardas, pavardė) 

  



1 priedas 

 

TĖVŲ/GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

20     m.    d. 

 

Jurbarkas 

 

Aš       sutinku,  
(vardas, pavardė) 

kad Jurbarko sporto centras (toliau – Sporto centras), adresas Vytauto Didžiojo g. 35A, Jurbarkas, kurio 

duomenys saugomi ir kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191821075, 

vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Sporto centro kaip sporto įstaigos funkcijų, nustatytų 

teisės aktuose, tinkamo vykdymo tikslu, tvarkytų (rinktų, kauptų, sistemintų) ir/ar perduotų tretiesiems 

asmenims (Sporto įstaigoms ir kitiems juridiniams asmenims, turintiems teisę gauti tokius duomenis) 

 

 

      
(Ugdytinio vardas, pavardė) 

 

asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, amžius, lytis, gimtoji kalba, pilietybė, 

gyvenamoji vieta, deklaruota gyvenamoji vieta, Ugdytinio tėvų gyvenamoji vieta, Ugdytinio priėmimo 

į Sporto centrą, išregistravimo iš Sporto centro data, informacija apie šeimyninę padėtį (kai tai daro 

įtaką lengvatoms ir pan.), informacija, susijusi su Ugdytinio sveikatos būkle, Ugdytinio pasiekimai. 

 

Kiti asmens duomenų naudojimo tikslai Sutinku * Nesutinku * 

Ugdytinio fotografavimas, filmavimas Sporto centro 

veiklos viešinimo tikslu įvairių veiklų, renginių metu 

Sporto centro teritorijoje 

  

Ugdytinio fotografavimas, filmavimas Sporto centro 

veiklos viešinimo tikslu įvairių veiklų, renginių metu 

už Sporto centro ribų 

  

Vaizdo medžiagos (Ugdytinio nuotraukų, filmuotos 

medžiagos) skelbimas Sporto centro patalpose 

esančiuose stenduose Sporto centro veiklos 

viešinimo tikslu 

  

Vaizdo medžiagos (Ugdytinio nuotraukų, filmuotos 

medžiagos) skelbimas Sporto centro ir grupių 

socialinių tinklų paskyrose Sporto centro veiklos 

viešinimo tikslu 

  

Vaizdo medžiagos (Ugdytinio nuotraukų, filmuotos 

medžiagos) skelbimas Sporto centro internetiniame 

puslapyje Sporto centro veiklos viešinimo tikslu 

  

Ugdytinio atvaizdų, Ugdytinio atvaizdų 

panaudojimas skrajutėse, plakatuose ir kitose 

informacinėse priemonėse Sporto centro veiklos 

organizavimo tikslais 

  

Asmens duomenų (vardo, pavardės, mokymosi 

įstaigos pavadinimo paskelbimas viešųjų renginių 

metu Sporto centro teritorijoje Sporto centro įvairių 

renginių, veiklų organizavimo tikslu 

  

Asmens duomenų (vardo, pavardės, mokymosi 

įstaigos pavadinimo paskelbimas viešųjų renginių 

metu už Sporto centro ribų Sporto centro įvairių 

renginių, veiklų organizavimo tikslu 

  

*Jums tinkamą atsakymą pažymėkite × 

 

Pareiškiu, kad šis sutikimas yra duotas laisva valia, kad tai yra rašytinis pareiškimas, jog esu 

informuotas (a) apie asmens duomenų tvarkymo tikslus. 

Šis sutikimas duotas su sąlyga, kad informacija bus naudojama tik šiame sutikime 

nurodytiems tikslams vykdyti, o gauti asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

Esu informuota (-as), kad Vaizdo medžiaga Sporto centro internetiniame puslapyje bus 

saugoma 2 metus, Vaizdo medžiaga gali būti perduota saugoti į Sporto centro archyvą (metraštį). 

Interneto puslapyje skelbiamai vaizdo medžiagai taikomos apsaugos priemonės: antivirusinė programa, 

svetainės administratoriui suteikti prisijungimo slaptažodžiai. 

Esu informuotas (-as), kad turiu teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, teisę susipažinti su 

asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis, įgyvendinti 

asmens duomenų perkėlimo teisę, įgyvendinti teisę būti pamirštam. 

Šis sutikimas sudaromas dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai sutarties šaliai). 

 

 

     
(parašas, vardas, pavardė) 

 

 

      

 

 

2 priedas 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA 
 

Informuojame, kad vadovaujantis 2016 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu Nr. T2- 327 „Dėl mokesčio už ugdymą Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto 

centre nustatymo“ su pakeitimais nuo 2017 m. sausio 1 d. už ugdymą (treniruotes) nustatytas 2 eurų 

mėnesinis mokestis. 

 

Nuo mokesčio už ugdymą (treniruotes) mokėjimo atleidžiami: 
 

1. Šeimų, gaunančių socialinę pašalpą vaikai (globotiniai, rūpintiniai); 

2. Lietuvos Respublikos rinktinių nariai (kol yra rinktinių sudėtyje); 

3. Ugdytiniai, kai dėl nepaprastosios padėties, ekstremalios situacijos, epidemijos arba 

karantino laikotarpiu ugdymo procesas stabdomas. 


