
PATVIRTINTA 

VšĮ Klaipėdos irklavimo centro 

Direktoriaus _______________ 

Įsakymu Nr. _______________ 

 

SPORTINIO RENGIMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS 

_____________________      Nr. ____________ 

                                                          (data) 

 

VšĮ Klaipėdos irklavimo centras (toliau – Irklavimo centras), juridinio asmens kodas 

140706530, esanti Gluosnių skg. 8, LT – 91250, Klaipėda, atstovaujama direktoriaus Liudviko 

Alberto Mileškos, veikiančios pagal VšĮ Klaipėdos irklavimo centro įstatus ir 

Tėvas (mama, globėjas) (toliau – Paslaugos gavėjas), pateikęs prašymą registro Nr._______ 

atstovaujantis ____________________________________________________________________ 

                                                                                                                   ( vaiko vardas,  pavardė, gimimo data  ) 

Interesus (toliau – Ugdytinis), sudarė šią sutartį. 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS. 

 

1. Irklavimo centro ir Paslaugos gavėjo susitarimas dėl sportinio rengimo paslaugos pagal 

irklavimo ir baidarių – kanojų irklavimo sporto šakų ugdymo programas.  

  

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI. 

 

2. Irklavimo centras įsipareigoja: 

2.1 užtikrinti kokybišką sportinio rengimo paslaugų teikimą pagal irklavimo ir baidarių – 

kanojų sporto šakų sportinio rengimo ir neformalaus ugdymo programas, taikant 

šiuolaikiškas treniravimo metodikas ir technologijas.  

2.2 organizuoti sportinio rengimo procesą vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais; 

2.3 sudaryti Ugdytiniui saugias ir sveikas sportinio rengimo sąlygas užsiėmimų metu; 

2.4 teikti Paslaugos gavėjui informaciją apie Ugdytinio sportinį rengimą, pažangą, elgesį, 

lankomumą ir kitą, su sportiniu rengimu susijusią, informaciją; 

2.5 užtikrinti, kad Ugdytinio sportinį rengimą vykdys kvalifikuoti treneriai ir kiti specialistai; 

2.6 padėti Ugdytiniui įgyvendinti įvairius jo sportinius interesus, formuoti dorovės ir sveikos 

gyvensenos pagrindus, lavinti gebėjimą jais vadovautis, diegti sportininkui darbštumo, 

atsakomybės, pilietiškumo, pasitikėjimo, savarankiškumo, atvirumo, iniciatyvumo ir 

reiklumo sau principus; 



2.7 supažindinti Paslaugos gavėją ir Ugdytinį su Irklavimo centro saugaus sportininkų 

elgesio  irklavimo treniruočių metu taisyklėmis ir kitais dokumentais, 

reglamentuojančiais Irklavimo centro veiklą (visi dokumentai skelbiami internetinėje 

https://klaipedosirklavimas.lt/ svetainėje); 

2.8 tvarkyti ir naudoti Ugdytinio asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos bei 

statistikos tikslais; 

2.9 taikyti lengvatas už teikiamas sportinio rengimo paslaugas Irklavimo centro valdymo 

organų nustatyta tvarka, Paslaugos gavėjui pateikus reikiamus dokumentus; 

3. Paslaugos gavėjas įsipareigoja: 

3.1 bendradarbiauti su treneriais ir kitais Irklavimo centro darbuotojais, sprendžiant 

Ugdytinio sportinio rengimo klausimus; 

3.2 laikytis Irklavimo centro saugaus sportininkų elgesio irklavimo treniruočių metu 

taisyklių; 

3.3 informuoti Irklavimo centrą apie pasikeitusius kontaktinius duomenis; 

3.4 Ugdytiniui susirgus ar ketinant neatvykti į treniruotę ar varžybas, nedelsiant informuoti 

trenerį, nurodant neatvykimo priežastį ir laikotarpį; 

3.5 užtikrinti, kad Ugdytinis: 

3.5.1 laikytųsi Irklavimo centro saugaus sportininkų elgesio irklavimo treniruočių 

metu taisyklių ir kitų dokumentų, reglamentuojančių Irklavimo centro veiklą; 

3.5.2 punktualiai ir reguliariai lankytų užsiėmimus, turėtų treniruotėms ir varžyboms 

reikalingą sportinę aprangą, dalyvautų Irklavimo centro organizuojamuose 

renginiuose; 

3.5.3 reguliariai tikrintųsi sveikatą sporto medicinos centre ir pateikti informaciją apie 

sveikatos pažymos galiojimo laikotarpį (nepateikus informacijos, treneris turi teisę 

nepriimti Ugdytinio į treniruotę); 

3.5.4 pagarbiai elgtųsi su treneriu, aptarnaujančiu personalu ir kitais Irklavimo centro 

bendruomenės nariais; 

3.5.5 leisti Ugdytinio asmens duomenis tvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka; 

3.5.6 leisti Ugdytinį fotografuoti, daryti vaizdo įrašus treniruočių ir varžybų metu ir 

skelbti Irklavimo centro internetinėje svetainėje; 

3.5.7 sumokėti Irklavimo centro valdymo organų nustatytą mėnesinį mokestį (toliau – 

Mokestis) už sportinio rengimo paslaugos teikimą ne vėliau kaip iki einamojo 

mėnesio 15 d.; 

3.5.8 atlyginti Irklavimo centrui dėl Ugdytinio kaltės padarytą žalą; 

3.5.9 nedelsiant informuoti Irklavimo centrą apie Ugdytinio sveikatos sutrikimus, į 

kuriuos turėtų atsižvelgti Irklavimo centro treneris ir kiti darbuotojai. 

 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS. 

 

4.  Sutarties įsigalioja _____________________________ ir galioja: 

4.1 iki sutarties nutraukimo. 

5. Atskiru šalių sutarimu sutartis gali būti pakoreguota ir/ar papildyta. Sutarties pakeitimai ir 

papildymai įforminami priedu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis. 

https://klaipedosirklavimas.lt/


 

6. Sutartis gali būti nutraukta: 

6.1 Irklavimo centras turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, jeigu Ugdytinis 4 savaites 

be pateisinamos priežasties nelankė treniruočių, o Paslaugos gavėjas neinformavo 

Irklavimo centro darbuotojų arba Paslaugos gavėjas laiku nesumokėjo Mokesčio. 

Sutarties nutraukimas nepanaikina Paslaugos gavėjo pareigos sumokėti įsiskolinimo už 

sportinio rengimo paslaugas; 

6.2 Paslaugos gavėjas turi teisę nutraukti šią sutartį pateikęs prašymą elektroniniu paštu  

info.irklavimas@gmail.com  arba pristatęs į Irklavimo centrą ir būti visiškai 

atsiskaitęs su Irklavimo centru už suteiktas paslaugas iki sutarties nutraukimo. 

7. Jei Paslaugų gavėjas vengia laiku atsiskaityti už suteiktas paslaugas, Irklavimo centras, 

siekiant išieškoti skolą, turi kreiptis į skolų išieškojimo paslaugas teikiančias įstaigas, tokiu 

atveju perleidžiant reikalavimo teisę trečiam asmeniui. Papildomos Irklavimo centro 

išlaidos, susijusios su įsiskolinimų išieškojimu, yra dengiamos Paslaugų gavėjo sąskaita.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS. 

 

8. Visi ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami derybomis. Nesusitarus, ginčai 

sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

9. Pasirašydamas šią sutartį, Paslaugos gavėjas patvirtina, kad Irklavimo centro internetinėje 

svetainėje https://klaipedosirklavimas.lt/ yra susipažinęs su Irklavimo centro saugaus 

sportininkų elgesio irklavimo treniruočių metu taisyklėmis, „Sportuoti norinčių asmenų 

priėmimo į VšĮ Klaipėdos irklavimo centrą tvarkos aprašu ir visais priedais, VšĮ 

Klaipėdos irklavimo centro mokesčio už sportinio rengimo paslaugos teikimą 

nustatymo, mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašu ir jo priedais ir sutinka laikytis 

juose nustatyto įsipareigojimų, reikalavimų, nurodymų.  

10. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią ( po 1 kiekvienai 

šaliai). 

 

Sutarties šalių parašai: 

VšĮ Klaipėdos irklavimo centras              ___________________           _Liudvikas Mileška___ 

Direktorius                                                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 

 

A. V.  

 

Paslaugos gavėjas                                     ___________________          ___________________ 

                                                                             (parašas)                                    (vardas ir pavardė) 

 

https://klaipedosirklavimas.lt/

