
 
 
Ši Sutartis yra sudaroma elektroniniu būdu - t.y. Jums darant žymą apie susipažinimą su Sutartimi 
ir susijusiais dokumentais šioje internetinėje svetainėje Jūs taip pat ir pasirašote sutartį 
patvirtindami, kad sutinkate su sutarties sąlygomis. 
 
Prašome atidžiai perskaityti visas Sutarties sąlygas, nepamiršdami, kad joje yra ir svarbios 
taisyklės, terminai, adresai pranešimams ir kitai informacijai, bei reikalavimai tiek 
tėvams/globėjams, tiek Būrelio dalyviams. 

Neformalaus ugdymo sutartis 
2022 – 2023 mokslo metai 

UAB “EDUKACIJA”, juridinio asmens kodas 304825939, adresas  Juozapavičiaus pr.19a-58,  
Kaunas, Lietuva, atstovaujama direktoriaus Renato Aleknos, veikiančio pagal įstaigos įstatus ir 
Tėvas arba globėjas, atstovaujantis mokinio interesus, (toliau – Mokinio atstovas), sudarė šią 
neformalaus ugdymo sutartį (toliau Sutartis). 

1. SUTARTIES OBJEKTAS 

UAB “Edukacija”  įsipareigoja Mokinio atstovo sūnų, dukrą ar globojamą asmenį (toliau – 
Mokinys) ugdyti pagal neformalaus vaikų ugdymo Bricks4kidz programą 2022 -2023 mokslo 
metų laikotarpiu.  

Mokinio atstovas įsipareigoja sumokėti už teikiamas neformalaus vaikų ugdymo paslaugas 
Sutartyje numatyta tvarka ir terminais. 

2. SUTARTIES SĄLYGOS IR ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

2.1. Sutarties sąlygos: 

2.1.1. Sutarties laikotarpis nuo sutarties pasirašymo iki 2023 metų birželio 30d .  

2.1.2. Sutarties laikotarpiu UAB “Edukacija” įsipareigoja vykdyti neformalaus ugdymo 
užsiėmimus (toliau - Užsiėmimai) mokyklose/darželiuose/Bricks4kidz kūrybingumo centruose 
arba nuotoliniu būdu. 



2.1.3. Užsiėmimai organizuojami vieną kartą per savaitę, kurių kiekvieno trukmė nustatyta 
pasirenkant konkretų Užsiemimą registracijos metu. 

2.1.4. Paslaugų kaina ir apmokėjimo už Užsiėmimus tvarka: 

2.1.4.1. Užsiėmimų vieno mėnesio programos kaina yra nustatyta atskirai pagal pasirinktą 
Užsiėmimo programą ir Užsiėmimo vykdymo vietą. 

2.1.4.2. Užsiėmimų minimalus apmokėjimo laikotarpis yra vienas mėnesis.  

2.1.4.3. Apmokant už viso sutarties laikotarpio užsiėmimus mokslo metų pradžioje yra taikomas 
10% nuolaida; apmokant už pusę mokslo metų (4/5 mėnesius) taikoma 5% nuolaida.  
 
2.1.4.4. Jeigu Užsiėmimuose pradedama lankytis iki kalendorinio mėnesio keturioliktos dienos, 
einamojo mėnesio paslaugų kaina nėra keičiama ir nekompensuojama, pradėjus lankytis 
Užsiėmimuose po einamojo mėnesio keturioliktos dienos – mokestis už sekantį Užsiėmimų 
mėnesį yra mažinamas 50%. Užsiėmimų vykdymo pradžios diena yra įskaitoma į ataskaitinį 
laikotarpį, už kurį turi būti mokama. Šios nuostatos taikomos ir nutraukiant Užsiėmimų teikimą 
ir/ar pasibaigus Sutarčiai. 
 

2.1.4.4. Užsiėmimą mokestis Mokinio atstovo turi būti sumokamas pavedimu į šios sutarties 
2.1.4.6. punkte nurodytais rekvizitais į atsiskaitomąją sąskaitą  LT094010051004233508  Luminor 
banke iki Užsiėmimų mėnesio penktos dienos arba iki pirmojo Užsiėmimo pradžios, jei pradedama 
lankyti Užsiėmimus ne nuo mėnesio pradžios. Mokėjimai atliekami pavedimu už mėnesį, pusmetį 
ar sezoną žemiau nurodytais rekvizitais. 

2.1.4.5. Mokestis už antrą ir toliau sekančius Užsiėmimo mėnesius mokamas avansu iki to mėnesio 
penktos dienos. 

2.1.4.6. Mokėjimai už Užsiėmimus turi būti atliekami nurodant šiuos rekvizitus, kad mokestis būtų 
priimtas ir užskaitytas kaip sumokėtas:  

UAB “Edukacija”   

LT094010051004233508 

Paskirtis: vaiko vardas, pavarde, mokykla. 

3. Užsiėmimai Valstybinių švenčių metu ir mokinių atostogų metu. 

3.1. Mokinių atostogų metu ar valstybinių švenčių dienomis stacionariose klasėse vykdomas 
veiklos nevyksta, vietoje jų organizuojami papildomi nuotoliniai arba kontaktiniai užsiėmimai 
kūrybingumo centruose. 



3.2. Mokinio ligos atveju negalint dalyvauti Užsiėmime, bus suteikta galimybė papildomu laiku 
sudalyvauti Užsiėmime Brick4Kidz kūrybingumo centre arba nuotoliniu būdu. Mokestis už 
praleistus užsiėmimus nėra kitaip kompensuojamas. 

3.3. Nuotolinio Užsiėmimo metu, yra naudojamos mokomosios metodinės priemonės, 
kompiuterinė įranga su vaizdo ir garso įrenginiais, kurių UAB “Edukacija” neįsipareigoja suteikti 
Mokiniui.  

4. UAB “EDUKACIJA” TEISĖS IR PAREIGOS 

4.1. Užtikrinti kokybišką ugdymo programų vykdymą bei saugumą ugdymo procese. 

4.2. Užsiėmimų metu Mokinius aprūpinti ugdymui skirtomis priemonėmis.   

4.3. Neįvykus Užsiėmimui, jeigu jis neįvyko dėl UAB “Edukacijos” kaltės, užtikrinti šio 
Užsiėmimo įvykimą kitu laiku, apie jo laiką iš anksto įspėjus Mokinio atstovą. Užsiėmimas 
nelaikomas neįvykusiu, jei jis neįvyko dėl valstybinės šventės, kai ta diena laikoma nedarbo diena. 
Apie neįvyksiantį Užsiėmimą UAB “Edukacija” privalo informuoti elektroniniu paštu Vaiko 
atstovą ne vėliau kaip vieną (1) dieną iki numatytos Užsiėmimo dienos. 

4.4. Jeigu į Užsiėmimą nesusirinka reikiamas skaičius vaikų, UAB “Edukacija” turi teisę anuliuoti 
pasirašytą Sutartį su Vaiko atstovu, pranešusi ne vėliau kaip 2 kalendorinės dienos iki Užsiėmimų 
pradžios arba, esant galimybei, pasiūlyti pasirinkti lankyti Užsiėmimus kitoje arčiausioje vietoje. 

4.5. Jei Mokinio atstovo atstovo sūnus ar dukra, globotinis yra pašalinami iš Užsiėmimų už 
Lietuvos Respublikos įstatymų ar UAB “Edukacijos” vidaus drausmės ir tvarkos 
taisyklių nesilaikymą, sumokėti už Užsiėmimus pinigai negrąžinami. 

4.6. Nesumokėjus mėnesinio mokesčio už Užsiėmius per vieną (1) mėnesį nuo Užsiėmimų 
pradžios, Mokinys yra pašalinamas iš Užsiėmimų dalyvių sąrašų ir nepriimamas į Užsiėmimus. 
Toku atveju, Mokinio atstovui išlieka pareiga sumokėti už UAB “Edukacijos” Užsiėmimus, 
kuriuose dalyvavo Vaiko atstovo sūnus ar dukra iki pašalinimo iš Užsiėmimų sąrašų. 

4.7. UAB “Edukacija” turi teisę pareikalauti kompensuoti iš Mokinio atstovo visas su skolos 
administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas, o taip pat kaupti, viešinti ir tretiesiems asmenims, 
užsiimantiems skolos išieškojimo veikla, perduoti informaciją apie laiku neatsiskaičiusį klientą. 

4.8. UAB “Edukacija” nėra atsakinga už pamestus ir dingusius vaikų daiktus. 

4.9. Nuotolinių užsiėmimų metu draudžiama daryti vaizdo ir garso įrašus, kopijuoti metodinę 
medžiagą bei juos viešinti tretiesiems asmenims, nes tai pažeidžia asmens duomenų privatumo ir 
Bricks4Kidz intelektualinės nuosavybės teises. 

4.10. UAB “Edukacija” užtikrina pateiktų asmens duomenų apsaugą. 

5. MOKINIO ATSTOVO TEISĖS IR PAREIGOS 



5.1. Atstovo Mokinys turi teisę gauti Bricks4kidz neformalaus ugdymo paslaugas Užsiėmimų 
metu.  

5.2. Mokinio atstovas privalo pranešti apie šioje Sutartyje nurodytų kontaktinių duomenų 
pasikeitimą per 5 kalendorines dienas nuo jų pasikeitimo. Mokinio atstovas, sudarydamas Sutartį, 
privalo nurodyti aktyvų (pastoviai naudojamą) savo elektroninio pašto adresą, į kurį sutinka gauti 
elektroninius laiškus. Šiuo adresu UAB “Edukacija” siunčia primenamuosius laiškus Mokinio 
atstovui su individualiomis sąskaitomis už teikiamas paslaugas bei informaciją apie Užsiėmimo 
laiko pasikeitimus. Mokinio atstovas, pasirašydamas šią Sutartį elektroniniu būdu, sutinka, kad jo 
el. pašto adresas būtų naudojamas informaciniais ir/ar rinkodaros tikslais pagal šios Sutarties 
sąlygas. 

5.3. Mokinio atstovas, sudarydamas Sutartį, privalo pateikti pilną ir išsamią informaciją apie vaiko 
sveikatos sutrikimus (jeigu jų yra), į kuriuos turėtų atsižvelgti UAB “Edukacija” darbuotojai ir 
Užsiėmimų vadovai, vykdydami Sutarties įsipareigojimus. Minėta informacija privalo būti 
nurodoma el. paštu (Sutarties priede nurodytais kontaktais) nedelsiant po registracijos į 
Užsiėmimus. Mokinio atstovas patvirtina, kad Užsiėmimų dalyvis yra patikrintas bendrosios 
medicinos gydytojo ir, prireikus, gali pateikti medicininę pažymą apie Būrelio dalyvio sveikatą. 

5.4. Šia Sutartimi Mokinio atstovas pareiškia, kad neprieštarauja, kad Užsiėmimų metu padarytos 
nuotraukos bei filmuota medžiaga yra UAB “Edukacija” nuosavybė ir gali būti naudojama 
išimtinai UAB “Edukacija” veiklos viešinimo tikslams be atskiro Mokinio atstovo sutikimo. 
Nuotraukomis bei filmuota medžiaga nebus dalijamasi su trečiosiomis šalimis. 

5.5. Mokinio atstovas įsipareigoja supažindinti savo globojamą vaiką - Mokinį su šia Sutartimi ir 
ja prisiimtais įsipareigojimais. 

5.6. Mokinio atstovas užtikrina, kad jo atstovaujamas Mokinys laikysis vidaus bei bendros 
drausmės ir tvarkos taisyklių. Mokinio atstovas supažindina savo atstovaujamas mokinį su šiomis 
taisyklėmis: 

• Gerbti Užsiėmimo vadovus ir kitus Užsiėmimo narius, laikytis drausmės, aktyviai 
dalyvauti UAB “Edukacija” Užsiėmimo programoje; 

• Saugoti savo bei kitų vaikų sveikatą ir daiktus; 
• Nesinaudoti mobiliuoju telefonu ne edukacijai skirtais tikslais, išskyrus pranešti ar gauti 

neatidėliotinai svarbią informaciją iš Mokinio atstovo ar kitų susijusių asmenų. Kitais 
atvejais, Užsiėmimo vadovai pasilieka teisę mobilųjį telefoną laikinai paimti ir grąžinti tik 
pasibaigus Užsiėmimui; 

• Nesinešti daiktų, keliančių pavojų kitų asmenų saugumui, nuosavybei, gyvybei, sveikatai 
ar fizinei neliečiamybei; 

• Be Užsiėmimo vadovo neišeiti už Užsiėmimo teritorijos ribų; 
• Nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų ar kitų psichotropinių medžiagų Užsiėmimų metu, 

taip pat, apsvaigus nesirodyti Užsiėmimo teritorijoje; 
• Šalia įrangos ar kompiuterių nevartoti skysčių, kurie galėtų pakenkti priemonėms ar juos 

sugadinti. 



5.7. Mokinio atstovas pilnai atlygina už Būrelio dalyvio Užsiėmimų metu padarytą žalą įrangai, 
technikai bei kitam turtui.  

5.8. Mokinio  atstovas įsipareigoja nurodyti teisingus ir galiojančius savo ir Būrelio dalyvio 
kontaktus, vardus bei pavardes. 

5.9. Atsiskaityti su UAB “Edukacija” Sutartyje nurodyta tvarka. Esant įsiskolinimui, atlyginti 
UAB „Edukacija“ visas su skolos administravimu ir išieškojimu susijusias išlaidas. 

6. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS  

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2023 m. birželio mėn. 30 d. imtinai. 
Pasirašymo diena yra laikoma diena, kai Mokinio tėvas/globėjas internetinėje svetainėje padaro 
žymą, kad sutinka su Sutarties sąlygomis. 

6.2. Mokinio atstovas turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai, prieš tai įspėjęs UAB 
“Edukacija” raštu ne mažiau nei prieš 14 d. el. p. lietuva@bricks4kidz.com, ir visiškai 
atsiskaitęs su UAB “Edukacija” už iki Sutarties nutraukimo suteiktas šioje Sutartyje nurodytas 
paslaugas, nepaisant to, ar atstovsujamas Mokinys faktiškai dalyvavo organizuotuose 
Užsiėmimupse. Sutartis nutraukiama tik nuo sekančio mėnesio 1 dienos, o iki nutraukimo dienos 
turi būti apmokėtos visos suformuotos sąskaitos ir įsipareigojimai iki sutarties nutraukimo datos.   

6.3. Mokinio atstovui avansu apmokėjus už pusės arba visų mokslo metų laikotarpį, bet nutraukus 
sutartį anksčiau apmokėto periodo pabaigos, lankytų užsiėmimuose  mėnesių kaina bus 
perskaičiuojama pagal mėnesinius įkainius, o susidaręs skirumas bus kompensuojamas sumažinan 
grąžintiną sumą.  

6.4. UAB “Edukacija” turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu: 

6.4.1. Užsakovo atstovaujamas Mokinys kelia grėsmę kitų mokinių saugumui; 

6.4.2. Mokinio atstovo atstovaujamas Mokinys nelanko Būrelio (t.y. nesinaudoja šioje Sutartyje 
numatytomis paslaugomis) daugiau kaip vieną (1) mėnesį laiko ir neinformuoja UAB “Edukacija” 
apie minėto nelankymo priežastis raštu arba telefonu. Vaiko atstovas įsipareigoja sumokėti už 
šį nelankytą laikotarpį pilną Būrelio mėnesinę kainą, nors ir Mokinio atstovo atstovaujamas 
Mokinys faktiškai nedalyvavo Užsiėmimuose. 

6.4.3. Dešimties dienų laikotarpyje pakartotinai informavus Mokinio atstovą jo nurodytų 
elektroninio pašto adresu apie susidariusį įsiskolinimą ir Mokinio atstovui nepadengus 
įsiskolinimo per 5 kalendorines dienas nuo pakartotinio įspėjimo apie įsiskolinimo gavimą, UAB 
Edukacija turi  teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį. Tokiu atveju Sutarties nutraukimas 
nepašalina Mokinio atstovo prievolės sumokėti už faktiškai suteiktas paslaugas. 

7. DUOMENŲ APSAUGA 



7.1. UAB “Edukacija”, teikdamas  edukacinio užimtumo  paslaugas, renka, naudoja, saugo ir kitaip 
tvarko Mokinių atstovų ir Mokinių duomenis Sutarčių su Mokinių atstovais sudarymui ir 
vykdymui, galiojančiuose teisės aktuose numatytų UAB “Edukacija” pareigų vykdymui ir kitais 
tikslais, atitinkančiais Lietuvos Respublikos teisės aktų, Europos Sąjungos Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

7.2. Prieš sudarydamas Sutartį su UAB “Edukacija”, Mokinio atstovas privalo susipažinti su 
Duomenų apsaugos politika (https://www.bricks4kidz.lt/privatumo-politika/). Jei Mokinio 
atstovui Duomenų apsaugos politika ar bet kuri jos dalis pasirodo nesuprantama ar neaiški, 
Mokinio atstovas privalo apie tai informuoti UAB “Edukacija” iki Sutarties sudarymo, o UAB 
“Edukacija” privalo pateikti bei paaiškinti Mokinio atstovui nurodytus neaiškumus. Pasirašydamas 
Sutartį Mokinio atstovas patvirtina, kad susipažino su visomis Duomenų apsaugos politikos 
nuostatomis ir jas visiškai suprato. 

7.3. Mokinio atstovas atstovas privalo nedelsdamas informuoti UAB “Edukacija” raštu, jeigu 
Mokinio atstovas sužino, kad UAB “Edukacija” renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko netikslius 
arba pasenusius bet kuriuos Mokinio atstovo ar Mokinio  asmens duomenis, arba Mokinio atstovas 
mano, kad bet kuriuos Mokinio atstovo ar Mokinio asmens duomenis UAB “Edukacija” renka, 
naudoja, saugo ir kitaip tvarko nesilaikydamas teisės aktų reikalavimų. 

8.KITA INFORMACIJA 

8.1. Šalys atsako už savo Sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą šioje 
Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka. 

8.2. Ši Sutartis gali būti keičiama bendru raštišku šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios 
Sutarties dalis. 

8.3. Visi ginčai dėl šios Sutarties visų pirma sprendžiami derybų būdu, o susitarti nepavykus - 
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

8.4. Sudarydamos šią Sutartį, Šalys ar jų įgalioti atstovai šią Sutartį perskaitė, suprato jos turinį 
bei pasekmes. 

 
 
9. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI  
 
UAB “EDUKACIJA”      
Įmonės kodas:  304825939      
A/s LT094010051004233508                                                 
Tel. 865285424       
E-paštas: lietuva@bricks4kidz.com  
Direktorius: Renatas Alekna      
 


