
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSŲ SUTARTIS Nr.  
                        2022-_05_-_20__ 

                                                                                                                                                 Kaunas 

VšĮ „Lietuvos sporto akademija“ (toliau – Akademija), atstovaujama akademijos direktorės Rasos Jankauskienės ir kursų 
„Masažas“  (toliau - Kursų) klausytojas _______________________________________(toliau – Klausytojas), sudarė 
šią neformalaus ugdymo kursų sutartį (toliau – Sutartis). 

I. SUTARTIES DALYKAS 

1. Šia Sutartimi Akademija įsipareigoja organizuoti ir vesti kursus Klausytojui pagal Akademijos sudarytą mokymo 
programą „Masažas“ (toliau – Programa), vadovaujantis Akademijos vidaus tvarkos taisyklėmis (toliau – 
Taisyklės), o Klausytojas įsipareigoja už jam suteiktas paslaugas atsiskaityti Sutartyje nustatyta tvarka. 

2. Kursų trukmė nuo 2022 05 20 iki 2022 06 20. 
3. Kursai vykdomi mišriu (nuotoliniu ir kontaktiniu) mokymo(si) būdu.  

II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 

4. Akademija įsipareigoja:  
4.1.  vesti Kursus pagal Akademijos patvirtintą mokymo programą ir suteikti prieigą prie Akademijos 

nuotolinio mokymo sistemos; 
4.2.  užtikrinti vedamų Kursų kokybę; 
4.3.  klausytojui, baigusiam Programą (tinkamai atliktus visus savarankiškus darbus), taip pat pilnai 

atsiskaičius už suteiktas paslaugas, per 5 (penkias) darbo dienas išduoti mokymų programos baigimo 
pažymėjimą. 

5. Akademijos teisės: 
5.1. kilus įtarimui, kad Klausytojas yra nesąžiningas neišduoti Kursų baigimo pažymėjimo be atskiro 

patikrinimo; 
5.2. be išankstinio įspėjimo, laikinai apriboti Kursų vedimą (arba jų dalį) apie tai informuodamas Klausytoją 

raštu, jei Klausytojas elgiasi neadekvačiai ar savo veiksmais trukdo mokymo procesą, gadina įrangą ar 
elgesiu pažeidžia bendrosios etikos normas, arba Klausytojo veiksmai riboja kitų asmenų kvalifikacijos 
įgijimo procesą, kai tokią galimybę jiems užtikrina Akademija; 

5.3. bet kuriuo metu sustabdyti Kursus, jei Kursai negali vykti dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo 
Akademijos, (įskaitant atvejus, kai įvyksta miesto inžinerinių tinklų avarijos, force majeure aplinkybės 
ir pan.); 

5.4. nedelsiant, be išankstinio įspėjimo, nutraukti Sutartį, jei Klausytojas nesilaiko kitų esminių šios sutarties 
nuostatų. 

6. Klausytojas įsipareigoja:  
6.1.  dalyvaudamas kursuose laikytis Sutarties reikalavimų; 
6.2.  užduotis bei atsiskaitymams atlikti sąžiningai, savarankiškai ir tam skirtu laiku; 
6.3.  atsiskaityti su Akademija Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka; 
6.4.  neatskleisti tretiesiems asmenims prisijungimų prie Akademijos nuotolinio mokymo sistemos ir 

neplatinti, neplagijuoti bei nenaudoti kitų mokymų tikslais atsisiųstos dalomosios medžiagos.  
6.5.  negalint tęsti kursų nedelsiant informuoti Akademiją el. paštu info@sportoakademija.lt.  

7. Klausytojo teisės: 
7.1. baigus programą gauti Kursų baigimo pažymėjimą; 
7.2. gauti konsultacijas Kursų organizavimo bei programos klausimais; 
7.3. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl Kursų organizavimo ir programos apimties.   

 
 
 
 

III. MOKĖJIMO TVARKA 
 

8. Kursų kaina yra  349 Eur  (trys šimtai keturiasdešimt devyni eurai). 
9. Kursų kaina turi būti sumokamas iki Kursų pradžios arba grynaisiais pinigais pirmąją Kursų dieną. Jei 

Klausytojas iki kursų pradžios nesumoka, jam galimybė dalyvauti kursuose nesuteikiama. 
10. Sumokėtas Kursų mokestis Klausytojui nėra grąžinamas. 
11. Jei dėl Klausytojo kaltės Kursų vykdymas buvo sustabdytas, Klausytojui sumokėti pinigai už kursus 

negrąžinami.  
12. Sutarties nutraukimas ar pasibaigimas (išskyrus, kai Sutartis nutraukiama/pasibaigia dėl Akademijos kaltės) 

neatleidžia Klausytojo nuo pareigos sumokėti Kainą ir atlyginti kitas Akademijos išlaidas. 
13. Šalių susitarimu, Klausytojas vieną kartą dėl svarbių ir objektyvų priežasčių turi teisę sustabdyti šios Sutarties 

vykdymą ir pratęsti Kursų klausymą be papildomų mokesčių su  Akademija suderintu laiku. 



IV. SUTARTIES GALIOJIMAS 
 

14. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių tarpusavio įsipareigojimų įvykdymo. 
15. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu. 
16. Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį ne teismo keliu, įspėjusi kitą Šalį prieš 10 (dešimt) dienų, jei kita Šalis 

nevykdo šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų ir neištaiso pažeidimo per nukentėjusios Šalies nustatytą 
protingą terminą. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

17. Pasirašydamas šią Sutartį, Klausytojas patvirtina, kad yra susipažinęs su Programa, Taisyklėmis bei Reglamentu 
ir sutinka su juose išdėstytomis nuostatomis. 

18. Jei kuri nors šios Sutarties nuostata tampa visiškai ar iš dalies negaliojanti, tai neturi įtakos likusiųjų šios Sutarties 
nuostatų galiojimui.  

19. Pasikeitus Šalių rekvizitams ir/ar kitiems duomenims, Šalys privalo per 3 (tris) kalendorines dienas nuo jų 
pasikeitimo momento apie tai pranešti viena kitai. 

20. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal sutartį įteikiamas sutarties Šaliai pasirašytinai arba siunčiant 
paštu, el. paštu arba faksu, jei sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiųstas dokumentas gautas trečią 
darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai 
įmonei, elektroniniu paštu siųstas laiškas, laikomas įteiktu tinkamai, kitą darbo dieną po laiško išsiuntimo dienos. 

21. Nepranešus apie pasikeitusius duomenis Šalis neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, 
atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis. 

22. Sutartis pildoma ir keičiama tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu. 
23. Ši Sutartis yra sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną 

kiekvienai Sutarties Šaliai. 
24. Bet kokie iš šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti susitarimo per 14 

(keturiolika) dienų, ginčas perduodamas spręsti teismui, teismingumą nustatant pagal Akademijos buveinės 
vietą. 

 

 Šalių ADRESAI IR PARAŠAI 

 Akademija: 
VŠĮ „Lietuvos sporto akademija“ 
Įmonės kodas: 304280951 
Adresas: Saulės g. 3, Laumėnų k., 53167 Kauno r. 
El. paštas: info@sportoakademija.lt  
Adresas internete: www.sportoakademija.lt 
Atsisk. sąsk. LT65 7300 0101 4942 0111 
AB „Swedbank“ 
 
Direktorė Rasa Jankauskienė 
                       
_________________________ 
    

          Klausytojas: 
          …………………………………………… 
          Vardas, pavardė 
           
  
  
          
         ___________________________  

 


