
PATVIRTINTA 
Kelmės rajono socialinių paslaugų centro
direktoriaus 2021 m. sausio 25 d. 
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SUTARTIS DĖL VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS TEIKIMO
VAIKUI

20___  m. ____________mėn. ____ d. Nr.___
            ____________

      (vieta)

         Kelmės  rajono  socialinių  paslaugų  centras,  atstovaujamas  direktoriaus,
______________________________,  (toliau  –  paslaugų  teikėjas),  t.  y.  viena  šalis,  ir
_________________________________________________________, gim.______________ , 
                           (vardas, pavardė)
gyv. ____________________________________, (toliau – paslaugų gavėjas), t. y. kita šalis, kuri
atstovauja ____________________________________________________,
                           (vaiko vardas, pavardė, gimimo data)
vykdydami  Kelmės  rajono  savivaldybės  administracijos  socialinės  paramos  skyriaus
__________________________ sprendimą, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):  
 (sprendimo data ir numeris)

1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
1.1. Teikti kokybiškas socialines paslaugas, reikalingas šeimai pagal Socialinių paslaugų katalogą:
 

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas Paslaugų apibūdinimas Paslaugų teikimo 
trukmė / dažnumas

1. Vaikų dienos socialinė priežiūra Informavimas, 
konsultavimas, 
tarpininkavimas, psichologo 
paslaugų organizavimas, 
higienos įgūdžių 
formavimas, pagalba 
ruošiant pamokas, 
sociokultūrinės paslaugos 
(laisvalaikio organizavimas, 
laisvalaikio organizavimas 
vasarą), maitinimo 
organizavimas.

Įrašyti  terminą  iš
sprendimo.
Paslaugų  teikimo
dažnumas numatytas
pagalbos plane.  

1.2.  Kontroliuoti,  kaip  paslaugas  teikiantis  socialinis  darbuotojas  darbui  su  jaunimu  ir  vaikų
užimtumo specialistas vykdo savo funkcijas;
1.3.  Laikytis  konfidencialumo  apie  šeimos  pateiktą  informaciją  ir  duomenis,  reikalingus
paslaugoms teikti, bendradarbiavimo bei tarpusavio supratimo ir pagalbos principų.
2. Paslaugų gavėjas įsipareigoja:
2.1. Sudaryti  sąlygas socialiniam darbuotojui darbui  su jaunimu ir  vaikų užimtumo specialistui,
teikti Sutartyje numatytas socialines paslaugas;
2.2.  Informuoti  socialinį  darbuotoją  darbui  su  jaunimu  ar  vaikų  užimtumo  specialistą,  apie
pasikeitusias gyvenimo aplinkybes, turinčias įtakos socialinių  paslaugų teikimui;
2.3. Įgyvendindamas savo teises, gerbti paslaugų teikėjo teises. 
3. Paslaugų teikėjas turi teisę:



3.1. Reikalauti, kad šeima pateiktų būtiną informaciją, reikalingą paslaugų teikimui organizuoti.
3.2. Nutraukti socialinių paslaugų teikimą, jei šeima nevykdo šios Sutarties reikalavimų, pateikia
neteisingą informaciją, išvyksta neinformavusi apie pasikeitusias aplinkybes, elgiasi neetiškai vaikų
užimtumo specialisto ar socialinio darbuotojo darbui su jaunimu, atžvilgiu.
4. Paslaugų gavėjas turi teisę:
4.1. Į kokybiškas socialines paslaugas;
4.2. Į informacijos apie  šeimos (artimuosius) konfidencialumą.
5. Kitos sąlygos:
5.1.  Už  Sutarties  įsipareigojimų  nevykdymą  abi  šalys  atsako  Lietuvos  Respublikos  įstatymų
nustatyta  tvarka.  Ginčai  dėl  Sutarties  vykdymo  sprendžiami  šalių  susitarimu,  o  nepasiekus
susitarimo – įstatymų nustatyta tvarka.
5.2.  Sutartis  sudaroma  dviem  egzemplioriais,  turinčiais  vienodą  juridinę  galią,  kurie  įteikiami
kiekvienai šaliai.
5.3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško prievolių įvykdymo.

 
Sutarties šalių parašai:

 
 Paslaugų teikėjas        Paslaugų gavėjas

A.V.
______________________________                                 ________________________________
   (parašas, vardas, pavardė)                                                           (parašas, vardas, pavardė)
       
                                             
 Sutartis laikinai / visiškai (pabraukti) nutraukiama nuo ___________________ .

    (data)
_______________________________________________________________________________
                                                               (nurodyti priežastį)

Sutarties šalių parašai:
 

Paslaugų teikėjas       Paslaugų gavėjas

A.V.
______________________________                                 ________________________________
      (parašas, vardas, pavardė)                                                           (parašas, vardas, pavardė)
       
Sutartis laikinai / visiškai (pabraukti) nutraukiama nuo ___________________ .

           (data)
____________________________________________________________________________
                                                                (nurodyti priežastį)

_________________________
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