
TARPTAUTINIO PROJEKTO „BRANDEMBURGO JAUNIMO KULTŪROS DIENOS 

2018“ 

VOKIETIJOJE, BLOUSSIN 

DALYVIO SUTARTIS  

____________(data) 

 

 

        Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, atstovaujamas direktoriaus Valdo Jankausko, remdamasis 

bendradarbiavimu su Socialinės pedagogikos fondu SPI (SPI fondas), Brandenburgo filialu, toliau  

vadinamas Brandenburgo Jaunimo reikalų tarybos vykdomu projektu  „Brandenburgo Jaunimo 

kultūros dienos 2018“ toliau vadinamas projekto partneriu iš vienos pusės ir 

________________________________, a.k._________________________, gyvenanti (s) 

________________________________________, toliau projekto Dalyvis, iš kitos pusės, sudarė šią 

sutartį.  

 

 

I. BENDROS SĄVOKOS 

 

1. Sutartyje  naudojamos sąvokos: 

1.1. Projekto organizatorius ir vykdytojas – Vokietijos Brandenburgo Žemės jaunimo reikalų 

tarybos koordinatorius Thomas Richert Telefonas: +49 (0)335 387278-0, telefaksas: +49 (0)335 

387278-15 e-mail: ljkt-brandenburg@stiftung-spi.de 

1.2. Projekto partneris – Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 

1.3.  Projekto grupės vadovas – asmuo, turintis tinkamą pasirengimą, projekto metu vykdo projekto 

programą ir atsako už projekto dalyvių grupę; 

1.4. Projekto dalyvis – projekte dalyvaujantis asmuo, su kuriuo sudaryta sutartis dėl projekto 

paslaugų teikimo ir kuris sumokėjo arba už kurį sumokėtas sutartyje nurodyta tvarka dalyvio 

mokestis. 

 

 

 

II. PROJEKTO ORGANIZATORIUS IR VYKDYTOJAS 

 

1. Projekto organizatoriaus ir vykdytojo pareigos: 

1.1. Užtikrinti numatytos Projekto programos įgyvendinimą.  



1.2. Suteikia nakvynę Projekto metu. 

1.3. Suteikia maitinimą Projekto metu.  

 

III. PROJEKTO GRUPĖS VADOVAS  
 

1. Projekto įgyvendinimo metu dirba 4 grupės vadovai. Vienas grupės vadovas atsako už 10 asmenų 

grupę.  

2. Grupės vadovo pareigos: 

2.1. Supažindinti vaikus su saugos taisyklėmis ir pildyti saugos instruktažus; 

2.2. Rūpintis jam patikėta vaikų ar jaunimo grupe; 

2.3. Atsakyti už vaikų grupės priežiūrą, saugą ir sveikatą; 

2.4. Užtikrinti žalingų įpročių prevenciją vaikų grupėje; 

2.5. Užtikrinti higienos taisyklių laikymąsi vaikų grupėje; 

2.6. Projekto metu įgyvendinti numatytą programą; 

2.7. Informuoti vaikų tėvus apie projekto programą; 

2.8. Atlikti visus projekto organizatorių pavestus projekto paruošiamuosius darbus; 

 

IV. PROJEKTO  DALYVIAI 
 

1.   Projekte dalyvauja 40 jaunuolių. 

2. Dalyvių amžius – jaunimas nuo 14 m.  

3. Dalyvių pareigos: 

3.1. Šio projekto metu laikytis drausmės bei vadovų nurodymų; 

3.2. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės; 

3.3. Projekto metu vaikams iki 18 m. nerūkyti; 

3.4. Projekto metu vaikams ir jaunimui iki 21 m. nevartoti alkoholinių gėrimų bei kitų 

svaiginančių medžiagų; 

3.5. Neišeiti iš gyvenamosios teritorijos be vadovų leidimo; 

3.6. Saugoti savo sveikatą bei nekenkti kitiems; 

3.7. Projekto metu turėti Europos Sąjungoje galiojantį sveikatos ir gyvybės draudimą; 

3.8. Atlyginti projekto metu Organizatoriui ar/ir kitiems projekto dalyviams padarytą materialinę 

žalą. 

3.9. Jei projekto dalyviai projekto metu nesilaiko aukščiau išvardintų pareigų ir taisyklių 

(neatskiriamas priedas Nr. 1) tuomet grupės vadovai turi teisę išsiųsti dalyvį į tėvynę, dalyvio 

sąskaita. 

 

 

V. PROJEKTO DALYVIO MOKESTIS 

 

1. Projekto dalyvis arba jo atstovas (tėvai, globėjai, artimi giminaičiai) įsipareigoja sumokėti 

dalyvio mokestį 97 eurus sutarties sudarymo metu. Mokant pavedimu mokėjimo paskirtyje 

nurodyti dalyvio vardą ir pavardė, bei projekto pavadinimą. Projekto dalyvis savo sąskaita tuti 

pasirūpinti kelionės ir sveikatos draudimais. 

2. Dalyvis turintis 14 metų gali pats pasirašyti dalyvio sutartį, tačiau turi pateikti tėvų ar globėjų 

įgaliojimą. (priedas nr. 2) 

3.  Nesumokėjus dalyvio mokesčio iki šioje sutartyje numatyto laiko, projekto partneris turi teisę 

vienašališkai nutraukti šią sutartį. 

4. Dalyviui atsisakius dalyvauti projekte sumokėti pinigai negrąžinami.  

 

 



                                                          

 

 

VI. PROJEKTO LAIKAS IR VIETA 

 

1. Projektas vyks: Jugendbildungszentrum Blossin   e.V.  Waldweg 10, 15754 Heidesee OT 

Blossin, Vokietija. 

2. Projektas vyks 2018 m. rugpjūčio 31 - rugsėjo 2 dienomis. Išvyko į Vokietija data 2018 m. 

rugpjūčio 30 diena, grįžimo data 2018m. rugsėjo 3 diena. Išvykimo ir grįžimo vieta – Lietuvos 

vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius.  

 
 

VII. PROJEKTO TIKSLAI 

 

1. Ugdyti vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo kompetencijas.  

2. Skatinti vaikų ir jaunimo savarankiškumą, tarptautinį bendradarbiavimą ir saviraišką.  

3. Ugdyti pasitikėjimą savimi bei atsakomybę.  

4. Formuoti pilietines nuostatas bei demokratišką požiūri į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo 

būdų įvairovę.   

5. Suteikti žinių apie naujas turiningo bei prasmingo laisvalaikio praleidimo formas. 

 

 

 

VIII ŠALYS 

 

 

  Projekto partneris                                                Projekto dalyvis  

 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 
Konstitucijos pr. 25, 08105 Vilnius  
Įm. kodas 190996278               
A/s LT807044060000908033  
AB SEB bankas  
Telefonas (8-5) 205 4724 
Faksas (8-5) 272 56 51 

Vardas, pavardė:  
A./k.  
Gyv.adresas:  
Tel. 
El. p. :  

 

Direktorius 

Valdas Jankauskas      A.V. 

 

 

..............................                                                            ............................ 

Parašas                                                                              Parašas 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priedas Nr. 1 prie „BRANDENBURGO JAUNIMO KULTŪROS DIENOS 2018“, 

Blossin‘e jaunimo susitikimas 

 

BENDROSIOS TVARKOS IR SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS PATALPOSE, KURIOSE 

VYKS PROJEKTO UŽSIĖMIMAI BEI NAKVYNĖS VIETOJE 

 

1. Gerbti save ir kitus;  

2. Tausoti inventorių ir atlyginti už sugadintą turtą;  

3. Palaikyti tvarką ir švarą savo kambariuose ir centro, kuriame gyvenate, teritorijoje; 

4. Netriukšmauti, nesikeiti; 

5. Tvarkingai susidėti savo daiktus, saugoti ir prisiimti atsakomybę už juos; 

6. Pastebėjus tvarkos pažeidimus ar įvykus nelaimingam atsitikimui, gaisrui, vagystei, 

muštynėms privalu informuoti grupės vadovus ar projekto organizatorius.  

7. Institucijose draudžiama:  

7.1 Vartoti alkoholį, tabako gaminius, narkotikus bei psichotropines medžiagas 

7.2 Neštis sveikatai ir gyvybei pavojingus daiktus;  

7.3 Pasisavinti ne savo daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų;  

7.4 Smurtauti, skriausti kitus;  

7.5 Organizuoti prakybą, mainus;  

7.6 Naudoti degtukus, degiąsias priemones, atvirą ugnį patalpose, lauke ir gamtoje; 

 

 

Dalyvio vardas, pavardė, parašas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priedas Nr. 2 prie projekto „BRANDENBURGO JAUNIMO KULTŪROS DIENOS 2018“, 

Blossin‘e jaunimo susitikimas 

Dalyvio sutarties 

 

TĖVŲ (GLOBĖJU) SUTIKIMAS SUDARYTI SUTARTĮ 

__________________________ 

Data 

 

Vilnius  

 

Sutinku, kad mano vaikas/globotinis (nereikalingą žodį išbraukti)  

 

______________________________________________ 

(Projekto dalyvio vardas, pavardė) 

Pasirašytų dalyvio sutartį su  Lietuvos vaikų ir jaunimo centru dėl dalyvavimo projekte 

„Brandenburgo jaunimo kultūros dienos 2018“ Blossin‘e jaunimo susitikimas vyksiančio 2018 

rugpjūčio 31 – rugsėjo 3 Blossin‘e Vokietijoje, paslaugų tiekimo.  

Patvirtinu, kad su aukščiau minėtos sutarties sąlygomis susipažinau ir sutinku sumokėti sutartyje 

nurodytą projekto dalyvio mokestį – 97 EUR.  

Šis sutikimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja tiek, kiek galioja aukščiau nurodyta 

projekto dalyvio sutartis.  

 

Projekto dalyvio tėvas/globėjas:  

 

(vardas, pavardė)                          (telefonas)                                                    (parašas)  

 

 

Sutikimas turi būti pateiktas vaikų ir jaunimo centro darbuotojui sudarant projekto dalyvio sutartį. 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 3 prie projekto „BRANDENBURGO JAUNIMO KULTŪROS DIENOS 2018“, 

Blossin‘e jaunimo susitikimas 

Dalyvio sutarties 

 

SUTIKIMAS 

                                                               _________________ 

Data 

 

 

(Projekto dalyvio vardas, pavardė) 

 

 

Sutinku projekte „Brandenburgo jaunimo kultūros dienos 2018“, 2018 metų  rugpjūčio 31 – rugsėjo 

2 dienomis, Blossin , Vokietijoje, maudytis Blossin centro teritorijoje esančiame ežere su projektų 

vadovų priežiūra.  

Šis sutikimas galioja nuo jo pasirašymo dienos. 

 

Projekto dalyvis  

Vardas, Pavardė 

Telefonas  

Parašas 


