
 

 

 

 

 

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS FUTBOLO MOKYKLOS TRENIRUOČIŲ AIKŠTĖS 

NAUDOJIMO PASLAUGŲ TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Treniruočių aikštės naudojimo paslaugų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos treniruočių aikštės naudojimo paslaugų sąlygas 

juridiniams ir fiziniams asmenims. 

2. Treniruočių aikštės paslaugos teikiamos laisvu nuo Futbolo mokyklos mokomojo 

darbo, varžybų, turnyrų ir kitų renginių metu. 

3. Pagrindinės tvarkos aprašo sąvokos: 

3.1. Paslaugos teikėjas – VšĮ Klaipėdos futbolo mokykla (toliau – Mokykla), teikianti 

treniruočių aikštės naudojimo paslaugas juridiniams ar fiziniams asmenims. 

3.2. Paslaugos gavėjas – paslaugos vartotojas (juridinis ar fizinis asmuo), kuris 

naudojasi treniruočių aikštės paslauga (toliau – Paslaugos gavėjas). 

3.3. Trumpalaikė paslauga – paslauga, kai Paslaugos gavėjas naudojasi treniruočių 

aikštės paslauga fizinio aktyvumo pratyboms ar sportinei veiklai vykdyti, kai tokios veiklos 

vykdomos iki 30 kalendorinių dienų. 

3.4. Ilgalaikė paslauga – paslauga, kai Paslaugos gavėjas naudojasi treniruočių aikštės 

paslauga ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, bet ne ilgiau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d. 

3.5. Treniruočių aikštės naudojimo paslaugų sutartis – VšĮ Klaipėdos futbolo 

mokyklos paslaugos suteikimo sutartis, kurią pasirašo Mokykla ir Paslaugos gavėjas (toliau – 

Sutartis). 

 

II SKYRIUS 

TRENIRUOČIŲ AIKŠTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS 

 

4. Mokykla interneto svetainėje adresu www.klaipedosfm.lt skelbia informaciją apie 

treniruočių aikštės naudojimo paslaugas (laisvas laikas, įkainiai, adresai, kontaktiniai telefonai, 

paslaugos sutarties forma ir t. t.). 

5. Teikiamos treniruočių aikštės naudojimo paslaugos gali būti trumpalaikės arba 

ilgalaikės. 

6. Minimali rezervuojama treniruočių aikštės paslaugos trukmė – 1 valanda. 

7. Treniruočių aikštės naudojimo paslaugos teikiamos juridiniams ar fiziniams 

asmenims, neturintiems įsiskolinimų Mokyklai už suteiktas paslaugas. 

8. Pirmumo teisė naudotis sporto bazių paslauga teikiama juridiniams ar fiziniams 

asmenims, besinaudojantiems ilgalaike paslauga. 

9. Paslaugos gavėjas, norintis naudotis trumpalaike treniruočių aikštės paslauga, 

Mokyklai pateikia prašymą (Priedas Nr. 1) ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki planuojamos 

paslaugos pradžios. Prašymai priimami elektroniniu paštu: administracija@klaipedosfm.lt. 

Informacija pasiteiravimui telefonu 8-46 383-547. 

10. Paslaugos gavėjas, norintis naudotis ilgalaike treniruočių aikštės paslauga, Mokyklai 

pateikia prašymą (Priedas Nr. 2) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki planuojamos paslaugos 

pradžios. Prašymai priimami elektroniniu paštu: administracija@klaipedosfm.lt. Informacija 

pasiteiravimui telefonu 8-46 383-547. 

PATVIRTINTA 

VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos 

Dalininkų susirinkime 2022-07-04, protokolo Nr. DS-2022-5, 

VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos 

Direktoriaus  2022-07-04  įsakymu Nr. V-66 

http://www.klaipedosfm.lt/
mailto:administracija@klaipedosfm.lt
mailto:administracija@klaipedosfm.lt


11. Mokykla, atsižvelgdama į treniruočių aikštės užimtumą, sprendžia, kokiu laiku ir 

kokiomis sąlygomis Paslaugos gavėjams bus teikiamos treniruočių aikštės naudojimo paslaugos. 

12. Jeigu yra gauti keli prašymai treniruočių aikštės naudojimo paslaugoms tuo pačiu 

laiku, atsižvelgiama į tai, kada gauti prašymai. Pirmumas suteikiamas pagal prašymų registracijos 

datą. 

13. Mokyklos darbuotojas, suderinęs treniruočių aikštės naudojimo paslaugų teikimo 

grafiką su Mokyklos techniniu direktoriumi, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną (jeigu trumpalaikė 

paslauga) ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (jeigu ilgalaikė paslauga) parengia treniruočių aikštės 

paslaugų Sutartį (Priedas Nr.3), kurią pasirašo abiejų šalių atstovai. Prie Sutarties parengiamas 

priedas, kuriame nurodomos planuojamų paslaugų datos ir laikai. 

14. Pasirašomų treniruočių aikštės naudojimo paslaugų sutarčių terminas – ne ilgesnis 

kaip vieneri metai (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.). 

15. Mokykla nenumatytų varžybų, turnyrų ir kitų renginių vykdymui pasilieka teisę 

pakeisti Sutartyje Paslaugų gavėjo nurodytą datą ir laiką, prieš tai informavusi Paslaugos gavėją ne 

vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Paslaugos suteikimo. Tokiu atveju perkeliama data ar laikas 

derinamas individualiai su Paslaugų gavėju. 

16. Norint atšaukti rezervuotą laiką, Paslaugos gavėjas, ne vėliau kaip prieš 3 darbo 

dienas iki planuojamos veiklos vykdymo gali teikti laisvos formos prašymą raštu  dėl užsakymo 

atšaukimo. Prašymai priimami elektroniniu paštu: administracija@klaipedosfm.lt. Informacija 

pasiteiravimui telefonu 8-46 383-547. 

17. Paslaugos gavėjas, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki planuojamo sutarties 

pakeitimo ar papildymo gali teikti laisvos formos prašymą raštu dėl sutarties pakeitimo ar 

papildymo. Prašymai priimami elektroniniu paštu: administracija@klaipedosfm.lt. Informacija 

pasiteiravimui telefonu 8-46 383-547. 

18. Sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami per 3 darbo dienas  sutarties  priedu, 

kuris yra neatsiejamas sudarytos Sutarties dalis. 

19. Mokyklos treniruočių aikštės naudojimo paslaugų įkainiai tvirtinami Mokyklos 

dalininkų susirinkimo sprendimais ir skelbiami Mokyklos interneto svetainėje. 

19.1. VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos dalininkų susirinkime 2022-07-04 patvirtintas 

treniruočių aikštės naudojimo 1 val. įkainis – 30,00 Eur. 

 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

20. Lėšos, gautos už treniruočių aikštės naudojimo paslaugas, naudojamos šioms 

Mokyklos reikmėms: 

20.1. Treniruočių aikštės priežiūros paslaugų ir prekių pirkimui. 

20.2. Varžybų, turnyrų ir kitų renginių organizavimui. 

20.3. Dalyvavimui sporto varžybose, turnyruose, stovyklose kituose Lietuvos 

miestuose ir užsienyje (dalyvio mokesčio, transporto, maitinimo, nakvynės ir kitoms išlaidoms 

apmokėti). 

20.4. Sporto inventoriaus ir aprangos įsigijimui. 

20.5. Paslaugų, prekių ir ilgalaikio turto įsigijimui. 

20.6. Mokesčiams už sporto bazių nuomą apmokėjimui. 

20.7. Komunalinių mokesčių apmokėjimui. 

20.8. Mokyklos darbuotojų darbo užmokesčiui. 

20.9. Kitiems Mokyklos veiklos poreikiams tenkinti. 

21. Už lėšų, gautų už treniruočių aikštės naudojimo paslaugas panaudojimą atsakingas 

Mokyklos direktorius. 

22. Visi iškilę ginčytini klausimai sprendžiami šalių susitarimu arba įstatymų numatyta 

tvarka. 

______________________________________  

 

 

mailto:administracija@klaipedosfm.lt
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Viešosios įstaigos Klaipėdos futbolo 

mokyklos treniruočių aikštės naudojimo 

paslaugų teikimo ir naudojimo tvarkos 

aprašo 

1 priedas 

 

 

 

 

VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklai    __________________ Nr._____ 
           (prašymo data) 

 

 

 

DĖL TRUMPALAIKĖS TRENIRUOČIŲ AIKŠTĖS NAUDOJIMO PASLAUGOS  

 

 

 Prašau suteikti trumpalaikę treniruočių aikštės naudojimo paslaugą pagal pateiktą 

informaciją: 

 

Eil. 

Nr. 

Trumpalaikės treniruočių aikštės 

paslaugos data 

Trumpalaikės treniruočių aikštės 

paslaugos laikas 

   

   

   

Iš viso prašomų paslaugų (val. skaičius):  

 

 

Treniruočių aikštės naudojimo tikslas: ________________________________________________ 
                                                             (Nurodyti: treniruotė, varžybos, turnyras ar kitas renginys) 

 

Numatomas dalyvaujančių asmenų skaičius: ________________ 

 

 

Atsakingo asmens kontaktiniai duomenys: ___________________________________________ 
(Vardas, pavardė, telefono Nr.) 

 

Sutartį pasirašančio asmens duomenys: ___________________________________________ 
(Vardas, pavardė, telefono Nr.) 

 

 

 

_______________________________________________                                        _____________  
(Prašymą pateikusio asmens vardas, pavardė, telefono Nr.)                   (parašas) 

 

 

 

 



 

Viešosios įstaigos Klaipėdos futbolo 

mokyklos treniruočių aikštės naudojimo 

paslaugų teikimo ir naudojimo tvarkos 

aprašo 

2 priedas 

 

 

 

 

VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklai    __________________ Nr._____ 
           (prašymo data) 

 

 

 

DĖL ILGALAIKĖS TRENIRUOČIŲ AIKŠTĖS NAUDOJIMO PASLAUGOS  

 

 

 Prašau suteikti ilgalaikę treniruočių aikštės naudojimo paslaugą pagal pateiktą 

informaciją: 

 

Laikotarpis nuo _202___-___-___ iki 202___-___-___ ____________________________________ 
(Nurodyti treniruočių aikštės paslaugos pradžią ir pabaigą (ne trumpiau 30 d., bet ne ilgiau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.) 

 

 

Mėnesiai 
Ilgalaikės treniruočių 

aikštės paslaugos datos 

Ilgalaikės treniruočių 

aikštės paslaugos laikas 

   

   

   

 

Treniruočių aikštės naudojimo tikslas: ________________________________________________ 
                                                             (Nurodyti: treniruotė, varžybos, turnyras ar kitas renginys) 

 

Numatomas dalyvaujančių asmenų skaičius: ________________ 

 

 

Atsakingo asmens kontaktiniai duomenys: ___________________________________________ 
(Vardas, pavardė, telefono Nr.) 

 

Sutartį pasirašančio asmens duomenys: ___________________________________________ 
(Vardas, pavardė, telefono Nr.) 

 

 

 

_______________________________________________                                        _____________  
(Prašymą pateikusio asmens vardas, pavardė, telefono Nr.)                   (parašas) 

 

 

 

 



Viešosios įstaigos Klaipėdos futbolo mokyklos 

treniruočių aikštės naudojimo paslaugų teikimo 

aprašo 

3 priedas 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS FUTBOLO MOKYKLOS TRENIRUOČIŲ AIKŠTĖS 

NAUDOJIMO PASLAUGŲ SUTARTIS 

 

20____ m. ___________________ mėn. ____ d. 

Klaipėda 

 

VŠĮ Klaipėdos futbolo mokykla, juridinio asmens kodas 190457010 (toliau – Mokykla), 

atstovaujama direktoriaus _________________________________, veikiančio pagal VŠĮ Klaipėdos futbolo 

mokyklos įstatus, patvirtintus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-03-29 

įsakymu Nr. AD1-397, viena šalis, ir 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

sudarė šią treniruočių aikštės naudojimo paslaugos sutartį (toliau – Sutartis). 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1. Mokyklos ir Paslaugos gavėjo susitarimas dėl treniruočių aikštės, esančios Paryžiaus Komunos 

16A, naudojimo paslaugos sąlygų, kainų, šalių įsipareigojimų ir atsakomybės. 

 

II. SUTARTIES SĄLYGOS 

 

2. Mokykla: 

2.1. suteikia Paslaugos gavėjui treniruočių aikštės naudojimo trumpalaikę arba ilgalaikę paslaugą 

(toliau – Paslauga); 

2.2. už suteiktą ilgalaikę Paslaugą (valandų skaičių) kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną išrašo 

sąskaitą faktūrą ir pateikia ją Paslaugos gavėjui;  

2.3. už suteiktą trumpalaikę Paslaugą, sąskaita faktūra išrašoma pasirašius Sutartį arba kitą dieną po 

paslaugos suteikimo dienos. 

3. Paslaugos gavėjas: 

3.1. Mokyklai už ilgalaikę arba trumpalaikę Paslaugą sumoka pagal išrašytą sąskaitą faktūrą per 7 

darbo dienas po sąskaitos-faktūros gavimo; 

3.2. Sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs už Paslaugą, moka  delspinigius (0,1 procentą nuo 

nesumokėtos sumos) už kiekvieną pavėluotą dieną. 

4. Paslaugos gavėjui nemokant už Paslaugą, lėšos išieškomos iš Paslaugos gavėjo teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

5. Paslaugos gavėjui, pagerinusiam Sutartimi suteiktas Paslaugas (nupirkus papildomą inventorių, 

įrenginius ir kt.), už pagerinimą neatlyginama ir iš paslaugos kainos lėšos neišskaičiuojamos. 

6. Mokykla pasilieka sau teisę, informavusi Paslaugos gavėją prieš 5 darbo dienas, atšaukti 

Paslaugos gavėjo užsiėmimus, jeigu Sutartyje numatytu laiku Mokykla negali suteikti treniruočių aikštės 

naudojimo paslaugų dėl objektyvių priežasčių: vykdomų Mokykloje nenumatytų renginių (bet ne ilgiau kaip 

7 kalendorines dienas), šalinamų įvykusių avarijų ar stichinių nelaimių padarinių, remonto darbų, sustabdžius 

įstaigos veiklą ir kt. Už atšauktus užsiėmimus Paslaugos gavėjas nemoka. 

 

 

III. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ 

 

7. Mokykla įsipareigoja: 

7.1. suteikti Paslaugos gavėjui Sutartyje nurodytas Paslaugas pagal suderintą grafiką ir užtikrinti, kad 

Sutartyje nustatytu laiku Paslauga nesinaudotų kiti asmenys; 

7.2. leisti Paslaugos gavėjui pagal poreikį naudotis persirengimo kambariais ir sanitariniais mazgais 

ir už tai papildomo mokesčio netaikyti; 

7.3. mokestį Paslaugos gavėjui skaičiuoti tik už treniruočių aikštės naudojimo paslaugas. 



8. Mokykla neatsako už nelaimingus atsitikimus ir kitus incidentus, įvykusius treniruočių aikštėje tuo 

metu, kai jomis naudojasi Paslaugos gavėjas, išskyrus atvejus, įvykusius dėl techniškai nusidėvėjusio 

inventoriaus. 

9. Paslaugos gavėjas įsipareigoja: 

9.1. treniruočių aikšte naudotis tik Sutartyje nurodytu laiku; 

9.2. mokėti už Paslaugas pagal Mokyklos dalininkų patvirtintus įkainius; 

9.3. naudoti treniruočių aikštę ir persirengimo rūbines, jose esantį turtą pagal paskirtį, griežtai 

laikytis gaisrinės saugos, sanitarinių reikalavimų ir vidaus tvarkos lankytojams taisyklių; 

9.4. sporto pratybų ar sporto renginių metu užtikrinti dalyvių, žiūrovų saugumą, viešąją tvarką ir 

jeigu prireikia, medicininę pagalbą ir įstatymų nustatyta tvarka atsakyti, jei bus pažeistas šiame punkte 

numatytas įsipareigojimas; 

9.5. Sutartimi suteiktas treniruočių aikštę, persirengimo kambarius ir kitas bendrojo naudojimo 

patalpas palikti tvarkingas; 

9.6. apie sulūžusį ar kitaip sugadintą bei naudoti netinkamą inventorių ar įrangą nedelsdamas 

pranešti Mokyklai; 

9.7. savo lėšomis atlyginti žalą, jeigu ji buvo padaryta dėl Paslaugos gavėjo kaltės treniruočių 

aikštėje, persirengimo kambariuose ar kitose bendrojo naudojimo patalpose esančiam turtui naudojimosi 

Paslauga metu. 

10. Išaiškėjus Sutartimi suteiktų treniruočių aikštės, persirengimo kambarių ir kitų bendrojo 

naudojimo patalpų būklės pabloginimo ar turto sugadinimo atvejams, šalys sudaro komisiją, kuri nustato už 

padarytą žalą atsakingus asmenis ir nuostolių atlyginimo sąlygas. 

11. Paslaugos gavėjui draudžiama: 

11.1. naudotis Paslauga, jeigu planuoja vykdyti veiklą, prieštaraujančią teisės aktams, 

reglamentuojantiems sportinės veiklos vykdymo sąlygas arba leisti tretiesiems asmenims naudotis Sutartimi 

suteiktomis treniruočių aikšte, persirengimo kambariais ir kitomis bendrojo naudojimo patalpomis vietoj 

Paslaugos gavėjo; 

11.2. atlikti Sutartimi suteiktų treniruočių aikštės, persirengimo kambarių ir kitų bendrojo naudojimo 

patalpų rekonstravimo, remonto, perplanavimo darbus, siekiant pritaikyti  savo veiklai; 

11.3. treniruočių aikštėje, persirengimo kambariuose ir kitose bendrojo naudojimo patalpose, 

mokyklos teritorijoje ir ne mažiau nei 50 metrų atstumu nuo jos vartoti alkoholinius gėrimus, psichiką 

veikiančias medžiagas, rūkyti, taip pat įleisti į patalpas neblaivius ar apsvaigusius nuo psichiką veikiančių 

medžiagų asmenis. 

 

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS 

 

12. Sutartis įsigalioja tik po to, kai ją pasirašo abiejų šalių įgalioti atstovai.  

13.Sutartis galioja iki 20__ m. ____________ mėn. ___ d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 

14. Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Sutarties šalių nuo tinkamo sutartinių įsipareigojimų, 

atsiradusių iki Sutarties galiojimo pabaigos, pagal Sutartį įvykdymo. 

 

V. SUTARTIES KEITIMO, NUTRAUKIMO PAGRINDAI IR PADARINIAI 

 

15. Atskiru šalių susitarimu Sutartis gali būti keičiama, jeigu viena iš šalių dėl objektyvių priežasčių 

negali įvykdyti atskirų Sutarties sąlygų. Sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami papildoma sutartimi ar 

priedu, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis. 

16. Sutartis gali būti nutraukiama: 

16.1. rašytiniu abiejų Šalių susitarimu;  

16.2. vienašališkai Sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais. 

17. Paslaugos gavėjas, įspėjęs Mokyklą prieš 10 kalendorinių dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti 

Sutartį, nepaisydamas to, kad Mokykla jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju Paslaugos gavėjas privalo 

sumokėti Mokyklai kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, 

kurias Mokykla, norėdama įvykdyti Sutartį, patyrė iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo iš 

Paslaugos gavėjo momento. 

18. Mokykla turi teisę neteismine tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Paslaugos gavėją 

prieš 10 kalendorinių dienų, šiais atvejais: 

18.1. Paslaugos gavėjas naudojasi treniruočių aikšte ne pagal Sutartį; 

18.2. Paslaugos gavėjas tyčia blogina patalpų būklę; 

18.3. Paslaugos gavėjas nemoka Sutartyje numatytų mokesčių ilgiau kaip 30 dienų; 

18.4. kai, pasikeitus aplinkybėms, Mokyklai reikia naudotis sporto bazėmis savo funkcijoms 

įgyvendinti. 



19. Šioje Sutartyje neaptartos sąlygos ar ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami derybų būdu, 

o nesusitarus – Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir įstatymų nustatyta tvarka. 

20. Sutartis surašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai 

šaliai). 

 

VI. BAIGIAMOS NUOSTATOS 

 

21. Paslaugų kainos tvirtinamos ir (ar) keičiamos VŠĮ Klaipėdos futbolo mokyklos dalininkų 

sprendimais. 

 

VII. SUTARTIES PRIEDAI 

 

22. Naudojimosi Paslauga (treniruočių aikšte) grafikas. 

 

VIII. ŠALIŲ REKVIZITAI 
  

Mokykla: 

VšĮ Klaipėdos futbolo mokykla  

Paryžiaus Komunos g. 16A, Klaipėda 

Įmonės kodas 190457010  
Tel.: 8 46 383547 

 

Direktorius ____________________________  

 

 

A.V.                                         

Paslaugos gavėjas: 
_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________  

 

 

Pasirašantis asmuo _____________________ 

 

 

 

_________ 
 

 

 

 

 



 

Priedas prie treniruočių 

aikštės naudojimo paslaugų 

sutarties Nr. ____________ 

(202___-___-___) 

 

TRENIRUOČIŲ AIKŠTĖS NAUDOJIMOSI TVARKARAŠTIS  
 

202___ metai Mėnuo Mėnuo 

Pirmadienis 

Nuo            iki            val. 
Dienos Dienos 

Antradienis 

Nuo            iki            val. 
Dienos Dienos 

Trečiadienis 

Nuo            iki            val. 
Dienos Dienos 

Ketvirtadienis 

Nuo            iki            val. 
Dienos Dienos 

Penktadienis 

Nuo            iki            val. 
Dienos Dienos 

Šeštadienis 

Nuo            iki            val. 
Dienos Dienos 

Sekmadienis 

Nuo            iki            val. 
Dienos Dienos 

Iš viso:                   val.                   val. 

 
 

 


