
1 

 

PATVIRTINTA 

VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos 

Direktoriaus 2021-08-05 

Įsakymu Nr. V-24 

 

 

SPORTUOTI NORINČIŲ ASMENŲ PRIĖMIMO Į VŠĮ  KLAIPĖDOS FUTBOLO  

MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Sportuoti norinčių asmenų priėmimo į VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklą (toliau – Futbolo 

mokykla) tvarkos aprašas nustato priėmimo į Futbolo mokyklos pradinio rengimo, meistriškumo 

ugdymo, meistriškumo tobulinimo, aukšto sportinio meistriškumo, neformaliojo ugdymo, neįgaliųjų 

sportinio ugdymo ir mėgėjų grupes bei išbraukimo (pašalinimo) iš Futbolo mokyklos sąrašų tvarką. 

2. Pradinio rengimo pirmo etapo grupės komplektuojamos rugpjūčio mėnesį ir jų sudarymas 

gali trukti ne ilgiau kaip 30 dienų.  

3. Kitų pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir aukšto sportinio 

meistriškumo grupių sąrašų pakeitimai gali būti vykdomi sausio ir rugpjūčio mėnesiais. 

4. Neformaliojo ugdymo, neįgaliųjų sportinio ugdymo ir mėgėjų grupių sudarymas ir 

komplektavimas gali vykti nuolat. 

5. Į Futbolo mokyklą priimami sportuoti norintys asmenys nuo 5 metų amžiaus. 

 

II. PRIĖMIMO Į FUTBOLO MOKYKLĄ TVARKA 

 

6. Tėvai (globėjai), norintys, kad jų vaikas (globotinis) būtų priimtas į Futbolo mokyklos 

pradinio rengimo grupes (ar kito lygio grupes, bet vaikas nebuvo sportavęs kitose sporto įstaigose), 

pateikia prašymą treneriui arba Futbolo mokyklai el. paštu infofm@balticum-tv.lt dėl leidimo 

dalyvauti bandomosiose futbolo treniruotėse (1 priedas). Vaikas nukreipiamas į atitinkamo amžiaus ir 

lygio grupę. Po 4 – 6 futbolo treniruočių, bet ne vėliau kaip po 14 kalendorinių dienų nuo prašymo 

pateikimo, treneris, įvertinęs vaiko sugebėjimus ir norą sportuoti, priima sprendimą dėl vaiko 

priėmimo į atitinkamo lygio grupę. Tada tėvai (globėjai) treneriui arba Futbolo mokyklai el. paštu 

infofm@balticum-tv.lt pateikia: 

6.1. prašymą „Dėl vaiko (globotinio) priėmimo į Futbolo mokyklą“ (2 priedas);  

6.2. sutikimą „Dėl nepilnamečio asmens duomenų naudojimo“ (4 priedas); 

6.3. vaiko (globotinio) asmens dokumento kopiją; 

6.4. sporto medicinos centro arba sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, leidžiančią sportuoti. 

7. Tėvai (globėjai), norintys, kad jų vaikas (globotinis) būtų priimtas į Futbolo mokyklos 

aukštesnio meistriškumo grupes (kai vaikas atvyksta iš kitos sporto įstaigos, arba grįžta į Futbolo 

mokyklą), treneriui arba Futbolo mokyklai el. paštu infofm@balticum-tv.lt pateikia: 

7.1. prašymą „Dėl vaiko (globotinio) priėmimo į Futbolo mokyklą“ (2 priedas);  

7.2. sutikimą „Dėl nepilnamečio asmens duomenų naudojimo“ (4 priedas); 

7.3. vaiko (globotinio) asmens dokumento kopiją; 

7.4. sporto medicinos centro arba sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, leidžiančią sportuoti. 

8. Asmenys, vyresni nei 18 metų, norintys, kad būtų priimti į Futbolo mokyklos aukšto 

sportinio meistriškumo grupes ar neformalaus ugdymo grupes, techniniam direktoriui arba Futbolo 

mokyklai el. paštu infofm@balticum-tv.lt pateikia: 

8.1. prašymą „Dėl priėmimo į Futbolo mokyklą“ (3 priedas);  

8.2. sutikimą „Dėl asmens duomenų naudojimo“ (5 priedas); 

8.3. asmens dokumento kopiją; 
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8.4. sporto medicinos centro pažymą, leidžiančią sportuoti. 

9. Pagal prašyme pateiktus duomenis Futbolo mokykla paruošia sportinio rengimo paslaugos 

teikimo sutartį (6 priedas – asmenims iki 18 metų, 7 priedas – asmenims vyresniems nei 18 metų) ir 

pateikia pasirašymui. Pasirašant sutartį, vaiko tėvai (globėjai) ir asmenys, vyresni nei 18 metų, turi 

būti susipažinę internetinėje svetainėje www.klaipedosfm.lt su Futbolo mokyklos vidaus darbo 

tvarkos taisyklėmis, etikos kodeksu, mokesčio už sportinio rengimo paslaugos teikimą nustatymo, 

mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašu bei šiuo aprašu ir įsipareigoja: 

9.1. laiku sumokėti mokestį už sportinio rengimo paslaugos teikimą Futbolo mokyklos 

nustatyta tvarka; 

9.2. laikytis etikos kodekse nustatytų taisyklių; 

9.3. laikytis saugaus elgesio taisyklių. 

9.4. laikytis visų sportinio rengimo paslaugos teikimo sutartyje numatytų įsipareigojimų. 

10. Prašymų ir sutarčių registraciją vykdo Futbolo mokyklos direktoriaus įgaliotas asmuo. 

11. Sportuoti norinčių asmenų priėmimas į Futbolo mokyklą įforminamas direktoriaus 

įsakymu, kuriame nurodama meistriškumo lygio grupė ir priėmimo data. 

 

III. IŠBRAUKIMO (PAŠALINIMO) IŠ FUTBOLO MOKYKLOS SĄRAŠŲ TVARKA 

 

12. Tėvai (globėjai) ar asmenys, vyresni nei 18 metų, norėdami nutraukti sportinio rengimo 

paslaugos teikimo sutartį, elektroniniu paštu ar asmeniškai pateikia prašymą „Dėl  sportinio rengimo 

paslaugos teikimo sutarties nutraukimo“ (8 priedas).  

13. Futbolo mokykla vienašališkai gali nutraukti sportinio rengimo paslaugos teikimo sutartį 

jeigu tėvai (globėjai) ir asmenys, vyresni nei 18 metų, nesilaiko įsipareigojimų numatytų šio aprašo 9 

punkte ir sportinio rengimo paslaugos teikimo sutartyje. 

14. Sutarties nutraukimas nepanaikina paslaugos gavėjo pareigos sumokėti mokesčio už 

sportinio rengimo paslaugas. 

15. Asmenų išbraukimas (pašalinimas) iš Futbolo mokyklos sąrašų įforminamas direktoriaus 

įsakymu, kuriame nurodama išbraukimo data ir priežastis. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Šis aprašas su visais priedais skelbiamas Futbolo mokyklos internetinėje svetainėje 

www.klaipedosfm.lt.   

17. Už šio aprašo nuostatų vykdymą ir įgyvendinimą atsako Futbolo mokyklos direktorius. 

____________________________________________ 
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