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I . BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ugdytinių priėmimo į Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centrą (toliau – Sporto 

centras) tvarkos aprašas reglamentuoja ugdytinių priėmimą į Sporto centrą, vykdantį formalųjį 

švietimą papildančias sportinio ugdymo programas, patvirtintas Sporto centro nuostatais ir šalinimą 

iš jo. 

2. Į Sporto centrą priimami ugdytiniai pagal Kūno kultūros ir sporto departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-

 19 „Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ patvirtintas Sportinio ugdymo 

organizavimo rekomendacijas, jų 1 priedu, atsižvelgiant į sportininkų amžių, Jurbarko rajono 

savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba šioje teritorijoje besimokantys sportininkai. Gali būti 

priimami sportininkai ir iš kitų rajonų. 

3. Už ugdymą Sporto centre ir už kitas atlygintinai teikiamas paslaugas imamas Jurbarko 

rajono savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis.  

 

II . PRIĖMIMAS 

 

5. Į Sporto centrą priimami nuo 6 iki 19 metų vaikai ir jaunuoliai, atsižvelgiant į tėvų ir 

vaikų pageidavimus, vaiko gebėjimus, amžių, interesus, fizinius, sveikatos duomenis, įstaigos 

galimybes. 

6. Tėvai, globėjai ar rūpintojai (toliau-tėvai), norintys leisti vaiką į Sporto centrą, treneriui 

pateikia:  

6.1. prašymą, kuriame nurodoma vaiko vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, tėvų telefonas, 

elektroninis paštas, norimos lankyti sporto šakos pavadinimas; 

6.2. sveikatos priežiūros įstaigos išduotą sportuojančio ar užsiiminėjančio kūno kultūra 

asmens sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 068/a); 

6.3. dokumentus ir (ar) jų kopijas, patvirtinančias šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas 

aplinkybes, kuriomis remiantis taikoma užmokesčio už ugdymą lengvata; 

6.4. prašymai registruojami Sporto centro sportininkų prašymų registravimo žurnale; 

6.5. priėmimas į Sporto centrą įforminamas sutartimi. Sutartyje nurodoma sportinio ugdymo 

programa, įstaigos ir tėvų įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir 

padariniai;  

6.6. sutartis pasirašoma abiejų šalių ir registruojama sutarčių registracijos žurnale. Vienas 

sutarties egzempliorius įteikiamas tėvams, kitas saugomas Sporto centro nustatyta tvarka;  

6.7. paskyrimas į sportinio ugdymo grupes ir išbraukimas iš jų įforminamas Centro 

direktoriaus įsakymu; 

6.8. ugdymas organizuojamas grupėmis ir individualiai, atsižvelgiant į sporto šakos 

specifiką; 

6.9. ugdytiniai gali pereiti į kitas sporto įstaigas, ugdytis pagal specializuoto sportinio 

ugdymo krypties programą tarpusavio susitarimu, sutartyje numatyta tvarka ir kita Lietuvos 

Respublikos teisės aktais nustatyta tvarka. 

  



III. UGDYTINIŲ IŠBRAUKIMAS IR ŠALINIMAS IŠ SPORTO CENTRO 

 

7. Ugdytinis išbraukiamas iš atitinkamos sportinio ugdymo grupės sąrašo raštišku prašymu. 

8. Ugdytinis šalinamas iš Sporto centro: 

8.1. už šiurkščius Sporto centro nuostatų ir vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus; 

8.2. daugiau kaip mėnesį be pateisinamos priežasties nebelankantis užsiėmimų; 

8.3. daugiau kaip mėnesį nemokantis mokesčių; 

9. Ugdytiniai šalinami 8.1. punkte nurodytu atveju – trenerių tarybos teikimu, 8.2. ir 8.3. 

punkte nurodytais atvejais – trenerio arba trenerius kuruojančio asmens teikimu išbraukti iš 

sportinio ugdymo grupių sąrašų. 

 

IV . BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Informacija apie priėmimo į Sporto centrą tvarką skelbiama Sporto centro interneto 

svetainėje www.jurbarkosportas.lt. 

11. Centro direktorius atsako už šio tvarkos aprašo vykdymą.  

12. Aprašas keičiamas ir pildomas Centro direktoriaus, trenerių tarybos ir Centro tarybos 

iniciatyva. 

    


