
 
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PRIĖMIMO Į BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRĄ 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 
 

2016 m. spalio 27 d. Nr. T-200 

Biržai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 

4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 

4 straipsnio 4 dalimi, Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro nuostatų, patvirtintų Biržų 

rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-35 (Biržų rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T- 141 redakcija), 7.9 papunkčiu 

ir atsižvelgdama į Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro 2016 m. spalio 12 d. raštą 

Nr. S-36 „Dėl mokinių priėmimo į Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centrą tvarkos 

aprašo“, Biržų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Priėmimo į Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centrą tvarkos aprašą 

(pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. 

lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-255 „Dėl priėmimo į Biržų rajono savivaldybės švietimo 

įstaigas tvarkų aprašų patvirtinimo“ 1.3 papunktį. 
 

 

 

Savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas 



 

PATVIRTINTA 

Biržų rajono savivaldybės tarybos 

2016 m. spalio 27 d. 

sprendimu Nr. T-200 

 

PRIĖMIMO Į BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRĄ 

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Priėmimo į Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centrą (toliau – Centras) tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių priėmimą į Centrą, įgyvendinantį 

neformaliojo vaikų švietimo ir sportinio ugdymo programas, nustato grupių komplektavimo 

tvarką, informavimo apie mokinių priėmimą ir prašymų pateikimo terminus.  

2. Į Centrą priimami mokiniai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Biržų rajono 

savivaldybės teritorijoje.  

3. Mokiniai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota ne Biržų rajono savivaldybės 

teritorijoje, priimami, jei Centre yra laisvų vietų.  

4. Už neformalųjį švietimą Centre ir už kitas atlygintinai teikiamas paslaugas imamas 

Biržų rajono savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis.  

5. Mokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Biržų rajono 

savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.  

 

II SKYRIUS 

PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ 

 
 

6. Neformalusis vaikų švietimas organizuojamas pagal Centro trenerių parengtas 

neformaliojo sporto vaikų švietimo ir sportinio ugdymo programas, kurias įsakymu tvirtina 

Centro direktorius.  

7. Grupės sudaromos atsižvelgiant į vaikų ir jaunuolių interesus ir poreikius, jų tėvų, 

globėjų ar rūpintojų (toliau – tėvų) pageidavimus, Centro trenerių pasirengimą ir turimą 

materialinę bazę.  

8. Neformalusis vaikų švietimas ir sportinio ugdymo programos sudaromos 

atsižvelgiant į Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

generalinio direktoriaus patvirtintas rekomendacijas ir švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintas rekomendacijas.  

9. Centre mokiniai gali rinktis ilgalaikes programas:  

9.1. pradinio rengimo (trukmė 2 metai);  

9.2. meistriškumo ugdymo (trukmė 4–5 metai);  

9.3. meistriškumo tobulinimo (trukmė 3–4 metai);  

9.4. didelio meistriškumo. 

10. Į Centrą gali būti priimami vaikai ir jaunuoliai mokytis pagal trumpalaikes 

(trukmė iki 1 metų) siūlomas programas (bendro fizinio rengimo grupės).  

 



III SKYRIUS 

VAIKŲ IR JAUNIMO PRIĖMIMAS 

 

11. Į Centrą priimami vaikai ir jaunuoliai nuo 6 iki 19 metų, atsižvelgiant į tėvų ir 

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

Centro galimybes.  

12. Tėvai, norintys leisti vaiką į Centrą, Centrui (Centro direktoriui) pateikia:  

12.1. prašymą, kuriame nurodo vaiko vardą ir pavardę, gyvenamąją vietą, tėvų 

telefoną, elektroninį paštą, norimos lankyti sporto šakos programos pavadinimą;  

12.2. vaiko sveikatos būklės pažymėjimą, leidžiantį lankyti užsiėmimus;  

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

ir kitas aplinkybes, kuriomis remiantis taikoma užmokesčio už neformalųjį vaikų švietimą ir 

mokinių, turinčių teisę į socialinę paramą, lengvata;  

12.4. vaiko gimimo liudijimo ar asmens tapatybės kortelės ar paso kopiją. 

12.5. jeigu yra pateikiami 12.3 ir 12.4 papunkčiuose nurodyti dokumentų originalai, 

Centre padaromos kopijos ir dokumentų originalai grąžinami. 

13. Prašymai registruojami Centro mokinių prašymų registravimo žurnale.  

14. Mokiniai į Centrą priimami atrankos būdu, atsižvelgiant į priėmimo vietų skaičių 

grupėse, turimą mokinio sportinį rodiklį (norintys lankyti meistriškumo ugdymo, 

meistriškumo tobulinimo, didelio meistriškumo grupes), bendrojo fizinio pasirengimo testo 

ir kontrolinių normatyvų laikymo rezultatus.  

15. Mokinio priėmimas įforminamas dvišale rašytine sutartimi, kurią pasirašo Centro 

direktorius ir vienas iš mokinio tėvų. Sutartyje nurodoma programa, Centro ir tėvų 

įsipareigojimai, pavėžėjimo tvarka, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir 

padariniai. Sutartis registruojama sutarčių registravimo žurnale. Vienas sutarties 

egzempliorius įteikiamas tėvams, kitas saugomas Centro direktoriaus nustatyta tvarka. 

16. Mokinių paskyrimas į grupes ir išbraukimas iš jų įforminamas Centro 

direktoriaus įsakymu.  

17. Neformalusis vaikų švietimas ir sportinis ugdymas organizuojamas grupėmis ir 

individualiai, atsižvelgiant į sporto šakos specifiką.  

18. Mokinių priėmimas į Centrą vyksta kiekvienais metais nuo rugsėjo 1 d. iki 

rugsėjo 30 d. Tikslus kiekvienos sporto šakos grupių bei mokinių skaičius grupėje 

nurodomas Centro veiklos plane, kurį įsakymu tvirtina Centro direktorius. Jei yra laisvų 

vietų, mokinių priėmimas į grupes vykdomas ištisus mokslo metus. 

19. Mokiniai gali pereiti į kitas sporto įstaigas, Lietuvos ir užsienio sporto klubus 

Centro ir mokinio tėvų tarpusavio susitarimu, sutartyje numatyta tvarka ir kita Lietuvos 

Respublikos teisės aktais nustatyta tvarka.  

 

IV SKYRIUS  

MOKINIŲ IŠBRAUKIMAS IR ŠALINIMAS IŠ CENTRO 

 

20. Mokinys išbraukiamas iš Centro atitinkamos grupės sąrašo raštišku (tėvų) 

prašymu, jei vaikas yra iki 18 metų amžiaus, arba jo paties prašymu, jei jam daugiau kaip 18 

metų. 

21. Mokinys šalinamas iš Centro:  

21.1. už šiurkščius Centro nuostatų ir vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus;  

21.2. jei daugiau kaip mėnesį be pateisinamos priežasties nelanko užsiėmimų;  

21.3. jei daugiau kaip du mėnesius nemoka mokesčių už teikiamą neformalųjį vaikų 

švietimą.  



22. Mokiniai iš Centro šalinami: 

22.1. Aprašo 21.2 ir 21.3 papunkčiuose numatytais atvejais trenerio teikimu išbraukti 

iš mokymo grupių sąrašų; 

22.2. 21.1 papunktyje nurodytu atveju – trenerių, sporto mokytojų tarybos teikimu; 

22.3. Mokinio pašalinimas iš Centro įforminamas Centro direktoriaus įsakymu.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Informacija apie priėmimo į Centrą tvarką nuolat skelbiama Centro interneto 

tinklalapyje, spaudoje.  

24. Centro direktorius atsako už Aprašo nuostatų vykdymą.  

 

 

_______________ 


