
PATVIRTINTA  

Šiaulių sporto centro „Atžalynas“  direktoriaus  

2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr.164-D-1.2. 

  

ASMENS PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ SPORTO CENTRĄ „ATŽALYNAS“  

TVARKOS APRAŠAS  

  

I SKYRIUS  

BENDROJI DALIS  

   

1. Asmenų priėmimo į Šiaulių sporto centrą „Atžalynas“ (toliau – Sporto centras) tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimo į Sporto centrą ir sportinio rengimo 

programų bei neformaliojo sportinio ugdymo programų vykdymo tvarką.  

  

II SKYRIUS  

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS 

  

2. Sportinio rengimo grupės komplektavimas į pradinio rengimo etapo (I metų) programas 

vykdomos kasmet iki sausio 31 d. Neformaliojo sportininkų sportinio ugdymo grupės sudarymo 

procesas gali vykti nuolat. 

3. Sportinio rengimo grupės sudaromos pagal sportininko užimtą vietą arba pasiektą 

rezultatą varžybose vadovaujantis sporto šakos sportininkų meistriškumo pakopų rodikliais ir 

sportinio rengimo grupių sudarymo rodikliais, ir rengimui skiriamų rengimo valandų skaičiumi per 

savaitę pagal sporto šakas (disciplinas ir rungtis) vadovaujantis Sportinio rengimo organizavimo 

Šiaulių miesto savivaldybės sportininkų rengimo centruose aprašu. 

4. Sportinio rengimo grupė laikoma nesukomplektuota, jeigu pratybas lanko mažiau kaip 

2/3 patvirtinto grupės sportininkų skaičiaus. 

5. Informaciją apie laisvas vietas grupėse teikia Sporto centro atsakingas asmuo.  

  

III SKYRIUS 

PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ 

  

6. Sporto centras sportinę veiklą vykdo pagal ilgalaikes ir trumpalaikes sportinio rengimo 

programas:  

6.1. neformaliojo sportinio ugdymo programa; 

6.2. pradinio rengimo programa (trukmė - 2 metai);  

6.3. meistriškumo ugdymo programa (trukmė - 4-5 metai);  

6.4. meistriškumo tobulinimo programa (trukmė - 3–4 metai);  

6.5. aukšto meistriškumo programa (trukmė neribojama). 

 

IV SKYRIUS 

PRIĖMIMO Į SPORTO CENTRĄ TVARKA 

  

7. Į Sporto centro pradinio rengimo grupes priimami asmenys nuo 6 metų amžiaus.  

8. Prašymai dėl priėmimo į Sporto centrą priimami visus metus.   

9. Tėvai (globėjai, rūpintojai), norintys leisti asmenį į Sporto centrą, pateikia:  

9.1. prašymą-sutikimą (1 priedas);  

9.2. sutartį (2 priedas);  

9.3. sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;  

9.4. Lietuvos sporto centro Šiaulių sporto medicinos skyriaus arba sveikatos 

priežiūros pažymą, leidžianti lankyti treniruotes.  



10. Sutarčių ir prašymų registraciją, asmenų priėmimą ir atleidimą vykdo Sporto centro 

atsakingas asmuo.  

11. Asmenų priėmimas į Sporto centrą įforminamas direktoriaus įsakymu, kuriame 

nurodoma, į kokią sportinio rengimo grupę ir nuo kurios datos priimamas asmuo, ir sudaroma sutartis 

(2 priedas).  

12. Asmenys priimami atsižvelgiant į asmenų ar jų tėvų (globėjai, rūpintojai), 

pageidavimus, asmens amžių ir Sporto centro galimybes.  

13. Pasirašydamas sutartį, asmuo ar asmens atstovas įsipareigoja laiku sumokėti Sporto 

centro nustatyto dydžio mokestį už suteiktas sportinio ugdymo paslaugas.  

14. Sporto centras priimtą asmenį užregistruoja elektroninės apskaitos sistemoje adresu 

www.siauliai.manomokykla.lt.  

  

V SKYRIUS 

ASMENŲ IŠBRAUKIMAS IR PAŠALINIMAS IŠ SPORTO CENTRO  

  

19. Norėdamas išsibraukti iš Sporto centro sąrašų, asmuo arba jo atstovas pateikia prašymą 

(3 priedas) arba informuoja elektroniniu paštu: sportas@scatzalynas.lt  nurodydamas datą, nuo kada 

nori nutraukti sportinio ugdymo paslaugos sutartį su Sporto centru.  

20. Treneris norėdamas išbraukti asmenį iš sportinio rengimo grupės, užpildo sportininkų 

pakeitimo, išbraukimo ir įrašymo grupėse formą (4 priedas). 

21. Sutarties nutraukimas nepanaikina Paslaugos gavėjo pareigos sumokėti atlyginimo už 

suteiktas sportinio ugdymo paslaugas. Atlyginimo skolos išieškomos iš tėvų (globėjų, rūpintojų) 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

22. Asmenų išbraukimas pateikus prašymą ir (ar) pašalinimas iš įstaigos, įforminamas 

Sporto centro direktoriaus įsakymu.  

  

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

22. Aprašas skelbiamas Sporto centro interneto svetainėje.  

23. Sporto centro direktorius inicijuoja sporto centro „Atžalynas“ trenerių supažindinimą 

su Aprašu.  

24. Už Aprašo nuostatų vykdymą ir įgyvendinimą atsako Sporto centro direktorius.  

  

__________________________________  
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