
SUTARTIS 

20___ m. ________________ d. Nr._______ 

Telšiai 

 

Viešoji įstaiga "Telšių futbolo ateitis" (kodas 303277685) Lygumų g.  47, Telšiai (toliau-Įstaiga), 

atstovaujama direktoriaus Martyno Armalio, ir tėvai/globėjai (toliau-Sportininko atstovas), 

atstovaujantys sportininko _____________________________________________________________ 

                                                                (sportininko vardas, pavardė, asmens kodas) 

interesus __________________________________________________________________________, 
(vieno iš tėvų/globėjų vardas, pavardė, gyv. adresas) 

mob. tel. ____________________, el. p. _______________@___________, sudarėme šią sutartį: 

 

1. Objektas 

1.1. Šalys šioje sutartyje gera valia, bendru sutarimu nustato tarpusavio teises ir pareigas, teikiant 

futbolininkų rengimo ir ugdymo paslaugas. 

1.2. Ši sutartis yra privaloma visiems Įstaigoje užsiregistravusiems vaikams ir jaunuoliams (toliau 

vadinamas - "Sportininku"). 

 

2. Sportininkų registracijos Įstaigoje tvarka 

2.1. Į Įstaigoje formuojamas grupes priimami 5-18 metų vaikai ir jaunuoliai. 

2.2. Registracijos pažyma (žr. Priedą Nr.1, toliau vadinamas-"Prašymu"), užpildo tėvai/globėjai, arba šių 

įgalioti asmenys (toliau vadinami - "Sportininko atstovu"). 

2.3. Prieš pasirašydamas Prašymą Sportininkas, ir/ar Sportininko atstovas, susipažįsta su šia Sutartimi ir 

savo parašu patvirtina, kad sutinka laikytis šios Sutarties. Prie Prašymo pridedama Sportininko asmens 

dokumento kopija ir sveikatos priežiūros įstaigos išduota Sportininko sveikatos pažyma. 

2.4. Atitinkamo amžiaus Sportininkų grupės formuojamos Įstaigos nustatytu laiku, apie kurį informacija 

skelbiama Įstaigos internetinėje svetainėje ir/ar socialiniuose tinkluose. 

2.5. Įstaiga svarsto Prašymą ir informuoja Sportininką ir/ar Sportininko atstovą apie sprendimą jį tenkinti 

arba atmesti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. 

2.6. Įstaiga gali atsisakyti tenkinti atitinkamą Prašymą, jei nustatoma bent viena iš žemiau išvardintų 

aplinkybių: 

2.6.1. Sportininkas turi sveikatos sutrikimų arba yra netinkamos fizinės formos; 

2.6.2. grupėse nėra laisvų vietų, į kurias gali būti priimami nauji Sportininkai; 

2.6.3. pasibaigęs Įstaigos nustatytas grupių formavimo laikotarpis; 

2.6.4. Sportininkas nepraėjo Įstaigos vykdytos Sportininkų atrankos; 

2.6.5. Sportininkas buvo ankščiau pašalintas iš Įstaigos dėl drausminių pažeidimų. 

2.7. Priėmus sprendimą Prašymą tenkinti, atsakingas Įstaigos darbuotojas pažymi Prašyme registracijos 

įrašą ir prideda prie Sutarties, o esant poreikiui grąžina kopiją Sportininkui ir/ar Sportininko atstovui. 

 

3. Įstaigos teisės ir įsipareigojimai 

3.1. Įstaiga turi teisę: 

3.1.1. imti Įstaigos  (Klubo dalininkų susirinkimo) nustatyto dydžio mėnesinį mokestį už suteiktas 

mokamas VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ futbolo ugdymo paslaugas vadovaujantis „Mokesčio už futbolo 

treniruotes mokėjimo tvarka“, kuri tvirtinama Įstaigos direktoriaus įsakymu, yra viešai prieinama 

sportininkams ir/ar Sportininkų atstovams bei talpinama Įstaigos (Klubo) internetinėje svetainėje. 

3.1.2.  keisti teikiamų futbolo sporto šakos ugdymo paslaugų įkainį, Įstaigos nustatyta tvarka, apie tai 

informavus, sutartyje nurodytais kontaktais. Tuo atveju, jei pasikeitus paslaugų įkainiui, kita šalis raštu 



nepareiškia noro nutraukti šią sutartį, yra laikoma, kad su pakeistu paslaugų įkainiu kita šalis sutinka, 

neturi jokių pretenzijų ir nereikš jokių pretenzijų ateityje. 

3.1.3. Sportininkui dėl ligos praleidusiam užsiėmimus daugiau nei 1 mėnesį bei informavus trenerį ir 

pateikus medicininę pažymą, neskaičiuoti mokesčio už ligos mėnesį. 

3.1.4. reikalauti, kad Sportininkas tiksliai ir sąžiningai vykdytų šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, 

bei kontroliuoti, kaip jis jų laikosi. 

3.1.5. reikalauti, kad Sportininkas tikrintųsi sveikatą, ne rečiau kaip 2 (du) kartus į metus, bei pateiktų 

sveikatos patikrinimo pažymą, kuria suteiktas leidimas lankyti futbolo sporto šakos užsiėmimus. 

3.2. Įstaiga pasilieka teisę priimti sprendimą dėl Sportininkui taikytinų drausminių priemonių, susijusių 

su Sportininko padarytais drausminiais ar disciplinos pažeidimais t.y. priimti sprendimą laikinai 

uždrausti lankyti Įstaigos užsiėmimus arba pašalinti Sportininką iš Įstaigos. 

3.3. Šios drausminės priemonės gali būti taikomos, jei Sportininkas pakartotinai grubiai elgiasi su kitais 

Sportininkais, nustatoma, jog Sportininko elgesys neigiamai įtakoja kitus Sportininkus (pvz., 

necenzūrinių žodžių vartojimas, žalingi įpročiai ir pan.), ar Sportininkas akivaizdžiai nepaklūsta trenerių 

bei kitų Įstaigos darbuotojų nurodymams, nereaguoja į jam pareikštas pastabas. 

3.4. Įstaiga pasilieka teisę priimti sprendimą dėl Sportininkui taikytinų drausminių priemonių ir tuo 

atveju, jei Sportininko atstovai netinkamai elgiasi kitų Įstaigos Sportininkų, varžovų, Įstaigos darbuotojų 

atžvilgiu. 

3.5. Įstaiga pasilieka teisę priimti sprendimą dėl Sportininkui taikytinų drausminių priemonių ir tuo 

atveju, jei Sportininkas reguliariai praleidinėja užsiėmimus (t.y. nelanko užsiėmimų 1 mėnesį be 

pateisinamos priežasties). 

3.6. Sportininkas ir/ar Sportininko atstovai, pasirašydami šias sąlygas ir taisykles, duoda sutikimą Įstaigai 

naudoti Sportininko vardą, pavardę, atvaizdą ir kitus su Sportininku susijusius simbolius prekių, gaminių 

ar paslaugų reklamai. Tuo pačiu leidžia Įstaigai ar Įstaigos nurodytiems asmenims fotografuoti, daryti 

Sportininko kaip asmens ar kaip Įstaigos Sportininko video įrašus ir kitas įstaigos oficialias nuotraukas 

ir įrašus bei perleidžia Įstaigai aukščiau minėtas teises šios sutarties galiojimo laikotarpiu. 

3.7. Įstaiga įsipareigoja: 

3.8. užtikrinti tinkamas futbolininkų rengimo ir ugdymo sąlygas; 

3.9. užtikrinti kokybišką futbolininkų rengimo ir ugdymo programos vykdymą; 

3.10. suteikti galimybes Sportininkui užsiėmimų metu nemokamai naudotis Įstaigos sporto bazėmis ir 

inventoriumi. Ne užsiėmimų metu naudojimasis Įstaigos sporto bazėmis ir inventoriumi privalo būti 

suderintas su atitinkamos komandos treneriu. Įstaiga neatsako už Įstaigos sporto bazės esančių ar paliktų 

Sportininkų daiktų saugumą; 

3.11. objektyviai ir bešališkai vertinti Sportininko pasiekimus; 

3.12. Sportininko atstovų prašymu teikti informaciją apie Sportininko ugdymo sąlygas ir pasiekimus; 

3.13. Sportininkui ir/ar Sportininko atstovui pateikus reikiamus dokumentus, taikyti mokesčio už 

neformalųjį ugdymą lengvatas, numatytas Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. 

 

4. Sportininko ir jo atstovų teisės ir įsipareigojimai 

4.1. Sportininkas įsipareigoja: 

4.1.1. treniruotis pagal Įstaigos trenerių ir kitų specialistų paruoštą metodiką, dalyvauti treniruotėse ir 

varžybose pagal nustatytą grafiką, su kuriuo Sportininką supažindina treneris. 

4.1.2. į treniruotes visada atvykti nustatytu laiku, tvarkingai apsirengęs, dėvintis tinkamą avalynę ir 

apsaugas, užsiėmimų metu turėtų geriamojo vandens. 

4.2. Sportininko atstovai įsipareigoja: 

4.2.1. bendradarbiauti su Įstaiga, nustatant Sportininkui reikalingą mitybos, treniruočių programą ir/ar 

kitas reikalingas programas bei atliekant Sportininko sveikatos tikrinimą; 



4.2.2. laiku sumokėti Įstaigos nustatytą Sportininko narystės mėnesinį mokestį. Mokestis už teikiamas 

futbolo sporto šakos ugdymo paslaugas mokamas bankiniu pavedimu kas mėnesį, sumokant už praėjusį 

mėnesį, griežtai laikantis periodiškumo ir bendros tvarkos; 

4.2.3. mokėti už Sportininko ir/ar Sportininko atstovų pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas: 

išvykas į įvairias sportines varžybas, tarptautinius turnyrus, stovyklas, individualias treniruotes ir kt.; 

4.2.4. aktyviai dalyvauti Įstaigos renginiuose ir susirinkimuose; 

4.2.5. užtikrinti Sportininko sveikatos pasitikrinimą ne rečiau kaip 2 (du) kartus į metus; 

4.2.6. Sportininkui susirgus, informuoti trenerį ir pateikti ligos pažymą arba jos kopiją; 

4.2.7. bendradarbiauti su treneriais ir Įstaigos vadovybe; 

4.2.8. nutraukus šią Sutartį, atsiskaityti su Įstaiga (t.y. grąžinti iš Įstaigos gautą inventorių, aprangą, 

sumokėti visus mokesčius iki sutarties nutraukimo dienos ir kt.); 

4.2.9. atlyginti Įstaigai padarytą žalą, jei ši žala atsirado dėl Sportininko kaltės; 

4.2.10. užtikrinti Sportininko atvežimą ar palydėjimą į užsiėmimus, įskaitant treniruotes, varžybas ir 

turnyrus. Nesant galimybės įvykdyti šiame punkte nurodytų įsipareigojimų, Sportininko atstovai privalo 

nedelsiant apie tai informuoti atitinkamos komandos trenerį; 

4.2.11. nevartoti svaigalų, narkotikų, dopingo ir stimuliuojančių priemonių, nelaikyti ir neperduoti 

kitiems asmenims; 

4.2.12. laikytis Įstaigos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, saugos ir sveikatos reikalavimų; 

4.2.13. gerbti trenerius, komandos draugus, kitus Įstaigos darbuotojus, laikytis garbingos sportinės kovos 

principų;  
4.2.14. užtikrinti, jog Sportininkas nedalyvaus bet kokiose oficialiose ir/ar draugiškose futbolo 

varžybose, bet kurio kito futbolo klubo ar specializuotos futbolo mokyklos bei Įstaigos komandų 

sudėtyse, be iš ankstinio raštiško Įstaigos sutikimo; 

4.2.15. nepasirašinėti jokių sutarčių su bet kuriomis kitomis futbolo klubų ar specializuotomis futbolo 

mokyklomis bei įstaigomis be atskiro rašytinio Įstaigos leidimo; 

4.3. Pasirašydami šią sutartį, nuo pasirašymo dienos ir 1 (vienerius) metus nuo Sportininko išstojimo 

savo noru ir/ar Sportininko atstovų sprendimu, Sportininko atstovai įsipareigoja buvusio Įstaigos 

Sportininko neleisti į jokią kitą  futbolo Įstaigą ir/ar kitą įstaigą (nepriklausomai nuo jos juridinės 

formos), kuri verčiasi tokia pat ar konkuruojančia su Įstaiga veikla ir/ar futbolo klubą, siekiant jį 

treniruoti futbolo sporto šakoje, išskyrus atvejus, numatytus šioje sutartyje; 

4.4. Tuo atveju, jei Sportininkas pažeidžia šios sutarties 4.2.15. punktą., Sportininkas ir/ar Sportininko 

atstovas įsipareigoja kompensuoti Įstaigai Sportininko ugdymo ir treniravimo kaštus, kurie skaičiuojami 

už tą mėnesį, kurį Sportininkas dalyvavo bet kokiose oficialiose ir/ar draugiškose futbolo varžybose bet 

kurio kito futbolo klubo ar specializuotos futbolo mokyklos bei Įstaigos komandų sudėtyse, iš šios sumos 

atskaičiuojant iki pažeidimo dienos sumokėtą mėnesinį Sportininko narystės mokestį. Siekiant išvengti 

abejonių, Sportininko ugdymo ir treniravimo kaštai yra skaičiuojami, neatsižvelgiant į Sportininko 

lankomumą. Atitinkamos amžiaus grupės Sportininko ugdymo ir treniravimo kaštai yra nurodyti šios 

sutarties priede Nr.2.; 

4.5. Tuo atveju, jei Sportininkas ir/ar Sportininko atstovai pažeidžia šios sutarties 4.3. punktą, 

Sportininko atstovai įsipareigoja kompensuoti Įstaigai Sportininko ugdymo ir treniravimo kaštus, kurie 

skaičiuojami nuo Sportininko registracijos datos Įstaigoje, iš šios sumos atskaičiuojant Sportininko ir/ar 

Sportininko atstovų iki pažeidimų dienos sumokėtą mėnesinį Sportininko narystės mokestį. Siekiant 

išvengti abejonių, Sportininko ugdymo ir treniravimo kaštai yra skaičiuojami, neatsižvelgiant į 

Sportininko lankomumą. Atitinkamos amžiaus grupės Sportininko ugdymo ir treniravimo kaštai yra 

nurodyti šios sutarties priede Nr.2.; 

4.6. Išimtys dėl 4.3. ir 4.4. punktų taikomos tuo atveju, jei Įstaiga priima sprendimą pašalinti Sportininką 

iš Įstaigos, šios sutarties nustatyta tvarka arba jeigu Sportininkas kartu su Sportininko atstovais pakeičia 

gyvenamąją vietą ir dėl šios priežasties Sportininkas negali lankyti Įstaigos užsiėmimų; 



4.7. Sportininkas pasirašydamas šią sutartį supranta ir pripažįsta, kad faktinės Sportininko sportinio 

rengimo ir mokymo išlaidos ženkliai viršija šios sutarties 3.1.1. punktą nustatytą ir Sportininko Įstaigai 

mokamą mokestį, todėl Sportininkas be pateisinamų priežasčių nutraukęs šią sutartį ir ėmęs lankyti kitą 

futbolo Įstaigą ir/ar kitą įstaigą (nepriklausomai nuo jos juridinės formos), kuri verčiasi tokia pat ar 

konkuruojančia su Įstaiga veikla ir/ar futbolo klubą, siekiant jį treniruoti futbolo sporto šakoje, ar 

pasirašęs sutartį su futbolo klubo, be Įstaigos leidimo įsipareigoja atlyginti dėl tokių jo veiksmų Įstaigos 

patirtus Sportininko ugdymo ir treniravimo kaštus; 

4.8. Sportininko atstovai turi teisę gauti su Sportininko treniruotėmis ir/ar rungtynėmis susijusią 

informaciją. Įstaiga šią informaciją Sportininko atstovams pateikia Įstaigos internetiniame puslapyje. 

4.9. Sportininko atstovai turi teisę aktyviai dalyvauti Įstaigos veikloje, teikti Įstaigos administracijai 

raštiškus pasiūlymus, susijusius su Įstaigos veiklos tobulinimu, organizuoti Sportininkų atstovų 

susirinkimus ir pan.; 

4.10. Sportininko atstovai turi teisę Įstaigos administracijai raštu pateikti pagrįstus skundus, susijusių su 

Įstaigos darbuotojų netinkamu elgesiu, nekokybišku darbu, prastu informacijos pateikimu ir pan. 

4.11. Sportininkas gali pereiti į kitą futbolo ugdymo įstaigą, sporto mokyklą, sporto centrą ar klubą, tik 

gavęs Įstaigos raštišką sutikimą-paleidžiamąjį raštą. 

 

5. Sportininko sveikata ir medicininė pagalba 

5.1. Įstaiga įsipareigoja suteikti Sportininkui pirmąją pagalbą, šiam susižeidus treniruočių ar varžybų 

metu. Rimtesnio sužeidimo atveju, Įstaiga įsipareigoja iškviesti greitąją pagalbą ir nedelsiant apie šį įvykį 

informuoti Sportininko atstovus. 

5.2. Įstaiga neatsako už Sportininko patirtus sveikatos sutrikimus treniruočių ir varžybų metu. 

 

6. Sutarties pakeitimas ir papildymas 

6.1.  Šios sutarties papildymai ir pakeitimai galimi tik raštišku sutarties šalių susitarimu. 

6.2. Sutarties papildymus ir pakeitimus sutarties galiojimo laikotarpiu gali inicijuoti kiekviena šios 

sutarties šalis. 

6.3.  Visi šios sutarties pakeitimai ar priedai galioja, jei jie yra pasirašyti abiejų šalių. 

 

7. Sutarties galiojimas, nutraukimas 

7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja vienerius metus. Sutartis pratęsiama 

automatiškai papildomam vienerių metų terminui, jeigu nė viena iš šių šalių iki šiame sutarties punkte 

nurodyto termino pabaigos nepareiškia kitai šaliai, kad prieštarauja sutarties galiojimo termino 

pratęsimui arba ši sutartis yra nutraukiama prieš terminą, joje nurodytais pagrindais.  

7.2. Ši sutartis prieš terminą gali būti nutraukta šiais atvejais: 

7.2.1. Šalims susitarus; 

7.2.2. vienašališkai, bet kuriai iš Šalių padarius esminį šios sutarties pažeidimą; 

7.2.3. Sportininkui baigus užsiiminėti futbolo kaip sporto šaka, ir nusprendus nebesportuoti jokioje 

futbolo ugdymo įstaigoje ar klube; 

7.2.4. mokestis už teikiamas futbolo sporto šakos ugdymo paslaugas nemokamas nustatytu laiku; 

7.2.5. Sportininkas sistemingai be pateisinamos priežasties nelanko treniruočių, nedalyvauja varžybose; 

7.2.6. Sportininkui keičiant nuolatinę gyvenamąją vietą ir persikeliant nuolat gyventi iš Telšių rajono į 

bet kurią kitą Lietuvos Respublikos vietą ar užsienio valstybę. 

 

 

8. Kitos sutarties sąlygos 

8.1. Visi ginčai kylantys iš šios sutarties yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčo išspręsti 

derybomis, jie sprendžiami teisme, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. 



8.2. Sutartis yra sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais-po vieną kiekvienai 

sutarties šaliai. 

 

9. Sutarties šalių parašai: 

 

Įstaiga 

VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ 

Lygumų 47, LT-87125 Telšiai 

Įmonės kodas  303277685 

Mob. tel. 8 630 59 801 

El. p. info@fcdziugas.lt 

 

 

Direktorius Martynas Armalis 

 

___________________________________ 

                                           (parašas) 

A.V. 

Sportininkas/Sportininko atstovas (-ai) 

Adresas ______________________________________ 

_____________________________________________ 

Mob. tel. _____________________________ 

El. p. _____________________@_____________ 

 

Sportininkas/Sportininko atstovas 

 

________________________________________ 
                                        (vardas pavardė ir parašas)   

 

 

       

 

 

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIEDAS NR. 2 PRIE SUTARTIES  

 

UGDYMO IR TRENIRAVIMO KAŠTAI PAGAL AMŽIAUS GRUPES VIENAM 

SPORTININKUI 

 

Amžiaus grupė Žaidžia (Varžybų 

formatas) 

Ugdymo ir treniravimo 

kaštų suma per metus 

Eurais 

U-6 3 x 3 / 5 x 5 400,00 

U-7 3 x 3 / 5 x 5 500,00 

U-8 5 x 5  650,00 

U-9 5 x 5  700,00 

U-10 5 x 5  750,00 

U-11 8 x 8 850,00 

U-12 11 x 11 950,00 

U-13 11 x 11 1050,00 

U-14 11 x 11 1100,00 

U-15 11 x 11 1500,00 

U-16 11 x 11 1300,00 

U-17 11 x 11 1650,00 

U-18 11 x 11 1400,00 

 

 

 

Įstaiga 

Direktorius Martynas Armalis 

 

___________________________________ 

                                           (parašas) 

A.V. 

Sportininkas/Sportininko atstovas (-ai) 

Sportininkas/Sportininko atstovas 

 

________________________________________ 
                                        (vardas pavardė ir parašas)   

 

 


