
 

 
 

PATVIRTINTA 

VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ direktoriaus  

2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-78 
 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „TELŠIŲ FUTBOLO ATEITIS“  

MOKESČIO UŽ VAIKŲ FUTBOLO TRENIRUOTES MOKĖJIMO TVARKA 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Mokesčio už vaikų futbolo treniruotes (toliau- futbolo treniruotes) mokėjimo tvarka (toliau - 

Tvarka) reglamentuoja mokesčio už suteiktas VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ futbolo ugdymo paslaugas 

mokėjimo, atleidimo nuo jo, lėšų apskaitymo ar grąžinimo, surinktų lėšų panaudojimo VšĮ „Telšių 

futbolo ateitis“ (toliau – Įstaiga) tvarką.  

2. Mokesčio dydį už vaikų futbolo treniruotes nustato Įstaigos dalininkų susirinkimas. 

3. Ši Mokėjimo tvarka parengta remiantis Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2015 

m. rugpjūčio 27 d. Nr. T1-171 bei VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ dalininkų  susirinkimo 2018 m. rugpjūčio 

31 d. protokolu Nr.F18-05. 

 

II. MOKESČIO MOKĖJIMO DYDIS, TVARKA, SKOLOS IR TERMINAI 

4. Įmokos už futbolo treniruotes dydis – 15,00 EUR vienam vaikui per mėnesį. 

5. Futbolo ugdymo paslaugos teikiamos ir mokestis už futbolo treniruotes mokamas 11 

(vienuolika) mėnesių per metus .  

6. Mokestis turi būti mokamas kas mėnesį, sumokant už praėjusį mėnesį, ne vėliau kaip iki 10 

einamojo mėn. dienos, griežtai laikantis periodiškumo ir bendros tvarkos.  

7.  Jei mokestis sumokėtas, o auklėtinis dėl pateisinamų priežasčių nelankė užsiėmimų, 

sumokėtos įmokos yra perkeliamos į ateinantį laikotarpį. 

8.  Auklėtinis turint įsiskolinimą: 

• daugiau kaip už 2 (du) iki 4 (keturių) mėnesių – tėvams yra siunčiamas įspėjimas ir 

raginimas padengti susidariusią skolą. 

• nuo 4 (keturių) iki 6 (šešių) mėnesių  – futbolo klubo vadovybės lygmenyje bus 

svarstoma dėl tolimesnių paslaugų teikimo įsiskolinusiam auklėtiniui.   
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• skolai viršijant 6 (šešių) mėnesių mokestį – Įstaigos direktoriaus sprendimu įsiskolinęs 

auklėtinis yra be perspėjimo atleidžiamas nuo futbolo treniruočių lankymo, yra išbraukiamas iš Įstaigos 

sąrašų. Taip pat susidariusią skolą išsireikalauti sumokėti įsiskolinimą LR įstatymų nustatyta tvarka. 

9. Mokestis už futbolo treniruotes nemokamas trenerio atostogų laikotarpiu, trenerio ligos, 

trunkančios ilgiau kaip 2 (dvi) savaites, atveju jeigu jo nepavaduoja kitas treneris.  

10. Papildomu direktoriaus įsakymu, jeigu tam būtų pritarta vaikų grupių atstovų, gali būti 

nustatomas ir renkamas klubo nario mokestis, kuris kaupiamas nenumatytoms vaikų grupių išlaidoms. 

11. Mokestį už atitinkamo vaiko futbolo treniruotes gali mokėti visi suinteresuoti asmenys . 

12. Mokesčio už futbolo treniruotes ir lengvatų dydžiai gali būti keičiami Įstaigos dalininkų 

susirinkimo sprendimu, apie tai Paslaugų gavėjus informuojant ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį; 

 

III. MOKĖJIMO INFORMACIJA 

13. Vaiko tėvai (globėjai) privalo sekti ir užtikrinti mokėjimo savalaikiškumą už suteiktas 

paslaugas, o dėl įsiskolinimo detalesnės informacijos ir visada gali kreiptis į Įstaigos buhalteriją arba 

administraciją.  

14. Mokėjimo kvitus Įstaiga kas mėnesį siunčia vaiko tėvų (globėjų) nurodytu el.pašto adresu 

ir papildomai treneris išdalina mokėjimo kvitus vaikams (tėvams) futbolo treniruotės metu. 

15. Mokėjimai už futbolo treniruotes atliekami tik bankiniu pavedimu.  

15.1. Įmoka į įstaigos banko sąskaitą mokama šiais rekvizitais: 

Įstaigos pavadinimas: VšĮ „Telšių futbolo ateitis“, Įmonės kodas: 303277685 

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.: 

• LT26 4010 0510 0213 9360, Luminor bankas. 

• LT11 5011 3000 1400 3578, Kredito unija „Germanto lobis“ (patariame esamiems šios unijos 

klientams atlikti mokėjimus į šia Įstaigos sąskaitą). 

Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti vaiko Vardą Pavardę ir mokėtojo kodą, kuris nurodytas 

mokėjimo kvite. Mokestis grynais pinigais nepriimamas.  

 

IV. MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS, SUTARTIES STABDYMAS AR 

NUTRAUKIMAS 

16. Mokesčio lengvatos už futbolo treniruočių lankymą taikomos vadovaujantis Telšių rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. Sprendimu Nr. T1-171:  

16.1. 50 proc. nuolaida mokesčiui už treniruočių lankymą našlaičiams, netekusiems vieno iš 

tėvų; 

16.2. 100 proc. nuolaida mokesčiui už treniruočių lankymą našlaičiams, netekusiems abiejų tėvų, 

pateikus abiejų tėvų mirties liudijimų kopijas (visam laikui); 
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16.3. 50 proc. nuolaida mokesčiui už treniruočių lankymą, kai Įstaigą lanko du ir daugiau vienos 

šeimos narių, pateikus tėvų (globėjų) arba trenerio prašymą ir pažymą apie šeimos sudėtį (visam laikui); 

16.4. 50 proc. nuolaida mokesčiui už treniruočių lankymą socialiai remtinų šeimų vaikams, 

pateikus socialinės paramos ir rūpybos skyriaus pažymą; 

16.5. Kitais nenumatytais atvejais atleisti nuo mokesčio už treniruočių lankymą atskiru Įstaigos 

direktoriaus įsakymu, esant trenerio prašymui, ne daugiau kaip po 2 vaikus iš kiekvienos mokymų grupės; 

16.6. Vaikams iš vaikų globos namų, pateikus patvirtinantį raštą iš Vaikų globos namų apie 

mokinį, lankantį treniruotes Įstaigoje (mokslo metams); 

16.7. Socialinės rizikos šeimų vaikams, pateikus Vaiko teisių apsaugos tarnybos rekomendaciją;  

17. Auklėtinio ligos atveju nuo mokesčio gali būti atleidžiama:  

17.1. Vaikui susirgus daugiau nei 14 kalendorinių dienų tėvams ar globėjams pakeitus pasirašytą 

prašymą dėl lengvatos taikymo ir kitus patvirtinančius dokumentus, ugdymo mokestis mažinamas 50 

proc.. 

17.2.  Vaikui susirgus ilgiau nei 30 kalendorių dienų tėvams ar globėjams pakeitus pasirašytą 

prašymą dėl lengvatos taikymo ir kitus patvirtinančius dokumentus, ugdymo mokestis už tą laikotarpį 

netaikomas. 

18. Mokesčio lengvatos taikomos už pasiekimus: 

18.1.  Nuo mokesčio 100 % atleidžiami Lietuvos čempionai (vieneriems metams); 

18.2.  Nuo mokesčio 100% atleidžiami į pagrindinės (suaugus) komandos sudėtį įtraukti žaidėjai;   

19. Jei vaikas išvyksta stažuotis, kelti aukštą sportinį meistriškumą į kitus klubus, tačiau 

priklauso arba išlieka VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ (FC „Džiugas“) sąrašuose, pristačius apie tai 

patvirtinantį dokumentą, vaikas už tą laikotarpį atleidžiamas nuo futbolo ugdymo paslaugos mokesčio. 

20. Jei dėl asmeninių priežaščių žadama nelankyti futbolo treniruočių yra būtina raštiškai 

informuoti Įstaigos administraciją ir futbolo trenerį pateikiant sutarties sustabdymo prašymą. 

21. Jei nutarta nelankyti futbolo treniruočių yra būtina raštiškai informuoti Įstaigos 

administraciją ir futbolo trenerį pateikiant sutarties nutraukimo prašymą. 

22. Visais atvejais, prašantysis, pritaikyti lengvatą, nutraukti ar sustabdyti sutartį privalo 

pateikti rašytinį laisvos formos prašymą arba užpildyti prašymo šabloną (jį rasite internetinėje 

svetainėje www.fcdziugas.lt/vaikai/dokumentai/) ir pateikti Įstaigos direktoriui, administracijai, jame 

nurodydamas taikytinos lengvatos priežastį ir pridėti pagrindžiančius dokumentus ar nurodyti sutarties 

nutraukimo sustabdymo priežastis.  

V. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS 

23. Dėl atleidimo nuo mokesčio ar jo sumažinimo, vaikų tėvai (globėjai) tą patvirtinančius 

dokumentus, prašymus Įstaigos administracijai privalo pateikti iki kiekvieno mėnesio 20 d., siekiant 

lengvatos nuo sekančio mėn. pradžios. 

http://www.fcdziugas.lt/vaikai/dokumentai/
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24. Dėl sutarties nutraukimo ar sustabdymo prašymus vaikų tėvai ar globėjai Įstaigos 

administracijai privalo pateikti iki kiekvieno mėnesio 20 d., siekiant kuo greičiau sustabdyti ar 

perskaičiuoti mokėjimus. 

25. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų mokestis skaičiuojamas bendra tvarka, išskyrus 

atvejus, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį.  

26. Norint nutraukti sutartį būtina pateikti Įstaigos administracijai prašymą laisvos formos dėl 

sustarties nutraukimo arba  

VI. MOKEŠČIO PANAUDOJIMAS 

27. Mokesčio už futbolo treniruotes panaudojimo tvarkos planas: 

27.1.   Iš mokesčių surenkamų lėšų 70 proc. preliminariai kasmet numatoma skirti šiems tikslams:  

24.1.1 Transporto nuomai ir kuro išlaidoms išvykoms į oficialias varžybas, turnyrus;  

24.1.2 Ugdymo procesui naudojamų šiuolaikinių technologijų bei įrangos įsigijimui;  

24.1.3 Trenerių tobulinimosi kursams, licencijoms  įgyti ir kitoms skatinimo priemonėms;  

24.1.4 Oficialių Lietuvos pirmenybių ir turnyrų dalyvių mokesčiams; 

24.1.5 Turnyrų, renginių organizavimui, administravimui ir marketingo priemonėms;    

24.1.6  Būtiniausio treniruočių inventoriaus ir sportinės aprangos įsigijimui;  

24.1.7 Vaikų skatinimui ir prizams už pasiekimus ir išskirtinius nuopelnus; 

24.1.8 Treniravimo paslaugų pirkimui ir trenerių bei kitų specialistų atlygiui apmokėti;   

27.2.  Iš mokesčių surenkamų lėšų 30 proc. numatoma skirti bendriems Įstaigos poreikiams: 

24.2.1 Stadionų ir patalpų priežiūrai bei remontui;  

24.2.2 Bendrosios buities prekėms ir paslaugoms įsigyti; 

24.2.3 Su pagrindinės komandos išlaikymu ir varžybų organizavimu susijusioms išlaidoms 

dengti; 

24.2.2  Kitiems einamiesiems Įstaigos tikslams ir poreikiams;  

 

VII. MOKESČIO GRĄŽINIMAS 

28. Mokestis už futbolo treniruotes gali būti grąžintas, jei paslauga nevykdoma daugiau nei 2 

sav.  

29. Mokestis už futbolo treniruotes gali būt grąžintas, jeigu ugdymo paslaugų sutarties 

nutraukimo metu yra susidariusi mokėjimų permoka ir tėvai(globėjai) pateikia raštišką prašymą Įstaigai.  

30. Mokesčio grąžinimas turi būti įforminamas Įstaigos direktoriaus įsakymu.  

31. Mokestis negrąžinamas už praėjusį laikotarpį jeigu auklėtinio tėvai (globėjai) raštu nebuvo 

pateikę informacijos apie vaiko ketinimą nebelankyti futbolo treniruočių ir paslaugų sutartis nenutraukta. 
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VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

32. Tėvai (globėjai) ir treneriai atsako už Įstaigai pateikiamų dokumentų teisingumą ir 

teisėtumą.  

33. Įstaigos administracija ir/ar buhalterė(-is) periodiškai teikia informaciją treneriams bei 

tėvams (globėjams) apie auklėtinius laiku nesumokėjusius mokesčio už futbolo treniruočių lankymą. 

34. Treneriai kiekvieną mėnesį gauna informaciją, yra susipažinę ir atsakingi už futbolo grupės 

vaikų mokėjimo situacijos stebėseną.  

35. Treneriai nustačius auklėtinio(-ių) mokėjimo vėlavimo tendencijas ir prireikus skatinti laiku 

atsiskaityti už suteiktas paslaugas, periodiškai informuoja (skambutis, trumpoji žinutė (sms), Facebook 

Messenger ir kitomis priemonėmis) tėvus (globėjus).  

36. Vykstant į varžybas, draugiškus turnyrus, organizuojant pasirengimo stovyklas, įsigyjant 

sportinę aprangą gali būti renkami papildomi mokesčiai, kurių dydis priklauso nuo poreikio konkrečiu 

atveju. 

37. Ši tvarka gali būti keičiama ir papildoma Įstaigos direktoriaus įsakymu. 

38. Šios tvarkos redakcija skelbiama Įstaigos internetinėje svetainėje www.fcdziugas.lt  

________________________________________  

http://www.fcdziugas.lt/

