
 Klaipėdos miesto pasirenkamojo vaikų 

ugdymo programų, finansuojamų iš 

sportininko krepšelio lėšų, tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

PASIRENKAMOJO VAIKŲ UGDYMO TEIKĖJO (JURIDINIO ASMENS) ATITIKTIES 

NUSTATYMO PARAIŠKA 

 

Užpildykite prašomus duomenis apie atitikties nustatymui teikiamą instituciją  

Sporto organizacijos pavadinimas  

Juridinio asmens teisinė forma  

Kodas  

Registracijos pažymėjimo išdavimo data, Nr.  

Pagrindinės  veiklos   

Kūno kultūros ir sporto kryptis,  sporto šaka   

Adresas  

Telefono numeris  

El. pašto adresas  

Interneto svetainės adresas  

Vadovo vardas ir pavardė,  pareigų pavadinimas  

Vadovo el. pašto adresas, telefono Nr.  

Programos pavadinimas  

 

Tenkinti šiuos kriterijus būtina, jei Teikėjas neatitinka bent vieno iš šių pagrindinių kriterijų, toliau 

pildyti negali. 

 

Pagrindiniai kriterijai: 

 Tinkamą 

pažymėkite 

1. Teikėjas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gali 

vykdyti neformalųjį vaikų švietimą 
☐ TAIP     ☐ NE 

2. Teikėjas neturi įsiskolinimų kitiems juridiniams asmenims ☐ TAIP     ☐ NE 

3. Teikėjas turi lėšų veiklos pradžiai ☐ TAIP     ☐ NE 

4. Ugdymo programą įgyvendinantys treneriai teisės aktų nustatyta 

tvarka turi tinkamą išsilavinimą arba licenciją dirbti neformaliojo 

vaikų švietimo treneriais kūno kultūros ir sporto srityje 

☐ TAIP     ☐ NE 

5. Ugdymo programą įgyvendina ne mažiau kaip du treneriai ☐ TAIP     ☐ NE 

6. Teikėjas turi (turės) galimybę nuomotis sporto bazes, specifines 

ugdymo priemones, įrangą numatytai programai įgyvendinti 
☐ TAIP     ☐ NE 

 

Papildomi kriterijai: 

 Tinkamą 

pažymėkite 

Keliais sakiniais pagrįskite 

teiginius 

1. Teikėjas per pastaruosius vienus metus įgyvendino 

sporto krypties programą 

☐ TAIP 

☐ NE 
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2. Teikėjas vykdo sporto šakos (-ų) sportininkų 

ugdymo ilgalaikę programą, kurios trukmė – nuo 1 

metų 

☐ TAIP 

☐ NE 

 

Išvardykite šiuo metu arba per pastaruosius dvejus 

metus vykdomas veiklas kūno kultūros ir sporto 

srityje (programos, projekto, veiklos pavadinimas, 

trukmė) 

 

3. Teikėjas ugdymo programoje numato ugdytinio 

pasiekimų vertinimą (pažymėjimai, diplomai, 

garbės raštai, padėkos raštai ir pan.)  

☐ TAIP 

☐ NE 

 

4. Ugdytiniai dalyvauja pasirinktos sporto krypties 

miesto, respublikiniuose ir kituose renginiuose 

☐ TAIP 

☐ NE 

 

 

 

PARAIŠKOS PRIEDAI: 

1. Organizacijos įregistravimo pažymėjimo kopija. 

2. Organizacijos įstatų kopija. 

3. Dokumentai, įrodantys, kad organizacija turi ugdymo procesui reikalingą sporto bazę (nuomos 

sutartys, ketinimų protokolai ir kt.) 
 

Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Įsipareigoju, gavęs dalinį 

finansavimą, informuoti Sporto ir kūno kultūros skyrių, kaip vykdoma programa, ir, įvykdžius 

programą, pateikti galutinę ataskaitą. 

 

 

Organizacijos vadovas ar atsakingas asmuo      ________________   ______________________ 

                                                                             (parašas)                       (vardas ir pavardė) 
  

Paraiškos užpildymo data:    d.  

 

 


