
___________________________________________________________________________ 

(Tėvų, globėjų vardas, pavardė) 

 

___________________________________________________________________________ 

(Gyvenamoji vieta, telefono Nr.) 

 

___________________________________________________________________________ 

(elektroninis paštas) 

 

___________________________________________________________________________ 

(Darbovietė) 

 

 

 

Šilutės sporto mokyklos 

direktoriui  

Aivarui Lileikiui 

 

PRAŠYMAS 

DĖL PRIĖMIMO Į ŠILUTĖS SPORTO MOKYKLĄ 

 

______________________ 

(Data) 

 

 

Prašau priimti____________________________________________________________ 

(vaiko vardas, pavardė, asmens kodas) 

 

į Šilutės sporto mokyklą, į __________________________________________treniruotes  

(sporto šaka) 

 

nuo___________________. 

 

Mokosi_____________________________________________________________________ 

(bendrojo lavinimo mokyklos pavadinimas) 

 

 

 

Sutinku, kad lydimas trenerio vyktų į varžybas, ekskursijas ir kitus renginius. 

 

 

 

 

_____________________ 

(parašas)                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



ŠILUTĖS SPORTO MOKYKLA 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS 

 

202__  m.  _______      ____d. Nr. SM-_____ 

Šilutė 

I.  SUTARTIES ŠALYS 

Šilutės sporto mokykla (toliau - „Teikėjas“) atstovaujama direktoriaus Aivaro Lileikio ir 

____________________________________________atstovaujanti(s)  
                     (tėvai, globėjai, vieno iš jų vardas, pavardė) 

__________________________, (kol jam sukaks 18 m.)(toliau - „Gavėjas“), 
        ( vaiko vardas, pavardė) 

remiantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos patvirtintais Šilutės sporto mokyklos nuostatais ir 

priėmimo tvarka, sudarė šią neformaliojo švietimo paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią. 

 

II. NEFORMALIOJO ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 

1. Teikėjas įsipareigoja: 

1.1. teikti neformaliojo švietimo paslaugas; 

1.2. leisti naudotis sporto bazėmis, įrenginiais ir inventoriumi; 

1.3. laikytis Šilutės sporto mokyklos nuostatų; 

2. Gavėjas ir jį atstovaujantis asmuo įsipareigoja: 

2.1. sistemingai ir stropiai lankyti treniruotes, laiku pasitikrinti sveikatą; 

2.2.  treniruočių, varžybų bei išvykų metu griežtai laikytis saugos instruktažo 

reikalavimų, bei kitų trenerio ar administracijos nurodymų; 

2.3. nevartoti tabako gaminių, alkoholio, narkotinių medžiagų, dopingo; 

2.4. laikosi mokesčio už neformalųjį ugdymą mokykloje mokėjimo tvarkos; 

2.5. tausoti Teikėjo turtą, už padarytą žalą atlyginti; 

2.6. be Teikėjo sutikimo neatstovauti kitoms komandoms ir panašaus profilio įstaigoms, 

sportinėse varžybose; 

2.7. laikytis Šilutės sporto mokyklos nuostatų. 

3. Gavėjas užpildo kitoje lapo pusėje esančią prašymo formą, kuri yra neatsiejama šios 

sutarties dalis. 

4. Sutartis nutraukiama: 

4.1. šalių susitarimu; 

4.2. jeigu mokinys praleidinėja sportines treniruotes be pateisinamos priežasties, o jo 

tėvai (globėjai) neužtikrina punktualaus ir reguliaraus treniruočių lankymo; 

4.3. pagal mokyklos nuostatų 28.1., 28.2. straipsnius. 

5. Ši sutartis pasirašoma dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. 

6. Ši sutartis įsigalioja ar nutraukiama nuo direktoriaus įsakyme nurodytos datos. 

 

II. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI 

7. Teikėjas – Šilutės sporto mokykla, Į.k. 195471747 Gluosnių g. 13B., LT-99133 

Šilutė, tel./fax. (8-441) 51132, el. paštas sportas.mokykla@gmail.com, smsilute@gmail.com,  

atsisk. sąsk. Nr. LT 417300010113875378, AB „Swedbankas“.  

 

 

Direktorius                                                          __________                 Aivaras Lileikis       

                                A.V                                          (parašas)                         (vardas, pavardė) 

 

 

 

Gavėjas                                                                __________                _____________ 

                                                                                (parašas)                         (vardas, pavardė) 

mailto:sportas.mokykla@gmail.com
mailto:smsilute@gmail.com

