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ĮSAKYMAS 

DĖL KRITERIJŲ, SUDARANT SUTARTIS IR RENKANTIS TRENIRUOČIŲ 

TVARKARAŠČIO LAIKĄ, NUSTATYMO IR PASLAUGŲ GAVĖJŲ PATEIKTŲ 

PARAIŠKŲ VERTINIMO TVARKOS 

PATVIRTINIMO 

 

2019 m. gegužės 20 d. Nr. V- 3 

Vilnius 

 

Vadovaudamasi viešosios įstaigos „Sportas ir poilsis“ įstatais, patvirtintais Kūno kultūros ir 

sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 12 

(2015 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. V-279 redakcija), tvirtinu kriterijus, pagal kuriuos vertinama, su 

kuriuo paslaugų gavėju sudaryti paslaugų teikimo sutartį dėl treniruočių universalioje sporto arenoje 

„Sportima“ konkrečiu laiku, jei paslaugų gavėjai pateikia paraiškas treniruotis tuo pačiu laiku, ir 

paslaugų gavėjų pateiktų paraiškų vertinimo tvarką: 

1. Paslaugų gavėjams, treniruojantiems nepilnamečius asmenis, teikiamas prioritetas 

pasirinkti  treniruočių laiką nuo 8.00 iki 20.00 val. darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 8.00 iki 13.00 

val. Kiti paslaugų gavėjai nuo 8.00 iki 20.00 val. darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 8.00 iki 13.00 

val. turi teisę pasirinkti konkretų treniruotės laiką tik tuomet, jei pageidaujamu laiku treniruotės vesti 

nėra numatęs Paslaugų gavėjas, treniruojantis nepilnamečius (laikoma, kad Paslaugų gavėjas 

treniruoja nepilnamečius tokiu atveju, jei jis treniruoja ne mažiau kaip 20 nepilnamečių asmenų). 

Prioritetas Paslaugų gavėjams, treniruojantiems nepilnamečius asmenis, įgyvendinamas surenkant 

paraiškas dviem etapais – pirmuoju etapu surenkamos paraiškos iš Paslaugų gavėjų, treniruojančiu 

nepilnamečius asmenis ir tik priėmus sprendimą dėl laimėjusių Paslaugų gavėjų, treniruojančių 

nepilnamečius asmenis, yra rengiamas antrasis paraiškų surinkimo etapas, kurio metu kiti Paslaugų 

gavėjai informuojami apie laisvus laikus bei renkamos paraiškos iš jų.    

2. Apie paraiškų priėmimo pradžią dėl paslaugų teikimo sutarčių dėl treniruočių universalioje 

sporto arenoje „Sportima“ sudarymo ateinančiam sezonui, prasidedančiam einamųjų metų rugsėjo 1 

d., viešoji įstaiga „Sportas ir poilsis“ ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 1 d. (1 etapas) ir 

liepos 1 dienos (2 etapas) paskelbia interneto svetainėje www.sportima.lt.  

3. Skelbime nurodoma ši informacija:  

3.1. paraiškų surinkimo etapas; 

3.2. paraiškų priėmimo vieta; 

3.3. paraiškų pateikimo terminai; 

3.4. paslaugų teikimo sezonas, kuriam renkamos paraiškos; 

3.5. treniruočių laikų, dėl kurių Paslaugų gavėjai gali varžytis, lentelė; 

3.6. telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas informacijai.  

4. Paraiškas gali teikti juridiniai bei fiziniai asmenys. 

5. Paraiškas galima teikti (I etapo) iki 2019 m. birželio 21 d. imtinai, (II etapo) iki 2019 m. 

liepos 19 d. imtinai, elektroniniu paštu, nurodytu skelbime arba tiesiogiai adresu Ąžuolyno g. 5, LT-

07196 Vilnius. 

6. Vienas Paslaugų gavėjas šios tvarkos 2 punkte nurodytais terminais gali pateikti ne 

daugiau kaip vieną paraišką, kurią turi teisę pakeisti/papildyti iki šios tvarkos 2 punkte nurodyto 

atitinkamo termino pabaigos. Paraiška turi būti parengta lietuvių kalba. Paraiškos teikiamos laisva 

forma. Paraiškoje turi būti nurodyti duomenys, kuriais Paslaugos gavėjas grindžia atititkį šioje 

tvarkoje nustatytiems kriterijams, o taip pat atitinkami dokumentai ar jų pareiškėjo atstovo parašu 

patvirtintos kopijos. VšĮ „Sportas ir poilsis“ turi teisę bet kada paparašyti patikslinti esamus ar 

pateikti papildomus dokumentus, pagrindžiančius Paslaugos gavėjo atitiktį kriterijams. 

http://www.sportima.lt/


 

7. Pateikta paraiška rodo, kad Paslaugų gavėjas yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir 

griežtai jų laikysis, o jei Paslaugų gavėjas juridinis asmuo - taip pat patvirtina, kad per pastaruosius 

metus iki paraiškos pateikimo dienos Paslaugų gavėjas nėra paskelbtas nemokiu, nėra likviduojamas, 

nesustabdyta ar nenutraukta jo ūkinė veikla, taip pat nepradėti teisminiai procesai dėl Paslaugų 

gavėjo veiklos nutraukimo, nemokumo ar bankroto. 

8. Nenagrinėjamos arba atmetamos paraiškos: 

8.1. pateiktos pasibaigus atitinkamam šios tvarkos 2 punkte nustatytam terminui (tokios 

paraiškos nagrinėjamos atskirai 13 punkte nustatyta tvarka); 

8.2. Paslaugų gavėjas pateikia daugiau nei vieną paraišką (tuo atveju vertinama tik vėliausiai 

paduota Paslaugų gavėjo paraiška); 

8.3. Paslaugų gavėjas pateikia VšĮ „Sportas ir poilsis“ tikrovės neatitinkančius duomenis dėl 

treniruojamų asmenų skaičiaus, o taip pat kitą tikrovės neatitinkančią informaciją ar dokumentus. 

8.4. Paslaugų gavėjas per VšĮ „Sportas ir poilsis“ nurodytą terminą nepateikia VšĮ „Sportas ir 

poilsis“ prašomų dokumentų kopijų. 

8.5. Paslaugų gavėjas – juridinis asmuo - per pastaruosius metus iki paraiškos pateikimo 

dienos Paslaugų gavėjas yra paskelbtas nemokiu ar yra likviduojamas ar sustabdyta ar nutraukta jo 

ūkinė veikla, arba pradėti teisminiai procesai dėl Paslaugų gavėjo veiklos nutraukimo, nemokumo ar 

bankroto. 

9. Visos paraiškos, pateiktos atitinkamame etape, svarstomos vienu metu, vertinimą atlieka 

VšĮ „Sportas ir poilsis“ direktoriaus įsakymu sudaryta 3 asmenų komisija.  

10. Paraiškos, gautos iš Paslaugų gavėjų, treniruojančių nepilnamečius, vertinamos skiriant 

balus pagal išvardintus kriterijus:  

Eil. 

Nr. 

Kriterijai Balai 

1.  Paslaugų gavėjo treniruojamų nepilnamečių asmenų skaičius, kurį 

Paslaugų gavėjas deklaruoja savo paraiškoje. VšĮ „Sportas ir poilsis“ turi 

teisę prašyti Paslaugų gavėjo, treniruojančio nepilnamečius, pagrįsti 

sąrašą – tai yra leisti VšĮ „Sportas ir poilsis“ atstovams pamatyti sąrašą 

bei prašymus, kurių pagrindu jis sudarytas.  

0,1 balas už 

kiekvieną 

treniruojamą 

nepilnametį 

2. Paslaugų gavėjo komandų, dalyvaujančių oficialiose Lietuvos futbolo 

federacijos (toliau – LFF) organizuojamose įvairiose varžybose per 

praėjusius kalendorinius metus, skaičius. Paslaugų gavėjas paraiškoje 

deklaruoja komandų, dalyvavusių oficialiose LFF organizuojamuose 

varžybose, bei šių komandų žaidėjų amžiaus grupes, o taip pat vykusių 

varžybų datas. 

10 balų už 

kiekvieną 

komandą 

3. Trenerių, dirbančių pilną darbo dieną su nepilnamečiais asmenimis 

skaičius. Paslaugų gavėjas paraiškoje deklaruoja trenerių, dirbančių su 

nepilnamečiais asminimis pilną darbo dieną skaičių. 

1 balas už 

kiekvieną trenerį,  

2 balai už 

kiekvieną LFF 

licencijuotą 

trenerį arba 

trenerį su 

aukštuoju 

išsilavinimu 

4.  Paslaugų gavėjas, dirbantis su nepilnamečiais asmenimis, licencijuotas 

LFF vadovaujantis RSCA programos kriterijais. Paslaugų gavėjas kartu 

su paraiška privalo pateikti LFF išduotos licencijos kopiją 

 

50 balų už 

licencijos 

turėjimą 

5. Mėnesių per metus skaičius, kurį Paslaugų gavėjas, treniruojantis 

nepilnamečius, ketina naudotis futbolo aikšte . Paslaugos gavėjas 

paraiškoje privalo nurodyti laiko tarpą, kuriuo ketina vykdyti treniruotes, 

tiksliai nurodydamas naudojimosi VšĮ „Sportas ir poilsis“ paslaugomis 

pradžios ir pabaigos datas.  

5 balai už 

kiekvieną mėnesį 

nurodytą 

paraiškoje, jei 

Paslaugų gavėjas 



 

ketina treniruotis 

11 mėnesių per 

metus papildomai 

skiriama 10 balų, 

jei Paslaugų 

gavėjas ketina 

treniruotis 12 

mėnesių per 

metus papildomai 

skiriama 20 balų 

6. Paslaugų gavėjas organizuoja nepilnamečių asmenų sporto stovyklas nuo 

birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. Paslaugų gavėjas paraiškoje deklaruoja 

nepilnamečių asmenų planuojamų sporto stovyklų laiką.  

    

10 balų už 

stovyklų 

organizavimą 

7. Paslaugų gavėjo paruoštų Lietuvos futbolo rinktinei U-16, U-17, U-18, 

U-19 praeitam futbolo sezonui futbolininkų skaičius. Tokių futbolininikų 

paruošimą patvirtina LFF raštas, kuris turi būti pridėtas prie paraiškos.   

5 balai už 

kiekvieną žaidėją 

8. Paslaugų gavėjas per paskutinius 3 metus nutraukė paslaugų teikimo 

sutartį su VšĮ „Sportas ir poilsis“ anksčiau termino.  

Minus 30 

balų už 

kiekvieną 

atsisakytų 

paslaugų 

mėnesį 

9. Paslaugų gavėjas yra pradelsęs VšĮ „Sportas ir poilsis“ paslaugų 

apmokėjimo terminą 

Minus 10 

balų už 

kiekvieną 

1000 eurų 

įsiskolinimo 

paraiškų 

priėmimo 

termino 

paskutinę 

dieną 

10. Paslaugų gavėjas paraiškoje prie pageidaujamų treniruočių laikų nurodo 

daugiau kaip 10 kartų (vienu kartu laikoma pilna treniruotė pagal VšĮ 

„Sportas ir poilsis“ pateiktą galimų treniruočių laikų lentelę) per savaitę. 

Paraiškoje paslaugų gavėjas privalo nurodyti tikslias dienas ir tikslius 

laikus į kuriuos jis pretenduoja. Jei Paslaugos gavėjas paraiškoje nurodys 

„viena treniruotė per pirmadienį“ ar panašiai, tai yra nenurodant 

konretaus pageidaujamos treniruotės atitinkamą dieną laiko, bus laikoma, 

kad jis pretenduoja į visus pirmadienio treniruočių laikus, tai yra jam bus 

taikoma šiame punkte nurodytas balų nuskaitymas, jei tokiu būdu 

apskaičiuotas bendras laikų, į kuriuos pretenduoja Paslaugų gavėjas, 

skaičius viršys 10. 

Minus 20 

balų už 

kiekvieną 

kartą per 

savaitę, 

viršijantį 10 

kartų 

 

11. Paraiškos, gautos iš kitų Paslaugų gavėjų vertinamos skiriant balus pagal išvardintus 

kriterijus: 

Eil. 

Nr. 

Kriterijai Balai 

1.  Paslaugų gavėjo treniruojamų asmenų skaičius, kurį Paslaugų gavėjas 

deklaruoja savo paraiškoje. VšĮ „Sportas ir poilsis“ turi teisę prašyti 

Paslaugų gavėjo, pagrįsti sąrašą – tai yra leisti VšĮ „Sportas ir poilsis“ 

atstovams pamatyti sąrašą bei prašymus, kurių pagrindu jis sudarytas. 

0,1 balas už 

kiekvieną 

besitreniruojantį 

asmenį 



 

2. Paslaugų gavėjo komandų, dalyvaujančių oficialiose Lietuvos futbolo 

federacijos (toliau – LFF) organizuojamose įvairiose varžybose per 

praėjusius kalendorinius metus, skaičius. Paslaugų gavėjas paraiškoje 

deklaruoja komandų, dalyvavusių oficialiose LFF organizuojamuose 

varžybose, bei šių komandų žaidėjų amžiaus grupes, o taip pat vykusių 

varžybų datas. 

10 balų už 

kiekvieną 

komandą 

3. Trenerių, dirbančių pilną darbo dieną skaičius. Paslaugų gavėjas 

paraiškoje deklaruoja trenerių, dirbančių su sportininkais pilną darbo 

dieną skaičių. 

1 balas už 

kiekvieną trenerį,  

2 balai už 

kiekvieną LFF 

licencijuotą 

trenerį arba 

trenerį su 

aukštuoju 

išsilavinimu 

4.  Mėnesių per metus skaičius, kurį Paslaugų gavėjas, ketina naudotis 

futbolo aikšte . Paslaugos gavėjas paraiškoje privalo nurodyti laiko tarpą, 

kuriuo ketina vykdyti treniruotes, tiksliai nurodydamas naudojimosi VšĮ 

„Sportas ir poilsis“ paslaugomis pradžios ir pabaigos datas.  

5 balai už 

kiekvieną mėnesį 

nurodytą 

paraiškoje, jei 

Paslaugų gavėjas 

ketina treniruotis 

11 mėnesių per 

metus papildomai 

skiriama 10 balų, 

jei Paslaugų 

gavėjas ketina 

treniruotis 12 

mėnesių per 

metus papildomai 

skiriama 20 balų 

5. Paslaugų gavėjo paruoštų Lietuvos futbolo rinktinei praeitam futbolo 

sezonui futbolininkų skaičius. Tokių futbolininikų paruošimą patvirtina 

LFF raštas, kuris turi būti pridėtas prie paraiškos.   

5 balai už 

kiekvieną žaidėją 

6. Paslaugų gavėjas per paskutinius 3 metus nutraukė paslaugų teikimo 

sutartį su VšĮ „Sportas ir poilsis“ anksčiau termino.  

Minus 30 

balų už 

kiekvieną 

atsisakytų 

paslaugų 

mėnesį 

7. Paslaugų gavėjas yra pradelsęs VšĮ „Sportas ir poilsis“ paslaugų 

apmokėjimo terminą 

Minus 10 

balų už 

kiekvieną 

1000 eurų 

įsiskolinimo 

paraiškų 

priėmimo 

termino 

paskutinę 

dieną 

8. Paslaugų gavėjas paraiškoje prie pageidaujamų treniruočių laikų nurodo 

daugiau kaip 10 kartų (vienu kartu laikoma pilna treniruotė pagal VšĮ 

„Sportas ir poilsis“ pateiktą galimų treniruočių laikų lentelę) per savaitę. 

Paraiškoje paslaugų gavėjas privalo nurodyti tikslias dienas ir tikslius 

Minus 20 

balų už 

kiekvieną 

kartą per 



 

laikus į kuriuos jis pretenduoja. Jei Paslaugos gavėjas paraiškoje nurodys 

„viena treniruotė per pirmadienį“ ar panašiai, tai yra nenurodant 

konretaus pageidaujamos treniruotės atitinkamą dieną laiko, bus laikoma, 

kad jis pretenduoja į visus pirmadienio treniruočių laikus, tai yra jam bus 

taikoma šiame punkte nurodytas balų nuskaitymas, jei tokiu būdu 

apskaičiuotas bendras laikų, į kuriuos pretenduoja Paslaugų gavėjas, 

skaičius viršys 10. 

savaitę, 

viršijantį 10 

kartų 

 

12. Atitinkamą treniruočių laiką laimi Paslaugų gavėjas, surinkęs didžiausią balų skaičių, iš 

visų asmenų, pretenduojančių į konkretų treniruočių laiką. Jei du ar daugiau Paslaugų gavėjų surenka 

vienodą balų skaičių – treniruočių laiką laimi tas Paslaugų gavėjas, kuris anksčiau pateikė paraišką. 

Informacija apie atitinkamus treniruočių laikus gavusius Paslaugų gavėjus skelbiama internete adresu 

www.sportima.lt, o su Paslaugų gavėjais pasirašomos sutartys, kuriose nurodyti treniruočių vedimo 

laikai galioja sutartyse nurodytą laikotarpį nepriklausomai nuo to, kokie nauji paslaugų gavėjai metų 

bėgyje pageidaus treniruotis universalioje sporto arenoje „Sportima“. Paslaugų sutartys su paslaugų 

gavėjais sudaromos ne ilgesniam, kaip vienerių metų terminui, visais atvejais laikant, kad sutartis gali 

tęstis ne ilgiau, kaip iki rugpjūčio mėnesio, einančio po sutarties sudarymo, 31 d 

13. Jei paraiška vesti treniruotes universalioje sporto arenoje „Sportima“ pateikiama po šio 

įsakymo 2 punkte nurodytų terminų, ji svarstoma tik po to, kai baigiamos svarstyti paraiškos, 

pateiktos skelbimuose nurodytais paraiškų surinkimo terminais. Jeigu yra pateikta keletas tokių 

paraiškų, treniruočių laiko paskirstymo tarp šių pareiškėjų klausimas sprendžiamas vadovaujantis 

šiame įsakyme nustatytais kriterijais. 

14. Šiuo įsakymu patvirtinti kriterijai neįtakoja paslaugų teikimo sutarčių, kurių galiojimas 

nėra pasibaigęs iki šio įsakymo įsigaliojimo. Pasibaigus šiose sutartyse nustatytiems galiojimo 

terminams ir paslaugų gavėjams siekiant pakartotinai gauti treniruočių vykdymo universalioje sporto 

arenoje „Sportima“ paslaugas, taikomi šiame įsakyme nustatyti kriterijai. 

15. Nuo šio įsakymo priėmimo dienos netenka galios 2017-10-06 įsakymas Nr. V-13. 

 

 

 

 

 

 

Direktorė    Edita Stundžiaitė 
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