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BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SPORTO BAZIŲ VALDYMO CENTRO
TRUMPALAIKIO APGYVENDINIMO DVIRAČIŲ TREKO KOMPLEKSE, ADRESU

KRETINGOS G. 38, KLAIPĖDA, PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Klaipėdos sporto bazių valdymo
centro  trumpalaikio  apgyvendinimo  paslaugų  tvarka  (toliau  -  Tvarka)  reglamentuoja
apgyvendinimo bei naudojimosi Dviračių treko komplekso Kretingos g. 38, Klaipėdoje esančiomis
apgyvendinimo patalpomis sąlygas.

2. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos sporto bazių priežiūros centras suteikdamas trumpalaikio
apgyvendinimo  paslaugas,  vadovaujasi  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  tarybos  2014-05-29
sprendimu Nr.T2-126 patvirtintais trumpalaikio apgyvendinimo paslaugų teikimo įkainiais ir  šia
Tvarka.

3.  Dviračių  treko  patalpos  esančios  Kretingos  g.  38,  Klaipėdoje,  nuosavybės  teise
priklauso  Klaipėdos  miesto  savivaldybei,  biudžetinė  įstaiga  Klaipėdos  sporto  bazių  priežiūros
centras valdo, naudoja ir disponuoja jomis patikėjimo teise.

4.  Pagrindinės šios Tvarkos aprašo sąvokos:
 4.1.  Trumpalaikio  apgyvendinimo  paslauga  –  tai  nuo  1  paros  iki  1-rių  metų  trunkanti

gyvenamųjų patalpų apgyvendinimo suteikimo paslauga, kuri gali būti mokama ir nemokama.
   4.2.  Trumpalaikio  apgyvendinimo paslaugų  gavėjai  –  Sporto  įstaigų,  kurių  savininkė  yra

Klaipėdos  miesto  savivaldybė,  sportininkai  iki  29  metų,  Klaipėdos  miesto  prioritetinių  sporto  šakų
didelio  sportinio  meistriškumo  klubų  sportininkai,  treneriai,  turintys  aukštąjį  sporto  krypties
išsilavinimą, fiziniai  ir  juridiniai asmenys,  kurie vykdo sportinę veiklą,  susijusią su sporto renginių,
vasaros užimtumo stovyklų ar sporto pratybų rengimu, dalyvavimu juose ir jų aptarnavimu, kiti fiziniai
ir juridiniai asmenys, kurie vykdo su švietimu, kultūra ar sportu susijusią veiklą.

II. PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

5. Apgyvendinimo paslaugos yra teikiamos Dviračių treko gyvenamose patalpose ir 4
numerių svečių namuose.

6.  Pirmumo  teisė  nemokamai  apsigyventi  4  numerių  svečių  namuose  suteikiama
jauniems ir perspektyviems, įgijusiems aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, Klaipėdos miesto sporto
organizacijų,  kurių  steigėjai  ar  dalininkai  yra  Klaipėdos  miesto  savivaldybė,  treneriams,
neturintiems nuosavo gyvenamo ploto Klaipėdos mieste ir išdirbę trenerio darbą ne mažiau kaip 3
metus.

7.  Pirmumo  teisė  nemokamai  apsigyventi  Dviračio  treko  gyvenamos  patalpose
suteikiama sportininkams pagal šiuos kriterijus: 

7.1. Sportininkai įtraukti į Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatų sąrašus.
7.2. Sportininkai įtraukti į Lietuvos olimpinės pamainos rinktinės sąrašus.



7.3.  Lietuvos  Nacionalinių  rinktinių  nariai,  už  rinktinę  dalyvavę  oficialiose
varžybose.

7.4. Lietuvos jaunimo rinktinių nariai, už rinktinę dalyvavę oficialiose varžybose.
7.5. Labai perspektyvūs jauni sportininkai.

8.  Dėl  nemokamo  sportininkų  ir  trenerių  trumpalaikio  apgyvendinimo  paslaugų
suteikimo, Dviračių treko gyvenamose patalpose ir 4 numerių svečių namuose (Kretingos g. 38)
sprendimą  priima  BĮ  Klaipėdos  sporto  bazių  priežiūros  centro  direktoriaus  įsakymu  paskirta
komisija, kurią sudaro trys centro darbuotojai ir Sporto skyriaus atstovas.

9.  Dokumentai,  kuriuos  turi  pateikti  komisijai  sportininkas  dėl  nemokamo
apgyvendinimo:

9.1. Prašymą dėl nemokamo apgyvendinimo centro vadovui;
9.2.  Sportininko  trenerio  prašymą,  dėl  sportininko  apgyvendinimo,  kuriame

nurodomos  priežastys,  kodėl  šis  sportininkas  reikalingas  miesto  sporto  sistemai  ir  numatomi  jo
pasiekimai;

9.3. Sporto šakos federacijos rekomendacija;
9.4. Varžybų protokolai patvirtinantys aukštus sportinius pasiekimus.

10.  Dokumentai,  kuriuos  turi  pateikti  komisijai  treneris  dėl  nemokamo
atgyvendinimo:

10.1. Prašymą dėl nemokamo apgyvendinimo centro vadovui;
10.2. Sporto mokyklos ar centro direktoriaus pavaduotojo ugdymui rekomendaciją;
10.3. Sporto šakos federacijos rekomendaciją;
10.4.Varžybų protokolus arba tarifikacinius lapus kuriuose atsispindėtų treniruojamų

sportininkų pasiekimai ir trenerio perspektyvumas.

11.  Dėl  sportininko  ar  trenerio  atitikimo reikalaujamiems  kriterijams  ir  nemokamo
apgyvendinimo sprendžia komisija per 5 darbo dienas po prašymo ir kitų dokumentų pateikimo.

12. Vadovaudamasis komisijos sprendimu sporto centro direktorius rašo įsakymą dėl
nemokamo apgyvendinimo.

13. Pasirašoma terminuota sutartis ne ilgesniam nei 1-erių metų laikotarpiui.
14. Kiti gyventojai gali  būti apgyvendinami neužimtose Dviračių treko gyvenamose

patalpose  ar  4  numerių  svečių  namuose,  už  apgyvendinimą  mokėdami  pagal  Klaipėdos  m.
savivaldybės  tarybos  sprendimu  patvirtintus  trumpalaikio  apgyvendinimo  paslaugų  teikimo
įkainius, pasirašant trumpalaikio apgyvendinimo sutartį.

III. SUTARTIES VYKDYMO SĄLYGOS

15.  Treneriai  ar  sportininkai  apsigyvenę  patalpose  ir  pasirašę  trumpalaikio
apgyvendinimo  sutartis,  ir  gyvenimo  metu  sukūrę  šeimą,  negali  be  komisijos  sprendimo
apgyvendinti šeimos nario ar kito asmens. (Apgyvendinimas vyksta rašant prašymą BĮ Klaipėdos
sporto bazių valdymo centro direktoriui, nurodant aplinkybes, kurioms pasikeitus apsigyvena kiti
gyventojai).

16. Pasibaigus sutarties terminui ar kitais pagrindais pasibaigus sutarčiai, gyventojai
privalo išsikelti iš patalpų su visais jose gyvenančiais asmenimis ir  savo turtu.

17.  Gyventojams  nevykdantiems  sutarties  sąlygų,  taip  pat  neišsikeliantiems  iš
gyvenamų  patalpų  po  sutarties  pasibaigimo  datos,  pradedamas  skaičiuoti  patalpų  nuomos
mokestis,  pagal  patalpų  nuomos  įkainius  patvirtintus  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  tarybos
2014-05-29  sprendimu  Nr.T2-126,  iki  teismo  sprendimo  iškeldinti  asmenį.  Nuomos  mokesčio
mokėjimas neatleidžia nuo pareigos išsikelti iš patalpų, taip pat sumokėti komunalinius mokesčius.



IV. GYVENIMO PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS 

18. Gyventojai apgyvendinti administracinio pastato patalpose pagal sutarties 12 p. už
gyvenimą ir komunalines paslaugas nemoka.

19.  Gyventojams,  gyvenantiems  Svečių  namuose  privaloma  patiems  apmokėti  už
komunalinius  patarnavimus  (už  elektros  energiją  moka  pagal  kontrolinius  elektros  skaičiuko
parodymus, už vandenį proporcingai butų skaičiui, už šildymą pagal užimamą plotą). 

20.  Gyventojai,  gyvenantys  pagal  sutarties  14  p.  moka  pagal  Klaipėdos  miesto
savivaldybės  tarybos  sprendimu  patvirtintus  trumpalaikio  apgyvendinimo  paslaugų  teikimo
įkainius.

21.  Bazės  vadovas  arba  direktoriaus  pavaduotojas  ūkio  reikalams  išrašo  sąskaitas
faktūras, kurias gyventojai apmoka bankiniu pavedimu.

22. Apgyvendinant pagal sutarties 14 p. gyventojai rašo prašymą BĮ Klaipėdos sporto
bazių  valdymo  centro  direktoriui,  nurodydami  numatomą  gyventojų  skaičių  ir  apgyvendinimo
terminus. Sutartis registruoja bazės vadovas arba direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

23.  Bazės  prižiūrėtojas-administratorius  pildo  visų  gyventojų  registracijos  žurnalą,
nurodydamas įstaigos pavadinimą ar gyventojo vardą pavardę,  gyventojų kiekį,  ir  apsigyvenimo
terminą. Grupes registruoja pagal trenerio ar organizacijos pateiktus sąrašus. 

24. Už sutarties vykdymą ir gyventojų kontrolę atsakingas direktoriaus pavaduotojas
ūkio reikalams.


