
 

        PATVIRTINTA 

        Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ Sporto centro  

        direktoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. 

        įsakymu Nr. ĮV-171 

 

 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BĮ SPORTO CENTRO SPORTINIO UGDYMO 

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ Sporto centro (toliau – Centras) sportinio ugdymo 

organizavimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyti kriterijai, pagal kuriuos Centre 

organizuojamas sportinio ugdymo grupių sudarymas ir ugdytinių sportinių pasiekimų vertinimas, 

nurodoma sportinio ugdymo trukmė ir apimtis. 

2. Į Centrą ugdytiniai priimami vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto 

centro patvirtinta Mokinių priėmimo į BĮ Sporto centrą tvarka. 

3. Sportinio ugdymo organizavimo kriterijai nustatyti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 patvirtintomis 

„Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis“ (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1236 redakcija) (toliau – Rekomendacijos).  

4. Už mokymąsi Centre bei už kitas atlygintinai teikiamas Centro paslaugas mokamas 

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis. 

5. Mokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Klaipėdos rajono 

savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. 

6. Aprašas suderintas su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 

skyriumi. 

7. Aprašas skelbiamas Centro internetinėje svetainėje. 

 

II. SPORTINIO UGDYMO GRUPIŲ SUDARYMAS 

 

8. Sportinio ugdymo ir (ar) rengimo grupės sudaromos pagal asmens užimtą vietą arba 

pasiektą rezultatą varžybose vadovaujantis meistriškumo pakopų rodikliais, nurodytais 

Rekomendacijų 1 ir 2 prieduose bei Centro direktoriaus 2021 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. ĮV-51 

patvirtintais priedais. 

9. Meistriškumo rodikliai vertinami vadovaujantis sporto (šakų) federacijų ir kitų 

organizacijų vykdomų varžybų tinkamai patvirtintų protokolų duomenimis. 

10. Įgyvendinant pagrindinio ugdymo kartu su sportiniu ugdymu, vidurinio ugdymo kartu 

su sportiniu ugdymu programas: 

10.1. sudaromos ne tik į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų ir (arba) 

disciplinų sportinio ugdymo grupės;  

10.2. pagrindinio ugdymo kartu su sportiniu ugdymu programos I dalies (5–8 klasės) 

sportinio ugdymo ir (ar) rengimo grupę sudaro ne mažiau kaip 6 asmenys, pagrindinio ugdymo 

kartu su sportiniu ugdymu programos II dalies (I ir II gimnazijos klasės) sportinio ugdymo ir (ar) 

rengimo grupę – ne mažiau kaip 4 asmenys, vidurinio ugdymo kartu su sportiniu ugdymu 

programos (III ir IV gimnazijos klasės) sportinio ugdymo ir (ar) rengimo grupę – ne mažiau kaip 2 

asmenys. Minimalus sportinio ugdymo ir (ar) rengimo grupės asmenų skaičius nurodytas 

Rekomendacijų 1 priede. 
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10.3. į sportinio ugdymo ir (ar) rengimo grupę įtraukiami aukštesnės meistriškumo 

pakopos rodiklius pasiekę asmenys, juos pradedant skaičiuoti nuo Rekomendacijų 1 priede 

nurodytų atitinkamos sporto šakos ir (arba) disciplinos aukščiausios meistriškumo pakopos 

rodiklius pasiekusių nurodyto amžiaus asmenų.  

11. Sudarant sportinio ugdymo ir (ar) rengimo atskirų sporto šakų ir (arba) sporto šakų 

disciplinų programų meistriškumo ugdymo arba meistriškumo tobulinimo etapo ugdymo grupę, 

vietoje vieno Rekomendacijų 1 ir 2 prieduose nurodyto asmens į grupę gali būti įtraukti 2 viena 

pakopa žemesnės meistriškumo pakopos rodiklius atitinkantys asmenys. 

12. Jeigu jaunesnio amžiaus asmuo atitinka Rekomendacijų 1 ir 2 prieduose nurodytos 

aukštesnės meistriškumo pakopos rodiklius, jis gali būti įtrauktas į vyresnio amžiaus sportinio 

ugdymo grupę. 

13. Sportinio ugdymo ir (ar) rengimo grupė gali būti sudaryta iš vienos lyties asmenų arba 

būti mišri. 

14. Neformaliojo asmenų sportinio ugdymo programos gali būti rengiamos pagal 

Rekomendacijų 1 ir 2 prieduose nurodytas sporto šakas ir (arba) sporto šakų disciplinas arba tai gali 

būti ir netradicinės sporto šakos, liaudies ir kiti žaidimai, šokiai, mankštos, kvėpavimo pratimai, 

turistiniai ar slidinėjimo žygiai ir pan. Įgyvendinant neformaliojo asmenų sportinio ugdymo 

programas rekomenduojamas asmenų skaičius grupėje yra 8–20 asmenų. 

15. Sportinio atskirų sporto šakų ir (arba) sporto šakų disciplinų programų ugdymo ir (ar) 

rengimo grupės sudaromos sportiniam sezonui. Sportinio sezono pradžios ir pabaigos datas nustato 

atitinkama nacionalinė sporto šakos federacija pagal atitinkamos tarptautinės sporto šakos 

federacijos nustatytus reikalavimus. Naujos sportinio atskirų sporto šakų ir (arba) sporto šakų 

disciplinų programų ugdymo ir (ar) rengimo grupės sudarymas gali trukti ne ilgiau kaip 2 mėnesius. 

Neformaliojo asmenų sportinio ugdymo grupės sudarymo procesas gali vykti nuolat. 

 

III. UGDYTINIŲ SPORTINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

16. Pagal sportinio ugdymo ir (ar) rengimo programas ugdomų ir (ar) rengiamų asmenų 

sportiniai pasiekimai vertinami sportinio sezono pradžioje, sudarant sportinio ugdymo ir (ar) 

rengimo grupes, mokslo metų pabaigoje ir, esant poreikiui, bet kuriuo sportinio sezono metu. 

17. Pagal sportinio ugdymo ir (ar) rengimo programas ugdomų ir (ar) rengiamų asmenų 

Sportinių pasiekimų vertinimas atliekamas vadovaujantis Centro direktoriaus 2021 m. kovo 22 d. 

įsakymu Nr. ĮV-51 patvirtintuose prieduose nustatytais meistriškumo rodikliais. 

18. Dokumentus meistriškumo pakopoms suteikti Personalo vadovei-sekretorei pateikia  

ugdytinių treneriai. 

19. Meistriškumo pakopoms įgyti treneriai pateikia: 

- prašymą; 

- sporto (šakų) federacijų (asociacijų, sąjungų) ir kitų organizacijų vykdytų varžybų 

tinkamai patvirtintus protokolus, lenteles. 

20. Meistriškumo rodikliai, pasiekti olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos 

čempionatuose, galioja 5 metus nuo pasiekimo dienos; tarptautinėse suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių 

amžiaus grupių aukšto meistriškumo sporto varžybose, Lietuvos Respublikos suaugusiųjų, jaunimo 

ir jaunių amžiaus grupių čempionatų varžybose – 3 metus nuo pasiekimo dienos, kitose varžybose – 

2 metus nuo pasiekimo dienos. 

21. Pagal neformaliojo asmenų sportinio ugdymo programas ugdomų asmenų pažangos ir 

pasiekimų pažangos vertinimui gali būti naudojama Eurofito fizinio pajėgumo testavimo metodika 
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pagal 1987 m. gegužės 19 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto patvirtintas rekomendacijas Nr. 

R(87)9. 

 

IV. SPORTINIO UGDYMO TRUKMĖ IR APIMTIS 

 

22. Sporto centre komplektuojamos šių ugdymo programų grupės: 

22.1. krepšinio 1–2 pradinio rengimo, 1–5 meistriškumo ugdymo, 1–3 meistriškumo 

tobulinimo, bendro fizinio rengimo; 

22.2. lengvosios atletikos 1–2 pradinio rengimo, 1–4 meistriškumo ugdymo, 1–4 

meistriškumo tobulinimo, bendro fizinio rengimo; 

22.3. sunkiosios atletikos 1–2 pradinio rengimo, 1–5 meistriškumo ugdymo, 1–3 

meistriškumo tobulinimo, bendro fizinio rengimo; 

22.4. stalo teniso 1–2 pradinio rengimo, 1–4 meistriškumo ugdymo, 1–4 meistriškumo 

tobulinimo, bendro fizinio rengimo; 

22.5. šachmatų 1–2 pradinio rengimo, 1–4 meistriškumo ugdymo, 1–4 meistriškumo 

tobulinimo; 

22.6. tinklinio 1–2 pradinio rengimo, 1–5 meistriškumo ugdymo, 1–3 meistriškumo 

tobulinimo, bendro fizinio rengimo; 

22.7. teniso 1–2 pradinio rengimo, 1–5 meistriškumo ugdymo, bendro fizinio rengimo; 

22.8. dziudo 1–2 pradinio rengimo, 1–5 meistriškumo ugdymo, 1–3 meistriškumo 

tobulinimo, bendro fizinio rengimo; 

22.9. sambo 1–2 pradinio rengimo, 1–5 meistriškumo ugdymo, 1–3 meistriškumo 

tobulinimo, bendro fizinio rengimo; 

22.10. imtynės 1–2 pradinio rengimo, 1–5 meistriškumo ugdymo, 1–3 meistriškumo 

tobulinimo, bendro fizinio rengimo; 

22.11. žirginio sporto 1–2 pradinio rengimo, 1–5 meistriškumo ugdymo; 

22.12. sklandymo-aviamodeliavimo 1 - 2 pradinio rengimo, 1 – 5 meistriškumo ugdymo; 

22.13. dviračių sporto 1–2 pradinio rengimo, 1–4 meistriškumo ugdymo, 1–4 

meistriškumo tobulinimo, bendro fizinio rengimo; 

23. Sportinio ugdymo grupėms ugdymui skiriamų kontaktinių ugdymo valandų skaičius 

per savaitę pagal sporto šakas nurodytas šio aprašo prieduose. 

24. Sportinio ugdymo programų pradinio rengimo etapas per metus trunka 44 savaites, 

meistriškumo ugdymo etapas – 46 savaites, meistriškumo tobulinimo – 48 savaites. 

25. Sportinio ugdymo programoms įgyvendinti treneriams skiriamų papildomų 

akademinių valandų pasirengimui pratyboms skaičius konkrečioje ugdymo grupėje ar ugdytiniams 

ugdyti individualiai turėtų būti ne mažesnis kaip viena ugdymo valanda, tačiau ne didesnis kaip 2 

akademinės ugdymo valandos per savaitę pradinio rengimo etape, ne mažesnis kaip 2 akademinės 

ugdymo valandos, tačiau ne didesnis kaip 3 akademinės ugdymo valandos per savaitę meistriškumo 

ugdymo ir meistriškumo tobulinimo etapuose. 

26. Individualiųjų sporto šakų ugdytiniams varžybų dienų skaičius per metus pradinio 

rengimo etape ir bendro fizinio rengimo grupėse turėtų būti ne mažesnis kaip 4 varžybų dienos, 

sportinių žaidimų šakų ugdytiniams – ne mažesnis kaip 10 varžybų dienų; meistriškumo ugdymo 

etape – individualiųjų sporto šakų ugdytiniams varžybų dienų skaičius per metus turėtų būti ne 

mažesnis kaip 10 varžybų dienų, sportinių žaidimų šakų ugdytiniams – ne mažesnis kaip 20 

varžybų dienų; meistriškumo tobulinimo etape - individualiųjų sporto šakų ugdytiniams varžybų 

dienų skaičius per metus turėtų būti ne mažesnis kaip 15 varžybų dienų, sportinių žaidimų šakų 

ugdytiniams – ne mažesnis kaip 30 varžybų dienų. 

 

V. PRIĖMIMO Į SPORTO CENTĄ ĮFORMINIMAS 

 

27. Į Sporto centrą priimami Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba 

šioje teritorijoje esančiose bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys mokiniai. 
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28. Mokiniai, pageidaujantys ugdytis Sporto centre, pateikia Centro direktoriui prašymą, 

sveikatos priežiūros įstaigos sportuojančio ir užsiiminėjančio kūno kultūra sveikatos patikrinimo 

medicininę pažymą (forma Nr.068/a), mokinio gimimo liudijimo ar paso kopiją. Prašymą už vaiką 

iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), nuo 14 metų – gali pats vaikas, turintis 

vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą. 

29. Prašymai į Sporto centrą priimami nuo rugsėjo 1 dienos. 

30. Papildomas mokinių priėmimas galimas visus metus (paprastai pradinio rengimo 1-2 

mokymo metų grupių). 

31. Priėmimai ugdytis pagal Sporto centre vykdomas programas įforminami sportinio 

ugdymo sutartimi, kurioje fiksuojama ugdymo programa, Centro ir tėvų (globėjų, rūpintojų) 

įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai. 

32. Ugdymo sutartis pasirašoma abiejų šalių ir registruojama mokymo sutarčių 

registracijos žurnale. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, 

kitas sutarties egzempliorius saugomas Centro nustatyta tvarka. 

33. Ugdymo grupės su ugdytinių vardiniais sąrašais įforminamas direktoriaus įsakymu. 

 

VI. MOKINIŲ PAŠALINIMAS IŠ MOKYKLOS 

 

34. Už šiurkščius ir sistemingus Sporto centro nuostatų ir Vidaus taisyklių pažeidimus, 

mokiniai gali būti pašalinami iš Sporto centro. 

35. Mokinių pašalinimas iš Centro įforminamas direktoriaus įsakymu. 

 

 

______________________ 
 

SUDERINTA 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos  

Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė 

 

Ugnė Tamošauskienė 

2021-11-08 

 

 

 


