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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centras) 

sportinio ugdymo planas reglamentuoja formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programų 

bendrojo ugdymo plano (toliau – ugdymo planas) įgyvendinimą centre. 

2. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis Sportinio ugdymo organizavimo 

rekomendacijomis, patvirtintomis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 su visais 

pakeitimais, Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro nuostatais patvirtintais 

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr.T3-262, Kūno kultūros ir 

sporto įstatymu ir kitais teisės aktais. 

3. Ugdymo planą rengė darbo grupė, sudaryta 2018 m. rugpjūčio 27 d. Centro 

direktoriaus įsakymu Nr.(1.8.)V1-151. 

4. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: 

4.1. Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programa – atskirų sporto 

šakų programa, kuria siekiama suteikti ir sistemingai gilinti ugdytinio pasirinktos sporto šakos 

žinias, ugdyti gebėjimus ir formuoti įgūdžius, plėtoti sporto ir bendrąsias kompetencijas, siekti 

didelio sportinio meistriškumo pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo, 

didelio meistriškumo etapais. 

4.2. Sportinio ugdymo planas – centro vykdomų sportinio ugdymo ar sporto ugdymo 

programų įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijomis ir kitais švietimą, kūno kultūrą ir sportą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

4.3. Sporto šakos disciplina – atitinkamos tarptautinės sporto (šakos) federacijos 

išskirta sporto šakos dalis, kuri apima vieną arba keletą tos sporto šakos rungčių. Kitos ugdymo 

plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Kūno kultūros ir sporto 

įstatyme ir kituose švietimą, kūno kultūrą ir sportą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas 

sąvokas. 

4.4. Sporto šakos veiklos programa – atskirų sporto šakų programa, kuria siekiama 

suteikti ir sistemingai gilinti mokinių pasirinktos sporto šakos žinias, ugdyti gebėjimus ir formuoti 

įgūdžius, plėtoti sporto ir bendrąsias kompetencijas, siekti didelio sportinio meistriškumo pradinio 

rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo, didelio meistriškumo etapais. 

 

4.5. Ugdymo grupė – mokinių grupė sudaryta, atsižvelgiant į jų amžių ir 

meistriškumą. 



4.6. Pradinis rengimas – aktyvus asmenybės jausmų, sąmonės, psichikos ir intelekto 

poveikis kūno kultūros, sporto priemonėmis bei sportinių gabumų atskleidimas. 

4.7. Meistriškumo ugdymas – aktyvus asmenybės ne tik fizinių ypatybių, fizinių 

galių, bet ir jausmų, sąmonės, psichikos ir intelekto poveikis kūno kultūros, sporto priemonėmis, 

laiduojantis socialinių, psichologinių poreikių skiepijimą. 

4.8. Sportas – visos fizinės veiklos formos, kuriomis organizuotai ar individualiai 

siekiama tobulinti fizinę ištvermę ir psichinę sveikatą (gerovę), formuoti socialinius santykius ar 

siekti rezultatų įvairaus lygio varžybose. 

4.9. Sportininkas – žmogus, sistemingai besitreniruojantis, dalyvaujantis sporto 

varžybose, siekiantis kuo geresnių sporto rezultatų, nuosekliai didinantis savo sportinį 

meistriškumą. 

 4.10. Sportininko amžiaus tarpsnis – tarpsnis, kuriam būdingos tos pačios, 

priklausančios nuo amžiaus, organizmo ypatybės. 

                    4.11. Treneris – kvalifikuotas sporto pedagogas, kurios nors sporto šakos specialistas, 

turintis teisę rengti ir rengiantis sportininkus arba komandas varžyboms. 

4.12. Treniruotė – nustatytos trukmės trenerio organizuojama sportinio ugdymo 

mokinių veikla, kuri padeda pasiekti sporto šakos programose numatytų tikslų ir planuojamų 

rezultatų (kompetencijų). 

                     4.13. Sporto pratybos – savarankiška sportininko arba bendra sportininkų ir trenerio 

veikla, planingas treniravimasis. 

4.14. Sporto varžybos – dviejų ar daugiau sportininkų, komandų, sporto klubų 

varžymasis pagal iš anksto paskelbtus nuostatus, laikantis tarptautinės sporto šakos federacijos 

nustatytų taisyklių, turint tikslą nustatyti nugalėtojus, prizininkus. 

                     4.15. Sporto stovykla – tikslingas trumpalaikis sportininkų arba komandos rengimas 

(is) varžyboms sporto bazėje. 

4.16. Meistriškumo pakopa – ugdytinio sportinio meistriškumo lygį pagal sporto 

varžybose užimtą vietą arba pasiektą rezultatą apibrėžiančių rodiklių grupė. 

4.17. Sportininkų ugdymas – neformaliojo švietimo dalis, skirta kūno kultūrai ir 

sportui, asmenų poreikių saviraiškai ugdyti ir lavinti bei vertybinėms nuostatams formuoti, 

pripažįstant šių asmenų gebėjimus ir galias. 

4.18 Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme, Kūno kultūros ir sporto įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose 

vartojamas sąvokas. 

5. Ugdymo planą sudaro aprašomoji dalis ir ugdymo plano priedai.  

 

II SKYRIUS 

CENTRO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, JŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

  

                      6. Tikslas. Per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti talentingų vaikų, 

organizuoti sportinio ugdymo procesą laisvu po pamokų metu, suformuoti kompetentingus sporto 

trenerius bei sporto pedagogus iškeltiems tikslams ir uždaviniams pasiekti pagal reglamentuotus 

formalųjį švietimą papildančius reikalavimus, vykdyti formalųjį švietimą papildančias programas, 

rengti sportininkus Centro, savivaldybės, regiono ir Lietuvos Respublikos rinktinėms. 

7.  Uždaviniai: 

                     7.1. Tikslingai vykdyti ugdymo procesą. 

7.2. Siekti sportinių rezultatų ir vystyti sportinę veiklą rajone. 

7.3. Tirti ir analizuoti veiklos rezultatus. 

7.4. Efektyvinti metodinę veiklą. 

7.5. Rūpintis ugdytinių, darbuotojų socializacija. 

7.6. Informuoti visuomenę apie sporto pasiekimus. 



7.7. Gerinti materialinę bazę. 

8. Vertinimo kriterijai: 

8.1. Testai, kontroliniai normatyvų patikrinimai, pasiekti rezultatai treniruočių ir 

varžybų metu. 

8.2. Vertinami pagal: 

8.2.1. Parengtų sportininkų Lietuvos rinktinėms skaičius. 

8.2.2. Sportininkų iškovotų prizinių vietų Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse ir 

žaidynėse skaičius. 

8.2.3.Sportuojančių pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo 

tobulinimo ir didelio meistriškumo grupėse skaičius. 

 8.3. Ugdymo plano tikslas ir uždaviniai atitinka keliamus savivaldybės lėšomis 

finansuojamos įstaigos reikalavimus.                      

 

III SKYRIUS  

UGDYMO PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI, JŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO 

KRITERIJAI 

 

9. Ugdymo plano tikslai – nustatyti ugdymo programų vykdymo bendruosius 

reikalavimus, kad kiekvienas ugdytinis galėtų pasiekti kuo aukštesnius ugdymo rezultatus ir įgytų 

visam gyvenimui būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. Organizuoti sporto šakų ugdymo 

procesą, užtikrinti pasirinktos sporto šakos teorinių ir praktinių žinių kokybę, ugdyti sportinio 

meistriškumo gebėjimus ir praktinius įgūdžius, plėtoti sporto ir bendrąsias kompetencijas, siekti 

meistriškumo, pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, tobulinimo, didelio meistriškumo etapais. 

10. Uždaviniai: 

10.1. Užtikrinti sporto šakų kvalifikuotą sporto trenerių darbą pagal planuose 

numatytus veiklos tikslus. 

10.2. Vykdyti teisės aktais reglamentuotą sportinę veiklą, organizuoti planingas 

treniruotes, sporto varžybas, stovyklas, konkursus. 

                     10.3. Sudaryti sporto šakos ir amžiaus tarpsnius, sportinio ugdymo grupių sudarymo 

rodiklius atitinkančias grupes, laikytis rekomendacijų formuojant jose mokinių skaičių. 

10.4. Siekti geresnių ugdymo (si) rezultatų, kad kiekvienas ugdytinis įgytų mokymosi 

visą gyvenimą bendrųjų ir dalykinių kompetencijų. 

10.5. Užtikrinti bendruosius šalies piliečio ugdymo reikalavimus, žmogaus fizinių ir 

psichinių savybių raidos dėsningumus, įvertinant lyties ir amžiaus ypatumus, amžiaus tarpsnius, 

kada pasiekiami geriausi tos sporto šakos rezultatai. 

11. Įgyvendinimo kriterijai: 

11.1. Teorinių žinių testų vertinimo rezultatai. 

11.2. Bendrojo ir specialiojo fizinio parengimo testų vertinimo rezultatai. 

11.3. Pasirinktos sporto šakos, rungties varžybose planuotų rezultatų įvykdymas. 

11.4. Ugdymo planas įgyvendinamas sportinio ugdymo procese, dalyvaujant 

kiekvienam sporto šakos treneriui, parengusiam ir vykdančiam jo konkrečios šakos, kurioje dirba 

planą. 

 

IV SKYRIUS  

SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO FORMOS IR PRIEMONĖS 

  

                     12. Pagrindinės sportinio ugdymo formos, veiklos yra šios: treniruotė, teorinės ir 

praktinės pratybos, užsiėmimai, stovyklos, varžybos, kontrolinių  normatyvų, testų laikymas, 

ekskursijos, disputai, projektai ir kt. 



13. Teorinis mokymas apima bendruosius kūno kultūros, sveikos gyvensenos ir 

racionalios mitybos, saugaus eismo, dienotvarkės reikalavimus, asmens higienos taisykles ir 

savikontrolės principus, elgesio ir kultūros žinias; fizinių pratimų įtakos atskirų organų ir sistemų 

veiklai, bendrųjų treniruotės dėsningumų, pasirinktos sporto šakos technikos elementų, taktinių 

gudrybių panaudojimo žinias, sporto varžybų taisyklių nagrinėjimą ir suvokimą, sporto šakos 

istorijos apžvalgą. 

14. Praktinis mokymas apima bendrąjį ir specialųjį fizinį, techninį, taktinį ir 

psichologinį sportininko rengimą, jo metu įgyti mokėjimai ir įgūdžiai realizuojami per sporto 

varžybas. 

15. Centro ugdymo turinys paremtas sporto mokslo įrodyta ir praktikoje patvirtinta 

daugiamete sportininkų rengimo sistema, kuri suskirstyta į keturias pakopas: pradinio rengimo, 

meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo. 

 

V SKYRIUS  

SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ IR APIMTIS 

 

16. Centro sportininkų ugdymo procesas organizuojamas laisvalaikiu: po pamokų, 

poilsio, ir švenčių dienomis, atostogų ir vasaros metu, prasideda 2018-09-01 baigiasi 2019-08-31. 

17. Centre mokslo metų pradžią  ir pabaigą  nustato Prienų rajono savivaldybės taryba.  

18. Sportinio ugdymo grupėms ugdymui skiriamų akademinių ugdymo valandų 

skaičius per savaitę pagal sporto šakas nurodytas ugdymo plano 1 priede. 

19. Priklausomai nuo sporto šakos specifikos (pirmiausia nuo sportininkų amžiaus 

tarpsnio, kada pasiekiami geriausi sportiniai rezultatai, lyties ir t.t.), kiekvieno sportininko, ugdymas 

trunka atitinkamą metų skaičių ir savaičių skaičių per metus:  

 19.1. Ugdymo trukmė metais: 

 19.1.1. Pradinio rengimo  grupėms – 1-2 metai. 

 19.1.2. Meistriškumo ugdymo grupėms – 1-5 metai. 

 19.1.3. Meistriškumo tobulinimo  grupėms- 1-3 metai. 

 19.1.4. Didelio meistriškumo grupėms – metai neribojami. 

20. Sportinio ugdymo programoms įgyvendinti treneriams vienai kontaktinei 

akademinei ugdymo valandai pasirengti yra skiriama 15 minučių, kurios įskaitomos į trenerio darbo 

laiką. 

21. Kai kurių sporto šakų pagal sporto šakų sezoniškumą (irklavimas, lengvoji atletika 

ir kt.) mokinių ugdymas gali būti perkialamas į mokinių vasaros atostogų metą. 

22. Treneriai dirba pagal su jais ir direktoriumi suderintus ir patvirtintus tarifikuotų 

ugdomųjų pratybų tvarkaraščius ir, vadovaujantis varžybų kalendoriuje numatytų varžybų 

nuostatais ir tvarkaraščiais. Tvarkaraščiai tvirtinami mokslo metų pradžioje ir gali būti keičiami 

pagal centro, trenerių ir ugdytinių poreikius mokslo metų eigoje. Trenerių darbo grafikai sudaromi 

ir keičiami, vadovaujantis vykdančių institucijų patvirtintais nuostatais ir tvarkaraščiais. 

23. Sportinio ugdymo grupių individualiųjų sporto šakų ugdytiniams varžybų dienų 

skaičius per metus gali būti: 

 23.1. Pradinio rengimo etape ne mažesnis kaip 4 varžybų dienos, sportinių žaidimų 

šakų ugdytiniams – ne mažesnis kaip 10 varžybų dienų. 

 23.2. Meistriškumo ugdymo etape – individualiųjų sporto šakų ugdytiniams  ne 

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

varžybų dienų. 

 23.3. Meistriškumo tobulinimo etape – individualiųjų sporto šakų ir (arba) disciplinų 

ugdytiniams ne mažesnis kaip 15 varžybų dienų, sportinių žaidimų šakų ugdytiniams – ne mažesnis 

kaip 30 varžybų dienų. 



 24. Sportinio ugdymo programų grupių ugdytiniams mokomųjų sporto stovyklų 

skaičius gali būti: 

 24.1. Pradinio rengimo etape ne mažiau kaip trys 8–10 dienų stovyklos per metus. 

 24.2. Meistriškumo ugdymo etape – ne mažiau kaip keturios 10–12 dienų stovyklos 

per metus. 

 24.3. Meistriškumo tobulinimo etape – ne mažiau kaip keturios 10–14 dienų stovyklos 

per metus. 

 25. Treneris dirba šešias dienas per savaitę. 

                     26. Trenerių atostogų grafikas sudaromas taip, kad sporto pratybų procesas vyktų 

planuotu laiku. 

27. Į ugdomąjį procesą įeina dalyvavimas visose įvairaus rango varžybose, 

sportiniuose renginiuose, konferencijose, seminaruose. 

 

VI SKYRIUS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

 

28. Sportinio ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į bendruosius Lietuvos 

piliečio mokymo reikalavimus, žmogaus fizinių ir psichinių savybių raidos dėsningumus, lyties ir 

amžiaus, kada pasiekiami geriausi sporto šakos rezultatai, ypatumus, optimalų sporto varžybų 

poreikį ir t.t.  

29. Centro mokinių ugdymas organizuojamas vadovaujantis: 

29.1. Centro nuostatais. 

29.2. Centro ugdymo ir veiklos planais.  

29.3. Strateginiu planu. 

29.4. Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis. 

29.5. Lietuvos sportininkų meistriškumo pakopų reikalavimais ir normomis. 

29.6. Sporto šakų veiklos programomis. 

 29.7. Sporto šakų varžybų kalendoriais. 

  29.8. Metiniais mokymo grupių darbo apskaitos žurnalais. 

29.9. Kitais normatyviniais dokumentais. 

30. Ugdymas organizuojamas ugdymo grupėms. Vieną ar kitą ugdymo metodą 

treneris pasirenka atsižvelgdamas į mokinio meistriškumo lygį, sporto šakos specifiką, metodinius 

reikalavimus ir t.t. 

                     31. Pasirinkę Centro siūlomą sporto šakos programą, pradinio rengimo grupes lankyti 

gali visi norintys vaikai, paaugliai ir jaunuoliai, gavę raštišką tėvų (globėjų) sutikimą, pasirašę 

ugdymo sutartį su Centru bei turintys sveikatos priežiūros įstaigos leidimą sportuoti. 

31.  Sportininkai priimami į Centrą ir atleidžiami direktoriaus įsakymu. 

32. Ugdymo grupių komplektavimas: 

32.1. Ugdymo grupės komplektavimas vyksta remiantis Sportinio ugdymo 

organizavimo rekomendacijomis, sportininko meistriškumu, gydytojo leidimu lankyti treniruotes ir 

dalyvauti sporto varžybose. 

32.2. Ugdymo grupės gali būti sudarytos iš vienos lyties sportininkų arba mišriai. 

32.3. Minimalus sportininkų skaičius ugdymo grupėje nustatomas vadovaujantis 

Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų 1 priedu. (1 priedas). 

33. Sudarant meistriškumo ugdymo arba meistriškumo tobulinimo etapo ugdymo 

grupę, vietoj vieno nurodyto ugdytinio į grupę gali būti įtraukti 2 (du) viena pakopa žemesnės 

meistriškumo pakopos rodiklius atitinkantys ugdytiniai. 

34. Jeigu jaunesnio amžiaus ugdytinis atitinka kaip numatyta priede aukštesnės 

pakopos rodiklius, jis gali būti įtrauktas (ne daugiau kaip du sportininkai) į vyresnio amžiaus 

sportinio ugdymo grupę. 



35. Metų laikotarpiu mokiniai gali įvykdyti aukštesnes arba netekti turėtų 

meistriškumo pakopų. Tokiu atveju Centro direktorius gali peržiūrėti ugdymo grupės savaitinių 

valandų skaičių. 

36. Atskirų sporto šakų programų ugdymo grupės sudaromos vieniems mokslo 

metams. 

37. Naujos pradinio rengimo etapo grupės sudarymas gali trukti ne ilgiau kaip 2 

mėnesius. 

38. Sportinio ugdymo metu dėl traumos ar ligos (esant sveikatos priežiūros įstaigos 

pažymai) sportinio ugdymo atskirų sporto šakų programų pradinio rengimo etapo ugdymo grupėje 

ugdytinių skaičius gali sumažėti 3 ugdytiniais, meistriškumo ugdymo etapo ugdymo grupėje – 2 

ugdytiniais, o meistriškumo tobulinimo etapo ugdymo grupėje – 1 ugdytiniu. 

39. Vietoje į sporto ugdymo mokyklą ar sporto gimnaziją mokytis pagal specializuoto 

sportinio ugdymo krypties programą išvykusių ugdytinių sportinio ugdymo grupę gali būti įtraukti 

rekomendacijose nurodyti žemesnės meistriškumo pakopos rodiklius atitinkantys ugdytiniai, tačiau 

ne ilgiau kaip iki kitų mokslo metų pradžios. 

40. Apie ugdytinių kaitą visose ugdymo grupėse treneris nedelsdamas privalo 

informuoti Centro administraciją. 

41. Ugdymo grupė laikoma nesukomplektuota, jeigu treniruotes 1 mėnesį ar ilgiau 

lanko mažiau kaip 2/3 patvirtintos grupės sportininkų. Direktoriaus įsakymu skiriamas 1 mėnesio 

laikotarpis grupės komplektavimui atkurti. Jei per 1 mėnesį treneriui nepavyksta atkurti grupės 

komplektavimo pagal reikalavimus, direktoriaus įsakymu ši ugdymo grupė uždaroma, likusiems 

ugdytiniams pasiūloma tęsti ugdymąsi kito trenerio arba kitoje panašaus meistriškumo lygio 

grupėje. 

42. Siekiant, kad geriau būtų panaudota ir paskleista trenerių patirtis, teorinės ir 

praktinės žinios, treneriams leidžiama dirbti brigadiniu metodu, komplektuojant bendras grupes 

atsižvelgiant į sportininkų amžių ir meistriškumą. Brigados sudaromos Centro administracijos ir 

atskirų trenerių iniciatyva aukšto meistriškumo grupėse olimpinėse sporto šakose: 

42.1. Vadovauti brigadai skiriamas aukštesnę kvalifikaciją ir darbo patirtį turintis 

treneris. 

42.2. Brigados įteisinamos Centro direktoriaus įsakymu.  

42.3. Kiekvienas brigados narys tiesiogiai atlieka ugdymo - sportinį darbą, vykdo 

atlikto darbo apskaitą. Pradinio rengimo grupėse darbas nebus laikomas brigadiniu. 

42.4. Centro administracija brigadinio darbo grupei gali paskirti bandomąjį laikotarpį 

nuo 6 mėn. iki 2 metų ir spręsti apie jo egzistavimo perspektyvą.  

43. Mokinių rengimas skirstomas į 4 ugdymo programos etapus: 

43.1. I etapas: pradinis rengimas (PR). Pradinio rengimo etapas skiriamas 6-12 metų 

mokiniams ir trunka 1-2 metus (amžius ir etapo terminas priklauso nuo sporto šakos specifikos). 

Šiame etape atliekamas kūno kultūros, sveikatingumo ir auklėjamasis darbas, skirtas fiziniam 

pasirengimui, sporto šakos technikos pagrindų įgijimui, kontrolinių normatyvų įvykdymui siekiant 

patekti į meistriškumo ugdymo etapą. 

43.2. II etapas: meistriškumo ugdymo etapas (MU). Šis etapas skiriamas 12-16 metų 

mokiniams, atlikusiems ne trumpesnį kaip 1-4 (atskirų sporto šakų iki 5 metų) metų būtinąjį 

parengimą ir įvykdžiusiems atitinkamas meistriškumo pakopas, vadovaujantis Sportinio ugdymo 

rekomendacijų 1 priedu.  

43.3. III etapas: meistriškumo tobulinimas (MT). Šis etapas skiriamas 16-18 metų ir 

vyresniems mokiniams, atlikusiems ne trumpesnį kaip 1–3 (atskirų sporto šakų iki 4 metų) metų 

būtinąjį parengimą ir įvykdžiusiems atitinkamas meistriškumo pakopas, vadovaujantis Sportinio 

ugdymo rekomendacijų 1 priedu.  



43.4. V etapas: didelio meistriškumo (DM). Šis etapas skiriamas 18 metų ir 

vyresniems sportininkams, įvykdžiusiems atitinkamas meistriškumo pakopas, vadovaujantis 

Sportinio ugdymo rekomendacijų 1 priedu.  

                     44. Sportinio ugdymo grupių individualiųjų sporto šakų ir (arba) disciplinų 

ugdytiniams varžybų dienų skaičius per metus pradinio rengimo etape turėtų būti ne mažesnis kaip 

4 varžybų dienos, sportinių žaidimų šakų ugdytiniams – ne mažesnis kaip 10 varžybų dienų; 

meistriškumo ugdymo etape – individualiųjų sporto šakų ir (arba) disciplinų 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 ir (arba) disciplinų ugdytiniams varžybų dienų skaičius per metus turėtų būti ne 

mažesnis kaip 15 varžybų dienų, sportinių žaidimų šakų ugdytiniams – ne mažesnis kaip 30 

varžybų dienų; didelio meistriškumo etape – individualiųjų sporto šakų ir (arba) disciplinų 

ugdytiniams varžybų dienų skaičius per metus turėtų būti ne mažesnis kaip 20 varžybų dienų, 

sportinių žaidimų šakų ugdytiniams – ne mažesnis kaip 40 varžybų dienų. 

45. Ugdymo valandos skirstomos vadovaujantis Sportinio ugdymo organizavimo 

rekomendacijų 1 priedu, atsižvelgiant į ugdymo grupių (bei sportininkų) skaičių, Centro tradicijas ir 

tikslingumą, skirtus biudžetinius asignavimus. 

46. Ugdymo grupių apskaita tvarkoma mokomojo sportinio darbo planavimo ir 

apskaitos žurnale. 

 47. Sporto pratybų laiką ir vietą nurodo Centro treniruočių tvarkaraščiai, patvirtinti 

Centro direktoriaus, o dalyvavimo sporto varžybose - kalendoriniai planai, varžybų nuostatai. 

48. Mokestis už neformalųjį švietimą, nustatytas Prienų rajono  savivaldybės tarybos 

2014 rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T3-152 ,,Dėl mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo” 

48.1. Pagal vieną ugdymo programos sporto šaką – 2,89 Eur vienam mokiniui per 

mėnesį. 

49.  Vadovaujantis Prienų rajono  savivaldybės tarybos 2014 rugsėjo 25 d. sprendimu 

Nr. T3-152 ,,Dėl mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, nuo 

mokesčio atleidžiama: 

49.1. Mokiniai iš socialiai remtinų šeimų, gaunančių socialinę pašalpą. 

49.2. Mokiniai, gyvenantys tik su vienu iš tėvų (globėjų, rūpintojų), taip pat, kurių 

tėvai (globėjai, rūpintojai) yra neįgalūs, bedarbiai, yra įkalinti, kai vienam šeimos nariui tenka 

mažiau nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį. 

49.3. Mokiniai iš daugiavaikių šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų, kai vienam 

šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį. 

49.4. Mokiniai, kai įstaigą lanko daugiau nei vienas tos šeimos vaikas, kai vienam 

šeimos nariui tenka mažiau nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį. 

49.5. Mokiniai iš socialinės rizikos šeimų pagal Prienų rajono savivaldybės 

administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendacijas. 

49.6. Mokiniai iš Jiezno vaikų globos namų, gavus patvirtinantį raštą iš šios įstaigos. 

49.7. Itin gabūs mokiniai: 

49.7.1. Lietuvos Respublikos įvairių sporto šakų čempionatų, pirmenybių, sporto 

žaidynių čempionai ir prizininkai.  

49.7.2. Pasiekę 4 sportinio ugdymo meistriškumo pakopą. 

49.7.3. Lietuvos Respublikos rinktinių nariai. 

49.8. Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikai gauna socialinę pašalpą ar nemokamą 

maitinimą, pateikia tiktai prašymą ir pažymą apie gaunamą socialinę pašalpą ar nemokamą 

maitinimą. 

49.9. Socialinės rizikos šeimų tėvai (globėjai, rūpintojai) prašymą ir Prienų rajono 

savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendacijas. 



49.10. Tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriems gali būti taikomos aprašo 47.7.1., 47.7.2. ir 

47.7.3. punktuose nustatytos lengvatos, pateikia Centrui prašymus, o mokinių treneriai sporto šakų 

federacijų patvirtintus sportininkų rezultatus. 

49.11. Kitų vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia: 

49.11.1. Prašymą. 

49.11.2. Šeimos sudėties pažymą. 

49.11.3. Pažymas apie praėjusių trijų mėnesių gautas pajamas. 

49.11.4. Pažymą apie turimą žemę (jeigu turi žemės). 

49.11.5. Nedirbantys tėvai – pažymą apie registravimąsi Darbo biržoje. 

49.11.6. Neįgalūs tėvai – neįgaliojo pažymėjimą. 

49.12. Nuo mokesčio už neformalųjį švietimą taip pat atleidžiama: 

49.12.1. Jei mokinys nelankė Centro visą einamąjį mėnesį ir pateikė gydytojo pažymą 

(jos kopiją) arba argumentuotą tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą. 

49.12.2. Mokinių vasaros atostogų metu. 

49.12.3. Jei vieną mėnesį ar daugiau neformaliojo švietimo programa nevykdoma dėl 

Centre susidariusių objektyvių priežasčių. 

49.13. Jei mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų, 

mokestis skaičiuojamas bendrąja tvarka. 

49.14. Pateikus dokumentus pavėluotai, mokestis už praėjusį laiką 

neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį. 

49.15. Atleidimas nuo mokesčio įforminamas Centro direktoriaus įsakymu. 

       

VII SKYRIUS 

UGDYMO GRUPĖS 

 

50. Centre veikia šios sportinio ugdymo grupės: 

50.1. Lengvoji atletika; 

50.2. Orientavimosi sportas; 

50.3. Krepšinis; 

50.4. Futbolas; 

50.5. Tenisas; 

50.6. Irklavimas; 

50.7. Stalo tenisas; 

50.8. Boksas; 

50.9. Dziudo; 

50.10. Badmintonas; 

50.11. Aerobinė gimnastika. 

 

VIII SKYRIUS 

SPORTININKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

 

51. Pagal sportinio ugdymo programas ugdomų ugdytinių sportiniai pasiekimai 

vertinimi mokslo metų pradžioje, sudarant sportinio ugdymo grupes, mokslo metų pabaigoje ir, 

esant poreikiui, bet kuriuo metu mokslo metais. 

52. Sportinių pasiekimų vertinimas atliekamas vadovaujantis Sportinio ugdymo 

organizavimo rekomendacijų 1 priede nustatytais meistriškumo rodikliais. 

53. Meistriškumo rodikliai vertinami vadovaujantis sporto šakų federacijų (asociacijų, 

sąjungų) ir kitų organizacijų vykdomų varžybų tinkamai patvirtintų protokolų duomenis. 

54. Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų 1 priede nurodyti meistriškumo 

rodikliai, pasiekti olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, galioja 5 metus nuo 



pasiekimo dienos; tarptautinėse suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių amžiaus grupių varžybose, Lietuvos 

Respublikos suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių amžiaus grupių čempionatų varžybose – 3 metus nuo 

pasiekimo dienos, kitose varžybose – 2 metus nuo pasiekimo dienos. 

 

IX SKYRIUS 
SPORTINIO UGDYMO SĄLYGOS 

55. Centras užtikrina tinkamą turimos ir naudojamos sporto bazių, inventoriaus, 

įrangos panaudojimą ugdymo procesui (3 priedas). 

 

 

 

 

   __________________________________ 

 


