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Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi ir  Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo  ir  sporto  ministro  2019  m.  rugsėjo  4  d.  įsakymu  Nr.  V-976  „Dėl  sportinio  ugdymo
organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“:

1. P a k e i č i u  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžetinių  sporto  mokymo  įstaigų
sportinio  ugdymo  organizavimo  tvarkos  aprašą, patvirtintą Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. AD1-1151 „Dėl Klaipėdos miesto
savivaldybės biudžetinių sporto mokymo įstaigų sportinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 2 punktą ir išdėstau jį taip:
„2.  Aprašas  parengtas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  sporto  įstatymu,  Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 „Dėl
sportinio  ugdymo  organizavimo  rekomendacijų  tvirtinimo“  (toliau  –  ŠMSM  rekomendacija),
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais teisės aktais.“;

1.2. pakeičiu 8 punktą ir išdėstau jį taip: 
„8.  Į Įstaigą priimami vaikai ir jaunuoliai iki 19 metų, neįgalieji iki 21 metų. Sportininkai,

sulaukę  19  ir  daugiau  metų  ir  siekiantys  sportuoti  Įstaigoje,  turi  atitikti  Klaipėdos  miesto
savivaldybės tarybos patvirtintus sportininkų, sulaukusių 19 ir daugiau metų, ugdymo Klaipėdos
miesto biudžetinėse sporto mokymo įstaigose atrankos kriterijų sąrašus.“;

1.3. pakeičiu 16 punktą ir išdėstau jį taip:
„16. Ugdymo sutartis (toliau – Sutartis) sudaroma pagal Aprašo 2 priedą. Sutartis sudaroma

ne vėliau kaip pirmą ugdymo dieną. Sutartis, sudaryta dviem  egzemplioriais, pasirašoma Įstaigos
direktoriaus  ir  prašymo teikėjo.  Vienas  Sutarties  egzempliorius  įteikiamas  prašymą pateikusiam
asmeniui, kitas lieka Įstaigoje. Sutarties sudarymo metu priimami asmenys turi pristatyti asmens
sveikatos priežiūros įstaigos pažymą.“;

1.4. pakeičiu 28 punktą ir išdėstau jį taip:
„28.  Sportinio  ugdymo  grupės  sudaromos  pagal  sportininko  užimtą  vietą  arba  pasiektą

rezultatą  varžybose  vadovaujantis  meistriškumo  pakopų  rodikliais,  nurodytais  Aprašo  3  ir  4
prieduose.  Grupės  sudarymo  metu  vadovaujamasi  aktualioje  ŠMSM rekomendacijų  redakcijoje
nustatytais meistriškumo pakopų rodikliais bei ugdytinių amžiumi.“;

1.5. pakeičiu 33 punktą ir išdėstau jį taip:
„33.  Įgyvendinant neformaliojo vaikų sportinio ugdymo programas vaikų skaičius grupėje

turi  būti 8–12  individualiose  sporto  šakose,  12–20  komandinėse  sporto  šakose,  4-8  neįgaliųjų
ugdymo grupėje.“;
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1.6. pakeičiu 4 priedą „Formalųjį švietimą papildančio neįgaliųjų sportinio ugdymo grupių
sudarymo  rodikliai  ir  ugdymui  skiriamų  kontaktinių  akademinių  ugdymo  valandų  skaičius  per
savaitę pagal sporto šakas“ ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. S k e l b i u  šį įsakymą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto
svetainėje.

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis
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Klaipėdos miesto savivaldybės sportinio ugdymo 
organizavimo tvarkos aprašo 
4 priedas

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO NEĮGALIŲJŲ SPORTINIO UGDYMO GRUPIŲ SUDARYMO RODIKLIAI
IR UGDYMUI SKIRIAMŲ KONTAKTINIŲ AKADEMINIŲ UGDYMO VALANDŲ SKAIČIUS PER SAVAITĘ PAGAL SPORTO

ŠAKAS

Sporto šaka
Ugdymo programos

etapai

Ugdytinių
amžius
(metai)

Mažiausias ugdytinių skaičius grupėje Kontaktinių
akademinių

ugdymo valandų
skaičius per savaitę

Iš viso
Iš jų – įvykdžiusių Meistriškumo

pakopos (MP) rodiklius

MP 4 MP 3 MP 2 MP 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Į Parolimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų sportininkų su judėjimo negalia ugdymo grupės 

Krepšinis (vežimėliuose)

Pradinio rengimo Iki 16 4–8 8 – – 6
Meistriškumo 
ugdymo ir tobulinimo

17–21 4–6 – 3 3 – 12

Didelio meistriškumo 17–21 4–6 – – 3 3 24
Į Kurčiųjų žaidynių programą įtrauktų sporto šakų sportininkų su klausos negalia ugdymo grupės

Badmintonas

Pradinio rengimo Iki 16 4–8 8 – – 6

Meistriškumo 
ugdymo ir tobulinimo

17–21 4 – 2 2 – 12

Didelio meistriškumo 17–21 2 – – 1 1 18

Lengvoji atletika

Pradinio rengimo Iki 16 4–8 8 – – 6
Meistriškumo 
ugdymo ir tobulinimo

17–21
4

– 2 2 – 12

Didelio meistriškumo 17–21 2 – – 1 1 18
Didelio meistriškumo 17–21 2 – – 1 1 18

Sportininkų su intelekto negalia, į Parolimpinių ir Kurčiųjų žaidynes neįtrauktų sporto šakų disciplinų arba rungčių sportininkų
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su judėjimo, klausos ir regėjimo negalia ugdymo grupės
Individualiosios sporto šakos

Lengvoji atletika, 
plaukimas, sunkioji 
atletika

Pradinio rengimo 6–21 4–8 – – – – 6

Sportinių žaidimų šakos
Futbolas, krepšinis Pradinio rengimo 6–21 4–8 – – – – 6

Pastaba:  Pirmos meistriškumo pakopos (lentelėje – MP 1) rodiklis laikomas pasiektu, jeigu rungtyje dalyvavo ne mažiau kaip 8 sportininkai 
arba sportininkų komandos iš 6 valstybių, kitų  meistriškumo pakopų  (MP 2, MP 3, MP 4) rodikliai laikomi įvykdyti, jeigu sportininkas 
pasiekė lentelėje nurodytą rezultatą varžybose ir aplenkė pusę varžybų dalyvių.
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NEĮGALIŲJŲ SPORTININKŲ MEISTRIŠKUMO PAKOPŲ RODIKLIAI PAGAL UŽIMTĄ VIETĄ VARŽYBOSE

Eil.
Nr.

Sporto varžybų pavadinimas

Meistriškumo pakopų rodikliai (toliau – MR)
MR 1 MR 2 MR 3 MR 4
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1. Parolimpinės, kurčiųjų 
žaidynės

1–6 1–6 1–6

2. Pasaulio čempionatas 1–4 1–4 1–4
3. Europos čempionatas 1–3 1–3 1–3
4. IBSA, IWAS žaidynės 1–2 1–2 1–2
5. Pasaulio, Europos jaunimo 

čempionatas
1 1 1

6. Lietuvos Respublikos 
neįgaliųjų čempionatas

1–3 1–3 1–3 4–6 4–6 4–6 7–9 7–9 7–9

Lietuvos Respublikos 
čempionatas (sveikųjų)

1–6 1–6 1–6 7–12 7–12 7–12

Pastaba:  Pirmos  meistriškumo  pakopos  (lentelėje  –  MP 1)  rodiklis  laikomas  pasiektu,  jeigu  rungtyje  dalyvavo  ne  mažiau  kaip  8
sportininkai  arba sportininkų komandos iš 6 valstybių.  Kitų meistriškumo rodiklių pakopų (MR 2, MR 3, MR 4) rodikliai  laikomi
įvykdyti, jeigu sportininkas pasiekė lentelėje nurodytą rezultatą varžybose ir aplenkė pusę varžybų dalyvių.

____________________
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