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l. BENDROSIOS NUOSTATOS 

l. Pasvalio sporto mokyklos (toliau-Mokykla) sportinio ugdymo planas (toliau- Ugdymo 
planas) reglamentuoja Mokyklos formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programų 
įgyvendinimą Mokykloje 2021-2022 m. m. 

2. Ugdymo plane apibrėžiamas sportinio ugdymo grupių sudarymas ir Mokyklos mokinių 
sportinių pasiekimų vertinimas, numatoma sportinio ugdymo trukmė, apimtis ir kiti sportinio ugdymo 
ypatumai. 

3. Mokyklos Ugdymo planas parengtas vadovaujantis: 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 

V-976 patvirtintomis Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis (su visais aktualiais 
pakeitimais), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 
V-599 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų 
vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" (su visais aktualiais pakeitimais), Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 patvirtinta 
Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija (su visais aktualiais pakeitimais), Pasvalio rajono 
savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimu Nr.Tl-163 „Dėl Pasvalio sporto mokyklos 
nuostatų tvirtinimo, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 25 d. sprendimu Nr.Tl-
119 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo", Pasvalio 
rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr.Tl-173 „Dėl Pasvalio sporto 
mokyklos teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo" (su visais aktualiais pakeitimais), Pasvalio 
rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.Tl-177 „Dėl neformaliojo švietimo 
programų klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio Pasvalio muzikos ir sporto mokyklose nustatymo", 
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr.Tl-257 „Dėl Mokinių 
priėmimo į Pasvalio rajono neformalaus ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo", Sportinio 
ugdymo ir rengimo organizavimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, 
mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 (su visais aktualiais pakeitimais). 

4. Ugdymo planą rengė mokyklos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. DV-39 
sudaryta darbo grupė „Dėl 2021-2022 m.m. ugdymo plano rengimo grupės sudarymo". 

5. Ugdymo planas apsvarstytas ir suderintas su Mokyklos taryba 2022 m. sausio 28 d. 
posėdyje, protokolo Nr. 4. 

11. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

2020-2021 mokslo metų ugdymo planas įgyvendintas patenkinamai. Dėl ekstremalios 
situacijos šalyje neįvyko kai kurios planuotos veiklos. Nemaža dalis ugdymo proceso vyko nuotoliniu 
būdu, todėl nukentėjo pasiekimų kokybė, prastėjo mokinių pasiekimai. 

Džiaugiamės, kad atgaivinome veiklas ir pradėjome kontaktinį darbą anksčiau už kitas rajono 
ugdymo įstaigas. Atšilus orams nemažai veiklų persikėlė į lauko erdves (stadionus, parkus ir kt.). 
Suintensyvinus kontaktinį ugdymą, mokiniai pasiekė svarių pasiekimų rajono, Respublikos ir 
Europos lygmeniu. Visus sportinius pasiekimus pateikiame metinėse mokyklų ataskaitose. 

Dirbant kontaktiniu būdu, mokiniams buvo sudarytos puikios sąlygos treniruotėms, higienos 
normas atitinkanti aplinka, puikiai sudaryti ir suderinti treniruočių tvarkaraščiai. Mokytojai kėlė 
kvalifikaciją ir savo įgytas žinias taikė praktikoje vesdami užsiėmimus. 

Mokiniai su mokytojais dalyvavo veiklose: 
l. Vaikų ir jaunimo socializacijos programos projektas „Rankininkų vasara" (Projekto 

vadovas - rankinio mokytojas Arvydas Daugis). Projekto dalyviai dalį veiklų vykdė Jūrmaloje, 
stovyklavietėje „Nemo". Maudėsi jūroje, sportavo, žaidė įvairius sportinius žaidimus, treniravosi, 
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stiprino savo sportinius gebėjimus. Ugdant vaikų ištvermę, organizuota išvyka baidarėmis Nemunėlio 
upe, Biržų rajone. 

2. Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 
projektas „Sveikam kūne - sveika siela". (Projekto vadovė - rankinio mokytoja Diana Vanagienė). 
Buvo surengtos dvi dieninės sveikatingumo stovyklos projekto dalyviams Pasvalyje. 
Bendradarbiaujant su Molėtų sporto centro mokiniais vyko renginys „Pažink Pasvalio kraštą 

aktyviai". Drauge su paplūdimio rankinio asociacija pravestas renginys-projektas „Smėlio rankinio 
populiarinimas Pasvalyje". Organizuota išvyka į sveikatinimo-edukacinę stovyklą Klaipėdoje. 

3. Vaikų ir jaunimo socializacijos programos projektai „Emociškai saugi boksininkų vasara" 
ir „Boksininkų socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas" (Projekto vadovas - bokso mokytojas 
Stasys Balčiauskas). Projekto dalyviai stovyklavo sveikatinimo stovyklose Šventojoje ir 
Druskininkuose. Jų metu vaikai patobulino fizinius, socialinius, emocinius ir psichologinius įgūdžius. 
Treniruočių metu stiprino ne tik fizinius gebėjimus, bet ir emocijų valdymą, savikontrolę, stiprino 
draugiškus tolerantiškus santykius tarp boksininkų, ugdė jaunųjų boksininkų atsakomybę, 

sąmoningumą, emocinį intelektą. 

Mokinių skaičius mokykloje išliko stabilus. 2020-2021 mokslo metais suformuotos pradinio 
ir meistriškumo ugdymo grupės įgyvendino ugdymo plano keliamus tikslus ir uždavinius 
patenkinamai. Nei viena grupė nebuvo išformuota mokslo metų eigoje. 

2020-2021 m.m. mokytojai neįgijo aukštesnių kvalifikacinių kategorijų dėl ekstremalios 
situacijos šalyje. Parašius prašymus mokytojams, atestacija buvo nukelta į 2021 metų III ketvirtį. 

IIISKYRIUS 
UGDYMO PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

6. Mokyklos tikslas - ugdyti vaikų ir jaunimo sportinius gebėjimus, skatinti saviraišką, ieškoti 
talentingų sportininkų, sporto ir medicinos specialistų parengtomis bei praktikoje patvirtintomis 
priemonėmis rengti juos tinkamai atstovauti rajonui šalies, tarptautiniuose renginiuose, tenkinti 
gyventojų poreikius užsiiminėti kūno kultūra ir sportu, stiprinti savo sveikatą. 

7. Mokyklos uždaviniai: 

7.1. sudaryti sąlygas ir galimybes vaikams, jaunimui, suaugusiems fiziškai tobulėti, patirti 
džiaugsmą tenkinant saviraiškos, savęs įprasminimo poreikį, stiprinti gebėjimą siekti mokymosi, 
darbo bei aktyvaus poilsio, formuoti sveiko gyvenimo būdo pradmenis; 

7.2. skatinti ir diegti pažangias iniciatyvas ir metodus, padedančius mokyklos darbuotojams 
tobulinti profesinį meistriškumą, aktyvinti ugdymo procesą; 

7.3. tinkamai prižiūrėti, išlaikyti ir nuolat naujinti sporto bazes; 

7.4. ugdyti talentingus sportininkus, kurie sportiniais pasiekimais padėtų formuoti gerą rajono 
įvaizdį; 

7.5. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems 
įpročiams aplinką, ugdymo, mokymo, švietimo programų vykdymą, atvirumą vietos bendruomenei, 
mokymo sutarties sudarymą, ir sutartų įsipareigojimų vykdymą, geros kokybės švietimą; 

7.6. sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, 
ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje 
smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos 
gyvensenos skatinimą, įgyvendinant pateiktas švietimo mokslo ir sporto ministro patvirtintas 
rekomendacijas dėl smurto prevencijos mokykloje. 
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8. Ugdymo plano tikslas - įgyvendinti formalųjį ugdymą papildančias pradinio ugdymo ir 
meistriškumo ugdymo programas ir organizuoti ugdymo procesą taip, kad kiekvienas mokinys 
pasiektų asmeninės pažangos ir aukštesnių ugdymosi rezultatų bei įgytų ugdymo programose 
numatytas kompetencijas. 

9. Ugdymo plano uždaviniai: 

9. l. sportinio ugdymo programų etapuose (pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo) sudaryti 
optimalias sąlygas (užsiėmimų skaičių, tvarkaraštį, aplinką, inventorių) skirtingų poreikių mokinių 
saviraiškai, atsižvelgiant į Mokyklos finansines galimybes; 

9 .2 įgyvendinti formalųjį švietimą papildančio ugdymo sporto šakų programas; 
9.3.įgyvendinant sportinį ugdymą, skatinti sportininkus siekti aukštesnių sportinių rezultatų, 

atstovauti Mokyklos, Pasvalio rajono, šalies rinktinėms; 
9.4. nustatyti sąlygas, kurios padėtų Mokyklai siekti kad kultivuojamų sporto šakų 

dešimtukuose ar rinktinėse būtų kuo daugiau Mokyklos mokinių; 

10. Ugdymo plano tikslo ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai: 

l O. l. sudarytas tinkamas užsiėmimų tvarkaraštis, pritaikyta aplinka ir inventorius skirtingų 
poreikių mokinių saviraiškai; 

l 0.2. suformuotos sportinio ugdymo grupės, atitinkančios meistriškumo pakopas, parengtos 
ir įgyvendintos atitinkamų sporto šakų programos; 

10.3. kultivuojamų sporto šakų šalies dešimtukuose ir rinktinėse esančių Mokyklos mokinių 
skaičius; 

l 0.4 sportinių renginių skaičius. 
IVSKYRIUS 

SPORTINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

Sportinio ugdymo trukmė ir apimtis 
11. Ugdymo organizavimas Mokykloje vykdomas vadovaujantis Pasvalio raJono 

savivaldybės 2014 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-1-119 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo 
programų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo": 

l l.l. ugdymo proceso pradžia 2021 m. rugsėjo l d.; 
11.2. ugdymo proceso pabaiga 2022 m. gegužės 31 d. 
11.3. mokykloje ugdymas organizuojamas šešias dienas per savaitę. 
11.4. mokinių vasaros atostogos prasideda birželio l d. ir baigiasi rugpjūčio 31 d. Ugdymo 

proceso trukmė 36 savaitės. 
11.5.mokiniams suteikiamos atostogos: 

Žiemos (Kalėdų atostogos) 2021 m. gruodžio 27 d. - 2022 m. sausio 7 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. - balandžio 22 d. 

Mokinių atostogų metu mokiniams organizuojami įvairūs sportiniai renginiai, socializacijos 
stovyklos, vykdomi projektai, išvykos ir kita neformali veikla. 

12. Mokslo metai skirstomi pusmečiais: 
12.1. l pusmetis - rugsėjo l d. - gruodžio 31 d. 
12.2. 11 pusmetis - sausio l d. - gegužės 31 d. 
13. Ugdymas organizuojamas Mokyklos sporto bazėje, stadione, rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų sporto salėse, sporto aikštynuose, treniruoklių salėse, Pasvalio miesto ir smegduobių parke. 
14. Pratybų minimali trukmė- l valanda. 
Mokinių veikla fiksuojama neformaliojo ugdymo elektroniniame dienyne. 
15. Sporto šakų treniruotės vyksta: 
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15.1. dziudo - Pumpėnų ambulatorijoje įrengtose patalpose, Pumpėnų gimnazijos sporto ir 
treniruoklių salėje; 

15.2. krepšinis - Mokyklos sporto bazėje, Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos sporto salėje, 
Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos sporto salėje; 

15.3. lengvoji atletika - Mokyklos sporto bazėje, stadione, Pasvalio Lėvens pagrindinės 
mokyklos Ustukių skyriaus sporto salėje, Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos sporto 
salėje, Pasvalio smegduobių parke (šiltuoju sezono metu), Pasvalio miesto parke (šiltuoju sezono 
metu); 

15.4. plaukimas- Mokyklos baseine, Mokyklos sporto bazėje; 
15.5. rankinis - Mokyklos sporto bazėje, Petro Vileišio gimnazijos sporto salėje, Krinčino 

Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos sporto salėje, Pumpėnų gimnazijos sporto salėje, 

Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos sporto salėje, PPRC Joniškėlio Igno Karpio 
žemės ūkio padalinio sporto salėje; 

15.6. futbolas - Mokyklos sporto bazėje, mieste esančiuose stadionuose (šiltuoju sezono 
metu), Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Ustukių skyriaus sporto salėje; 

15.7. boksas -Mokyklos bokso salėje, Mokyklos sporto bazėje. 
16. Sporto šakų grupių treniruotės vyksta pagal direktoriaus patvirtintus metinius treniruočių 

tvarkaraščius. Tvarkaraščiai sudaryti 2021-2022 mokslo metams. Esant poreikiui, suderinus su 
Mokyklos direktoriumi, treniruočių vieta ir laikas keičiamas, atsižvelgiant į Mokyklos ar sporto 
federacijų organizuojamus renginius Pasvalio sporto mokyklos bazėje. 

17. Sportinio ugdymo grupių mokiniams varžybų dienų skaičius per mokslo metus nustatomas 
Sportinio ugdymo ir rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 17 dienos įsakymu Nr. V-1236 „Dėl sportinio ugdymo 
organizavimo rekomendacijų tvirtinimo", 27 punktu. 

18. Varžybos suplanuotos Mokyklos metiniame veiklos plane, vadovaujantis sporto šakų 
federacijų sudarytais metiniais planais. Metinis mokykloje vykstančių varžybų ir kitų renginių veiklos 
planas patvirtintas mokyklos direktoriaus įsakymu ir yra skelbiamas Mokyklos internetiniame 
puslapyje. Varžybų tvarkaraščiai detalizuojami Mokyklos mėnesiniuose renginių planuose, konkreti 
vieta ir laikas - varžybų nuostatuose. Varžybų data, vieta ir laikas gali keistis dėl nenumatytų 
aplinkybių. Varžybų planas l priede. 

19. Paskelbus ekstremalią padėtį, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir 
neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose 
vienetuose ar esant kitoms aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, Mokyklos 
direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo (treniruočių trumpinimo, treniruočių 
vedimo kitose erdvėse, nuotolinio ar mišraus mokymo organizavimo, ugdymo proceso nutraukimo ir 
pan.). 

VSKYRIUS 
SPORTINIO UGDYMO GRUPIŲ SUDARYMAS, PERKĖLIMAS 

20. Mokiniai į Mokyklą priimami Mokyklos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Pasvalio 
rajono Savivaldybės tarybos 2018 metų gruodžio 19 dienos Sprendimu Nr. Tl-257 patvirtintu 
,,Mokinių priėmimo į Pasvalio rajono neformalaus ugdymo mokyklas tvarkos aprašu". 

21. Formalųjį švietimą papildančios sportinio ugdymo grupės 2021-2022 m.m. sudarytos 
pagal pasiektą rezultatą, vadovaujantis meistriškumo pakopų rodikliais, Sportinio ugdymo ir rengimo 
organizavimo rekomendacijų l priede, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 
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ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-1-976 „Dėl sportinio ugdymo orgamzav1mo 
rekomendacijų tvirtinimo". 

22. Sportinio ugdymo grupės sudarytos iš vienos lyties sportininkų arba mišrios: 
22.1. bokso, dziudo, plaukimo, lengvosios atletikos pradinio rengimo ir meistriškumo 

ugdymo grupės mišrios, suformuotos iš skirtingos lyties ir amžiaus sportininkų; 

22.2. rankinio, krepšinio, futbolo pradinio rengimo ir meistriškumo ugdymo grupės 

suformuotos iš vienos lyties sportininkų pagal amžių (arba mergaitės, arba berniukai). 

23. Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programos 2021-2022 m.m. ir mokinių 
skaičius: 

23.1. pradinio ugdymo programos - 119 mokinių: 
23. l. l. rankinio pradinio ugdymo programoje - 36 mokiniai; 
23 .1.2. lengvosios atletikos pradinio ugdymo programoje - 23 mokiniai; 
23.1.3. krepšinio pradinio ugdymo programoje - 12 mokinių; 
23.1.4. futbolo pradinio rengimo programoje-24 mokiniai; 
23.1.5. plaukimo pradinio ugdymo programoje-24 mokiniai; 
23.2. meistriškumo ugdymo programos - 197 mokiniai: 
23.2.1. bokso meistriškumo ugdymo programoje - 19 mokinių; 
23.2.2. dziudo meistriškumo ugdymo programoje - 12 mokinių; 
23.2.3. rankinio meistriškumo ugdymo programoje - 72 mokiniai; 
23.2.4. lengvosios atletikos meistriškumo ugdymo programoje -24 mokiniai; 
23.2.5 krepšinio meistriškumo ugdymo programoje - 36 mokiniai; 
23.2.6 futbolo meistriškumo ugdymo programoje - 12 mokinių; 
23.2.7 plaukimo meistriškumo ugdymo programoje-22 mokinių. 
Viso mokykloje 2021-2022 m.m. sportinio ugdymo grupes lanko 316 mokinių. 
24. Prieš pradedant lankyti sporto pratybas, mokiniai turi būti pasitikrinę sveikatą asmens 

sveikatos priežiūros įstaigoje ir pateikti pažymą, kad yra sveiki ir gali treniruotis. 
25. Sportinio ugdymo metu dėl traumos ar ligos ( esant sveikatos priežiūros įstaigos pažymai), 

formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo atskirų sporto šakų pradinio rengimo etapo ugdymo 
grupėje mokinių skaičius gali sumažėti 3, meistriškumo ugdymo etapo ugdymo grupėje-2 mokiniais. 

26. Jeigu mokslo metų eigoje mokinys(iai) išvyks mokytis į sporto mokyklas, sporto 
gimnazijas pagal specializuoto sportinio ugdymo krypties programą, į grupę vietoje išvykusio 
mokinio(ių) bus įtraukiami žemesnės meistriškumo pakopos rodiklius atitinkantys ugdytiniai, bet ne 
ilgesniam, kaip vienerių metų laikotarpiui. 

27. Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo grupė mokslo metų eigoje gali būti 
išformuota arba sujungta, jeigu treniruotes mėnesį laiko lankys mažiau kaip 2/3 patvirtinto grupės 
ugdytinių skaičiaus. Mokyklos direktoriaus įsakymu sportinio ugdymo grupės veikla nutraukiama, 
koreguojamas ugdymo planas. 

28. Jeigu mokinys mokslo metus eigoje pasieks aukštą rezultatą, pritarus Mokyklos tarybai, 
jis bus perkeliamas į aukštesnę meistriškumo grupę, jeigu tos sporto šakos aukštesnio meistriškumo 
grupė šiais mokslo metais yra suformuota mokykloje. 

VISKYRIUS 
PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

29. Vadovaujantis Pasvalio sporto mokyklos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 
DV-115 „Dėl Pasvalio sporto mokyklos FŠPU ciklinių, dvikovos, komandinių sporto šakų pradinio 
rengimo ir meistriškumo ugdymo programų tvirtinimo", patvirtintomis formaliojo švietimo 
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programomis, atsižvelgdami į programose nustatytą minimalų ir maksimalų valandų skaičių 

teorinėms ir praktinėms veikloms įgyvendinti, mokytojai parengė savo dalyko sporto šakos 
programas. Parengtos programos yra suderintos su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir patvirtintos 
mokyklos direktoriaus įsakymu. 

30. 2021-2022 m.m. Ugdymo plano įgyvendinimui skiriamos 10980 kontaktinės valandos. 
Pagal sporto šakas ugdymo valandos skiriamos: 

30.1. Rankinio ugdymo programoms - 3528 valandos; 
30.2. Krepšinio ugdymo programoms - 1440 valandų; 
30.3. Futbolo ugdymo programoms-792 valandos; 
30.4. Lengvosios atletikos ugdymo programoms - 2448 valandos; 
30.5. Plaukimo ugdymo programoms- 1368 valandos; 
30.6. Bokso ugdymo programoms- 900 valandų; 
30.7. Dziudo ugdymo programoms- 504 valandos. 
31. Pradinio ugdymo programų įgyvendinimas: 
31.1. Rankinio pradinio ugdymo programos įgyvendinimui 2021-2022 m.m. skiriamos 792 

valandos per mokslo metus. Teorijai- 35 valandos, fiziniam bendrajam ir specialiajam pasiruošimui 
- 298 valandos, techniniam pasiruošimui - 200 valandų, taktiniam pasiruošimui - 81 valanda, 
integraliajam ugdymui- 100 valandų, varžybinei veiklai- 62 valandos, testavimui- 16 valandų. 

Grupė/ Teorija Fizinis rengimas Techninis Taktinis Integra- Varžybinė Testavi- Viso 
Mokinių Bendra- Specia- !usis veika mas Per 
skaičius 

!usis metus 
SIS 

PU-1/ 15 38 34 60 19 26 20 4 216 
12 

PU-2/ 10 44 42 70 24 36 22 4 252 
12 

PU-2/ 10 70 70 70 38 38 20 8 324 
12 

Viso: 35 298 200 81 100 62 16 792 

31.2. Krepšinio pradinio ugdymo programos įgyvendinimui 2021-2022 m.m. skiriamos 648 
valandos per mokslo metus. Teorijai- 23 valandos, fiziniam bendrajam ir specialiajam pasiruošimui 
- 23 7 valandų, techniniam pasiruošimui - 164 valandos, taktiniam pasiruošimui - 94 valandos, 
integraliajam ugdymui - 36 valandos, varžybinei veiklai- 88 valandos, testavimui- 6 valandos. 

Grupė/ Teorija Fizinis rengimas Techninis Taktinis Integra- Varžybinė Testavi- Viso 

Mokinių Bendra- Specia- !usis veika mas Per 

skaičius sis !usis 
metus 

PU-1/ 10 70 60 86 48 22 60 4 360 

12 
PU-2/ 13 61 46 78 46 14 28 2 288 

12 

Viso: 23 237 164 94 36 88 6 648 

31.3. Futbolo pradinio ugdymo programos įgyvendinimui 2021-2022 m.m. skiriamos 432 
valandos per mokslo metus. Teorijai-29 valandos, fiziniam bendrajam ir specialiajam pasiruošimui 
- 109 valandos, techniniam pasiruošimui - 126 valandos, taktiniam pasiruošimui - 42 valandos, 
integraliajam ugdymui- 39 valandų, varžybinei veiklai- 76 valandos, testavimui- 11 valandų. 
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Grupė/ Teorija Fizinis rengimas Techninis Taktinis Integra- Varžybinė Testavi- Viso 
Mokinių 

Bendra- Specia- lusis veika mas Per 
skaičius 

sis lusis metus 

PU-1/ 10 35 22 65 25 20 36 3 216 
12 

PU-1/ 19 40 12 61 17 19 40 8 216 
12 

Viso: 29 109 126 42 39 76 11 432 

31.4. Lengvosios atletikos pradinio ugdymo programos įgyvendinimui 2021-2022 m.m. 
skiriamos 648 valandos per mokslo metus. Teorijai - 18 valandų, fiziniam bendrajam ir specialiajam 
pasiruošimui - 316 valandų, techniniam pasiruošimui - 169 valandos, taktiniam pasiruošimui - 73 
valandos, integraliajam ugdymui- 32, varžybinei veiklai - 32 valandos, testavimui- 8 valandos. 

Grupė/ Teorija Fizinis rengimas Techninis Taktinis Integra- Varžybinė Testavi- Viso 
Mokinių 

Bendra- Specia- lusis veika mas Per 

skaičius 
sis lusis metus 

PU-2/ 10 80 82 86 30 12 20 4 324 
11 

PU-1/ 8 82 72 83 43 20 12 4 324 
12 

Viso: 18 316 169 73 32 32 8 648 

31.5. Plaukimo pradinio ugdymo programos įgyvendinimui 2021-2022 m.m. skiriamos 504 
valandos per mokslo metus. Teorijai - 40 valandų, fiziniam bendrajam ir specialiajam pasiruošimui 
- 316 valandų, techniniam pasiruošimui - 116 valandų, taktiniam pasiruošimui - 40 valandų, 
integraliajam ugdymui- 32 valandos, varžybinei veiklai- 12 valandų, testavimui- 28 valandos. 

Grupė/ Teorija Fizinis rengimas Techninis Taktinis Integra- Varžybinė Testavi- Viso 

Mokinių 
Bendra- Specia-

lusis veika mas Per 

skaičius 
sis lusis 

metus 

PU-2/ 20 40 78 58 20 16 6 14 252 

12 

PU-2/ 20 40 78 58 20 16 6 14 252 

12 

Viso: 40 316 116 40 32 12 28 504 

32. Meistriškumo ugdymo programų įgyvendinimas: 
32.1. Rankinio meistriškumo ugdymo programos įgyvendinimui 2021-2022 m.m. skiriamos 

2736 valandos per mokslo metus. Teorijai - 120 valandų, fiziniam bendrajam ir specialiajam 
pasiruošimui - 997 valandos, techniniam pasiruošimui - 612 valandų, taktiniam pasiruošimui - 350 
valandų, integraliajam ugdymui - 355 valandos, varžybinei veiklai - 248 valandos, testavimui - 54 
valandos. 

Grupė/ Teorija Fizinis rengimas Techninis Taktinis Integra- Varžybinė Testavi- Viso 

Mokinių Bendra- Specia-
lusis veika mas Per 

skaičius lusis 
metus 

SIS 

MU-1/ 22 80 64 66 40 60 20 8 360 

12 

MU-2/ 18 78 74 96 50 66 42 8 432 
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12 

MU-2/ 15 85 89 118 50 20 50 5 432 
12 

MU-3/ 15 71 84 110 72 39 36 5 432 
12 

MU-4/ 20 98 98 126 70 90 60 14 576 
12 

MU-5/ 30 96 80 96 68 80 40 14 504 
12 

Viso: 120 997 612 350 355 248 54 2736 

32.2. Krepšinio meistriškumo ugdymo programos įgyvendinimui 2021-2022 m.m. skiriamos 
792 valandos per mokslo metus. Teorijai - 32 valandos, fiziniam bendrajam ir specialiajam 
pasiruošimui - 278 valandos, techniniam pasiruošimui - 182 valandos, taktiniam pasiruošimui - l 06 
valandos, integraliajam ugdymui - 72 valandos, varžybinei veiklai - 114 valandų, testavimui - 8 
valandos. 

Grupė/ Teorija Fizinis rengimas Techninis Taktinis Integra- Varžybinė Testavi- Viso 
Mokinių Bendra- Specia- lusis veika mas Per 
skaičius lusis metus 

SIS 

MU-2/ 22 68 48 92 46 38 42 4 360 
12 

MU-2/ 10 82 80 90 60 34 72 4 432 
12 

Viso: 32 278 182 106 72 114 8 792 

32.3. Futbolo meistriškumo ugdymo programos įgyvendinimui 2021-2022 m.m. skiriama 360 
valandų per mokslo metus. Teorijai - 19 valandų, fiziniam bendrajam ir specialiajam pasiruošimui -
90 valandų, techniniam pasiruošimui - 110 valandų, taktiniam pasiruošimui - 53 valandos, 
integraliajam ugdymui - 19 valandų, varžybinei veiklai - 59 valandos, testavimui - l O valandų. 

Grupė/ Teorija Fizinis rengimas Techninis Taktinis Integra- Varžybinė Testavi- Viso 
Mokinių Bendra- Specia- lusis veika mas Per 
skaičius 

lusis 
metus 

SIS 

MU-1/ 19 58 32 110 53 19 59 10 360 

12 

Viso: 19 90 110 53 19 59 10 360 

32.4. Lengvosios atletikos meistriškumo ugdymo programos įgyvendinimui 2021-2022 m.m. 
skiriama 1800 valandų per mokslo metus. Teorijai - 80 valandų, fiziniam bendrajam ir specialiajam 
pasiruošimui- 876 valandos, techniniam pasiruošimui skiriama 233 valandos, taktiniam pasiruošimui 
- 200 valandų, integraliajam ugdymui - 210 valandų, varžybinei veiklai - 144 valandos, testavimui 
- 57 valandos. 

Grupė/ Teorija Fizinis rengimas Techninis Taktinis Integra- Varžybinė Testavi- Viso 

Mokinių Bendra- Specia- lusis veika mas Per 

skaičius lusis 
metus 

SIS 

MU-2/ 20 168 28 28 50 50 36 16 396 

8 

MU-2/ 16 104 84 55 50 40 36 11 396 
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8 
MU-4/ 20 168 84 80 50 50 36 16 504 

7 
MU-4/ 24 150 90 70 50 70 36 14 504 

7 
Viso: 80 876 233 200 210 144 57 1800 

32.5. Plaukimo meistriškumo ugdymo programos įgyvendinimui 2021-2022 m.m. skiriamos 
864 valandos per mokslo metus. Teorijai - 20 valandų, fiziniam bendrajam ir specialiajam 
pasiruošimui - 376 valandų, techniniam pasiruošimui - 196 valandos, taktiniam pasiruošimui - 116 
valandų, integraliajam ugdymui - 92 valandos, varžybinei veiklai - 36 valandos, testavimui - 28 
valandos. 

Grupė/ Teorija Fizinis rengimas Techninis Taktinis Integra- Varžybinė Testavi- Viso 
Mokinių Bendra- Specia- lusis veika mas Per 
skaičius sis lusis metus 

MU-2/ 10 110 78 98 58 46 18 14 432 
11 

MU-2/ 10 110 78 98 58 46 18 14 432 
11 

Viso: 20 376 196 116 92 36 28 864 

32.6. Bokso meistriškumo ugdymo programos įgyvendinimui 2021-2022 m.m. skiriama 900 
valandų per mokslo metus. Teorijai - 40 valandų, fiziniam bendrajam ir specialiajam pasiruošimui-
420 valandų, techniniam pasiruošimui - 180 valandų, taktiniam pasiruošimui - 130 valandų, 
integraliajam ugdymui- 30 valandų, varžybinei veiklai- 92 valandos, testavimui- 8 valandos. 

Grupė/ Teorija Fizinis rengimas Techninis Taktinis Integra- Varžybinė Testavi- Viso 

Mokinių Bendra- Specia- lusis veika mas Per 

skaičius lusis 
metus 

SIS 

MU-1/ 20 100 80 80 60 10 42 4 396 
11 

MU-4/ 20 130 110 100 70 20 50 4 504 
8 

Viso: 40 420 180 130 30 92 8 900 

32.5. Dziudo meistriškumo ugdymo programos įgyvendinimui 2021-2022 m.m. skiriamos 
504 valandos per mokslo metus. Teorijai - 40 valandų, fiziniam bendrajam ir specialiajam 
pasiruošimui - 420 valandų, techniniam pasiruošimui - 180 valandų, taktiniam pasiruošimui - 130 
valandų, integraliajam ugdymui - 30 valandų, varžybinei veiklai - 92 valandos, testavimui - 8 

valandos. 

Grupė/ Teorija Fizinis rengimas Techninis Taktinis Integra- Varžybinė Testavi- Viso 

Mokinių Bendra- Specia- lusis veika mas Per 

skaičius sis lusis 
metus 

MU-2/ 25 75 85 110 120 16 67 6 504 
12 

Viso: 25 160 110 120 16 67 6 504 
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VII SKYRIUS 
MOKINIŲ SPORTINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS 

32. Ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas: 
32.1. formuojamojo vertinimo paskirtis - teikti mokiniui grįžtamąjį ryšį, stebėti daromą 

pažangą, individualias galias, siekius ir suteikti pagalbą laiku; 

32.2. diagnostiniu vertinimu nustatomi mokinio pasiekimai, kad galima būtų tikslingai 

planuoti tolesnį ugdymą. Mokinio pasiekimų diagnostinis vertinimas atliekamas Mokykloje 
reguliariai, gauta informacija analizuojama, keliant tolimesnius ugdymo tikslus; 

32.3. apibendrinamajam mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimui, baigiantis ugdymo 
laikotarpiui, naudojami testai. Su vertinimo rezultatais supažindinami mokiniai. 

33. Meistriškumo rodikliai vertinami vadovaujantis sporto šakų federacijų ir kitų organizacijų 
vykdomų varžybų protokolų duomenimis. 

34. Sportinių pasiekimų vertinimą atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui, analizuodamas 
mokinių pasiekimų protokolus. Varžybų protokolai pristatomi ne vėliau, kaip per mėnesį nuo vykusių 
varžybų. 

35. Mokinių pasiekimai vertinami ugdymo proceso pradžioje, prieš sudarant sportinio 
ugdymo grupes, baigiantis pusmečiui ir mokslo metų pabaigoje. Esant poreikiui, bet kuriuo mokslo 
metų metu. Mokinių pasiekimų vertinimą ir testavimą planuoja mokytojas savo dalyko vertinimo 
sistemoje, kurią tvirtina mokyklos direktorius. Su vertinimo tvarka mokytojas supažindina mokinius 
ugdymo proceso pradžioje. 

36. Mokinių vertinimas pagal Mokykloje įgyvendinamas sporto šakų programas: 
36.1. bokso ugdymo programų mokiniai vertinami rugsėjo, gruodžio ir gegužės mėnesiais 

pagal: smūgiavimo į bokso maišą; 11 spurtai11
; šuoliukai ant gimnastikos suolelio; šokinėjimo šokdyne 

ir kt. 
36.2. plaukimo ugdymo programų mokiniai vertinami kartą per mėnesį pagal: plaukimą 

laisvuoju stiliumi; plaukimą nugara; peteliške; kompleksinį plaukimą. 
36.3. krepšinio ugdymo programų mokiniai vertinami rugsėjo, gruodžio ir gegužės mėnesiais 

pagal: šuolius į aukštį ant platformos; metimus į krepšį nuo baudos linijos ir iš padėčių; kamuolio 
valdymo technikos testą; šaudyklinį bėgimą. 

36.4. rankinio ugdymo programų mokiniai vertinami rugsėjo, gruodžio ir gegužės mėnesiais 
pagal: ištvermės testus; šuolius į tolį iš vietos; šaudyklinį bėgimą; atstuminį ( distancinį) bėgimą. 

36.5. lengvosios atletikos ugdymo programų mokiniai vertinami rugsėjo, gruodžio ir gegužės 
mėnesiais pagal: atstuminį (distancinį) bėgimą; šuolį į tolį iš vietos; trišuolį iš vietos; prisitraukimus 
ir kt. 

36.6. dziudo ugdymo programų mokiniai vertinami rugsėjo, gruodžio ir gegužės mėnesiais 
pagal: Te-waza (rankų technika), Koschi-waza (dubens technika); Ashi-waza (kojų technika); Ma
sutemi-waza (griūnant prieš priešininką); Yoko-sutemi-waza (griūnant šone priešininko); Osaekomi 
waza (išlaikymai); Kansetsu-waza (laužimai); Shime-waza (smaugimai). 

36.7. futbolo ugdymo programų mokiniai vertinami rugsėjo, gegužės ir gruodžio mėnesiais 
pagal: greitumo, vikrumo ir ištvermės testus; bėgant, varant kamuolį ir varant futbolo kamuolį aplink 
stovėlius; žongliravimas futbolo kamuoliu; baudinius; šuolius į tolį iš vietos. 

3 7. Atlikę vertinimą ir testavimą, mokytoj ai su mokiniais reflektuoj a savo rezultatus, 

analizuoja tobulintinas sritis. 
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VIISKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

37. Mokslo metų eigoje keičiantis mokinių ir (ar) mokytojų skaičiui, Ugdymo planas gali būti 
koreguojamas ir pakeitimai tvirtinami Mokyklos direktoriaus įsakymais, pakeitimus suderinus su 
Pasvalio rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriumi. 

38. Už Ugdymo plano įgyvendinimą Mokykloje atsakingas direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui ir direktorė. 

Pridedama: 
l priedas 2022 metų sporto mokyklos ugdymo grupių varžybų planas. 
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l priedas 

2022 METŲ SPORTO MOKYKLOS UGDYMO GRUPIŲ VARŽYBŲ PLANAS 

Eil. Renginio pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo Vieta 
Nr. laikas 

BOKSAS: 

l. 
Lietuvos rajonų suaugusiųjų ir jaunimo Bokso mokytojas, direktoriaus pavaduotojas 

2022-02-02-05 Kaunas 
(2004-2005) bokso čempionatas ugdymui 

2. 
Tarptautinis V. Garbulio atminimo bokso Bokso mokytojas, direktoriaus pavaduotojas 

2022-02-10-12 Marijampolė 
turnyras Gaunučiai, jauniai) ugdymui 

3. Lietuvos jaunimo bokso čempionatas 
Bokso mokytojas, direktoriaus pavaduotojas 

2022-02-22-26 Panevėžys 
ugdymui 

4. 
XVII-asis tarptautinis D. Pozniako jaunimo Bokso mokytojas, direktoriaus pavaduotojas 

2022-03-15-20 Vilnius 
bokso turnyras (V) ugdymui 

5. Lietuvos rajonų jaunių bokso čempionatas 
Bokso mokytojas, direktoriaus pavaduotojas 

2022-03-16-19 Pasvalys 
sportui 

6. 
XXVI-asis tarptautinis A. Šociko bokso Bokso mokytojas, direktoriaus pavaduotojas 2022-03-30-

Kaunas 
turnyras (V /M) ugdymui 04-03 

7. Lietuvos jaunių bokso čempionatas 
Bokso mokytojas, direktoriaus pavaduotojas 

2022-04-12-16 Kaunas 
ugdymui 

8 Tarptautinis A. Matulo vardo bokso turnyras 
Bokso mokytojas, direktoriaus pavaduotojas 

2022-05 Pasvalys 
sportui 

9. Lietuvos jaunučių bokso čempionatas (V, M) 
Bokso mokytojas, direktoriaus pavaduotojas 

2022-06-01-05 Kaunas 
ugdymui 

10. Gintarinių pirštinių turnyras (V, M) 
Bokso mokytojas, direktoriaus pavaduotojas 

2022-06-03-05 Klaipėda 
ugdymui 

11. 
Lietuvos rajonų jaunučių čempionatas (V, Bokso mokytojas, direktoriaus pavaduotojas 

2022-06-13-17 Palanga 
M) ugdymui 



12. Tarptautinis V. Buikos turnyras 
Bokso mokytojas, direktoriaus pavaduotojas 

2022-06-17-19 Kaunas 
ugdymui 

13. Tarptautinis jaunių mačas L TU-LAT (V) 
Bokso mokytojas, direktoriaus pavaduotojas 

2022-07-01-02 Pasvalys 
sportui 

14. 
Tarptautinis R. Tamulio jaunimo bokso Bokso mokytojas, direktoriaus pavaduotojas 

2022-09-15-18 Kaunas 
turnyras (V) ugdymui 

15. Lietuvos bokso čempionatas (V, M) 
Bokso mokytojas, direktoriaus pavaduotojas 

2022-11-16-20 Vilnius 
ugdymui 

16. Tarptautinis jaunių turnyras (V, M) 
Bokso mokytojas, direktoriaus pavaduotojas 

2022-12 Kaunas 
ugdymui 

17. Tarptautinis jaunių turnyras (V, M) 
Bokso mokytojas, direktoriaus pavaduotojas 

2022-12 Jonava 
ugdymui 

18. Tarptautinis Kėdainių turnyras (V, M) 
Bokso mokytojas, direktoriaus pavaduotojas 

2022-12 Kėdainiai 
ugdymui 

RANKINIS 

l. 
2021/22 Metų Lietuvos jaunimo merginų Rankinio mokytoja G.Kairienė, direktoriaus 2022 sausis - Pagal tvarkaraštį 

U 19 rankinio čempionatas pavaduotojas ugdymui gegužė 

2. 
2021/22 Metų Lietuvos jaunių merginų Rankinio mokytojos G.Kairienė, D.Vanagienė 2022 sausis - Pagal tvarkaraštį 
U l 7 rankinio čempionatas direktoriaus pavaduotojas ugdymui gegužė 

3. 
2021 /22 Metų Lietuvos jaunučių merginų Rankinio mokytojos G.Kairienė, D.Vanagienė 2022 sausis - Pagal tvarkaraštį 

U 15 rankinio čempionatas direktoriaus pavaduotojas ugdymui gegužė 

4. 
2021/22 Metų Lietuvos jaunimo vaikinų Rankinio mokytojas A.Daugis, direktoriaus 2022 sausis - Pagal tvarkaraštį 
U 19 rankinio čempionatas pavaduotojas ugdymui gegužė 

5. 
2021/22 Metų Lietuvos jaunučių vaikinų Rankinio mokytojas E.Mickeliūnienė, 2022 sausis - Pagal tvarkaraštį 
U 15 rankinio čempionatas direktoriaus pavaduotojas ugdymui gegužė 

6. 
2021/22 Metų Lietuvos vaikų vaikinų Rankinio mokytojas D. V anagienė, direktoriaus 2022 sausis - Pagal tvarkaraštį 
U 12 rankinio čempionatas pavaduotojas ugdymui gegužė 

7. 
2021/22 Metų Lietuvos vaikų vaikinų Rankinio mokytojas D.Vanagienė, direktoriaus 2022 sausis - Pagal tvarkaraštį 
U 11 rankinio čempionatas pavaduotojas ugdymui gegužė 



8. 
2021/2022 Lietuvos jaunimo merginų Rankinio mokytoja G.Kairienė, direktoriaus 

2022 sausis - kovas 
Pagal tvarkaraštį 

rankinio taurės varžybos pavaduotojas ugdymui 

9. 
2021/2022 Lietuvos jaunių merginų rankinio Rankinio mokytojos G.Kairienė, D.Vanagienė 

2022 sausis - kovas 
Pagal tvarkaraštį 

taurės varžybos direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

10. 
XXXII Tarptautinis Aivaro Daugio rankinio Rankinio mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

Birželis 
Pasvalys 

festivalis ugdymui 

11. Draugiški rankinio turnyrai 
Rankinio mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

Visus mokslo metus 
Pagal tvarkaraštį 

ugdymui 

12. 
2022/2023 Lietuvos jaunių jaunimo merginų Rankinio mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

Rugsėjis-gruodis 
Pagal tvarkaraštį 

rankinio taurės varžybos ugdymui 

13 . 
2022/2023 Lietuvos jaunių jaunimo vaikinų Rankinio mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

Rugsėjis-gruodis 
Pagal tvarkaraštį 

rankinio taurės varžybos ugdymui 

2022/2023 Lietuvos vaikų, jaunučių, jaunių 
Rankinio mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

Pagal tvarkaraštį 
14. jaunimo merginų ir vaikinų rankinio Rugsėjis-gruodis 

čempionatas 
ugdymui 

KREPŠINIS 

l. 
2021/2022 Jaunučių vaikinų u 16 krepšinio Krepšinio mokytojas M.Bindza, direktoriaus 

Sausis-gegužė 
Pagal tvarkaraštį 

čempionatas pavaduotojas ugdymui 

2. 
2021/2022 Vaikų berniukų U14 krepšinio Krepšinio mokytojas R.Ramonas, direktoriaus 

Sausis-gegužė 
Pagal tvarkaraštį 

čempionatas pavaduotojas ugdymui 

3. Draugiški krepšinio turnyrai 
Krepšinio mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

Visus mokslo metus 
Pagal tvarkaraštį 

ugdymui 

2022/2023 Lietuvos vaikų, jaunučių, jaunių 
Krepšinio mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

4. jaunimo merginų ir vaikinų krepšinio Rugsėjis-gruodis Pagal tvarkaraštį 
ugdymui 

čempionatas 

PLAUKIMAS 

l. Lietuvos vaikų plaukimo žiemos pirmenybės 
Plaukimo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

2022 01 28-29 
Šiauliai 

ugdymui 



2. Atviros Panevėžio m. žiemos pirmenybės 
Plaukimo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

2022 02 04-05 
Panevėžys 

ugdymui 

3. Lietuvos vaikų plaukimo žiemos pirmenybės 
Plaukimo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

2022 02 25-26 
Kaunas 

ugdymui 

4. 
Lietuvos jaunučių plaukimo čempionatas 25 Plaukimo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

2022 03 18-19 
Vilnius 

m baseine ugdymui 

5. Pasvalio m. plaukimo pirmenybės 
Plaukimo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

2022 m. balandis 
Pasvalys 

ugdymui 

6. Vaikų plaukimo varžybos „Auksinis pajūris" 
Plaukimo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

2022 04 20 
Klaipėda 

ugdymui 

7. 
Lietuvos vaikų plaukimo pavasario Plaukimo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

2022 05 06-07 
Klaipėda 

pirmenybės ugdymui 

8. Olimpiečių taurė-2022 
Plaukimo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

2022 05 11 
Utena 

ugdymui 

9. 
Klaipėdos jaunių-jaunimo, vaikų, jaunučių Plaukimo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

2022 05 13-14 
Klaipėda 

čempionatas ugdymui 

10. Atviras Panevėžio m. plaukimo čempionatas 
Plaukimo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

2022 05 13-14 
Panevėžys 

ugdymui 

11. Atviras Šiaulių m. plaukimo čempionatas 
Plaukimo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

2022 05 20-21 
Šiauliai 

ugdymui 

12. Lietuvos jaunių-jaunimo čempionatas 
Plaukimo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

2022 05 26-28 
Alytus 

ugdymui 

13. Lietuvos vaikų plaukimo čempionatas 
Plaukimo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

2022 06 03-04 
Alytus 

ugdymui 

14. 
Tarptautinės plaukimo varžybos „Vaikų Plaukimo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

2022 06 10-11 
Šiauliai 

plaukimo tiesta 2022" ugdymui 

15. Lietuvos jaunučių čempionatas 
Plaukimo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

2022 06 16-18 
Alytus 

ugdymui 

16. D. Grigalionio taurė 
Plaukimo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

2022 10 07 
Panevėžys 

ugdymui 



17. IV vaikų plaukimo varžybos „Linksmasis Plaukimo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 
2022 10 04 

Klaipėda 

delfinas" ugdymui 

18. „Žemynos" olimpiečių taurė 
Plaukimo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

2022 11 04-05 
Panevėžys 

ugdymui 

19. 
Lietuvos vaikų plaukimo čempionatas 25 m Plaukimo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 

2022 11 25-26 
Palanga 

baseine ugdymui 

20 Kitos draugiškos ir taurės varžybos 
Plaukimo mokytojai, direktoriaus pavaduotojas 2022 01 01 Pagal tvarkaraštį 

ugdymui 2022 12 31 

FUTBOLAS 

l. Draugiški futbolo turnyrai 
Futbolo mokytojas V. Kazlauskas, direktoriaus 

Visus mokslo metus 
Pagal tvarkaraštį 

pavaduotojas ugdymui 

2. 2022 m. Lietuvos vaikų U-9 futbolo 8x8 Futbolo mokytojas V. Kazlauskas, direktoriaus 
Gegužė-spalis 

Pagal tvarkaraštį 
pirmenybės pavaduotojas ugdymui 

3. 2022/2023 m. Lietuvos vaikų U-9 salės Futbolo mokytojas V. Kazlauskas, direktoriaus Lapkritis-2023 m Pagal tvarkaraštį 
futbolo pirmenybės pavaduotojas ugdymui kovas 

DZIUDO 

l. U15, U18 Lietuvos čempionatas 
Dziudo mokytoja, direktoriaus pavaduotojas 

2022-02 
Kėdainiai 

ugdymui 

2. 
Tarptautinis dziudo festivalis "Judo animal Dziudo mokytoja, direktoriaus pavaduotojas 2022 - 03 - 12 Alytus 
planet" ugdymui 

3. Tarptautinis "Budoka" dziudo turnyras 
Dziudo mokytoja, direktoriaus pavaduotojas 2022-04-09 Jonava 
ugdymui 

4. Atviras Pasvalio dziudo čempionatas 
Dziudo mokytoja, direktoriaus pavaduotojas 2022-04-16 Pasvalys 
ugdymui 

5. 
XV TT K.Šermukšniui atminti "Pavasaris Dziudo mokytoja, direktoriaus pavaduotojas 2022-05-14 Plungė 

2022" ugdymui 

6. IT "Vaikų pasaulis" 
Dziudo mokytoja, direktoriaus pavaduotojas 2022-05-28 Elektrėnai 

ugdymui 



7. 
L. Babkevičienės atminimo tarptautinis Dziudo mokytoja, direktoriaus pavaduotojas 2022-06- 11/12 Kaunas 
turnyras UlO, U12, U14, U16 ugdymui 

8. 
A.Juozapavičiaus atminimo tarptautinis Dziudo mokytoja, direktoriaus pavaduotojas 2022-06 - 21 Daugai 
turnyras ugdymui 

9. 
Atviras Klaipėdos miesto vaikų, jaunučių ir Dziudo mokytoja, direktoriaus pavaduotojas 2022-09-24 Klaipėda 

jaunių čempionatas ugdymui 

10. 
Tarptautinis dziudo turnyras „Kaunas Dziudo mokytoja, direktoriaus pavaduotojas 2022 - 09 - 24/25 Kaunas 
Open" ugdymui 

11 . 
Plungės miesto vaikų ir jaunučių p-bės Dziudo mokytoja, direktoriaus pavaduotojas 2022-10 - 15 Plungė 

"Auksinis ruduo" ugdymui 

12. Elektrėnų atviras čempionatas 
Dziudo mokytoja, direktoriaus pavaduotojas 2022 - 11 - 11/12 Elektrėnai 

ugdymui 

13. 
LDF moksleivių atviras čempionatas U9, Dziudo mokytoja, direktoriaus pavaduotojas 2022-11 Vilnius 
Ull, U15, U17 ugdymui 

14. TT Lietuvos kariuomenės dienai pažymėti 
Dziudo mokytoja, direktoriaus pavaduotojas 2022-11-26 Panevėžys 

ugdymui 

15. Šiaulių Naujametinis turnyras 
Dziudo mokytoja, direktoriaus pavaduotojas 2022-12-03 Šiauliai 
ugdymui 

16. 
L.Babkevičienės atminimo tarptautinis Dziudo mokytoja, direktoriaus pavaduotojas 2022-12-09 Kaunas 
turnyras UlO, U12, U14, U16 ugdymui 

17. Marijampolės atviras čempionatas 
Dziudo mokytoja, direktoriaus pavaduotojas 2022- 12 - 10 Marijampolė 

ugdymui 

18. Kalėdinis dziudo turnyras 
Dziudo mokytoja, direktoriaus pavaduotojas 2022-12-22 Pumpėnai 

ugdymui 

LENGVOJI ATLETIKA 

l. 
Tarptautinės varžybos "Sprinto diena Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.01.04 
Panevėžys 

Panevėžyje" pavaduotojas ugdymui 

2. Šiaulių miesto jaunučių ir jaunių taurės Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 
2022.01.06 

Šiauliai 
atviros varžybos pavaduotojas ugdymui 



3. Lietuvos rajonų jaunių ir jaunimo Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 
2022.01.07-08 

Klaipėda 

čempionatas pavaduotojas ugdymui 

4. Panevėžio atviras jaunučių čempionatas 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.01.13 
Panevėžys 

pavaduotojas ugdymui 

5. 
Šiaulių miesto jaunučių atviras čempionatas Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.01.13 
Šiauliai 

pavaduotojas ugdymui 

Jaunučių ir vaikų "Aukštaitijos taurė 2022" Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus Panevėžys 

6. varžybų l etapas 
pavaduotojas ugdymui 

2022.01.17 

7. 
Šiaulių miesto jaunimo ir suaugusių atviri Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.01.18 
Šiauliai 

čempionatai pavaduotojas ugdymui 

8. Panevėžio atviri jaunių ir jaunimo čempionatai 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.01.19 
Panevėžys 

pavaduotojas ugdymui 

9. Šiaulių miesto jaunių atviras čempionatas 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.01.20 
Šiauliai 

pavaduotojas ugdymui 

10. Lietuvos jaunučių čempionatas 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.01.22 
Klaipėda 

pavaduotojas ugdymui 

11. 
Lietuvos LAF taurės atviros varžybos LLAF Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.01.29 
Šiauliai 

sporto klubų komandinės varžybos pavaduotojas ugdymui 

12. 
Tradicinės "Sidabrinis medis" vaikų Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.02.03 
Šiauliai 

varžybos "Aukščiau, greičiau, toliau" pavaduotojas ugdymui 

13 . Lietuvos jaunių čempionatas 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.02.04-05 
Kaunas 

pavaduotojas ugdymui 

14. Lietuvos jaunimo čempionatas 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.02.11-12 
Kaunas 

pavaduotojas ugdymui 

15. 
Jaunučių ir vaikų "Aukštaitijos taurė 2022" Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.02.25 
Panevėžys 

varžybų II etapas pavaduotojas ugdymui 

16. Lietuvos čempionatas 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.02.26-27 
Klaipėda 

pavaduotojas ugdymui 



17. 
Šiaulių miesto vaikų čempionatas Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.03.03 
Šiauliai 

pavaduotojas ugdymui 

18. 
Baltijos šalių jaunių ir jaunimo komandiniai Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.03.04-05 
V almiera LAT 

čempionatai pavaduotojas ugdymui 

19. Panevėžio miesto vaikų čempionatas 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.03.10 
Panevėžys 

pavaduotojas ugdymui 

20. Lietuvos vaikų čempionatas 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.03.19 
Panevėžys 

pavaduotojas ugdymui 

21. Atviras Lietuvos kroso taurės I etapas 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.04.01 
Trakai 

pavaduotojas ugdymui 

22. Atviras Lietuvos kroso taurės II etapas 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.04.19 
Šiauliai 

pavaduotojas ugdymui 

23. Lietuvos pavasario kroso čempionatas 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.04.30 
Palanga 

pavaduotojas ugdymui 

24. Šiaulių rajono atviras čempionatas Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 
2022.05.11 

Kuršėnai 

"Legendų" prizams laimėti pavaduotojas ugdymui 

25. Panevėžio miesto vaikų čempionatas 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.05.12 
Panevėžys 

pavaduotojas ugdymui 

26. Marijampolės apskrities vaikų, jaunučių ir Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 
2022.05.12-13 

Marijampolė 

jaunių čempionatas pavaduotojas ugdymui 

27. 
Šiaulių miesto jaunimo ir suaugusių atviri Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.05.18-19 
Šiauliai 

čempionatai pavaduotojas ugdymui 

28. Jaunučių ir vaikų "Aukštaitijos taurė 2022" Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 
2022.05.20 

Utena 
varžybų III etapas pavaduotojas ugdymui 

29. Šiaulių miesto vaikų čempionatas 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.05.24 
Šiauliai 

pavaduotojas ugdymui 

30. "Dzūkijos taurė 2022" 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.05.25 
Alytus 

pavaduotojas ugdymui 

31. Panevėžio atviri jaunių ir jaunimo čempionatai 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.05.25 
Panevėžys 

pavaduotojas ugdymui 



32. Lietuvos vaikų čempionatas 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.06.01 
Marijampolė 

pavaduotojas ugdymui 

33. 
Lietuvos LAF taurės atviros varžybos LLAF Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.06.03-04 
Palanga 

sporto klubų komandinės varžybos pavaduotojas ugdymui 

34. 
Šiaulių miesto jaunučių ir jaunių atviri Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.06.07-08 
Šiauliai 

čempionatai pavaduotojas ugdymui 

35. Tarptautinės "Sūduvos taurės" varžybos 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.06.08-09 
Marijampolė 

pavaduotojas ugdymui 

36. 
Jaunučių ir vaikų "Aukštaitijos taurė 2022" Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.06.15 
Biržai 

varžybų IV baigiamasis etapas pavaduotojas ugdymui 

37. Lietuvos jaunių čempionatas 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.06.16-17 
Vilnius 

pavaduotojas ugdymui 

38. Panevėžio atviras jaunučių čempionatas 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.06.22 
Panevėžys 

pavaduotojas ugdymui 

39. Lietuvos čempionatas 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.06.25-26 
Šiauliai 

pavaduotojas ugdymui 

40. Lietuvos jaunučių čempionatas 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.06.30-07 .O l 
Vilnius 

pavaduotojas ugdymui 

41. Baltijos šalių jaunių ir jaunimo komandiniai Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 
2022. 07.16-17 

Vilnius 
čempionatai pavaduotojas ugdymui 

42. Lietuvos mokinių metimų čempionatas 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.09.30 
Palanga 

pavaduotojas ugdymui 

43. Lietuvos mokinių kroso ir kroso estafečių Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 
2022.10.01-02 

Palanga 
čempionatas pavaduotojas ugdymui 

44. 
Panevėžio vaikų taurės varžybos Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.10.12 
Panevėžys 

pavaduotojas ugdymui 

45. 
Jaunučių ir vaikų "Aukštaitijos taurė 2023" Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.10.21 
Panevėžys 

varžybų Panevėžio etapas (l etapas) pavaduotojas ugdymui 

46. 
Šiaulių miesto vaikų čempionatas Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.10.25 
Šiauliai 

pavaduotojas ugdymui 



47. Lietuvos vaikų lengvosios atletikos Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 
2022.11.18 

Šiauliai 
olimpinių vilčių čempionatas rajonų grupėje pavaduotojas ugdymui 

48. Šiaulių miesto ir rajono taurės varžybos Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 
2022.12.06 

Šiauliai 
"Visu greičiu pirmyn" pavaduotojas ugdymui 

49. 
LSU atviras čempionatas "Z. Šveikausko ir Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.12.14 
Kaunas 

A. Stanislovaičio taurėms laimėti" pavaduotojas ugdymui 

50. Panevėžio vaikų ir jaunučių Kalėdinės 
Lengvosios atletikos mokytojai, direktoriaus 

2022.10.15 
Panevėžys 

varžybos pavaduotojas ugdymui 


