
 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos mokinių neformaliojo  

švietimo centro direktoriaus  

2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. R1-599 

 

2021-2022 MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ 
NUOSTATAI    

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. 2021-2022 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato 

2021-2022 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių (toliau – Žaidynių) tikslus, organizatorius, 

vykdytojus, finansavimą, laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką. 

2. Žaidynių organizatoriai – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. 

3. Žaidynių vykdytojai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras), 

savivaldybės, bendrojo ugdymo mokyklos. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

4. Žaidynių tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą ir aktyvų žmogų, suprantantį fizinio 

aktyvumo ir sporto svarbą.   

5. Uždaviniai: 

5.1. Didinti fiziškai aktyvių mokinių skaičių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose; 

5.2. Skatinti įvairių sporto šakų propagavimą ir praktikavimą mokyklose; 

5.3. Formuoti mokinių įgūdį sportuoti visą gyvenimą;  

5.4. Skatinti mokyklas skirti daugiau dėmesio fiziniam aktyvumui ir sportui; 

5.5. suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti nepatiriant diskriminacijos ir gerbiant 

sporto ir olimpines vertybes. 

III DATA IR LAIKAS 

6. Žaidynės vykdomos pagal mokyklos ar klasės individualų planą. 

6.1. 1-4 klasės nuo 2021 12 01 d. iki 2022 05 15 d. imtinai; 

6.2. 5-12 klasės nuo 2021 12 01 d. iki 2022 06 05 d. imtinai. 

6.3. Veiklos negali būti vykdomos pamokų metu. 

 

IV. REGISTRACIJA 

7. Mokykla turi užsiregistruoti Lietuvos mokyklų žaidynių internetiniame tinklalapyje 

https://www.lmz.lt/naujienos/registracija-mokyklu-zaidynes/  kilus klausimams rašykite info@lmz.lt 

7.1 Atsakingas žmogus prisijungia prie savo paskyros ir kas du mėnesius užpildo dalyvavimo 

žaidynėse lentelę. 

 

V. ŽAIDYNIŲ EIGA 

8. Žaidynes sudaro dvi dalys:  

8.1. sporto šventės, sporto šakų varžybos; 

8.2. mokinių, mokyklų apdovanojimas.  

9. Sporto šakų varžybos vykdomos mokykloje:  

9.1. klasėje (kai mokiniai varžosi tarpusavyje);  

9.2. tarpklasinės (kai mokiniai varžosi tarp klasių).  

10. Mokykla gali vykdyti bet kurios sporto šakos varžybas, inovatyvias sporto šakas ar veiklas 

susijusias su fizine veikla,  jei turi sporto šakai tinkamą inventorių. Rekomenduojama nevykdyti tų 

https://www.lmz.lt/naujienos/registracija-mokyklu-zaidynes/


 

 

sporto šakų, kurių tarptautinė sporto šakos federacija nėra pripažinusi pasaulio antidopingo (WADA) 

kodekso (sąrašas skelbiamas adresu: www.lmz.lt). 

11. Žaidynėse gali dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokiniai. 

 

VI. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS 

12. Žaidynėse dalyvaujančios savivaldybės skirstomos į tris grupes, pagal mokinių skaičių. 

12.1. I grupė: Vilniaus m. sav., Kauno m. sav., Klaipėdos m. sav., Šiaulių m. sav., Vilniaus r. 

sav., Panevėžio m. sav.  

12.2. II grupė: Kauno r. sav., Alytaus m. sav., Marijampolės sav., Mažeikių r. sav., Kėdainių r. 

sav., Klaipėdos r. sav., Jonavos r. sav., Kretingos r. sav., Telšių r. sav., Šilutės r. sav., Tauragės r. sav., 

Vilkaviškio r. sav., Radviliškio r. sav., Šalčininkų r., Plungės r. sav., Utenos r. sav., Trakų r. sav., 

Ukmergės r. sav., Kaišiadorių r. sav., Šiaulių r. sav., Raseinių r. sav., Šakių r. sav.,  

12.3. III grupė: Panevėžio r. sav., Rokiškio r. sav., Šilalės r. sav., Jurbarko r. sav., Kelmės r. 

sav., Elektrėnų sav., Prienų r. sav., Pasvalio r. sav., Akmenės r. sav., Švenčionių r. sav., Biržų r. sav., 

Druskininkų sav., Joniškio r. sav., Anykščių r. sav.,  Lazdijų r. sav., Varėnos r. sav. 1866 mok., 

Palangos m. sav. 1841 mok., Visagino sav.,  Pakruojo r. sav., Kupiškio r. sav., Skuodo r. sav.,  Molėtų 

r. sav., Širvintų r. sav., Alytaus r. sav.,  Zarasų r. sav., Kazlų Rūdos sav.,  Ignalinos r. sav., Kalvarijos 

sav., Rietavo sav., Pagėgių sav., Birštono sav., Neringos sav. 

13. Bendrojo ugdymo mokyklos skirstomos į gimnazijų ir vidurinių mokyklų grupę bei 

progimnazijų ir pagrindinių mokyklų grupę. 

14. Pradinės klasės skirstomos į mokyklų–darželių ir pradinių mokyklų grupę bei gimnazijų, 

vidurinių, progimnazijų ir pagrindinių bendrojo ugdymo mokyklų grupę. 

15. Kaimo vietovių bendrojo ugdymo mokyklos skirstomos į gimnazijų ir vidurinių mokyklų 

grupę bei progimnazijų ir pagrindinių mokyklų grupę.  

15.1. kaimo vietovių mokyklų varžybose negali dalyvauti miestų ir miestelių mokyklų 

komandos. 

15.2. kaimo vietovių mokyklų varžybose negali dalyvauti mokyklos kurios turi daugiau nei 800 

mokinių. Jos gali dalyvauti tik už miestą ir rajoną. 

16. Laimėtojai: 

16.1. I grupėje, II grupėje, III grupėje gimnazijų ir vidurinių mokyklų grupė po tris vietas bei 

progimnazijų ir pagrindinių mokyklų grupė po tris vietas. 

16.2. Pradinės klasės mokyklų–darželių ir pradinių mokyklų grupė po tris vietas, gimnazijų, 

vidurinių, progimnazijų ir pagrindinių bendrojo ugdymo mokyklų grupė po tris vietas. 

16.3. Kaimo vietovių bendrojo ugdymo mokyklos gimnazijų ir vidurinių mokyklų grupė po tris 

vietas bei progimnazijų ir pagrindinių mokyklų grupė po tris vietas. 

 

VII. LAIMĖTOJŲ VIETOS NUSTATYMO KRITERIJAI  

17. Kiekvienoje nuostatų 15 p. nurodytoje kategorijoje apdovanojami nugalėtojai, surinkę 

daugiausiai balų pagal šiuos kriterijus: 

17.1. dalyvavusių mokyklos mokinių skaičius (skaičiuojamas procentas nuo visų mokinių 

skaičiaus);  

17.3. sporto švenčių ar varžybų skaičius; 

17.3. sporto šakų skaičius;  

17.3.  sporto švenčių, sporto šakų viešinimas (mokyklos tinklalapis, vietinis laikraštis, TV ir kt.) 

pateikiama nuoroda į konkretų veiksmą;  

17.4. inovatyvių sporto šakų arba veiklų skaičius. 

18. Mokykla per 14 kalendorinių dienų nuo bet kurių sporto renginio pateikia informaciją 

prisijungiant prie savo mokyklos paskyros adresu: www.lmz.lt: 

18.1. konkrečią nuorodą į viešoje erdvėje pateiktą mokyklos informaciją apie renginį; 



 

 

18.2. ataskaitą pagal Nuostatų 1 priedo formą.  

19. Apdovanojimai taip pat įsteigiami specialių nominacijų laimėtojams už: 

19.1. originaliausią sporto šaką / veiklą (vertinama pagal pateiktą renginio trumpą aprašymą), 

nuostatų 1 priedo forma; 

19.2. didžiausią dalyvavusių mokinių skaičių (procentaliai); 

19.3. Didžiausią sporto varžybose dalyvavusių renginiuose kitų mokyklos bendruomenės narių 

(ne fizinio ugdymo mokytojų) skaičių;  

19.4. už ekologiškiausią varžybų organizavimo idėją (vertinama pagal pateiktą renginio trumpą 

aprašymą), nuostatų 1 priedo forma; 

19.5. kilnus elgesys sporte (vertinama pagal pateiktą renginio trumpą aprašymą), nuostatų 1 

priedo forma. 

 

VIII. KOMANDŲ SAUGUMAS 

20. Mokykla ar jų įgalioti asmenys, kurių sporto bazėse rengiamas renginys, privalo užtikrinti 

Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemones vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

teisės aktais dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo valdymo.  

21. Komandų vadovai atsako už dalyvių sveikatą ir saugumą renginio metu. 

IX. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

            22.  Kiekvienos grupės mokyklos laimėtojai ir prizininkai apdovanojami taurėmis ir prizais. 

23. Mokykla kuri laimėjo prizinę vietą, aktyviausia klasė (atrenka mokykla), apdovanojama 

asmeniniais prizais.  

 

X. FINANSAVIMAS 

24.  Žaidynių organizatoriai apmoka nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimo išlaidas. 

    

 XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

            25. Savivaldybėse atsakingi metodininkai už mokinių sportą, pagal galimybes, suteikia 

informaciją apie LMŽ, ragina mokyklas aktyviau vykdyti sportinius renginius, juos stebėti ir jei reikia 

suteikti pagalbą.  

______________________ 

 


