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KLAIPĖDOS MIESTO MOKINIŲ 2022–2023 M. M. MERO TAURĖS SPORTO ŽAIDYNIŲ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos miesto mokinių 2022–2023 m. m. Mero taurės sporto žaidynių nuostatai (toliau 

– Nuostatai) nustato Klaipėdos miesto mokinių 2022–2023 m.m. Mero taurės sporto žaidynių (toliau 

– Žaidynės) tikslus, organizatorius, vykdytojus, dalyvius, laimėtojų nustatymo ir apdovanojimo 

tvarką bei atsakomybę. 

2. Žaidynių organizatoriai: 

2.1. Klaipėdos miesto moksleivių saviraiškos centras (toliau – KMSC), atsakingas už 

Žaidynių vykdymo organizavimą bei koordinavimą; 

2.2. BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykla. (toliau – Įstaiga), atsakinga už 

Žaidynių dalyvių, prizininkų bei nugalėtojų apdovanojimą. 

3. Žaidynių vykdytojai–Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklos, biudžetinės sporto 

įstaigos ir kitos viešosios sporto įstaigos. Žaidynių vykdytojai yra atsakingi už varžybų vietų 

paruošimą, teisėjų brigadų komplektavimą, medicininį aptarnavimą, varžybų pravedimą ir rezultatų 

(ataskaitų) pateikimą KMSC. 

4. Žaidynių varžybų vykdytojai ir jų funkcijos numatomos kiekvienos Žaidynių sporto šakos 

nuostatuose. 

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Žaidynių tikslas –įtraukti kuo daugiau mokinių į sportinę veiklą, ugdyti sąmoningą, 

pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį olimpines vertybes. 

6. Žaidynių uždaviniai: 

6.1. didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla, skatinti juos sistemingai 

mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi; 

6.2. stiprinti mokinių nusiteikimą be gebėjimą sieti mokymąsi ir poilsįs u fiziniu aktyvumu; 

6.3. ugdyti mokinių bendradarbiavimo, sąžiningo elgesio bei organizacinius gebėjimus, 

mokyti tolerancijos ir pagarbos varžovui, garbingos kovos ir kilnaus elgesio principų; 

6.4. sudaryti sąlygas pedagogams, Žaidynių organizatoriams ir vykdytojams supažindinti 

mokinius su pagrindiniais olimpiniais principais ir vertybėmis, skleisti olimpinius idealus; 

6.5. skatinti mokinių iniciatyvą dalyvauti mokyklos ir miesto sportiniame gyvenime. 

 

III. ŽAIDYNIŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS  

 

7. Žaidynės vykdomos Klaipėdos mieste 2022 m. spalio – 2023 m. gegužės mėnesiais pagal 

KMSC patvirtintą Žaidynių planą, kuris pateikiamas šių nuostatų priede Nr. 1. 

8. Pasikeitus Žaidynių plane numatytais sporto šakos varžybų vietai ir/arba laikui, KMSC 

privalo informuoti Žaidynių vykdytojus bei paskelbti interneto tinklapyje 

https://saviraiskoscentras.lt/mero-taures-zaidynes/  likus ne mažiau kaip 3 (trims) dienoms iki 

numatytos varžybų dienos. 

 

IV. ŽAIDYNIŲ DALYVIAI 

 

9. Žaidynėse dalyvauja Klaipėdos miesto mokyklų komandos suskirstytos į šias grupes: 

https://saviraiskoscentras.lt/mero-taures-zaidynes/
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9.1. I grupė – gimnazijos, Klaipėdos Licėjus ir Klaipėdos jūrų kadetų mokykla(9-12 klasių 

mokiniai); 

9.2. II grupė –Vydūno gimnazija (5-8 kl. mokiniai), H.Zudermano gimnazija (5-8 kl. 

mokiniai), „Vaivorykštės tako“ gimnazija (5-8 kl. mokiniai), Klaipėdos Licėjus  (5-8 kl. mokiniai), 

Jūrų kadetų mokykla ir  progimnazijos; 

9.3. III grupė –visų bendrojo ugdymo mokyklų pradiniu klasių mokiniai; 

10. Žaidynių dalyvių amžius ir sporto šakų komandų dalyvių skaičius nustatomas pagal 

patvirtintus tų sporto šakų varžybų nuostatus.  

11. Žaidynių dalyviams sporto šakų skaičius neribojamas. 

 

V. ŽAIDYNIŲ PROGRAMA IR VYKDYMAS 

 

12. Visų grupių mokyklų komandos rungtyniauja į Žaidynių programą įtrauktų sporto šakų 

varžybose. Žaidynių programa pateikiama šių nuostatų priede Nr. 1 bei skelbiama interneto svetainėje 

https://saviraiskoscentras.lt/mero-taures-zaidynes/ . 

13. Kiekvienos Žaidynių sporto šakos varžybos vykdomos pagal Lietuvos mokyklų žaidynių 

arba KMSC patvirtintus konkrečios sporto šakos varžybų nuostatus ir galiojančias oficialias sporto 

šakų varžybų taisykles. 

14. Žaidynėse tos pačios sporto šakos varžybose mokyklai atstovauja tik po vieną komandą.  

15. Komandos vadovai, atvykę į sporto šakų varžybas, vyriausiam teisėjui pateikia: 

15.1. mokyklos patvirtintą vizuotą paraišką, kurioje nurodyta: mokyklos pavadinimas, 

dalyvio vardas, pavardė, gimimo metai, vadovo vardas, pavardė;  

15.2. sveikatos priežiūros specialisto vizuotą paraišką arba vaiko sveikatos pažymėjimą, 

Forma Nr. 027-1/a, kurioje nurodyta, kad vaiko sveikata atitinka pagrindinės fizinio ugdymo grupės 

4 reikalavimus, arba Sportuojančio ir užsiiminėjančio kūno kultūra sveikatos patikrinimo medicininę 

pažymą Forma Nr. 068/a.; 

15.3. pateikiami mokinių pažymėjimai su nuotraukomis arba tinkamai patvirtintos jų kopijos. 

16. Visi varžybų vienos komandos atstovai turi turėti vienodą aprangą. Dalyvių apranga turi 

būti tvarkinga ir atitikti tos sporto šakos reikalavimus. 

17. Pasibaigus varžyboms, vyriausieji sporto šakų teisėjai per 5 dienas privalo pateikti KMSC 

varžybų rezultatus, paraiškas ir nustatytos formos ataskaitas. Ataskaitos forma nustatoma Kiekvienos 

Žaidynių sporto šakos nuostatuose. 

18. Visų grupių mokyklų komandos, atskirų sporto šakų finalinių varžybų laimėtojos, įgyja 

teisę atstovauti Klaipėdos miestą 2022–2023 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynėse. 

 

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

 

19. Taškai mokykloms sporto šakos varžybose skaičiuojami priklausomai nuo dalyvaujančių 

tos sporto šakos varžybose mokyklų (bet ne komandų) skaičiaus: už I-ąją vietą – tiek taškų, kiek 

dalyvavo mokyklų +1 tšk., už II-ąją vietą – dviem taškais mažiau, toliau – mažinama po vieną tašką.  

20. Tarpusavyje rungtyniauja I-osios, II-osios, mokyklų grupių komandos, tačiau susumavus 

taškus, taškai skaičiuojami kiekvienai grupei atskirai, pagal esančių mokyklų skaičių kiekvienoje 

grupėje. 

21. Mokykloms, kurių komandos dalyvauja Lietuvos mokyklų žaidynių varžybose 

pridedamas 1 taškas, o jei laimi I-III vietas pridedami 3 taškai. 

22. Estafečių ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs"(III mokyklų grupėje) ir kvadrato varžybose pelnyti 

taškai dauginami iš 1.2 koeficiento. 

23. Iš visų lengvosios atletikos varžybų rungčių, galutinei įskaitai skaičiuojami tik dviejų 

rungčių geriausi komandiniai rezultatai (kroso estafetės mišri komanda, berniukų keturkovės, 

mergaičių keturkovės, berniukų atskirų rungčių, mergaičių atskirų rungčių varžybų bei vieno iš 

pavasario ar rudens krosų).  

https://saviraiskoscentras.lt/mero-taures-zaidynes/
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24. Nustatant nugalėtojus ir kitas mokyklų laimėtas vietas, visose mokyklų grupėse įskaitai 

imami 4 geriausi pasirinktų sporto šakų komandiniai varžybų rezultatai ir papildomi taškai už 

dalyvavimą ir laimėtas prizines vietas Lietuvos mokyklų žaidynių finalinėse varžybose. Nugalėtoja 

tampa didžiausią taškų sumą surinkusi mokykla.  

25. Surinkus vienodą taškų sumą pirmenybė teikiama mokyklai, užėmusiai daugiau pirmųjų 

vietų, jeigu vienoda taškų suma ir tada - antrųjų vietų ir t.t.  

26. Galutinei įskaitai skaičiuojami tik pateikusių paraiškas komandų rezultatai. 

27. Nustatant aktyviausiai Žaidynėse dalyvavusią mokyklą, už mokyklos komandos 

dalyvavimą kiekvienose varžybose skiriamas 1 taškas. Nugalėtoja tampa didžiausią taškų sumą 

surinkusi mokykla. 

28. Mokyklų komandos, kurių sudėtyje startuoja mokiniai svetimomis pavardėmis arba jų 

amžius neatitinka nurodyto varžybų nuostatuose, yra pašalinamos iš tos sporto šakos varžybų. 

 

VII. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 

 

29. Komandos, atskirų sporto šakų finalinių varžybų laimėtojos ir prizininkės, 

apdovanojamos taurėmis ir atitinkamo laipsnio diplomais, visi tų komandų nariai apdovanojami 

atitinkamo laipsnio diplomais. Taurės ir diplomai sporto šakų varžybų laimėtojams ir prizininkams 

įteikiami per finalines varžybas. 

30. Mokyklos, galutinėje Žaidynių įskaitoje kiekvienoje grupėje užėmusios I vietą, 

apdovanojamos Klaipėdos miesto mero taurėmis ir prizais. 

31. Mokyklos, I grupėje galutinėje Žaidynių įskaitoje užėmusios II, III vietas, II ir pradinių 

klasių grupėje II-VI vietas apdovanojamos atminimo dovanomis ir prizais. 

32. Aktyviausiai Žaidynėse dalyvavusi mokykla apdovanojama specialiuoju prizu. 

33. Kiekvienos Žaidynių sporto šakos finalinėse varžybose laimėjusių komandų vadovai 

apdovanojami mero padėkos raštais. 

34. Žaidynių nugalėtojų apdovanojimo renginio vietą ir laiką parenka Įstaiga bei informuoja 

visus Žaidynių dalyvius. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

35. Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionės ir varžybų metu, šių nuostatų 15 

p. nurodytų dokumentų teisingą pateikimą, tinkamą mokinių elgesį varžybų metu. 

36. Žaidynių organizatoriai  bei Žaidynių vykdytojai neatsakingi už Žaidynėse dalyvaujančių 

moksleivių fizinę būklę ir sveikatos sutrikimus, įvykusius varžybų metu. 

37. Protestus varžybų dieną sprendžia Žaidynių organizatorius ir sporto šakos varžybų vyr. 

teisėjas. 

____________________________________ 

 


