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AKTUALŪS KLAUSIMAI DĖL 2019 M. SPORTO ĮSTATYMO PATAISŲ, SUSIJUSIŲ SU 

TRENERIŲ LICENCIJAVIMO TVARKA 
 

 

Svarbiausios nuorodos:  

 

Sporto įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.23317?jfwid=-k3id7vg5t 

Sporto įstatymo pataisa, susijusi su trenerių licencijavimo tvarka: https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/765a7da2219f11eab86ff95170e24944?jfwid=-k3id7vg5t  

Užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimas:  

1. ŠMSM tvarka: https://www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/isilavinimo-pripazinimas-
patvirtinimas/uzsienyje-igyto-issilavinimo-pripazinimas  

2. Kur kreiptis: https://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-
pripazinimas/kreiptis/dokumentai  

Universitetai Lietuvoje, vykdantys sporto studijų krypties studijas, atitinkančias sporto trenerių 
licencijavimo tvarką:  

1. Lietuvos sporto universitetas: https://www.lsu.lt/ivykis/lietuvos-sporto-universiteto-ziniu-ir-
inovaciju-perdavimo-departamento-mokymai/  

2. Klaipėdos universitetas: https://www.ku.lt/shmf/del-sporto-treneriu-mokymu-ir-kvalifikacijos-
tobulinimo-renginiu/  

Dėl Mokymų, suteikiančių teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistu arba 
fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriumi, organizavimo ir įgytų kompetencijų 
tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo:  

https://e-
seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6474e682ad8111e9b43db72f2154cfa0?positionInSearchResults=0
&searchModelUUID=deece490-7088-4cb1-877c-0b92b745217b  
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DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI  
 

Kas turi teisę dirbti teniso treneriu?  

Pagal naujausią sporto įstatymo pataisą, teisę dirbti fizinio aktyvumo ar sporto specialistu arba teikti 

fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugas turi: 

1) asmuo, įgijęs sporto studijų krypties arba krypčių grupės kvalifikacinį laipsnį arba baigęs 

fizinio ugdymo mokytojų rengimo studijų programą ir įgijęs atitinkamą kvalifikaciją arba jai 

lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją; 

2) asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka baigęs 

mokymus aukštojoje mokykloje, vykdančioje sporto studijų krypties studijas.“ 

Teisę dirbti fizinio aktyvumo arba sporto meistriškumo instruktoriumi turi: 

1) asmuo, atitinkantis šio straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus; 

2) asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka baigęs 

mokymus aukštojoje mokykloje, vykdančioje sporto studijų krypties studijas; 

3) asmuo, studijuojantis pagal sporto krypties arba krypčių grupės ar fizinio ugdymo mokytojų 

rengimo studijų programą arba pagal studijų programą, apimančią fizinio aktyvumo srities 

mokymų turinio kompetencijas. 

Sporto įstatymo pataisa: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/765a7da2219f11eab86ff95170e24944?jfwid=-k3id7vg5t  

 

Kuo skiriasi fizinio aktyvumo specialisto, instruktoriaus, aukšto meistriškumo sporto specialisto ir 

aukšto meistriškumo sporto instruktoriaus kvalifikacijos?  

1. Fizinio aktyvumo specialistas - Vadovavimas fizinio aktyvumo pratyboms, sveikatą stiprinančios 

aktyvios fizinės asmens veiklos skatinimas, dirbant su įvairaus amžiaus ir sveikatos būklės 

asmenimis, šviečiant visuomenę fizinio aktyvumo ir sveikatos stiprinimo klausimais. 

2. Fizinio aktyvumo instruktorius - Pagalbos teikimas fizinio aktyvumo specialistui ir 

sportuojantiems žmonėms fizinio aktyvumo pratybose, dirbant pagal fizinio aktyvumo 

specialisto parengtą planą ir instrukcijas. 

3. Aukšto meistriškumo sporto specialistas- Vadovavimas sportininko aukšto meistriškumo sporto 

pratyboms. 

4. Aukšto meistriškumo sporto instruktorius  - Pagalbos teikimas aukšto meistriškumo specialistui 

ir sportininkams aukšto meistriškumo sporto pratybose, dirbant pagal aukšto meistriškumo 

sporto specialisto parengtą planą ir instrukcijas. 

Dėl Mokymų, suteikiančių teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistu arba 

fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriumi, organizavimo ir įgytų kompetencijų 

tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo:  
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https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6474e682ad8111e9b43db72f2154cfa0?positionInSearchResults=0

&searchModelUUID=deece490-7088-4cb1-877c-0b92b745217b  

  

Kada baigia galioti KKSD įgytos sporto trenerio licencijos?  

KKSD suteiktos sporto trenerio (treniravimo) licencijos baigia galioti vėliausiai 2024 metais arba iki Jūsų 

turimoje licencijoje nurodytos galiojimo pabaigos datos (2021 m. liepos 16 d., 2022 m. vasario 20 d. ir 

pan.)  

 

Kaip galima prasitęsti sporto trenerio licenciją pasibaigus KKSD suteiktos licencijos galiojimo 

terminui?  

Būdai, kaip galima įsigyti specialisto arba instruktoriaus kvalifikaciją nurodomi prie pirmojo klausimo 

„Kas turi teisę dirbti teniso treneriu?“  

 

Kokie universitetai Lietuvoje vykdo sporto studijų krypties studijas, kurios atitinka sporto trenerių 

licencijavimo tvarką?  

1. Lietuvos sporto universitetas: https://www.lsu.lt/ivykis/lietuvos-sporto-universiteto-ziniu-ir-

inovaciju-perdavimo-departamento-mokymai/  

2. Klaipėdos universitetas: https://www.ku.lt/shmf/del-sporto-treneriu-mokymu-ir-kvalifikacijos-

tobulinimo-renginiu/  

 

Kiek laiko trunka sporto studijų krypties studijos, kuris atitinka sporto trenerių licencijavimo tvarką?  

Mokymų programa Įgyjama kvalifikacija Mokymų trukmė 

(metai) 

Skirta asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą, tačiau 

neįgijusiems sporto studijų krypties arba krypčių grupės 

kvalifikacinio laipsnio arba nebaigusiems fizinio aktyvumo 

mokytojų rengimo studijų programos ir neįgijusiems 

atitinkamos kvalifikacijos arba jai lygiavertės aukštojo mokslo 

kvalifikacijos, aukšto meistriškumo sporto specialisto 

kompetencijoms įgyti  

Aukšto meistriškumo sporto 

specialistas  

1,5 

Skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, aukšto 

meistriškumo sporto instruktoriaus kompetencijoms įgyti  

Aukšto meistriškumo sporto 

instruktorius  

1 

Skirta asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą, tačiau 

neįgijusiems sporto studijų krypties arba krypčių grupės 

kvalifikacinio laipsnio arba nebaigusiems fizinio aktyvumo 

mokytojų rengimo studijų programos ir 

neįgijusiems atitinkamos kvalifikacijos arba jai lygiavertės 

aukštojo mokslo kvalifikacijos, fizinio aktyvumo specialisto 

kompetencijoms įgyti 

Fizinio aktyvumo specialistas  1,5 
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Skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, fizinio 

aktyvumo instruktoriaus kompetencijoms įgyti 

Fizinio aktyvumo 

instruktorius  

1 

 

Sporto įstatymo pataisa: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/765a7da2219f11eab86ff95170e24944?jfwid=-k3id7vg5t  

 

Ar pasibaigus šias studijas kvalifikacija bus įgyjama visam laikui?  

Baigus mokymus įgytos kompetencijos turės būti atnaujinamos, tobulinamos tokia tvarka:  

• Aukšto meistriškumo sporto specialistas – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus; 

• Fizinio aktyvumo sporto specialistas – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus; 

• Aukšto meistriškumo sporto instruktorius – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus; 

• Fizinio aktyvumo instruktorius – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus. 

Įgytos kompetencijos tobulinamos savarankiškai, dalyvaujant nacionalinio ar tarptautinio lygio 

mokymuose, seminaruose, kursuose, mokslinėse konferencijose šiomis temomis: neformalusis 

ugdymas, anatomija, sporto edukologija, sporto didaktika, sporto psichologija, judesių fiziologija 

(kineziologija), judesių biomechanika, sporto biochemija, sporto medicina, sporto sociologija, sporto 

filosofija, sporto istorija, sporto vadyba, sporto komunikacija, sportininkų reabilitacija, sportininkų 

mityba, sporto srities teisinis reglamentavimas, sporto etika. 

 

 

Ką daryti jeigu esu baigęs sporto krypties studijas užsienio universitete?  

ŠMSM tvarka dėl užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimo yra pateikiama šioje nuorodoje: 

https://www.smm.lt/web/lt/smm-studijos/isilavinimo-pripazinimas-patvirtinimas/uzsienyje-igyto-

issilavinimo-pripazinimas  

Kreiptis dėl užsienio universitetų studijų išsilavinimo pripažinimo reikia į SKVC (Studijų kokybės 

vertinimo centrą), kurie turi Jus informuoti ar Jūsų studijos atitinka valstybės įstatymų reikalavimus ir 

kokius dokumentus reikia pateikti norint, kad išsilavinimas būtų pripažintas.  

SKVC: https://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/kreiptis/dokumentai  
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