
Biudžetinės įstaigos Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro 2016 m. 

vadovo veiklos ataskaita. 
 

1.Įstaigos pristatymas. 

1.1. Įstaigos pavadinimas : Biudžetinė įstaiga Klaipėdos “Viesulo” sporto centras.  

Adresas: Naikupės 25 a , Klaipėda 

Telefonas/faksas (8 46) 34 57 83; 34 62 30  El.p.: info@viesulocentras.lt; 

direktorius@viesulocentras.lt 

Vadovo vardas pavardė:  Direktorius Edmundas Klimas 

1.3 Įstaigos misija: Per masiškumą sportinio meistriškumo siekimas. 

Misijai įgyvendinti siekiami du tikslai:  

01. Formalųjį švietimą papildantis sportinis ugdymas ir neformalaus švietimas. 

02. Aukšto sportinio meistriškumo sportininkų rengimas.  

Uždaviniai : 

1. Užtikrinti mokomojo – sportinio darbo organizavimą ir vykdymą.  

 Priemonės : 
 Priemones pavadinimas 

2014 m 

įgyvendinimas 
2015 m įgyvendinimas 

  Tūkst.Lt Tūkst. Eur. 

1. Mokomojo-sportinio darbo 

organizavimas ir aptarnavimas 

1272,8 1272,8 

2. Sistemingai kelti sporto ir kūno kultūros 

darbuotojų vadybos ir kvalifikacijos lygį 

0,7 0,7 

 

 Iš 2016 m. įstaigos išlaikymui skirto finansavimo 813,10 tūkst. Eur. sudaro darbo užmokestis ir 

socialinio draudimo mokesčiai. 

2016 01 01 sporto centre bendras etatų skaičius 124,25.  

              2. Mokomojo ir varžybinio proceso organizavimas ir vykdymas 

Priemonės : 
Priemo 
nės 
kodas 

Priemones pavadinimas 2014 m įgyvendinimas 2015 m 

įgyvendinimas 

  Tūkst.Lt Tūkst. Eur. 

1. Sportinių priemonių 
organizavimas 

74,4 74,4 

2. Sportininkų vasaros užimtumo 

stovyklos organizavimas ir vykdymas 

00,00 0,00 

 

01. Formalųjį švietimą papildantis sportinis ugdymas ir neformalaus švietimas. 

Bendras sportuojančių skaičius (be didelio sportinio meistriškumo skyriaus): 2015 10 01 -  

787 sportuojančių 

Sporto šaka Grupių skaičius 2014/2015 Grupių skaičius 2015/2016 Sportuojančių sk. 

 NU PR MU MT NU PR MU MT 2015 2016 

Aerobinė gimnastika   3 1   3 1 24 24 

Meninė gimnastika  3 5 2  4 5 2 107 107 

Sportinė gimnastika   6 1  1 6 1 70 70 

Rankinis 3 5 9 2 1 4 6 4 219 219 
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Tinklinis 1 4 4   3 5  104 104 

Dviračių sportas  2 1 4  3  4 53 53 

Graikų-romėnų 

imtynės 

 2 3 1  2 3 1 63 63 

Laisvosios imtynės   4 2   2 3 38 38 

Dziudo  1 3    4  40 40 

Sunkioji atletika  1 3 2  2 3 1 45 45 

Boksas   3    2 1 24 24 

Viso: 4 18 44 15 1 19 39 18 787 787 

 

Sporto centre dirba 52 treneriai :  

Sporto šaka Trenerių skaičius  Kvalifikacinė kategorija Skirta 

valandų Etatinių Neetatinių Trene

ris  

Sp. 

treneris 

Lietuvos 

sp. 

treneris 

Nacio

na- 

linė 

Tarptauti

ne 

Aerobinė 

gimnastika 

4    4   92 

Meninė gimnastika 7   2 5   164 

Sportinė 

gimnastika 

4 1 1  4   88 

Rankinis 9 1 1 2 7   227 

Tinklinis 5  1 3   1 82 

Dviračių sportas 5    4 1  128 

Graikų-romėnų 

imtynės 

4    2 2  76 

Laisvosios imtynės 3    3   84 

Dziudo 2     2  50 

Sunkioji atletika 5   2 2 1  87 

Boksas 2    2   54 

Viso: 52 2 3 9 33 6 1 1132 

 

Sporto šakų pasiekimai: 

Aerobinė gimnastika: 

E. Zujevaitė - Lietuvos aerobinės gimnastikos čempionatas – 1 v. ( tr. L. Kazlauskaitė) 

G. Kazlauskaitė -  Lietuvos jaunimo čempionatas – 1v. 

Meninė gimnastika: 

D. Šarkauskaitė , Julija Ivanova – Europos jaunių čempionatas – 13 v. ( tr. Vikt. Bagrijeva) 

K. Ilginytė – Lietuvos jaunių čempionatas – 1 v. . ( tr. Vikt. Bagrijeva) 

Lietuvos grupinių pratimų jaunių čempionatas – 3 v. (tr. D. Vilnonė) 

Sportinė gimnastika: 

I.Emeljanov – Lietuvos jaunučių pirmenybės (atsk. prietaisų) – 1 v. (tr. S. Jemeljanov) 

V. Kušnerova – Lietuvos Jaunučių pirmenybės – 1 v. ( O. Malyševa ) 

Rankinis: 

LRF čempionatas ( vyrai )– 2 v. ( tr. R. Juškėnienė) 

LRF 1 lyga ( moteris ) – 1 v. ( tr. A. Stropienė ) 

Lietuvos jaunučių čempionatas ( merginos ) – 2 v. ( tr. D. Pakulienė ) 

Tinklinis: 

A.Knašas – Europos jaunių paplūdimio čempionatas – 4 v. ( tr. A. Petrikauskas ) 

Lietuvos jaunių čempionatas ( 1999 m. komanda )  – 4 v. ( tr. R. Valk ) 

Dviračių sportas: 

M. Ruokis – LJŽ – 1 v. ( tr. A. Šiugždinis ) 

A. Birenis – LJŽ – 1 v. ( tr. V. Kolesnikov 

LJŽ ( trekas) komandinė 1 v. ( tr. A. Šiugždinis, V. Šiugždinis, V. Kolesnikov) 



D. Masiulis – Lietuvos jaunučių čempionatas – 1 v. ( V. Kolesnikov, V. Purlytė ) 

Graikų-romėnų imtynės: 

D. Jokšas – Lietuvos jaunių čempionatas – 1 v. ( tr. Z. Bertulis ) 

V. Rudys, K. Lukomskis, A. Kirjanov- lietuvos jaunimo čempionatas – 3 v. ( tr. Z. Bertulis, A, 

Ševelkovas) 

R. Radzevičius – Lietuvos Jaunių čempionatas – 3 v. ( tr. E. Malelė) 

Laisvosios imtynės: 

D. Bušeckas – Lietuvos čempionatas – 3 v. ( tr. O. Voitechovskij) 

A. Petrov – Lietuvos jaunių čempionatas – 2 v. ( tr. O. Voitechovskij ) 

K. Drobot – Lietuvos Jaunių čempionatas – 1 v. ( V. Baltuonis ) 

M. Motejauskas - Lietuvos Jaunių čempionatas – 2 v. ( V. Baltuonis ) 

B. Jurevičius - Lietuvos Jaunučių čempionatas – 1 v. ( V. Baltuonis ) 

Dziudo: 

J.Kazlauskaitė – Lietuvos U 23 čempionatas- 2 v. ( tr. J. Tilvikas ) 

Sunkioji atletika: 

M. Rimas – Lietuvos jaunučių čempionatas – 2 v. ( tr. M. Žvirblys ) 

E. Mikalauskas – Lietuvos čempionatas U 15 – 1 v. ( tr. R.Norvilas) 

M. Rimkus – Lietuvos čempionatas U 17 – 1 v. ( tr. R. Norvilas) 

P. Valskis – Lietuvos jaunių čempionatas ( U 15) – 1 v. ( tr. M. Žvirblys ) 

R. Šiaulys - Lietuvos jaunių čempionatas ( U 17 ) - 2 v. ( tr. M. Žvirblys ) 

D. Balsas - Lietuvos jaunių čempionatas ( U 15) – 1 v. ( tr. S. Miečius ) 

K. Zulcaitė - Lietuvos čempionatas U 15 – 1 v.( tr. V. Šlevinskis ) 

J. Pauga - Lietuvos čempionatas – 1 v. ( tr. V. Šlevinskis ) 

Boksas : 

J. Gavėnas – Lietuvos jaunimo čempionatas – 2 v. ( tr. G. Vaitkus ) 

P. Lebedev- Lietuvos jaunių čempionatas – 3 v. ( tr. G. Vaitkus ) 

M. Brazas-  Tarptautinis turnyras „Gintarinė pirštinė“ – 1 v. ( tr. A. Skripkauskas ) 

N. Vorobjov, V. Buivydas, J. Anužis – Lietuvos jaunių čempionatas – 3 v. ( tr. A. Skripkauskas ) 

A. Daunys - Lietuvos jaunių čempionatas – 3 v. ( tr. A. Skripkauskas, G. Vaitkus ) 

 

Surengtos varžybos: 

Tarptautinis bokso turnyras „Gintarinė pirštinė“ ( kartu su bokso klubu „Čempionas“ ); 

Tarptautinis aerobinės gimnastikos turnyras „Klaipėda Open“ ( kartu su klubu „Gracija“); 

Tarptautinis paplūdimio rankinio turnyras; 

Tinklinio  turnyras E. Prižginto taurei laimėti; 

Meninės gimnastikos tarptautinis turnyras „Kregždutės“ ( kartu su klubu „ Kregždutės skrydis“ ); 

Meninės gimnastikos tarptautinis turnyras „Baltik Stars“ ( kartu su klubais „Barbė“ ir „Ars-Viva“ ); 

Sportinės gimnastikos turnyras „Vilties gimnastika“. 

 

           02. Aukšto sportinio meistriškumo sportininkų rengimas. 

Uždavinys 

           02.01 Mokomojo ir varžybinio proceso organizavimas ir vykdymas 

Priemonės : 
 Priemones pavadinimas 

2014 m įgyvendinimas 2015 m įgyvendinimas 

  Tūkst.Lt Tūkst. Eur 

1. Mokomojo-sportinio darbo 

organizavimas ir aptarnavimas ruošiant 

didelio meistriškumo sportininkus 

70,6 

 

26,5 



2. Sportinio darbo organizavimas ir 

vykdymas didelio meistriškumo 

sportininkams 

0 2,8 

3. Sukurti didelio sportinio meistriškumo 

sportininkų rengimą , ruošiant didelio       

meistriškumo sportininkus. 

0 0 

 

Patvirtinus 2014 – 2015 m. tarifikaciją, didelio sportinio meistriškumo skyriuje 

devyniose sporto šakose su 15-oje mokomųjų grupių esančiais 56 sportininkais dirbo 16 trenerių, 

kuriems buvo skirta 344 savaitinės, kurių krūviai buvo paskirstyti sekančiai: 

 

Eil.Nr. 

 

     Sporto Šaka Grupių 

skaičius 

Sportuojančių 

skaičius 

Trenerių  

skaičius 

Savaitinių 

Val. skaičius  

1. Sunkioji atletika 3 12 3 66 

2. Boksas 1 5 1 32 

3. Badmintonas 1 6 1 24 

4. Meninė gimnastika 1 4 1 26 

5. Stalo tenisas 1 3 1 14 

6. Taekvondo 1 5 1 24 

7. Laisvosios imtynės 1 4 1 32+2 

8. Graikų-romėnų imtynės 1 3 1 32 

9. Lengvoji atletika 5 14 6 92 

 Viso: 15 56 16 344 

 Vykdant tarpinę tarifikaciją š/m kovo mėn. buvo priimti 2 sunkiosios atletikos 

sportininkai. Metų eigoje stebėjome miesto  olimpinių sporto šakų sportininkų dalyvavimą 

respublikinėse ir tarptautinėse varžybose,  vertinome jų rezultatus, kurie sportininkai galėtų 

papildyti skyrių metų eigoje arba atėjus naujai tarifikacijai.  

 Skyriaus finansavimas. Sporto šakoms pasirengimui ir dalyvavimui sporto renginiuose 

iš biudžeto 2015 m. buvo skirta 19404€. Papildomai iš Kūno Kultūros ir sporto rėmimo fondo gauta 

10000€. Žinodami savo finansines galimybes, išreitingavome kiekvieną trenerį pagal jų auklėtinių 

pasiekimus ir paskirstėme lėšas mokomajam sportiniam darbui. Kartu su treneriais, sudarinėdami 

varžybų kalendorių, pagrindinį dėmesį kreipėme į tai, kad sportininkai galėtų dalyvauti savo 

amžiaus grupės Lietuvos pirmenybėse ir čempionatuose. Susiderinę su Respublikos sporto šakų 

federacijomis, kurių sporto šakų sportininkai turėtų dalyvauti Europos ar pasaulio čempionatuose, 

apytiksliai žinojome, kokia lėšų suma reikėtų kooperuotis. Pagal turimas lėšas numatėme 

sportininkų atstatomųjų priemonių įsigijimui, dalyvavimui tarptautiniuose turnyruose ar varžybose, 

mokomųjų stovyklų rengimui prieš tarptautines varžybas. Įvairių tarptautinių varžybų, kurių taip 

reikalinga sportininkams labai trūko. Prie pajėgiausių mūsų sportininkų - nacionalinių rinktinių 

narių išvežimo į tarptautines varžybas prisidėjo Lietuvos laisvųjų imtynių, graikų – romėnų, 

sunkiosios atletikos, bokso, lengvosios atletikos federacijos. Didesnėmis ar mažesnėmis 

investicijomis prisidėjo ir kitų sporto šakų federacijos. Lengvosios atletikos federacija geriausius 

sportininkus į sporto renginius išveža savo lėšomis. Į šiais metais vykusias Europos žaidynes 

laisvųjų ir graikų – romėnų imtynių sportininkus savo lėšomis išvežė imtynių federacija. Sunkiosios 

atletikos 6 sportininkai vyko į Europos čempionatą kuriame Aurimas Didžbalis iškovojo I vietą. 

Sportininkų dalyvavimui minėtuose renginiuose iš savivaldybės biudžeto panaudota tik ketvirtadalis 

reikalingos sumos. Į daugelį tarptautinių renginių sportininkai vyko ir rėmėjų lėšomis. 

 Sportiniai pasiekimai. Sportininkai konkurencinėje kovoje per Lietuvos respublikos 

čempionatus išsikovoja teisę dalyvauti Europos ir pasaulio čempionatuose. Lietuvos čempionatuose  

per ataskaitinį iškovoti 55 medaliai.  

 2015 m. 13 sportininkų dalyvavo  Europos suaugusių čempionatuose. A. Didžbalis 

tapo sunkiosios atletikos Europos čempionu, iškovotos VII,  X,XII, XV ir kt. vietos. Pasaulio 

čempionatuose dalyvavo 8 sportininkai- tai sunkiaatlečiai, meninės gimnastikos ir stalo teniso 



atstovai. Pasaulinėje studentų universiadoje lengvaatlečiai iškovojo IV ir VII vietas. Europos 

jaunimo čempionatuose keturiose sporto šakose dalyvavo 12 jaunųjų atletų. Sunkiaatlečiai  

Žigimantas Staniulis iškovojo – I v. , Irmantas Kačinskis – III vietą.  

 Skyriaus sportininkams yra suteiktos sekančios meistriškumo pakopos ir sąrašuose 

turime sekančių pakopų sportininkų:  MP1 – 3 sportininkai; MP2 – 15 sportininkų; MP3 – 34 

sportininkai ir MP4 – 4sportininkai.   

 Lietuvos Olimpinės rinktinės kandidatų sąrašuose yra - 6, olimpinės pamainos 

rinktinės sąrašuose -6, perspektyvinės pamainos sąrašuose- 7 sportininkai. 

 

 

6. Informacija apie atliktus auditus: 
 2015 metais įstaigoje baigtas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos centralizuotos vidaus 
audito skyriaus auditas „Apgyvendinimo paslaugos, teikiamos asmenims, vykdantiems sportinę 
veiklą, organizavimo ir teikimo vertinimas“. Direktorius įsakymu sudarytas priemonių planas , 
kuriame  numatyta kaip atrasti trūkumai ir neatitikimai  būtų ištaisyti. Priemonių planas suderintas 
su  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos centralizuotu vidaus audito skyriumi. 
7.Problemos: 
 Sąlygotos vidaus ir išorės faktorių. 

Nepakankamas finansavimas silpnina materialinės bazės plėtimo galimybes, trūksta 
sportinio inventoriaus, ji yra susidėvėjęs ir neatitinka šiandienos reikalavimų. Negalime aprūpinti 

3. Darbuotojų skaičius   

Administracijos darbuotojai Specialistai Ūkinis techninis 

personalas 

Pastabos  

4 92,75 28,5 Atitinka patvirtintą 

etatų sąrašą 

4.  Naudojamos patalpos 

Pastatai ( adresas) Plotas (m2) Pastabos 

Dviračių trekas ( Kretingos g. 38 ) 1235,6 Atliktas dalinis 

remontas 
Imtynių sporto salė (Kretingosg. 23 ) 766,69 Atliktas dalinis 

remontas 

Melnragės sporto salė ( Burių 19 ) 1164,66 Atliktas dalinis 

remontas 

Specializuota sportinės gimnastikos salė                 

( Debreceno g. 48 )  

612,91 Atliktas dalinis 

remontas 

Administracinis pastatas ir sporto salės  

( S. Daukanto g. 24 ) 

1313,88 Dalis patalpų 

perduota savivaldybei 

Administracinis pastatas ir sporto salės  

( Naikupės g. 25 a ) 

945,99  

5. Biudžetas   

Skirtos lėšos  2014 m. (tūkst. Lt) 2015 m.  (tūkst. Eur.) 

Valstybės  0 0 

Savivaldybės  4527,0 1301,0 

Gautos už mokamas paslaugas 143,4 20,0 

Patalpų nuoma 18,6 5,8 

Kitos lėšos (labdara, parama, fondai ) 4,00 50,4 



visus sportuojančius reikalinga sportine apranga. Skiriamos lėšos sporto priemonių vykdymui ir 
organizavimui netenkina sporto centro poreikių, tėvelių ir globėjų, kurių vaikai sportuoja mūsų 
sporto centre, lūkesčių.  

Sporto centrui reikalinga šiuolaikinė sporto bazė-kompleksas, kuriame būtų specializuotos, 
meninės gimnastikos, rankinio salė.   

Didėja norinčių dalyvauti gimnastikos pratybose moksleivių skaičius skatintų didinti 
pradinio rengimo grupes sporto centre, tačiau esamų trenerių etatų skaičius ir bazių stoka 
(dieninėmis valandomis nuo 15.00 val. iki 17.00 val.) mokyklose riboja galimybes. Esamų trenerių 
etatų skaičius ir tarifikavimo kriterijų nuostatų reikalavimai lemia ir tai, kad sportuojančių skaičius 
nedidėja ir kitose kultivuojamose sporto šakose.   

     
 8.Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą: 

Sporto centro darbuotojai nuolat skatinami kelti savo kvalifikaciją, tobulinti žinias ir 
gebėjimus kursuose ir seminaruose. 

Sporto centre veikia internetinė svetainė, kurioje pateikta medžiaga apie vykdomą įstaigos  
veiklą, sportininkų pasiekimus, mokymo procesą,  pateikiami treniruočių tvarkaraščiai, naujienos ir 
renginiai, kuriuose dalyvauja sporto centro sportininkai.   

Įstaigos funkcionavimas: BĮ „Viesulo“ sporto centras yra vienas didžiausių tarp sporto 

įstaigų, šiuo metu kultivuojama vienuolika sporto šakų, sportuoja 878 sportininkai su kuriais dirba 64 

treneriai. „Viesulo“ sporto centre išanalizavus praėjusių metų keltus uždavinius ir pasiektus rezultatus 

parengta 2014/2016 mokslo metų veiklos programa, taip pat parengtas „Viesulo“ sporto centro 

2014/2016 metų strateginis veiklos planas. Kartu su sporto centro bendruomene išanalizuota 

aukštesnių organizacijų iškelti uždaviniai laiku vykdomi. Informacija laiku ir kokybiškai pateikiama 

vadovybei.  

Projektų, programų rengimas, įgyvendinimas ir papildomų lėšų pritraukimas: Ruošiant 

tolimesnę „Viesulo“ sporto centro veiklos programą parengiau veiklos programą, kur orientuojuosi į 

besivystančios organizacijos strategiją, kuri siekia ilgalaikės perspektyvos ir augimo. Programoje 

keliami uždaviniai užtikrinantys kokybišką kūno kultūros ir sporto veiklos įgyvendinimą: 

-atlikti „Viesulo“ sporto centro veiklos analizę ir analogiškų sporto centrų patirtį 

atrenkant geriausius veiklos uždavinių įvykdymo pavyzdžius pritaikant juos tolimesni veiklai. 

-finansinių šaltinių, rėmėjų paieška sporto centro materialinės bazės stiprinimui ir 

dalyvavimui pasitelkiant įvairius finansavimo šaltinius (projektinis finansavimas, rėmėjų lėšos, 

labdara, mokamų paslaugų teikimas). 

 Ruošiant  aukšto sportinio meistriškumo padalinio galimybių studiją, paruošta  ir sporto klasių, 

gimnazijos steigimo miesto bendro lavinimo mokyklose  preliminari programa. 

Per ataskaitinį laikotarpį paruoštos ir atnaujintos „Viesulo“ sporto centro darbuotojų 

pareiginės instrukcijos  ir visas įstaigos norminių dokumentų paketas.  

Miesto savivaldybės patvirtintos ir skirtos 2015 metams biudžetines lėšas naudojamos 

ekonomiškai ir pagal paskirtį, jokių pažeidimų nepadaryta, finansinių įsiskolinimų nėra.  

BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro auklėtiniai nuolat iškovoja prizines vietas respublikinėse 

varžybose ir žaidynėse. 

 

Direktorius                                            Edmundas Klimas 


