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I SKYRIUS 
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras yra vienintelis Klaipėdoje keleto sporto  šakų sporto 
mokymo įstaiga su ypatinga specifika ir puikiu darbo kolektyvu.  

BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras yra  didžiausia tarp biudžetinių Klaipėdos miesto 
sporto įstaigų, kuriame šiuo metu kultivuojama 14 sporto šakų, sportuoja 965 sportininkai su kuriais 
dirba 58 trenerių iš kurių: 2 – V kategorijos, 3 – IV kategorijos, 23 – III kategorijos, 6 - II kategorijos 
ir 14 turinčių I kategoriją. Per ataskaitinį ir ankstesnį laikotarpį į sporto centrą dirbti  priimta 2 jauni 
treneriai.   Siekiama, kad iki 2024 m. visi treneriai turėtų aukštąjį išsilavinimą.   

Sporto centro darbuotojai nuolat skatinami kelti savo kvalifikaciją, tobulinti žinias ir 
gebėjimus kursuose ir seminaruose. Sudaromos sąlygos treneriams tobulintis tarptautinėse 
seminaruose. 

BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre, išanalizavus praėjusių metų keltus uždavinius ir 
pasiektus rezultatus, parengta 2019/2020 mokslo metų veiklos programa, taip pat parengtas BĮ 
Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro 2019/2021 metų strateginis veiklos planas. 

Naujai susidariusi situacija dėl pandemijos metų pradžioje, pakoregavo ir kardinaliai pakeitė 
sporto centro veiklos ir valdymo aspektus, man  kaip vadovui ir visam sporto centro darbo kolektyvui 
metė iššūkius ieškant naujų darbo formų ir dar labiau iniciavo naujovių ir naujų darbo formų diegimą 
puoselėjant jaunuosius sportininkus.  

Per ataskaitinį laikotarpį nuolat  tobulinama sporto šakų BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto 
centre    lėšų skiriamų sportiniam darbui skyrimo tvarka, kurios dėka treneriai labiau įtraukiami į 
sporto centro planavimą ir perspektyvos formavimą. Lėšų sporto šakoms naudojimo ir atsiskaitymo 
tvarka, planuojama kiekvienai sporto šakai , paskiriant atsakingus  trenerius už lėšų sporto šakoje 
racionalų naudojimą.  Suformuotos naujos metinės užduotys sporto centro darbuotojams, kas dar 
labiau paskatina darbuotojus imtis įvairiapusės veiklos, gerėja  darbuotojų motyvacija.  

Per ataskaitinį laikotarpį dalyvauta mokymuose ir seminaruose, keliant kvalifikaciją: 
1. Seminaras „Laimės kvartetas :kaip smegenų cheminės reakcijos lemia mūsų gyvenimo 

patirtis“; „Darbo teisė ir Darbo kodekso straipsnių taikymas praktikoje“.  Klaipėdos m. lengvosios 
atletikos mokykla. (2020-03-06; Sertifikatas) 



2. UAB „Sabelija„ Seminaras „Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinė bazė“ (2020-03-26-04-
08 , Pažymėjimas Nr. 2147) 

3. UAB „Sabelija„ . Mokymai „Įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo 
programa  “ (2020-04-08 Pažymėjimas Nr.27754) 

4. Klaipėdos universiteto mokslinėje konferencijoje „Vadybos mokslo ir studijų iššūkiai“  
pateiktos tezės „Vadybiniai sprendimai organizacijoje pandemijos atveju“ (2020-11-20; 
Pažymėjimas Nr. 46SHMF-K-1047, 2020-11-20 Klaipėda) 

5.Mokymai-Mykolo Romerio Universiteto kartu Lietuvos savivaldybių asociacija 
įgyvendinimo projekto „Lietuvos savivaldybių viešųjų sporto paslaugų teikėjų kompetencijų 
ugdymas“ (18 ak. val. 2020-12-01 Pažymėjimas NR. 4KV-785). 

 
Atsiskaitomųjų metų veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės, rezultato vertinimo kriterijai ir 

pasiekti rezultatai : 
 

1. Tikslas – Teikti neformaliojo švietimo ir sportininkų rengimo paslaugas. 
 

Uždavinys – Mokomojo ir varžybinio proceso organizavimas ir vykdymas 
Priemonės Rezultato vertinimo kriterijai Pasiekti rezultatai 

1.1.1. Mokomojo – 
sportinio darbo 
organizavimas ir 
aptarnavimas 

 Sportuojančių skaičius 
 

900 
 

965 
 
 
 

1.1.2. Sistemingai kelti 
sporto ir kūno kultūros 
darbuotojų vadybos ir 
kvalifikacijos lygį. 

Pakelta kvalifikacija ( 
darbuotojų sk.) 

30 52 

1.2.1. 01 Varžybų 
organizavimas ir 
dalyvavimas varžybose, 
pasiruošimo joms sporto 
stovyklos 

Sporto šakų varžybų 
organizavimas ( varž.sk.) 
Respublikinės varžybos 
(varž.sk.) 
Mokomųjų treniruočių 
stovyklų (sk.) 

56 
 

200 
 

 
65 

15 
 

195 
 

 
66 

 
II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 
Metų užduotys (toliau – 

užduotys) Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 
ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 
jų rodikliai 

1.1. Užtikrinti 
kokybišką ir 
efektyvią įstaigos 
veiklą 

1) Įgyvendinti 
patvirtintą 
strateginį veiklos 
planą ir nustatytus 
rodiklius; 

2) Įstaigos veiklą 
organizuoti taip, 
jog nebūtų 
nustatyta 
pažeidimų dėl 

1) Pilnai įgyvendintas 
patvirtintas strateginis 
veiklos planas ir nustatyti 
veiklos rodikliai; 
2) Įstaigoje užtikrintas 
savalaikis finansinių 
dokumentų pateikimas, 
skirti asignavimai naudojami 
pagal teisės aktų 
reikalavimus; 

1)Per praėjusius 
metus 
įgyvendinamas 
strateginis veiklos 
planas ir nustatyti 
veiklos rodikliai; 
2)Įstaigoje 
užtikrinamas 
savalaikis 
finansinių 
dokumentų 



įstaigos ir vadovo 
veiklos. 

3)Gebėti tinkamai 
naudoti skirtus 
asignavimus, 
vadovaujantis 
teisės aktais, 
reglamentuojančiai
s įstaigos finansinę 
veiklą bazės 
turtinimas 
pritraukiant 
papildomų pajamų. 

3)Gebėti tinkamai naudoti 
skirtus asignavimus, 
vadovaujantis teisės aktais, 
reglamentuojančiais įstaigos 
finansinę veiklą 

pateikimas, skirti 
asignavimai 
naudojami pagal 
teisės aktų 
reikalavimus; 
3)Asignavimai 
tinkamai ir 
atsakingai 
naudojami pagal 
galiojančius teisės 
aktus, 
reglamentuojanči
us įstaigos 
finansinę veiklą.  
 

1.2 Neįgaliųjų 
grupių veiklos 
plėtimas įstaigoje, jų 
integravimas į sporto 
centro ugdomąjį 
procesą 

1) Formuoti 
mokinių su negalia 
grupes. 
2) Skatinti 
neįgaliuosius 
dalyvauti 
varžybose. 

Skatinti trenerius 
kelti darbo su 
neįgaliaisiais 
kompetencijas. 

Sporto centre veikia 3 
grupės su neįgaliaisiais, 
kuriuose užsiiminėja 3 
treneriai su 10 sportininkų. 
 
Sporto centro treneriams 
pateikta medžiaga apie 
darbo  specifiką su neįgaliais 
bendro susirinkimo metu 
aptarta kitų sporto šakų 
galimybės dirbti su 
neįgaliais. 

1.)Sporto centro 
treneriams 
pateikta medžiaga 
apie darbo  
specifiką su 
neįgaliais suteikė 
galimybę geriau 
pažinti darbo 
specifiką su 
neįgaliaisiais. 
Papildomai buvo 
sukurta 1–a darbo 
grupė 

1.3. Tobulinti 
sportinio ugdymo 
organizavimo veiklą 

1)Atlikti analizę ir 
parengti sportinio 
ugdymo 
organizavimo 
normatyvų 
krepšelio principu 
projektą įstaigos 
plėtojamoms sporto 
šakoms. 
 
2) Organizuoti 
anketinę apklausą 
dėl teikiamų 
paslaugų kokybės 
gerinimo 

Parengtas priemonių planas 
2019-2023 m. ir iki 2019-
09-01 suderintas su 
Administracijos Sporto 
skyriumi 
 
 
 
 
Buvo sukurta apklausos 
anketa  ir  išsiuntinėta 
sportininkų tėveliams-
apibendrinta gauta 
medžiaga. 
 

1.)Netekus 
aktualumo dėl 
susiklosčiusių 
aplinkybių 
užduoties 
vykdymas 
keliams į 
einamuosius 
metus. 
 
 
2)Atlikta anketinė 
apklausa. Atlikta 
gautų atsakymų 
analizė. 

1.4.    
1.5.    

 
2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  
2.1. Tobulinti sportinio ugdymo 
organizavimo veiklą 

Netekus aktualumo pradėta analizė perkelta į 
einamuosius metus 

2.2.  



2.3.  
2.4.  
2.5.  

 
 
 
 
3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
3.1. Treneriams organizuoti mokymai darbui su 
nuotolinėmis programomis. 

Trenerių darbo kokybė išliko stabili 

3.2. Oganizuotas nuotolinis darbas su sportininkais 
naudojant Zoom ir Teams platformas.   

Treniruočių procesas vyko nenutrūkstamai 
ir kokybiškai 

3.3 Papildomai treneriai aprūpinti technika ir 
reikiamomis priemonėmis nuotoliniams darbui vykdyti  

Kokybiškai teikiama paslauga 

3.4.  
3.5.  

 
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 
ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 
jų rodikliai 

4.1.    
4.2.    
4.3.    
4.4.    
4.5.    

 
III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 
VERTINIMAS 

 
5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 
langelis: 

1 – nepatenkinamai; 
2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 
4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 
siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 
 

IV SKYRIUS 
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 



Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas 
atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 
vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 
6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 
7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. 
7.2. 

V SKYRIUS 
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 
8. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 
ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

2.1. Užtikrinti kokybišką ir 
efektyvią įstaigos veiklą 

1) Įgyvendinti patvirtintą 
strateginį veiklos planą ir 
nustatytus rodiklius; 
 
2) Įstaigos veiklą 
organizuoti taip, jog nebūtų 
nustatyta pažeidimų dėl 
įstaigos ir vadovo veiklos. 
 
3) Gebėti tinkamai naudoti 
skirtus asignavimus, 
vadovaujantis teisės aktais, 
reglamentuojančiais įstaigos 
finansinę veiklą.  

1) Pilnai įgyvendintas patvirtintas 
strateginis veiklos planas ir 
nustatyti veiklos rodikliai; 
 
2) Įstaigoje užtikrintas visų darbo 
įrankių optimalų panaudojimas, 
kolegialių organų aktyvus 
dalyvavimas sporto centro 
veikloje; 
3) Įstaigoje užtikrintas savalaikis 
finansinių dokumentų pateikimas, 
skirti asignavimai naudojami 
teisės aktų nustatyta tvarka 

2.2.  Neįgaliųjų grupių veiklos 
užtikrinimas įstaigoje, jų 
integravimas į sporto centro 
ugdomąjį procesą 

1) Suformuotų mokinių su 
negalia grupių veiklos 
gerinimas. 
 
2) Skatinti neįgaliuosius 
dalyvauti varžybose.  
 
3) Skatinti trenerius 
kelti  darbo su neįgaliaisiais 
kompetencijas.  
Ieškoti galimybes skirti 
papildomai etatinius 
padėjėjus darbui su 
neįgaliaisiais. 
 

1) Organizuoti kas pusmetį 
susitikimus su neįgaliųjų tėveliais 
tobulinant darbą su neįgaliaisiais. 
2) Organizuoti ne mažiau dviejų 
varžybų neįgaliesiems iki 2021-
12-31. 
3) Treneriai ir dirbantys su 
neįgaliaisiais metų eigoje 
dalyvauja spec. seminaruose, 
mokymuose, skirtuose darbui su 
neįgaliaisiais. Kartu su socialiniais 
partneriais iš KU paruošiamos 
metodines rekomendacijas darbui 
su neįgaliaisiais. 
Kartu  rasti galimybę, papildomai 
skirti etatą darbui su neįgaliaisiais. 

2.3. Tobulinti sportinio ugdymo 
organizavimo veiklą 

1)Organizuoti anketinę 
apklausą dėl teikiamų 
paslaugų kokybės gerinimo. 
2) Atlikti analizę ir parengti 
sportinio ugdymo 

1)Suorganizuota anketinė 
apklausa dėl teikiamų paslaugų 
kokybės iki 2021-06-30, atlikus 
analizę pateikti siūlymus dėl  
paslaugų kokybės gerinimo.  



organizavimo normatyvų 
krepšelio principu projektą 
įstaigos plėtojamoms sporto 
šakoms. 
 
3)Padidinti sportuojančių 
sporto centre skaičių 

2)Dalyvauti atliekant analizę ir 
kuriant metodiką. 
 
 
3)Organizuoti atskirą sporto 
centro sporto šventę vietoje. 

8.4.   
8.5.   

 
9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 
neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 
9.1. 
9.2. 
9.3. 

 
VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
____________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________  
 
____________________                          __________                    _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  
darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 
 
11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 
______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 
teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 
(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 
savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 
 
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 
 
Susipažinau. 
____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 



 


