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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

  

  

    Strateginio plano kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai: 

Įgyvendinami arba įgyvendinti strateginio plano tikslai:  

1.Per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, rengti sportininkus, sugebančius deramai 

atstovauti Klaipėdos miestui ir Lietuvai. 

2.Užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo aplinką. 

 Uždaviniai: 

1.Teikti kokybiškas neformaliojo ir formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo proceso 

organizavimo paslaugas. 

2. Mokomojo ir varžybinio proceso organizavimas ir vykdymas. 

 Prioritetai: 

 1.Sveikos gyvensenos propagavimas  ir informaciją apie sporto centro veiklą per socialinius 

tinklus , spaudą ir tiesiogiai bendraujant su tėveliais ir globėjais.  

2. Sporto trenerių ir sporto centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, mokomojo ir varžybinio 

proceso organizavimo tobulinimas. 

Padidėjo sportuojančių grupių skaičius, darbuotojai tobulinosi mokymuose, priimti  2 nauji jauni 

treneriai. 

Strateginių tikslų ir prioritetų įgyvendinimui padėjo geras darbo klimatas sporto centre, dėmesys 

darbuotojams ir ugdytiniams, skatinimas tobulintis ir dalyvautis mokymuose ir kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose (28 mokymai). 

Gero darbo rezultatas-vienas  sporto centro sportininkas M. Knystautas ( Graikų -romėnų 

imtynės) atstovavo Lietuvą Olimpinėse žaidynėse.    

 

 

 

                               1. 2021 metų veiklos ataskaita 
           1.1. Įstaigos pristatymas. 

           1.1.1. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras, įm. kodas 290458070; 

Naikupės g. 25A, Klaipėda,tel. 34 57 83, 34 62 30, el. paštas info@viesulocentras.lt; 

            1.1.2. Įstaigos vadovas. Edmundas Klimas. 

            1.1.3. Darbuotojų ir pareigybių skaičius: 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybės lygis Darbuotojų skaičius 

1. Įstaigos vadovas A2 1 

2. Įstaigos vadovo pavaduotojai A2 1 



3. Metodininkai A2 2 

4. Specialistai: 

4.1. Treneriai A2 59 

4.2. Ekonomistas A2 1 

4.3. Planavimo ir dokumentu 

koordinavimo specialistas 

B 1 

5.  Prekių ir paslaugų  pirkimo 

specialistas 

B 1 

6.  Med .personalas   

6.1  Medicininės pagalbos specialistas B 1 

7.1. Masažistas C 1 

7.2. Kvalifikuoti darbuotojai C  

7.3. Vairuotojas C 1 

8 Darbininkas D 1 

9 Dviračių taisytojai D 4 

Iš viso – 77 

 

     1.2. Mokinių skaičius (pildo švietimo įstaigos): 

Iš viso 1–4 klasių 5–8 klasių 9–10 klasių 11–12 klasių 

     

 

Iš viso Lopšelio grupių Darželio grupių Priešmokyklinių grupių 

    

 

             1.3. Patikėjimo teise valdomos patalpos: 

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas (kv. m) 

Naikupės g. 25A 124 

 

               1.4. Finansinė informacija: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas (SB) 

1884,6 1883,2 99,93  

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

72,6 72,5 99,86  

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

17,4 11,66 67,01  

Pajamų išlaidos (SP) 17,4 11,66 67,01  

Projektų 

finansavimas (ES; 

VB;SB) 

    

Kitos lėšos (parama 2 

% GM ir kt.) 

2,7 0,12 4,44  



Iš viso 1977,30 1967,48   

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2022 m. sausio 1 d.  

4,514  

 

1.5. Įstaigos veiklos rezultatai (veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės, rezultato vertinimo 

kriterijai ir pasiekti rezultatai): 

 

1. Tikslas– per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, rengti sportininkus, sugebančius 

deramai atstovauti Klaipėdos miestui ir Lietuvai 

1.1.Uždavinys –teikti kokybiškas neformaliojo ir formalųjį švietimą papildančio sportinio 

ugdymo proceso organizavimo paslaugas  

Priemonės Rezultato vertinimo 

kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

1.1.1. Sąlygų 

sportinio 

ugdymo 

organizavimui 

sudarymas 

Pareigybių ir etatų 

skaičius,vnt. 

Trenerių sk.,vnt. 

 

Trenerių turinčių 

kvalifikacinė 

kategorija  procentas 

Sportuojančių skaičius 

Sportuojančių grupių 

skaičius 

 

 

63,25 

 

59 

 

 

89 

930(983) 

111 

 

1.1.2. Įstaigos 

išlaikymas ir veiklos 

Didelio meistriškumo 

sportininkų sk. 

Meistriškumo 

tobulinimo 

sportininkų sk. 

Meistriškumo ugdymo 

sportininkų sk. 

Pradinio rengimo 

sportininkų sk. 

Neformalaus ugdymo 

sportininkų sk. 

Neįgaliųjų sporto 

 

                                    20(26) 

 

 

171(130) 

 

467(523) 

                                187(206) 

 

69(98) 

16 

1.1.3Sistemingas 

darbuotojų profesinio 

pasirengimo 

Mokymų skaičius 

 

28 

 

 



kvalifikacijos 

tobulinimo kursuose 

Mokymuose 

dalyvavusių 

darbuotojų skaičius 

38 

1.2. Uždavinys -Mokomojo ir varžybinio proceso organizavimas ir vykdymas 

Priemonės Rezultato vertinimo 

kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

1.2.1. Dalyvavimas 

sporto varžybose ir 

pasirengimo joms 

stovyklose 

Oficialių tarptautinių 

varžybų skaičius 

Oficialių šalies 

varžybų skaičius 

Mokomųjų treniruočių 

stovyklų skaičius 

 

55(144) 

 

216(300) 

 

77(73) 

 

1.2.2. Organizuoti 

sporto varžybas 

Sporto šakų varžybų 

organizavimas 

16 

2. Tikslas – Tikslas užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo aplinką 

 

2.1.Uždavinys –gerinti ugdymo(si) aplinką, aprūpinti reikalingomis tam priemonėmis 

Priemonės Rezultato vertinimo 

kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

2.1.1. 2.1.1. Sporto 

bazių 

poreikio, 

reikalingo 

ugdymo 

procesui bei 

renginiams 

organizuoti, 

užtikrinimas 

Sporto bazių  nuoma 

Sporto salių nuoma 

Sporto paslaugos 

valandų sk. 15342(14752) 

valandų sk.  12701(13582) 

                   valandų sk. 1571(3212) 

. 

                               

 

1.1.2. Ilgalaikio turto 

įsigijimas ir 

atnaujinimas 

Ilgalaikio turto 

skaičius 

11 

 

1.6. Atlikti patikrinimai, auditai. Tikrinusių institucijų išvados. 

2020-2021 metais BĮ „Viesulo„ sporto centre auditą atliko Klaipėdos miesto Kontrolės ir 

audito  tarnyba. Audito metu buvo vertinama ar 2019-2020 metais mokesčiai už sportininko 

ugdymą įstaigoje renkami vadovaujanti teisės aktų reikalavimais. Nustatyta , kad kontrolės 

priemonės skoloms už sportininkų ugdymą išieškoti yra tobulintinos. Atlikus  audito  procedūras  

nustatyta, kad įstaigoje  už  sportininkų ugdymą  surinktos  lėšos  buvo naudojamos teisės aktuose 

nustatytiems tikslams –sporto šakų daliai inventoriaus įsigyti(sportinei aprangai, sportiniams 

apdovanojimams)ir vasaros užimtumo sporto stovykloms organizuoti bei vykti varžybas ir joms 

organizuoti(transporto, apgyvendinimo, teisėjavimo paslaugoms; varžybų, turnyrų startiniams 

mokesčiams; dienpinigiams, maistpinigiams apmokėti. Taip pat 2021 metais vyko „Viešųjų 

pirkimų organizavimo miesto biudžetinėse įstaigose vertinimas“, kurio metu buvo patikrinta 

viešųjų pirkimų organizavimas mūsų įstaigoje. Išvadose pažymėta, kad viešieji pirkimai vykdomi 

ir nustatyti neatitikimai rodo galimą darbuotojų atsakingų už viešuosius pirkimus, kompetencijų 

trūkumą.    



 

1.7. Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių). 

Reikėtų aprūpinti visus sportuojančius reikalinga sportine apranga, tam nėra skiriamas 

pakankamas finansavimas.  

BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centrui reikalinga šiuolaikinė sporto bazė-kompleksas, 

kuriame būtų specializuotos sportinės gimnastikos, meninės gimnastikos, rankinio, sunkiosios 

atletikos salės. Juo labiau, kad jau keletas metų, paruoštas detalusis planas prie esančio pastato 

adresu Naikupės 25 a, toliau nevystomas. 

Kai kurių sporto šakų, pvz. imtynių, bokso, užsiėmimai vyksta tik šiaurinėje miesto dalyje, 

kas sukelia nepatogumus ir problemas jaunesniems sportininkams.  

 Siekiant įtraukti į kai kurias sporto šakas, tokias kaip  sportinė gimnastika, imtynės, 

badmintonas, vaikus su negalia ir juos socializuoti, reikalinga ateityje numatyti trenerių 

asistentų pareigybes ir atskirus  nuolatinius mokymus treneriams. 

1.8. Kitų metų veiklos prioritetai, tikslai ar kryptys.   

Per masiškumą atrinkti gabius vaikus aukšto sportinio meistriškumo siekimui, toliau juos 

ugdant sportinėse sporto klasėse.    

          Sporto šakų treneriams, kuriose tai priimtina  ir toliau siekiama ir skatinama sudaryti 

sąlygas darbui su neįgaliais vaikais. Numatyti artimiausių kelerių metų perspektyvą (įskaitant ir 

demografines prognozes), kokios sporto šakos kaip gali vystytis, pagal pateiktus sporto skyriaus 

prioritetus. Aprūpinti sportininkus naujausiomis sporto reikmenimis, įranga ir apranga, užtikrinant 

geriausių rezultatų siekimui, traumų galimybių mažinimui.  

         Siekiant glaudesnio ryšio su sportininkų tėvais ir globėjais, propaguojant sporto centro  

vystomas sporto šakas, supažindinant jaunimą su sporto centro  ir trenerių veikla, aktyviai naudoti 

veikiantį centro internetinį tinklalapį ir socialinius tinklus. 

Siekiant pagerinti BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro populiarumą 2021 metų rugsėjo 

mėnesį įvyko „Viesulo“ sporto centro sportinė šventė-mugė, kurioje pristatytos sporto centre 

kultivuojamos sporto šakos, taip  siekiant  pritraukti naujų sporto centro narių. Ieškoti papildomų 

finansavimo šaltinių, dalyvaujant projektuose ir pritraukiant naujų rėmėjų. 

 

 

  

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
  

2.  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 

2.1. 2.1. Užtikrinti 

kokybišką ir efektyvią 

įstaigos veiklą 

 1) Įgyvendinti 

patvirtintą 

strateginį veiklos 

planą ir nustatytus 

rodiklius; 

  

1) Pilnai įgyvendintas 

patvirtintas strateginis 

veiklos planas ir nustatyti 

veiklos rodikliai; 

 2) Įstaigoje užtikrintas visų 

darbo įrankių optimalų 

panaudojimas, kolegialių 

 1) Per praėjusius 

metus 

įgyvendintas 

strateginis veiklos 

planas ir nustatyti 

veiklos rodikliai 

2)Nuolat 



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. 

 

organų aktyvus dalyvavimas 

sporto centro veikloje; 

 

3) Įstaigoje užtikrintas 

savalaikis finansinių 

dokumentų pateikimas, 

skirti asignavimai 

naudojami teisės aktų 

nustatyta tvarka 

 

bendraujama su 

sporto centro 

Darbo taryba 

sprendžiant 

trenerių  darbo 

kokybės 

klausimus. 

Įstaigos veikla 

vykdoma griežtai 

pagal įstaigos 

nuostatus. 

3) Įstaigoje 

užtikrintas 

savalaikis 

finansinių 

dokumentų 

pateikimas, skirti 

asignavimai 

naudojami teisės 

aktų nustatyta 

tvarka. Atlikti 

tikrinimai ir 

auditai esminių 

pažeidimų 

neaptiko. 

 

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. 

 

1)Dėl 

pablogėjusios 

pandeminės 

situacijos ne visi 

tėveliai noriai 

lankosi sporto 

centre. Kontaktai 

palaikomi per 

trenerius- 

negaliųjų sporto 

propagavimas 

vystomas 

intensyviai per 

sporto trenerius 

tėvelius ir 

globėjus. 

2) Dėl 

nepalankios 

pandemijos 

situacijos 

pravestos 1-

varžybos „Vilties 

gimnastika“ 

 

2.3. Tobulinti sportinio 

ugdymo organizavimo 

veiklą 

 1)Organizuoti 

anketinę apklausą 

dėl teikiamų 

paslaugų kokybės 

gerinimo. 

1)Suorganizuota anketinė 

apklausa dėl teikiamų 

paslaugų kokybės iki 2021-

06-30, atlikus analizę 

pateikti siūlymus 

1)Atlikta anketinė 

apklausa ir 

rengiant 2022-24 

m.m. strateginį 

planą, atsižvelgta 



 

 

 

2) Atlikti analizę ir 

parengti sportinio 

ugdymo 

organizavimo 

normatyvų 

krepšelio principu 

projektą įstaigos 

plėtojamoms sporto 

šakoms. 

  

 

3)Padidinti 

sportuojančių 

sporto centre 

skaičių 

 

dėl  paslaugų kokybės 

gerinimo. 

 

2)Dalyvauti atliekant analizę 

ir kuriant metodiką. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

3)Organizuoti atskirą sporto 

centro sporto šventę vietoje. 

 

į apklausos 

rezultatus. 

 

2) 

 

3)2021-09-11 

surengta BĮ 

„Viesulo“ sporto 

centro atvirų durų 

diena.(Medžiaga 

pateikta sporto 

centro puslapyje.) 

2.4.       

2.5.       

  

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

Užduotys Priežastys, rizikos 

3.1. Atlikti analizę ir parengti sportinio 

ugdymo organizavimo normatyvų krepšelio 

principu projektą įstaigos plėtojamoms sporto 

šakoms. 

Dėl susiklosčiusių aplinkybių, netekus 

aktualumo, užduoties vykdymas keliams į 

einamuosius metus. 

3.2.   

3.3.   

3.4.   

3.5.   

  

  

  

  

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

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

4.1. Oganizuotas nuotolinis darbas su sportininkais 

naudojant Zoom ir Teams platformas. 

Dėl kintančios epidemiologinės 

situacijos sporto treneriai nuolat tikrina 

savo ugdytinius ir esant blogesnei 

situacijai perkelia užsiėmimus 

nuotoliniu būdu.    

4.2.   

4.3.   

4.4.   

4.5.   

  

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

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 



nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

5.1.       

5.2.       

5.3.       

5.4.       

5.5.       

  

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
  

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

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

6.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas 1□      2□       3□       4□ 

6.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas 1□      2□       3□       4□ 

6.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas 1□      2□       3□       4□ 

6.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

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

  

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

  

7.   Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

7.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai ☐ 

7.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

7.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

7.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Nepatenkinamai ☐ 

  

8.  Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

8.1. 

8.2. 

  

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
  

9.  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) 

9.1. 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 optimalus 

panaudojimas, kolegialių 

organų aktyvus dalyvavimas 

sporto centro veikloje; 

 

 

3) Įstaigoje užtikrintas 

savalaikis finansinių 

dokumentų pateikimas, skirti 

asignavimai naudojami teisės 

aktų nustatyta tvarka  

9.2. Tobulinti sportinio ugdymo 

organizavimo veiklą 

1)Atlikti analizę ir 

parengti sportinio 

ugdymo organizavimo 

normatyvų krepšelio 

principu projektą įstaigos 

plėtojamoms sporto 

šakoms. 

2)Užtikrinti sportuojančių 

sporto centre skaičiaus 

stabilumą 

  

1)Išanalizuoti ir teikti 

siūlymus   

 

 

 

 

 

2)Užtikrinti sportuojančių 

sporto centre ugdytinių stabilų 

skaičių formuojant grupes ir 

planuojant veiklą. 

9.3.Paruošti preliminarią sporto 

centro dokumentaciją perėjimui į 

naują valdymo formą  

1)Paruošti planus ir 

dokumentaciją sporto 

centro pasiruošimui 

perėjimui  į naują 

valdymo formą.    

1)Pateikti skaičiavimus ir 

scenarijus sporto centro 

perėjimui į naują valdymo 

formą.  

9.4.     

9.5.     

  

10.    Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

  

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
  

11. 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) 

  

12. 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) 

  

 


