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Vilkaviškis 

 

 

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu, Lietuvos Respublikos biudţetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Vilkaviškio 

rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. Nr. B-TS-186 sprendimu patvirtinto Vilkaviškio 

rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 277 punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

2020 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. B-TS-302 „Dėl biudţetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė 

Vilkaviškio rajono savivaldybė, savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos 

ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsiţvelgdama į Vilkaviškio rajono sporto 

mokyklos 2020 m. birţelio 3 d. raštu Nr. SD-60 pateiktą ataskaitą, Vilkaviškio rajono savivaldybės 

taryba n u s p r e n d ţ i a: 

       Pritarti Vilkaviškio rajono sporto mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama). 

       Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundţiamas Regionų 

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

Savivaldybės meras Algirdas Neiberka 

______________ 
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PRITARTA 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

2020 m. birţelio 26 d. sprendimu Nr. B-TS-439 

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. Vadovo žodis. 

Vilkaviškio rajono sporto mokykla veikia pagal nuostatus, patvirtintus Vilkaviškio rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimu B-TS-545. 

Nuostatuose mokyklai keliamas tikslas – ugdyti vaikų ir jaunimo sportinius gebėjimus, 

suteikti jiems sporto srities ţinių ir raiškos pagrindus, dalykines kompetencijas, tenkinti poreikį 

sportuoti, stiprinti sveikatą, ieškoti talentingų sportininkų, rengti juos tinkamai atstovauti rajono 

savivaldybei šalies varţybose, tarptautiniuose sporto renginiuose. 

2019 m. veiklos planas parengtas vadovaujantis 2018–2020 metų Vilkaviškio rajono sporto 

mokyklos strateginiu planu, kuriam pritarta 2018 m. sausio 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės 

direktoriaus įsakymu Nr. B-ĮV-112.  

Vienas iš pagrindinių veiklos plano tikslų – sudaryti tinkamas sąlygas sportiniam 

ugdymui(si) ir skatinti sveiko gyvenimo būdo puoselėjimą. Siekėme, kad sportavimas taptų svarbiu 

kiekvieno bendruomenės nario poreikiu. Vaikai, paaugliai ir jaunuoliai skatinami sportuoti, rūpintis 

savo fiziniu pajėgumu, sveikata, aktyviu poilsiu, o fizinius gebėjimus atskleisti besivarţant 

Lietuvoje ir tarptautinėse sporto arenose. 

Mokyklos misija – tenkinti vaikų ir jaunimo paţinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikius 

per sportinę veiklą, sistemingai skleisti ţinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdţius, suteikti papildomas 

dalykines kompetencijas, padėti tapti aktyviais visuomenės nariais. 

Mokyklos vizija – rajono savivaldybės sporto centras, tenkinantis kiekvieno mokinio 

interesus ir poreikius, sudarantis sąlygas plėtoti gebėjimus, kūrybines galias, bendradarbiavimo 

įgūdţius, stiprinanti ryšius tarp ugdytinių, neformaliojo švietimo mokytojų, tėvų ir kitų 

bendruomenės narių. 

Vilkaviškio rajono sporto mokykla – tai neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo mokykla. Ugdomoji veikla organizuojama aštuoniuose skyriuose: 

buriavimo, dviračių sporto, futbolo, imtynių, krepšinio, lengvosios atletikos, stalo teniso ir 

šachmatų. 

2019 m. sausio 1 d. mokykloje pratybas lankė 355 mokiniai (pradinio rengimo sportinio 

ugdymo grupėse – 211, sportinio meistriškumo ugdymo grupėse – 138, sportinio meistriškumo 

tobulinimo – 6 mokiniai). Veikė 37 mokomosios grupės. Sportininkus ugdė 24 neformaliojo 

švietimo mokytojai. 

2019 m. spalio 1 d. duomenimis, įstaigoje ugdomi 437 mokiniai (iš jų 249 – pradinio 

rengimo sportinio ugdymo grupėse, 177 – sportinio meistriškumo ugdymo grupėse, 11 –  sportinio 

meistriškumo tobulinimo grupėje). Veikė 39 grupės. Sportininkus ugdė 26 neformaliojo švietimo 

mokytojai. 

Ţmogiškieji ištekliai. 

Mokykloje dirba 35 darbuotojai (25,17 etatinės pareigybės): 26 pedagoginiai darbuotojai 

(17,42 etatinės pareigybės) ir 8 nepedagoginiai darbuotojai (5,75 etatinės pareigybės). 

Mokyklos direktorius – 1 etatas; direktoriaus pavaduotojas ugdymui – 1 etatas. 

Visi darbuotojai atitinka kvalifikacinius reikalavimus. 

II. Išsikelti ataskaitinio laikotarpio veiklos tikslai ir uždaviniai, svarbiausi su jos 

veiklos tikslų įgyvendinimu susiję atlikti darbai, pasiekti rezultatai. 
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Mokyklos 2018–2020 metų strateginio ir 2019 metų veiklos planų įgyvendinimo kryptys 

orientuotos į ugdymo įvairovės poreikių tenkinimo uţtikrinimą, kokybiškų paslaugų teikimą bei 

materialinės ir informacinės bazės kūrimą. 

Tikslo „Ugdymo įvairovės poreikių tenkinimo užtikrinimas“ įgyvendinimas. 

Šiam tikslui įgyvendinti mokykloje sudarytos sąlygos vaikams ir jaunuoliams pasirinkti 

ugdymo sritį, atitinkančią jų poreikius, galimybes ir siekius. Į ugdymo turinį integruotos veiklos, 

skirtos mokinių sportinei, paţintinei, kūrybinei, socialinei, pilietinei  kompetencijoms plėtoti. 

Mokiniai skatinami sistemingai uţsiiminėti sportu, jiems sudarytos optimalios sąlygos kelti 

meistriškumą. 

Turėdama tikslą ugdyti sveiką, pilietišką, aktyvų jauną pilietį ir kuo daugiau mokinių 

įtraukti į sporto veiklas, mokykla siekė gausinti formaliojo ir neformaliojo vaikų švietimo veiklų 

pasiūlą, plėsti pasirinkimą. Nuo 2015 metų mokykla įgyvendina neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) 

programas. 2019 m. mokytojai vykdė 10 akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų, kurios 

finansuojamos iš ES lėšų. NVŠ veikloje dalyvavo 166 mokiniai. Uţ gautas lėšas mokykla įgijo 

mokomojo sportinio inventoriaus, aprangų, kitų su sportu susijusių priemonių. Vykdant įvairesnes 

veiklas, mokykla tapo patrauklesnė. 

Tikslo „Kokybiškas paslaugų teikimas“ įgyvendinimas. 

Įgyvendindama neformaliojo vaikų švietimo programas, mokykla teikė neformaliojo vaikų 

švietimo ir formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo paslaugas rajono savivaldybės vaikams 

ir jaunuoliams, skatinto jų saviraišką ir ugdė sportininkus, galinčius atstovauti mokyklą, rajono 

savivaldybę ir savo šalį įvairaus lygio varţybose, čempionatuose bei turnyruose. Visas ugdymo 

procesas orientuotas į sportininkų rengimą ir mokinių sveikatingumo ugdymą. Vadovaujantis 

Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-976 

„Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“, mokykloje parengtos formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) programos. Programos skirtos sporto šakų pradinio ugdymo, 

sportinio meistriškumo ugdymo ir sportinio meistriškumo tobulinimo ugdymo etapams įgyvendinti. 

Ugdytiniams sudarytos sąlygos pasirinkti ugdymo sritį, atitinkančią jų poreikius, galimybes 

ir siekius. Pasirinktoje sporto šakoje nuosekliai ir sistemingai gilinamos mokinių ţinios, ugdomi 

gebėjimai, formuojami įgūdţiai, plėtojama mokinių saviraiška. 

Programų ugdymo turinys pritaikytas individualiems ugdytinių poreikiams. Į ugdymo 

turinį integruotos veiklos, skirtos mokinių sportinei, paţintinei, kūrybinei, socialinei, pilietinei 

kompetencijoms plėtoti. Šiose veiklose mokiniai įgijo socialinių įgūdţių, jiems susiformavo sveikos 

gyvensenos įpročiai. 

2019 m. mokyklos pedagogai posėdţiuose analizavo ugdymo proceso organizavimo ir 

ugdymo kokybės gerinimo klausimus, aptarė paţangių ugdymosi strategijų bei metodų taikymo 

efektyvumą. Įvertinant ugdymo proceso kokybės uţtikrinimą, didţiausias dėmesys skiriamas 

treniruočių turiniui, mokymo priemonėms, aplinkai, inventoriui, bendravimui su mokiniu. 

Treniruotėse vyrauja abipusė pagarba, grupių mikroklimatas palankus sportavimui. 

Probleminių situacijų sprendimu uţsiima mokytojai ir administracija. 

Tikslo „Materialinės ir informacinės bazės kūrimas“ įgyvendinimas. 
Vilkaviškio rajono sporto mokykla neturi savo sporto bazės. Įstaiga ugdymo procesui 

organizuoti naudoja rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų sporto sales, stadionus, 

nuomoja tam pritaikytas erdves, uţtikrina naudojamų sporto bazių prieţiūrą. Mokytojai aprūpinti 

pagrindinėmis darbo priemonėmis, mokiniai – sportiniu inventoriumi ir aprangomis. 

Plėtojant informacinės bazės efektyvumą, atnaujintas mokyklos tinklapis. Mokytojai 

patobulino gebėjimus rengti mokymo priemones. Galimybių modernizuoti mokymo bazę nebuvo, 

nes visos lėšos skiriamos bazių nuomai. 

Pasiekti rezultatai. 

2019 metais mokyklos vadovai ir mokytojai organizavo įvairias sportines veiklas ne tik 

savo mokyklos, bet ir rajono savivaldybės mokiniams bei visuomenei, atsiţvelgdami į sportines 

tradicijas, poreikius, resursus, iniciatyvas. 

Mokyklos ugdytiniams vyko stalo teniso, krepšinio, futbolo, laisvųjų imtynių, dviračių 

sporto, šachmatų ir buriavimo sporto varţybos / turnyrai, lengvosios atletikos pavasario ir rudens 
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krosai, tarpgrupiniai visų sporto skyrių renginiai Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Kartu 

su Vilkaviškio policijos komisariatu organizuotas prevencinis krepšinio 3x3 turnyras vaikams ir 

jaunuoliams „Vasarą sportuok, būk sveikas ir saugus“. Mokyklos mokytojai ir mokiniais vykdė ir 

aktyviai dalyvavo miesto šventės „Mano vardas Lietuvoj įrašytas“ sporto renginiuose, talkino 

organizuojant tarptautinį bėgimą J. Basanavičiaus tėviškė–J. Basanavičiaus mokykla-daugiafunkcis 

centras bei tarptautinį laisvųjų imtynių turnyrą. 

2019 metų birţelio–rugpjūčio mėnesiais mokykla organizavo buriavimo, futbolo, laisvųjų 

imtynių, lengvosios atletikos, dviračių sporto šakų vasaros sportinio pasirengimo stovyklas, kuriose 

dalyvavo 116 įvairaus amţiaus mokinių. Organizuotos įvairios veiklos: ţaidimai, treniruotės, 

treniruočių ir varţybų stebėjimas, turnyrai, rungtynės, instruktaţai. Treniruotės vyko įvairiose 

erdvėse: sporto salėse, stadionuose, miesto parke, sporto aikštynuose, paplūdimyje. 

Dalyvavome ir projektinėse veiklose, organizuojamose Vilkaviškio rajono savivaldybės. 

Gavome finansavimą vaikų vasaros poilsio programai „Vaivorykštė-2019“ (813 Eur) ir visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos projektui „Vaikų sveikatingumo ugdymas ir mokymas 

plaukti“ (400 Eur) įgyvendinti. Stovyklų metu vaikai gijo ţinių apie sporto higieną, šiuolaikinio 

kūno tobulinimo sampratą puoselėjo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdţius, ugdė savigarbą 

kitam, mokėsi savitarpio pagalbos, paslaugumo, atsakomybės uţ gamtą ir aplinką, plėtė akiratį, 

patyrė judėjimo dţiaugsmą. 

Paţymėtinas ir naujai inicijuotas bendruomenės renginys – kalėdinis bėgimas „Nuo eglutės 

iki eglutės“, kuris sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo, dalyvavimo ir palaikymo. 

Neabejojame, kad šis renginys taps tradiciniu. 

Be edukacinių veiklų, mokyklos sportininkai gana sėkmingai varţėsi Lietuvos 

čempionatuose, pirmenybėse, ţaidynėse, tarptautiniuose turnyruose. Praėjusiais metais mokyklos 

sportininkai ir komandos išvyko į visus svarbiausius sporto renginius, dalyvavo išvykose į 

tarptautinius turnyrus Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje. 

Per 2019 metus puikių rezultatų pasiekė laisvųjų imtynių skyriaus ugdytiniai. Net 15 šio 

skyriaus mokinių tapo šalies pirmenybių ar čempionatų nugalėtojais ar prizininkais. Imtynininkas 

Karolis Grigelaitis su savo mokytoja Vaida Puidaite atstovavo Lietuvos komandai Europos jaunių 

olimpinio festivalio varţybose Baku (Azerbaidţanas). Dviračių sporto skyriaus 4 mokiniai pakviesti 

kandidatais į Lietuvos rinktinę. Mokytojo Artūro Ţemaitaičio ugdytiniai po pavasarį organizuotos 

sezono pasirengimo sportinės stovyklos Ispanijoje vasarą demonstravo puikius rezultatus. 

Lengvaatlečiai ir šachmatininkai taip pat dţiugino sėkmingais startais, uţimdami prizines vietas 

respublikinėse varţybose. Kiek sunkiau kovoti su miestų komandomis sekėsi stalo tenisininkams, 

komandinių sporto šakų atstovams – futbolininkams ir krepšininkams, dar tik pradedantiesiems 

buriuotojams. 

Ugdytinių rezultatai vertinami pagal pasiektus sportinius rezultatus bei įvykdytas 

meistriškumo pakopas. 2019 metais Lietuvos sporto federacijų organizuotose varţybose iškovota: 

imtynėse – 15, dviračių sporte – 6, lengvojoje atletikoje – 3, šachmatų sporte – 2 medaliai, įvykdyti 

89 meistriškumo pakopų reikalavimai. 

2019 metais darbuotojai aktyviai dalyvavo dalykiniuose kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo 

kursuose ir seminaruose, įgijo naujų kompetencijų, dalijosi patirtimi su kolegomis. Mokykloje dirba 

ir vyresni, didelę patirtį turintys, specialistai ir jauni, energingi mokytojai, aktyviai ieškantys 

naujovių ir jas pritaikantys savo darbe. Vis daugiau mokytojų savo darbe naudoja kompiuterius ir 

kitas šiuolaikines technikos priemones (planuojant veiklas, vykdant ugdymo procesą, rašant 

nuostatus, pildant protokolus). 

Didelę mokyklos veiklos dalį sudarė rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų 

įtraukimas į sportinę veiklą, bendradarbiavimas su fizinio aktyvumo mokytojais. Mokyklos vadovai 

ir mokytojai visus mokslo metus organizavo ir vykdė rajono savivaldybės mokyklų ţaidynes. 2018–

2019 m. m. ţaidynių programą sudarė 43 sporto šakų varţybos, o mokyklų komandos nugalėtojos 

atstovavo rajono savivaldybę Lietuvos mokyklų ţaidynių zoninėse, tarpzoninėse ir finalinėse 

varţybose. Iš viso šiame masiniame projekte dalyvavo virš 1000 bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių. 
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Rajono savivaldybės fizinio aktyvumo mokytojams teikėme metodinę ir praktinę pagalbą, 

dalijomės gerąja patirtimi, skatinome daugiau dėmesio skirti mokinių fizinei veiklai ir raginome 

aktyviau dalyvauti sporto renginiuose, skirtuose mokiniams. Bendravimą ir bendradarbiavimą 

stiprinome sveikatingumo ţygyje pasienio ruoţu „Per paţinimą – sveikatos link“. 

 

 

 

 

Asignavimų valdytojo veiklos rezultatai. 

Vilkaviškio rajono sporto mokyklai skirti asignavimai 2019 metams: 

Eil. 

Nr. 

Gautos ir panaudotos lėšos  Suma (Eur) Pastabos 

1. Lėšos iš savivaldybės biudžeto, iš jų: 343 000 Steigėjo lėšos 

1.1 Darbo uţmokesčiui ir socialiniam 

draudimui 

294 000 Steigėjo lėšos 

1.2 Kitoms išlaidoms 44 000 Steigėjo lėšos 

1.3 Ilgalaikiam turtui įsigyti 5 000 Steigėjo lėšos 

2. Lėšos iš valstybės biudžeto, iš jų: 15 208 Valstybės lėšos 

2.1 Darbo uţmokesčiui ir socialiniam 

draudimui 

15 208 Valstybės lėšos 

2.2 Kitoms išlaidoms 0-  

2.3 Ilgalaikiam turtui įsigyti 0-   

3. Uždirbtos lėšos už teikiamas paslaugas 11 403 Spec. lėšos 

4. Lėšos iš kitų šaltinių 548 Parama, 

2% GPM 

5. Lėšos projektui ES (NVŠ) 19 798 ES lėšos 

6. Lėšos vaikų užimtumo programoms  1 213 Steigėjo lėšos 

Iš viso: 391 170  

 

2019 metų gruodţio 31 d. duomenimis likutinė įstaigos turto vertė: 

- ilgalaikio materialiojo turto vertė sudarė 30 977 Eur; 

- trumpalaikio turto (inventoriaus ir kt.) vertė sudarė 26 636 Eur. 

2019 m. mokykla įsigijo mikroautobusą „Citroen Jumpy“ (5 000 Eur), dovanų gavo 

„Optimist“ klasės burinę valtį (1 400 Eur) ir pasigamino anstatą ant priekabos valtims veţti (678 

Eur). 

2019 m. gruodţio 31 d. Vilkaviškio rajono sporto mokyklos biudţeto lėšų kreditinis 

įsiskolinimas tiekėjams sudarė 973 Eur. Darbuotojams, VMI ir VSDFV – įsiskolinimų nebuvo. 

Didţiausia dalis įsiskolinimų tiekėjams sudarė skola  uţ patalpų nuomą. 

III. Veiklos įgyvendinimas. 

2019 m. Vilkaviškio rajono sporto mokyklos tikslai ir prioritetai įgyvendinti. Veikla vyko 

telkiant bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, planuojant pokyčių poreikį. Mokyklos 

veiklos srityse vyravo vertybinės nuostatos: mokymasis, kūrybiškumas, bendravimas ir 

bendradarbiavimas, pagarba ir tolerancija ugdytiniams, mokytojams, tėvams, kitiems bendruomenės 

nariams. Mokyklos kultūra formuojama laikantis tobulėjimo, lygiateisiškumo, pagarbos ir 

tolerancijos principų. Stiprinant mokyklos įvaizdį, plečiant mokyklos švietėjišką veiklą, tobulinant 

ugdymo aplinką mokyklos mokiniai ir mokytojai rajono savivaldybėje, šalyje ir uţsienyje 

organizavo / dalyvavo varţybose, turnyruose ir kituose sporto renginiuose. Stiprėjo mokyklos 

įvaizdis rajone, šalyje bei uţsienyje. Svarbu ne tik rezultatai, bet ir jų pasiekimo būdai. Pagal turimą 

materialinę bazę ir ţmogiškuosius išteklius, pasiekėme optimalių ugdymo rezultatų. 

Apie mokyklos 2019 metais veiklas ir mokinių pasiekimus pasidalinome rajoniniame 

laikraštyje „Santaka“, mokyklos interneto svetainėje (https://smvilkaviskis.lt) ir socialinio tinklo 

„Facebook“ paskyroje. 
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IV. Kita informacija. Planuojami pokyčiai. 

Aktualiausias mokyklos uţdavinys 2020 metais – sudaryti palankias sąlygas mokiniams 

sportuoti ir plėtoti jų gebėjimus. Mokyklos bendruomenė laukia statomo sporto komplekso 

uţbaigimo ir funkcionavimo pradţios, nes tai garantuos kokybišką, nenutrūkstamą ir vientisą 

sportininkų rengimo procesą. Tikime, kad galėsime uţtikrinti kokybišką, aprūpintą šiuolaikine 

sporto įranga, ugdymą. 

_________________________ 
 


