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S P R E N D I M A S  

DĖL PRITARIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI 

 

2022 m. birţelio 30 d. Nr. B-TS-1125 

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 veiklos reglamento, patvirtinto Vilkaviškio rajono 
savivaldybės tarybos 2020 m. gruodţio 23 d. sprendimu Nr. B-TS-607 „Dėl Vilkaviškio rajono 
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 302 punktu, Biudţetinių ir viešųjų įstaigų, 
kurių savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų 
metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu 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“, atsiţvelgdama į Vilkaviškio rajono sporto 

mokyklos 2022-05-23 raštą Nr. SD-106, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ţ i a: 
Pritarti Vilkaviškio rajono sporto mokyklos 2021 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 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRITARTA 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

2022 m. birţelio  30  d. sprendimu Nr. B-TS-1125 

  

  

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Vadovo žodis 

           Mokyklos vizija – šiuolaikiška, atvira neformaliojo sportinio ugdymo institucija, tenkinanti 
mokinių saviraiškos ir fizinio aktyvumo poreikius ir rengianti aukšto meistriškumo sportininkus. 

Mokyklos misija – teikti optimalias sąlygas mokinių saviraiškai per sportą, fiziniam 
aktyvumui ir sportiniam meistriškumui bei sveikatingumui siekti; ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę, 
puoselėti dvasines, psichines ir fizines ţmogaus galias; diegti visą gyvenimą išliekantį pomėgį 
sportuoti; ieškoti talentingų sportininkų; uţtikrinti saugią ugdymui(si) aplinką. 

Mokyklos ugdomosios veiklos pagrindinė vertybė – ugdytinis, kuriam sudarytos sąlygos 
ugdytis ir puoselėti savo gebėjimus. Dėmesys ir pagarba skiriama kiekvieno mokinio pasiekimams, 

aktyviam jo dalyvavimui neformalioje veikloje. 

          Vilkaviškio rajono sporto mokykla (toliau – Mokykla) veikia pagal nuostatus, patvirtintus 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. B-TS-888. 

Mokykla teikia neformaliojo vaikų švietimo paslaugas ir įgyvendina pradinio sportinio 
ugdymo, meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo programas. Sportinė veikla Mokykloje 
organizuojama pagal 8 sporto šakų sportinio ugdymo programas. Mokinių registre uţregistruoti 435 

mokiniai, dalyvaujantys Mokyklos veikloje. Iš jų 24 lanko dviejų sporto šakų pratybas. 
Mokiniai ugdomi gyvenantys ne tik Vilkaviškyje, Kybartuose, Pilviškiuose ir Virbalyje, bet 

atvyksta į uţsiėmimus iš aplinkinių vietovių: Bartninkų, Graţiškių, Pilviškių, Sūdavos, Virbalio, 
Alvito, Ţaliosios gyvenviečių. 2021 m. vaţiavimo autobusais bilietais naudojosi 30 mokinių (apie 7 
proc. visų Mokyklos mokinių). Pavėţėjimo paslaugą teikė Vilkaviškio autobusų parkas. Į varţybas 
ir kitus renginius mokiniai buvo veţami Mokyklos autobusu. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2021 metų rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. B-TS-892 

nustatytas 5 Eur atlyginimo dydţio mokestis uţ Mokykloje teikiamą neformalųjį vaikų švietimą.  
Nuo mokesčio atleista 30 mokinių (7 proc.): 25 mokinių šeimos gauna socialinę pašalpą, (5,85 
proc.) ir 5 mokiniai turi negalią (1,16 proc.). 
 Mokykloje 2021 m. dirbo 26 pedagoginiai ir 7 nepedagoginiai darbuotojai (30,17 etato). 

Pedagoginiams darbuotojams buvo skirta 17,42 pareigybės (etato) dalis. Nepedagoginiams 

darbuotojams skirtos 12,75 pareigybės (etato): vyriausiajam finansininkui – 1 pareigybė (etatas), 
sekretoriui – 1 pareigybė (etatas), vairuotojui – 1 pareigybė (etatas), valytojams – 4,5 pareigybės 
(etato), sveikatos prieţiūros specialistui – 0,25 pareigybės (etato). Ugdymo proceso organizavimą ir 
valdymą atliko darbuotojai (direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui), kuriems skirtos 2 
pareigybės (etatai). Visi pedagogai įgiję aukštąjį išsilavinimą: 8 suteikta vyresniojo mokytojo, 10 
metodininko ir 1 eksperto kvalifikacinės kategorijos.  

 

Veiklos tikslų įgyvendinimas 

 2021 metais Mokykla nuosekliai įgyvendino 2021–2023 metų strateginiame ir 2021 metų 
veiklos planuose iškeltus tikslus ir uţdavinius. 
 1 strateginis tikslas. Tobulinti ugdymo kokybę, sudarant galimybes kiekvienam vaikui 
realizuoti savo gebėjimus: 
 1 uždavinys. Skatinti vaikų motyvaciją ugdytis. 
 Mokykla siekė kiekvieno mokinio asmeninės paţangos ir ugdymo kokybės, skatino vaikų 
kūrybiškumą ir saviraiškos ugdymą(si). Į ugdymą buvo integruotos veiklos paţintinei, kūrybinei, 
socialinei, pilietinei kompetencijoms plėtoti. Ugdytiniams buvo sudarytos sąlygos puoselėti savo 
gebėjimus tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu ugdymo būdais. Įvairios diferencijuotos uţduotys, 
individualios ar grupinės veiklos sudarė sąlygas vaikų motyvacijai ugdytis. Dirbant nuotoliniu 



būdu, mokytojai koregavo ugdymo turinį, numatė skirtingas uţduotis ir veiklas skirtingų gebėjimų 
mokiniams ar jų grupėms, vykdė netradicinius uţsiėmimus mokykloje, kitose aplinkose. Abipusis 

mokytojo ir mokinio veiksmų suderinamumas bei vientisumas buvo pagrįstas bendradarbiavimu ir 
pasitikėjimu, kūrybiniu ir nuolatiniu veiklų atnaujinimu. 
 Mokytojų vykdomų treniruočių vadybos tobulinimas, nuolatinis mokinių ugdymo(si) 
motyvacijos skatinimas, moderni aplinka ir nuotolinio ugdymo(si) iššūkių suvaldymas leido 
palaikyti gerus treniruočių lankomumo rodiklius. 
 Mokykloje didelį dėmesį mokytojai skyrė mokinio asmeninės paţangos stebėsenai. Mokinių 
ugdymo(si) funkcinių rodiklių lygis buvo nustatomas fizinio pasirengimo testavimu. Dukart per 

metus (rugsėjį ir birţelį) organizuotas kontrolinių normatyvų laikymo procesas. Rezultatai fiksuoti 
sportinio darbo planavimo ir apskaitos ţurnale. Stebimas ilgalaikis mokinio rodiklių augimas ir 
paţanga. 
 2 uždavinys. Tobulinti mokytojų pedagogines ir plėtoti bendrąsias kompetencijas. 
 Mokyklos mokytojai ir vadovai aktyviai ir noriai tobulino savo didaktines kompetencijas, 

kvalifikaciją kėlė mokymuose, seminaruose bei konferencijose. Įgytas ţinias ir gebėjimus taikė 
mokinių ugdyme, nuotoliniam mokyme, bendradarbiavime, o taip pat komunikacijose su mokiniais 

ir jų tėvais. 
 Karantino metu mokyklos vadovai su mokytojais tarpusavyje organizavo vaizdo konferencijas 

per ,,Zoom” programą, dalijosi darbo patirtimi, organizuojant ugdymo procesą, konsultavosi, 
sprendė problemas dėl dalies mokinių įsitraukimo bei dalyvavimo nuotoliniame ugdymo procese, 
savarankiško ugdymosi grįţtamojo ryšio trūkumo. 
 Vadovai didelį dėmesį skyrė kiekvienam mokytojui refleksinio veiklos įsivertinimo metu, 
aptariant ir įvertinant 2020 / 2021 m. veiklos rezultatus, kvalifikacijos ir pedagoginės veiklos 
tobulinimo kryptis. 

 2021 metais Mokyklos atestacijos komisija 1 mokytojui suteikė mokytojo metodininko ir 1 
mokytojo eksperto kvalifikacines kategorijas. 

 3 uždavinys. Puoselėti mokinių saviraiškos kompetencijas. 
 Mokykla dalyvavo edukacinėse programose, įgyvendino projektus. Mokytojai  skatino 
mokinius sportuoti, rūpintis savo fiziniu pajėgumu, sveikata, aktyviu poilsiu, skleidė ugdytiniams 

teorines ţinias apie sveiko gyvenimo būdo puoselėjimą, siekė išmokyti laiko planavimo, 
įsivertinimo, komandinio darbo, kūrybiškumo. Sportinėse stovyklose, sveikatingumo projektuose, 
vaikų vasaros poilsio programose, prevenciniuose renginiuose įgytos kompetencijos turėjo įtakos 
mokinių ugdymo(si) paţangai, asmenybės formavimuisi. 

Parengtas ir sėkmingai įgyvendintas visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 
projektas ,,Vaikų sveikatingumo ugdymas ir mokymas plaukti”, vaikų vasaros poilsio programa 

,,Vaivorykštė – 2021”, vykdytas kartu su Vilkaviškio policijos komisariatu prevencinis vaikų gatvės 
krepšinio 3x3 turnyras ,,Vasarą sportuok, ţaisk ir būk saugus”, organizuotos sportinės stovyklos 
imtynininkams, dviratininkams, buriuotojams, atviri turnyrai, renginiai, skirti Europos judumo 

savaitei ,,BeActive”, Kalėdinis bėgimas ,,Nuo eglutės – prie eglutės” ir kiti.  
 Mokykloje didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių aukštesniųjų gebėjimų ugdymui. Jiems 
sudarytos galimybės mokykloje įgytas fizines galias pasitikrinti šalies sporto ţaidynėse, 
čempionatuose ir pirmenybėse, tarptautiniuose turnyruose. Mokyklos varţybinė veikla yra išplėtota, 
o jos ugdytiniai 2021 metais pasiekė aukštų rezultatų Lietuvos vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo ir 
suaugusiųjų čempionatuose. 
 2021 m. Mokyklos ugdytiniai iškovojo nugalėtojų vardus šalies jaunių buriavimo čempionate,  
atstovavo Lietuvą pasaulio jaunių buriavimo čempionate Vokietijoje, šachmatininkė tapo Lietuvos 
šachmatų greitųjų ir ţaibo čempionatų laimėtoja (M12 amţiaus grupėje),  Lietuvos laisvųjų imtynių 
ir moterų imtynių čempionatuose bei jaunių ţaidynėse iškovoti 34 medaliai: 8 aukso, 8 sidabro ir 18 
bronzos. Pergalių netrūko dviratininkų, lengvaatlečių, stalo tenisininkų startuose. 
 2 strateginis tikslas. Telkti mokyklos bendruomenę modernios, sveikos ir saugios aplinkos 
kūrimui:  
 1 uždavinys. Skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp mokytojų, mokinių, tėvų. 



Vertinant mokykloje dirbančių darbuotojų profesionalumą, įsipareigojimus, reiklumą sau, 
dėmesys buvo skiriamas gero mikroklimato darbo aplinkoje kūrimui ir bendravimo kultūros 
puoselėjimui. Mokyklos vadovai skatino mokytojus stiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su 
mokiniais ir jų tėvais. Mokytojai organizavo ugdytinių pasiekimų ir treniruočių lankomumo 

aptarimą. Mokiniai ir tėvai buvo kviečiami dalyvauti įvairiuose mokyklos sporto renginiuose: vyko 
bendros mokinių ir tėvų varţybos, tėvai stebėjo savo vaikų dalyvavimą varţybose, aktyviai 
dalyvavo šeimų ţingsnių rinkimo konkurse, virtualioje viktorinoje apie sportą, naujojo Vilkaviškio 
sporto ir pramogų centro atidarymo šventėje. Mokyklos bendruomenės nariams rugpjūtį mokyklos 
vadovai organizavo edukacinę išvyką į paţintinę ekskursiją po naujai pastatytą Druskininkų 
sportininkų rengimo centrą. 

Valstybinė darbo inspekcija rugsėjį atliko psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą 
darbuotojams. Anoniminio anketavimo būdu nustatyta, kad rizika mokykloje priimtina. 

 2 uždavinys. Puoselėti partnerystę sveikatingumą stiprinančiose veiklose. 
 Mokykla nuolat stiprino ir plėtojo partnerystę su vietos bendruomene, išorinėmis 
organizacijomis, nuolatiniais socialiniais partneriais, aplinkinių rajonų bei šalies neformaliojo vaikų 
švietimo mokyklomis, sporto federacijomis, įstaigomis ir klubais. Partneriškas bendradarbiavimas 

vyko su Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklomis ir vaikų darţeliais, 
Vilkaviškio muzikos mokykla, Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centru, Visuomenės sveikatos biuru, 
Marijampolės sporto centru, Druskininkų sporto centru ir kt. 
 3 uždavinys. Kurti modernią, saugią, sportuoti skatinančią ugdymo(si) aplinką. 
 Pastačius naują Vilkaviškio sporto ir pramogų centrą, pagerėjo Mokyklos sporto 
infrastruktūra, darbo sąlygos mokyklos administracijai ir sportuojantiems. Naujos, šiuolaikiškai 
įrengtos ir saugiems ugdymo(si) poreikiams pritaikytos mokyklos patalpos bei įsigytos ugdymo(si) 
priemonės leido dirbti moderniau ir inovatyviau, pagerėjo mokyklos emocinis mikroklimatas. 
Mokytojai ir mokiniai sėkmingai bei tikslingai naudojo naujus sportinius įrenginius, inventorių, 
ugdymo(si) priemones kasdieniame ugdymo procese, patraukliau pateikė ugdomąją medţiagą. 
Įsigyta futbolo, krepšinio kamuolių, stalo teniso rakečių. Su tėvų – rėmėjų parama nupirkta „RS 

Feva XL RACE“ klasės jachta. Mokyklos technologinė bazė atnaujinta tik iš dalies. Dalis 
suplanuotų priemonių nebuvo įsigyta dėl spec. lėšų stygiaus (nuotolinio ugdymo metu mokiniai uţ 
ugdymo paslaugą mokėjo 50 proc. mokestį). 
 Mokyklos administracija ir mokytojai savo veiklos ir mokinių pasiekimų rezultatus skelbė 
viešojoje erdvėje – mokyklos bei Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėse, mokyklos 
,,Facebook“ paskyroje, Vilkaviškio krašto laikraštyje ,,Santaka”.  
 

Veiklos rezultatų vertinimas 

Mokyklai 2021-ieji metai buvo darbingi, kupini permainų ir iššūkių metai. Svarbūs 
sprendimai įstaigai buvo direktorių pasikeitimas ir Vilkaviškio sporto ir pramogų centro atidarymas. 
Dţiugina tai, kad po daugelio laukimo metų mokykla turi modernias sporto salių erdves, 
šiuolaikišką inventorių ir sporto įrenginius. Šio objekto laukėme ne vieną dešimtmetį, todėl tikime, 
kad permainos padės sukurti tinkamiausią sporto plėtros strategiją ir kursime naują mokyklos 
veiklos bei galimybių etapą. 
 Ugdymo procesas iki birţelio mėnesio buvo organizuojamas nuotoliniu būdu. Mokyklos 

interneto svetainėje buvo pateiktos taisyklės, instrukcijos, nurodymai ir rekomendacijos dėl 
nuotolinio ugdymo(si) mokiniams ir jų tėvams. Mokytojai tinkamai pasiruošė nuotoliniam darbui, 
nuotolinių pratybų kokybė tenkino mokyklos bendruomenę. Karantinas paskatino ieškoti ir atrasti 
naujų bendravimo galimybių. Jis ,,pasitarnavo“, plečiant socialines komunikacijos erdves, sudarė 
sąlygas bendradarbiauti, organizuoti kitokias veiklas, išgirsti bendruomenės balsą ir spręsti 
iškilusias problemas. Pasitelkę visus intelektualinius ir ekonominius išteklius, įgyvendinome 
išsikeltus tikslus, uţdavinius ir numatytas priemones, tačiau mokinių ugdymas ilgą laiko tarpą vyko 
nuotoliniu būdu, todėl veiklos rezultatų vertinimo kriterijų analizės daryti būtų neteisinga dėl 
susidariusios situacijos. 

Pandemija iš esmės pakeitė sporto bendruomenės veiklas ir tai turėjo neigiamos įtakos, ypač 
komandų kokybiškam ugdymui(si), tačiau stebimas ir teigiamas aspektas dėl ugdymo organizavimo 



COVID-19 sąlygomis – tai betarpiškesnis bendravimas, uţsimezgęs gilesnis tarpusavio ryšys tarp 
mokinių, mokytojų ir tėvų. 

Metų pradţioje buvo organizuotas geriausius sportinius rezultatus 2020 metais pasiekusių 
visų mokyklos sporto skyrių mokinių pagerbimas – apdovanojimas vardiniais marškinėliais, 
paţymėtais mokyklos logotipu. 

Sporto rėmimo fondui 2021 metais Mokykla parengė projektą „Buriavimas Vilkaviškyje: nuo 
vaikų mokymo iki masiškumo“, tačiau finansavimo negavo. 

Kartu su Vilkaviškio rajono savivaldybe nuo 2021 metų įgyvendiname ES lėšomis 
finansuojamą projektą „Jaunimo sporto ir fizinio aktyvumo didinimas, skatinant vietos valdţios 
institucijų ir bendruomenių įtraukimą pasienio regione“. 
  

Kita informacija 

Finansiniai ištekliai. 
Duomenys apie Mokyklos paskutinių dviejų metų finansavimą: 

Eil. 

Nr. 

Gautos-panaudotos lėšos 2020 m. gauta 

ir panaudota 

(eurais) 

2021 m. gauta ir 

panaudota (eurais) 

Palyginus 2021 m. 

su 2020 m. 

(eurais)+ - 

1. Lėšos iš Savivaldybės 
biudţeto, iš jų: 

346 554,00 416 822,00 +70 268,00 

1.1. Darbo uţmokesčiui ir 
socialiniam draudimui 

312 554,00 370 400,00  +57 846,00 

1.2. Kitoms išlaidoms 28 600,00 37 422,00 +8 822,00 

1.3 Ilgalaikiam turtui įsigyti 5 400,00 9 000,00 +3 600,00 

2. Lėšos iš valstybės biudţeto, 
iš jų: 

19 678,00 12 205,00 -7 473,00 

2.1. Darbo uţmokesčiui ir 
socialiniam draudimui 

19 678,00 12  205,00 -7 473,00 

2.2. Kitoms išlaidoms 0 0  

2.3. Ilgalaikiam turtui įsigyti 0 0  

3. Uţdirbtos lėšos uţ teikiamas 
paslaugas 

10 242,00 11 237,00 +1 161,00 

4. Lėšos iš kitų šaltinių 139,00 5 000,00 +4 861,00 

5. Lėšos projektui ES  2 092,00 9 943,00 +7 851,00 

6. Lėšos vaikų uţimtumo 
programoms 

8 903,00 1 589,00 -7 314,00 

  387 608,00 456 796,00  

 

2021 m. gruodţio 31 d. duomenimis likutinė Mokyklos turto vertė buvo: 
- ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sudarė 5 105 988 Eur; 
- trumpalaikio turto (inventoriaus ir kt.) vertė sudarė 21 726 Eur. 

           2021 m. Mokykla įsigijo 1 burinę valtį, 5 dviračius ir švieslentės LED juostą uţ 12 010 Eur 
(biudţeto lėšos – 9 000 Eur).  

           2021 m. Mokyklos biudţeto lėšų kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams sudarė 17 647 Eur. 
           Didţiąją dalį įsiskolinimų tiekėjams sudarė skola uţ komunalines paslaugas. Pateikti 

duomenys rodo mokyklos finansavimo didėjimą. Valstybės biudţeto lėšų padidėjimo prieţastis – 

pedagogų pareiginės algos koeficientų didinimas. Savivaldybės biudţeto lėšos išaugo dėl MMA 
padidėjimo, didesnio darbo uţmokesčio darbuotojams, padidėjusių išlaidų komunalinėms ir kt. 
paslaugoms.   

______________________ 


