
 
 

 

ŠIRVINTŲ SPORTO CENTRO 

LAIKINAI EINANČIOS DIREKTORIAUS PAREIGAS ALINOS ZAPOLSKIENĖS 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2019-01-10 Nr.  

Širvintos 
 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

 

Atsižvelgiant į Širvintų sporto centro 2018 m. veiklos plano išsikeltą tikslą: „Sudaryti sąlygas visiems norintiems vaikams sportuoti ir 

užtikrinti ugdymo kokybę“, buvo iškelti šie uždaviniai: 

1. Sudaryti sąlygas vaikams lankyti centre kultivuojamų sporto šakų treniruotes. 

Įgyvendinant šį uždavinį, vaikams sudarytos galimybės pasirinkti iš 6 kultivuojamų sporto šakų. Viso dirba 10 mokytojų. 7 – mokytojai 

metodininkai, 3 – vyresnieji mokytojai. 3 – žolės riedulio, 2 – futbolo, 2 – stalo teniso, 1 – plaukimo, 1 – lengvosios atletikos, 1 – krepšinio 

mokytojas. Viso sporto centrą 2018 m. spalio 1 d. lankė 230 mokinių. 2018 m. pasiekta, kad 90 mokinių įvykdė meistriškumo pakopų rodiklius, 

parengta 24 Lietuvos rinktinės nariai. Kontrolinius normatyvus išlaikė 88,8 proc. mokinių. Puikūs metų sportiniai pasiekimai šalies ir tarptautinėse 

varžybose. Iškovoti Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų čempionų bei prizininkų medaliai. Surengta sporto varžybų – 41. 

Dalyvavo 2404 dalyviai. Išmokyti plaukti 30 vaikų. Surengtos 4  stovyklos, kuriose dalyvavo 115 Centro auklėtinių.  

2. Tobulinti ugdymo aplinką. 

Siekiant įgyvendinti išsikeltą uždavinį, buvo parengti projektai iš kurių gauta papildomai lėšų. Iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo 

„Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas“ - gauta 4000,00 Eur., Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo „Sporto bazių priežiūra ir plėtotė“ – gauta 

9000,00 Eur., Lietuvos futbolo federacija, parama 10 futbolo kamuolių ir futbolo vartai 3x2. Įsigyta: baseino robotas, stalo teniso inventoriaus, 

stalo teniso stalų komplektai, atsarginių žaidėjų suoleliai su stogu, aprangų komplektai, rankų apsaugos žolės rieduliui, futbolo inventoriaus, stalo 

teniso robotas, plaukimo reikmenys, salės bortai žolės rieduliui, futbolo vartai. Siekiant išspręsti susidariusią transporto problemą, kai nėra su kuo 

vykti į varžybas, nes varžybos dažniausiai vyksta savaitgaliais ir skirtingoms sporto šakoms reikia važiuoti į skirtingus miestus buvo nupirktas 

automobilis Opel Vivaro. 

3. Tobulinti sporto mokytojų profesinį pasirengimą. 

Sporto centro mokytojai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose, tokiuose kaip: „Pagalbos teikimas staigios mirties ištiktam žmogui“, 

„Raktas į sėkmę“, „Vertinimas fiziniame ugdyme“. Centre yra vienas tarptautinės kategorijos teisėjas, vienas – nacionalinės, parengti 8 kitų 

kategorijų teisėjai.  

4. Plėtoti sportinę veiklą bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tarpe. 
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Širvintų sporto centras vykdė Širvintų rajono mokyklų žaidynes, Lietuvos mokyklų žaidynių zonines, tarpzonines, finalines varžybas. 

„Odinio kamuolio“ turnyrą, kuriame žaidė įvairaus amžiaus rajono vaikai.  

 

Antrasis tikslas „Plėtoti kūno kultūrą ir sportą rajone, sudaryti palankią aplinką rajono gyventojams laisvalaikio užimtumui, kūno 

kultūrai ir sportui bei sveikatos stiprinimui. Šiam tikslui pasiekti buvo išsikelti šie uždaviniai: 

1. Populiarinti įvairių sporto šakų rajono pirmenybes, sporto šventes, atminimo varžybas ir kitus renginius.  

Įgyvendinant šį uždavinį, 2018 metais Širvintų rajone buvo surengtas krepšinio 3x3 turnyras, krepšinio pirmenybės, paplūdimio tinklinio 

turnyras, tinklinio pirmenybės, futbolo 5x5 turnyras, futbolo pirmenybės, stalo teniso pirmenybės, įvairios plaukimo, futbolo, žolės riedulio 

varžybos, neįgaliųjų žaidynės, daug dalyvių pritraukė bėgimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, kuriame dalyvavo daugiau 

kaip 300 bėgikų. Širvintų miesto šventės buvo organizuojamos baidarių irklavimo varžybos, bėgimas Širvintų miesto garbei, linksmosios rungtys, 

tokios kaip: burbulinis futbolas, pripučiamas kubas, šeimų safari lenktynės, pripučiamas bėgimo takelis. 

2. Plėtoti sportinę veiklą seniūnijose.  

Siekiant įgyvendinti šį uždavinį buvo parengtas projektas ir gauta 1250,00 Eur. iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo „XI Lietuvos 

seniūnijų žaidynių I etapo organizavimas“. Projekto tikslinė grupė: moterys ir vyrai, dirbantieji, bedarbiai, pensininkai. Dalyvių amžius: nuo 18 

metų ir vyresni. Žaidynių metu vidutiniškai dalyvavo po 15-25 gyventojų iš kiekvienos seniūnijos. Viso virš 100 žmonių. 

3. Informavimo priemonėmis skatinti gyventojus užsiimti kūno kultūra ir domėtis sveika gyvensena. 

Apie centro veiklą reguliariai talpinau centro interneto svetainėje www.sirvintusportas.lt, rašiau straipsnius į rajono žiniasklaidą. Tęsiau 

tikslingą bendradarbiavimą su socialiniais partneriais: Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklomis, ikimokyklinėmis įstaigomis, sporto šakų 

federacijomis, žiniasklaida, ugdytinių tėvais, aptarnaujančiomis įstaigomis, rėmėjais. Socialinius partnerius kviečiau į renginius, varžybas.    
 

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.Pasirengti ir 

užtikrinti sklandų 

perėjimą prie etatinio 

pedagogų darbo 

apmokėjimo. 

1.1.1. Įgyvendintos 

etatinio apmokėjimo 

nuostatos 

1.1.1. Perengti pedagogų 

pareigybių aprašai. 

2. Papildytos ir /ar pakeistos 

pedagogų darbo sutartys. 

3. Atnaujinta/parengta darbo 

apmokėjimo tvarka.  

1.1.1. Parengti mokytojų pareigybių aprašymai ir darbuotojai 

su jais supažindinti pasirašytinai, patvirtinta 2018-09-11 l. e. 

direktoriaus pareigas įsakymu Nr. V-93-(1.3). Paskelbti 

mokyklos internetinėje svetainėje. 

1.1.2. Pakeisti mokytojų darbo sutarčių atitinkami punktai, 

2018-09-12 l. e. direktoriaus pareigas įsakymu Nr. P-27-(1.3), 

http://www.sirvintusportas.lt/
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P-28-(1.3), P-29-(1.3), P-30-(1.3), P-31-(1.3), P-32-(1.3), P-

33-(1.3), P-34-(1.3), P-35-(1.3), P-36-(1.3). 

1.1.3. Atnaujinta Širvintų sporto centro darbo apmokėjimo 

sistema, patvirtinta 2018-05-16 l. e. direktoriaus pareigas 

įsakymu Nr. V-98-(1.3), supažindinta pasirašytinai. 

Sėkmingai ir laiku įvestas etatinis apmokėjimas. Nei vienam 

mokytojui atlyginimas nesumažėjo.   

1.2. Įgyvendinti 

Asmens duomenų 

apsaugos reglamentą. 

1.2. 1.Įstaigoje 

užtikrintas Asmens 

duomenų apsaugos 

reglamentų 

reikalavimų 

laikymasis. 

1.2.1. Supažindinta įstaigos 

bendruomenė su pasikeitusiais 

reikalavimais asmens duomenų 

apsaugos srityje. 

1.2.2. Atnaujinta vidaus teisės 

aktai asmens duomenų apsaugos 

klausimais. 

1.2.3. Nustatytos procedūros, 

kaip bus prašomas, gaunamas ir 

užfiksuojamas duomenų 

subjekto sutikimas dėl asmens 

duomenų naudojimo konkrečiais 

tikslais. 

1.2.1. Širvintų sporto centro darbuotojai buvo supažindinti 

susirinkimo metu.  

1.2.2. Parengtas „Širvintų sporto centro darbuotojų asmens 

duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo tvarkos 

aprašas“, patvirtinta 2018-09-25 l. e. direktoriaus pareigas 

įsakymu Nr. V-62-(1.3), darbuotojai su juo supažindinti 

pasirašytinai. 

1.2.3. Procedūros aptariamos „Širvintų sporto centro 

darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos 

įgyvendinimo tvarkos aprašas“ V skyriuje, „Asmens duomenų 

subjekto teisės“ 

1.3. Sukurti Sporto 

centro plėtros 

strategiją 

Planingai, efektyviai 

įgyvendinti Sporto 

centro strateginius 

tikslus. 

IV ketv. Parengtas sporto centro 

2019-2021 metų strateginis 

planas. 

Parengtas Širvintų sporto centro strateginis planas 

2019–2021 metams ir pateiktas pritarimui. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  -  - 
 

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

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

Parengti ir įgyvendinti 8 projektai: 

1. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo „Sporto inventoriaus ir įrangos 

įsigijimas“ - gauta 4000,00 Eur.,  

Įvykdytų projektų dėka įsigyta 4 komplektai stalo teniso stalų, 

nupirktas robotas baseino dugnui valyti, nauji futbolo vartai, 

atsarginių židėjų suoliukai, ir kt. Organizuojami renginiai 
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2. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo „Sporto bazių priežiūra ir plėtotė“ – 

gauta 9000,00 Eur.,  

3. Lietuvos futbolo federacija, parama 10 futbolo kamuolių  

4. Lietuvos futbolo federacija, parama futbolo vartai 3x2. 

5. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo „XI Lietuvos seniūnijų žaidynių I 

etapo organizavimas“, gauta 1250,00 Eur. 

6. „Vaikų gynimo diena-aktyviai“, gauta 750 Eur. 

7. Širvintų rajono neįgaliųjų sporto varžybos, gauta 400 Eur. 

8. Jaunimo erdvės atidarymas – jaunimo saviraiškai, gauta 900 Eur. 

9. MOTFESTAS- mini motyvacijos festivalis Širvintose, gauta 600 Eur. 

Širvintų rajono gyventojiems. Iš viso iš projektų gauta 

papildomai 18.000 Eur.,  

 

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.- - - - 
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi.  
 

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

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
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7. 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) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ___________________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

IV 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.   

9.2.   

9.3.   

9.4.   

9.5.   
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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. 

 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

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

 

 

 

 


