
 
 

 

ŠIRVINTŲ SPORTO CENTRO 

LAIKINAI EINANČIOS DIREKTORIAUS PAREIGAS ALINOS ZAPOLSKIENĖS 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2020-01-20 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 strateginį ir 2019 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 2019 m. spalio 1 d. lankė 236 mokiniai. 2019 m. pasiekta, kad 111 mokinių įvykdė meistriškumo 

pakopų rodiklius, parengta 26 Lietuvos rinktinės nariai. Kontrolinius normatyvus išlaikė 89,5 proc. 

mokinių. Puikūs metų sportiniai pasiekimai šalies ir tarptautinėse varžybose. Iškovoti Lietuvos 

suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų čempionų bei prizininkų medaliai. 2019 m. surengta 

30 sporto varžybų, kuriose dalyvavo 1458 dalyviai, išmokyti plaukti 35 vaikai, surengtos 4 

stovyklos, kuriose dalyvavo 115 mokinių.  

2. Tobulinti ugdymo aplinką. 

Siekiant įgyvendinti išsikeltą uždavinį, buvo parengtas ir laimėtas projektas „Sporto 

inventoriaus ir įrangos įsigijimas“, kuris finansuojamas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. 
Siekiama nupirkti kokybišką įranga, treniruoklius, sunkiosios atletikos salei. Norint mokyti vaikus 

plaukti ar organizuoti mankštas vandenyje neįgaliesiems, reikia pakelti baseino dugną, todėl siekiame 

nupirkti pakylą, kuri leis pakelti baseino dugną viename plaukimo takelyje. Bendra laimėta ir tinkamų 

finansuoti projekto išlaidų suma sudaro 60471,00 eurų. 

2019 m. nupirkta 20 futbolo kamuolių, aikštės žymeklių, sportinės aprangos bei priemonių, 

skirtingos paskirties atitinkančios dalyko turinį. Nuolat prižiūrimos sporto bazės. Šukuojama ir valoma 

universalios dangos aikštelė. 2019 m. pastatyta 5 m. aukščio tvora, kad sulaikytų iššokantį kamuoliuką 

ir saugotų gyventojų turtą.  

3. Tobulinti sporto mokytojų profesinį pasirengimą. 

Sporto centro mokytojai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo kursuose, tokiuose kaip: žolės 

riedulio seminarai mokomosios treniruotės, antidopingo seminaras „certification of completio I run 

clean“, LSTA seminaras „Sugebėjimų įtaka sėkmei stalo tenise“. Užsiima savišvieta. Centre yra 

vienas tarptautinės kategorijos teisėjas, vienas – nacionalinės, parengti 8 kitų kategorijų teisėjai.  

4. Plėtoti sportinę veiklą bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tarpe. 

Širvintų sporto centras vykdė Širvintų rajono mokyklų žaidynes, Lietuvos mokyklų žaidynių 

zonines, tarpzonines varžybas. Širvintų rajonas 2018 - 2019 m. m. iškovojo III vietą. Širvintų pradinė 

mokykla tryliktąjį kartą įsijungė į Lietuvos mokyklų žaidynes ir tryliktąjį kartą savo pogrupyje tapo 

pirmosios vietos laimėtoja. Širvintų „Atžalyno“ progimnazija tapo Lietuvos mokyklų žaidynių 

Progimnazijų ir pagrindinių mokyklų trečiosios grupės nugalėtoja, prizininke ir I vietos laimėtoja.  
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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, 2019 metais Širvintų rajone buvo surengtas paplūdimio tinklinio 

turnyras, kuriame dalyvavo 10 vyrų ir 3 moterų komandos, viso 26 tinklininkai. Tinklinio 

pirmenybėse žaidė 6 komandos, tai yra dalyvavo 60 rajono sportininkų. Futbolo pirmenybėse 

varžėsi 6 komandos, sportavo 60 rajono futbolininkų. Stalo teniso pirmenybės, įvairios plaukimo, 

futbolo, žolės riedulio varžybos, neįgaliųjų žaidynės, daug dalyvių pritraukė bėgimas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, kuriame dalyvavo daugiau kaip 550 bėgikų. Širvintų 

miesto šventės metu buvo organizuojamas pirmasis Širvintų maratonas, kuriame bėgo beveik 600 

žmonių. Puikiai pavykusį maratoną galima drąsiai vadinti tarptautiniu, nes jame dalyvavo 21 latvis, 

du ukrainiečiai, viešnia iš Baltarusijos, iš tolimojo Tailando, kraštiečiai iš Norvegijos ir Danijos. 

Liepos 6 d. naujajame Širvintų miesto stadione vyko didžiulė futbolo šventė, kurioje dalyvavo 100 

vaikų iš visos Lietuvos, tarp jų ir 20 Širvintų sporto centro futbolininkų.  

  2. Plėtoti sportinę veiklą seniūnijose.  

Rajone sportinę veiklą vykdo 9 sporto klubai. Lėšos Širvintų rajono kūno kultūros ir sporto 

projektams iš dalies finansuoti yra numatomos  Širvintų sporto centro biudžete. Penkiems sporto 

klubams per projektus skirtas finansavimas. 

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. Organizuoti 

rajonui aktualius 

sporto renginius. 

1.1. Kovo 11-osios 

bėgimas. 

1.2. Širvintų rajono 

seniūnijų žaidynės.  

1.3. Širvintų rajono 

neįgaliųjų sporto 

žaidynės. 

1.1.1-3 Įvykę 

renginiai, jų 

aprašymai, dalyvių 

skaičius, straipsniai 

spaudoje.  

 

 

1.1.1.1. Suorganizuotas Kovo 11-

osios bėgimas. Sulaukęs virš 500 

dalyvių. 

https://www.facebook.com/pg/Sirvint

usportocentras/photos/?tab=album&a

lbum_id=1210715542424961 

 

1.1.2.2. Širvintų rajono seniūnijų 

žmonėms buvo liepos 19 d 

suorganizuota paplūdimio tinklinio 

turnyras. Varžybose dalyvavo 10 

vyrų ir 3 moterų komandos. 

http://www.sirvintusportas.lt/
https://www.facebook.com/pg/Sirvintusportocentras/photos/?tab=album&album_id=1210715542424961
https://www.facebook.com/pg/Sirvintusportocentras/photos/?tab=album&album_id=1210715542424961
https://www.facebook.com/pg/Sirvintusportocentras/photos/?tab=album&album_id=1210715542424961
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https://www.sirvintos.lt/lt/naujienos/

5/sportas.-neigalieji-varzesi-del-

medaliu:13696 

 

1.1.3.3. Gegužės 25 d. Širvintų 

sporto centras organizavo Širvintų 

rajono neįgaliųjų sporto žaidynes. 

Įvairiose rungtyse varžėsi virš 50 

žaidynių dalyvių. Dalyviai varžėsi 

smiginio, baudų metimo, krepšinio 

3x3, šaškių, šaudymo rungtyse. 

https://www.sirvintos.lt/lt/naujienos/

5/sportas.-papludimio-tinklinio-

turnyras-sirvintu-rajono-

savivaldybes-administracijos-taurei-

laimeti:13852 

Visi renginiai paskelbti Sporto 

centro, Širvintų rajono savivaldybės 

internetinėje svetainėje, Facebook 

paskyroje, spaudoje.  

2. Suorganizuoti 

vaikų vasaros 

stovyklą. 

2.1. Sudaryti 

galimybę vaikams 

užimti aktyvia veikla 

vasaros atostogų 

metu. 

2.1.1. Stovyklų, 

dalyvių skaičius, 

straipsniai spaudoje. 

2.1.1.1 Surengtos 4 stovyklos. 

Du kartus Širvintų sporto centro 

auklėtiniai vyko į trijų dienų stovyklą 

Šventojoje, jaunieji sportininkai rytus 

pradėdavo mankštomis, maudėsi 

jūroje, sportavo stadione, bėgo 

krosus. Dalyvavo 16 sportininkų. 

Dviejų dienų stovykla „Jaunasis 

Olimpietis“ su nakvyne sporto 

centre, dalyvavo 25 mokiniai. 

Rugpjūčio mėnesį buvo 

organizuojama 3 dienų Respublikinė 

žolės riedulio stovykla "Patirtis ir 

Jaunystė", dalyvavo 60 žmonių. 

3. Inicijuoti 

papildomą lėšų 

pritraukimą.  

3.1. Parengti bent tris 

projektus veikloms 

vykdyti, inventoriui 

įsigyti ar bazių 

plėtrai. 

3.1.1. Parengti ir 

pateikti projektai.  

3.1.1.1. Parengti ir laimėti projektai: 

1. Širvintų rajono neįgaliųjų sporto 

varžybos, gauta 400 Eur. 

2. Fizinio aktyvumo skatinimas 

mobiliojo darbo metu, gauta 900 Eur. 

3. Širvintų atviros jaunimo erdvės 

ataskaitinis vakaras ir vienerių metų 

gimtadienis, gauta 700 Eur. 

4. Sporto rėmimo fondo lėšomis 

finansuojamas sporto projektas 

„Įrangos įsigijimas“, gauta 60471,00 

Eur. 

Bendra pritrauktų lėšų suma 62471 

Eur.  
 

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) 

https://www.sirvintos.lt/lt/naujienos/5/sportas.-neigalieji-varzesi-del-medaliu:13696
https://www.sirvintos.lt/lt/naujienos/5/sportas.-neigalieji-varzesi-del-medaliu:13696
https://www.sirvintos.lt/lt/naujienos/5/sportas.-neigalieji-varzesi-del-medaliu:13696
https://www.sirvintos.lt/lt/naujienos/5/sportas.-papludimio-tinklinio-turnyras-sirvintu-rajono-savivaldybes-administracijos-taurei-laimeti:13852
https://www.sirvintos.lt/lt/naujienos/5/sportas.-papludimio-tinklinio-turnyras-sirvintu-rajono-savivaldybes-administracijos-taurei-laimeti:13852
https://www.sirvintos.lt/lt/naujienos/5/sportas.-papludimio-tinklinio-turnyras-sirvintu-rajono-savivaldybes-administracijos-taurei-laimeti:13852
https://www.sirvintos.lt/lt/naujienos/5/sportas.-papludimio-tinklinio-turnyras-sirvintu-rajono-savivaldybes-administracijos-taurei-laimeti:13852
https://www.sirvintos.lt/lt/naujienos/5/sportas.-papludimio-tinklinio-turnyras-sirvintu-rajono-savivaldybes-administracijos-taurei-laimeti:13852


4 
 

 

Užduotys / veiklos 
Poveikis švietimo 

įstaigos veiklai 

 1. Kuruojamas suaugusiųjų sportas. 2019 m. buvo finansuojami 5 

sporto klubai, kuruojama gautų lėšų panaudojimas ir atsiskaitymas. 

Lėšas gavo šie klubai: 

Širvintų futbolo klubas Širvintos 

Širvintų sporto klubas 

Širvintų stalo teniso ir teniso sporto klubas 

Širvintų žolės riedulio klubas Inta 

Širvintų sporto klubas Briedis 

2. Kuruojama veikla naujajame Širvintų futbolo stadione. Vykdomų 

varžybų bei treniruočių grafikų sudarymas. Renginių koordinavimas 

bei vykdymas. Pastatų priežiūra.   

Pabaigus mokymosi 

programą Sporto centre 

auklėtiniai turi galimybę 

tęsti sportinę veiklą 

klubuose.   

 

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 x 

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. Strateginis mąstymas ir pokyčių valdymas. 
 

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas   Alina Zapolskienė 2020-01-20 

 

 


