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STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi 

rezultatai bei rodikliai) 

Atsižvelgiant į Širvintų sporto centro strateginį ir 2020 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 2020 m. spalio 1 d. lankė 244 mokiniai. 2020 m. pasiekta, kad 74 mokinių įvykdė 

meistriškumo pakopų rodiklius, parengta 18 Lietuvos rinktinės nariai. Puikūs metų sportiniai 

pasiekimai šalies ir tarptautinėse varžybose. Iškovoti Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, 

jaunučių ir vaikų čempionų bei prizininkų medaliai. 2020 m. surengta 12 sporto varžybų, kuriose 

dalyvavo 591 dalyviai, išmokyti plaukti 40 vaikai.  

Paskelbus Lietuvoje karantiną, mokytojai susidūrė su aktualiais mokymo įšūkiais. Karantino 

laikotarpiu treniruotės buvo vedamos nuotoliniu būdu naudojant įvairias mokymo ir socialinių tinklų 

platformas. Mokymosi tempas nebuvo toks intensyvus, todėl nutarta didesnį dėmesį skirti aktyviam 

vaikų vasaros poilsio organizavimui. Parašytas projektas ir laimėtas finansavimas vasaros stovyklų 

organizavimui, surengtos 8 stovyklos, kuriose dalyvavo 104 mokiniai. Šešių stovyklų vaikai 

stovyklavo Šventojoje prie jūros, dvejos stovyklos vyko Širvintų rajone. Stovyklose dalyvavo ne tik 

sporto centro auklėtiniai, bet ir rajono gyventojų vaikai. Visi vaikai gavo nemokamą nakvynę, 

maitinimą, buvo apmokami ekskursijų bilietai, kelionės išlaidos. 

2. Tobulinti ugdymo aplinką. 

2020 m. rugsėjo mėn. 15  d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-185 sporto 

centrui perduota valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise naujuoju baseinu. Atsidarius naujam 

baseinui žymiai pagerėjo vaikų lankančių plaukimo treniruotes ugdymo sąlygos. Gavus papildomai 

lėšų iš projekto įsigyta priemonių plaukimo treniruočių tobulinimui, tokių kaip plaukimo parašiutas, 

gumos, plaukimo vamzdeliai, lopetėlės, vandensvydžio vartai, kamuoliai, lentelės, ląstai. Nupirkta 

10 futbolo kamuolių, skirtukų, treniruočių kilnojami futbolo vartai, sportinė apranga. Lengvosios 

atletikos sportininkams nupirkta startukai. Žolės riedulio sportininkams nupirktos vartininkų 

apsaugos, bei naujos žaidėjų aprangos. Stalo teniso sportininkams aprangos, raketės, kamuoliukai. 

Krepšininkams nauji kamuoliai bei aprangos varžyboms.  

Nuolat prižiūrimas valdomos turtas. Šukuojama ir valoma universalios dangos aikštelė, bei 

futbolo stadionas, atsakingai prižiūrimas jo parengimas tinkamam naudojimui. Atlikti smulkūs 

remonto darbai stalo teniso salėje, atnaujintos Širvintų atviros jaunimo erdvės patalpos: žaidimų ir 

savanorių kambarys, perdažytos sienos, primontuota lentyna, bei įrengta sieninė spinta. Didžiojoje 

salėje ant sienos nupieštas erdvės logotipas.  

3. Tobulinti sporto mokytojų profesinį pasirengimą. 

2020 m. sporto centro mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Pedagogas.lt 

nuotoliniu būdu organizavo kursus: „Kaip ugdome ateities lyderius: emocinis intelektas „VS“ 



dirbtinis intelektas“, „EMA startas: nuo registracijos iki rezultato analizės“, „Nestabilus ryšys: 

santykiai ir ugdymas nuotoliniu mokymo metu“, „Kokio lytiškumo ugdymo nori mokiniai ir ką gali 

mokytojai“,  „Mokytojo ir mokinio ryšys: pažinti, suprasti, sutarti“, „Apie vaikų pyktį“, „Video 

konferencijų įrankiai ir mokymosi platformos nuotoliniam mokymui“, „Nuotolinis mokymas. Kaip 

pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą“, „Nuotolinis mokymas – kaip išgyventi tėvams“. 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras organizavo seminarus: „Kūrybiškas metodinio priemonių 

pritaikymas ikimokyklinukų veikloje“, „Efektyvūs mokymo metodai“, „Medijų edukacija 

mokyklose: naujos saviraiškos ir tarpusavio bendravimo formos“. Ukmergės švietimo pagalbos 

mokyklos vykdomi kursai „Darbas pamokoje naudojant TRX funkcinius treniruoklius“. 

„Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai“. 

„Sugebėjimų įtaka sėkmei stalo tenise“, VšĮ sportininkų mokymo centro seminarai „Viskas apie 

tempimo pratimus“, „Laikysenos svarba gyvenime ir sporte“, „Tarpinis badavimas, keto, mažo 

angliavandenių kiekio dietos – jų privalumai ir trūkumai pritaikomumas sporte“. „Atletų mitybos ir 

fizinių krūvių derinimo strategijos“, „Lokomaciniai gyvūnų imitavimo pratimai, sveikatingumo ir 

sporto treniruotėse“, „Y ir Z kartos, darbas su jaunąja karta, kaučingo pagrindai sporte“, „Lietuvos 

žolės riedulio trenerių seminaras“. Lietuvos olimpinės akademijos mokymai „Olimpinis ugdymas 

neformaliajame švietime“. 

4. Plėtoti sportinę veiklą bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tarpe. 

Širvintų sporto centras turėjo vykdyti Širvintų rajono mokyklų žaidynes, Lietuvos mokyklų 

žaidynių zonines, tarpzonines varžybas. Paskelbus Lietuvoje karantiną, numatytos varžybos buvo 

sustabdytos.  

 

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, 2020 metais buvo vykdomas projektas „Vasarok su sportu“, kurio 

metu Širvintų rajone buvo surengtas paplūdimio tinklinio turnyras, jame dalyvavo 2 vyrų/vaikinų ir 

14 mišrių komandų iš Rokiškio, Jonavos, Ukmergės, Vilniaus ir Širvintų, viso 52 tinklininkai. 

Rugpjūčio 1 dieną vyko naktinis neoninis krepšinis, kurio metu krepšinio mėgėjai susirinko iš 

Širvintų r., Ukmergės bei Vilniaus. Iš viso turnyre dalyvavo 8 komandos, viso 24 krepšininkai. 

Rugpjūčio 9 dieną vyko mažojo futbolo turnyras, tai dar vienos projekto „VasarOK su sportu'20“ 

varžybos, dalyvavo 7 komandos iš Širvintų r. ir Maišiagalos, viso 56 futbolininkai. Projektą 

vainikavo elektrinių paspirtukų slalomo varžybos. Slalome visi dalyviai buvo suskirstyti į dvi grupes: 

iki 14 metų ir nuo 14 metų. Iki 14 metų grupėje dalyvavo 4 dalyviai, o grupėje nuo 14 metų net 7 

dalyviai. 

Organizavome sporto renginius jubiliejiniam miesto gimtadieniui paminėti „Sportuojančios 

Širvintos“. Jėgas buvo galima išmėginti netradicinėse sporto rungtyse: milžiniškame kube, 

pripučiamame smigbole, pripučiamame bėgtakyje, pavažinėti triračiais, šaudyti iš lanko, dalyvauti 

„Nirvana fitness“ kvėpavimo treniruotėje ir rankų lenkimo varžybose. Mažieji rajono gyventojai 

galėjo varžytis paspirtukų varžybose. Rajono gyventojus ir svečius kvietėme pasigrožėti Širvintomis, 

pasiplaukiojant katamaranu. 

Bendradarbiaujant su sveikatingumo studija „Balansas“ rugsėjo 19 d. Širvintų mieste buvo 

suorganizuotas ryškiomis spalvomis nuspalvintas renginys „Spalvingas bėgimas“. „Spalvingas 

bėgimas“ buvo smagi savaitgalio pramoga, kurios svarbiausia idėja - skatinti fizinį aktyvumą ir 

aktyvų gyvenimo būdą, o ne varžymąsi. Fiziškai aktyvus laiko praleidimas turi kelti teigiamas ir 

malonias emocijas. Renginio dalyviai buvo pakviesti įveikti 4 trasas, kiekvienam pagal galimybes. 

Mažiausius kvietėme bėgti 600 m atkarpą, pradinių klasių mokinių laukė 1095 m atstumas, o 

vyresnieji įveikė 2500 m trasą. Skatindami visos visuomenės fizinį aktyvumą nepamiršome ir 



vyresnių bendruomenės narių, kurie gausiai prisijungė prie 4000 m bėgimo. Gausybę judrių emocijų 

vaikams sukėlė Kakės Makės erdvė, o 100 metrų kliūčių ruožą bandė įveikti ir maži, ir dideli. 

 

 

  2. Plėtoti sportinę veiklą seniūnijose.  

  Širvintų sporto centras atsakingas už sporto klubų finansavimą. Lėšos Širvintų rajono kūno 

kultūros ir sporto projektams iš dalies finansuoti yra numatomos Širvintų sporto centro biudžete. 

2020 m. paraiškas pateikė ir finansavimas buvo skirtas penkiems sporto klubams:  

1. Širvintų futbolo klubui „Širvintos“, 

2. Širvintų sporto klubui, 

3. Širvintų stalo teniso ir teniso sporto klubui; 

4. Širvintų žolės riedulio klubui „Inta“; 

5. Širvintų sporto klubui „Briedis“. 

Širvintų sporto centras atsakingas už naudojimosi stadionu organizavimą. Širvintų futbolo 

stadionas buvo numatytas išnuomoti 43-ejoms varžybos, dalis varžybų dėl paskelbto karantino 

Lietuvoje buvo atšauktos.    

 

3. Informavimo priemonėmis skatinti gyventojus užsiimti kūno kultūra ir domėtis 

sveika gyvensena. 

Apie centro veiklą reguliariai talpinau centro interneto svetainėje www.sirvintusportas.lt, 

socialiniame Facebook paskyroje, 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.    

 

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. Kuruoti 

suaugusiųjų 

sportą. 

Įgyvendintas 

kūno kultūros ir 

sporto projektų 

dalinio 

finansavimo iš 

Savivaldybės 

biudžeto tvarkos 

aprašas. 

Skirtas 

finansavimas sporto 

klubams. 

2020 m. buvo finansuojami 5 sporto 

klubai, kuruojama gautų lėšų 

panaudojimas ir atsiskaitymas. Lėšas 

gavo šie klubai: 

1. Širvintų futbolo klubui „Širvintos“, 

2. Širvintų sporto klubui, 

3. Širvintų stalo teniso ir teniso sporto  

4. klubui; 

5. Širvintų žolės riedulio klubui „Inta“; 

6. Širvintų sporto klubui „Briedis“. 
 

1.2. Organizuoti 

rajonui aktualius 

sporto renginius. 

1. Sporto 

renginiai Širvintų 

miesto šventės 

metu.  

2. suorganizuotos 

rajono tinklinio, 

krepšinio, futbolo, 

Įvykę renginiai, jų 

aprašymai, dalyvių 

skaičius, straipsniai 

spaudoje.  

 

1. 2020 m. liepos 21 d. Širvintų miesto 

šventės metu vyko sporto renginiai 

„Sportuojančios Širvintos“ 

https://www.facebook.com/events/1576

446555852114/?active_tab=discussion 

2. 2020 m. vasaros laikotarpiu buvo 

vykdomas projektas „Vasarok su 

sportu“, kurio metu buvo 

http://www.sirvintusportas.lt/
https://www.facebook.com/events/1576446555852114/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/1576446555852114/?active_tab=discussion


stalo teniso 

pirmenybės. 

organizuojamos tinklinio, naktinio 

krepšinio, mažojo futbolo, paspirtukų 

slalomo varžybos.  

https://www.facebook.com/events/1644

852882350882/?active_tab=discussion 

3. Rugsėjo 19 d. suorganizuotas 

„Spalvotas bėgimas“, dalyviai buvo 

pakviesti įveikti 4 trasas - 600 m 

atkarpą, pradinių klasių mokinių laukė 

1095 m atstumas, o vyresnieji įveikė 

2500 m trasą ar 4000 m bėgimo.  

Visi renginiai paskelbti Sporto centro, 

Širvintų rajono savivaldybės 

internetinėje svetainėje, Facebook 

paskyroje, spaudoje. 

1.3. Inicijuoti 

papildomą lėšų 

pritraukimą. 

Parengti bent tris 

projektus 

veikloms vykdyti, 

inventoriui įsigyti 

ar bazių plėtrai. 

Parengti ir pateikti 

projektai. 

1. Dalyvauta „Širvintų rajono 

savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir 

kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų 

finansavimo“ projekte. Skirtas 

finansavimas vaikų vasaros stovykloms 

30000 Eur; 

2. Jaunimo užimtumo skatinimas per 

neformalųjį ugdymą: „Judu pirmyn“, 

laimėta 700 Eur; 

3. Parengtas projektas Sporto rėmimo 

fondui „Renginiai Širvintų rajone“, 

gautas finansavimas 11395,00 Eur. 

Viso 2020 m. per projektus pritraukta 

lėšų - 42095 Eur. 

 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

- - 

 

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

- - 

 

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 

- - - - 

 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 

 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 

https://www.facebook.com/events/1644852882350882/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/1644852882350882/?active_tab=discussion


(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

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

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

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

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

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

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

 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai ☐ 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai x 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 

Nepatenkinamai 

☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi 

 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

8. 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) 

8.1.   

8.2.   

8.3.   

8.4.   

8.5.   

 

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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 



9.1. 

9.2. 

9.3. 

 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. 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) 

 

11. 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) 

 


