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Širvintos 

 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Atsižvelgiant į Širvintų sporto centro strateginį planą, kuris patvirtintas Širvintų rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 9-142 ir Širvintų sporto 

centro 2022 metų veiklos planą, kuris patvirtintas Širvintų sporto centro direktoriaus 2022 m. vasario 

07 d. Nr. V-18-(1.3) 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. 

2022 metais viso dirbo 10 mokytojų. 

 

Mokytojų 

skaičius 

Pagal kvalifikacines 

kategorijas 

Pagal sporto šakas 

10 7 – mokytojai metodininkai 

1 – vyresnysis mokytojas 

2 – mokytojai 

 

 

2 – žolės riedulio 

2 – futbolo 

2 – stalo teniso 

2 – plaukimo 

1 – lengvosios atletikos 

1 – krepšinio 

 

Sporto centro sporto šakų skyrius lankė 324 mokiniai (2022 m. spalio 1 d.). 

Mokinių skaičiaus kaita: 

Sporto šaka 
2018-2019 m. m. 2019-2020 m. m. 2020-2021 m. m. 2021-2022 

Mokinių Grupių Mokinių Grupių Mokinių Grupių Mokinių Grupių 

Žolės 

riedulys 

66 5 62 5 38 3 43 3 

Futbolas 51 4 48 4 67 5 64 5 

Stalo tenisas 33 4 31 4 30 4 36 4 

Plaukimas 41 3 35 3 106 8 114 8 

Lengvoji 

atletika 

6 1 6 1 9 1 9 1 

Krepšinis 44 3 45 3 55 4 58 4 

Iš viso 241 20 227 20 305 25 324 25 

 

Grupių ir mokinių skaičiaus struktūra (2022-10-01) 

Sporto šaka 

Mokymo grupių/mokinių skaičius 
Viso 

grupių, 

mok., val. 

Pradinio 

 rengimo 

Meistriškumo 

 ugdymo 

Meistriškumo 

tobulinimo 

1 m. 2 m. 1 m. 2 m.  3 m. 4 m.  5 m. 1 m. 2 m. 

Futbolas 
2/28 

16 
 

2/24 

20 
  

1/12 

4 
   

5/64 

40 

Žolės 

riedulys 
  

1/18 
 

 
  

1/12 

8 

1/13 

12 

3/43 

29 9  

Stalo tenisas 
 1/14 1/8 1/10   

 
1/4 

12 
 

4/36 

 9 9 12   42 



Plaukimas 
2/27 

8 

3/43 

16 

2/27 

12 

1/17 

8 
     

8/114 

44 

Lengvoji 

atletika 

    
1/9 

5 
 

   
1/9 

5 
      

Krepšinis 
2/27 

8 

1/16 

6 

1/15 

8 
      

4/58 

22 

Iš viso: 6/82 5/73 7/92 2/27 1/9 1/12 - 2/16 1/13 
25/324 

182 

 

81 mokinys įvykdė meistriškumo pakopų rodiklius, parengta 19 Lietuvos rinktinės narių. Puikūs 

metų sportiniai pasiekimai šalies ir tarptautinėse varžybose. Iškovoti Lietuvos suaugusiųjų, 

jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų čempionų bei prizininkų medaliai.  

Per metus surengtos 7 aukšto meistriškumo sporto varžybos, kuriose dalyvavo 372 dalyviai ir 

33 fizinio aktyvumo renginiai (mėgėjų, draugiškos varžybos, šventės, konkursai), kuriuose dalyvavo 

950 dalyvių, išmokyti plaukti 88 mokiniai.  

 

Mokinių kontingentas pagal mokymosi įstaigas. 

Mokymosi įstaiga 2022-10-01 

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija 55 

Širvintų „Atžalyno” progimnazija 69 

Širvintų pradinė mokykla 138 

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija 23 

Vilniaus r. Maišiagalos LVD gimnazija 12 

  
 

2022 metai sporto pasiekimai. 
 

Sporto 

šaka 
Varžybų pavadinimas, užimta vieta 

Žolės 

riedulys 

Europos jaunimo čempionatas II div. – 3 v. 

Lietuvos vyrų čempionatas  – 2 v. 

Lietuvos vyrų u. p. čempionatas  – 2 v. 

Lietuvos jaunimo pirmenybės – 4 v. 

Lietuvos jaunių u. p. pirmenybės – 2 v. 

Europos klubų čempionų taurė II div. (2 mokinės žaidė) 

Tarptautinis U-14 turnyras Čekijoje, 2 vieta 

Lietuvos moterų čempionatas A div. – 2 v. 

Lietuvos moterų u. p. čempionatas A div. – 3 v. 

Lietuvos U-18 pirm. – 1 v.  

Lietuvos mokinių U-14 pirmenybės – 2 v.  

Lietuvos mokinių U-12 pirmenybės – 3 v. 

 
Stalo 

tenisas 
Lietuvos jaunių k. čempionatas – 6-8 v. 

Lietuvos jaunučių čempionatas – 1, 2, 3 v. 

Tarptautinis turnyras Lenkijoje – 2 v. komanda 

Tarptautinis turnyras Utenoje – 1, 2, 3 v.  

Lietuvos vyrų 4 lygos k. čempionatas – 1 v. 

V.Variakojo taurė – 3 v. komanda 

Lietuvos vaikų komandinės pirmenybės – 2 v.  

 Lietuvos Olimpinių vilčių pirmenybės – 2 v. dv. varž. 

 
Lengvoji 

atletika 
Panevėžio m. atviras jaunučių čempionatas – 1 ir 3 v. 

Šiaulių m. jaunučių trikovių taurė – 1 v.                                    

Biržų r. jaunučių, jaunimo čempionatas – 2 v., 3 v.  

Marijampolės apskrities jaunučių čempionatas – 2 v., 3 v. 



Panevėžio SC jaunučių čempionatas  – 2 v., 3 v. 

 

Futbolas 

 

Utenos apskrities U-9 pirmenybės – 3 v. 

Utenos apskrities U-13 pirmenybės – 2 v., 3 v. 

Regioninės moterų lygos čempionatas – 2 v. 

Lietuvos moterų I lygos čempionatas – 5 v. 

Vilniaus regiono vaikų (2008 m. g.) čempionatas – 3 v. 

 

Krepšinis 

 

Sostinės KL Vitiron 2005 m. g. pirmenybės  – 1 v. 

Sostinės KL Vitiron 2013 m. g. pirmenybės  – 5 v. 

Širvintų r. krepšinio pirmenybės – 4 v. 

 

Plaukimas 

 

Elektrėnų plaukimo pirmenybės – 1 v., 2 v., 3 v. 

A. Žvirblio taurė - 1 v., 2 v., 3 v. 

Marijampolės plaukimo čempionatas – 2 v., 3 v. 

Pasvalio SM varžybos – 1 v., 3 v. 

Lietuvos regionų taurė – 2 v., 3 v. 

Rokiškio m. atviros vaikų pirmenybės –  2 v. 

 

            Vasaros atostogų metu organizuotos 9 stovyklos, kuriose dalyvavo 127 mokiniai. Mokiniai 

stovyklavo prie jūros, Nidoje, Biržuose, Šventojoje, Birštone, Širvintų rajone. Surengtos pažintines 

ekskursijos. Sportinėse stovyklose dalyvavo sporto centro auklėtiniai, dienos stovyklose galėjo 

dalyvauti visi norintys. 

2. Tobulinti ugdymo aplinką. 

Širvintų sporto centras panaudos pagrindai valdo perduotą turtą esantį Vilniaus g. 81, 

Širvintos. Modernioje treniruoklių salėje turi galimybę sportuoti ne tik visi rajono gyventojai, bet ir 

bendradarbiaujant su rajono bendrojo lavinimo mokyklomis, sudarytos galimybės mokiniams vesti 

fizinio ugdymo pamokas. Mokiniai jau spėjo susipažinti su naujais treniruokliais, kurių pagalba 

galima ugdyti jėgą, greitį ir ištvermę kitokioje aplinkoje. Darbas su treniruokliais – tai nauja patirtis 

fizinio ugdymo pamokose. Treniruoklių salėje dirba salės treneris. 

Treniruoklių salėje esančioje Širvintų sporto centre (Kalnalaukio g. 41) noriai sportuoja visi 

rajono gyventojai, bei sudarytos galimybės nemokamai sportuoti visiems sporto centro vaikams. 

Universali sporto salė pritaikyta krepšiniui, tinkliniui, salės futbolui, rankiniui, tenisui, 

įrengta nauja aerobikos salė. Tame pačiame komplekse veikia plaukimo baseinas su pirtimis, 

sūkurine vonia, kaskadomis, vaikų zonomis, treniruoklių salė. Įrengtos ir visos reikalingos 

pagalbinės patalpos, dušinės, persirengimo kambariai, trenerių, administracijos patalpos, 

automobilių stovėjimo, vaikų žaidimų aikštelės. Atsidarius naujajam sporto kompleksui žymiai 

pagerėjo vaikų lankančių krepšinio, stalo teniso, futbolo treniruotes ugdymo sąlygos. Jame nuolat 

sportuoja rajone veikiantys sporto klubai.  

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

futbolo stadionas, atsakingai prižiūrimas jo parengimas tinkamam naudojimui. Per 2022 m. nupirkta 

inventoriaus žolės riedulio, stalo teniso, plaukimo, futbolo, krepšinio inventoriaus, atnaujintos 

sportininkų aprangos. 

Nuo naujų mokslo metų pradžios pradėjome naudoti sporto organizacijos valdymo platformą, 

kuri padeda patogiai bei greitai planuoti tvarkaraščius, sekti užsiėmimų lankomumą, yra 

automatizuota mokėjimų administravimo platforma, įrankis pats sukuria mokėjimus ir išsiunčia 

priminimus, taip pat lengva dalintis visa reikiama informacija su treneriais, auklėtiniais bei tėvais,  

3. Tobulinti sporto mokytojų profesinį pasirengimą. 

Sporto centro mokytojai nuolat kelia savo kompetencijas dalyvaudami įstaigos, kaip 

besimokančios bendruomenės, ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo veiklose: stebėdami ir aptardami 

ugdomąsias veiklas, reflektuodami praktinę veiklą, dalindamiesi patirtimi dalykinėse grupėse. 

Dalyvaudami neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklose: neformalaus švietimo programose, 

seminaruose, konferencijose, projektuose. Trenerių išklausyti kursai: „Jėgos ir galingumo 

testavimas, treniravimo ir planavimo naujovės“, „Pliometrinių pratymų  ir nestabilaus paviršiaus 

priemonių taikymo galimybės ir principai“, „Ištvermės treniravimo technologijos ir ištvermės 

testavimas netiesioginiu būdu“, „Kvėpavimų pratimų taikymas sporte“, „Optimali pramankšta ir 



atvėsimas“, „TRX diržų ir elastinių gumų panaudojimas neformaliojo sportinio švietimo 

užsiėmimuose ir fizinio ugdymo treniruotėse“, „Judesių tikslumo, jausmo, kinestezijos, 

propriorepcijos treniravimas“, „Stuburo skausminai sindromai sporte, prevencinės galimybės ir jų 

taikymas“, „Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“, „Europen sport platform“, „Olimpinių 

vertybių ugdymas“, Tarptautiniai stalo teniso mokymai, „Naujausios fizinio aktyvumo tendencijos“. 

4. Plėtoti sportinę veiklą bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tarpe. 

Širvintų sporto centras vykdo Lietuvos mokyklų žaidynių varžybas, Širvintų rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų varžybas. Įstaigos bendradarbiauja - dalyvauja organizuojamuose projektuose. 

Bendrojo lavinimo mokykloms sudaryta galimybė lankyti nemokamai baseiną.  

 

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.  

• 2022 metais Širvintų rajono gyventojams organizavome jau tradicija tapusį Kovo 11-

osios pagarbos bėgimą. Kovo 11-ąją širvintiškiai, miesto svečiai, bėgimo mėgėjai ir gerbėjai 

minėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną! Šią ypatingą dieną – mūsų šalies šventė, 

bet nelikome abejingi ir tam, kas vyksta Ukrainoje. Todėl tradicinis, jau šeštus metus iš eilės 

vykdomas pagarbos bėgimas šiemet skirtas išreikšti palaikymą už savo šalį kovojantiems 

ukrainiečiams. Beveik 400 bėgikų – nuo mažiausių iki vyriausių. Nuo trumpiausios 750 m 

trasos iki ilgiausios 3,2 km., dalyvavo bėgime. 

• Liepos mėnesį Lietuvos metų sporto mieste Širvintose vyko - Širvintų maratonas. 

Tarptautinis renginys, sukvietęs per 300 bėgikų, apdovanotas puikiu, saulėtu, bet ne per 

karštu oru, pavyko puikai. Sulaukėme svečių iš Latvijos, Ukrainos, Norvegijos, Švedijos na, 

ir žinoma Lietuvos.  

• Birželio mėnesį Širvintų sporto centre praūžė Lietuvos jaunimo rankų lenkimo 

čempionatas. Įvykis ir renginys – įspūdingas, sukvietęs dalyvius iš viso Lietuvos. 

• Dar vienas didelis renginys Širvintose – riedučių maratonas. Riedučių sporto mylėtojai, 

jėgas galėjo išmėginti riedučių maratone. Kas nebuvo pasiruošė įveikti maratono, galėjo 

dalyvauti pusmaratonyje ar įveikti 9 km. distanciją. Vaikai įveikė 1 km. nuotolį. 10 metų 

Lietuvoje nevykusios varžybos į Širvintas pritraukė ne mažą būrį entuziastų, įvairias 

distancijas įveikė per 150 dalyvių ne tik iš Lietuvos, bet ir Latvijos. 

• Liepos 23 d. nuo pat ryto daugybė širvintiškių ir miesto svečių būriavosi ant pėsčiųjų 

tilto – ne tik pajusti gaivų vasaros vėją, bet ir stebėti azartiškas, spalvingas, triukšmingas ir 

įspūdingas drakono valčių varžybas. 

• Vasaros dienomis Širvintose vyko paplūdimio tinklinio varžybos.       

• Lapkričio mėnesį Širvintų sporto centre vyko Širvintų rajono neįgaliųjų sporto 

žaidynės. Dalyviai varžėsi smiginio, baudų metimo, krepšinio 3x3, šaškių, stalo teniso, 

estafečių rungtyse. Visi dalyvavę žaidynėse apdovanoti atminimo dovanomis, nugalėtojai – 

medaliais. Po sporto varžybų visi stiprinosi kibinais, pakviesti paplaukioti baseine. Jau 

tradicija tapusios varžybos, dalyvius ne tik skatina siekti sportinio rezultato pagal savo 

galimybes, bet ir puiki proga pasimatyti, pabendrauti, pasidžiaugti vieni kitais, gerai praleisti 

laiką. Renginys dalinai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis. 

• 2022 m. lapkričio mėnesį startavo Širvintų rajono pirmenybės. Pirmenybių tikslas - 

populiarinti krepšinio, tinklinio, futbolo sportą Širvintų rajono gyventojų tarpe, užimti 

gyventojų laisvalaikį, propaguoti sveiką gyvenimo būdą. Išaiškinti pajėgiausias rajono 

komandas. Varžybos vykdomos Širvintų sporto centro sporto salėje (Kalnalaukio g. 41). 

Pirmenybėse dalyvauja visi rajone anksčiau gyvenę ir šiuo metu gyvenantys gyventojai, 

susibūrę į komandas. 

• Lapkričio mėnesį organizavome moksleivių krepšinio lygos pirmąjį 3×3 etapą 

Širvintose. Sulaukti bene 100 vaikinų/merginų komandų Iš visos Lietuvos. Renginio metu 

svečiai taip pat galėjo nemokamai dalyvauti kineziterapijos testavimuose, kurie orientuoti į 

kūno balanso tyrimus. Buvo organizuojamas nemokamas edukacinis seminaras Širvintų 



rajono kūno kultūros mokytojams, treneriams ir visiems norintiems. Apie fizinio aktyvumo 

naujausias tendencijas kalbėjo žinomas profesorius – Albertas Skurvydas.  

• Širvintų sporto centras kartu su „Skills Academy“ pakvietė širvintiškius moksleivius, 

krepšininkus į įgūdžių tobulinimo treniruotese. Kiekviena amžiaus grupė turėjo po 3 

treniruotes su geriausiais Lietuvos jaunimo krepšinio treneriais, turėjo progą išbandyti NBA 

standartus atitinkančią kamuolių padavimo mašiną. Galėjo išmėginti jėgas 1x1 krepšinio 

turnyre. 

• Širvintų sporto centras priėmė įvairius Lietuvos čempionatus, turus, etapus. 

 

  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. 

2022 m. paraiškas pateikė ir finansavimas buvo skirtas penkiems sporto klubams:  

• Širvintų futbolo klubas Širvintos 

• Širvintų sporto klubas 

• Širvintų žolės riedulio klubas Inta 

• Širvintų sporto klubas Briedis 

• VšĮ „UHB Kikboksas“ 

•  

3. Širvintų sporto centro atviros jaunimo erdvės veikla. 

Tiklsai: 

1. Įtraukti jaunimą į kokybišką užimtumą; 

2. Pritraukti daugiau jaunuolių patiriančių soc. atskirtį; 

3. Teikti individulius konsultacijas, kontaktiniu bei nuotoliniu būdu; 

4. Kokybiškai vykdyti darbą su JST savanoriais; 

5. Padėti spręsti jaunimo problemas, socialiniu, neformaliu bei psichologiniu būdu. 

 

Vertinimo rodiklis Veikla Veiklos patvirt. 

1. Jaunimo užimtumas 

Įtraukti jaunimą į 

kokybišką užimtumą. 

Suorganizuota virš 85 veiklų ir renginių Širvintų 

rajono jaunuoliams.  

Apie visus renginius 

parengti įrašai, kurie 

skelbiami  Facebook 

socialiniame tinkle, 

ŠAJE paskyroje.   

2. Jaunuolių pritraukimas į veiklas 

Pritraukti daugiau 

jaunuolių patiriančių 

socialinę atskirtį. 

Unikalių jaunuolių skaičius – 215 

Pasikartojantys / nuolatiniai – 50 

Per visus metus apsilankiusiųjų – 2435 

Vykdytas mobilus darbas Gelvonų seniūnijoje. 

Širvintų atviros 

jaunimo erdvės 

lankytojų sąrašas, 

google registracijos 

formos. 

3. Individualios konsultacijos 

Teikti individulius 

konsultacijas, 

kontaktiniu bei 

nuotoliniu būdu 

Individualiose konsultacijos dalyvavusių 

jaunuolių skaičius - 30 

Jaunuolių 

individualių 

konsultacijų sąrašas, 

google registracijos 

formos. 

4. Savanorystė 

Kokybiškai vykdyti 

darbą su JST 

savanoriais 

2022 m. 6 mėn. trukmės JST programą baigė 2 

savanoriai 

Pasirašytos sutartys 



5. Jaunimo problemų sprendimas  

Padėti spręsti 

jaunimo problemas, 

socialiniu, 

neformaliu bei 

psichologiniu būdu. 

Pavasarį, rudenį ir žiemą įvykdėme 18 

susitikimų su LSGG, Atžalyno progimnazijos, 

Gelvonų gimnazijos ir Musninkų Alfonso 

Petrulio gimnazijos mokiniais tiek mokykloje, 

tiek ŠAJE.  

Organizavome komandines, kūrybines bei 

individualias konsultacijas jaunimui su 

psichologu ir jaunimo užimtumo specialistais. 

 

Įgyvendintų veiklų 

sąrašas 

Parengti ir vykdyti 

projektai 

1. JRD prie SADM: „Širvintų atviros jaunimo 

erdvės veiklos 2022“ – 11000 Eur. 

2. Lietuvos kultūros taryba „Janunųjų kūrėjų 

kiemas“ – 5000 Eur. 

3. Europos solidarumo korpuso programa 

„Karjera aplink mane“ -  6314 Eur. 

4. Europos solidarumo korpuso programa 

„Lauko edukacinė erdvė:naujos galimybės visai 

bendruomenei“ – 6888 Eur. 

5. Erasmus + programa, jaunimo mainai 

„Healthy habits for a healthier generation“ – 

19403 Eur. 

6. Erasmus+ programa, KA2 partnerystės 

projektas „Eco-educational garden for youth 

entrepreneurship skills development“ – 6046 

Eur. 

6. Širvintų rajono jaunimo iniciatyvų 

finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis: 

„Havajietiška jaunimo diena‘22“ – 830 Eur. 

7. Jaunimo iniciatyvos: stovykla „Širvinta“ - 

1000 Eur 

Dokumentai, 

projektinės paraiškos 

Dalyvauta 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

kursuose, 

seminaruose, 

konferencijose 

„COLORS OF THE SAME PUZZLE” Erasmus 

+ jaunimo mainai Portugalijoje kovo 29d. -  

balandžio 04 dd. (Youthpass sertifikatas)  

“NATURE’S TAM TAM” Erasmus + jaunimo 

mainai Italijoje spalio 13 – 23 d. (Youthpass 

sertifikatas)  

“beKitCoo” (Nr.2022-ES02-TCA-012) 

Erasmus+ mokymai online  rugsėjo 30 d. spalio 

1,2,7,8,9,21,22 d. (Ispanijos nacionalinės 

jaunimo agentūros mokymai)  

“Darbas su jaunimu naujame kontekste“, (20 val) 

sertifikatas, kurie vyko 2022 m. balandžio 13 – 

15 d., Daugirdiškėse.  

“Darbas su jaunimu naujame kontekste“, (20 val) 

sertifikatas, kurie vyko birželio 21-23 d. 

Daugirdiškės   

Baigimų 

pažymėjimai, 

sertifikatai, 

rekomendacijos 



“Opportunity and Handicaps for 

NGOs/Volunteers” Erasmus+ mokymai, 

Turkijoje, Ankaroje lapkričio 24-30d. Youthpass 

sertifikatas.  

“CREATIVE METHODS FOR 

INTERCULTURAL LEARNING IN YOUTH 

WORK” Erasmus + mokymai birželio 19 – 25, 

Lietuvoje. Youthpass sertifikatas.  

“Mastermind grupės moderatorius” mokymai (12 

val. Teorijos ir 18 val. Praktikos) Online. 

Sertifikatas (Mastermind moderatorių mokykla)  

"DigiYouth" kontaktų užmezgimo seminaras 

Erasmus +, rugsėjo 1 – 8 d. Youthpass 

sertifikatas, Vilnius, Lietuva.  

Kita veikla Atnaujintas Širvintų atviros jaunimo erdvės 

inventorius, papildytos darbui skirtos priemonės.  

Nuotraukos 

 

 

4. Informavimo priemonėmis skatinti gyventojus užsiimti kūno kultūra ir domėtis 

sveika gyvensena. 

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

socialiniame Facebook, Instagram 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 

8.1. Analizuoti, 

stebėti ir vertinti 

mokytojų veiklą 

per treniruotes, 

varžybas. 

Mokytojų 

stebėjimas ir 

vertinimas 

užtikrins 

ugdymo 

kokybę. 

Per metus stebėti 

nemažiau kaip 25 

treniruotes. 

Per 2022 m. stebėta 32 treniruotės, 

stebėta kaip vyksta treniruotės 

planavimas ir organizavimas, 

mokymas ir tobulinimas, kaip 

suteikiama pagalba mokiniui, kaip 

vyksta vertinimas, kokie tarpusavio 

santykiai, tvarka, grupės valdymas, 

kokie pasiekimai treniruotės metu, 

kokios yra stipriosios ir silpnosios 

pusės.  

8.2. Sudaryti 

sąlygas 

mokytojų 

kompetencijoms 

ugdyti, 

kvalifikacijai 

kelti. 

Tobulintos 

kompetencijos 

ir gebėjimai 

užtikrins 

geresnę darbo 

kokybę. 

Išklausytų kursų 

pažymėjimai. 

Mokytojų išklausyti kursai: „Jėgos 

ir galingumo testavimas, 

treniravimo ir planavimo 

naujovės“, „Pliometrinių pratimų ir 

nestabilaus paviršiaus priemonių 

taikymo galimybės ir principai“, 

„Ištvermės treniravimo 

technologijos ir ištvermės 

http://www.sirvintusportas.lt/


testavimas netiesioginiu būdu“, 

„Kvėpavimų pratimų taikymas 

sporte“, „Optimali pramankšta ir 

atvėsimas“, „TRX diržų ir elastinių 

gumų panaudojimas neformaliojo 

sportinio švietimo užsiėmimuose ir 

fizinio ugdymo treniruotėse“, 

„Judesių tikslumo, jausmo, 

kinestezijos, propriorepcijos 

treniravimas“, „Stuburo skausminai 

sindromai sporte, prevencinės 

galimybės ir jų taikymas“, 

„Mokausi plaukti ir saugiai elgtis 

vandenyje“, „Europen sport 

platform“, „Olimpinių vertybių 

ugdymas“, Tarptautiniai stalo 

teniso mokymai, „Naujausios 

fizinio aktyvumo tendencijos“. 

8.3. Sporto 

varžybose 

dalyvaus ne 

mažiau kaip 90 

proc. ugdytinių. 

5 ir dagiau 

mokinių 

kandidatuos į 

šalies 

rinktines. 

Auklėtiniai 

dalyvauja Lietuvos 

moksleivių 

pirmenybėse ir 

čempionatuose, 

draugiškuose 

respublikiniuose ir 

tarptautiniuose 

turnyruose. 

Pasiekti aukšti sportiniai rezultatai, 

turime Lietuvos vaikų, jaunučių 

jaunių, įvairių turnyrų, draugiškų 

varžybų čempionų ir prizininkų.  

Visi pasiekimai viešinami Širvintų 

sporto centro Facbooke paskyroje.  

Per 2022 m. parengta 19 Lietuvos 

rinktinės narių. 

 

 

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 

Per 2022 m. baigti įgyvendinti Sporto rėmimo fondo 

finansuojamas projektas, kurio vertė 60471,00 Eur  

Nupirkta labai reikalinga įranga baseino 

pakyla, treniruokliai, kuria galėjo 

nemokamai pasinaudoti visi rajono 

gyventojai.  

Gautas finansavimas iš Lietuvos plaukimo 

federacijos informacijos ir paslaugų biuro projekto 

„Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“, kurio 

vertė 4340,70 Eur.  

Visi rajono antrokai rugsėjo – gruodžio 

mėnesiais buvo nemokamai mokinami 

ne tik kaip saugiai elgtis prie vandens, 

bet ir plaukti, įgijo specialių įgūdžių. 

Per 2022 m. baigtas įgyvendinti Sporto rėmimo 

fondo finansuojamas projektas, kurio vertė 11395,00 

Eur 

Suorganizuoti renginiai – 

sustiprino visuomenės supratimą, kad 

fizinis aktyvumas, sportavimas yra 

darnios asmenybės prielaida ir vertybė. 

Projektas suteikė galimybę rūpintis 

kūno kultūros plėtra bei gyventojų 

aktyvaus poilsio organizavimu Širvintų 

rajono savivaldybėje, didino fizinį 

aktyvumą, propagavo sveiką gyvenseną. 

Projekto metu buvo suorganizuota: 



„Bėgimas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti“, „Širvintų rajono seniūnijų 

sporto žaidynės“, „Širvintų rajono 

neįgaliųjų žaidynės“. 

 

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 

(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□       3x       4□ 

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

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

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

siekiant rezultatų 

1□      2□       3x       4□ 

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

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

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) 

   

   

   

 

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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

 

 

 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  

 

Pirmininkas                        

(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) 

 


