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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 

2021-2023 metų strateginio veiklos plano tikslo įgyvendinimas leido užtikrinti 

šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančią švietimo kokybę, ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią 

visuomenę, vadovaujantis principu ,,Per sportą surask save“, įtraukti kuo daugiau mokinių ir 

gyventojų į organizuotas ir savarankiškas sporto pratybas atnaujintose sporto bazėse, sporto 

aikštynuose, garsinti Palangos miesto vardą sportiniais laimėjimais respublikos ir Europos sporto 

arenose. 

 

 
 

Finansiniai šaltiniai 2021 m.  
tūkst. Eur 

2020 
m.  

tūkst. 
Eur 

Savivaldybės biudžetas SB 692,2 623,6 
Specialiosios programos lėšos (pajamos už paslaugas) 

SB(SP) 
97,4 78,2 

Specialiosios programos lėšos (pajamos iš patalpų nuomos) 
SB(PN) 

  

Valstybės biudžeto specialioji tikslinės dotacijos SB(VB)  54,6 
Europos sąjungos paramos lėšos ES (NVŠ) 19,5 13,6 
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija moksleivio 

krepšeliui finansuoti SB(MK) 
21,5 17,8 

Kitos lėšos (labdara, parama, 1,2%GPM) 0,2 0,2 

 

 

2021 metai buvo labai sudėtingi dėl Covid – 19 pandemijos. Nepaisant sunkumų 
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dirbant neįprastu  ritmu pavyko įgyvendinti pagrindinius planus. 

2021 m. sporto centras pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Jurbarko sporto centru ir 

Kuršėnų sporto mokykla. Organizuojant sporto renginius mieste bendradarbiaujame su Palangos 

policijos komisariatu, Palangos priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir Palangos pasienio užkarda. 

Sporto centras teikia mokamas paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos 

patvirtintais įkainiais. Visa informacija apie tai teikiama tinklapyje www.sportpalanga.lt. 

Ugdytinių skaičius nesumažėjo. 2021 m. spalio 1 d. Sporto centre treniravosi 690 

ugdytiniai, 2020 metais spalio 1 d. treniravosi 674 ugdytiniai. Trenerių komanda išliko stabili, 

dirbo 24 treneriai. 2021 metais 15 ugdytinių gavo Palangos sporto centro baigimo pažymėjimus. 

Sporto centro sportininkai tapo ne vieno Lietuvos čempionato prizininkais ir 

nugalėtojais: 2 badmintonininkai, 5 boksininkai ir 4 lengvaatlečiai. 2009 -2010 m. gimimo 

berniukų krepšinio komanda iškovojo teisę žaisti Lietuvos moksleivių krepšinio lygos (toliau 

MKL) A divizione. 

Merginų komanda MKL U-14 čempionato A divizione užėmė 5 vietą.  

2010 m. tinklininkės (Barbora Steponavičiūtė, Kamilė Mončytė, Laima Marija Kairytė, 

Beatričė Griškevičiūtė) Lietuvos U12  tinklinio čempionate iškovojo 2-ą vietą. Savo amžiaus 

Lietuvos rinktinėms atstovavo badmintonininkas Matas Mackevičius, lengvaatletės Gintarė 

Tirevičiūtė, Diana Vilčikaitė, krepšininkas Justas Žiubrys, tinklininkai MarijaKalis ir Aistis Miežetis.      

Visose Sporto centro bazėse vyko įvairių sporto šakų Lietuvos čempionatai, turnyrai ir 

kitos varžybos. 

Vasario 16 dieną buvo suorganizuotas bėgimas „Geltona, žalia, raudona“ 

nepriklausomybės dienai paminėti. 

Sporto centro universalioje arenoje, bendradarbiaujant su Lietuvos futbolo federacija, 

vyko 2021 m. pasaulio salės futbolo čempionate dalyvavusių komandų treniruotės. 

Sporto festivalis „Sportas visiems“ (3500 dalyvių), „Žalgiriados“ varžybos (120 

dalyvių). Sudarėme sąlygas vykdyti 2021 metų Lietuvos lengvosios atletikos čempionatą. 

Universalioje sporto arenoje vyko daug sporto varžybų, sportinių stovyklų ir renginių. 

Centrinėje futbolo aikštėje vyko įvairių futbolo klubų stovyklos ir varžybos. 

Mokomųjų sporto bazių priežiūra garantavo sklandų treniruočių, varžybų ir įvairių 

renginių vykdymą. 
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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. Parengti ilgalaikę 

vieno modulio 

kvalifikacijos 

tobulinimo programą 

(40 ak. Val.) 

Įgyvendinti Valstybinių ir 

savivaldybių mokyklų 

vadovų ir jų pavaduotojų 

ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių 

vedėjų, mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų 

kvalifikacijos tobulinimo 

nuostatai. Siekti sistemingo 

ir kryptingo mokytojų 

profesinio tobulėjimo. 

Rezultatas bus pasiektas, 

jei ilgalaikė kvalifikacijos 

tobulinimo programa ir 

įgyvendinta iki 2020-12-

31. 

Užduotis 

neįvykdyta.. 

1.2. Tobulinti 

sportinio ugdymo 

organizavimą. 

Įgyvendinti Sportinio 

ugdymo organizavimo 

rekomendacijas.  

Siekti skaidraus sportinių 

grupių komplektavimo. 

Sudaryta darbo grupė, 

parengti ir patvirtinti 

atrankos į pradinio 

rengimo grupes kriterijai 

iki 2021 m. rugpjūčio 25 

d.  

2021-10-01 Mokinių 

registre bus 100 % 

Palangos bendrojo 

ugdymo mokyklose 

besimokantys mokiniai.. 

Į pradinio rengimo 

grupes priimami 

visi norintys. 

Atranką vykdo 

sporto šakų treneriai 

ugdymo proceso 

metu, atsižvelgiant į 

sporto šakos 

specifiką. 

Priėmimas į Sporto 

centrą vykdomas 

vadovaujantis 2018 

m. balandžio 26 d. 

Palangos miesto 

savivaldybės 

tarybos sprendimu 

Nr. T2-98. 

 

1.3. Parengti ir 

pateikti Palangos 

miesto savivaldybės 

administracijai 2020 

m. sporto veiklos 

ataskaitas (KKS- ir 

SUC-1). 

Tinkamai, teisingai bei 

laiku parengta ataskaita. 

Ataskaita iki 2021 m. 

gegužės 1 d.  pateikta 

Palangos miesto 

savivaldybės 

administracijai. 

Ataskaita pateikta. 

Siunčiamas raštas 

Palangos miesto 

savivaldybės 

Direktorei Nr. S-80. 

2021 m. gegužės 17 

d. 

1.4 Įdiegti sporto 

organizacijos 

elektroninę platformą 

„Stats4sport“. 

Platforma pritaikyta 

sportinio ugdymo 

įstaigoms. Jos specifika 

palengvins lankomumo 

apskaitą ir leis fiksuoti ir 

sisteminti kitokius su 

sportiniu ugdymu 

susijusius faktorius. 

Rezultatas bus pasiektas 

jei platforma bus įdiegta 

iki  

2021-09-01. 

Paslaugų sutartis su 

Stats4sport Aps  

Nr. 2021/02-12. 
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1.1. Užtikrinti 

įstaigos kokybišką ir 

efektyvią veiklą. 

Sporto centras veiklą 

vykdys pagal naujos 

redakcijos Sporto centro 

nuostatus. 

Iki 2021 m. balandžio 1 d. 
parengti naujos redakcijos 
Sporto centro nuostatai ir 
pateikti Tarybai tvirtinti. 
100 % įgyvendintas Sporto 
centro  strateginis 2021 m. 
planas.  

Parengtas ir pateiktas 

derinimui 2021-2022 m. 

m. sportinio ugdymo 

planas. 

Sporto grupės 

komplektuojamos pagal 

mokinių poreikius. 

Naujos redakcijos 

Sporto centro 

nuostatai patvirtinti 

Palangos miesto 

savivaldybės 

tarybos 2021 m. 

lapkričio 11 d. 

sprendimu Nr. T2-

187. 

Parengtas ir 

pateiktas derinimui 

2021-2022 m. m. 

sportinio ugdymo 

planas. 

Įsakymas Nr.(1.3)-

V-152A. 2021 m. 

rugsėjo 30 d. 

 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Parengti ilgalaikę vieno modulio 

kvalifikacijos tobulinimo programą (40 ak. 

Val.) 

Buvo pradėta rengti. Nebaigta dėl  COVID - 19 

ribojimų. 

2.2.  

2.3.  

   

2.5.  

 

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

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

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Palangos sporto centro darbo tvarkos taisyklė 

.2021 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. (1.3)-V-189  

 

Tinkamas ugdymo proceso organizavimas 

atsižvelgiant į Lietuvos vyriausybės 

sprendimus karantino metu. 

3.2.  

3.3.  

3.4.  

3.5.  

 

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.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
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III SKYRIUS 

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□ 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□ 

 

    IV SKYRIUS 

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 ☐ 

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. Psichologija. 

7.2. 

 

V SKYRIUS 

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. Parengti ilgalaikę 

vieno modulio 

kvalifikacijos 

tobulinimo programą 

(40 ak. Val.) 

Įgyvendinti Valstybinių ir 

savivaldybių mokyklų vadovų ir 

jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų, 

mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų kvalifikacijos 

Rezultatas bus pasiektas, jei ilgalaikė 

kvalifikacijos tobulinimo programa bus 

parengta ir įgyvendinta iki 2022-12-31. 

Programoje dalyvaus ne mažiau kaip 

75 proc. Sporto centro pedagogų. 
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tobulinimo nuostatai. Siekti 

sistemingo ir kryptingo mokytojų 

profesinio tobulėjimo. 

8.2 Organizuoti 

Centre kultivuojamų 

sporto šakų turnyrus 

mieste. 

Mieste organizuojami turnyrai, 

sudaromos galimybės Centro 

ugdytiniams išbandyti savo jėgas, 

į miestą atvyksta jaunieji 

sportininkai iš įvairių Lietuvos 

miestų ir užsienio.  

Iki 2022 m. gruodžio 31 d. sėkmingai 

organizuota  ne mažiau kaip 8 Centre 

kultivuojamų sporto šakų turnyrai.  

8.3. Parengti ir 

patvirtinti Palangos 

sporto centro varžybų 

, stovyklų 

organizavimo ir 

vykimo tvarką.  

Užtikrinti Sporto centro veiklos 

efektyvumą, kokybę ir kultūrą, 

įgyvendinant Lietuvos 

Respublikos teisės aktų 

reikalavimus.  

 Iki 2022-08-30 parengti ir patvirtinti 

Palangos sporto centro ugdytinių 

vykimo į draugiškus  turnyrus, 

rungtynes ir stovyklas inicijuojamas 

trenerių , tėvų ir rėmėjų.           

 

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. Žmogiškieji faktoriai (laikinas nedarbingumas). 

9.2. Pasikeitę teisės aktai, jų reikalavimai ir nuostatos. 

9.3. Kitos skubios ir svarbios užduotys nenumatytos 2022 metais 

 

VI SKYRIUS 

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) 

______________ 


