
 

 

PALANGOS SPORTO CENTRAS 
2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
2023-01-17 

Palanga 
 

I SKYRIUS 
VADOVO ŽODIS 

 
1. Sporto centras yra sporto ir fizinio aktyvumo veiklos  įstaiga, ugdanti kritiškai 

mąstantį Lietuvos žmogų, sugebantį adaptuotis besikeičiančioje visuomenėje, padedanti 

atsiskleisti jo žmogiškosioms vertybėms. Įstaigos sportinio ugdymo procesas grindžiamas trenerio 

ir ugdytinio sąveika. Ugdytinių tėvai aktyvūs pagalbininkai savo vaikų sportinio ir bendražmogiško 

ugdymo procese. Treneriai– kvalifikuoti specialistai, padedantys įgyvendinti sportinio ugdymo 

tikslus, teikiantys konsultacijas sportinio ugdymo klausimais. Darbuotojai, dalyvaujantys sporto 

paslaugų teikimo procese – kvalifikuoti savo srities specialistai. Kiekvienas ugdytinis – didžiausias 

turtas ir unikali vertybė. Demokratiškais ir humaniškais principais bendradarbiaujanti sporto 

centro bendruomenė. Kiekvienas miesto gyventojas ir svečias turi teisę gauti kokybiškas sporto 

paslaugas. 

2022-2024 metų strateginio veiklos plano tikslo įgyvendinimas leido užtikrinti 

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

visuomenę, įtraukti kuo daugiau mokinių ir gyventojų į organizuotas ir savarankiškas sporto 

pratybas sporto bazėse, sporto aikštynuose, garsinti Palangos miesto vardą sportiniais laimėjimais 

Respublikos ir Europos sporto arenose. 

Palangos sporto centro bazėse vyko daug įvairių sporto renginių, iš jų : Trenk Turo pėsčiųjų 

žygis sausio mėn., kuris pritraukė apie 4500 žygeivių, pramoginių šokių du festivaliai, Lietuvos 

Moksleivių krepšinio lygos TOP 16 varžybos, LSD „Žalgiris“ vasaros sporto žaidynės, festivalis 

„Sportas visiems“, NKL ir LKL krepšinio varžybos, Badmintono kurčiųjų Europos čempionatas, 

Lietuvos krepšinio ir St. Ruzgailos 100-čio minėjimo renginys, buvusio Palangos sporto centro 

sportininko Renaldo Seibučio iškilminga marškinėlių iškėlimo šventė. 

Sporto centrą lanko 622 sportininkai, 9 sporto šakos ir 46 sporto grupės iš jų 1 - negalią 

turinčių sportininkų grupė. 2022 metais atlikta sporto salės (Ganyklų g. 18) rekonstrukcija. Jos metu 

atnaujinta dziudo ir bokso salės, sutvarkytos rūbinės, trenerių kabinetai, apšvietimas, įsigytas naujas 

sportinis inventorius. 

Palyginamieji praėjusių finansinių metų veiklos rezultatai atvaizduoti lentelėje 
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Finansavimo šaltiniai 

2022 m. 

tūkst. Eur 

2021 m. 

tūkst. Eur 

Savivaldybės biudžetas SB 903,00 692,20 

Specialiosios programos lėšos (pajamos už paslaugas) SB(SP) 128,00 97,40 

Europos sąjungos paramos lėšos ES (NVŠ) 19,3 19,5 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija moksleivio 

krepšeliui finansuoti SB(MK) 

 21,5 

Kitos lėšos (labdara, parama, 1,2%GPM) 1,5 0,2 

 
II SKYRIUS 

STRATEGINIO IR METINIO VEIKLOS PLANŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

2. Palangos sporto centro veiklos prioritetai:  

2.1. Kurti aplinką, padedančią tobulinti sportinio ugdymo kokybę.  

2.2.  Formuoti teigiamą vaikų ir jaunimo, suaugusių miesto gyventojų požiūrį į fizinį 

aktyvumą, aukšto meistriškumo sportą ir sveiką gyvenimo būdą.  

2.3. Stiprinti Sporto centro infrastruktūros kokybę.  

Siekiant šių prioritetų įgyvendinimo, nustatyti Palangos sporto centro veiklos tikslai ir 

uždaviniai: 

Tikslai Uždaviniai 
Siekti efektyvios veiklos fizinio 
aktyvumo srityje stiprinant 
etatinių  darbuotojų ir trenerių 
gebėjimus 

1. Uždavinys: vykdyti fizinio aktyvumo veiklą 
2. Uždavinys: skatinti etatinius darbuotojus, trenerius ir 
sporto specialistus dalyvauti fizinio aktyvumo veiklos 
vykdyme. 

Plėtoti fizinio aktyvumo veiklą, 
sudaryti palankią aplinką 
įvairaus amžiaus gyventojų 
aktyviam laisvalaikio 
užimtumui, fiziniam aktyvumui 
ir sveikatos stiprinimui. 

1. Uždavinys: populiarinti įvairių sporto šakų miesto 
pirmenybes, tradicines varžybas, sporto visiems 
renginius. 

2. Uždavinys: bendradarbiauti su sporto klubais ir 
skatinti jų veiklą. 

3. Uždavinys: masinėmis informavimo priemonėmis 
skatinti dalyvauti fizinio aktyvumo veiklą ir sveiką 
gyvenseną. 

4. Uždavinys: skatinti žiemos fizinio aktyvumo veiklas. 
Fizinio aktyvumo ir sporto 
priemonėmis spręsti neįgaliųjų 
socialinę integraciją į 
visuomenės  gyvenimą. 

1. Uždavinys: sudaryti sąlygas kuo didesniam neįgaliųjų 
ratui dalyvauti fizinio aktyvumo ir sporto veikloje. 

Renovuoti ir modernizuoti  
esamus ir statyti naujus sporto 
infrastruktūrą objektus 

1. Uždavinys:  informacijos teikimas miesto 
savivaldybės administracijai, visuomenei, apie būtinybę 
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 renovuoti turimus ir statyti naujus sporto infrastruktūros 
objektus. 

2. Uždavinys: rengti investicijų projektus ir programas 
sporto bazių statybai, renovacijai ir ilgalaikio turto 
įsigijimui. 

 
Sudaryti sąlygas miesto 
gyventojams dalyvauti šių 
sporto šakų pratybose: boksas, 
tinklinis, krepšinis, krepšinis 
3x3,  lengvoji atletika, tenisas, 
dziudo, plaukimas, futbolas, 
aerobinė gimnastika, 
badmintonas siekti aukštų 
sportinių laimėjimų pasirinktos 
sporto šakos varžybose. 

1. Uždavinys: tenkinti vaikų, jaunimo ir suaugusių 
lavinimosi ir saviraiškos poreikius sporto srityje. 

 

Siekti sportinio meistriškumo 
aukštumų. 

 

1. Uždavinys:  vykdyti talentingų sportininkų atranką, 
sudarant sąlygas jiems tobulėti ir siekti aukštų sporto 
rezultatų.  

2. Uždavinys: sudaryti sąlygas stipriausiems 
miesto sportininkams ir komandoms dalyvauti šalies ir 
tarptautinėse varžybose. 

3. Uždavinys: skatinti svarbių varžybų laimėtojus ir 
jų trenerius už aukštus sporto pasiekimus. 

Skatinti, kad kuo daugiau miesto 
vaikų, jaunimo ir suaugusių 
dalyvautų sporto varžybose. 

 

1. Uždavinys: sudaryti sąlygas formuoti sporto šakos 
įgūdžius bei realizuoti juos sporto varžybose.  

2. Uždavinys: organizuoti sporto šakų varžybas miesto 
sporto bazėse, naudojant turimą organizacinį potencialą. 

 
Informacija apie Palangos sporto centro veiklos tikslus, uždavinius ir atsakingus  

vykdytojus, siekiant veiklos tikslų pateikiama lentelėje: 

Eil. 

Nr. 

Veiksmai, priemonės 

tikslams ir 

uždaviniams 

įgyvendinti 

 

Proceso ir indėlio 

vertinimo   kriterijai 

Asignavimų 

šaltinis 

 

Vykdymo 

terminai 

Atsakingi 

vykdytojai 

1. FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRA 

1.1. Fizinio aktyvumo 

veiklos planavimas, 

renginių 

organizavimas, 

asignavimų skyrimas, 

fizinio aktyvumo 

pratybų sąlygų 

užtikrinimas.  

• Vykdomų fizinio 

aktyvumo programų 

skaičius per metus – 2; 

• Fizinio aktyvumo 

programų veiklose 

dalyvavusių skaičius – 200. 

Biudžeto 

lėšos 

Rugsėjo – 

gruodžio 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

treneriai 
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1.2. Dalyvavimas 

seminaruose, 

konferencijose, 

kvalifikacijos kėlimo 

kursuose. 

• Dalyvavusių 

darbuotojų, trenerių ir 

specialistų  skaičius: – 15. 

Biudžeto 

lėšos 

Rugsėjo – 

gruodžio 

Direktorius 

1.3. Masinių fizinio 

aktyvumo ir 

sveikatinimo švenčių, 

tradicinių varžybų 

organizavimas ir 

vykdymas įvairaus 

amžiaus palangiškiams 

bei dalyviams iš kitų 

miestų. 

• Miesto visuomenei 

organizuotų ir vykdytų 

renginių skaičius – 3;  

 

 

 

Biudžeto 

lėšos 

 

rugsėjo – 

gruodžio 

mėn. 

Krepšinio, 

tinklinio,  

badmintono 

treneris 

1.4. Pasiruošimas ir 

dalyvavimas 

kompleksiniuose 

fizinio aktyvumo ir 

sporto renginiuose, 

renginių organizavimas 

ir vykdymas mieste. 

 

• Plaukti išmokusių 

jaunuolių  skaičius 

programų vykdymo metu 

baseine per metus – 150. 

 

Biudžeto 

lėšos 

renginiams 

rugsėjo – 

gruodžio 

mėn. 

Plaukimo 

treneriai 

1.5. Mokymo plaukti 

programų 

įgyvendinimas ir 

baseino veiklos 

užtikrinimas. 

Programų ir 

paslaugų 

lėšos, 

rugsėjo – 

gruodžio 

mėn 

Plaukimo 

treneriai 

1.6. Bendradarbiavimas su 

klubais organizuojant 

varžybas, metodinės 

organizacinės paramos 

teikimas, pasidalinimas 

patirtimi.  

• bendradarbiavimo 

sutarčių su klubais skaičius 

per metus – 3. 

 

Biudžeto 

lėšos, 

 

rugsėjo – 

gruodžio 

mėn. 

Direktorius 

1.8. Sporto klubų 

sportininkų 

dalyvavimas 

parodomuosiuose 

renginiuose ir 

programose sportinių ir 

kultūrinių renginių 

metu. 

• Bendrų renginių  su 

klubais skaičius per metus – 

2. 

 

Paramos 

lėšos, 

programų 

lėšos 

rugsėjo – 

gruodžio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

1.9. Bendradarbiavimas su 

miesto žiniasklaida. 
• Straipsnių fizinio 

aktyvumo tema skaičius 

žiniasklaidoje ir 

socialiniuose tinkluose – 

20. 

Biudžeto 

lėšos 

rugsėjo – 

gruodžio 

mėn. 

Direktorius, 

treneriai, 

specialistas 1.10. Renginių 

reklamavimas įvairiose 

miesto viešose vietose, 

socialiniuose tinkluose. 
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1.14. Sporto renginių, 

konkursų, metodinės 

veiklos ir kitų 

priemonių 

organizavimas 

neįgaliesiems žmonės 

kartu su neįgaliųjų 

organizacijomis;  

 

• organizuotų sporto 

priemonių neįgaliesiems 

žmonėms kartu su 

neįgaliųjų sporto 

organizacijomis skaičius – 

1; 

• trenerių, dirbančių su 

neįgaliaisiais skaičius – 1; 

Biudžeto 

lėšos, 

programų 

lėšos. 

rugsėjo – 

gruodžio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas , 

treneriai 

2. SPORTO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 

2.1. Teikimas steigėjui 

pasiūlymų ir 

pageidavimų dėl 

investicijų skyrimo 

sporto infrastruktūros 

objektų renovacijai ir 

statybai; 

• parengtų pasiūlymų ir 

pageidavimų sporto 

infrastruktūros objektams 

statyti ir renovuoti skaičius 

– 2; 

Biudžeto 

lėšos 

 

 

 

rugsėjo – 

kovo 

mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

2.2. Informacijos sklaida 

apie sporto 

infrastruktūros objektų 

būklę ir projektų 

vykdymą. 

• informacinių pranešimų 

skaičius socialiniuose 

tinkluose ir žiniasklaidoje – 

1. 

Biudžeto 

lėšos 

rugsėjo – 

lapkričio 

mėn. 

Direktorius, 

specialistas 

2.3. Rengti  paraiškas ir 

programas, ieškoti 

papildomo 

finansavimo esamų 

sporto objektų 

renovacijai ir 

ilgalaikio turto 

įsigijimui; 

• parengtų paraiškų 

sporto infrastruktūros 

objektams statyti ir 

renovuoti skaičius – 1; 

 

Biudžeto 

lėšos 

rugsėjo – 

gruodžio 

mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Programų 

lėšos 

rugsėjo – 

gruodžio 

mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

3. SPORTO PLĖTRA 

3.1. Neformalaus ugdymo ir 

formalųjį švietimą 

papildančio sportinio 

ugdymo organizavimo 

sistemos išlaikymas. 

• Sportinio ugdymo grupių 

skaičius kiekvienais metais 

ne mažiau – 46. 

Biudžeto 

lėšos 

Rugsėjo – 

spalio 

mėn. 

Direktoriaus 

3.3. Sportininkų testavimas, 

medicininė kontrolė ir 

optimalių treniruočių 

sąlygų sudarymas.      

• Organizuotų testavimo 

renginių skaičius per metus 

– 2; 

Biudžeto 

lėšos 

Spalio – 

lapkričio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

treneriai 

3.4. Sportininkų ir 

komandų dalyvavimo 

varžybose finansavimo 

užtikrinimas; 

• Sportininkų 

dalyvavusių pasaulio ir 

Europos čempionatų 

varžybose skaičius – 2; 

Biudžeto 

lėšos, 

paramos 

lėšos 

Nuolat Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas, 

vyriausiais 

finansininkas   

3.5. Komandų ir sportininkų 

galinčių reprezentuoti 

miestą parengimas. 

• Komandų, 

dalyvaujančių šalies 

pirmenybių aukščiausiose 

lygose skaičius – 2 

Biudžeto 

lėšos, 

programų 

lėšos 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas , 

treneriai 

4. SPORTO VARŽYBOS 
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4.1. Pasirengimo dalyvauti 

sporto varžybose 

sistema su metodiniu, 

informaciniu, 

medicininiu, techniniu 

ir finansiniu 

aprūpinimu. 

• dalyvaujančių Lietuvos 

sporto šakų čempionatų 

aukščiausiuose lygiuose 

skaičius – 5; 

Biudžeto 

lėšos 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas  

4.2. Varžybų laimėtojų, 

prizininkų ir trenerių 

skatinimo sistema. 

• dalyvaujančių jaunučių, 

jaunių, jaunimo varžybose  

ugdytinių skaičius–100;            

Biudžeto 

lėšos, 

programų 

lėšos. 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas  

4.3. Pasirengimo vykdyti 

sporto varžybas 

organizavimas 

 

• Organizuotų sporto šakų 

Lietuvos jaunimo, jaunių ir 

jaunučių pirmenybių 

varžybų skaičius – 40;  

Biudžeto 

lėšos, 

programų 

lėšos. 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojai,  

4.4. Turimose sporto bazėse 

sporto varžybų 

vykdymas.  

• Organizuotų sporto 

centro sporto bazėse miesto 

gyventojams skirtų 

žiūrovinių varžybų skaičius 

– 5. 

Biudžeto 

lėšos. 

Sausio – 

gruodžio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

treneriai 

 
3 Pateikiama informacija apie Palangos sporto centro metinius veiklos rezultatus, 

pasiektus vykdant strateginį veiklos planą. 

 

Priemonė 
Priemonės 

įgyvendinimo 
rodiklis 

Finansavimo 
šaltinis 

Mato 
vienetas 

2022 m. 
planas 

Įvykdyta 

Metinio 
plano 

įvykdy
mo % 

1 2 3 4 5 6 7 

1112 
Įstaigos 
darbuotojų 
mokymas 

Organizuojamų 
mokymų dalyvių 
skaičius 

SB 

 
vnt. 22 32 145 

1147 

Įstaigos darbo 
organizavimas 

Įstaigos 
pedagoginių 
darbuotojų skaičius 

SB 

 
vnt. 25 23 92 

Pedagoginių 
darbuotojų, kurie 
įstaigoje dirba visu 
etatu (ir daugiau), 
skaičius 

SB vnt. 10 7 70 

Įstaigos dirbančių 
nepedagoginių 
darbuotojų skaičius 

 

SB 
vnt. 22 22 100 

Įstaigoje dirbančių 
visu etatu (ir 
daugiau) 

 

 

SB 

 

 

vnt. 

9 17 189 
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nepedagoginių 
darbuotojų skaičius 

1412 

Mokinių 
saviraiškos, 
socializacijos, 
pilietiškumo, 
prevencinių ir 
kitų programų, 
olimpiadų, 
varžybų, 
konkursų ir 
kitų renginių 
organizavimas 

Vadovų iniciatyvų 
skatinimas 

SB  

SB (SP) 
Vnt. 8 8 100 

1413 

Švietimo 
įstaigos 
vadovų, 
pedagogų ir 
kitų darbuotojų 
kvalifikacijos 
tobulinimas ir 
iniciatyvų 
skatinimas 

Miesto ir 
respublikos 
pedagogams 
organizuotų 
renginių skaičius 

SB 

 
vnt. 4 3 75 

Įstaigoje 
bendruomenei 
organizuotų 
renginių skaičius 

SB  vnt. 2 4 200 

Įstaigos vadovų, 
kurie per metus 
tobulino savo 
kvalifikaciją, 
skaičius 

SB 

 
vnt. 3 3 100 

1414 
Mokinių 
saugumo 
užtikrinimas 

Patalpų pritaikymas 
negalią turintiems 
žmonėms 

SB, SB(SP),  

SB (PN) 
vnt. 1 1 100 

*Vaizdo stebėjimo 
kamerų skaičius  

SB 

SB (SP) 
Vnt. 3 3 100 

Lauko 
žaidimo/sporto 
aikštelių įrengimas 
ir atnaujinimas 

 

SB 

 

 

vnt. 1 1 100 

1416 Neformaliojo 
vaikų švietimo 
(NVŠ) ir kitų 
programų 
įgyvendinimas 

Vaikų, ugdomų 
pagal neformaliojo 
ugdymo programas 
neformaliojo 
švietimo 
mokyklose, skaičius 

SB vnt. 650 622 96 
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1521 Vaikų 
užimtumo, 
švietėjiškų, 
mentorystės ir 
vasaros poilsio, 
programų 
vaikams iš 
šeimų, 
patiriančių 
sunkumus, 
skatinimas 

Vaikų vasaros 
poilsio programų 
skaičius 

SB Vnt 5 6 120 

Vaikų vasaros 
poilsio programose 
dalyvavusių vaikų 
skaičius SB(SP) vnt 105 125 119 

1811 Su sportine 
veikla susijusių 
iniciatyvų 
skatinimas ir 
sporto renginių 
organizavimas 

Organizuojamų 
sporto renginių 
skaičius 

SB, SB(SP), 
Sporto 

federacijos 
vnt 72 116 161 

Dalyvaujančių 
sporto renginiuose 
asmenų skaičius 

SB, SB(SP), 
Sporto 

federacijos 
vnt 550 554 101 

1812 Viešo 
naudojimo 
sporto 
infrastruktūra: 
statyba, 
renovacija, 
atnaujinimas 
bei priežiūra 

Pastatų/įrengtų/ 
renovuotų objektų 
skaičius 

SB vnt 5 5 100 

1813 Aukšto 
sportinio 
meistriškumo 
komandų 
rėmimas 

Aukšto sportinio 
meistriškumo 
sportininkų skaičius 

SB, SB (SP), 
Sporto 

federacijos 
vnt 280 290 104 

Didelius pasiekimus 
(valstybės ir 
tarptautiniu mastu) 
pademonstravusių 
sportininkų skaičius 

SB, SB (SP), 
Sporto 

federacijos 
vnt 2 3 150 

1815 Tradicinių 
sporto renginių 
puoselėjimas ir 
skatinimas 

Tradicinių sporto 
renginių skaičius SB, SB (SP) vnt 5 5 100 

Tradicinių sporto 
renginių dalyvių 
skaičius 

SB, SB (SP) vnt 300 300 100 

Tradiciniuose 
sporto renginiuose 
dalyvaujančių 
komandų skaičius 

SB, SB (SP) vnt 12 15 125 

1816 Miesto 
bendruomenės 
įsitraukimo į 

Naujų sporto šakų 
varžybų skaičius SB vnt 3 3 100 
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naujas sporto 
šakas 
skatinimas 

Dalyvių skaičius 
naujų sporto šakų 
varžybose 

SB vnt 180 171 95 

2233 Sporto 
komandų 
rekreacijos ir 
sportinio 
turizmo 
vystymas bei 
regioninių ir 
tarptautinių 
sporto renginių 
skatinimas 

Pritrauktų sporto 
komandų skaičius, 
kurios pasirenka 
Palangos miestą 
kaip savo sportinę 
ar rekreacinę bazę, 
skaičius 

SB (SP) vnt 18 25 139 

1423 

 

IT sistemų 
diegimas ir 
atnaujinimas 
švietimo 
įstaigose 

Atnaujintų 
mokytojų 
kompiuterinių 
darbo vietų skaičius 

SB (SP) vnt. 1 1 100 

Švietimo 
elektroninių 
paslaugų skaičius 

SB vnt.  1 1 100 

 
4.Palangos sporto centro treneriams ir mokytojams pavyko įgyvendinti pagrindinius 2022 

metų planus. 2022 m., organizuojant sporto renginius mieste, bendradarbiaujame su Palangos policijos 

komisariatu, Palangos priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir Palangos pasienio užkarda pasirašėme 

bendradarbiavimo sutartį su VšĮ “Palangos futbolas”. Sporto centras teikia mokamas paslaugas 

Palangos miesto savivaldybės tarybos patvirtintais įkainiais. Visa informacija apie tai teikiama 

tinklapyje www.sportpalanga.lt. 2022 m. sausio 1 d. duomenimis Sporto centre treniravosi 713 

ugdytinių, o metų pabaigoje – 622. 2022 m. liepos mėnesį dešimčiai sportininkų įteikti baigimo 

pažymėjimai. Per laikotarpį įvyko trenerių kaita. Iš sporto centro įšėjo tinklinio, teniso ir futbolo 

treneriai. Buvo paskelbta atranka ir įdarbinti du tinklinio ir futbolo treneriai. Neatsirado nė vieno 

pretendento dirbti teniso treneriu, todėl nebuvo formuojamos dvi teniso grupės. Šiuo momentu dirba 

23 treneriai. Sporto centro sportininkai tapo kelių Lietuvos čempionatų prizininkais ir nugalėtojais: 1 

badmintonininkas, 2 plaukikai, 12 boksininkų ir 1 lengvaatletis, 2010 m. gimusių berniukų krepšinio 

komanda iškovojo teisę žaisti Lietuvos Moksleivių krepšinio lygos B divizione, Lietuvos vaikų salės 

tinklinio čempionate U12 ir U13 mergaičių komandos užėmė 5-ą vietą, U14 mergaičių komanda užėmė 

6-ą vietą. 2021/2022 m. Lietuvos paplūdimio tinklinio U15 čempionato I etape 2010 m. gimusių 

mergaičių  pora Kamilė Mončytė ir Ūla Vasiliūnaitė iškovojo 3-ąją vietą, o bendroje įskaitoje visos 

Palangos mergaičių komandos po 3 etapų užėmė aukštą 4-ą vietą. Lietuvos rinktinėms atstovavo 

badmintonininkas Matas Mackevičius, lengvaatletė Diana Vilčikaitė, boksininkai Jokūbas Snetkovas, 

http://www.sportpalanga.lt/
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Patrikas Nevėrauskis, Matas Naumcev. 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. Kovo 11 dienai paminėti – taiklių metimų krepšinio šventė, Veteranų krepšinio 

turnyrai “Palanga CUP 2022” ir “Baltų dienų turnyras”, Pabaltijo krepšinio veteran turnyras “Baltic 

CUP 2022”. Kurorto atidarymo šventėje “Myliu Palanga” surengtos paplūdimio tinklinio, 3x3 

krepšinio, badmintono ir teniso varžybos. Sporto centro universalioje arenoje, bendradarbiaujant su 

Lietuvos  badmintono federacija, vykdė Europos neįgaliųjų badmintono čempionatą. Didelio 

susidomėjimo sulaukė tradiciniai renginiai: Sporto festivalis „Sportas visiems“ (3600 dalyvių), 

„Žalgiriados“ varžybos (120 dalyvių), Rotariada 2022, Statybininkų asociacijos universiada 2022. 

Sudarėme sąlygas vykdyti 2022 metų Lietuvos lengvosios atletikos Taurės varžybas. Universalioje 

sporto arenoje,  Centrinėje futbolo aikštėje, Teniso kortuose vyko daug sporto varžybų, sportinių 

stovyklų ir kitų renginių. Tinkama mokomųjų sporto bazių priežiūra garantavo sklandų treniruočių, 

varžybų ir įvairių renginių vykdymą. 

 

III SKYRIUS 

KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZĖ 
 

5. Pateikiant informaciją apie svarbiausius ataskaitiniais metais įvykusius išorinius 
pokyčius, t. y. politinius, teisinius, socialinius ir (arba) ekonominius veiksnius, kurie turėjo 
teigiamą arba neigiamą įtaką strateginio (metinio) veiklos plano įgyvendinimui), galima išskirti 
šiuos pagrindinius aspektus: patvirtinus naujus Palangos sporto centro nuostatus, pasikeitė 
įstaigos struktūra, Palangos sporto centro mokytojai ir treneriai išgyveno veiklos ir finansinių 
pokyčių periodą, keitėsi darbo apmokėjimo sistema, vyko personalo kaita. 

 
IV SKYRIUS  

STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

1 strateginis tikslas. Savivaldos valdymo funkcijų tobulinimas 

1 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos patvirtintų asignavimų panaudojimas 

Programos 
kodas 

Programos 
pavadinimas 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur) 

Asignavimų 
planas 

Patikslintas 
asignavimų 

planas* 

Panaudota 
asignavimų 

Panaudota 
asignavimų 

(proc.)** 
1 2 3 4 5 6 

08 
Švietimo 
programa 

680,3 856,0 856,0 100 

      
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė 
parama 
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2 strateginis tikslas. Inovatyvi ir kokybiška švietimo sistema 

1 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos patvirtintų asignavimų panaudojimas 

Programos 
kodas 

Programos 
pavadinimas 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur) 

Asignavimų 
planas 

Patikslintas 
asignavimų 

planas* 

Panaudota 
asignavimų 

Panaudota 
asignavimų 

(proc.)** 
1 2 3 4 5 6 

08 
Švietimo 
programa 

13,8 
 

10,8 10,8 100 

      
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė 
parama 

    

      
* Jeigu asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, asignavimai didėja ar mažėja daugiau nei 5 proc. lyginant su 
asignavimais, nurodytais asignavimų plane, to priežastys trumpai paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami dėl patikslintų 
asignavimų programos lygiu. 
** Jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų priežastys trumpai paaiškinami po lentele. 

 

2022 metai 2023 projektas 2024 projektas 2025 projektas

planas 680.3 1096.9 1096.9 1096.9

faktas 856
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3 strateginis tikslas. Sporto paslaugų plėtra ir prieinamumo didinimas 

 

Programos 
kodas 

Programos 
pavadinimas 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur) 

Asignavimų 
planas 

Patikslintas 
asignavimų 

planas* 

Panaudota 
asignavimų 

Panaudota 
asignavimų 

(proc.)** 
1 2 3 4 5 6 

08 
Švietimo 
programa 

17,0 33,0 33,0  

      
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė 
parama 

    

      
* Jeigu asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, asignavimai didėja ar mažėja daugiau nei 5 proc. 
lyginant su asignavimais, nurodytais asignavimų plane, to priežastys trumpai paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami 
dėl patikslintų asignavimų programos lygiu. 
** Jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų priežastys trumpai paaiškinami po lentele. 
 

4 strateginis tikslas. Investicijų pritraukimas ir jų augimas kurorte 

1 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos patvirtintų asignavimų panaudojimas 

Programos 
kodas 

Programos 
pavadinimas 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur) 

Asignavimų 
planas 

Patikslintas 
asignavimų 

planas* 

Panaudota 
asignavimų 

Panaudota 
asignavimų 

(proc.)** 
1 2 3 4 5 6 

08 
Švietimo 
programa 

7,0 3,2 3,2 100 

      
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė 
parama 

    

      
* Jeigu asignavimų plane, įskaitant patikslinimus ataskaitiniam laikotarpiui, asignavimai didėja ar mažėja daugiau 
nei 5 proc. lyginant su asignavimais, nurodytais asignavimų plane, to priežastys trumpai paaiškinamos po lentele. 
Paaiškinimai pateikiami dėl patikslintų asignavimų programos lygiu. 

 

2022 metai 2023 projektas 2024 projektas 2025 projektas

planas 17 141 141 141

faktas 33
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V SKYRIUS 

PAPILDOMA INFORMACIJA  
 

6. Pateikiamos lentelės su informacija apie rezultato, produkto ir indėlio kriterijų 
įvykdymą. Informacija naudojama IV skyriuje pateikiamos informacijos analizei ir pagrindimui). 
 

 

 

2022 metai 2023 projektas 2024 projektas 2025 projektas

planas 7 22 22 22
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Direktorius (Parašas) Saulius Simė 
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4. Investicijų pritraukimas ir jų augimas kurorte
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