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2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

I. ĮVADAS 
 

1. Druskininkų sporto centras (toliau - Centras) - Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir 
formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla (3160), Centro pagrindinis tipas: Neformaliojo 
vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla (3161). 

2. Pagrindinė Centro paskirtis: Neformaliojo vaikų švietimo grupės sportinio ugdymo 
mokykla (31614206), kitos paskirtys: Neformaliojo vaikų švietimo grupės sportinio ugdymo 
mokykla (31614206), Neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės sportinio ugdymo mokykla 
(31814106). 

3. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 301845630. 
4. Centro įsteigimo data: 2008 m. rugsėjo 1 d. 
5. Centro teisinė forma ir priklausomybė: Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga. 
6. Centro savininkas - Druskininkų savivaldybė, kodas 111100394. Savininko teises ir 

pareigas įgyvendinanti institucija – Druskininkų savivaldybės taryba (toliau-Savivaldybės taryba). 
7. Centro buveinė: M. K. Čiurlionio g. 97-2, LT – 66162 Druskininkai.  
8. Mokymo kalba: lietuvių. 
9. Mokymo forma: grupinio mokymo (si). 
10. Mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, individualus, savarankiškas. 
11. Centre vykdomos šios formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programos: 

krepšinis, rankinis, tinklinis, futbolas, kalnų slidinėjimas, lengvoji atletika. 
12. Mokymosi pagal Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio 

sportinio ugdymo programas pasiekimų įteisinimo dokumentai išduodami, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos švietimo įstatymu. 

13. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo 
pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas bankuose. 

14. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu ir kitais 
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kūno kultūros ir sporto departamento 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, 
Savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės 
aktais bei šiais Nuostatais. 

 
II. 2017 METŲ VEIKLA 

 
Pagrindiniai Centro tikslai, uždaviniai ir sritys 

 
15. Centro tikslas - per sportą skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, ieškoti 

talentingų sportininkų, organizuoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikį, vykdyti papildomą 
ugdymą kūno kultūros ir saviraiškos bei meistriškumo srityse. 

16. Centro veiklos uždaviniai:  
16.1. įgyvendinti kūno kultūros ir sporto politiką Savivaldybės teritorijoje; 
16.2. puoselėti dvasines, psichines ir fizines žmogaus galias; 
16.3. aktyvinti kūno kultūros ir sportinės veiklos propagavimą; 
16.4. ieškoti talentingų sportininkų, kurie sportiniais pasiekimais padėtų formuoti gerą 

Savivaldybės įvaizdį; 
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16.5. organizuoti ir vykdyti mokomąjį treniruočių procesą, sporto varžybas, stovyklas ir 
sveikatą stiprinančius renginius savivaldybės gyventojams ir svečiams; 

16.6. ugdyti ir rengti sportininkus Centro, savivaldybės ir šalies rinktinėms; 
16.7. teikti ugdymo įstaigoms informaciją sporto klausimais; 
16.8. auklėti ir skatinti vaikus ir jaunimą būti gerais, dorais ir sąžiningais savo šalies 

patriotais bei piliečiais; 
16.9. sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams sportuoti apmokamose sveikatingumo 

grupėse ir bendro fizinio parengimo grupėse; 
16.10. vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas; 
16.11. formuoti, konkretinti, atnaujinti ir įgyvendinti vykdomų sporto programų ugdymo 

turinį pagal Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės 
aktus ir patvirtintas Sportinio ugdymo rekomendacijas; 

16.12. laikytis bendrųjų principų: lygių galimybių, kontekstualumo, veiksmingumo ir 
tęstinumo; 

16.13. puoselėti prigimtines sportininko galias (intelektualines, emocijų, valios, fizines) 
lemiančias kūrybinę asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę; 

16.14. mokyti suprasti bendražmogiškąsias vertybes ir jomis grįsti gyvenimą; 
16.15. saugoti tautinę tapatybę, perteikiant sportininkams tautinės kultūros pagrindus, 

Europos ir pasaulio humanistines kultūros vertybes; 
16.16. organizuoti trenerių, specialistų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą; 
16.17. užtikrinti demokratinį Centro valdymą; 
16.18. užtikrinti ugdymo kokybę. 
17. Veiklos sritis: švietimas, kodas 85. 
18. Centro veiklos rūšys ir kodai: 
18.1. sportinis ir rekreacinis švietimas (kodas 85.51); 
18.2. švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60); 
18.3. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla (kodas 93); 
18.4. sportinė veikla (kodas 93.1); 
18.5. sporto įrenginių eksploatavimas (kodas 93.11); 
18.6. sporto klubų veikla (kodas 93.12); 
18.7. kūno rengybos centrų veikla (kodas 93.13); 
18.8. kita sportinė veikla (kodas 93.19); 
18.9. vaikų poilsio stovyklų veikla (kodas 55.20.20); 
18.10. sporto įrangos nuoma (kodas 77.21.40). 

 
III. UGDYMO IR VARŽYBŲ VYKDYMO ORGANIZAVIMAS 

         
2017 m. Centro ugdymo veikla buvo organizuojama atsižvelgiant į Valstybinės švietimo 

2013-2022 m. strategijos tikslus (ugdyti veržlų ir savarankišką žmogų, atsakingai ir solidariai kuriantį 
savo, Lietuvos ir pasaulio ateitį), Druskininkų savivaldybės plėtros 2014-2020 metų strateginio plano 1 
prioritetą (aukštos gyvenimo kokybės užtikrinimas) bei Centro 2017-2019 m. strateginio veiklos plano 
prioritetais bei 2017 m. Centro veiklos plano vykdymo rezultatais.  

Vienas iš pagrindinių Druskininkų sporto centro 2017 metų veiklos plano tikslų - 
skatinti sveiko gyvenimo būdo puoselėjimą, sudarant tinkamas sąlygas kūno kultūrai ir sportui. 
Šiuo tikslu buvo siekiama, kad kūno kultūra ir sportas taptų svarbiu kiekvieno bendruomenės nario  
poreikiu. Įvairių socialinių sluoksnių gyventojai buvo skatinami sportuoti, rūpintis savo fiziniu 
pajėgumu, sveikata, aktyviu poilsiu, ypač vasaros atostogų metu, jaunimas skatinamas atskleisti 
savo fizinius gebėjimus besivaržant Lietuvoje ir tarptautinėse sporto arenose. Ir toliau bus siekiama 
kuo daugiau gyventojų įtraukti į savarankiškas ir organizuotas sporto pratybas. 

2017 metais Druskininkų savivaldybėje buvo organizuota 78 sporto renginiai (įvairios 
tarptautinės draugiškos, nacionalinės ir regioninės varžybos, Druskininkų savivaldybės įvairių 
sporto šakų čempionatai, pirmenybės, sporto šventės, moksleivių sporto varžybos,  seniūnijų 
varžybos):  

Vietinės sporto varžybos (Druskininkų savivaldybės): 
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- šachmatų vyrų ir moterų pirmenybės; 
- šaškių vyrų ir moterų pirmenybės; 
- šachmatų „Žaibo“ turnyras; 
- bėgimas Sausio 13-osios aukoms atminti;  
- LR Seimo nario prof. J. Karoso atminimo jaunimo ir veteranų salės futbolo turnyrai; 
- teniso vyrų vienetų ir dvejetų pirmenybės; 
- kalėdinis teniso dvejetų turnyras;  
- vyrų tinklinio čempionatas;  
- R. Zautros atminimo tinklinio taurės varžybos; 
- Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų sporto žaidynės;  
- nusipelniusio trenerio A. Arbačiausko rankinio atminimo turnyras;   
- Druskininkų savivaldybės priešmokyklinių klasių mokinių estafečių varžybos, 

skirtos Olimpinei dienai paminėti; 
 - Druskininkų savivaldybės poledinės žūklės varžybos; 

- dviračių žygis skirtas vaikų gynimo dienai; 
- pasagų mėtymo asmeninės ir komandinės varžybos; 
- krepšinio čempionatas, baudų ir tritaškių mėtymų konkursai; 
- krepšinio turnyras T. Mocevičiui atminti; 
- krepšinio veteranų (40+) turnyras; 
- vienetų ir dvejetų stalo teniso pirmenybės; 
- Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenių sąskrydžio varžybos; 
- radijo stoties M1 vyrų dienos vandens kovos „Aligatoriai 2017“;  
- antroji Druskininkų savivaldybės senjoriada; 

 - štangos stūmimo varžybos Druskininkų sav. mero taurei laimėti; 
- įvairių sporto šakų draugiškos varžybos, sporto šventės, sveikatinimo renginiai; 

 - Krepšinio klubų turnyras D. Orentui atminti. 
Regioninės sporto varžybos: 
- Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio varžybos; 
- X Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės; 
- vyrų teniso dvejetų turnyras Druskininkų savivaldybės mero R. Malinausko taurei 

laimėti; 
 -2017 m Lietuvos moterų futbolo „Hummel" lygos pirmenybės; 
 - paplūdimio tinklinio varžybos „Beachball Fest’17 Druskininkai“  

Nacionalinės sporto varžybos: 
- LKF projektas „Talentų U15 karta“; 
- XVI jaunojo šaulio Giedriaus Matulionio atminimo rankinio turnyras; 
- Lietuvos nacionalinio vyrų tinklinio čempionato varžybos; 

 - 2017 m. Lietuvos senjorų (50 m. ir vyresni) mažojo futbolo (8x8) pirmenybės; 
- Lietuvos triatlono taurės V etapo varžybos; 
- LKL komandų draugiškos krepšinio varžybos; 
- „Lteam“ olimpinis žiemos festivalis; 
- golfo turnyras Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko taurei laimėti; 
- moterų teniso dvejetų turnyras „Druskininkai 2017“; 
- teniso turnyras Lietuvos „Merų taurė 2017“; 
- mažojo futbolo turo per Lietuvą II turo varžybos; 

 - Tarptautinis ralis „Aplink Lietuvą 2017“ Lietuvos Respublikos prezidentės taurei 
laimėti; 

- Lietuvos ralio čempionato etapas „Rally Classic Druskininkai 2017"; 
- akrobatinės lėktuvų grupės – Roberto Noreikos, Rolando Pakso ir Algimanto 

Žentelio – skrydis po senuoju tiltu per Nemuną; 
Tarptautinės sporto varžybos: 
- vaikų (gim.1999 m.) tinklinio turnyras; 
- vaikinų krepšinio varžybos: Lietuva U20 - Ukraina U20;  
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 - 23-iojo Baltijos moterų krepšinio lygos (BWBL)  čempionato finalo ketverto 
turnyras; 

- pirmasis tarptautinis J. Daktaraitės ir A. Rupšienės taurės moterų krepšinio turnyras; 
- nusipelniusio trenerio A. Gedmino atminimo taurės tarptautinis moterų krepšinio 

turnyras;   
- krepšinio klubinių vyrų ir moterų komandų draugiškos varžybos; 
- XIII Tarptautinis sporto žurnalistų futbolo turnyras „Druskininkai 2017“;  
- XXV Tarptautinės sportinio ėjimo varžybos „Druskininkai 2017“, 10 km Lietuvos 

čempionatas; 
- Tarptautinis draugystės maratonas „Druskininkai – Gardinas 2017“. 
 2017 m. Druskininkuose vyko 13 sporto stovyklų Lietuvos ir užsienio įvairių sporto 

šakų rinktinėms ir sporto klubų komandoms. Lietuvos ir užsienio šalių įvairaus amžiaus vaikinų 
rinktinėms (Lietuvos U16, U17, U18, U20, Ukrainos U16); Lietuvos ir užsienio šalių įvairaus 
amžiaus merginų rinktinėms (Lietuvos U16, U20; Ukrainos U20). 

Jau devintus metus iš eilės, prieš naują sezoną, rugpjūčio mėnesį, Druskininkuose, 
vyksta Lietuvos krepšinio teisėjų asociacijos seminaras - konferencija, kuriame dalyvauja daugiau 
negu 300 Lietuvos įvairių krepšinio lygų teisėjų, komisarų ir sekretoriato darbuotojų.   

Veiklos plano 2 tikslas buvo gerinti Centro išskirtinumą, patrauklumą ir įvaizdį. 2017 m. 
sukurta nauja Centro internetinė svetainė ir įstaigos puslapis „Facebook“ socialiniame tinkle. Centras 
internetinėje svetainėje teikia informaciją tėvams apie ugdymąsi, informuoja apie Centro vaikui 
keliamus reikalavimus (susijusius su mokymusi, elgesiu ir pan.), kviečia tėvus aktyviai įsitraukti į 
grupės gyvenimą (dalyvauti renginiuose, planuojant ir organizuojant grupės šventes, išvykas, 
mokinių laisvalaikį ir pan.). Tėvams tapo prieinama, aiški, išsami informacija apie įvairius Centro 
darbo aspektus (strateginį planą, metine veiklos programą, ugdymo planą, ugdymo proceso 
organizavimą). 

2017 m. sukurtas ir patvirtintas Centro 2017-2019 m. strateginis veiklos planas.  
Didinant Centro patrauklumą ir išskirtinumą, puoselėjant turimas ir kuriant naujas 

Centro tradicijas buvo sukurta nauja internetinė svetainė ir Centro logotipas: 

 
Treneriai ir jų kvalifikacija 

 
2017 m. rugsėjo mėnesį Centre įsteigta nauja sporto šaka – imtynės. Dirbti su 

dvejomis pradinio rengimo grupėmis priimtas vienas treneris, tarifikuotos dvi mišrios pirmų metų 
pradinio rengimo grupės: 2003-2006 m. gim. ir 2008-2011 m. gim., kuriose sportuoja 26 
sportininkai.   

2016 m. Centre dirbo 10 trenerių, iš jų: 1 treneris turintis trečią trenerio kvalifikacinę 
kategoriją, 8 turintys pirmą trenerio kvalifikacinę kategoriją, 1 neturintis trenerio kvalifikacinės 
kategorijos.  

2017 m. Centre dirbo 11 trenerių, iš jų: 2 treneriai turintys trečią trenerio kvalifikacinę 
kategoriją, 7 turintys pirmą trenerio kvalifikacinę kategoriją, 2 neturintys trenerio kvalifikacinės 
kategorijos.  

Trenerio kvalifikacinė kategorija Metai Trenerių 
skaičius Pirma 

kvalifikacinė 
kategorija 

Antra 
kvalifikacinė 

kategorija 

Trečia 
kvalifikacinė 

kategorija 

Ketvirta 
kvalifikacinė 

kategorija 

Penkta 
kvalifikacinė 

kategorija 

Šešta 
kvalifikacinė 

kategorija 

2016 10 8  1    
2017 11 7  2    
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Dalyvavimas seminaruose, kursuose, pagal Centro veiklos prioritetus 

 
Sudarytas metinis kvalifikacijos kėlimo renginių planas, atsižvelgiant į Centro  

prioritetus trenerių kvalifikacijai kelti: kiekvieno sportininko ugdymas atsižvelgiant į skirtingus jų 
gebėjimus, aktyviųjų ugdymo metodų ir integracijos galimybes treniruotėse. 73 % trenerių tobulino 
kvalifikaciją. Dauguma trenerių kėlė savo kvalifikaciją LTOK, Lietuvos sporto šakų federacijų, 
asociacijų bei Druskininkų švietimo centro organizuojamuose kursuose, seminaruose. 
 

Sportininkų skaičius, vykdomos sporto šakų programos 
 

2017 m. Centre sportavo 304 sportininkai ir dirbo 11 trenerių. Vienam treneriui tenka 
27,6 sportininkai. Trenerių amžiaus vidurkis – 48,9 metų.  

Per metus sumažėjo 11 sportininkų, tai sudaro 3,5 %.  
                                               

Metai Mokinių 
skaičius 

Krepšinis Rankinis Lengvoji 
atletika 

Tinklinis Futbolas Kalnų 
slidinėjimas 

Laisvosios 
imtynės 

2016 315 72 55 16 24 100 48 - 
2017 304 70 43 16 21 101 30 23 

 

 
 

2016 m. gruodžio mėn. duomenimis Centre vykdomų krepšinio, rankinio, lengvosios 
atletikos, tinklinio, futbolo ir kalnų slidinėjimo sporto šakų užsiėmimus lankė 315 sportininkų. Visų 
sporto šakų programų vykdymui skirta 195 savaitinės pedagoginės valandos. 

2017 m. gruodžio mėn. duomenimis Centre vykdomų krepšinio, rankinio, lengvosios 
atletikos, tinklinio, futbolo, kalnų slidinėjimo ir laisvųjų imtynių sporto šakų užsiėmimus lankė 308 
sportininkai. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsteigtos dvi laisvųjų imtynių pradinio rengimo grupės. Visų 
sporto šakų programų vykdymui skirta 199 savaitinės pedgoginės valandos. 

 
Grupių skaičius 

 
Metai Grupių skaičius 

gruodžio 30 d. 
duomenimis 

Pradinio rengimo 
grupės 

Meistriškumo 
ugdymo grupės 

Meistriškumo 
tobulinimo 

grupės 
2016 20 7 10 3 
2017 20 6 11 3 
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2016 m. gruodžio mėn. duomenimis Centre suformuota 20 mokomųjų grupių: 6 

pradinio rengimo, 11 meistriškumo ugdymo ir 3 meistriškumo tobulinimo. 
2017 m. gruodžio mėn. duomenimis Centre suformuota 20 mokomųjų grupių: 6 

pradinio rengimo, 11 meistriškumo ugdymo ir 3 meistriškumo tobulinimo.  
Visų sporto šakų programų vykdymui skirta 199 savaitinės pedagoginės valandos.  

 
Varžybų vykdymo ir dalyvavimo jose analizė 

 
Sportininkams treniruočių, varžybų ir kitų organizuojamų renginiu metu užtikrinamas 

saugumas, mokinių grupėse tarp mokinių ir trenerių vyrauja gražūs, tolerantiški, pagarbūs 
tarpusavio santykiai. Treneriai bendradarbiauja su tėvais dėl mokinio pažangos, treniruočių 
lankomumo, elgesio, sveikatos sutrikimų, tačiau nors treneriai deda daug pastangų, kad grupėse 
nebūtų patyčių. Centre sudaromos sąlygos gabių sportininkų (rinktinės narių ir pan.) išvykimui į 
įvairių sporto šakų rinktinių stovyklas.   

Kasmet pavasarį mokslo metų baigimo šventėje pagerbiami geriausi sportininkai, 
geriausios komandos ir treneriai.  

2017 m. Nacionalinėse vaikų, jaunučių, jaunių ir jaunimo pirmenybėse,  
čempionatuose, sporto žaidynėse dalyvavo 24 sportininkų komandos:   

- Lietuvos MKL berniukų U-14 (2004 m. g.) krepšinio čempionate; 
- Lietuvos MKL  jaunučių berniukų  U-15 (2003 m. g.) krepšinio čempionate; 
- Junior NBA „Lietuva“ krepšinio čempionate;  
- Lietuvos MKL berniukų U-12 (2006 m. g.) krepšinio čempionate „Pirmasis iššūkis“; 
- Lietuvos jaunimo vaikinų  U-19 (1999 m. g.) rankinio čempionate; 
- Lietuvos jaunių merginų U-17 (2001 m. g.) rankinio čempionate; 
- Lietuvos jaunučių mergaičių  U-15 (2002 m. g.) rankinio čempionate; 
- Lietuvos jaunučių mergaičių  U-15 (2002 m. g.) rankinio sporto žaidynėse;  
- Lietuvos vaikų mergaičių U-13 (2004 m. g.) rankinio čempionate; 
- Lietuvos jaunimo vaikinų U-19 (1999 m. g.) tinklinio čempionate; 
- Lietuvos „Mini“ mergaičių U-13 tinklinio čempionate; 
- Lietuvos vaikų lengvosios atletikos pirmenybėse; 
- Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos pirmenybėse;  
- Lietuvos jaunių lengvosios atletikos pirmenybėse; 
- Lietuvos jaunimo lengvosios atletikos pirmenybėse; 
- Lietuvos lengvosios atletikos taurės varžybose; 
- Lietuvos rajonų jaunimo ir jaunių pirmenybės; 
- Lietuvos lengvosios atletikos jaunučių taurės varžybose; 
- Lietuvos jaunių lengvosios atletikos sporto ir vilčių žaidynės; 
- Lietuvos jaunių sporto mokyklų ir klubinių komandų U-17 (2001 m. g.) futbolo 

pirmenybėse;  
- Lietuvos vaikų U-11 (2007 m. g.) futbolo čempionate;  
- Lietuvos vaikų U-11 (2007 m. g.) salės futbolo pirmenybėse; 
- Lietuvos vaikų U-13 (2005 m. g.) futbolo čempionate;  
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- Lietuvos vaikų kalnų slidinėjimo pirmenybėse; 
- Lietuvos jaunučių kalnų slidinėjimo pirmenybėse; 
- Baltijos taurės kalnų slidinėjimo pirmenybėse. 
Komandos startavo įvairiose amžiaus grupėse ir dalyvavo šių sporto šakų varžybose: 

rankinio, lengvosios atletikos, tinklinio, futbolo, krepšinio, kalnų slidinėjimo.   
2016 - 2017 mokslo metais Centro komanda (trenerė Danguolė Sukankaitė) Lietuvos 

rankinio mergaičių U14 čempionate iškovojo III vietą; Lietuvos jaunių berniukų U18 tinklinio 
čempionate Centro komanda (treneris Edgaras Suchanekas) iškovojo III vietą; kalnų slidinėjimo 
Baltijos taurės pirmame varžybų etape Centro ugdytinė Liepa Karlonaitė (treneris Artūras Bikulč) 
iškovojo III vietą.   

2016 - 2017 mokslo metų Lietuvos rinktinių sudėtyje yra 4 Centro sportininkai: 
Lietuvos jaunių lengvosios atletikos rinktinėje Reda Berteškaitė ir Dovilė Bašinskaitė (treneris 
Kęstutis Jezepčikas); Lietuvos jaunių tinklinio rinktinėje Mykolas Suchanekas ir Justinas 
Bakanauskas (treneris Edgaras Suchanekas).  

2016 m. vasaros sportinio pasirengimo stovykloje dalyvavo 68 sportininkai, o 2017 m. 
rugpjūčio 16-25 dienomis Centras organizavo rankinio, krepšinio, futbolo, lengvosios atletikos 
sporto šakų vasaros sportinio pasirengimo stovyklą, kurioje dalyvavo 112 įvairaus amžiaus 
sportininkų. Vyko įvairios veiklos: žaidimai, treniruotės, treniruočių ir varžybų stebėjimas, turnyrai, 
rungtynės, pirmosios pagalbos suteikimas, instruktažai. Treniruotės vyko įvairiose erdvėse: sporto 
salėse, K. Dineikos parke, stadione, universaliame sporto aikštyne. Sportininkai turėjo daug 
sportinės bei kūrybinės veiklos užsiėmimų Centre su treneriais. Stovyklos metu vaikai įgijo žinių 
apie sporto higieną, formavo sveikatos stiprinimo, saugojimo, šiuolaikinio kūno tobulinimo 
sampratą. Puoselėjo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, ugdėsi savigarbą kitam, mokėsi 
savitarpio pagalbos, rūpinosi kitais, mokėsi paslaugumo, atsakomybės už gamtą ir aplinką, plėtė 
savo akiratį. Patyrė judėjimo džiaugsmą, daug malonių akimirkų. Turiningai praleido laisvalaikį 
lankydamiesi mieste, jo apylinkėse, laisvalaikio ir pramogų parkuose.  

Veiklos plano 3 tikslas – kurti modernią, saugią mokymosi ir kiekvieno bendruomenės 
nario asmenybės tobulėjimo aplinką. Centro sporto salėje rekonstruotas elektros apšvietimas, 
pakeistos salės lempos į ekonomiškas ir efektyvesnes.  

Veiksmingai panaudojant Centro materialinę techninę bazę ugdymo veikloje, jos 
turtinimas ir keitimas, įsigytos žiūrovų kėdės, kurios bus pakeistos universaliame sporto aikštyne.  
Organizuojant sporto renginius, jų vedimui nupirktas mikrofonas.  

Buvo įvykdytas 4 uždavinys - dėl informacinių technologijų įrangos gedimų, siekiant 
užtikrinti kokybišką informaciją apie Centro veiklą, varžybų ir sporto renginių organizavimui, 
įsigytas vienas kompiuteris. 
 

IV. SPORTO PROJEKTŲ (PROGRAMŲ) VYKDYMO ANALIZĖ IR FINANSAVIMAS 
 

2017 metais iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projektų finansavimui gauta 0,55 
tūkst. Eur (X Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių I etapo varžyboms organizuoti). Alytaus apskrities 
bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio varžybų vykdymui iš Lazdijų, Alytaus miesto ir 
Alytaus rajono savivaldybių gauta 17,4 tūkst. Eur. Neformaliojo švietimo programai mokinių 
atostogų metu vykdymui iš Druskininkų savivaldybės gauta 2,7 tūkst. Eur. 

Metai Projektai Finansavimo 
šaltiniai 

Lėšos (Eur) 

X Lietuvos seniūnijų sporto 
žaidynių I etapo organizavimas  

KKSD  550 

Alytaus apskrities bendrojo 
ugdymo mokyklų klasių 
krepšinio varžybos 

Lazdijų, Alytaus 
miesto ir Alytaus 
rajono savivaldybės 

17392 

2017 

Neformaliojo švietimo 
programa mokinių vasaros 
atostogų metu. 

Druskininkų 
savivaldybė 

2700 
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2017 m. sporto klubų finansavimas 
 

Eil. 
Nr. 

Vykdytojas (organizacijos 
pavadinimas)  

Projekto pavadinimas  Skirta suma iš 
Savivaldybės  

biudžeto lėšų (Eur.) 
1. Laisvalaikio ir sporto klubas 

„Planas“ 
Tinklinio ir krepšinio populiarinimas 
Druskininkų  savivaldybėje 

800 

2. Asociacija futbolo klubas „FK 
Druskininkai“ 

Futbolo bei rankinio plėtra 
Druskininkų savivaldybėje 

1700 

3. Viešoji įstaiga „Sportbalt“ Tarptautinis draugystės maratonas 
„Druskininkai- Gardinas 2017“ 

1700 

4. Druskininkų ėjikų klubas „Druskininkų ėjikų klubo tikslinė 
pasiruošimo programa 2017 m. 
sezonui“ 

1500 

5. Visuomeninė organizacija 
sporto klubas „Leipas“ 

„Leipalingio jaunimo bei vyresnio 
amžiaus žmonių užimtumas“ 

700 

6. VŠĮ „Sniegius“ 
 

Fizinio aktyvumo ir sveikos 
gyvensenos  skatinimas 

2000 

7. LPS „Bočiai“ Druskininkų m. 
bendrija 

Sportinės veiklos „Bočių“ draugijoje 200 

8. Druskininkų trečiojo amžiaus 
universitetas 

Druskininkų bendruomenės fizinio 
aktyvumo ugdymas K. Dineikos 
sveikatingumo parke. 

300 

9. Viešoji įstaiga Druskininkų 
vaikų ir jaunimo sporto klubas 
„Drusportus“ 

„Tinklinio – olimpinės šakos – 
vystymas ir populiarinimas 
Druskininkų savivaldybėje“ 

700 

10. Druskininkų miesto vaikų ir 
jaunimo sporto klubas „Ateitis“ 

Jaunųjų krepšininkų meistriškumo 
ugdymas 

400 

Iš viso: 10000 
 

2017 m. sporto projektų konkurse finansavimas skirtas 10-čiai sporto klubų. Iš 
Savivaldybės biudžeto sporto projektų finansavimui gauta 10 tūkst. Eur, panaudota 9,3 tūkst. Eur. 
      Druskininkų savivaldybėje registruota 20 sporto klubų ir 3 sporto viešosios įstaigos. 
Centras koordinuoja sporto klubų veiklą. Vykdydami Druskininkų savivaldybės projektus, sporto 
klubų nariai dalyvauja įvairiose regioninėse, nacionalinėse bei tarptautinėse varžybose atstovaudami 
savivaldybę bei Lietuvą, rinktinių sudėtyse. Druskininkų ėjikų klubo nariai Normantas Petriša, 
Marius Šavelskis atstovavo Lietuvą įvairiose lengvosios atletikos varžybose. Klubas kiekvienais 
metais Druskininkuose organizuoja Tarptautines sportinio ėjimo varžybas bei Lietuvos sportinio 
ėjimo 10 km čempionatą. Futbolo klubas „FK Druskininkai“ atstovauja Druskininkų savivaldybę 
LFF organizuojamose pirmenybėse bei rankinio varžybose.  Sporto klubas „Leipas“ vykdo mokinių 
ir suaugusių užimtumą Leipalingio seniūnijoje. Žmonių su negalia integravimą į visuomenę per 
kūno kultūrą ir sportą vykdo sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Druskininkų viltis“. 
Viešoji įstaiga „Sportbalt“ organizavo tarptautinį draugystės maratoną „Druskininkai-Gardinas 
2017“. Viešosios įstaigos Druskininkų vaikų ir jaunimo sporto klubo „Drusportus“ tinklinio 
komanda dalyvavo Lietuvos tinklinio federacijos čempionate.  

 
Finansai bei apskaitos politika ir kontrolė 

 
 Centras vadovaudamasis 2007 m. birželio 26 d. priimtu Lietuvos Respublikos viešojo 

sektoriaus atskaitomybės įstatymu, (Žin., 2010, Nr.67-3341), kuris nustato viešojo sektoriaus 
subjekto ataskaitų rinkinio sudėtį, šių rinkinių sudarymo reikalavimus ir atsakomybę už ataskaitų 
rinkinio sudarymą ir pateikimą, nuo 2010 m. sausio 1 d. tvarko buhalterinę apskaitą ir sudaro 
ataskaitas pagal apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Centro apskaitos vadovą sudaro: 
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buhalterinės apskaitos individualusis sąskaitų planas, apskaitos politika, taikant VSAFAS, apskaitos 
tvarkų aprašai. Centras taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys 
atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. 

Centro sukurta finansų kontrolė, kaip vidaus kontrolės sistemos sudedamoji dalis, 
kurios dėka siekiama užtikrinti Centro veiklos teisėtumą ir patikimo finansų valdymo principų – 
ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo bei skaidrumo laikymąsi. 

 Centro biudžeto finansų kontrolės procedūros atliekamos vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės ir finansų ministerijos norminiais aktais, bei 2014 m. gruodžio 31 d. 
direktoriaus įsakymu Nr.V1-49 patvirtintu Centro apskaitos vadovu. 2017 m. gruodžio 31d. 
direktoriaus įsakymu Nr.VI-122 patikslintos I, III, IV,VI, VII, ,VIII apskaitos vadovo dalys. 

Vidaus kontrolės sistema Centre atitinka jai keliamus reikalavimus, todėl ji vertinama 
gerai. 

Įstaigos personalas - etatų viso skaičiaus palyginimas 2016 m. - 2017 m. 
Personalas Prieš tai buvę metai 

(2016 m.) 
Ataskaitiniai metai 

(2017 m.) 
Padidėjo +              
Sumažėjo - 

Iš viso 16,92 17,03 0,11 
Pedagoginis personalas 5,42 5,53 0,11 
Administracija 3,5 3 -0,5 
Kitas personalas 8 8,5 0,5 

 

 
 

2017 mokslo metams patvirtintas trenerių darbo krūvis – 199 savaitinės pedagoginės 
valandos.  

Skirti  asignavimai ataskaitiniams 2017 metams: planas, faktas, iš jų pagal programas 
(tūkst. Eur).      

Asignavimai programoms Patvirtintas 
planas 

Patikslintas 
planas 

Faktas Įvykdymas +/- 

Iš viso 318,5 347,4 346,7 -0,7 

Asignavimai  įstaigos veiklai  262,3 280,2 280,2 0 

Sporto projektai (sporto 
klubai) 

10,0 10,0 9,3 -0,7 

Pajamos už paslaugas 27,0 34,0 34,0 0 

Švietimas (mokinio  krepšelis) 19,2 20,2 20,2 0 
Veiklos vykdymas 
   (STD MMA) 

0 3 3 0 
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2017 metais iš Savivaldybės biudžeto gauta 347,4 tūkst.Eur.ir panaudota 346,7 tūkst. 
Eur. Iš jų: asignavimų Centro veiklos programai skirta ir panaudota – 278,4 tūkst. Eur. Sporto 
programoms skirta – 10 tūkst. Eur, panaudota – 9,3 tūkst. Eur., Už paslaugų suteikimą gautos 
pajamos: gauta ir panaudota – 34 tūkst. Eur. Švietimo programai (vaikų neformaliojo švietimo 
ugdymui (MK)) gauta ir panaudota – 20,2 tūkst. Eur. Valstybės dotacija (STD MMA) gauta ir 
panaudota 4,8 tūkst. Eur. 

2017 metais Centro planas lėšų už vaikų neformalųjį švietimą – 20,3 tūkst. Eur. 
Centras surinko ir pervedė į savivaldybės biudžetą – 19,3 tūkst. Eur. 

 
Debetinis - kreditinis įsiskolinimas metų pradžiai ir pabaigai (2016-12-31/2017-12-31)                           

Kreditinis įsiskolinimas 2016-12-31 2017-12-31 Padidėjo +; 
Sumažėjo - 

Kreditinis iš viso 1,7 2,3 0,6 

Komandiruotės 0,1 0 -0,1 

Transporto  išlaikymas 0 0, 0 

Socialinio draudimo įmokos 0 1,7 1,7 
Komunalinės paslaugos ir ryšiai 1,5 0,6 -0,9 

Kitos paslaugos 0,1 0 -0,1 

Debetinis įsiskolinimas 0 0 0 

 

 
Kreditinis įsiskolinimas 2017 m. gruodžio 31 d. – 2,3 tūkst. Eur, iš jų: prekių ir 

paslaugų naudojimui – 0,6 tūkst. Eur iš kurių: komunalinėms paslaugoms 0,5 tūkst. Eur. (šildymui – 
0,5 tūkst. Eur), ryšiams – 0,1 tūkst. Eur. 

Debetinio įsiskolinimo 2017 m. gruodžio 31 d. nebuvo. 
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Turtas 
 

  2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis: 
- ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto likutinė vertė – 1.254079 Eur; 
- trumpalaikio turto likutinė vertė (užbalansyje) – 49950 Eur. 

 
V. VEIKLOS APIBENDRINIMAS 

 
 2017 metais Centras dirbo vadovaudamasis Centro nuostatais, biudžeto lėšas naudojo 
pagal paskirtį. 
 
Direktorius                     Vilmantas Matkevičius  
 
Priedai: 
 1 priedas – Metinio veiklos plano 2017 metų rodiklių įgyvendinimo ataskaita. 
 2 priedas – Metinio veiklos plano 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaita. 



 12 

Metinio veiklos plano ataskaitos 1 priedas 
 

Metinio veiklos plano 2017 metų rodiklių įgyvendinimo ataskaita  
 

Tikslo 
kodas 

Uždavinio 
kodas 

Priemonės 
kodas 

Veiklos 
kodas 

Vertinimo kriterijaus 
pavadinimas 

Vertinimo 
kriterijaus 

kodas 

Mato 
vienetas 

Plano 
reikšmė 

Fakto 
reikšmė 

Įvykdymo 
proc. 

Paaiškinimas 
dėl 

nukrypimo 
nuo 

vertinimo 
kriterijaus 

plano 
Indėlio kriterijai 

01 01 02  Centro sporto projektų 
finansavimas. 

01-01-02 Vnt. 10 10 
 

100  

02 01 01  Sukurta Centro simbolika. 02-01-01 Vnt. 1 1 100  
02 01 02  Mokslo metų baigimo 

šventė. 
02-01-02 Vnt. 1 1 100  

02 01 03  Sukurta bendruomenės 
informavimo tvarka. 

02-01-03 Vnt. 1 
 

1 
 

100  

02 01 04  Atvirų durų diena. 02-01-04 Vnt. 1 1 100  
03 01 01  Sukurta sportininkų 

skatinimo tvarka. 
03-01-01 Vnt. 1 

 
1 
 

100  

03 01 02  Centro mokinių komandų 
dalyvavimas nacionalinėse 
sporto šakų varžybose. 

03-01-02 Vnt. 18 24 133  

03 01 03  Projektas „Alytaus apskrities 
bendrojo ugdymo mokyklų 
klasių krepšinio varžybos“.  

03-01-03 Vnt. 1 1 100  

03 01 05  Projektas „X Lietuvos 
seniūnijų sporto žaidynių I 
etapo organizavimas“. 

03-01-05 Vnt. 1 1 100  

03 01 06  Neformaliojo vaikų švietimo 
programa mokinių vasaros 
atostogų metu 
 

03-01-06 Vnt. 1 1 100  
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03 02 01  Sporto komandų 
aprūpinimas sportine 
apranga 

03-02-01 Kompl. 3 
 

3 100  

03 02 02  Sporto inventoriaus 
įsigijimas 

03-02-02 Vnt. 1 1 100  

03 02 03  Medžiagų, ūkinio 
inventoriaus įsigijimas 

03-02-03 Vnt. 1 
 

1 100  

03 02 04  Informacinių technologijų 
atnaujinimas 

02-03-04 Vnt. 1 
 

1 
 

100  

03 02 05  Centro vidaus apšvietimo 
sistemos gerinimas  

02-03-05 Vnt. 1 
 

1 
 

100  

Proceso kriterijai 
01 01 01  Centro veiklos programos 

vykdymas 
01-01-01      

01 01 01 01 Suorganizuota vietinių ir 
tarptautinių sporto renginių 

01-01-01-
01 

Vnt. 80 78 97  

01 01 01 02 Centre plėtojamos sporto 
šakos 

01-01-01-
02 

Skaičius 6 7 116  

01 01 01 03 Vaikų dalyvavusių Centro 
programose skaičius 

01-01-01-
03 

Skaičius 270 304 112  

01 01 01 04 Centro vaikų grupių skaičius 01-01-01-
04 

Skaičius 20 20 100  

 
________________________________________ 
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Metinio veiklos plano ataskaitos 2 priedas 
 

METINIO VEIKLOS PLANO 2017 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA 
 

Numatyta lėšų (EUR) Panaudota lėšų (EUR) 

Iš jų (finansavimo šaltiniai)*: Iš jų (finansavimo šaltiniai): 

T
ik

sl
o 

nu
m

er
is

 

U
žd

av
in

io
 n

um
er

is
 

P
ri

em
on
ės

 n
um

er
is

 

V
ei

kl
os

 n
um

er
is

 
Veiklos 

pavadinimas 
Veiklos 

vykdytojas  

Iš viso 
SL VB ES Kita 

Iš viso 
SL VB ES Kita 

Įsisavin
ta lėšų 
dalis 

(proc.) 

Komentarai/ 
pastabos 

01 Tikslas. Sudaryti tinkamas sąlygas įgyvendinti kūno kultūros ir sporto politiką   
01 01 Uždavinys. Koordinuoti sporto organizacijų veiklą   

01 01 01 Priemonės Druskininkų sporto centro veiklos programa    

01 01 01 01 

Druskininkų 
sporto centro  

veiklos 
vykdymas 

Druskininkų 
sporto centro 
bendruomenė 

357357 322400 25550 0 9407 358768 321684 25550 0 11534 100,4  

01 ...  Iš viso priemonei: 357357    322400 25550 0 9407 358768 321684 25550 0 11534 100,4 

Numatytose lėšose  
ir panaudotose prie 
25000 Eur  
valstybės lėšų 
pridėta 550 Eur 
gautų iš KKSD. 

01 ... Iš viso uždaviniui: 357357 322400 25550 0 9407 358768 321684 25550 0 11534 100,4 

Kitų šaltinų lėšų 
panaudojom 2127 
Eur daugiau, nes 
metų pradžiai 
turėjome likutį. 

01 Iš viso tikslui: 357357 322400 25550 0 9407 358768 321684 25550 0 11534 100,4 

Iš SL liko 
nepanaudota 716 
Eur. 700 Eur 
nepanaudota 
sportinių projektų ir 
asignavimų 
trumpalaikių 
įsipareigojimų -16 
Eur.   

IŠ VISO: 357357 322400 25550 0 9407 358768 321684 25550 0 11534 100,4  
•••• Formoje pateikiami galimų finansavimo šaltinių pavydžiai. Pildant formas nurodomi aktualūs finansavimo šaltiniai suderinti su Finansų ir apskaitos skyriumi. 
 

__________________________ 


