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DRUSKININKŲ SPORTO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

I. ĮVADAS 

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). 

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). 

Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 301845630. 
Centro įsteigimo data: 2008 m. rugsėjo 1 d. 
Centro teisinė forma ir priklausomybė: Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga. 
Centro buveinė: M. K. Čiurlionio g. 97-2, LT – 66162 Druskininkai.  
Centre vykdomos šios formalųjį švietimą papildančios sportinio ugdymo programos: 

futbolas, imtynės, kalnų slidinėjimas, krepšinis, lengvoji atletika, rankinis, tinklinis. 
Pagrindinė veiklos sritis: švietimas.  
Centro veiklos rūšys: 
- sportinis ir rekreacinis švietimas;  
- švietimui būdingų paslaugų veikla;  
- nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;  
- sporto įrangos nuoma;  
- sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla;  
- sportinė veikla;  
- sporto įrenginių eksploatavimas;  
- sporto klubų veikla;  
- kita sportinė veikla;  
- vaikų poilsio stovyklų veikla. 

 
II. 2019 METŲ VEIKLA 

 
2019 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 2019 m. Centro veiklos plano vykdymo rezultatais.  

Vienas iš pagrindinių Druskininkų sporto centro 2019 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. Jaunimas buvo 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. 

 Siekiama, kad Centras kuo daugiau pritrauktų aktyvų laisvalaikį bei sportą 
mėgstančius lankytojus, todėl ypatingas dėmesys buvo skiriamas sporto infrastruktūros plėtrai. 
Modernizuojant Centro sporto objektus, atsiranda galimybė geriau organizuoti įvairius tarptautinius 
sportinius renginius ir turnyrus. Centras kasmet užtikrina bendrojo naudojimo patalpų, sporto ir 



   
 

 
 

treniruoklių salių, universalaus sporto aikštyno priežiūrą. Infrastruktūros modernizavimas ir sąlygų 
sportuojantiems gerinimas: universalaus sporto aikštyno erdvėse atnaujintos bėgimo takelių linijos, 
įrengtos stebėjimo kameros, žiūrovų tribūnose pakeista 40 sėdimų vietų.  

2019 metais Druskininkų savivaldybėje buvo organizuota 74 sporto renginiai (įvairios 
tarptautinės draugiškos, nacionalinės ir regioninės varžybos, Druskininkų savivaldybės įvairių 
sporto šakų čempionatai, pirmenybės, sporto šventės, mokinių sporto varžybos, seniūnijų žaidynės):  

- Druskininkų  savivaldybės vyrų krepšinio čempionatas; 
- 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 salės futbolo pirmenybės;  
- teniso vyrų vienetų ir dvejetų pirmenybės; 
- kalėdinis teniso dvejetų turnyras;  
- vyrų tinklinio čempionatas;  
- R. Zautros atminimo tinklinio taurės varžybos; 
- nusipelniusio trenerio A. Arbačiausko rankinio atminimo turnyras;   
- 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; 
- Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenių sąskrydžio varžybos; 
- Druskininkų savivaldybės senjoriada; 
- Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų sporto žaidynės; 
- štangos stūmimo varžybos Druskininkų savivaldybės mero taurei laimėti; 
- įvairių sporto šakų draugiškos varžybos, sporto šventės, sveikatinimo renginiai; 
- vyrų teniso dvejetų turnyras Druskininkų savivaldybės mero R. Malinausko taurei 

laimėti; 
- nusipelniusio trenerio A. Gedmino atminimo taurės berniukų U14 krepšinio turnyras; 
- Unicef vaikų bėgimas „Už kiekvieną vaiką“; 
- Druskininkų kurorto šventės „Rock&Roll“ ritmu sporto varžybos;  
- plaukimo projektas ,,Mokomės plaukti ir saugiai elgtis vandenyje; 
- mergaičių tinklinio turnyras UAB,,Tobis'' taurei laimėti; 
- LSD „Žalgiris“ žiemos ir vasaros sporto žaidynės;  
- štangos stūmimo varžybos Druskininkų savivaldybės mero R. Malinausko taurei 

laimėti; 
- Druskininkų savivaldybės krepšinio komandinis trijulių ir tritaškių konkursas; 
- Druskininkų „Jazz Tennis Cup“ 2019 turnyras; 
- XVII jaunojo šaulio Giedriaus Matulionio atminimo rankinio turnyras; 
- golfo turnyras Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko taurei laimėti; 
- moterų teniso dvejetų turnyras „Druskininkai 2019“; 
- teniso turnyras Lietuvos „Merų taurė 2019“; 
- Gydytojų odontologų draugijos krepšinio varžybos; 
- II užsienio šalių ambasadų krepšinio turnyras 3x3;  
- Lietuvos rankinio veteranų komandų atviras čempionatas; 
- Tarptautinės policijos asociacijos (TPA) Lietuvos skyriaus XVI salės futbolo 

turnyras; 
- Lietuvos ralio čempionato etapas „Rally Classic Druskininkai 2019"; 
- Ralis ,,Aplink Lietuvą 2019” Lietuvos Respublikos Prezidento taurei laimėti; 
- Lietuvos automobilių ralio čempionato VI etapo varžybos; 



   
 

 
 

- Lietuvos automobilių bekelės lenktynių čempionatas; 
- Lietuvos porinių ir žiedinių dviračių lenktynių čempionatas; 
- XXVII Tarptautinės sportinio ėjimo varžybos ,,Druskininkai 2019'' 10 km Lietuvos 

čempionatas; 
- Lietuvos triatlono taurės VII etapo varžybos; 
 - LKF projektas „Talentų U15 karta“; 
- Lietuvos lėkščiasvydžio čempionatas; 
- LTeam olimpinis žiemos festivalis; 
- Lietuvos mokinių žaidynių kaimo vietovių mokyklų merginų ir vaikinų krepšinio 

3x3 finalinės varžybos; 
- Karaliaus Mindaugo Taurės krepšinio varžybos Alytaus „Dzūkija“–Tauragės KK 

„Tauragė“; 
- IV tarptautinis J. Daktaraitės ir A. Rupšienės moterų krepšinio turnyras; 
- XIV Baltijos regiono valstybių Užsienio reikalų ministerijų futbolo turnyras „Baltic 

Cup“; 
- XV tarptautinis sporto žurnalistų futbolo turnyras „Druskininkai 2019“;  
- draugystės maratonas „Gardinas – Druskininkai 2019“; 
- dviračių maratonas „Gardinas – Druskininkai 2019“; 
- XXVII Tarptautinės sportinio ėjimo varžybos „Druskininkai 2019“, 10 km Lietuvos 

čempionatas; 
- Baltic CUP U18 merginų krepšinio turnyras; 
- krepšinio klubinių vyrų ir moterų komandų varžybos; 
- vaikinų krepšinio varžybos: Lietuva U18 – Suomija U18; 
- merginų krepšinio varžybos: Lietuva U16 – Latvija U16; 
- merginų krepšinio varžybos: Lietuva U16 – Baltarusija U16; 
- merginų krepšinio varžybos: Lietuva U16 – Suomija U16; 
- merginų krepšinio varžybos: Lietuva U20 – Baltarusija U20.  
Pažymėtinas naujas sporto renginys - Lietuvos porinių ir žiedinių dviračių lenktynių 

čempionatas. Pakeistas varžybų organizavimo formatas Lietuvos nusipelniusio trenerio A. Gedmino 
atminimo taurės krepšinio turnyre, kuris anksčiau vykdavo moterų krepšinio komandoms. Tai pat 
Jaunojo šaulio G. Matulionio atminimo rankinio turnyras organizuojamas jauniausiems 
rankininkams. 

2019 m. Druskininkuose vyko 14 sporto stovyklų Lietuvos ir užsienio įvairių sporto 
šakų rinktinėms ir sporto klubų komandoms: gimnastikos E. Meškauskaitės, krepšinio klubo 
„Lietkabelis“ stovykla, Kaliningrado universiteto studentų krepšinio stovykla, Minsko „Horizont“ ir 
Minsko „Tsmoki“ KK stovyklos, Kazachstano „Astana“ KK stovykla, Kazachstano moterų 
krepšinio rinktinės stovykla. Lietuvos ir užsienio šalių įvairaus amžiaus vaikinų rinktinėms 
(Lietuvos U18, U19, U20, Suomijos U18). Lietuvos ir užsienio šalių įvairaus amžiaus merginų 
rinktinėms (Lietuvos U16, U20, Suomijos U16).  

Jau vienuoliktus metus iš eilės, prieš naują sezoną, rugsėjo mėnesį, Druskininkuose, 
vyksta Lietuvos krepšinio teisėjų asociacijos seminaras - konferencija, kurioje dalyvauja daugiau 
negu 250 Lietuvos įvairių krepšinio lygų teisėjų, komisarų ir sekretoriato darbuotojų. 

Veiklos plano 2 tikslas buvo didinti Centro išskirtinumą ir patrauklumą. Įgyvendinant 
šį tikslą buvo siekiama Centre sukurti patrauklią, šiuolaikišką ir estetišką, bendruomenės poreikius 
tenkinančią aplinką, kurioje būtų geros sąlygos sėkmingam ugdymui ir ugdymuisi, kurioje būtų 
tinkamos sąlygos tolimesnių įgytų įgūdžių tobulinimui. Centro sporto salėje įvykdėme sienų  
apšiltinimo projektą.  

Siekiant stiprinti Centro bendruomenę bei Centro patrauklumą, išskirtinumą, būtiną 
dėmesį skyrėme vertybių ir tradicijų puoselėjimą, tėvų įtraukimą į įvairias Centro veiklas. Viena iš 
prioritetinių šiuolaikinės ugdymo įstaigos veiklos sričių–bendradarbiavimas su šeima ir 
bendruomene. Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su tėvais, įtraukėm tėvus į Centro ugdymo 
įstaigos veiklą, stimuliuojant teigiamus tėvų ir vaikų santykius. Tik šeštadieniais vykdant 



   
 

 
 

mokiniams treniruotes, taikėme tokią bendradarbiavimo efektyvinimo formą – bendras mokinių ir 
jų tėvų treniruotes, nes daug metų tėvai buvo tik stebėtojai, dalyvaujantys bendruose renginiuose ar 
atvirų durų dienose. Tačiau dabar jie tampa ugdymo proceso partneriais, dalyviais, organizatoriais 

Saugi aplinka, pagarbūs Centro bendruomenės santykiai kūrė prielaidas sėkmingai 
bendrai Centro veiklai ir sėkmingam kiekvieno bendruomenės nario darbui. Formuojant teigiamą 
Centro įvaizdį, teikėme visuomenei informaciją apie Centro veiklą bei pasiekimus. Vykdant 
įvairesnes veiklas Centras tampa patrauklesnis, galima pasiekti, kad sportininkai, tėvai didžiuotųsi 
Centru dėl jo vykdomos veiklos išskirtinumo bei pasikeitusio Centro įvaizdžio. Todėl kartu su 
Centro taryba pradėjome projektą, Centro simbolikos (vėliavos) sukūrimas. Centro įvaizdžio 
kūrimo svarbiausias veiksnys yra Centro identitetas.  

Veiklos plano 3 tikslas buvo kurti modernią, saugią mokymosi ir kiekvieno 
bendruomenės nario asmenybės tobulėjimo aplinką. Centro bendruomenė siekė geresnių 
sportininkų pasiekimų visose sporto šakose, kiekvieno sportininko asmeninės pažangos. Geri 
tarpusavio santykiai tarp tėvų, trenerių ir sportininkų užtikrino Centro ugdymo tikslų įgyvendinimą.  

2018–2019 mokslo metais Druskininkų SC komanda (trenerė Danguolė Sukankaitė) 
Lietuvos rankinio merginų U15 čempionate iškovojo V vietą.  

Lietuvos vaikų (mergaičių) U13 mini tinklinio čempionate, Druskininkų SC komanda 
(treneris Edgaras Suchanekas) – iškovojo III vietą; Lietuvos vaikų (mergaičių) U12 mini tinklinio 
čempionate – iškovota I vieta.  

Lietuvos kalnų slidinėjimo vaikų ir jaunučių čempionato etapuose (treneriai: Artūras 
Bikulč, Jurijus Švecovas) pasiekti rezultatai: Vincentas Baniulis – I vieta; Milena Juodeškaitė – II 
vieta; Džiugas Juozaponis - II vieta; Urtė Rudytė – II vieta; Neringa Stepanauskaitė – I vieta; 
Motiejus Žūkas – II vieta; Arūnas Šmigelskas – I vieta; Jokūbas Tašlinskis – II vieta; Nojus 
Užkuraitis – II vieta; Liepa Karlonaitė – I vieta; Tautvydas Pluščiauskas – III vieta; Medas 
Dobelinskas – III vieta.  

Lietuvos vaikų laisvųjų ir moterų imtynių U11 čempionate Druskininkų sporto centro 
ugdytiniai (treneris Jonas Jurkynas) skirtingose svorio kategorijose pasiekė šiuos rezultatus: Juta 
Januškaitė iškovojo II vietą; Tauras Senkevič – I vietą; Adomas Senkevič – I vietą; Aronas 
Miglinas – I vietą; Arūnas Šmigelskas – I vietą.  

Druskininkų sporto centro berniukų krepšinio komanda (treneris Algimantas 
Baranauskas) Lietuvos MKL berniukų U13 „B“ diviziono čempionate iškovojo III vietą.   

Lengvosios atletikos sporto šakos ugdytiniai (treneris Kęstutis Jezepčikas) tapo 
Lietuvos lengvosios atletikos čempionatų ir tarptautinių varžybų prizininkais įvairiose amžiaus 
grupėse: Ignas Dumbliauskas jaunių sportinio ėjimo rungtyje – I vieta, Tarptautinėse XXXIII 
olimpinio vicečempiono A. Mikėno memorialo varžybose – II vieta; Justinas Galčius – jaunių 
sportinio ėjimo rungtyje – III vieta, Tarptautinėse XXXIII olimpinio vicečempiono A. Mikėno 
memorialo varžybose – III vieta; Akvilė Orliukaitė jaunučių sportinio ėjimo rungtyje – I vieta, 
Tarptautiniame sportinio ėjimo festivalyje „Alytus-2019“ – I vieta. 

2018 – 2019 mokslo metais Lietuvos rinktinių sudėtyje buvo 3 Centro mokiniai: 
Lietuvos jaunių lengvosios atletikos rinktinėje Ignas Dumbliauskas, jaunimo – Justinas Galčius; 
jaunučių – Akvilė Orliukaitė (treneris Kęstutis Jezepčikas). 

 
Treneriai ir jų kvalifikacija 

 
Atsižvelgiant į nuolat besikeičiantį šalies gyvenimą, mokslo pažangą, siekiant 

užtikrinti aukštos kokybės sportininko parengimą, būtina tobulinti ne tik sportininkų ugdymo(si) 
aplinką, galimybes jų saviraiškai, bet ir sudaryti sąlygas visos bendruomenės – vadovo, trenerių ir 
aptarnaujančio personalo nuolatiniam tobulinimui. 

Gerinant ugdymosi kokybę, pirmiausia dėmesį sutelkėme į treniruočių vykdymą: 
atkreipėme dėmesį į tai, kokias mokymo priemones ir inventorių treneris naudoja treniruotėje, kiek 
treneris atsižvelgia į sportininkų patirtį, jų aplinką, kokia jo ir sportininko dialogo kokybė 



   
 

 
 

treniruotėje, ar sportininkai mokomi įsivertinti savo dalyvavimą, išmokimą, kaip sportininkai 
skatinami ir vertinami.  

Metodiniuose pasitarimuose buvo analizuojama ugdymo proceso organizavimo, 
ugdymo kokybės gerinimo klausimai, pažangių mokymosi strategijų, metodų taikymo efektyvumas.  
Įvertinant ugdymo proceso kokybės gerinimo planus, siekiant skatinti mokymosi motyvaciją, įvesta 
naujovė – parodomosios atviros treniruotės visų 7 sporto šakų, kurių metu treneriai supažindino 
Druskininkų sporto bendruomenę, mokyklų kūno kultūros mokytojus ir tėvus su treniruočių 
procesu. Taip pat buvo sudarytos sąlygos treneriams ir sportininkams tobulintis, dalyvaujant ir 
stebint profesionalių Lietuvos komandų treniruotes ir varžybas. 

Darbuotojų skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis buvo 20 
Pareigybės pavadinimas Prieš tai buvę 

metai (2018 m.) 
Ataskaitiniai 

metai (2019 m.) 
Padidėjo +              
Sumažėjo - 

Iš viso 22 20 -2 

Direktorius 1 1 0 

Direktoriaus pavaduotojas 1 1 0 

Treneris 10 10 0 

Sporto vadybininkas 1 1 0 

Vyriausiasis finansininkas 1 0 -1 

Finansininkas apskaitininkas 1 0 -1 

Kitas personalas 7 7 0 

 
2019 m. Centre dirbo 10 trenerių, iš jų: 1 turintis pirmą trenerio kvalifikacinę 

kategoriją, 1 treneris turintis antrą trenerio kvalifikacinę kategoriją, 2 treneriai turintys trečią 
trenerio kvalifikacinę kategoriją ir 6 neturintys trenerio kvalifikacinės kategorijos.  

Kvalifikacinės kategorijos  Metai Trenerių 
skaičius Neturintys 

kvalifikacinės 
kategorijos 

I II  III IV V  VI 

2018  10 5 3  2    
2019 10 6 1 1 2    

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. 90 % 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 
2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Centro sporto šakų programose dalyvavo 293  

mokiniai. Besimokančių mokinių skaičius palyginus su 2018 metais, sumažėjo 13 mokinių (-4,3%).  
Mokinių skaičius pagal sporto šakas. 

Data Krepšinis Rankinis Lengvoji 
atletika 

Tinklinis Futbolas Kalnų 
slidinėjimas 

Laisvosios 
imtynės 

Iš viso 

2018-12-
31 

67 45 18 23 95 31 27 306 

2019-12-
31 

66 60 17 24 74 29 23 293 

2018–2019 mokslo metais Centro ugdymo programų vykdymui skirta 231 savaitinė 
pedagoginė valanda.  

2019–2020 mokslo metais Centro ugdymo programų vykdymui skirta 241 savaitinė 
pedagoginė valanda. 

2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis suformuotos 22 ugdymo grupės: 9 pradinio 
rengimo, 12 meistriškumo ugdymo ir 1 meistriškumo tobulinimo grupės.  



   
 

 
 

Metai Grupių skaičius 
gruodžio 31 d. 
duomenimis 

Pradinio rengimo 
grupės 

Meistriškumo 
ugdymo grupės 

Meistriškumo 
tobulinimo 

grupės 
2018 21 9 11 1 
2019 22 9 12 1 

Pagal sporto šakas: krepšinio sporto šakos – 4 meistriškumo ugdymo grupės; rankinio 
– 2 pradinio rengimo ir 2 meistriškumo ugdymo grupės; lengvosios atletikos – 1 pradinio rengimo ir 
1 meistriškumo tobulinimo grupės; tinklinio – 1 pradinio rengimo ir 1 meistriškumo ugdymo 
grupės; futbolo – 2 pradinio rengimo ir 3 meistriškumo ugdymo grupės; kalnų slidinėjimo – 1 
pradinio rengimo ir 2 meistriškumo ugdymo grupės; imtynių – 2 pradinio rengimo ugdymo grupės 

2019 m. Druskininkų sporto centro mokinių komandos dalyvavo šiuose 
Nacionaliniuose  įvairaus amžiaus grupių vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo rankinio, lengvosios 
atletikos, tinklinio, futbolo, krepšinio, kalnų slidinėjimo, laisvųjų imtynių čempionatuose, 
pirmenybėse, sporto žaidynėse:    

- Lietuvos MKL berniukų U12, U14, U16, U17 krepšinio čempionatuose; 
- Lietuvos vaikinų U11 ir merginų U15, U19 rankinio čempionatuose; 
- Lietuvos berniukų U12, U13 ir mergaičių U13, U14 „Mini“ tinklinio čempionatuose;  
- Lietuvos vaikų berniukų U11, U13, U15 futbolo čempionatuose;  
- Lietuvos vaikų berniukų U11, U14, U15 salės futbolo pirmenybėse;  
- Lietuvos vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo lengvosios atletikos pirmenybėse, 

čempionatuose, taurės varžybose, sporto žaidynėse;  
- Lietuvos vaikų, jaunučių, jaunių U10, U12, U14, U16 kalnų slidinėjimo 

pirmenybėse, Baltijos taurės varžybose; 
- Lietuvos vaikų, jaunučių laisvųjų imtynių čempionatuose, sporto žaidynėse. 
Mokiniams treniruočių, varžybų ir kitų organizuojamų renginiu metu buvo 

užtikrinamas saugumas, Treneriai bendradarbiavo su tėvais dėl mokinių pažangos, treniruočių 
lankomumo, elgesio, sveikatos sutrikimų, buvo dedama daug pastangų dėl patyčių prevencijos. 
Centre 2019 m. buvo sudarytos sąlygos gabių sportininkų (rinktinės narių ir pan.) išvykimui į 
įvairių sporto šakų rinktinių stovyklas.   

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

Sporto projektų (programų) vykdymo analizė ir finansavimas 
2019 metais iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo projekto 

„Tinklinio įrangos ir inventoriaus įsigijimas“ vykdymui, gauta 6804 Eurai. Projekto vykdymo metu 
įsigyta du nešiojamos konstrukcijos tinklinio stovai, teisėjų bokšteliai, tinklai, tinklinio kamuoliai, 
kitas tinklinio inventorius.  

Projekto vykdymui „Mokomės plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ – 12854 Eurai.  
Veiklos plano vykdymas vyko sklandžiai, sudarytos sąlygos Druskininkų savivaldybės antrų klasių 
mokiniams mokytis plaukti - įvykdytas projektas, kurio dėka 159 mokiniams įteikti plaukimo 
įgūdžių pažymėjimai. 

2019 m. birželio ir rugpjūčio mėnesį Centras organizavo rankinio, krepšinio, futbolo, 
lengvosios atletikos, laisvųjų imtynių sporto šakų vasaros sportinio pasirengimo stovyklas, kuriose 
dalyvavo 196 įvairaus amžiaus mokiniai. Vyko įvairios veiklos: žaidimai, treniruotės, treniruočių ir 
varžybų stebėjimas, turnyrai, rungtynės, pirmosios pagalbos suteikimas, instruktažai. Treniruotės 
vyko įvairiose erdvėse: sporto salėse, K. Dineikos sveikatingumo parke, stadione, universaliame 
sporto aikštyne. Mokiniai turėjo daug sportinės bei kūrybinės veiklos užsiėmimų Centre su 

Metai Grupių 
skaičius 

Krepšinis Rankinis Lengvoji 
atletika 

Tinklinis Futbolas Kalnų  
slidinėjimas 

Imtynės 

2018 21 4 3 2 2 5 3 2 
2019 22 4 4 2 2 5 3 2 



   
 

 
 

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.  

Metai Projektai Finansavimo 
šaltiniai 

Lėšos (Eur) 

„Tinklinio įrangos ir 
inventoriaus įsigijimas“ 

LR švietimo, 
mokslo ir sporto 
ministerijos Sporto 
rėmimo fondas 

6804 

„Mokomės plaukti ir saugiai 
elgtis vandenyje“ 

LR švietimo, 
mokslo ir sporto 
ministerijos Sporto 
rėmimo fondas 

12854 

2019 

Neformaliojo švietimo 
programa mokinių vasaros 
atostogų metu. 

Druskininkų 
savivaldybė 

4072 

 
2019 m. sporto klubų finansavimas 

Eil. 
Nr. 

Teikiančios organizacijos 
pavadinimas 

Projekto pavadinimas  Skirta  lėšų 
suma iš 

Savivaldybės  
biudžeto  

(Eur.) 
1. Asociacija futbolo klubas 

„FK Druskininkai“ 
„Futbolo bei rankinio plėtra Druskininkų 
savivaldybėje“  

1800 

2. VŠĮ „Youthto“ Kelionė į šalčiausią pasaulio vietą 
„Šalčiausias važiavimas motociklu“ 

2000 

3. VŠĮ „Sportbalt“ Tarptautinis draugystės maratonas 
„Gardinas – Druskininkai“ ir tarptautinės 
draugystės dviračių lenktynės „Gardinas – 
Druskininkai 2019“ 

1800 

4. Asociacija Leipalingio 
miestelio bendruomenė  

„Leipalingio miestelio gyventojų 
įtraukimas į sporto veiklas“  

1000 

5. Laisvalaikio ir sporto 
klubas „Planas“ 

„Krepšinio ir tinklinio populiarinimas“  800 

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

„Jaunųjų krepšininkų meistriškumo 
ugdymas“ 

750 

7. Druskininkų ėjikų klubas „Druskininkų ėjikų klubo tikslinė 
pasiruošimo programa 2019 m. sezonui“ 

1700 

8. Druskininkų trečiojo 
amžiaus universitetas 

„Druskininkų bendruomenės fizinio 
aktyvumo ugdymas K. Dineikos 
sveikatingumo parke“ 

200 

9. VŠĮ Druskininkų vaikų ir 
jaunimo sporto klubas 
„Drusportus“ 

„Tinklinio – olimpinės šakos plėtotė ir 
sportininkų rengimas Druskininkų 
savivaldybėje“ 

1100 



   
 

 
 

10 Asociacija Vytauto 
Kapčiaus futbolo mokykla 

Lietuvos moterų futbolo „Hummel“ 
varžybos 

650 

11. Stasys Rimeikis  „Stalo teniso populiarinimas“ 200 
Iš viso: 12000 

2019 metais Druskininkų savivaldybėje buvo 20 registruotų sporto klubų/asociacijų ir 
3 sporto viešosios įstaigos. Savivaldybės sporto projektų finansavimas (12000 Eur) skirtas 11 sporto 
klubų. Centras koordinuoja sporto klubų veiklą. Vykdydami Druskininkų savivaldybės projektus, 
sporto klubų nariai dalyvauja įvairiose nacionalinėse bei tarptautinėse varžybose atstovaudami 
savivaldybę bei Lietuvą, rinktinių sudėtyse. Druskininkų ėjikų klubo nariai Ignas Brasevičius 
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“ vykdė futbolo ir rankinio sporto šakos 
populiarinimą Druskininkų savivaldybėje, sprendė vaikų laisvalaikio užimtumo problemas. VŠĮ 
„Youthto“ klubo narys Karolis Mieliauskas motociklu leidosi į šalčiausią apgyvendintą vietą 
žemėje – Oimiakono miestą šiaurės rytų Sibire. Viešoji įstaiga „Sportbalt“ organizavo jau devintą 
Tarptautinį draugystės maratoną „Gardinas – Druskininkai 2019“ ir dviračių lenktynes „Gardinas – 
Druskininkai 2019“. Asociacija Leipalingio miestelio bendruomenė projektu metu į organizuojamas 
veiklas įtraukė daugiau kaip 250 Leipalingio bendruomenės narių. Visus metus buvo 
organizuojamos krepšinio, tinklinio, sveikatingumo mankštų sportinės veiklos po du kartus per 
savaitę. Įvyko 6 Leipalingio bendruomenės sporto renginiai. Laisvalaikio ir sporto klubas „Planas“ 
prisidėjo prie Viečiūnų bendruomenės sporto veiklos organizavimo. Druskininkų trečiojo amžiaus 
universitetas vykdė Druskininkų bendruomenės fizinio aktyvumo ugdymą K. Dineikos 
sveikatingumo parke. VŠĮ Druskininkų vaikų ir jaunimo sporto klubas „Drusportus“ vykdė 
Tarptautinius tinklinio turnyrus Druskininkų savivaldybėje. Asociacija Vytauto Kapčiaus futbolo 
mokykla, su merginų komanda, dalyvavo Lietuvos moterų Futbolo „HUMEL“ čempionate ir  „Lady 
golo“ turnyro varžybose. 
 

FINANSAI BEI APSKAITOS POLITIKA IR KONTROLĖ 
 

Centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta viešojo 
sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos 
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir  finansinės 
atskaitomybės standartais Centras vadovaudamasis 2009-12-31 direktoriaus  įsakymu  Nr.VI-
21a, nuo 2010 metų sausio 1 dienos perėjo nuo anksčiau taikytos  apskaitos politikos  prie VSAFAS 
(Žin., 2010, Nr.67-3341). Centro apskaitos politika yra patvirtinto apskaitos vadovo  sudėtinė dalis 
Centras taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno 
taikytino VSAFAS reikalavimus. 

Dokumentų saugojimas užtikrinamas Lietuvos Respublikos Dokumentų ir archyvų 
įstatymo nustatyta tvarka. 

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. 

Skirti asignavimai ataskaitiniams 2019 metams: planas, faktas, iš jų pagal programas 
(tūkst. Eur). 



   
 

 
 

Asignavimai programoms Patvirtintas 
planas 

Patikslintas 
planas 

Faktas Įvykdymas 
+/- 

Iš viso 370,5 370,5 369,1 -1,4 

Asignavimai  įstaigos veiklai  316,3 316,3 316 -0,3 

Sporto projektai (sporto 
klubai) 

12,0 12,0 12,0 0 

Pajamos už paslaugas 24,0 24,0 22,9 -1,1 

Švietimas (mokinio  krepšelis) 16,1 16,1 16,1 0 
Tikslinės ir privačius lėšos 2,1 2,1 2,1 0 

2019 metais iš Savivaldybės biudžeto gauta 370,5 tūkst. Eur, panaudota 369,1 tūkst. 
Eur. Iš jų: asignavimų Centro veiklos programai gauta ir panaudota – 316,0 tūkst. Eur. Sporto 
programoms skirta – 12,0 tūkst. Eur, panaudota – 12,0 tūkst. Eur. Už paslaugų suteikimą gautos 
pajamos: gauta 24,0 tūkst. Eur ir panaudota – 22,9 tūkst. Eur. Švietimo programai (vaikų 
neformaliojo švietimo ugdymui (MK)) gauta ir panaudota – 16,1 tūkst. Eur. Tikslinės ir privačios 
lėšos: gauta 2,1 tūkst. Eur ir panaudota – 2,1 tūkst. Eur. 

2019 metais Centro planas lėšų už vaikų neformalųjį švietimą – 20,2 tūkst. Eur. 
Centras surinko ir pervedė į savivaldybės biudžetą – 18,1 tūkst. Eur. 

Debetinis - kreditinis įsiskolinimas metų pradžiai ir pabaigai (2018-12-31/2019-12-31)           
Kreditinis įsiskolinimas 2018-12-31 2019-12-31 Padidėjo 

+; 
Sumažėjo - 

Kreditinis iš viso 6,3 6,5 0,2 

Darbo užmokestis  3,7 3,7 

Komandiruotės 0,0 0,0 0,0 

Apranga ir patalynė 0,3 0,0 -0,3 

Socialinio draudimo įmokos 4,7 0,3 -4,4 
Komunalinės paslaugos ir ryšiai 1,3 1,8 0,5 

Kitos paslaugos 0,0 0,7 0,7 

Debetinis įsiskolinimas 0,0 0,0 0,0 

 
Kreditinis įsiskolinimas 2019 m. gruodžio 31 d. – 6,5 tūkst. Eur. Iš jų: komunalinės 

paslaugos ir ryšiai – 1,8 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos – 0,3 tūkst. Eur, kitos paslaugos – 
0,7 tūkst. Eur, darbo užmokestis (mokėtinos soc. draudimo įmokos darbuotojo lėšomis) – 3,7 tūkst. 
Eur. 

 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis: 
- ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto likutinė vertė – 1070870,59 Eur; 
- trumpalaikio turto likutinė vertė (užbalansinėje dalyje) – 45100,83 Eur. 

 
VEIKLOS APIBENDRINIMAS 

 
2019 metais Centras dirbo vadovaudamasis Centro nuostatais, biudžeto lėšas naudojo 

pagal paskirtį. 
 
 

_________________________ 
 



   
 

 
 

Druskininkų sporto centro  
2019 metų veiklos ataskaitos 1 priedas 

 
 

Metinio veiklos plano 2019 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 01  Centro veiklos 
vykdymas. 

P-01-01-01 Vnt. 1 1 100  

Proceso kriterijai 
01 01 01 01 Suorganizuota vietinių ir 

tarptautinių sporto 
renginių. 

P-01-01-
01-01 

Skaičius 81 74 91  

01 01 01 02 Centre plėtojamos sporto 
šakos. 
 

P-01-01-
01-02 

Skaičius 7 7 100  

01 01 01 03 Vaikų, dalyvavusių 
Centro programoje 
skaičius. 

P-01-01-
01-03 

Skaičius 280 293 105  

01 01 01 04 Centro vaikų grupių 
skaičius. 

P-01-01-
01-04 

Skaičius 21 22 104  

Indėlio kriterijai 
01 01 02  Druskininkų 

savivaldybės sporto 
projektų veiklos  

P-01-01-02 Vnt. 1 1 
 

100  



   
 

 
 

koordinavimas.  
Proceso kriterijai 

01 01 02 01 Druskininkų 
savivaldybės sporto 
projektų finansavimas. 

P-01-01-
02-01 

Skaičius 11 11 100  

Indėlio kriterijai 
02 01 01  Sukurta Centro 

simbolika. 
P-02-01-01 Vnt. 1 0 0 Nesukurta 

Centro 
vėliava 

Proceso kriterijai 
02 01 01 01 Pagaminta centro 

simbolika. 
P-02-01-

01-01 
Skaičius 1 0 0 Nepagaminta 

Centro 
vėliava 

Indėlio kriterijai 
02 01 02  Šventinių renginių Centre 

organizavimas. 
P-02-01-02 Vnt. 1 1 100  

Proceso kriterijai 
02 01 02 01 Mokslo metų baigimo ir 

sportininkų pagerbimo 
šventė. 

P-02-01-
02-01 

Skaičius 1 1 100  

Indėlio kriterijai 
02 02 01  Trenerių, mokinių, tėvų 

bendravimas ir 
bendradarbiavimas. 

P-02-02-01 Vnt. 1 1 100  

Proceso kriterijai 
02 02 01 01 Centro renginiai su 

tėvais. 
P-02-02-

01-01 
Skaičius 1 1 100  

02 02 01 02 Mokinių ir tėvų 
renginiai. 

P-02-02-
01-02 

Skaičius 1 1 100  

Indėlio kriterijai 
03 01 01  Trenerių kvalifikacijos 

kėlimas. 
P-03-01-01 Vnt. 1 1 100  



   
 

 
 

Proceso kriterijai 
03 01 01 01 Trenerių skaičius 

dalyvaujančių 
kvalifikacinių kategorijų 
kėlime.   

P-03-01-
01-01 

Skaičius 10 10 100  

03 01 01 02 Trenerių skaičius 
dalyvaujančių 
kvalifikacijos tobulinimo 
kursuose.  

P-03-01-
01-02 

Skaičius 10 9 90  

Indėlio kriterijai 
03 01 02  Turtinti ir modernizuoti 

ugdymo materialinę, 
techninę ir informacinę 
bazę, gerinat ugdymo(si) 
kokybę. 

P-03-01-02 Vnt. 1 1 100  

Proceso kriterijai 
03 01 02 01 Centro parengti 

projektai. 
P-03-01-

02-01 
Skaičius 4 4 100  

03 01 02 02 Finansuoti projektai. P-03-01-
02-02 

Skaičius 4 3 75  

03 01 02 03 Įsigyti kompiuteriai. P-03-01-
02-03 

Skaičius 1 0 0  

03 01 02 04 Universalaus sporto 
aikštyno (stadiono) 
funkcionalumas. 

P-03-01-
02-04 

Procentai 100 80 80  

03 01 02 05 Įsigyta treniruoklių P-03-01-
02-05 

Skaičius 1 0 0  

_____________________________________________



   
 

 
 

 
Druskininkų sporto centro   
2019 metų veiklos ataskaitos 2 priedas 

 
METINIO VEIKLOS PLANO 2019 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 

Įsisavinta 
lėšų dalis 

(proc.) 

Komentarai/ 
pastabos 

07 Tikslas   
07 01 Uždavinys   

07 01 03 Priemonės    

07 01 03 10 Druskininkų sporto centro  veiklos programa Druskininkų sporto centras 370,5 352,3 16,1 0 2,1 369,1 350,9 16,1 0 2,1 99,6  

07 01 03 Iš viso priemonei: 370,5 352,3 16,1 0 2,1 369,1 350,9 16,1 0 2,1 99,6  
07 01 Iš viso uždaviniui: 370,5 352,3 16,1 0 2,1 369,1 350,9 16,1 0 2,1 99,6  
07 Iš viso tikslui: 370,5 352,3 16,1 0 2,1 369,1 350,9 16,1 0 2,1 99,6  
IŠ VISO: 370,5 352,3 16,1 0 2,1 369,1 350,9 16,1 0 2,1 99,6  

•••• Formoje pateikiami galimų finansavimo šaltinių pavydžiai. Pildant formas nurodomi aktualūs finansavimo šaltiniai suderinti su Finansų ir apskaitos skyriumi. 
 
 
 

__________________________________________



   
 

 
 

 


