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2020 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V1-23
DRUSKININKŲ SPORTO CENTRAS, KODAS 301845630
2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
BENDROJI DALIS
Pagrindinė Druskininkų sporto 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).
Druskininkų sporto centras (toliau – Centras) įsteigtas 2008 m. rugsėjo 1 d.
Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, mokslo ir
sporto ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei Centro nuostatais.
Centro grupė – 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).
Centro pagrindinė veiklos sritis: švietimas.
Centro veiklos rūšys: sportinis ir rekreacinis švietimas; švietimui būdingų paslaugų
veikla; nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas; reklama ir rinkos
tyrimas; sporto įrangos nuoma; sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla; sportinė
veikla; sporto įrenginių eksploatavimas; sporto klubų veikla; kūno rengybos centrų veikla; kita
sportinė veikla; vaikų poilsio stovyklų veikla.
Centro tikslas – suteikti kiekvienam Centro mokiniui galimybę ir reikiamas sąlygas
ugdytis pagal Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo
programas, suteikiant dorinės, sociokultūrinės bei pilietinės brandos pagrindus, sudarant sąlygas
įgyti atitinkamos programos baigimo išsilavinimą atitinkantį dokumentą; sistemingai gilinti mokinio
pasirinktos sporto šakos žinias, ugdyti gebėjimus ir formuoti įgūdžius, plėtoti sporto ir bendrąsias
kompetencijas, siekti aukšto sportinio meistriškumo pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo,
meistriškumo tobulinimo, aukšto meistriškumo etapais; 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.
Centro buveinė: M. K. Čiurlionio g. 97-2, LT – 66162 Druskininkai.
Centre vykdomos šios formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programos:
futbolas, imtynės, kalnų slidinėjimas, krepšinis, lengvoji atletika, rankinis, tinklinis.
Centre, 2019 m. lapkričio 2 d. duomenimis, mokosi 283 mokiniai. Besimokančių
mokinių skaičius palyginus su 2018 metais, sumažėjo 24 mokiniais.
Mokinių skaičius, vykdomos sporto šakų programos
Metai

Mokinių
skaičius

2018
2019

307
283

Krepšinis Rankinis

68
64

45
60

Lengvoji
atletika

17
17

Tinklinis Futbolas

23
19

96
71

Kalnų
slidinėjimas

Imtynės

30
29

28
23
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Grupių komplektų skaičius
2019 m. lapkričio 2 d. duomenimis suformuotos 22 ugdymo grupės: 9 pradinio
rengimo, 12 meistriškumo ugdymo ir 1 meistriškumo tobulinimo grupės. 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.
Grupių skaičius
Metai

2018
2019

Grupių
skaičius
21
22

Krepšinis Rankinis

4
4

3
4

Lengvoji
atletika

Tinklinis Futbolas

2
2

2
2

Kalnų
slidinėjimas

Imtynės

3
3

2
2

5
5

Treneriai ir jų kvalifikacija
Metai

2018
2019

Trenerių
skaičius
10
10

Neturintys
kvalifikacinės
kategorijos

5
6

Kvalifikacinės kategorijos
I
II
III
IV
3
1

1

V

VI

2
2

2019 m. vienas Centro treneris įvykdė II kvalifikacinės kategorijos reikalavimus ir
vienas treneris neįvykdė I kvalifikacinės kategorijos reikalavimų. Centro treneriai tobulino savo
kvalifikaciją Lietuvos sporto federacijų ir Lietuvos trenerių asociacijų organizuojamuose
seminaruose.
Sporto veikla
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
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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).
2019 metais Centras organizavo 46 sporto varžybas, 28 sporto visiems renginius, 13
sporto stovyklų. Druskininkų savivaldybės stalo teniso komanda LSD „Žalgiris“ žiemos sporto
žaidynėse rajonų grupėje iškovojo I vietą; Druskininkų savivaldybės futbolo komanda LSD
„Žalgiris“ vasaros sporto žaidynėse rajonų grupėje iškovojo IV vietą.
Kiekvienais metais Druskininkuose vykdomos sporto stovyklos įvairių sporto šakų
rinktinėms ir šalies užsienio sporto klubų komandoms, LTOK surengti Lietuvos Olimpinių rinktinių
medikų ir trenerių kursai, Lietuvos krepšinio teisėjų asociacijos seminarai – konferencijos, kuriuose
dalyvauja daugiau nei 250 Lietuvos įvairių krepšinio lygų teisėjų, komisarų ir sekretoriato
darbuotojų.
2019 m. vykdomi projektai ir jų finansavimo šaltiniai
Metai
2019

Projektas
Lėšos
Atsakingas asmuo
„Tinklinio įrangos ir inventoriaus
6804 Eur, ŠMSM Sporto
Direktorius
įsigijimas“
rėmimo fondas
„Mokomės plaukti ir saugiai elgtis
12854 Eur, ŠMSM Sporto
Direktorius
vandenyje“
rėmimo fondas
2019 metais iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo projekto
„Tinklinio įrangos ir inventoriaus įsigijimas“ vykdymui, gauta 6804 Eurai. Projekto vykdymui
„Mokomės plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ – 12854 Eurai.
Sporto klubai
2019 metais Druskininkų savivaldybėje buvo 20 registruotų sporto klubų/asociacijų ir 2
sporto viešosios įstaigos. Savivaldybės sporto projektų finansavimas (12000 Eur) skirtas 11 sporto
klubų.
Eil.
Teikiančios organizacijos
Projekto pavadinimas
Skirta lėšų suma iš
Nr.
pavadinimas
Savivaldybės
biudžeto (Eur)
1.
Asociacija futbolo klubas „FK
„Futbolo bei rankinio plėtra
1800
Druskininkai“
Druskininkų savivaldybėje“
2.
VŠĮ „Youthto“
Kelionė į šalčiausią pasaulio vietą
2000
„Šalčiausias važiavimas motociklu“
3.
VŠĮ „Sportbalt“
Tarptautinis draugystės maratonas
1800
„Gardinas – Druskininkai“ ir
tarptautinės draugystės dviračių
lenktynės „Gardinas – Druskininkai
2019“
4.
Asociacija Leipalingio
„Leipalingio miestelio gyventojų
1000
miestelio bendruomenė
įtraukimas į sporto veiklas“
5.
Laisvalaikio ir sporto klubas
„Krepšinio ir tinklinio
800
„Planas“
populiarinimas“
6.
Druskininkų miesto vaikų ir
„Jaunųjų krepšininkų meistriškumo
750
jaunimo sporto klubas „Ateitis“ ugdymas“
7.
Druskininkų ėjikų klubas
„Druskininkų ėjikų klubo tikslinė
1700

4

8.

Druskininkų trečiojo amžiaus
universitetas

9.

VŠĮ Druskininkų vaikų ir
jaunimo sporto klubas
„Drusportus“
Asociacija Vytauto Kapčiaus
futbolo mokykla
Stasys Rimeikis

10.
11.

pasiruošimo programa 2019 m.
sezonui“
„Druskininkų bendruomenės fizinio
aktyvumo ugdymas K. Dineikos
sveikatingumo parke“
„Tinklinio – olimpinės šakos plėtotė
ir sportininkų rengimas Druskininkų
savivaldybėje“
Lietuvos moterų futbolo „Hummel“
varžybos
„Stalo teniso populiarinimas“
Iš viso:

200
1100
650
200
12000

Informacinių technologijų ir kita įranga

Direktoriaus kabinetas
Bendras raštinės,
direktoriaus, vadybininko ir
trenerių kabinetas
Direktoriaus pavaduotojo
kabinetas
Buhalterijos ir ūkio dalies
kabinetas
Metodinis kabinetas
Sporto salė
Treniruoklių salė
Viso:

1
4

1
4

1
4

1

1

1

1

1

3

3

2

1
1
1
12

1
1

1
1

1

11

10

1

Vaizdo
grotuvas

Televizorius

Muzikinis
grotuvas

Įgarsinimo
įranga

Kopijavimo
įranga

Vaizdo
projektorius

Spausdintuvas

Prisijungimas
prie interneto

Kompiuteris

Centro administracijos, buhalterijos, trenerių metodinis kabinetai aprūpinti
kompiuterine įranga, spausdintuvais. Centras turi vaizdo projektorių, kopijavimo ir įgarsinimo
įrangą.
Naudojimosi vieta

1
1
2

1

1
1

1
1

1

METINIO VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS
Centras vykdydamas savo veiklą, įgyvendina Druskininkų savivaldybės strateginio
planavimo dokumentus:
1. Druskininkų savivaldybės plėtros 2014–2020 m. strateginį planą;
2. Druskininkų savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano 10 programa.
Tikslai, uždaviniai, priemonės ir veiklos
1. Tikslas. Skatinti sveiko gyvenimo būdo puoselėjimą, sudarant tinkamas sąlygas kūno
kultūrai ir sportui.
1.1. Uždavinys. Centro veiklos vykdymas.
1.1.1. Priemonė. Centro mokinių neformaliojo ugdymo vykdymas.
1.1.2. Priemonė. Sporto projektų koordinavimas.
2. Tikslas. Didinti Centro išskirtinumą ir patrauklumą, jo įvaizdį.
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2.1. Uždavinys. Kurti ir puoselėti Centro bendruomenės tradicijas, vertybių sistemą.
2.1.1. Priemonė. Centro simbolikos (vėliavos, logotipo) sukūrimas.
2.1.2. Priemonė. Mokinių pagerbimo renginio Centre organizavimas.
2.2. Uždavinys. Plėsti mokinių tėvų ir pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą.
2.2.1. Priemonė. Mokinių, tėvų, trenerių bendrų veiklų ir renginių organizavimas.
3. Tikslas. Kurti modernią, saugią mokymosi ir kiekvieno bendruomenės nario
asmenybės tobulėjimo aplinką.
3.1. Uždavinys. Kelti trenerių profesines kompetencijas, siekiant užtikrinti kiekvieno
pedagogo asmeninį tobulėjimą.
3.1.1. Priemonė. Trenerių kvalifikacijos tobulinimas.
3.2. Uždavinys. Gerinti ugdymo proceso kokybę tobulinant švietimo paslaugas.
3.2.1. Priemonė. Mokinių saviraiškos skatinimas ir asmeninių kompetencijų
atskleidimas.
3.2.2. Priemonė. Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo veiklos organizavimas.
3.3. Uždavinys. Turtinti ir modernizuoti ugdymo materialinę, techninę, informacinę
bazę, gerinat ugdymo(si) kokybę.
3.3.1. Priemonė. Informacinių technologijų atnaujinimas.
3.3.2. Priemonė. Universalaus sporto aikštyno infrastruktūros atnaujinimas.
3.3.3. Priemonė. Treniruoklių salės įrangos įsigijimas.
Veiklos plano
Veiklos plano 01 tikslo pavadinimas
tikslo kodas
01

Skatinti sveiko gyvenimo būdo puoselėjimą, sudarant tinkamas sąlygas kūno
kultūrai ir sportui.

Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Šia programa siekiama, kad kūno kultūra ir sportas taptų svarbiu kiekvieno šalies gyventojo poreikiu.
Įvairių socialinių sluoksnių gyventojai skatinami sportuoti, rūpinamasi jų fiziniu pajėgumu, sveikata,
aktyviu poilsiu, ypač vasaros atostogų metu. Jaunimas skatinamas atskleisti savo fizinius gebėjimus
besivaržant Lietuvos sporto žaidynėse, tarptautinėse sporto arenose. Bus siekiama kuo daugiau
gyventojų įtraukti į savarankiškas ir organizuotas sporto pratybas.
Veiklos plano 01
Veiklos plano 01 tikslo 01 uždavinio pavadinimas
tikslo uždavinio
kodas
01
Centro veiklos vykdymas.
Veiklos plano 01 tikslo 01 uždavinio aprašymas
Centro veiklos uždaviniai yra padėti ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę; puoselėti dvasines, psichines ir
fizines žmogaus galias; diegti visą gyvenimą išliekantį pomėgį ir poreikį sportuoti; ieškoti talentingų
sportininkų; rengti sportininkus Centro, Savivaldybės, Apskrities ir Lietuvos Respublikos rinktinėms;
teikti mokymo įstaigoms ir organizacijoms metodinę, ir organizacinę paramą kūno kultūros ir sporto
klausimais; organizuoti ir vykdyti Savivaldybės gyventojų sporto varžybas; sudaryti sąlygas
Savivaldybės bendruomenei užsiiminėti kūno kultūra sveikatingumo grupėse ir bendro fizinio
parengimo grupėse; vykdyti vaikų socializacijos, nusikalstamumo prevencijos programas, užimti
paauglius ir jaunimą vasaros atostogų metu. Vykdytojas: direktorius Vilmantas Matkevičius.
01 uždavinio
01 uždavinio priemonės pavadinimas
priemonės kodas
01
Centro mokinių neformaliojo ugdymo vykdymas.
01 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Įgyvendinant šią priemonę, Centre iš 283 mokinių suformuotos 22 ugdymo grupės. Centre
įgyvendinamos 7 neformaliojo sportinio ugdymo programos – krepšinis, futbolas, tinklinis, lengvoji
atletika, kalnų slidinėjimas, rankinis, imtynės.
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Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

01-01-01-01

Mokinių,
dalyvaujančių
Centro vykdomose
neformaliojo
švietimo
programose, skaičius
Centre suformuotų
Skaičius
21
ugdymo grupių
skaičius
Centre
Skaičius
7
įgyvendinamų sporto
programų skaičius
Centre
Skaičius
0
įgyvendinamų kitų
neformalaus vaikų
švietimo programų
skaičius
01 uždavinio 02 priemonės pavadinimas

01-01-01-02
01-01-01-03
01-01-01-04

01 uždavinio
priemonės kodas
02

Matavimo
vienetas
Skaičius

2018 m.
faktas
307

2019 m.
faktas
283

2020 m.
planas
300

2021 m.
planas
300

22

21

21

7

7

7

0

1

1

Sporto projektų koordinavimas.

01 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Sporto projektų finansavimo tikslas – skirti lėšas įsteigtiems sporto klubus, asociacijoms, viešosioms
įstaigoms, skatinant sporto klubų veiklą, rengiant ir įgyvendinant Centro ir vietos bendruomenės
gyvybingumą didinančius projektus, rengiant ir įgyvendinant paauglių užimtumo projektus mokinių
atostogų metu. Druskininkų savivaldybės sporto klubai vykdo savarankišką sportinę veiklą, rengia ir
vykdo sporto projektus, gaudami lėšas iš Druskininkų savivaldybės. Vykdydami sporto projektų
veiklas, sporto klubų nariai dalyvauja įvairiose regioninėse, nacionalinėse ir tarptautinėse varžybose
atstovauja Savivaldybę bei Lietuvą. Centras koordinuoja ir administruoja sporto klubų veiklą, užtikrina
sporto klubų veiklai skiriamų lėšų įsisavinimą.
Vykdytojas: direktorius Vilmantas Matkevičius.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

01-01-02-01

Finansuotų sporto
projektų skaičius
Veiklos plano 02 tikslo pavadinimas

Veiklos plano
tikslo kodas
02

Matavimo
vienetas
Skaičius

2018 m.
faktas
11

2019 m.
faktas
11

2020 m.
planas
13

2021 m.
planas
14

Didinti Centro išskirtinumą ir patrauklumą, jo įvaizdį.

Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Centre siekiama 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. Centre vykdomos krepšinio, rankinio, futbolo, tinklinio,
lengvosios atletikos, imtynių ir kalnų slidinėjimo programos. Jų įgyvendinimui svarbus ugdymo
aplinkos pritaikymas. Saugi aplinka, pagarbūs Centro bendruomenės santykiai kuria prielaidas
sėkmingai bendrai Centro veiklai ir sėkmingam kiekvieno bendruomenės nario darbui. Formuojant
teigiamą Centro įvaizdį, svarbi visuomenei pateikiama viešoji informacija apie Centro veiklą bei
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pasiekimus. Vykdant įvairesnes veiklas Centras tampa patrauklesnis, galima pasiekti, kad mokiniai,
tėvai didžiuotųsi Centru dėl jo vykdomos veiklos išskirtinumo bei pasikeitusio Centro įvaizdžio.
Strateginio plano
Strateginio plano 02 tikslo uždavinio pavadinimas.
02 tikslo
uždavinio kodas
01
Kurti ir puoselėti Centro bendruomenės tradicijas, vertybių sistemą.
Veiklos plano 02 tikslo 01 uždavinio aprašymas
Siekiant stiprinti Centro bendruomenę bei Centro patrauklumą, išskirtinumą, būtina kreipti dėmesį į
vertybių ir tradicijų puoselėjimą, tėvų įtraukimą į įvairias Centro veiklas, įvaizdžio kūrimą, kurio
svarbiausias veiksnys yra Centro identitetas. Priemonės padedančios sukurti palankų Centro įvaizdį yra
viešumas, tiesioginis ryšys su visuomene, firminė simbolika. Tyrimas parodė, kad Centro
bendruomenei vienodai suprantamos vertybinės nuostatos, elgesio normas ir principai, kuriomis
grindžiama Centro veikla. Tėvams ir mokiniams patinka Centre organizuojami tradiciniai sporto
renginiai, tačiau jie nežino, svarbiausių Centro tradicijų, nedalyvauja jų puoselėjime ir kūrime. Būtina
tobulinti savęs pristatymo bendruomenei, naudojant vizualias priemones, būdus.
01 uždavinio
01 uždavinio priemonės pavadinimas
priemonės kodas
01
Centro simbolikos (vėliavos, logotipo) sukūrimas.
01 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Centras neturi savo simbolikos. Centro įvaizdį padėtų pagerinti sukurti Centro simboliai. Juolab, kad
60% apklaustų trenerių, 72,6% mokinių, 74% tėvų teigia, kad Centrui reikalinga simbolika.
Vykdytojai: Centro simbolikos kūrimo grupė.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

02-01-01-01

Sukurta Centro
simbolika.
01 uždavinio priemonės pavadinimas

01 uždavinio
priemonės kodas
02

Matavimo
vienetas
Vienetas

2018 m.
faktas
0

2019 m.
faktas
1

2020 m.
planas
1

2021 m.
planas
0

Mokinių pagerbimo renginio Centre organizavimas.

01 uždavinio 02 priemonės aprašymas
Atliktas tyrimas parodė, kad Centre neorganizuojami mokinių pagerbimo renginiai. 90% trenerių, 69%
tėvų ir 66% mokinių pageidauja, kad Centre būtų organizuojami tradiciniai šventiniai, mokslo metų
baigimo renginiai, kurių metu bendruomenė būtų supažindinama su sporto pasiekimais, įvertinti,
pažymėti ir pagerbti Centrą baigę, aukštų sportinių rezultatų pasiekę mokiniai, Lietuvos rinktinių nariai,
treneriai, tėvai, Centro darbuotojai. Šventės vienija bendruomenę, skatina ją bendradarbiauti. Centro
veiklos viešinimas didina trenerių ir mokinių motyvacija siekti aukštesnių sportinių rezultatų. Centras
tampa patrauklus, kuriamas teigiamas Centro įvaizdis.
Vykdytojai: direktorius Vilmantas Matkevičius, Centro taryba.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas

Kriterijus

02-01-02-01

Mokinių pagerbimo
renginių Centre
organizavimas
Veiklos plano 02 tikslo uždavinio pavadinimas

Veiklos plano 02
tikslo uždavinio
kodas

Matavimo
vienetas
Skaičius

2018 m.
faktas
1

2019 m.
faktas
1

2020 m.
planas
1

2021 m.
planas
1
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02
Plėsti mokinių tėvų ir pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą.
Veiklos plano 02 tikslo 02 uždavinio aprašymas
Viena iš Centro vertybių – bendruomenės bendradarbiavimas. Centro mokinius, jų tėvus sieja
mokymosi Centre santykiai ir bendri švietimo tikslai. Tėvai (globėjai, rūpintojai), spręsdami vaiko
ugdymo(si) klausimus, privalo bendradarbiauti su Centro administracija, treneriais. Treneriai turi ne tik
užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą, ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines,
tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių plėtotę, bet ir nuolat informuoti tėvus
(globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus, šviesti tėvus, įtraukti juos
aktyviai dalyvauti Centro veikloje. Bendradarbiavimo formų plėtra Centre sudarys geresnes sąlygas
treneriams ir tėvams mokytis vieniems iš kitų, kartu spręsti iškilusias vaiko ugdymo(si), socialines
problemas. Glaudžiai bendradarbiaujant su tėvais, gerės ugdytinio pasiekimai ir elgesys, treneriai ir
tėvai pradės geriau suprasti ir gerbti vieni kitus.
Vykdytojas: direktorius Vilmantas Matkevičius.
02 uždavinio
02 uždavinio priemonės pavadinimas
priemonės kodas
01
Mokinių, tėvų, trenerių bendrų veiklų ir renginių organizavimas.
02 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Tėvai spręsdami vaiko ugdymo(si) klausimus, privalo bendradarbiauti su Centro administracija.
Treneriai turi nuolat bendrauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir įtraukti juos į bendras Centro veiklas,
renginius. Bendradarbiavimo formų plėtra Centre sudarys geresnes sąlygas treneriams ir tėvams
mokytis vieniems iš kitų, kartu spręsti iškilusias vaiko ugdymo(si) ir kitas problemas. Glaudžiai
bendradarbiaujant su tėvais, gerės mokinio ugdymas ir pasiekimai.
Vykdytojai: direktorius Vilmantas Matkevičius, direktoriaus pavaduotojas Gintaras Grigas, treneriai.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas
Kriterijus
Matavimo 2018 m. 2019 m. 2020 m.
2021 m.
vienetas
faktas
faktas
planas
planas
02-02-01-01
Ugdymo grupės
Skaičius
1
1
1
1
bendri renginiai su
tėvais
Veiklos plano
Veiklos plano 03 tikslo pavadinimas
tikslo kodas
03
Kurti modernią, saugią mokymosi ir kiekvieno bendruomenės nario asmenybės
tobulėjimo aplinką.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Centro bendruomenė siekia geresnių mokinių pasiekimų visose sporto šakose, kiekvieno mokinio
asmeninės pažangos. Tam reikalinga visos bendruomenės pastangų, kuriant tinkamą mokinių ugdymosi
aplinką, sudarant galimybes kiekvienos sporto šakos ugdytiniui atskleisti savo gebėjimus. Geri
tarpusavio santykiai tarp tėvų, trenerių ir mokinių užtikrina Centro ugdymo tikslų įgyvendinimą.
Atsižvelgiant į nuolat besikeičiantį šalies gyvenimą, mokslo pažangą, siekiant užtikrinti aukšto
sportinio meistriškumo mokinių parengimą, būtina tobulinti ne tik mokinių ugdymo(si) aplinką,
galimybes jų saviraiškai, bet ir sudaryti sąlygas visos bendruomenės – vadovo, trenerių ir
aptarnaujančio personalo nuolatiniam tobulinimui.
Strateginio plano
Strateginio plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
03 tikslo
uždavinio kodas
01
Kelti trenerių profesines kompetencijas, siekiant užtikrinti kiekvieno trenerio
asmeninį tobulėjimą.
Veiklos plano 03 tikslo 01 uždavinio aprašymas
Mokinių rezultatai, jų augimas didžiąja dalimi priklauso nuo trenerių kompetencijos. Nuolatinis ir
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tikslingas trenerių kvalifikacijos tobulinimas gali užtikrinti sėkmingą Centro uždavinių įgyvendinimą
bei aukštą ugdymo kokybę. Siekiant įgyvendinti Lietuvos sportui keliamus uždavinius, treneriai
privalo nuolat mokytis, lavintis, keistis, tobulinti savo profesinį meistriškumą. Tobulinant praktinius
gebėjimus, treneriai įgyja naujesnių teorinių žinių, tobulina profesinio mokymo turinį, ko pasėkoje
įvaldo naujų metodikų, kvalifikacinių įgūdžių. Įgyti įgūdžiai ir nauja patirtis leis pritaikyti naujas
mokymo metodikas treniruotėse, skatins trenerių ir mokinių meistriškumą.
01 uždavinio priemonės kodas
01 uždavinio priemonės pavadinimas
01
Trenerių kvalifikacijos tobulinimas.
01 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Treneriai tobulina savo kompetencijas, dalyvauja sporto šakų federacijų, sporto medicinos,
pedagogikos, psichologijos ir kituose organizuojamuose seminaruose, kursuose vadovaudamiesi
Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtinta nauja kvalifikacinių kategorijų
suteikimo tvarka, kurios tikslas – užtikrinti specialistų, dirbančių ugdomąjį darbą kūno kultūros ir
sporto srityje, kvalifikacijos lygį bei nuolatinį jų tobulėjimo procesą. Norint išlaikyti turimą arba įgyti
aukštesnę kvalifikacinę kategoriją treneris turi nuosekliai tobulinti savo žinias, skleisti gerąją patirti.
Įgiję teorinių ir praktinių žinių treneriai taikys naujas mokymo metodikas, gerės mokinių parengimas ir
jų pasiekimai.
Vykdytojai: direktorius Vilmantas Matkevičius, direktoriaus pavaduotojas Gintaras Grigas.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas
Kriterijus
Matavimo
2018 m.
2019 m.
2020 m.
2021 m.
vienetas
faktas
faktas
planas
planas
03-01-01-01
Kiekvieno
Skaičius
16
16
16
16
trenerio
kvalifikacijos
tobulinimo
valandų skaičius
per metus
Veiklos plano 03 tikslo uždavinio Veiklos plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas
kodas
02
Gerinti ugdymo proceso kokybę tobulinant švietimo paslaugas.
Veiklos plano 03 tikslo 02 uždavinio aprašymas
Siekiant gerinti ugdymo(si) kokybę, vaikų, jaunimo ir suaugusių užimtumą ir saviraišką Centras nuolat
ieško sprendimų, kaip plėsti jaunimo veiklos galimybes, planuoja ugdymo procesą atsižvelgiant į
kiekvieno bendruomenės nario, mokinio poreikius, plėtoja įvairias užimtumo paslaugas, rengia ir
įgyvendina bendruomenės užimtumo projektus, vaikų vasaros užimtumo programas. Įgyvendindamas
projektus Centras apsirūpina reikalingu sportiniu inventoriumi, sudaro sąlygas jaunimui ir suaugusiems
atskleisti savo gebėjimus įvairiose sporto varžybose.
02 uždavinio priemonės kodas
02 uždavinio priemonės pavadinimas
01
Mokinių saviraiškos skatinimas ir asmeninių kompetencijų
atskleidimas.
02 uždavinio 01 priemonės aprašymas
Vienas iš Centro uždavinių yra ieškoti talentingų sportininkų, rengti sportininkus Centro, Savivaldybės,
Apskrities ir Lietuvos Respublikos rinktinėms. Treniruotėse įgyti gebėjimai atsiskleidžia sporto
varžybose. Šio uždavinio įgyvendinimui, siekiama mokinių ugdymo(si) kokybės, Centras sudaro
galimybes mokiniams dalyvauti Nacionaliniuose sporto šakų čempionatuose ir pirmenybėse.
Vykdytojai: direktoriaus pavaduotojas Gintaras Grigas, treneriai.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas
Kriterijus
Matavimo
2018 m.
2019 m.
2020 m.
2021 m.
vienetas
faktas
faktas
planas
planas
03-02-01-01
Centro mokinių
Skaičius
17
18
17
17
komandų
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dalyvavimas
nacionalinėse
sporto šakų
pirmenybėse,
čempionatuose.
02 uždavinio priemonės kodas
02 uždavinio priemonės pavadinimas
02
Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo veiklos organizavimas.
02 uždavinio 02 priemonės veiklos aprašymas
Siekdamas plėsti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų veiklos galimybes Centras organizuoja ir sudaro
palankias sąlygas sportinių renginių, treniruočių, varžybų organizavimui, gerina treniruočių ugdymo
kokybę, dalyvauja sporto projektų konkursuose, įgyvendina projektus, vykdo vaikų ir jaunimo
užimtumo, nusikalstamumo prevenciją, organizuoja įvairias laisvalaikio praleidimo formas, plėtoja
kryptingo užimtumo galimybes, sudaro geresnes sąlygas Savivaldybės bendruomenei tenkinti jų
saviraiškos ir bendravimo poreikius.
Vykdytojai: direktoriaus pavaduotojas Gintaras Grigas, sporto vadybininkas Marius Šavelskis.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas
Kriterijus
Matavimo
2018 m.
2019 m.
2020 m.
2021 m.
vienetas
faktas
faktas
planas
planas
03-02-02-1
Suorganizuota
Skaičius
78
74
83
84
vietinių ir
tarptautinių
renginių
03-02-02-2
Sporto veiklose
Procentai
15
14
19
20
dalyvaujančio
jaunimo dalis
03-02-02-3
Parengti ir
Skaičius
2
2
1
1
vykdomi
projektai
Veiklos plano 03 tikslo uždavinio
Veiklos plano 03 tikslo uždavinio pavadinimas.
kodas
03
Turtinti ir modernizuoti ugdymo materialinę, techninę ir
informacinę bazę, gerinat ugdymo(si) kokybę.
Veiklos plano 03 tikslo 03 uždavinio aprašymas.
Užtikrinant ugdymo(si) aplinkos kokybę Centras turi užtikrinti bendrojo naudojimo patalpų, sporto ir
treniruoklių salių, universalaus sporto aikštyno tinkamą priežiūrą, siekti ekonomiškumo naudojant
skirtas lėšas bazių išlaikymui, modernizuoti informacinę techninę bazę, tobulinti sklaidos apie Centro
veiklas būdus, taikant šiuolaikiškas priemones.
03 uždavinio priemonės kodas
03 uždavinio priemonės pavadinimas
01
Informacinių technologijų atnaujinimas.
03 uždavinio 01 priemonės veiklos aprašymas
Dėl kompiuterinės įrangos gedimų, siekiant užtikrinti kokybišką informaciją apie Centro veiklą,
varžybų, sportinių renginių organizavimą, būtina kiekvienais metais atnaujinti kompiuterinę įrangą ir
kitą inventorių reikalingą Centro veiklai vykdyti.
Vykdytojas: direktorius Vilmantas Matkevičius, ūkvedys Gintaras Šikšnys.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai
Kodas
Kriterijus
Matavimo
2018 m.
2019 m.
2020 m.
2021 m.
vienetas
faktas
faktas
planas
planas
03-03-01-01
Įsigyti
Skaičius
0
1
0
1
kompiuteriai.
03 uždavinio priemonės kodas
03 uždavinio priemonės pavadinimas
02
Universalaus sporto aikštyno infrastruktūros atnaujinimas.
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03 uždavinio 02 priemonės veiklos aprašymas
Universalaus sporto aikštynas esantis Ateities g. 13 (bėgimo takai, futbolo, krepšinio aikštės bei
tribūnos žiūrovams) nusidėvi ir kiekvienais metais reikalauja priežiūros ir atnaujinimo.
Vykdytojas: ūkvedys Gintaras Šikšnys.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai.
Kodas
Kriterijus
Matavimo
2018 m.
2019 m.
2020 m.
2021 m.
vienetas
faktas
faktas
planas
planas
03-03-02-01
Universalaus
Procentais
70
65
70
70
sporto aikštyno
(stadiono)
funkcionalumas.
03 uždavinio priemonės kodas
03 uždavinio priemonės pavadinimas
03
Treniruoklių salės įrangos įsigijimas.
03 uždavinio 03 priemonės veiklos aprašymas
Atnaujinant treniruoklių salės inventorių ir įranga, siekiama kiekvienais metais įsigyti po vieną
kardiotreniruoklį ir kitus reikalingus treniruoklius, kurie pagerintų treniruočių ir varžybų organizavimo
sąlygas Savivaldybės bendruomenės, šalies ir užsienio sportininkams.
Vykdytojai: direktorius Vilmantas Matkevičius, sporto vadybininkas Marius Šavelskis, ūkvedys
Gintaras Šikšnys.
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai.
Kodas
Kriterijus
Matavimo
2018 m.
2019 m.
2020 m.
2021 m.
vienetas
faktas
faktas
planas
planas
03-03-03-01
Įsigyta
Skaičius
2
1
0
1
treniruoklių
Veiklos plano 1 priedas – metinio veiklos plano biudžetas.
Direktorius

Vilmantas Matkevičius

DRUSKININKŲ SPORTO CENTRO 2020 M. METINIO VEIKLOS PLANO BIUDŽETAS*
Nr.

EUR
Viso 2019
m. EUR

Pavadinimas

Viso

3

Savivaldy
bės
biudžeto
lėšos

VIP

5

6

1

2

01

Tikslas. Skatinti sveiko gyvenimo būdo puoselėjimą, sudarant tinkamas sąlygas kūno kultūrai ir sportui.

01

Uždavinys. Plėtoti sporto paslaugas.

01

Priemonė. Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas.

01

Druskininkų sporto
centro veikla
02
Druskininkų sporto
centro sporto
projektų
finansavimas
Viso 01 ir 02 priemonei:

4

iš jų (finansavimo šaltiniai)**:
iš jų:
KPPP
BaudžiaSkolinvietinė
tinių
tos lėšos
rinkliava už
įstaigų
naudojimąsi
pajamos
kurorto
viešąja
infrastruktūra
7
8
9
10

21,9

2020 m.
Kitų
projektų
kompens
uotos
lėšos

ES ir
valstybes
biudžeto
lėšos

Pajamos
už turto
pardavimą

Kitos
privačios
ir tikslinės lėšos

11

12

13

14

357,8

344,6

322,7

12

12

12

12

369,8

356,6

334,7

21,9

12

Viso 01 uždaviniui:

369,8

356,6

334,7

21,9

Viso 01 tikslui:

369,8

356,6

334,7

21,9

1,2

15

2021 m.

16

340,5

342,5

12

12

1,2

352,5

354,5

12

1,2

352,5

354,5

12

1,2

352,5

354,5

02

Tikslas: Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų teikimą ir sudaryti galimybes mokytis visą gyvenimą.

02

Uždavinys: Įgyvendinti LR įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą švietimo politiką, teikiant kokybišką ugdymą savivaldybės švietimo įstaigose bei užtikrinant teikiamų paslaugų
kokybę.
Priemonė: Druskininkų sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo vykdymas.

01
01

Druskininkų sporto
centro vaikų
neformaliojo
ugdymo vykdymas
(MK)
Viso 01 priemonei:

20,1

20,1

22

23

20,1

20,1

22

23

Viso 02 uždaviniui:

20,1

20,1

22

23

Viso 02 tikslui:

20,1

20,1

22

23

374,5

377,5

VISO:

389,9

356,6

354,8

21,9

12

1,2

* Asignavimai - priemonių ar veiklų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos Savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių lėšos. Savivaldybės biudžeto asignavimų suma turi
atitikti Savivaldybės biudžete atitinkamai įstaigai numatomus skirti asignavimus.
** Formoje pateikiami galimų finansavimo šaltinių pavydžiai. Pildant formas nurodomi aktualūs finansavimo šaltiniai suderinti su Finansų ir apskaitos skyriumi.

