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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. 
Centro buveinė: M. K. Čiurlionio g. 97-2, LT – 66162 Druskininkai.  
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). 

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 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.  

Centro veiklos uždaviniai: įgyvendinti fizinio ugdymo ir sporto politiką Savivaldybės 
teritorijoje; puoselėti prigimtines mokinio galias (intelektualines, emocijų, valios, fizines) 
lemiančias kūrybinę asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę; ieškoti talentingų mokinių, kurie 
sportiniais pasiekimais padėtų formuoti gerą Savivaldybės įvaizdį; visuomenės skatinimas dalyvauti 
fizinio aktyvumo veiklose; organizuoti ir vykdyti mokomąjį treniruočių procesą, sporto varžybas, 
stovyklas ir fizinio aktyvumo renginius savivaldybės gyventojams ir svečiams; ugdyti ir rengti 
sportininkus Centro, Savivaldybės ir šalies rinktinėms; auklėti ir skatinti vaikus ir jaunimą būti 
gerais, dorais ir sąžiningais savo šalies patriotais bei piliečiais; sudaryti sąlygas savivaldybės 
gyventojams sportuoti apmokamose fizinio aktyvumo pratybose; vykdyti neformaliojo vaikų 
švietimo programas; užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką; sukurti palankų psichologinį 
klimatą ir ugdymo(si) edukacinę erdvę, teikti reikalingą socialinę-pedagoginę pagalbą mokiniams; 



 
 
grįsti veiklą humanistine, demokratine ugdymo filosofija ir vertybių sistema, puoselėjant 
demokratiškus bendruomenės santykius. 

Centre, 2021 m. gruodžio 1 d. duomenimis, mokosi 346 mokiniai. Besimokančių 
mokinių skaičius palyginus su 2020 metais, padidėjo 52 mokiniais. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Centre 
pradėta kultivuoti plaukimo sporto šaką,  

Centre vykdomos formalųjį švietimą papildančios pradinio rengimo, meistriškumo 
ugdymo ir meistriškumo tobulinimo neformaliojo ugdymo programos. Centre vykdomos šių sporto 
šakų programos: futbolo, imtynių, kalnų slidinėjimo, krepšinio, lengvosios atletikos, plaukimo, 
rankinio ir tinklinio.   

 
1 lentelė. Mokinių skaičius, vykdomos sporto šakų programos 

Metai Mokinių 
skaičius 

Krepšinis Rankinis Lengvoji 
atletika 

Tinklinis Futbolas Kalnų  
slidinėjimas 

Imtynės Plaukimas 

2020 294 68 47 17 31 76 30 25  
2021 346 71 45 17 39 74 31 21 48 

 
Grupių komplektų skaičius. 2021 m. gruodžio 1 d. duomenimis suformuota 24 

ugdymo grupės: 12 pradinio rengimo, 11 meistriškumo ugdymo ir 1 meistriškumo tobulinimo grupė. 
Krepšinio sporto šakos – 3 meistriškumo ugdymo ir 1 pradinio rengimo ugdymo grupės; rankinio – 
1 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; plaukimo – 3 pradinio rengimo 
ugdymo grupės; kalnų slidinėjimo – 1 pradinio rengimo ir 2 meistriškumo ugdymo grupės; imtynių 
– 2 pradinio rengimo ugdymo grupės. 

 
2 lentelė. Grupių skaičius 

Metai Grupių 
skaičius 

Krepšinis Rankinis Lengvoji 
atletika 

Tinklinis Futbolas Kalnų  
slidinėjimas 

Imtynės Plaukimas 

2020 21 4 3 2 2 5 3 2 - 
2021 24 4 3 2 2 5 3 2 3 

 
2021 m. Centre dirbo 2 vadovaujantys darbuotojai, 11 pedagogų (trenerių), 8 kiti 

darbuotojai. 2021 m. Centro treneriai įvykdė šių kvalifikacinių kategorijų reikalavimus. 
 

3 lentelė. Treneriai ir jų kvalifikacija 
Metai Trenerių 

skaičius 
Kvalifikacinės kategorijos 

Neturintys kvalifikacinės 
kategorijos 

I II  III IV V  VI 

2020 10 7 1  2    
2021 11 9 1  1    

Centro treneriai kvalifikacijai tobulinti skyrė vidutiniškai po 3-5 dienas, dalyvavo 
Lietuvos sporto federacijų, Lietuvos trenerių asociacijų, VšĮ „Gyvenimo Universitetas LT“ 
organizuojamuose seminaruose.  

Vykdomi projektai. 
4. lentelė. 2021 m. vykdomi projektai ir jų finansavimo šaltiniai 

Metai Projektas Lėšos Atsakingas asmuo 
2021-
2025 

„Mokomės plaukti ir 
saugiai elgtis vandenyje“. 

73210 Eur., Sporto rėmimo 
fondas.  

Direktorius 

 
2021 metais iš Sporto rėmimo fondo ketveriems metams gauta 73210 Eur. projekto 

vykdymui „Mokomės plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“. 
 



 
 

Sporto klubai. 2021 metais Druskininkų savivaldybėje buvo 17 registruotų sporto 
klubų/asociacijų ir 3 sporto viešosios įstaigos. Savivaldybės sporto projektų finansavimas (12000 
Eur) skirtas 11 sporto klubų.  

 
Informacinių technologijų ir kita įranga. 2021 m. įsigyti keturi nešiojami 

kompiuteriai ir įrengtos keturios darbo vietos prie kompiuterių metodiniame kabinete. Taip pat šie 
kompiuteriai bus skirti treneriams, dirbant nuotoliniu būdu. Centro administracijos, trenerių 
metodinis kabinetai aprūpinti kompiuterine įranga, spausdintuvais. Centras turi vaizdo projektorių, 
kopijavimo ir įgarsinimo įrangą. 

 
Metinio veiklos plano atitikimas Druskininkų savivaldybės strateginio planavimo 

dokumentams. Centras vykdydamas savo veiklą, įgyvendina Druskininkų savivaldybės strateginio 
planavimo dokumentus: 

1. Druskininkų savivaldybės plėtros 2014–2020 m. strateginį planą. 
2. Druskininkų savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano 07 programos 

„Švietimo programa“ 01 tikslo „Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų teikimą ir sudaryti 
galimybes moderniai ir dinamiškai mokytis visą gyvenimą, pasirengti ateities iššūkiams ir gebėti 
veikti nuolat kintančiame pasaulyje“, 04 uždavinio „Vykdyti mokyklų tinklo optimizavimą, skatinti 
ir prižiūrėti mokyklų strategijų rengimą. Įgyvendinti LR įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytą 
švietimo politiką, teikiant kokybišką ugdymą savivaldybės švietimo įstaigose bei užtikrinant 
teikiamų paslaugų kokybę“, 12 priemonę „Druskininkų sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo 
vykdymas“.   

3. Druskininkų savivaldybės 2022 m. biudžetą. 
 

METINIO VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS 
 
1. Tikslas. Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų teikimą ir sudaryti galimybes 

moderniai ir dinamiškai mokytis visą gyvenimą, pasirengti ateities iššūkiams ir gebėti veikti nuolat 
kintančiame pasaulyje. 

1.1. Uždavinys. Plėtoti vaikų neformaliojo švietimo aprėptį, suteikiant palankiausias 
galimybes atsiskleisti individualiems gebėjimams ir tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius. 

1.2. Uždavinys. Gerinti ugdymo proceso kokybę bei užtikrinant teikiamų paslaugų 
kokybę.  

1.3. Uždavinys. Modernizuoti ugdymo techninę, informacinę, materialinę bazę.   
2. Tikslas. Skatinti sveiko gyvenimo būdo puoselėjimą, sudarant tinkamas sąlygas 

fiziniam aktyvumui ir sportui. 
2.1. Uždavinys. Plėtoti sporto renginius ir paslaugas. 

Veiklos plano 
tikslo kodas 

Veiklos plano 01 tikslo pavadinimas 

01 Užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų teikimą ir sudaryti galimybes 
moderniai ir dinamiškai mokytis visą gyvenimą, pasirengti ateities iššūkiams 
ir gebėti veikti nuolat kintančiame pasaulyje. 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas 

Druskininkų savivaldybėje mokinai turi palankias sąlygas neformaliajam ugdymui ir mokymuisi 
visą gyvenimą plėtoti. Programos tikslas užtikrina ugdymo kokybės gerinimą, ugdymo planų 
įgyvendinimą, šiuolaikinės mokymosi aplinkos formavimą, apsirūpinimą intelektualiniais 
ištekliais. Tikslas numato kokybišką neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimą ir ugdymo 
sąlygų modernizavimą. Šis tikslas padės stiprinti švietimo įstaigų materialinius ir intelektualinius 
resursus, tenkins vaikų, jaunimo pažinimo, ugdymo(si) ir saviraiškos poreikius.  
Veiklos plano 01 
tikslo uždavinio 
kodas  

Veiklos plano 01 tikslo 01 uždavinio pavadinimas 



 
 

01 Plėtoti vaikų neformaliojo švietimo aprėptį, suteikiant palankiausias 
galimybes atsiskleisti individualiems gebėjimams ir tenkinti specialiuosius 
ugdymosi poreikius.   

Veiklos plano 01 tikslo 01 uždavinio aprašymas 

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos 
poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariai. Neformalusis vaikų švietimas daro 
didelę įtaką formuojant vaikų pasaulėžiūrą ir gali sukurti palankias sąlygas ugdant sąmoningą, 
pilietišką ir kūrybingą žmogų, gebantį sėkmingai integruotis į šiuolaikinę socialinę ekonominę 
aplinką. Neformalusis vaikų švietimas padeda mažinti mokyklos nebaigusių mokinių skaičių, 
gerinti švietimo rezultatus, sudaryti geresnes sąlygas patekti į darbo rinką. Įgyvendinant šią 
programą didinamas prieinamumas visiems mokiniams dalyvauti formalųjį švietimą papildančio 
sportinio ugdymo programose, gerėja neformaliojo švietimo kokybė. Siekiant užtikrinti vienodą 
berniukų ir mergaičių užimtumą, didesnis dėmesys bus skiriamas mergaičių sportiniam ugdymui. 
01 uždavinio 
priemonės kodas  

01 uždavinio priemonės pavadinimas 

01 Druskininkų sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo vykdymas 

01 uždavinio 01 priemonės aprašymas 

Įgyvendinant šią priemonę, Druskininkų sporto centras vykdys 8 sporto šakų sportinio ugdymo 
programas – krepšinio, futbolo, tinklinio, lengvosios atletikos, kalnų slidinėjimo, plaukimo, 
rankinio, laisvųjų imtynių.  
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-01-01-01-01 Druskininkų sporto 
centre 
įgyvendinamos 
sportinio ugdymo 
programos 

Skaičius 7 8 8 8 

01 priemonės 
veiklos kodas 

01 priemonės veiklos pavadinimas 

01 Druskininkų sporto centre suformuotos ugdymo grupės.  

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Įgyvendinant šią priemonę, Centre kiekvienais metais formuojamos 8 sporto šakų Pradinio 
rengimo, Meistriškumo ugdymo ir Meistriškumo tobulinimo ugdymo grupės.  
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m.  
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-01-01-01-01-01 Druskininkų sporto 
centre suformuotos 
ugdymo grupės 

Skaičius 21 24 24 24 

01 priemonės 
veiklos kodas 

01 priemonės veiklos pavadinimas 

02 Mokiniai, dalyvaujantys Druskininkų sporto centro vykdomose neformaliojo 
švietimo programose. 

01 priemonės 02 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Įgyvendinant šią priemonę Centro treneriai formuoja, papildo sportinio ugdymo grupes mokiniais 
šiose sporto šakose: krepšinio, futbolo, tinklinio, lengvosios atletikos, kalnų slidinėjimo, 
plaukimo, rankinio, laisvųjų imtynių.   



 
 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-01-01-01-01-02 Mokiniai, 
dalyvaujantys 
Druskininkų sporto 
centro vykdomose 
neformaliojo 
švietimo programose 

Skaičius 294 346 294 294 

01 uždavinio 
priemonės kodas  

01 uždavinio 02 priemonės pavadinimas 

02 Sporto stovyklų organizavimas vasaros atostogų metu.   

01 uždavinio 02 priemonės aprašymas  

Įgyvendinant šią priemonę organizuojamos 8 sporto šakų vasaros sporto stovyklos (dieninės, su 
nakvyne), kurios leidžia užtikrinti mokinių užimtumą. 
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m.  
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-01-01-02-01 Vasaros sporto 
stovyklos 

Skaičius 2 4 2 2 

02 priemonės 
veiklos kodas 

02 priemonės veiklos pavadinimas 

01 Druskininkų savivaldybės mokinių įtraukimas į vasaros sporto stovyklas.  

02 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Įgyvendinant šią priemonę Centras birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais organizuoja mokiniams 
dienines, su nakvyne vasaros sporto stovyklas, kurių trukmė siekia iki dešimties dienų. Stovyklų 
metu mokiniams vyksta rytinės ir dieninės treniruotės, mankštos, krosai, maudynės, pramogos, 
konkursai, užsiėmimai, edukacinės programos, aktyvus poilsis krepšinio, futbolo aikštelėse. 
Stovyklų dalyviams organizuojamas maitinimas, išvykos su dviračiais, pėsčiomis, ekskursijos po 
Druskininkus ir jos apylinkes, įvairių sporto šakų varžybos. Prie įvairių edukacinių veiklų 
vykdymo - apsilankymas Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centre „AQUA“, „Uno“ parke ir 
kitur.   
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-01-01-02-01-01 Vasaros sporto 
stovyklų dalyviai 

Skaičius 182 195 180 180 

Veiklos plano 01 
tikslo uždavinio 
kodas  

Veiklos plano 01 tikslo 02 uždavinio pavadinimas 

02 Gerinti ugdymo proceso kokybę bei užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę  

Veiklos plano 01 tikslo 02 uždavinio aprašymas 

Įgyvendinant uždavinį siekiama 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 

02 Mokinių saviraiškos skatinimas ir asmeninių kompetencijų ugdymas 

02 uždavinio 01 priemonės aprašymas 

Įgyvendinant šią priemonę vienas iš Centro uždavinių yra ieškoti talentingų sportininkų, rengti 
sportininkus Centro, Savivaldybės, Lietuvos rinktinėms. Šio uždavinio įgyvendinimui, siekiama 
mokinių ugdymo(si) kokybės. Centras sudaro galimybes mokiniams dalyvauti Nacionaliniuose 
sporto šakų čempionatuose ir pirmenybėse, siekti sportinių rezultatų varžybose, pagal sporto 
varžybose užimtą vietą arba pasiektą rezultatą suteikti Meistriškumo pakopų rodiklius (asmens 
sportinio meistriškumo lygis). Įgyvendinant šią priemonę siekiama, kad bendrųjų kompetencijų 
ugdymas taptų mokyklos gyvenimo dalimi. Kiekvienos kompetencijos ugdymas kruopščiai 
planuojamas, integruojamas į dalyko ugdymo turinį bei varžybinę veiklą. Sieksime daugiau 
dėmesio skirti neformaliojo ugdymo integracijai, mokymo proceso organizavimui,  mokinių 
emocinio intelekto ugdymui, mokymosi aplinkai kurti, kuri skatintų mokinius atsiskleisti, 
įgyvendinti savas idėjas.  
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-01-02-01-01 Meistriškumo 
pakopų rodiklių 
suteikimas 
mokiniams 

Skaičius 52 55 58 58 

01 priemonės 
veiklos kodas 

01 priemonės veiklos pavadinimas 

01 Mokinių dalyvavimas nacionaliniuose sporto šakų čempionatuose, 
pirmenybėse 

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Centro mokiniai dalyvauja 8 sporto šakų (futbolo, laisvųjų imtynių, kalnų slidinėjimo, krepšinio, 
lengvosios atletikos, plaukimo, rankinio, tinklinio) Lietuvos sporto federacijų, sąjungų ir kitų 
organizacijų organizuojamuose čempionatuose ir pirmenybėse. 
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-01-02-01-01-01 Mokinių 
dalyvavimas 
nacionaliniuose 
sporto šakų 
čempionatuose, 
pirmenybėse  

Procentas 57 50 55 55 

02 uždavinio 
priemonės kodas 

02 uždavinio priemonės pavadinimas 

02 Ugdyti trenerių profesines kompetencijas, siekiant užtikrinti kiekvieno 
trenerio asmeninį tobulėjimą 

02 uždavinio 02 priemonės aprašymas 

Įgyvendinant šią priemonę siekiama nuolatinio ir tikslingo trenerių kvalifikacijos tobulinimo. 
Trenerių kvalifikacijos tobulinimas gali užtikrinti sėkmingą Centro uždavinių įgyvendinimą bei 
aukštą ugdymo kokybę. Siekiama tobulinti trenerių kompetencijas, dalyvaujant 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.  
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-01-02-02-01 Trenerių 
kvalifikacijos 
kėlimas 

Skaičius 9 10 10 11 

02 priemonės 
veiklos kodas 

02 priemonės veiklos pavadinimas 

01 Treneriai dalyvaujantys kvalifikacijos tobulinimo kursuose 

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Siekiant įgyvendinti šią priemonę treneriai  privalo nuolat mokytis, lavintis, keistis, tobulinti savo 
profesinį meistriškumą, tobulinti praktinius gebėjimus. Siekiama, kad treneriai įgytų naujų 
teorinių žinių, tobulintų profesinio mokymo turinį, ko pasėkoje įvaldytų naujų metodikų, 
kvalifikacinių įgūdžių.  
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-01-02-02-01-01 Treneriai 
dalyvaujantys 
kvalifikacijos 
tobulinimo kursuose 

Procentas 90 90 100 100 

02 uždavinio 
priemonės kodas 

02 uždavinio priemonės pavadinimas 

03 Plėtoti mokinių, tėvų (globėjų) ir trenerių bendravimą ir bendradarbiavimą 

02 uždavinio 03 priemonės aprašymas 

Įgyvendinant šią priemonę siekiama vienos iš Centro vertybių – bendruomenės bendradarbiavimo. 
Centro mokinius, jų tėvus sieja mokymosi Centre santykiai ir bendri švietimo tikslai. Siekiama, 
kad tėvai (globėjai, rūpintojai), spręsdami vaiko ugdymo(si) klausimus, privalo bendradarbiauti 
su Centro administracija, treneriais. Siekiama ne tik užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros 
kokybės ugdymą, 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 sudaro geresnes sąlygas treneriams ir tėvams mokytis 
vieniems iš kitų, kartu spręsti iškilusias vaiko ugdymo(si), socialines problemas.  
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
planas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-01-02-03-01 Tėvų susirinkimai 
kiekvienoje sportinio 
ugdymo grupėje 

Vienetas 1 1 1 1 

03 priemonės 
veiklos kodas 

03 priemonės veiklos pavadinimas 

01 Mokinių, tėvų (globėjų), trenerių bendrų veiklų ir renginių organizavimas 

03 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 



 
 

Įgyvendinant šią priemonę siekiama trenerių ir tėvų nuolatinio bendradarbiavimo, įtraukiant juos 
į bendras Centro veiklas, renginius. Bendradarbiavimo formų plėtra  (atvirų treniruočių dienos, 
kai šeimos nariai gali, ir net skatinami dalyvauti vaikų ugdomojoje veikloje, išreiškiant savo 
požiūrį į vaikų ugdymo, priežiūros klausimais, dalintis pastebėjimais, pateikti vertinimus ir 
kritines pastabas) Centre sudaro geresnes galimybes treneriams ir tėvams mokytis vieniems iš 
kitų, kartu spręsti iškilusias vaiko ugdymo(si) ir kitas problemas. Glaudžiai bendradarbiaujant su 
tėvais, gerėja mokinio ugdymas ir pasiekimai. 
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-01-02-03-01-01 Mokinių, tėvų 
(globėjų), trenerių 
bendrų veiklų ir 
renginių 
organizavimas 
ugdymo grupėse 

Skaičius 0 2 3 3 

Veiklos plano 01 
tikslo uždavinio 
kodas  

Veiklos plano 01 tikslo 03 uždavinio pavadinimas 

03 Modernizuoti ugdymo techninę, informacinę, materialinę bazę   

Veiklos plano 01 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. Sėkmingas ugdymo procesas 
priklauso nuo materialinės bazės būklės, ją reikia nuolat atnaujinti ir stiprinti. Ugdymo procesas 
privalo būti aprūpintas būtinomis techninėmis priemonėmis.  
03 uždavinio 
priemonės kodas 

03 uždavinio priemonės pavadinimas 

01 Universalaus sporto aikštyno infrastruktūros atnaujinimas 

03 uždavinio 01 priemonės aprašymas 

Įgyvendinant šią priemonę siekiama sutvarkyti Universalų sporto aikštyną (Ateities g. 13) 
kuriame įrengti bėgimo takai, futbolo aikštė, krepšinio aikštelė bei tribūnos žiūrovams. Siekiama 
stadione pakeisti futbolo aikštelės dangą, bėgimo takų ir krepšinio aikštelės dangą, pakeisti 
bėgimo takų latakus, žiūrovų kėdes.  
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-01-03-01-01 Universalaus sporto 
aikštyno 
infrastruktūros 
rekonstrukcijos 
paraiškos projekto 
rengimas ir 
pateikimas Sporto 
rėmimo fondui  

Vienetas 0 1 1 1 

01 priemonės 
veiklos kodas 

01 priemonės veiklos pavadinimas 



 
 

01 Esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių 
plėtra, priežiūra ir remontas.  

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas  

Įgyvendinant šią priemonę tikimasi gauti projekto finansavimą iš Sporto rėmimo fondo, ko 
pasėkoje bus pradėtas įgyvendinti projektas „Universalaus sporto aikštyno atnaujinimas“.  
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-01-03-01-01-01 Projekto 
„Universalaus sporto 
aikštyno 
atnaujinimas“ gavus 
finansavimą 

Procentas 0 0 40 60 

03 uždavinio 
priemonės kodas 

03 uždavinio priemonės pavadinimas 

02 Centro rengiami sporto projektai  

03 uždavinio 02 priemonės aprašymas 

Įgyvendinant šią priemonę siekiama teikti Sporto rėmimo fondui 3 paraiškas į šias sporto projektų 
veiklų sritis, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas: Sporto inventoriaus ir įrangos 
įsigijimas; Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą; Sporto renginių 
organizavimas.  
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-01-03-02-01 Centro parengti 
projektai 

Skaičius 2 3 3 3 

02 priemonės 
veiklos kodas 

02 priemonės veiklos pavadinimas 

01 Švietimo mainų paramos fondo finansuojami sporto projektai   

02 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Įgyvendinami šią priemonę įsigysime lauko treniruoklius Savivaldybės gyventojams ir skatinsime 
Druskininkų savivaldybėje gyvenančių senyvo amžiaus žmonių fizinio aktyvumo plėtrą 
organizuodami įvairias sporto veiklas, renginius.  
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-01-03-02-01-01 Švietimo mainų 
paramos fondo 
finansuojami sporto 
projektai 

Skaičius 1 1 1 2 

03 uždavinio 
priemonės kodas 

03 uždavinio priemonės pavadinimas 

03 Informacinių technologijų atnaujinimas 

03 uždavinio 03 priemonės aprašymas 

Įgyvendinant šią priemonę siekiama užtikrinti kokybišką informaciją apie Centro veiklą, varžybų, 
sportinių renginių organizavimą. Šia priemone siekiama atnaujinti kompiuterinę techniką su 
programine įranga bei kitą inventorių reikalingą Centro veiklai vykdyti bei darbui dirbant 
treneriams ir Centro administracijai nuotoliniu būdu.  



 
 

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-01-03-03-01 Kompiuterių su 
programine įranga 
įsigijimas 

Vienetas 0 4 1 1 

03 priemonės 
veiklos kodas 

03 priemonės veiklos pavadinimas 

01 Trenerių metodinio kabineto įrengimas   

03 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Šia veikla siekiama Centro metodiniame kabinete įrengti keturias kompiuterines darbo vietas 
treneriams treniruočių pasirengimui, statistikos apdorojimui, ugdymo planų ir ataskaitų rengimui.  
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-01-03-03-01-01 Kompiuterinių darbo 
vietų treneriams 
įrengimas 
metodiniame 
kabinete 

Skaičius 1 4 1 1 

03 priemonės 
veiklos kodas 

03 priemonės veiklos pavadinimas 

02 Sporto organizacijos valdymo platformos įdiegimas 

03 priemonės 02 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Šia priemone siekiama įdiegti Centre organizacijos valdymo platformą, su kuria naudotųsi įstaigos 
vadovai, treneriai, mokiniai ir tėvai. Tai platforma individualios metodikos talpinimui, mokinių, 
lankomumo žymėjimui, mokinių testavimui, vaizdo filmuotos medžiagos analizei, failų talpyklai.  
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-01-03-03-02-01 Elektroninio dienyno 
programos diegimas 
ir naudojimas 

Vienetas 0 1 1 1 

Veiklos plano 
tikslo kodas 

Veiklos plano 02 tikslo pavadinimas 

02 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 02 
tikslo uždavinio 
kodas  

Veiklos plano 02 tikslo 01 uždavinio pavadinimas 

01 Plėtoti sporto renginius ir paslaugas 

Veiklos plano 02 tikslo 01 uždavinio aprašymas 



 
 

Šiuo uždaviniu siekiama organizuoti ir vykdyti Savivaldybės gyventojams fizinio aktyvumo ir 
sporto renginius; organizuoti aukšto meistriškumo sporto pratybas, aukšto meistriškumo sporto 
treniruočių stovyklas; fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistų arba 
instruktorių mokymus; fizinio aktyvumo pratybas; vykdyti visuomenės skatinimą dalyvauti 
fizinio aktyvumo veiklose. Sudaryti sąlygas Savivaldybės bendruomenei užsiiminėti fiziniu 
aktyvumu sveikatingumo grupėse; vykdyti vaikų socializacijos, nusikalstamumo prevencijos 
programas. 
Įgyvendinant uždavinį, siekiama aprūpinti ir modernizuoti sporto ir treniruoklių sales, nauja 
sportine įranga, kas pagerintų treniruočių ir varžybų organizavimo sąlygas vietos, šalies ir 
užsienio sportininkams, gerinti sporto bazes ir sąlygas sportuoti seniūnijose – sporto salės 
bendrojo ugdymo įstaigose prieinamos seniūnijų bendruomenei. Gerinti paslaugų kokybę. Teikti 
sporto projektus sporto bazių atnaujinimui, sportinių veiklų finansavimui gauti įvairiems fondams 
ir agentūroms. 
01 uždavinio 
priemonės kodas  

01 uždavinio priemonės pavadinimas 

01 Druskininkų savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas 

01 uždavinio 01 priemonės aprašymas 

Šia priemone siekiama per sportą skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, organizuoti 
jaunimo ir suaugusiųjų laisvalaikį, įgyvendinti fizinio ugdymo ir sporto politiką Savivaldybės 
teritorijoje, ieškoti talentingų sportininkų, kurie sportiniais pasiekimais padėtų formuoti gerą 
Savivaldybės įvaizdį. Siekiama ugdyti ir rengti sportininkus Centro, Savivaldybės ir šalies 
rinktinėms, teikti švietimo ugdymo įstaigoms informaciją sporto klausimais, vykdyti šviečiamąją 
veiklą, formuojant Savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvų požiūrį į fizinę kultūrą 
ir sporto reikšmę sveikatai. 
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-02-01-01-01 Fizinio aktyvumo  
sporto renginių 
organizavimas 
Savivaldybėje 

Skaičius 8 10 12 12 

01 priemonės 
veiklos kodas 

01 priemonės veiklos pavadinimas 

01 Aukšto meistriškumo sporto plėtra Druskininkų savivaldybėje 

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Organizuoti aukšto meistriškumo sporto renginius Lietuvos gyventojams, aukšto meistriškumo 
sporto stovyklas Lietuvos ir užsienio valstybių sportininkams, tarptautinius sporto renginius, 
vystant sporto turizmą Druskininkų savivaldybėje.  
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-02-01-01-01-01 Aukšto 
meistriškumo sporto 
renginiai 

Skaičius 19 17 22 24 

P-02-01-01-01-02 Aukšto 
meistriškumo sporto 
stovyklos 

Skaičius 0 3 4 5 

P-02-01-01-01-03 Tarptautiniai sporto 
renginiai 

Skaičius 3 3 5 5 



 
 

01 priemonės 
veiklos kodas 

01 priemonės veiklos pavadinimas 

02 Lietuvos mokyklų žaidynės 

01 priemonės 02 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Šia priemone siekiama kuo daugiau moksleivių įtraukti į šį renginį – Lietuvos mokyklų žaidynes.  
Į žaidynių programą įtraukta 21 sporto šaka, taip kiekvienas moksleivis skatinamas rasti sau pačią 
tinkamiausią. Kiekvienoje sporto šakoje varžosi mokiniai iš bent 15 savivaldybių. Žaidynės 
vyksta mokslo metais nuo rudens iki vasaros. Populiariausių sporto šakų varžybos vykdomos 
penkiais etapais – mokyklų atskirų sporto šakų varžybos, savivaldybių sporto šakų varžybos, 
zoninės varžybos, tarpzoninės ir finalinės varžybos.   
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-02-01-01-02-01 Lietuvos mokyklų 
žaidynių antro etapo 
varžybų vykdymas 

Vienetas 1 0 1 1 

01 priemonės 
veiklos kodas 

01 priemonės veiklos pavadinimas 

03 2022 m. XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimas Druskininkuose 

01 priemonės 03 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Šia priemone siekiama atkreipti dėmesį į tai, kad šiais sparčios socialinio ir kultūrinio gyvenimo 
kaitos ir globalizacijos laikais Pasaulio lietuvių sporto žaidynės išlieka itin svarbios, todėl būtina 
stiprinti po pasaulį pasklidusių lietuvių ryšius su Lietuvos valstybe, skatinti tautiečių fizinį 
aktyvumą ir bendruomeniškumą, puoselėjant tautos sporto tradicijas, tėvų ir protėvių kalbą. 
Pagrindinis žaidynių tikslas yra skatinti užsienio Lietuvius įsitraukti į Lietuvos sporto gyvenimą, 
tęsti tautinio bendravimo, jaunosios išeivių kartos lietuvybės išsaugojimo tradicijas. 
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-02-01-01-03-01 XI Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynių 
organizavimas 

Procentas 0 10 90 0 

01 priemonės 
veiklos kodas 

01 priemonės veiklos pavadinimas 

04 Sporto veiklose dalyvaujantis jaunimas 

01 priemonės 04 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Jaunimas skatinamas atskleisti savo fizinius gebėjimus, besivaržant įvairiose sporto šakų 
varžybose, dalyvaujant fizinio aktyvumo ir sporto renginiuose. Siekiama kuo daugiau jaunimo  
įtraukti į savarankiškas ir organizuotas sporto pratybas. 
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-02-01-01-04-01 Sporto veiklose 
dalyvaujančio 
jaunimo dalis 

Procentas 19 23,6 20 20 

01 uždavinio 
priemonės kodas  

01 uždavinio priemonės pavadinimas 



 
 

02 Sporto klubų, asociacijų, viešųjų įstaigų sporto projektų administravimas. 

01 uždavinio 02 priemonės aprašymas 

Šia priemone siekiama pasirašyti sutartis su sporto klubais, asociacijomis, viešosiomis įstaigomis, 
dėl sporto veiklų vykdymo ir projektų veiklos kontrolės, rengiant ir įgyvendinant Centro ir vietos 
bendruomenės gyvybingumą didinančius projektus, rengiant ir įgyvendinant paauglių užimtumo 
projektus.   
Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-02-01-02-01 Vykdoma sporto 
klubų, asociacijų, 
viešųjų įstaigų  
projektų veiklos 
kontrolė  

Vienetas 1 1 1 1 

02 priemonės 
veiklos kodas 

02 priemonės veiklos pavadinimas 

02 Sporto projektų koordinavimas. 

02 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Šia priemone siekiama finansuoti sporto klubus, jų veiklas, skatinti sporto klubų narius dalyvauti 
įvairiose regioninėse, nacionalinėse ir tarptautinėse varžybose atstovaujant Savivaldybę bei 
Lietuvą. Vykdydami šią priemonę, Centras koordinuoja ir administruoja sporto klubų veiklą, 
užtikrina sporto klubų veiklai skiriamų lėšų įsisavinimą. 
Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 
vienetas 

2020 m. 
faktas 

2021 m. 
faktas 

2022 m. 
planas 

2023 m. 
planas 

P-02-01-02-01-01 Koordinuotų sporto 
projektų skaičius 

Skaičius 0 12 13 13 

 
Veiklos plano priedas – metinio veiklos plano biudžetas 
 
Direktorius       Gintaras Šikšnys 
 
Specialistas, atsakingas už veiklos plano parengimą   Gintaras Grigas 
 
SUDERINTA:  
 
Savivaldybės administracijos   
Švietimo skyriaus vedėja     Diana Brown 
  



    2022 metų metinio veiklos plano formos  
              2 priedas 
        

DRUSKININKŲ SPORTO CENTRO 2022 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO BIUDŽETAS  
  

Nr. Pavadinimas Priemonės vykdytojas 
Viso 2022 m. 
tūkst. EUR 

finansavimo šaltiniai** (tūkst. EUR) 

Savivaldybės 
biudžeto 

lėšos 

Valstybės 
biudžeto 

lėšos 

ES 
lėšos 

Tikslinės, 
privačios ir 

SB lėšos 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 Tikslas. Didinti kultūros, turizmo ir sporto paslaugų įvairovę 

01 Uždavinys. Vystyti sporto turizmo paslaugas ir skatinti aukšto sporto meistriškumo renginius 

01 Priemonė. Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas Druskininkų  sporto centras 534,9 409,2 0,0 0,0 125,7 

Viso 01 priemonei:   534,9 409,2 0,0 0,0 125,7 

02 Druskininkų savivaldybės sporto projektų finansavimas Druskininkų  sporto centras 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Viso 02 priemonei:   20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

03 XI Pasaulio lietuvių žaidynių organizavimas Druskininkų savivaldybėje Druskininkų  sporto centras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viso 03 priemonei:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

04 
Druskininkų savivaldybės įvaizdį formuojančių tarptautinių, 
nacionalinių ir savivaldybės sporto renginių organizavimas 

Druskininkų  sporto centras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viso 04 priemonei:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viso 01 uždaviniui:   554,9 429,2 0,0 0,0 125,7 

Viso 01 tikslui:   554,9 429,2 0,0 0,0 125,7 

02 Tikslas. Plėtoti kultūros, sveikatinimo ir sporto infrastruktūrą 

01 Uždavinys. Vystyti aktyvaus poilsio ir sporto infrastruktūrą  

01 
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Druskininkų 
sporto centro pastate 

Druskininkų  sporto centras 25,8 0,0 25,8 0,0 0,0 

Viso 01 priemonei:   25,8 0,0 25,8 0,0 0,0 
02 Modernizuoti ir plėsti sporto infrastruktūrą Savivaldybėje Druskininkų  sporto centras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viso 02 priemonei:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Viso 01 uždaviniui:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viso 02 tikslui:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 Tikslas. Sukurti visapusišku ugdymu paremtą, skirtingus besimokančiųjų poreikius atliepiančią bei jų potencialą atskleidžiančią švietimo paslaugų sistemą 

01 Uždavinys. Plėtoti neformalaus ugdymo paslaugas ir didinti jų prieinamumą, užtikrinant dermę su formaliuoju ugdymu, bei sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą 

01 Neformalaus vaikų švietimo programų įgyvendinimas Druskininkų  sporto centras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

Viso 01 priemonei:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

02 
Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu 
vykdymas 

Druskininkų  sporto centras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Viso 02 priemonei:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

03 
Druskininkų sporto centro projekto „Mokomės plaukti ir saugiai elgtis 
vandenyje“ 

Druskininkų  sporto centras 11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 

Viso 03 priemonei:   11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 

Viso 01 uždaviniui:   11,0 0,0 11,0 0,0 0,0 

02 Uždavinys. Gerinti mokymosi pasiekimus, siekiant asmeninės mokinių pažangos bei suteikiant savarankiškam gyvenimui reikalingų žinių bei įgūdžių 

01 Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo vykdymas Druskininkų  sporto centras 19,2 0,0 19,2 0,0 0,0 

Viso 01 priemonei:   19,2 0,0 19,2 0,0 0,0 

Viso 02 uždaviniui:   19,2 0,0 19,2 0,0 0,0 
Viso 03 tikslui:   30,2 0,0 30,2 0,0 0,0 

Viso:   585,1 429,2 30,2 0,0 125,7 

                
* Asignavimai – priemonių ar veiklų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos Savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių lėšos. 
** Formoje pateikiami galimų finansavimo šaltinių pavydžiai. Pildant formas nurodomi aktualūs finansavimo šaltiniai suderinti su Finansų ir apskaitos 
skyriumi. 
                

 


