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ŠILALĖS SPORTO MOKYKLOS DIREKTORĖS GITANOS JURGUTIENĖS 2020 METŲ 

VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

Šilalės sporto mokyklos veikla orientuota į Šilalės sporto mokyklos 2020 metų veiklos 

plano ir 2020–2022 strateginio plano pagrindines kryptis: 

1. Ugdyti sveiką ir savo gebėjimais pasitikinti vaiką, mokantį sveikai gyventi, saugiai 

judėti ir veikti, tenkinti individualų judėjimo poreikį bei gerinti fizinę brandą. 

2. Sporto visiems plėtra tenkinant gyventojų poreikius bei gerinant paslaugų prieinamumą. 

3. Sporto objektų rekonstrukcija ir infrastruktūros gerinimas. 

Pirmojo tikslo įgyvendinimas. 

Parengta meistriškumo pakopų suteikimo tvarka, kurios pagrindu bus nustatomi 

objektyviai pagrįsti meistriškumo pakopų rodikliai. Įrengta dviračių remonto salė. Parengta ir 

akredituota nauja NVŠ programa „Sportinio ugdymo ir saviraiškos plėtotė“,  kvalifikacijos 

tobulinimo programa „Plaukimo pamokos organizavimas, pasiekimų ir pažangos vertinimas“ (40 

val.). Mokykloje įgyvendintos dviračių, sunkiosios atletikos, orientavimosi, futbolo, krepšinio, 

lengvosios atletikos, stalo teniso, tinklinio, sveikatingumo, plaukimo, rankinio teorinio ir praktinio 

mokymo programos. 2020 metais mokėsi 374 mokiniai, sukomplektuotos 32 mokymo grupės: 

pradinio rengimo – 7, meistriškumo ugdymo – 14, meistriškumo tobulinimo – 2 ir 9 - BFR grupės. 

Mokykloje dirba 19 trenerių. Pagal kvalifikacines kategorijas: 2 treneriai ekspertai, 8 treneriai 

metodininkai, 5 vyr. treneriai, 3 treneriai., be kvalifikacinės kategorijos (studentas) – 1. Dirba 

aptarnaujančio personalo – 9 ir 17 baseino darbuotojų. 

Geriausi sporto mokyklos auklėtinių sportiniai pasiekimai 2020 metais Lietuvos (jaunių, 

jaunučių, jaunimo) čempionatuose, Tarptautiniuose turnyruose, čempionatuose užimta I vietų – 13, 

II vietų – 7, III vietų – 11. 11 sporto mokyklos auklėtinių 2020 metais įtraukti į Lietuvos rinktinės 

sąrašus. 

Įgyvendintos 5 pradinių ir vyresnių klasių mokinių mokymo plaukti programos. 

Suorganizuotos 9 mokinių užimtumo mokinių ir vasaros atostogų metu stovyklos. Teiktos paraiškos 

ir gautas finansavimas stovyklų vykdymui. Sporto mokyklos treneriai, tikslu gauti papildomo 

finansavimo pasiruošimui varžyboms, turi įsisteigę sporto klubus ir jų vardu 2020 metais teikė 7 

paraiškas bei gavo finansavimą stovyklų įgyvendinimui.  

Sudarytos 5 metams savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto trumpalaikės nuomos 

sutartys su 5 rajono bendrojo ugdymo įstaigomis dėl sporto bazių suteikimo sporto mokyklos 

auklėtiniams laisvu nuo bendrojo ugdymo mokyklų pamokų laiko.  

Suorganizuotos 8 iš 16 įvairaus amžiaus grupių rajono mokinių sporto šakų varžybų: stalo 

teniso, smiginio, krepšinio 3 x 3, „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, 2007 m. ir 2009 m. gim tinklinio, miesto 

ir kaimo vietovių mokyklų , „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 2007 m. ir 2009 m. gim zoninės, kaimo 

vietovių mokyklų mergaičių futbolo zoninės ir kaimo vietovių mokyklų krepšinio 3 x 3 tarpzoninės 

varžybos. Varžybos buvo nutrauktos dėl Lietuvoje paskelbto karantino.  

Suorgaizuotas kvalifikacijos kėlimo seminaras „Plaukimo pamokos organizavimas, 

pasiekimų ir pažangos vertinimas“ (40 val.) 23 rajono ir aplinkinių savivaldybių kūno kultūros 

mokytojams, plaukimo instruktoriams. 

Antrojo  tikslo įgyvendinimas. 

2020 metais suorganizuota ir prisidėta prie organizuojamų sporto renginių suaugusiems: 

bėgimas „Už laisvą Lietuvą“, 2020 m. Šilalės rajono krepšinio pirmenybės, Dviračių varžybos 

Ramūno Navardausko taurė –2020, 2020 m. Šilalės rajono seniūnijų XIII-osios seniūnijų sporto 

žaidynės, Paplūdimio tinklinio Mix-ų turnyras, „Be Active Night“ orientavimosi varžybos, , 
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Lietuvos mažojo futbolo 7 x 7 čempionatas, Lietuvos galiūnų čempionato II etapas Šilalėje. 

Parengti 7 sporto renginių ir vykdomų veiklų vaizdo pristatymai, kurie buvo viešinami 

savivaldybės, įstaigos tinklapiuose, facebook paskyrose. 

Teikėme kūno kultūros ir sporto, baseinų, pirčių, laisvalaikio, sveikatos, reklamos ir kitas 

paslaugas visuomenei, organizavome sportinius ir pramoginius renginius baseine, sveikatinimo 

projektus. Šilalės sporto ir laisvalaikio centre 2020 metais įgyvendinami 6 mokymo plaukti ir 

sveikatinimo projektai. 2020 m. vasario mėnesį įveiklinta treniruoklių salė Kvėdarnoje. 

2020 metais pateikta paraiškų, projektų, programų ir pasirašyta sutarčių papildomoms 

lėšoms pritraukti už 208 642,14 Eur: 

1 lentelė 
Eil. 

Nr. 

Projekto/programos finansavimo 

šaltiniai 

Projekto/programos pavadinimas Projekto- 

programos 

vertė (Eur) 

1. Šilalės krašto neįgaliųjų sąjunga „Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno 

kultūrą ir sportą“ 

3344,00 

2. Verslo subjektai Reklama baseino patalpose 580,00 

3. VšĮ Lietuvos plaukimo federacijos 

informacijos ir paslaugų biuras 

„Mokėk plaukti ir saugiai elgtis 

vandenyje“ 

12446,00 

4. Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto/Europos Sąjungos fondo 

lėšos 

„Mokinių sveikatinimas ir mokymas 

plaukti 2018-2020 metais“ 

 

15745,00 

5. Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto/Europos Sąjungos fondo 

lėšos 

„Saugus ir aktyvus vandenyje 2018-2020 

metais“ 

 

26712,00 

6. Visuomenės sveikatos rėmimo 

spec. programos lėšos 

„Senjorų ir neįgaliųjų fizinio aktyvumo 

skatinimas“ 

4980,00 

7. Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio 

programos lėšos 

„Atsigauk, atgauk, gauk“ 2145,00 

8. Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio 

programos lėšos 

„Intensyvaus mokymo plaukti stovykla“ 7414,00 

9. Klimato kaitos programa „Atsinaujinančių energijos šaltinių 

diegimas Šilalės sporto mokykloje“ 

93849,50 

10. VšĮ Lietuvos plaukimo federacijos 

informacijos ir paslaugų biuras 

„Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje 

- 2020“ 

5003,64 

11. Raseinių rajono švietimo pagalbos 

tarnyba 

Praktinių užsiėmimų organizavimas 

baseine 

1647,00 

12. Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto/Europos Sąjungos fondo 

lėšos 

„Sportinio ugdymo ir saviraiškos plėtotė“ 

 

3040,00 

13. Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio 

programos lėšos 

„Pasitaškom“ 7926,00 

14. Sporto rėmimo fondo lėšos „Sportinio ugdymo, saviraiškos ir gabumų 

plėtotė“ 

19650,00 

15. Asociacija „Sportas visiems“ „Be Active Night“ 4160,00 

 

Trečiojo  tikslo įgyvendinimas. 

Įstaiga gavo neatlygintinai valdyti ir naudoti automobilį „Mercedes-Benz Sprinter 319“ 

(pagaminimo metai – 2020 m.). Parengta paraiška ir pateikta Sporto rėmimo fondo projektų 

atrankos konkursui dėl sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo Šilalės sporto ir laisvalaikio centrui. 

Parengta tech. specifikacija įrangai įsigyti: 4 starto bokšteliams, nerūdijančio  plieno stulpams su 

posūkio nugara vėliavėlėmis, apdovanojimų pakyla ir montavimo darbams. 
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2020 m. liepos 7 d. pasirašyta projektų finansavimo Klimato kaitos programos lėšomis 

teikiant subsidiją sutartis. Įvykdytas viešasis pirkimas, pasirašyta saulės elektrinės įrangos, diegimo 

darbų ir priežiūros paslaugos sutartis su rangovais ir perduoti pirkimo dokumentai LR aplinkos 

ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai vertinimui.  

Rengiamas projektas „II grupės nesudėtingo statinio – sporto aikštelės J. Basanavičiaus g. 

21C, Šilalės m. kapitalinis remontas“, kuris bus pateiktas iki 2020 m. kovo 1 d. VšĮ Centrinei 

projektų valdymo agentūrai. Projektu bus numatoma įrengti 2 krepšinio aikšteles, viena lauko teniso 

aikštelė, riedučių sektorius, paplūdimio tinklinio aikštelė, įengta 120 sėdimų vietų žiūrovams. 

Parengti ir pateikti Sporto rėmimo fondui 3 projektai pagal remiamas veiklos sritis: Sporto 

inventoriaus ir įrangos įsigijimas „Šilalės sporto ir laisvalaikio centro paslaugų kokybės gerinimas“ 

(projekto vertė 28513,80 Eur), sritis – Sporto renginių organizavimas „XIV Šilalės rajono 

savivaldybės seniūnijų sporto žaidynės“ (projekto vertė – 8071,99 Eur) ir į sritį -  Fizinio aktyvumo 

veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą „Vyresnių klasių mokinių fizinio aktyvumo 

skatinimas“ (projekto vertė – 76114,00 Eur). 

2020 m. įsigyta sporto inventoriaus už 31 201,15 Eur. 9 AQUA elipsiniai treniruokliai, 9 

AQUA dviračiai ir 15 kalnų dviračių įsigyti iš projektinių lėšų. Taip pat iš spec. lėšų įsigytas 

smulkus trumpalaikis inventorius pagal trenerių pateiktas poreikio paraiškas. 

 

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI 

                                                            2 lentelė 

Finansavimo šaltiniai Lėšos (tūkst. Eur.) 

Planuota Įvykdyta 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 776,20 658,80 

Iš jų:   

1.1. Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais 388,4 329,4 

1.2. Kitos būtinosios lėšos 306,6 281,3 

1.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos 81,8 48,1 

2. Mokymo lėšos 30,2 30,2 

Iš jų:   

2.1. Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais 30,2 30,2 

2.2. Kitos būtinosios lėšos 0,00 0,00 

2.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos 0,00 0,00 

3. Lėšos už teikiamas paslaugas 319,1 188,1 

3.1. Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais 190,3 100,7 

3.2. Kitos būtinosios lėšos 118,8 77,40 

3.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos 10,00 10,00 

4. Valstybės deleguotos (nemokamo maitinimo lėšos) 0,00 0,00 

5. Valstybės investicijų/ES struktūrinių fondų lėšos  35,9 35,9 

6. Iš viso (1+2+3+4+5)  773,6 383,6 

7. Vienam mokiniui tenkančios lėšos ((1+2)/MS): 1,108 0,99 

Vienam mokiniui tenkančios Mokymo lėšos (2/MS) 0,08 0,08 

Vienam mokiniui tenkančios savivaldybės biudžeto lėšos (1/MS) 1,1 0,91 
 

Be Šilalės rajono savivaldybės biudžeto mokykla papildo savo biudžetą lėšomis, gautomis 

iš turto nuomos, bendruomenės narių paramos (2%), sporto ir laisvalaikio centro suteiktų paslaugų 

ir parduotų prekių, projektinių lėšų. Surinktos lėšos naudojamos ugdymo procesui tobulinti, patalpų 

ir įrangos remontui, trūkstamai įrangai ir mokymo priemonėms įsigyti, veiklos sąnaudų 

padengimui, prisidėjimams prie projektų, darbuotojų skatinimui. 

Šilalės sporto ir laisvalaikio centras veiklos rezultatas 2020-01-01 – 2020-12-31 

(PAJAMOS – IŠLAIDOS): 
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                            3 lentelė 
Eil.  

Nr. 

Straipsniai Sumos (Eur) su PVM 

1. PAJAMOS 168 105,00 

2. SĄNAUDOS 271 434,00 

3. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS -103 329,00 

 
 

Šilalės sporto mokykla 2020 finansiniais metais įgyvendindama savo nuostatuose, 2020 

metų veiklos programoje bei 2020–2022 metų strateginiame plane numatytus tikslus ir uždavinius, 

atsižvelgdama į klientų poreikius teikė kokybiškas ir higienos normas atitinkančias paslaugas. 

Įstaigos veiklos rezultatas parodytas 3 lentelėje. Pajamų eilutėje yra nurodytos lėšos, gautos už 

suteiktas paslaugas baseino lankytojams (parduoti bilietai, prekės, kavinės pajamos). Šioje eilutėje 

nėra įskaitomos lėšos, gautos iš projektų, kadangi projektinės lėšos nėra apmokestinamos PVM. 

Sąnaudose parodytos visos baseino ir kavinės išlaikymo išlaidos, neatsižvelgiant į finansavimo 

šaltinius. Projektinėmis lėšomis yra apmokamos baseino išlaikymo išlaidos (šildymas, elektra, 

vanduo, chemija ir darbo užmokestis). 

2020 m. gruodžio 31 d. įstaiga turėjo 3700 Eur įsiskolinimą tiekėjams už suteiktas 

paslaugas (komunalinės paslaugos). 
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