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METŲ VEIKLOS ATASKAITA

__________________Nr. ________ 
(data)
Prienai

(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai)

  2018-2020  metų  strateginio  plano  įgyvendinimas  leido  užtikrinti  šiuolaikinės  visuomenės  poreikius
atitinkančią švietimo kokybę, ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, įtraukti kuo daugiau ugdytinių ir
gyventojų į  organizuotas  sporto pratybas  atnaujintose sporto bazėse,  sporto aikštynuose,  garsinti  Prienų
miesto vardą sportiniais laimėjimais šalies ir tarptautinėse sporto arenose, tiek kiek leido šių metų situacija.
       Įgyvendinant Centro ugdymo(si) programas, veiklos planą, ugdoma atsakomybė, savigarba, drausmė,
pilietiškumas,  tvarkingumas,  taip pat  asmeninės  ugdytinių kompetencijos:  savęs pažinimo,  pasitikėjimo,
savęs vertinimo, saviraiškos, ištvermės, vadovavimo, atsakomybės už savo veiksmus, loginio, kūrybinio
mąstymo, situacijos įvertinimo, sprendimų priėmimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, gebėjimų ir įgūdžių
pritaikymo.
       Trenerių kvalifikacija bei kompetencijos leidžia kokybiškai organizuoti ugdomąją veiklą, tobulinti ir
plėsti  mokomąsias  programas.  2020  m.  Centre  buvo  organizuota  10  sportų  šakų  užsiėmimų  (boksas,
krepšinis, futbolas, irklavimas, tenisas, stalo tenisas, badmintonas, lengvoji atletika, aerobinė gimnastika,
orientavimosi sportas).
Grupių ir ugdytinių skaičius pagal sporto šakas:

Sporto šaka Ugdymo grupių/asmenų skaičius

VisoPradinio
rengimo

Meistriškumo
ugdymo

Meistriškumo
tobulinimo

1 m 2 m 1 m 2 m 1 m 2 m Grupių Asmenų Iš jų 
suaugu

Iš jų 
iki

mok.

Iš jų 
priešmok.

1 Krepšinis 3/45 1/15 3/45 7 105 8 - -

2 Futbolas 3/36 1/12 4 48 9 - -



3 Lengvoji atletika 1/8 1 8 - - -

4 Irklavimas 1/10 1 10 - - -

5 Tenisas 1/12 1 12 - - -

6 Stalo tenisas 1/12 1 12 - - -

7 Boksas 1/13 1/12 2 25 - - -

8 Orientavimosi 
sportas

1/10 1 10 1 - -

9 Aerobinė 
gimnastika

3/38 2/20 1/9 6 67 - 9 3

10 Badmintonas 1/12 1 12 - - -

                   

Viso:

10/123 7/89 3/35 4/54 1/8 25 309 18 9 3

        2020 ,,pandeminiais“ metais Centro sportininkai pasiekė aukštų rezultatų respublikinėse varžybose. Jie
tapo ne vieno Lietuvos čempionato prizininkais ir nugalėtojais: 12 aerobinės gimnastikos sportininkių, 2
irkluotojai, 6 lengvaatlečiai, 6 badmintonininkai, 3 orientavimosi sporto atstovai, 3 dziudistai.
     Devyni  ugdytiniai  savo  amžiaus  grupėse  buvo  kviečiami  į  Lietuvos  rinktines.  Į  jaunių  Lietuvos
badmintono rinktinę – Augustas Valatka ir Ąžuolas Barkauskas, į jaunimo Lietuvos lengvosios atletikos
rinktinę – Miglė Damynaitė, į jaunučių Lietuvos aerobinės gimnastikos – Vakarė Bakaitė ir į vaikų Lietuvos
aerobinės  gimnastikos  –  Milena  Damynaitė,  Meda  Lazauskaitė,  Luknė  Matusevičiūtė,  Ieva  Vaitkutė  ir
Austėja Šeškutė. 
      Centre vykdoma ugdomosios veiklos stebėsena: stebimos trenerių treniruotės, aptariami stiprieji ir
tobulintini  veiklos  aspektai,  pagal  parengtą  darbuotojų  veiklos  rezultatų  vertinimo  aprašą  darbuotojai
įsivertina ir išsikelia užduotis.
        Visose Centro sporto bazėse vyko įvairūs sportiniai renginiai ir varžybos. Renginių gausa šiais metais
negalime pasigirti,  tačiau pavyko vasario mėnesį suorganizuoti „Geriausių 2019 m. Prienų savivaldybės
sportininkų“  pagerbimo  šventę,  „3th  International  Aerobic  Gymnastic  Competition  „Lithuania  Open
Championship  2020“ čempionatą,  kovo mėnesį  – Lietuvos  Nepriklausomybės  atkūrimo dienos bėgimą,
Atvirą Prienų Aerobinės gimnastikos čempionatą. Metų eigoje vyko Optibet salės futbolo A lygos varžybos,
Lietuvos futbolo federacijos futsal taurės varžybos, Lietuvos LadyGol (merginų salės futbolo) U-16, U-14
superfinalai,  Let‘s Go salės futbolo I lygos varžybos, Lietuvos salės futbolo čempionato moterų finalai,
Lietuvos  15-osios  badmintono  taurės  etapai,  Lietuvos  ,,Eksėjikų“  klubo  taurės  varžybos,  Atviros
badmintono  pirmenybės  Prienų  r.  Mero  taurei  laimėti,  Prienų  futbolo  taurės  varžybos,  Prienų  rajono
savivaldybės ir laikraščio „Gyvenimas“ krepšinio pirmenybės, Lietuvos moksleivių krepšinio čempionato
varžybos, Lietuvos regioninės krepšinio lygos čempionato varžybos, Baltijos šalių kultūrizmo čempionatas.
      Dėl COVID-19 pandemijos spėjom suorganizuoti  ne visų sporto šakų Lietuvos mokyklų žaidynių
rajoninio etapo varžybas. Tačiau dauguma įvyko.
       Centro bazėse vyko Lietuvos paplūdimio futbolo, salės futbolo treniruočių stovyklos. Lietuvos futbolo
federacijos teisėjų mokymai,  seminarai. Buvo suplanuotos užsienio krepšinio komandų stovyklos, kurias
sustabdė pandemija.
     Nuolatinė  sporto   bazių  priežiūra   padėjo  plėsti  paslaugų  infrastruktūrą,  išlaikyti  sporto  erdves
funkcionalias ir patrauklias, garantavo sklandų ir aukštos kokybės treniruočių, stovyklų, varžybų ir įvairių
renginių vykdymą. 2020 metais sutvarkytos sporto arenos vėdinimo ir garso sistemos, modernizuotas sporto
salių (Birutės g. 7 ir Pramonės g. 20) apšvietimas, restauruoti arenos minkšti baldai naujais apmušalais,
gautas finansavimas saulės jėgainės įrengimui ir atlikti paruošiamieji darbai rangos sutarties pasirašymui.
       Materialinė  bazė nuolat prižiūrima ir atnaujinama  sportiniu inventoriumi,  auklėtiniai pagal galimybes
aprūpinami sportinėmis aprangomis.



       Įgyvendinant uždavinį plėsti paslaugų kiekį Centre 2020 metais Prienų rajono savivaldybės tarybos
sprendimu buvo pakoreguoti ir atnaujinti Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų
paslaugų įkainiai, padidintas etatinių pareigybių skaičius iki 41,75.

        
II SKYRIUS

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metų užduotys
(toliau –

užduotys)
Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos užduotys
įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai

1.1. Vadovauti
Centro  2021-
2023  m.
strateginio  plano
projekto
rengimui.

Sudaryta  darbo grupė,
įtraukiant  Centro
bendruomenės
atstovus,  2021-2023
m.  strateginio  plano
projekto kūrimui.
Koordinuojama  darbo
grupės veikla.
Pasinaudojant  įvairiais
tyrimų,  apklausų,
diskusijų  duomenimis,
rengiamas  strateginio
plano projektas.

Rezultatas  laikomas
pasiektu,  jei  iki  2020
m. gruodžio 15 d. bus
parengtas  2021-2023
m.  strateginis  planas,
suderintas  su  Centro
savivaldos
institucijomis,
steigėju ir patvirtintas
direktoriaus įsakymu.

Vadovavau strateginio 
plano įgyvendinimo 
analizei bei įvertinimui. 
Buvo konstatuota, kad dėl
COVID-19 pandemijos 
dalis 2020 m. priemonių 
nepilnai įvykdytos, todėl 
nuspręsta jas perkelti į 
2021 m. ir jį pratęsti 
(kreiptis į administracijos 
direktorių dėl perkėlimo) 
iki 2021 gruodžio 31 d., o
rengti  2022-2024 m. 
strateginį planą ir derinti 
su steigėju, pateikiant 
kartu su visomis rajono 
švietimo įstaigomis.

1.2. Užtikrinti
stabilų  ir
racionalų  Centro
finansinės  ir
ūkinės  veiklos
vykdymą.

Racionaliai  ir
tikslingai  panaudoti
Centrui  skirtus
asignavimus.

Rezultatas  laikomas
pasiektu, jei lėšos 100
proc.  panaudotos
pagal  paskirtį,  be
įsiskolinimų,
informuota  Centro
bendruomenė.

2020 m. gruodžio 31 d. 
Centras 100 proc. lėšas 
panaudojo pagal paskirtį, 
neturėjo įsiskolinimų. 
(Mokėtinų ir gautinų 
sumų ataskaita pateikta 
Centro internetinėje 
svetainėje).
Parengtas ir pateiktas 
savivaldybės finansų 
skyriui 2021 m. biudžeto 
projektas.

1.3. Naujos
Centro  nuostatų
redakcijos
parengimas  ir
patvirtinimas.

Naujos  Centro
nuostatų  redakcijos
parengimas  ir
patvirtinimas

Rezultatas  laikomas
pasiektu,  jei  2020 m.
bus  parengta  nauja
Centro  nuostatų
redakcija  ir  pateikta
tvirtinti  Savivaldybės
Tarybai

2020 m. gruodžio 31 
dienai yra parengtas 
Centro nuostatų 
projektas. Savivaldybės 
Tarybai Centro nuostatai 
tvirtinti nepateikti bendru 
sutarimu ir bus pateikti 
tvirtinti 2021 metais kartu
su kitomis rajono 



švietimo įstaigomis. 

1.4. Tarptautinių
bei  tradicinių
Prienų  rajono
savivaldybės
sporto  renginių,
varžybų
organizavimas  ir
vykdymas.

Užtikrintas kokybiškas
tarptautinių bei Prienų
rajono  savivaldybės
sporto  renginių,
varžybų
organizavimas  ir
vykdymas.

Rezultatas  laikomas
pasiektu, jei įvyko ne
mažiau  kaip  3 sporto
šakų  tarptautinės
varžybos,  įvyko  100
proc.  suplanuotų
Prienų  rajono
savivaldybės sportinių
renginių.

Įvyko šie sportiniai 
renginiai per 2020 m.:
3-asis Tarptautinis 
aerobinės gimnastikos 
čempionatas
„Lithuania Open 
Championship 2020“;
Baltijos šalių kultūrizmo 
čempionatas,
Tarptautinės meninės 
gimnastikos varžybos,
Lietuvos 
Nepriklausomybės 
atkūrimo dienos bėgimas,
Atviras Prienų Aerobinės 
gimnastikos čempionatas,
Geriausių 2019 m. Prienų
savivaldybės sportininkų 
pagerbimo šventė,
Optibet salės futbolo A 
lygos čempionato 
varžybos,
Lietuvos futbolo 
federacijos salės futbolo 
taurės varžybos,
Lietuvos Ladygol U-16, 
U-14 superfinalai,
Let‘s Go salės futbolo I 
lygos varžybos,
Lietuvos 15-osios 
badmintono taurės etapai,
Lietuvos eksėjikų klubo 
taurės varžybos,
Atviros badmintono 
pirmenybės Prienų r. 
mero taurei laimėti,
Prienų futbolo taurės 
varžybos,
Prienų rajono 
savivaldybės ir laikraščio 
„Gyvenimas“ krepšinio 
pirmenybės,
Lietuvos moksleivių 
krepšinio čempionato 
varžybos, Lietuvos 
regioninės krepšinio 
lygos čempionato 
varžybos.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)



Užduotys Priežastys, rizikos 
2.1. Iš suplanuotų rajoninių sporto renginių
neįvyko rudeninė sporto šventė.

 COVID-19 pandemija Lietuvoje.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)
Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1. Inicijavimas rengianti projektą vaikų vasaros 
stovykloms. 

Centras gavo finansavimą. 
Prisidėta prie Prienų rajono vaikų ir 
jaunimo turiningo vasaros poilsio 
organizavimo, aktyvaus laisvalaikio ir 
fizinio aktyvumo veiklų organizavimo, 
plėtojant įvairias sporto šakas. Nuo 2020
m. rugpjūčio 17 d. iki 2020 m. spalio 18 
d. vyko dieninės stovyklos, kurių 
veiklose dalyvavo 105 ugdytiniai.

3.2. Inicijavimas ir tarpininkavimas dėl naujų 
šviestuvų pakeitimo Centro sporto salėse (Pramonės
g. 20 ir Birutės g. 7).

Sporto salių apšvietimai atitinka sporto 
salėse vykdomų sporto šakų varžybų 
reikalavimus.

3.3. Bendradarbiavimas su savivaldybės 
administracija, rangovais dėl baseino  įrengimo.

Nuo birželio mėnesio nuolat bendrauta 
su baseino rangovais dėl baseino 
įrengimo.
2020 m. spalio 15 d. tarybos sprendimu 
pakoreguotas ir naujai patvirtintas 
pareigybių skaičius.
2020 m. lapkričio 26 d. tarybos 
sprendimu pakoreguoti ir naujai 
patvirtinti Centro teikiamų paslaugų 
įkainiai.

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai 

Užduotys Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jų rodikliai

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

IV SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ

TOBULINIMAS

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas



atitinkamas langelis
6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 
rodiklius

Labai gerai x

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 
vertinimo rodiklius

Gerai ☐

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo 
rodiklius

Patenkinamai ☐

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 
rodiklius

Nepatenkinamai
☐

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
7.1.
7.2.

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________                          __________                    _________________
__________
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data)
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje – 
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo / 
darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _______________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

______________________               _________               ________________         __________
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data)
teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos;
savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.

Susipažinau.
____________________                 __________                    _________________         __________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data)


