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I SKYRIUS
STRATEG|NtO PLANO tR MET|NtO VETKLOS PLANO IGWEND|N|MAS

nuo Salyje ir rajono savivaldyb€je formuojamos spo(o ir ekonomikos politikos. Siuo metu centras
iveninantis, atsakingai reaguojantis j gyvenimo pokydius bei kiekvieno savo nario poreikius,
imtomis darbo tvarkos taisyklemis bei kitomis Centro veikl4 reglamentuojanciomis tvarkomis. Centras sieki

nti savo darbuotojams ir ugdytiniams savirealizacij4 ir palanki4 ugdymui(-si) bei darbui aplink4,
atliktas pareigas, nuoseklq darbuotojq kvalifi kacijos tobulinim4 bei kiirybiSkum4.

Centro vizija - modemi sporto baze su Siuolaikiska, kokybiska sporto iranga, puoseleianti kuno kultiiros ir

centro misija - teikti kokybiskq sportinio ugdymo programq jgyvendinim4, rengti didelio meistrilkumo
rajonq salies varzybose ir Lietuv4 tarptautinio rango var2ybose, ugdyti sveikq ir fiziSiai aktyvi

Igyvendinant Centro veiklos plan4 buvo issikelti Sie tikslai ir uZdavinai, numatytos priemones ir vykdyojai.
Tikslas: Teikti auksto lygio sportini ugdym4.
UZdaviniai:
Stiprinti ugdytiniq tren iravimosi motyvacij4.
Uhikinti vaikq irjaunimo uZimtumo ivairovg, sudaryti sqlygas jq savirai5kai.
lobulinti treneriq profesines kompetencijas.
Organizuoti auksto lygio sporto renginius bei Sventes.

Centras funkcionuoja ir vystosi nuolat dinamiskai kintandios aplinkos s4lygomis iiyra *ikia.as p"l,ti"i
miniq, socialiniq. kulturiniq, technologiniq ir kitq veiksniq. Jis susijgs su visais procesais. vykstanciais ualstybe.;

Sponininkq rengimas jgyvendinamas pagal centro ugdymo planq, veiklos programq, metinius varzybq planus,
leraciiq numatylas kryptis, bei centro treneriq parengtas spono sakq programas- Ugdymo bei veiftoi planus

Centre vykdoma ugdomosios veiklos stebesena: stebimos treneriq treniruotes, aptariami stiprieji ir tobulintini ve
rektai, pagal parengt4 darbuotojq veiklos rezultatq vertinimo apras4 darbuotojai isivertina ir issikelia uzduotis.

Besikeidiant Lietuvos Respublikos teises aktams, nuolat atnaujinami ir tvirtinami ivairiis Centro tvarkos apra5ai
uotojq ir mokiniq asmens duomenq saugojimo tvarkos aprasas, lygiq galimybiq politikos ir jos jgyvendinimt

kt.
aprasas, darbo laiko apskaitos ziniarastio pildymo tvarkos aprasas, mokiniq priemimo j centr4 tvarkos

UZtikrinant vaikq irjaunimo uzimtumo ivairovQ skatinam jaunim4 sistemingai mankstintis, sqmoningai rr:pinris
ikata ir fiziniu tobulinimusi. Siam uzdaviniui igyvendinimui centras organizuoja ll sportq sa'kq uisiem

krepsinis, futbolas, dziudo, irklavimas, tenisas, stalo tenisas, badmintonas, lengvoji atletika, aerob
a, orientavimosi sportas).

2Ol9 metq pradzioje sportininkus treniravo l8 treneriq, treniruotes lank6 401 aukletiniq 3l ugdymo grupese,
9jo menesj naujuosius mokslo metus pradejo l8 treneriq, uzsiemimai vyko 3l ugdymo grupdsi, 

'sport;vo 4ll
IS.

sudarytos darbo grup€s, kurios aptaria su treneriq bendruomene ir teikia tvirtinti direktoriui.

ketverius metus:

Igyvendinant Centro uzdavin! tobulinti treneriq profesines kompetencijas buvo sukurtas ir patvinintas
bci kvalifi kaci jos tobulinimo tvarkos hi



nai centrc darbuotojams, 95 proc. treneriq per 2019 m. dalyvavo seminaruose, korE.encps"-i.TeiE
ines bei dalykines komperencijas. Vyko darbuotojq vertinimas.

lgyvendinant uzdavinj organizuoti auksto lygio sporto renginius bei iventes 2019 m. jau ketvirtq kartE
uvos Nepriklausomybes atkurimo dienos bdgimas pritrauke virs 5oo begimo megejq is yisos Lietuvos.
Kaip ir kiekvienais merais, taip ir 20l9 metais vykdeme prienq rajono spono sventg, kurios metu vyko

x3, futbolo, paplildimio futbolo, teniso, orientavimosi labirinto, badmintono, pingpongo varZybos, lvairiis atrakcionai
ietuvos sponinio ej imo dempionatas.

centre visus metus vyko Lietuvos krepSinio lygos, Lietuvos moksleiviq krep5inio lygos u-l3, u-16 ir u-l
varibos, Regioninds krep5inio lygos dempionato B diviziono varZybos, Pietvakariq regiono krepsinio aempionaio U
10, U- 12, U-14, U-16 varzybos, vaikq futbolo pirmenybes.

. Vykdeme Prienq rajono savivaldyb€s ir laikaSdio ,,Gyvenimas" kep5inio, Prienq rajono savivaldyb€s sal€s
irmenybes, Prienq rajono futbolo dempionat4.

Istisus metus centras renge Lietuvos mokyklq Zaidyniq antrojo etapo varzybas. per 2019 metus is vi
izavome 24 rajoninio etapo varZybas rajono bendrojo ugdymo mokykloms (badmintono, sal6s futbolo, kepsinio

lengvosios arletikos, orientavimosi sporto, stalo teniso. itangos spaudimo, teniso) skirtingose
o nugaletojai vyko jtolimesnius etapus kovojo del taskq prienq rajonui. organizavome kitus tart

ikinius ir rajoninius renginius.
2. Tikslas: Plesti sporto paslaugq inflastruktlrq, islaikyti sporto erdves funkcionalias ir patrauklias.
U2daviniai:
Atnaujinti ir plesti Centro sporto bazes.
Gerinti ugdymo s4lygas.
Plesti paslaugq kieki Centre.
centre kuriama modemi, jauki, estetiska ir saugi ugdymo(si) aplinka, padedanti ugdyti sportuojandi4 asmenybg,

3.Tikslas: Saugios ir patrauklios Centro aplinkos kiirimas.
UZdaviniai:
Pletoti visuomenes informavimo sistemq.
Stiprinti Centro vieSuosius rySius.
Skatinti Siuolaikiniq informaciniq ir komunikacijos technologijq diegimq bei naudojimqsijomis.
lgyvendinant uZdavini stiprinti Centro viesuosius rySius palaikome rySius su Lietuyos sporto organizacijomis

iq sekmingai prisitaikyti 5iuolaikindje besikeieiandioje visuomen€je. Ugdymosi aplinkos pritaikytos Centro
ms tikslams pasiekti. sudarant galimybes individualiems mokiniq poreikiams tenkinti. Jgyvendinant si uzdavini

l9 metais buvo atliktas sporto sales persirengimo kambariq (Birutes g. 7) smulkus remontas.
Materialind baze nuolat atnaujinama sportiniu inventoriumi, sportindmis aprangomis.
Igyvendinant uZdavinj plesti paslaugq kiekl Centre 2019 metais birzelio menesi Prienq rajono savivaldybes tarybos
endimu buvo pakoreguoti ir atnaujinti Prienq rajono savivaldybes kuno kultiiros ir sporto centro teikiamq pasliugq

-ietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos spono federacijq sqjunga, orientavimosi sporto federacija, irklavir'ederacija, lengvosios atletikos federacija, dziudo asociacija ir federacija, krepSinio federaiija, stalo teniio asociaci
so sqiunga, badmintono federacija, futbolo federacija, buvo pasiraSytos ir atnaujintos bendradarbiavimo sutartys
.uvos futbolo federacija, Lietuvos sales ir papludimio futbolo asociacija, Lietuvos aerobikos federacija, Lietu,

ietvakariq regiono sporto asociacija.
Siekiant kuo pladiau atstovauti Prienq rajono savivaldybg per sportq, buvo suformuotos trys prienq KKSC

mDsq rajono iaunimo - Prienq KKSC papliidimio futbolo komanda, kuri dalyvavo Lietuvos dempionate ir
aukst4 - 4 viet4, Prienq KKSC krepsinio komanda, kuri dalyvauja Regionines kepsinio lygos B divizi
ionate ir lapkridio mdnesi Prienq KKSC sal€s futbolo komanda, kuri dalyvauja Liituvos i lygos,,

ir Lietuvos Futsal taureje.
Centras rySius su visuomene laiko labai svarbia veiklos sritimi. Arenoje veikia laisva intemeto zona,

Centro internetine svetaine (www.prienusportas.lt), Facebook paskyra.
Bendradarbiaujant su radijo stotimi ,,Tau" buvo transliuojamos laidos apie Lietuvos nepriklausomybes atki

ienos begima, Prienq krasto sporto 5ventg, Spono ir pramogq popietg Paprieneje. Informaciji apie renginius plati
rajono savivaldyb€s, Sporto centro tinklapiuose ir socialiniuose tinkluose, krasto laikrasdiq ir poialq ,,kvitrina..
rimas", ,,Cera Prienuose", ,,NaUiasis Gelupis,, platformose, televiziios ..Eteris., laidose.

II SKYRIUS
METU VETKLOS UzDUOTYS, REZULTATAT tR RODtKLtAt

veiklos rezultatai

Metq uZduotys (toliau -
uZduotys) Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustaq,tos

uZduotys ivykdWos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

l.l. Uztikinti stabilq ir
racionalq Centro fi nansines
ir ukinds veiklos rykdymq

Racionaliai ir tikslingai
panaudoti Centrui skirtus
asignavimus.

Rezultatas laikomas pasiektu, jei ldios
100 proc. panaudotos pagal paskirti,
be lsiskolinimq, informuota Centro
rendruomene.

2019 m. gruod2io 3 I d.
Centras 100 proc. ldsas
panaudojo pagal paskinj,
neturejo isiskolinimq
(moketinu ir sautinu



;umu ataskaita)

1.2. Nustat,ti Centrc
darbuotojq, iSskyrus
Carbininkus, metines veiklos
uzduotis. siektinus rezultatus
ir jq vertinimo rodiklius.

lgyvendinti Lietuvos
Respublikos teisds aktus.

Rezultatas laikomas pasiektu, jei iki
2019 m. sausio 31 d. darbuotojams
bus atliktas praejusiq metq pasiektq
rezultatq vertinimas, nustatomos
einamqjq metq veiklos uZduotys,
jiektini rezultatai, rezultatq veninimo
rodikliai.

2019 m. sausio men.
vyko darbuotojq 2018 m.
pasiektq rezultatq
vertinimas, nustatomos
:inamqjq metq veiklos
uZduoq,s, siektini
rezultatai, rezultatq
vertinimo rodikliai. Po
vertinimo buvo nustatyta
<inlamosios dalies
lyd2iai.

1.3. Tarptautiniq bei
tradiciniq Prienq rajono
savivaldybes sporto
renginiq, varZybq
organizavimas ir vykdymas.

UZtikrintas kokybi5kas
tarptautiniq bei PrienLl
rajono savivaldybes sporto
renginiq, varZybq
organizavimas ir
vykdymas.

Rezultatas laikomas pasiektu, jei
jvyko ne maZiau kaip 3 sporto Sakq
tarptautines varzybos, jvyko 100 proc.
suplanuotrl Prienq rajono
savivaldybes sportiniq renginiq.

lVisi suplanuoti Prienq

[ajono savivaldybes

$poniniai renginiai irrykc
Iaiku.

lvyko tarptautines

lvarZybos:
draugiSkos sales futbolo
[ungtynes Lietuva
Kirgizija, tarptautinis
meninds gimnastikos

tumyras,
rltq Europos lygos
amerikietiSko futbolo
varZybos,

Baltijos Saliq veteranq

stalo teniso dempionatas,

Baltijos Saliq veteranq

badmintono

aempionatas,

Lietuvos ir PrancUziios
jaunimo sales futbolo
rinktiniq stoYykl4
Lietuvos ir Pranclzijos
jaunimo salds futbolo
rinktiniq draugi5kas

varZybos,

1.4. Kuni funkcionaliQ ir
saugi4 ugdymo(si) aplink4.

Pagerintos spoltuojandiq
ugdymo(si) s4lygos,
darbuotojai apriipinami
b0tiniausiomis darbo
priemonemis.

Atsizvelgiant i
Nacionalinio visuomenes
sveikatos centro patikros
iSvadas bus vykdomi
Higienos normos
HN20:20l8 bendrieji
iYeikatos saugos
:eikalavimai.
Naujo objekto (stadiono)
lrieziilra ir aptarnavimas.

Rezultatas laikomas pasiektu, jei iki
2019 m. birZelio 30 d. bus sutvarklros
persirengimo kambariq ( Birutes g. 7)
duSiniq sienos.
Iki 2019 m. gruodzio men. naujos
pareigybes isteigimas, kuris
reikalingas stadiono aplamayimui ir
prieZi0rai.

Persirengimo kambariq
(Birutes g. 7) duSiniq
sienos, sutyark,.tos
Centro ZmogiSkdq
iStekliq pagalba.

lsteigta nauja sporto
baziq administratoriaus
pareigybd, priimtas
specialistas.
Stadiono prieZilrai
isigyas naujas
inventorius.

1.5.

2. J, 
' 'qt v ), ^qy.e- ar tvy^u ftztdet

UZduotys Priezastys. rizikos
1

7.2.

2.3
2.4.



ldoma, ier buvo atllkta veiklos rezultatams
Uzd uotys/veiklos Poveikis Svietimo jstaioos veiklai

3.1 .

3.2.

3.3
34
3.5.

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (para5as) (vardas ir pavarde) (data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIOLYMAI

./ ' /,/--
7. lvertinim-a-s, io pagrindimas ir siiilymai: L1-< c{-<. Ol-qC ! l/.wk C a )

Centro tarybos pirmininkas
(mokykloje - mokyklos tarybos

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos jgaliotas asmuo
/darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

/-1 nP

(Svietimo istaigos savininko teises ir (,arasas)
pareigas igyvendinaneios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

Linas Zileviaius
(vardas ir pavarde)

8.ai nimas, jo pagrindimas ir sii *n- r-&r".u' rorto P.oPDn, LouoI q.eza'p 'rta4

Pd6fl { ralom savivaldybds

AUy#fqapdr,mffiidRls

Galutinis metLl veiklos ataskaitos jvertinimas Qb r*-
IV SKYRIUS

KITU METU VEIKLOS UzDUOTYS, REZU LTATAI IR RODIKLIAI

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama,

Pasiekti rezultatai ir ju
rod iklia i

5. rezu uZduotis isivertinimas
UZduotiq ivykdymo apra5ymas PaZymimas atitinkamas langelis

5.1. UZduotys ivykdytos ir viriijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai r
5.2. UZduotys iS esmes ivykdytos pagal sutartus yertinimo rodiklius Gerai l
5.3. lvykdytos tik kai kurios u2duotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai :
5.4. UZduotys nejfykdytos pagal sutartus yertinimo rodiklius Nepatenkinamai r

6. k u rias tobulinti
5.1 . RenginiU organizavimas ir vykdymas
5.2. U2sienio (anglq) kalbos tobulinimas

Direktorius Audronis Deltuva 2020-02-21

ColC:elaf
(data)



9. Kitq metq u2duotys
nustatomos ne maziau kaip 3 ir ne iau 5

U2duotys S rektini rezultata
Rezultatll vertinimo rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama, ar
nustatvtos u2duotvs ivvkdvtos\

9.1. Vadovauti Centro 2020-2022 m. m.
strateginio plano projekto rengimui.

Sudary,ta darbo grupe, ltraukianr
Centro bendruomenes atstovus.
2020-2022 m. m. strateginio plano
projekto klrimui.
Koordinuojama darbo grupes
veikla.

Pasinaudojant jvairiais tyrimq.
rpklausq, diskusijq duomenimis,
:engiamas strateginio plano
crojektas.

Rezultatas laikomas pasiektu, jei iki 2020
m. gruodzio 15 d. bus parengtas 2020-
2022 m. m. strateginis planas, suderintas
su Centro savivaldos institucijomis,
steigeju ir patvirtintas direktoriaus
isakymu.

t.2. Uztikinti stabilq ir racionalq Centro
finansinds ir [kines veiklos vykdym4.

Racionaliai ir tikslingai panaudoti
Centrui skirtus asignavimus.

Rezultatas laikomas pasiektu, jei leSos
100 proc. panaudotos pagal paskirtj, be
isiskolinimq, informuota Centro
bendruomend.

9.3. Naujos Centro nuostatq redakcijos
parengimas ir patvirtinimas

Naujos Centro nuostatq redakciios
parengimas ir parvirtinimas

Rezultatas laikomas pasiektu, jei iki 2020
m. rugs€jo I d. bus parengta nauja Centro
ruostarq redakcija ir pareikta lvininri
Savivaldvbes Tarvbai

9.4. Tarptautiniq bei tradiciniq Prienq
ajono savivaldybes sporto renginiq,
varlbq organizavimas ir vykdymas.

UZtikrintas kokybiSkas
tarptautiniq bei Prienq rajono
savivaldybes sporto renginiq.
varZybq organizavimas ir
vykdymas.

Rezultatas laikomas pasiektu, jei jvyko ne
ma2iau kaip 3 spono Sakq tarpraurines
varZybos, jvyko 100 proc. suplanuotq
Prienq rajono savivaldybds sponiniq
renginiu.

).5.

10. Rizika, kuriai esant .nustatytos uzduotys gali boti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
tureti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

en'

(dalininkq
pareigos)

kimo) jgalioto asmens

SusipaZinau.

(Svietimo istaigos vadovo pareigos)
4g!a3* //n<&,to.ci-r7

(data)
1t/s- )

(paraSas)

0.1.
. (pildoma suderinus su Svietimo Jstaigos vadovu
Zmogi5kieii faktoriai (nedarbinsumas d€l Iigos ir oan.)

10.1. Ireciqiq ialiq isipareigoiimU nevykdymas. -
l 0 i plgii5:r'dllilu taintavr,as meras (1

^lwdas 
Vilceka'r<tae

(Svietim6 lstaigos savininko teises ir
pareigas jgyvendinaneios instttuci.ios
(dalininku susirinkimo) ioalioto eqmp

I)U,
(paralasV / (rardas 

" 
pa,,"rde)

b22:oA:ez
(data)

(vardas ir pavarde)


