PRITARTA
Druskininkų savivaldybės tarybos
2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-95
DRUSKININKŲ SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS,
JURIDINIO ASMENS KODAS 301845630
2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. ĮVADAS
1. Druskininkų sporto centras (toliau - Centras) - 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).
2. Pagrindinė 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).
3. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 301845630.
4. Centro įsteigimo data: 2008 m. rugsėjo 1 d.
5. Centro teisinė forma ir priklausomybė: Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga.
6. Centro savininkas - Druskininkų savivaldybė, kodas 111100394. Savininko teises ir
pareigas įgyvendinanti institucija – Druskininkų savivaldybės taryba (toliau-Savivaldybės taryba).
7. Centro buveinė: M. K. Čiurlionio g. 97-2, LT – 66162 Druskininkai.
8. Mokymo kalba: lietuvių.
9. Mokymo forma: grupinio mokymo (si).
10. Mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, individualus, savarankiškas.
11. Centre vykdomos šios formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programos:
krepšinis, rankinis, tinklinis, futbolas, kalnų slidinėjimas, lengvoji atletika.
12. Mokymosi pagal Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio sportinio
ugdymo programas pasiekimų įteisinimo dokumentai išduodami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymu.
13. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo
pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas bankuose.
14. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu ir kitais
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kūno kultūros ir sporto departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Savivaldybės
tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais
Nuostatais.
II. 2016 METŲ VEIKLA
1. Pagrindiniai Centro tikslai, uždaviniai ir sritys
15. Centro tikslas - 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.
16. Centro veiklos uždaviniai:
16.1. įgyvendinti kūno kultūros ir sporto politiką Savivaldybės teritorijoje;
16.2. puoselėti dvasines, psichines ir fizines žmogaus galias;
16.3. aktyvinti kūno kultūros ir sportinės veiklos propagavimą;
16.4. ieškoti talentingų sportininkų, kurie sportiniais pasiekimais padėtų formuoti gerą
Savivaldybės įvaizdį;

16.5. organizuoti ir vykdyti mokomąjį treniruočių procesą, sporto varžybas, stovyklas ir
sveikatą stiprinančius renginius savivaldybės gyventojams ir svečiams;
16.6. ugdyti ir rengti sportininkus Centro, savivaldybės ir šalies rinktinėms;
16.7. teikti ugdymo įstaigoms informaciją sporto klausimais;
16.8. auklėti ir skatinti vaikus ir jaunimą būti gerais, dorais ir sąžiningais savo šalies patriotais
bei piliečiais;
16.9. sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams sportuoti apmokamose sveikatingumo
grupėse ir bendro fizinio parengimo grupėse;
16.10. vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas;
16.11. formuoti, konkretinti, atnaujinti ir įgyvendinti vykdomų sporto programų ugdymo
turinį pagal Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktus
ir patvirtintas Sportinio ugdymo rekomendacijas;
16.12. laikytis bendrųjų principų: lygių galimybių, kontekstualumo, veiksmingumo ir
tęstinumo;
16.13. puoselėti prigimtines sportininko galias (intelektualines, emocijų, valios, fizines)
lemiančias kūrybinę asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;
16.14. mokyti suprasti bendražmogiškąsias vertybes ir jomis grįsti gyvenimą;
16.15. saugoti tautinę tapatybę, perteikiant sportininkams tautinės kultūros pagrindus,
Europos ir pasaulio humanistines kultūros vertybes;
16.16. organizuoti trenerių, specialistų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
16.17. užtikrinti demokratinį Centro valdymą;
16.18. užtikrinti ugdymo kokybę.
17. Veiklos sritis: švietimas, kodas 85.
18. Centro veiklos rūšys ir kodai:
18.1. sportinis ir rekreacinis švietimas (kodas 85.51);
18.2. švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60);
18.3. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla (kodas 93);
18.4. sportinė veikla (kodas 93.1);
18.5. sporto įrenginių eksploatavimas (kodas 93.11);
18.6. sporto klubų veikla (kodas 93.12);
18.7. kūno rengybos centrų veikla (kodas 93.13);
18.8. kita sportinė veikla (kodas 93.19);
18.9. vaikų poilsio stovyklų veikla (kodas 55.20.20);
18.10. sporto įrangos nuoma (kodas 77.21.40).
2. Finansai bei apskaitos politika ir kontrolė
Centras vadovaudamasis 2007 m. birželio 26 d. priimtu Lietuvos Respublikos viešojo
sektoriaus atskaitomybės įstatymu, (Žin., 2010, Nr.67-3341), kuris nustato viešojo sektoriaus subjekto
ataskaitų rinkinio sudėtį, šių rinkinių sudarymo reikalavimus ir atsakomybę už ataskaitų rinkinio
sudarymą ir pateikimą, nuo 2010 m. sausio 1 d. tvarko buhalterinę apskaitą ir sudaro ataskaitas pagal
apskaitos standartus. Centro apskaitos vadovas, patvirtintas 2011 m. sausio 2 d., jį sudaro: buhalterinės
apskaitos individualusis sąskaitų planas, apskaitos politika, taikant VSAFAS, apskaitos tvarkų aprašai.
Centras taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno
taikytino VSAFAS reikalavimus.
Centro sukurta finansų kontrolė, kaip vidaus kontrolės sistemos sudedamoji dalis, kurios
dėka siekiama užtikrinti Centro veiklos teisėtumą ir patikimo finansų valdymo principų –
ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo bei skaidrumo laikymąsi.
Centro biudžeto finansų kontrolės procedūros atliekamos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir finansų ministerijos norminiais aktais, bei 2014 m. gruodžio 31 d.
direktoriaus įsakymu Nr.V1-49 patvirtintu Centro apskaitos vadovu.
Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2015-12-28 – 2016-03-31 d. atliko
Centro finansinį (teisėtumo) auditą.
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Atlikus audito procedūras nustatyta, kad Centre vidaus kontrolės sistema sukurta taip, kad
užtikrintų pagrindinius jai keliamus tikslus: pagrindinės kontrolės procedūros sukurtos atsižvelgiant į
vidaus kontrolės tikslą, veiklos riziką, vidaus kontrolės pastovumą ir jos atlikimo sąnaudas, apskaitos
ir informacinę sistemą ir kitus vidaus kontrolės kriterijus.
Vidaus kontrolės sistema Centre atitinka jai keliamus reikalavimus, todėl ji vertinama
kaip gera.
Rekomendacijos:
1. Nekilnojamo turto registre užregistruoti balanse esančių Viešbučio patalpų patikėjimo
teisę.
2. Sudaryti žemės panaudos sutartį su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos Druskininkų skyriumi ir panaudojimo teisę įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Atnaujinti 2008-05-09 Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-150
patvirtintus įstaigos nuostatus.
Atsižvelgiant į Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijas
Druskininkų svaivaldybės tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimu Nr.T1-140 patvirtinti nauji
Druskininkų sporto centro nuostatai.
Įstaigos personalas - etatų viso skaičiaus palyginimas 2015 m. - 2016 m.

Personalas

Prieš tai buvę metai
(2015 m.)

Ataskaitiniai metai
(2016 m.)

22,33
10,83
3,5
8

22,33
10,83
3,5
8

Iš viso
Pedagoginis personalas
Administracija
Kitas personalas

Lentelė Nr.1
Padidėjo +
Sumažėjo 0
0
0
0

Įstaigos personalas
Lentelė Nr. 1
Iš viso
Pedagoginis personalas
Administracija
Kitas personalas

25

20
Personalo
skaičius

15
10

5
0
2015 m.

2016 m. Padidėjo +
Sumažėjo -

2016 mokslo metams patvirtintas trenerių-sporto mokytojų darbo krūvis – 195 savaitinės
valandos. Skirti asignavimai ataskaitiniams 2016 metams: planas, faktas, iš jų pagal programas (tūkst.
Eur).

Patvirtintas
planas

Patikslintas
planas

Faktas

Lentelė Nr. 2
Įvykdymas +/-

Iš viso

315,3

333,9

333,9

0

Asignavimai įstaigos veiklai

261,4

270

270

0

Asignavimai programoms
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Sporto projektai (sporto
klubai)
Pajamos už paslaugas
Švietimas (mokinio krepšelis)
Veiklos vykdymas
(STD MMA)

9

9

9

0

25
19,9
0

33,9
19,9
1,1

33,9
19,9
1,1

0
0

Skirti asignavimai ataskaitiniams 2016 metams
Lentelė Nr. 2
350
Iš viso

300

Asignavim ai įstaigos
veiklai

250
200

Sporto program os (sporto
klubai)

150

Specialiosios progr am os

100

Švietimas

50
0
Patvirtintas Patikslintas
planas
planas

Faktas

Įvykdymas
+/-

2016 metais iš Savivaldybės biudžeto gauta ir panaudota 333,9 tūkst. Eur. Iš jų:
asignavimų Centro veiklos programai skirta ir panaudota – 270 tūkst. Eur. Sporto programoms skirta –
9,0 tūkst. Eur, panaudota – 9,0 tūkst. Eur. Už paslaugų suteikimą gautos pajamos: gauta ir panaudota –
33,9 tūkst. Eur. Švietimo programai (vaikų neformaliojo švietimo ugdymui (MK)) gauta ir panaudota –
19,9 tūkst. Eur. Valstybės dotacija (STD MMA) gauta ir panaudota 1,1 tūkst. Eur.
2016 metais Centro planas lėšų už vaikų neformalųjį švietimą – 19,1 tūkst. Eur. Centras
surinko ir pervedė į savivaldybės biudžetą – 19,4 tūkst. Eur.
Debetinis - kreditinis įsiskolinimas metų pradžiai ir pabaigai (2015-12-31/2016-12-31)

2015-12-31

2016-12-31

Lentelė Nr. 3
Padidėjo +;
Sumažėjo -

Kreditinis iš viso

5,4

1,7

-3,7

Komandiruotės
Transporto išlaikymas
Socialinio draudimo įmokos
Komunalinės paslaugos ir ryšiai
Kitos paslaugos
Debetinis įsiskolinimas

0
0,1
3,2
2
0,1
0

0,1
0,
0
1,5
0,1
0

0,1
-0,1
-3,2
-0,5
0
0

Kreditinis įsiskolinimas

Kreditinis įsiskolinimas 2016 m. gruodžio 31 d. – 1,7 tūkst. Eur, iš jų: prekių ir paslaugų
naudojimui – 1,7 tūkst. Eur iš kurių: komunalinėms paslaugoms 1,4 tūkst. Eur. (šildymui – 0,7 tūkst.
Eur, elektrai – 0,7 tūkst. Eur., ), ryšiams – 0,1 tūkst. Eur, komandiruotėms - 0,1 tūkst. Eur., kitoms
paslaugoms - 0,1 tūkst.Eur.
Debetinis įsiskolinimas 2016 m. gruodžio 31 d. – 0 Eur.
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3. Turtas
2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis:
- ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto likutinė vertė – 1.343252 Eur,
- trumpalaikio turto likutinė vertė (užbalansyje) – 49332 Eur.
III. UGDYMO IR VARŽYBŲ VYKDYMO ORGANIZAVIMAS
4. Treneriai ir jų kvalifikacija
Metai

Trenerių-sporto
mokytojų
skaičius

Turintys
trenerio
kvalifikacinę
kategoriją

Turintys
Lietuvos
sporto trenerio
kvalifikacinę
kategoriją

Turintys
nacionalinę
trenerio
kvalifikacinę
kategoriją

Treneriai–
sporto
mokytojai
neturintys
kvalifikacinės
kategorijos
2015
10
1
7
1
1
2016
10
1
8
1
0
2015 m. Centre dirbo 9 treneriai, iš jų: 1 treneris turintis trenerio licenciją, 7 turintys
Lietuvos sporto trenerio kvalifikacinę kategoriją, 1 turintis nacionalinę trenerio kvalifikacinę
kategoriją. Centre įsteigama dar vieną kalnų slidinėjimo pradinio rengimo grupė. Nuo 2015 m. spalio 5
d. darbui su grupe priimamas dar vienas treneris.
2016 m. Centre dirbo 10 trenerių, iš jų: 1 treneris turintis trenerio kvalifikacinę
kategoriją, 8 turintys Lietuvos sporto trenerio kvalifikacinę kategoriją, 1 turintis nacionalinę trenerio
kvalifikacinę kategoriją.
Treneriai-sporto mokytojai kėlė savo kvalifikaciją Lietuvos sporto federacijų ir
asociacijose bei Druskininkų švietimo centro organizuojamuose seminaruose.
5. Sportininkų skaičius, vykdomos sporto šakų programos

Metai
2015
2016

Mokinių
skaičius
328
315

Krepšinis

Rankinis

85
72

64
55

Lengvoji
atletika
16
16

Tinklinis
24
24

Lentelė Nr.4
Futbolas
Kalnų
slidinėjimas
97
42
100
48

2015 m. spalio 1 d. duomenimis Centre vykdomų krepšinio, rankinio, lengvosios
atletikos, tinklinio, futbolo ir kalnų slidinėjimo sporto šakų užsiėmimus, spalio 1 d. duomenimis,
5

lankė 321 mokiniai. Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. įsteigta dar viena kalnų slidinėjimo grupė. 2015 m.
gruodžio 31 d. duomenimis sporto šakų užsiėmimus Centre lankė 328 mokiniai. Visų sporto šakų
programų vykdymui skirta 195 savaitinės valandos.
2016 m. spalio 1 d. duomenimis Centre vykdomų krepšinio, rankinio, lengvosios
atletikos, tinklinio, futbolo ir kalnų slidinėjimo sporto šakų užsiėmimus lankė 315 mokiniai. Visų
sporto šakų programų vykdymui skirta 195 savaitinės valandos.
Sportininkų skaičius, vykdomos sporto šakų programos
Lentelė Nr. 4
350
300
250
200
150
100
50
0

321315

84 72

93 100

64 55

Mokinių
skaičius

Krepšinis

Rankinis

41 48

23 24

16 16

Lengvoji
Tinklinis
atletika
2015
2016

Futbolas

Kalnų
slidinėjimas

Grupių skaičius
Metai

Grupių skaičius

Iš jų: pradinio
rengimo grupių

Iš jų:
meistriškumo
ugdymo grupių

2015
2016

22
20

8
6

13
11

Lentelė Nr. 5
Iš jų:
meistriškumo
tobulinimo
grupių
1
3

2015 m. spalio 1 d. duomenimis Centre suformuotos 21 mokomosios grupės: 8 pradinio
rengimo, 12 meistriškumo ugdymo ir 1 meistriškumo tobulinimo. Nuo 2015 m. spalio 5 d. įsteigiamą
dar viena kalnų slidinėjimo pradinio rengimo grupė.
2016 m. spalio 1 d. duomenimis Centre suformuotos 20 mokomųjų grupių: 6 pradinio
rengimo, 11 meistriškumo ugdymo ir 3 meistriškumo tobulinimo grupės.
Visų sporto šakų programų vykdymui skirta 195 savaitinės valandos.
Grupių skaičius
Lentelė Nr. 5
25

22

20

20
13

15
8

10

11

6

5

1

3

0
Grupių skaičius

Pradinio rengimo
grupių
2015 m.

Meistriškumo
ugdymo grupių

Meistriškumo
tobulinimo grupių

2016 m.
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6. Centro veiklos įsivertinimas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 37 straipsnio 6 dalimi ir
Druskininkų savivaldybės tarybos 2013-06-27 d. sprendimu „Dėl Druskininkų savivaldybės
neformaliojo švietimo išorinio vertinimo tvarkos aprašo“, 2016 m. sausio 12 d. direktoriaus įsakymu
Nr. V1-4 buvo patvirtintas Druskininkų sporto centro vidaus audito tvarkos aprašas. 2016 m. sausio 12
d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-3 buvo sudaryta Druskininkų sporto centro koordinacinė vidaus audito
(KVA) darbo grupė.
2016 m. sausio 14 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-7 buvo patvirtintas koordinacinės
vidaus audito darbo grupės parengtas Druskininkų sporto centro vidaus audito organizavimo planas,
kuriuo remiantis buvo atliktas centro platusis vidaus auditas. Plačiajame vidaus audite dalyvavo 9
treneriai ir 3 administracijos darbuotojai, tai sudaro 92,3 % respondentų.
Atlikus platųjį vidaus auditą, išanalizavus gautus rezultatus, paaiškėjo, kad geriausiai
pedagogų įvertinti šie veiklos rodikliai: tapatumo jausmas, grupių mikroklimatas, Centro tvarka,
Centro partnerystė ir vešieji ryšiai, Centro ugdymo organizavimas, pamokos (veiklos) organizavimas,
ugdymo ir ugdimosi kokybė, ugdymo (si) diferencijavimas, vadovavimo stilius, materialinių išteklių
valdymas (patalpų naudojimas), tai atitinka 3 lygį .
Silpniau įvertinti šie veiklos rodikliai: vertybės, elgesio normos, principai, tradicijos ir
ritualai, Centro atvirumas ir svetingumas, pažangos siekiai, pagalba mokiniui ir šeimai, pažanga,
ugdimosi pasiekimai, Centro veiklos planavimas, Centro įsivertinimas, materialinių išteklių valdymas
(lėšų vadyba).
Koordinavimo grupė apibendrino plačiojo audito rezultatus, išvadas ir pateikė siūlymus
Centro bendruomenei. Remiantis 2016 m. kovo 3 d. Pedagogų tarybos nutarimu Nr. 1 buvo nutarta
atlikti vidaus audito giluminį įsivertinimą.
Vertinimo sritis - Kultūra. Tema - Etosas. Veiklos rodikliai: vertybės, elgesio normos,
principai, Tradicijos ir ritualai, Centro atvirumas ir svetingumas.
Vertinimo sritis – Ugdymas (sis). Tema - Pagalba mokiniui ir šeimai. Veiklos rodikliai:
rūpinimasis mokiniais, tėvų pedagoginis švietimas.
Tyrimo tikslas:
1. Objektyviai ištirti Centro vertybes, elgesio normas, principus, įvertinti formalių ir
neformalių idealų, normų bei principų derinį, kuris sukuria Centro charakterį ir dvasią.
2. Išsiaiškinti Centro tradicijas, savitumą, išskirtinumą.
3. Išsiaiškinti tėvų ir kitų Centro bendruomenės narių priėmimo ir santykių su jais kultūra.
4. Išsiaiškinti bendrąją rūpinimosi mokiniais politika Centre, mokinių saugumą ir
santykius grupėse, mokytojų ir mokinių santykius, smurto atvejus, žalingus įpročius, socialinę,
pedagoginę, psichologinę pagalbą mokiniams, ypač gabių mokinių ugdymo galimybes.
5. Nustatyti Tėvų švietimo organizavimo Centre esamą padėtį.
2016 m. kovo 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-32 kiekvienam rodiklio tyrimui buvo
sudarytos darbo grupės. Grupės nariai numatė kiekvieno rodiklio tyrimo tikslus, atlikimo planą,
ataskaitos rengimą, išvadas, siūlymus veiklai tobulinti.
Pagal sudarytus klausimynus apklausti 11 trenerių ir administracijos darbuotojų (100 %),
sporto šakų (rankinio (37%), lengvosios atletikos (6%), tinklinio (10%), futbolo (25%), krepšinio
(22%), kalnų slidinėjimo (10%), vyresni, meistriškumo ugdymo grupių mokiniai ir jų tėvai (30%).
Vertinamos veiklos išvados:
Veiklos rodiklis - Vertybės, elgesio normos ir principai.
Išvada. Trenerių ir mokinių santykiai grindžiami pagarba ir bendradarbiavimu. Dauguma
mokinių žino elgesio taisykles ir jų laikosi. Daugumai bendruomenės narių mokinių elgesio taisyklės ir
normos yra priimtinos, tačiau nežino, kur jos yra. Bendruomenės nariai žino ir panašiai nurodo Centro
vertybes. Centre pripažįstamos vertybės: gražūs tarpusavio santykiai (81.1 proc.), pagarba (66,9 proc.),
treneriai (57,5 proc.), tolerancija (53,7 proc.), atsakomybė (50,9 proc.). Veiklos rodiklis Vertybės,
elgesio normos ir principai atitinka 3 lygį.

Veiklos rodiklis - Tradicijos ir ritualai.
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Išvada. Tėvams patinka centro renginiai ir juose aktyviai dalyvauja. Mokiniai ir tėvai
nežino svarbiausių Centro tradicijų, nedalyvauja jas puoselėjant. Mokiniai ir tėvai neįsitraukia į
renginių ir švenčių organizavimą. Centras neturi savo simbolikos. tačiau 60 proc. apklaustų trenerių,
72,6 proc. mokinių, 74 proc. tėvų teigia, kad Centrui reikalinga simbolika (vėliava, ženklas ir pan.).
Veiklos rodiklis - Tradicijos ir ritualai atitinka 2 lygį, būtina tobulinti.
Veiklos rodiklis - Centro atvirumas ir svetingumas.
Išvada. Mokinių nuomone Centre yra sukurta aukšta bendruomenės bendravimo kultūra
(pagalba, pagarba, geranoriškumas), aktyvios bendravimo formos, tačiau treneriai bei tėvai mano, kad
Centre nėra sukurta aukšta bendruomenės bendravimo kultūra. Tik 50 proc. bendruomenės nariams
prieinama, aiški informacija apie įvairius Centro darbo aspektus (strateginį, bei ugdymo planą,
ugdymo organizavimą, mokinių pažangą, pasiekimus. Centro teikiamos informacijos būdai ir formos
netenkina Tėvų ir trenerių. Treneriai nurodo, kad Centro darbuotojai atsižvelgia į tėvų nuomonę
sprendžiant ugdymo(si) klausimus, tačiau dauguma tėvų mano, kad Centro darbuotojai neatsižvelgia į
Tėvų nuomonę sprendžiant ugdymo(iš) klausimus. Veiklos rodiklis. 1.1.5. Centro atvirumas ir
svetingumas atitinka 2 lygį, būtina tobulinti.
Veiklos rodiklis - Rūpinimasis mokiniais.
Išvada: Mokiniams užsiėmimų, varžybų ir kitų organizuojamų renginiu metu
užtikrinamas saugumas, mokinių grupėse tarp mokinių ir trenerių vyrauja gražūs, tolerantiški,
pagarbūs tarpusavio santykiai. Treneriai bendradarbiauja su tėvais dėl mokinio pažangos, treniruočių
lankomumo, elgesio, sveikatos sutrikimų, tačiau nors treneriai deda daug pastangų, kad grupėse nebūtų
patyčių.Treneriai per mažai kalbasi su mokiniais apie narkotikų, alkoholio, rūkymo žalą. Centre
nesudaromos palankios sąlygos ypač gabių mokinių (rinktinės narių ir pan.) ugdymui, mokiniai už
aktyvią visuomeninę veiklą, gerus ugdymosi rezultatus mažai skatinami. Treneriai per mažai
konsultuojasi su tėvais apie galimybes renkantis sporto specialisto ar kitą profesiją. Tėvai nežino ar
teikiant pagalbą mokiniui, bendradarbiaujama su pagalbos institucijomis (vaikų teisių apsauga,
seniūnijos socialiniais darbuotojais 90% trenerių-sporto mokytojų, 69% tėvų ir 66% mokinių nurodė,
jog Centre reikalingos bendruomenės šventės. Veiklos rodiklis 2.5.1. Rūpinimasis mokiniais atitinka 2
lygį, būtina tobulinti.
Veiklos rodiklis - Tėvų pedagoginis švietimas.
Išvada: Treneriai teikia informaciją tėvams apie vaiko ugdymąsi, pažangą, pasiekimus,
informuoja tėvus apie Centro vaikui keliamus reikalavimus (susijusius su mokymusi, elgesiu ir pan.),
kviečia tėvus aktyviai įsitraukti į grupės gyvenimą (dalyvauti renginiuose, planuojant ir organizuojant
grupės šventes, išvykas, mokinių laisvalaikį ir pan.), tačiau tėvams nepakanka informacijos apie
Centrą, treneriai ir tėvai nesinaudoja Centro internetine svetaine, kurioje patalpinta informacija.
Treneriai mažai informuoja tėvus apie psichologinės, socialinės pagalbos specialistus ir galimybes juos
pasiekti, per mažai organizuoja tėvams šviečiamuosius grupės susirinkimus, kurių metu teikiamos
psichologinės, pedagoginės žinios apie vaikų auklėjimą, vaiko elgesio koregavimą, lankomumą,
pagalbą mokantis. Nors tėvai mano, kad susirinkimai yra naudingi, tačiau tik dalis tėvų dalyvauja
susirinkimuose. Tėvams neprieinama, aiški, išsami informacija apie įvairius Centro darbo aspektus
(strateginį planą, metine veiklos programą, ugdymo planą, ugdymo proceso organizavimą, pagalbą
vaikui). Tik keletas tėvų tobulinasi, skaito pedagoginę, psichologinę literatūrą, gilina žinias įvairiomis
vaiko ugdymo temomis, treneriai-sporto mokytojai nepataria, kur ieškoti papildomos informacijos.
Tėvai ir treneriai pageidauja, kad Centre būtų organizuojamos atvirų durų dienos. Veiklos rodiklis
2.5.2. Tėvų pedagoginis švietimas atitinka 2 lygį, būtina tobulinti.
Centro SSGG analizė
Stiprybės
 Kokybiškai
organizuojamas
ugdymo
procesas, įvairūs sportiniai renginiai,
varžybos sporto šventės.
 Įstaigoje dirba kvalifikuoti treneriai,
turintys tinkamą išsilavinimą.
 Geri trenerių ir mokinių tarpusavio





Silpnybės
Tobulinta bendruomenės bendravimo
kultūra.
Centras neturi savo simbolikos.
Nepakankamas
bendruomenės
(mokinių, tėvų, pedagoginio personalo)
bendradarbiavimas.
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santykiai
Tobulinant
ugdymo
procesą
bendradarbiaujama
su
socialiniais
partneriais.
Atnaujinamos edukacinės aplinkos.
Vyrauja demokratiškas vadovavimo stilius.
Rengiami
projektai
ir
programos
papildomam finansavimui gauti
Galimybės
Gerinti tėvų ir kitų Centro bendruomenės
narių priėmimo ir santykių su jais kultūrą.
Sukurti Centro simboliką.
Gerinti
bendruomenės
narių
bendradarbiavimą, įtraukiant juos į bendras
veiklas.
Sukurti bendruomenės informavimo ir
švietimo sistemą
Parengti pedagogų kvalifikacijos kėlimo
tvarką.
Sukurti gabių mokinių ugdymo ir
skatinimo sistemą.
Rengti projektus, programas, sudarant
platesnes galimybes mokinių saviraiškai.
Turtinti
ir
modernizuoti
ugdymo
materialinę, techninę ir informacinę bazę,
gerinat ugdymo(si) kokybę.










Tobulinta pedagogų ir kitų darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo sistema.
Nepakankamas dėmesys skiriamas itin
gabių mokinių poreikiams jų ugdymo
organizavimui.
Tobulintina
bendruomenės
informavimo apie Centro veiklą,
pedagoginio švietimo sistema.
Būtina Centro pastato renovacija.
Grėsmės
Mažėjantis mokinių skaičius bendro
ugdymo
mokyklose,
prastėjantys
mokinių sveikatos rodikliai (sportuoti
ateina
vis
prastesnės
sveikatos
mokiniai) įtakoja sportinės
atrankos
kokybę.
Jaunimas linkęs į lengvas pramogas,
mažėja vaikų motyvacija siekti aukštų
sportinių rezultatų.
Nepakankamas
finansavimas
sportininko rengimui, dalyvavimui
varžybose, sporto stovykloms.

Strateginės išvados.
1. Didinant Centro patrauklumą ir išskirtinumą būtina sukurti Centro simboliką, puoselėti
turimas ir kurti naujas Centro tradicijas, gerinti bendruomenės narių priėmimo ir santykių su jais
kultūrą.
2. Centro veiklos kokybei užtikrinti reikalingas nuoseklus bendruomenės (mokinių, tėvų,
pedagoginio personalo) bendradarbiavimas.
3. Centre nėra sukurta tėvų pedagoginio švietimo sistema.
4. Nepakankamas dėmesys skiriamas itin gabių mokinių poreikiams ir jų ugdymo
organizavimui, mokinių skatinimui.
5. Dėl finansų stokos neužtikrinamas nuoseklus pedagogų kvalifikacijos tobulinimas.
Nėra sukurta veiksminga, atitinkanti pedagogų kvalifikacijos kėlimo reikalavimus, finansais pagrįsta
kvalifikacijos kėlimo strategija.
6. Bendruomenės narių netenkina informacija apie įvairius Centro darbo aspektus strateginį, bei ugdymo planą, ugdymo organizavimą, mokinių pažangą, pasiekimus, Centro veiklai
skiriamas lėšas ir jų panaudojimą.
7. Siekiant didinti mokinių ugdymo (si) pasiekimus, reikia gerinti ugdymo(si) sąlygas
sudarant platesnes galimybes mokinių saviraiškai.
8. Būtina Centro pastato renovacija.
Remiantis Centro veiklos įsivertinimo išvadomis pradėtas rengti 2017-2019 metų Centro
veiklos strateginis veiklos planas.
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7. Varžybų vykdymo ir dalyvavimo jose analizė
Nacionalinėse vaikų, jaunučių, jaunių ir jaunimo, suaugusių krepšinio, rankinio,
lengvosios atletikos, tinklinio, futbolo pirmenybėse bei čempionatuose, kalnų slidinėjimo varžybose
dalyvavo 24 mokinių komandos:
- MKL jaunių vaikinų U-18 (1998 m. g.) krepšinio čempionate;
- MKL vaikų berniukų U-15 (2001 m. g.) krepšinio čempionate;
- MKL vaikų berniukų U-13 (2003 m. g.) krepšinio čempionate;
- MKL vaikų berniukų U-12 (2004 m. g.) krepšinio čempionate „Pirmasis iššūkis“;
- Lietuvos jaunių vaikinų U-17 (1999 m. g.) rankinio čempionate;
- Lietuvos jaunių merginų U-17 (1999 m. g.) rankinio čempionate;
- Lietuvos jaunučių mergaičių U-15 (2001 m. g.) rankinio čempionate;
- Lietuvos vaikų mergaičių U-12 (2004 m. g.) rankinio čempionate;
- Lietuvos vaikų mergaičių U-11 (2005 m. g.) Mini rankinio čempionate;
- Lietuvos jaunių (1998 m. g.) tinklinio čempionate;
- Lietuvos paplūdimio jaunių tinklinio čempionatę;
- Lietuvos jaunių sporto mokyklų ir klubinių komandų U-19 (1998-1999 m. g.) futbolo
pirmenybėse;
- Lietuvos jaunių sporto mokyklų ir klūbinių komandų U-16 (2001 m. g.) futbolo
pirmenybėse;
- Lietuvos vaikų U-14 (2003 m. g.) futbolo čempionate;
- Lietuvos vaikų U- 12 (2005 m. g.) futbolo čempionate;
- Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos pirmenybėse;
- Lietuvos jaunių ir jaunimo lengvosios atletikos pirmenybėse;
- Lietuvos vaikų lengvosios atletikos pirmenybėse;
- A. Mikėno memorialo tarptautinėse sportinio ėjimo varžybose;
- Tarptautiniame sportinio ėjimo festivalyje „Alytus 2015“;
- Tarptautinėse sportinio ėjimo varžybose „Druskininkai 2015“;
- Kauno SK „Vėjas“ sportinio ėjimo varžybose;
- Lietuvos lengvosios atletikos taurės varžybose;
- Lietuvos vaikų ir jaunučių kalnų slidinėjimo pirmenybėse.
2015 m. trenerio Edgaro Suchaneko treniruojama 1999 m. gimimo berniukų tinklinio
komanda Lietuvos jaunių tinklinio čempionate ir Lietuvos jaunių žaidynių tinklinio varžybose
iškovojo antrą vietą. Trenerio Kęstučio Jezepčiko auklėtinės: Reda Berteškaitė Tarptautiniame
sportinio ėjimo rungtyje „Alytus-2015“, Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos pirmenybėse užėmė
pirmą vietą, Lietuvos jaunių sporto žaidynių lengvosios atletikos varžybose trečią vietą, Dovilė
Bašinskaitė Baltijos šalių sportinio ėjimo mače Estija-Latvija-Lietuva užėmė 2 vietą.
Lietuvos rinktinių sudėtyje Druskininkų savivaldybę atstovavo 5 druskininkiečiai.
Lietuvos jaunių lengvosios atletikos rinktinėje: Reda Berteškaitė ir Dovilė Bašinskaitė, (treneris
Kęstutis Jezepčikas). Lietuvos jaunių tinklinio rinktinėje: Mykolas Suchanekas, Justinas Bakanauskas
ir Laurynas Šimkevičius (treneris Edgaras Suchanekas).
2016 m. trenerės Danguolės Sukankaitės treniruojana 2005 m. gimimo mergaičių
komanda Lietuvos „Mini“ rankinio čempionate iškovojo antrą vietą. Lietuvos kalnų slidinėjimo vaikų
ir jaunučių „Audi“ taurei laimėti trenerio Artūro Bikulč ugdytiniai: Neringa Stepanauskaitė, Liepa
Karlonaitė, Adrijus Juknevičius iškovojo pirmas vietas. Trenerio Kęstučio Jezepčiko auklėtiniai:
Kamilė Lukauskaitė ir Ignas Dumbliauskas Lietuvos vaikų lengvosios atletikos pirmenybėse iškovojo
3 vietas.
Lietuvos rinktinių sudėtyje Druskininkų savivaldybę atstovavo 5 druskininkiečiai.
Lietuvos jaunimo lengvosios atletikos rinktinėje - Dovilė Bašinskaitė, Lietuvos jaunių lengvosios
atletikos rinktinėje - Reda Berteškaitė (treneris Kęstutis Jezepčikas). Lietuvos jaunių tinklinio
rinktinėje: Mykolas Suchanekas, Justinas Bakanauskas ir Laurynas Šimkevičius (treneris Edgaras
Suchanekas).
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8. Bendruomenės sportas
2016 metais Druskininkų savivaldybėje buvo organizuota 84 sportiniai renginiai (įvairios
tarptautinės draugiškos, nacionalinės ir regioninės varžybos, Druskininkų savivaldybės įvairių sporto
šakų čempionatai, pirmenybės, sporto šventės, moksleivių sporto varžybos, seniūnijų varžybos):
Vietinės sporto varžybos (Druskininkų savivaldybės):
- šachmatų vyrų ir moterų pirmenybės;
- šaškių vyrų ir moterų pirmenybės;
- šachmatų „Žaibo“ turnyras;
- bėgimas Sausio 13-osios aukoms atminti;
- LR Seimo nario prof. J.Karoso atminimo jaunimo ir veteranų salės futbolo turnyrai;
- teniso vyrų vienetų ir dvejetų pirmenybės;
- kalėdinis teniso dvejetų turnyras;
- vyrų tinklinio čempionatas;
- R. Zautros atminimo tinklinio taurės varžybos;
- Leipalingio seniūnijos Joninių sporto šventė;
- Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų sporto žaidynės;
- nusipelniusio trenerio A.Arbačiausko rankinio atminimo turnyras;
- Druskininkų savivaldybės pradinių klasių mokinių estafetės „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“;
- Druskininkų savivaldybės priešmokyklinių klasių mokinių estafečių varžybos, skirtos
Olimpinei dienai paminėti;
- dviračių žygis skirtas vaikų gynimo dienai ;
- pasagų mėtymo asmeninės ir komandinės varžybos;
- krepšinio čempionatas, baudų ir tritaškių mėtymų konkursai;
- krepšinio turnyras T. Mocevičiui atminti;
- krepšinio veteranų (40+) turnyras;
- vienetų ir dvejetų stalo teniso pirmenybės;
- Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenių sąskrydžio varžybos;
- Savivaldos savaitės sporto renginiai;
- Radijo stoties M1 vyrų dienos vandens kovos „Aligatoriai 2016“;
- antroji Druskininkų savivaldybės senjoriada;
- įvairių sporto šakų draugiškos varžybos, sporto šventės, sveikatinimo renginiai.
Regioninės sporto varžybos:
- Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio varžybos;
- IX Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės;
- teniso dvejetų turnyras „Dzūkijos taurė 2016“;
Nacionalinės sporto varžybos:
- LKF projektas „Talentų U15 karta“;
- XIV jaunojo šaulio Giedriaus Matulionio atminimo rankinio turnyras;
- Lietuvos nacionalinio vyrų tinklinio čempionato varžybos;
- Lietuvos triatlono taurės V etapo varžybos;
- LKL komandų draugiškos krepšinio varžybos;
- „Lteam“ olimpinis žiemos festivalis;
- golfo turnyras Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko taurei laimėti;
- moterų teniso dvejetų turnyras „Druskininkai 2016“;
- teniso turnyras Lietuvos „Merų taurė 2016“;
- mažojo futbolo turo per Lietuvą II turo varžybos;
- pirmosios „Proenzi ArthroStop“ masinės ėjimo varžybos Druskininkuose;
- bekelės maratonas „4x4 Perimetras“;
- jubiliejinis automobilių ralis „Aplink Lietuvą – 2016“ Lietuvos Respublikos prezidentės
taurei laimėti;
- Lietuvos ralio čempionato VII etapo „Rally Classic Druskininkai 2016";
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- akrobatinės lėktuvų grupės – Roberto Noreikos, Rolando Pakso ir Algimanto Žentelio –
skrydis po senuoju tiltu per Nemuną;
- VSAT prie LRV rinktinių salės futbolo turnyras.
Tarptautinės sporto varžybos:
- berniukų krepšinio turnyras „Druskininkai 2016“;
- vaikų (gim.1999 m.) tinklinio turnyras;
- vaikinų krepšinio varžybos: Lietuva U20 - Estija U20;
- vaikinų krepšinio varžybos: Lietuva U20 - Latvija U20;
- vaikinų krepšinio varžybos: Lietuva U16 - Ukraina U16;
- vyrų krepšinio turnyras „Druskininkų ruduo 2016“;
- pirmasis tarptautinis Jūratės Daktaraitės ir Angelės Rupšienės taurės moterų krepšinio
turnyras;
- nusipelniusio trenerio A. Gedmino atminimo taurės tarptautinis moterų krepšinio
turnyras;
- krepšinio klubinių vyrų ir moterų komandų draugiškos varžybos;
- XII Tarptautinis sporto žurnalistų futbolo turnyras „Druskininkai 2016“;
- XXIV Tarptautinės sportinio ėjimo varžybos „Druskininkai 2016“, 10 km Lietuvos
čempionatas;
- Tarptautinis draugystės maratonas „Druskininkai – Gardinas 2016“.
2016 m. Druskininkuose vyko 23 sporto stovyklos Lietuvos ir užsienio įvairių sporto
šakų rinktinėms ir sporto klubų komandoms. Lietuvos ir užsienio šalių įvairaus amžiaus vaikinų
rinktinėms (Lietuvos U16, U17, U18, U20, Ukrainos U16, Latvijos U20); Lietuvos ir užsienio šalių
įvairaus amžiaus merginų rinktinėms (Lietuvos U16, U20; Latvijos U20); Baltarusijos vyrų
nacionalinės krepšinio rinktinės stovykla.
Lietuvos ir užsienio vyrų ir moterų krepšinio sporto klubų komandoms: Sachalino BC
„Sachalin“, Minsko „Tsmoki“, Kazachstano „Okzhetpes“, Turkmėnijos vaikinų krepšinio stovykla,
Norvegijos vaikinų krepšinio stovykla, Vilniaus BC „Lietuvos rytas“ Šakių „Vytis“, Maskvos
„Dinamo“, Surgutas „Universitet“, Kazakstano „Astana“, Kaliningrado kūno kultūros ir sporto
universiteto krepšinio komandos
Druskininkai tapo ne tik sportininkų, teisėjų bet ir sporto vadovų, organizatorių, sporto
mokslininkų ir gydytojų pamėgtu miestu. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas lapkričio 24-25 d.
Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centre AQUA konferencijų centre vyko tradicinis, metų pabaigoje
rengiamas, išvažiuojamasis Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Vykdomojo komiteto posėdis, o jam
pasibaigus – išplėstinis posėdis.
Jau aštuntus metus iš eilės, prieš naują sezoną, rugpjūčio mėnesį, Druskininkuose, vyksta
Lietuvos krepšinio teisėjų asociacijos seminaras - konferencija, kuriame dalyvauja daugiau negu 300
Lietuvos įvairių krepšinio lygų teisėjų, komisarų ir sekretoriato darbuotojų.
IV. SPORTO PROJEKTŲ (PROGRAMŲ) VYKDYMO ANALIZĖ IR FINANSAVIMAS
2015 metais iš Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projekto VIII
Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių I etapo varžyboms organizuoti gauta 0,5 tūkst. Eur . Iš Alytaus
rajono savivaldybės projekto Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio
varžyboms organizuoti gauta 5,8 tūkst.Eur .
2016 metais iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo dviejų projektų finansavimui gauta
2,1 tūkst. Eur (IX Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių I etapo varžyboms organizuoti ir sporto
inventoriaus ir įrangos įsigijimui). Iš Alytaus ir Alytaus rajono savivaldybių Alytaus apskrities
bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio varžybų vykdymui gauta 5,8 tūks. Eur , Neformaliojo
švietimo programai mokinių atostogu metu vykdymui - 2,7 tūkst. Eur . Dalyvaudami futbolo
federacijos paramos fondo programoje „Užauginkime Ronaldo Lietuvai“ gavome futbolo vartus, vieną
trumpos sportinės aparangos komplektą ir 10 futbolo kamuolių.
Metai

Projektai

Finansavivimo

Lėšos (Eur)
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2015

2016

VIII Lietuvos seniūnijų sporto
žaidynių I etapo organizavimas
Alytaus apskrities bendrojo
ugdymo mokyklų klasių
krepšinio varžybos
Sportinio inventoriaus ir
įrangos įsigijimas
IX Lietuvos seniūnijų sporto
žaidynių I etapo organizavimas
Alytaus apskrities bendrojo
ugdymo mokyklų klasių
krepšinio varžybos
Programa „Užauginkime
Ronaldo Lietuvai“

šaltiniai
KKSD

500,00

Alytaus rajono ir
miesto savivaldybės

5792,40

KKSD

1622,00

KKSD

500,00

Alytaus rajono ir
miesto savivaldybės

5792,40

Lietuvos utbolo
federacijos paramos
fondas
Neformaliojo švietimo
Druskininkų
programa mokinių atostogu
savivivaldybė, tėvų
metu. Tarptautinė jaunųjų kalnų
lėšos
slidininkų stovykla.
Neformaliojo švietimo
Druskininkų
programa mokinių atostogu
savivivaldybė, tėvų
metu.
lėšos
Tarptautinė jaunųjų krepšininkų
stovykla.
Neformaliojo švietimo
Druskininkų
programa mokinių atostogu
savivivaldybė, tėvų
metu.
lėšos
Sporto sveikatos stovykla
Centro rankininkėms.

futbolo vartai, 1 komplektas
trumpos sportinės aparangos, 10
futbolo kamuolių.
1145,00

1059,00

480,00

Druskininkų savivaldybėje registruoti 20 sporto klubai ir 2 sporto viešosios įstaigos.
Centras koordinuoja sporto klubų veiklą. Vykdydami Druskininkų savivaldybės projektus, sporto
klubų nariai dalyvauja įvairiose regioninėse, nacionalinėse bei tarptautinėse varžybose atstovaudami
savivaldybę bei Lietuvą, rinktinių sudėtyse.
2016 metais iš Savivaldybės biudžeto sporto projektų finansavimui gauta ir panaudota 8,6
tūkst. Eur.
2016 metais iš Savivaldybės biudžeto sporto projektų finansavimui gauta ir panaudota 9,0
tūkst. Eur.
2016 m. sporto klubų finansavimas
Eil.
Nr.

Vykdytojas (organizacijos
pavadinimas)

1.

Laisvalaikio ir sporto klubas
„Planas“

2.

Asociacija futbolo klubas „FK
Druskininkai“

3.

Viešoji įstaiga „Sportbalt“

Projekto pavadinimas
„Tinklinio ir krepšinio
populiarinimas Druskininkų
savivaldybėje“
„Vaikų ir suaugusių futbolo bei
merginų rankinio plėtra
Druskininkuose“
Tarptautinis draugystės maratonas
„Druskininkai- Gardinas 2016“

Skirta suma iš
Savivaldybės
biudžeto lėšų (Eur.)
650

3000

1900
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4.

Druskininkų ėjikų klubas

5.

Visuomeninė organizacija
sporto klubas „Leipas“
Sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija „Druskininkų
viltis“
Druskininkų trečiojo amžiaus
universitetas

6.

7.

8.

9.

Viešoji įstaiga Druskininkų
vaikų ir jaunimo sporto klubas
„Drusportus“
Druskininkų miesto vaikų ir
jaunimo sporto klubas „Ateitis“

„Druskininkų ėjikų klubo tikslinė
pasiruošimo programa 2016 m.
sezonui“
„Leipalingio jaunimo bei vyresnio
amžiaus žmonių užimtumas“
„Neįgalaus siekis aktyvios, sveikos
gyvensenos link“

1500

„Druskininkų bendruomenės fizinio
aktyvumo ugdymas K. Dineikos
sveikatingumo parke“
„Tinklinio – olimpinės šakos –
vystymas ir populiarinimas
Druskininkų savivaldybėje“
„Jaunųjų krepšininkų rengimas“

300

Iš viso:

650
300

500

200
9000

Druskininkų savivaldybėje registruoti 20 sporto klubų ir 2 sporto viešosios įstaigos.
2016 m. sporto projektų konkurse finansavimas skirtas 9 sporto klubams. Vykdydami Druskininkų
savivaldybės projektus, sporto klubų nariai dalyvauja įvairiose regioninėse, nacionalinėse bei
tarptautinėse varžybose atstovaudami savivaldybę bei Lietuvą, rinktinių sudėtyse. Druskininkų ėjikų
klubo nariai Normantas Petriša, Marius Šavelskis atstovauja Lietuvą įvairiose lengvosios atletikos
varžybose. Klubas kiekvienais metais Druskininkuose organizuoja Tarptautines sportinio ėjimo
varžybas bei Lietuvos sportinio ėjimo 10 km čempionatą. Futbolo klubas „FK Druskininkai“
atstovauja Druskininkų savivaldybę LFF organizuojamose pirmenybėse bei rankinio varžybose.
Sporto klubas „Leipas“ vykdo mokinių ir suaugusių užimtumą Leipalingio seniūnijoje. Žmonių su
negalia integravimą į visuomenę per kūno kultūrą ir sportą vykdo sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrija „Druskininkų viltis“. Viešoji įstaiga „Sportbalt“ organizavo tarptautinį draugystės maratoną
„Druskininkai-Gardinas 2016“. Viešosios įstaigos Druskininkų vaikų ir jaunimo sporto klubo
„Drusportus“ tinklinio komanda dalyvavo Lietuvos tinklinio federacijos „B“ pogrupio čempionate. .
VEIKLOS APIBENDRINIMAS
2016 metais Centras dirbo vadovaudamasis Centro nuostatais, biudžeto lėšas naudojo
pagal paskirtį.

Direktorius

Vilmantas Matkevičius

Priedai:
1 priedas – Metinio veiklos plano 2016 metų rodiklių įgyvendinimo ataskaita.
2 priedas – Metinio veiklos plano 2016 metų biudžeto vykdymo ataskaita.
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Metinio veiklos plano ataskaitos 1 priedas
Metinio veiklos plano 2016 metų rodiklių įgyvendinimo ataskaita

Tikslo
kodas

Uždavinio
kodas

Priemonės
kodas

01

01

02

02

01

03

02

01

04

02

01

05

02

03

01

02

03

02

02

03

03

Veiklos
kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Indėlio kriterijai
Centro sporto projektų
01-01-02
finansavimas
Įvykdytas projektas Alytaus 02-01-03
apskrities bendrojo ugdymo
mokyklų klasių krepšinio
varžybos.
Įvykdytas projektas Kūno
02-01-04
kultūros ir sporto rėmimo
fondo projektas „VIII
Lietuvos seniūnijų sporto
žaidynių I etapo
organizavimas
Įvykdytas projektas „VII
02-01-05
Lietuvos seniūnijų sporto
žaidynių I etapo
organizavimas“
Žaidimų salės grindų
02-03-01
atnaujinimas, lakavimas
Dekompaktacijos įrenginio
02-03-02
įsigijimas
Kompiuterio įsigijimas
02-03-03

Mato
vienetas

Plano
reikšmė

Fakto
reikšmė

Įvykdymo
proc.

Vnt.

9

9

100

Vnt.

1

1

100

Vnt.

1

1

100

Vnt.

1

1

100

Vnt.

1

1

100

Vnt.

1

1

100

Vnt.

1

1

100

Paaiškinimas
dėl
nukrypimo
nuo
vertinimo
kriterijaus
plano
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02

03

04

02

03

05

02

03

06

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

01

01

01

03

01

01

01

04

02

01

01

02

01

02

02

02

01

02

02

02

Mokinių komandų
02-03-04
aprūpinimas sportine
apranga
Sportinio inventoriaus
02-03-05
įsigijimas
Medžiagų, ūkinio
02-03-06
inventoriaus įsigijimas
Proceso kriterijai
Centro veiklos programos
01-01-01
vykdymas
Suorganizuota vietinių ir
01-01tarptautinių sportinių
01-01
renginių
Centre kultivuojamos sporto
01-01šakos
01-02
Vaikų dalyvavusių Centro
01-01programose skaičius
01-03
Centro vaikų grupių skaičius
01-0101-04
Parengtos sporto šakų
02-01-01
ugdymo programos
Centro mokinių komandų
02-01-02
dalyvavimas nacionalinėse
sporto šakų varžybose
Parengta kvalifikacijos
02-02-01
kėlimo ir tobulinimosi
programa metams
Trenerių-sporto mokytojų
02-02-02
dalyvavimas tobulinimo
renginiuose

Kompl.

3

3

100

Vnt.

1

1

100

Vnt.

1

1

100

Vnt.

80

84

105

Skaičius

6

6

100

Skaičius

335

315

94

Skaičius

22

20

91

Vnt.

22

20

91

Vnt.

18

24

133

Vnt.

1

1

100

Skaičius

11

10

90,9

________________________________________
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Metinio veiklos plano ataskaitos 2 priedas

Veiklos numeris

Priemonės numeris

Uždavinio numeris

Tikslo numeris

METINIO VEIKLOS PLANO 2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA

Numatyta lėšų (EUR)
Veiklos
pavadinimas

Iš jų (finansavimo šaltiniai)*:

Iš viso

SL

VB

ES

Kita

351741

312900

23122

0

15719

351741
351741
351741
351741

312900
312900
312900
312900

23122
23122
23122
23122

0
0
0
0

15719
15719
15719
15719

01
01

Tikslas. Sudaryti tinkamas sąlygas įgyvendinti kūno kultūros ir sporto politiką
01
Uždavinys. Koordinuoti sporto organizacijų veiklą

01

01

01

01

01

01

Panaudota lėšų (EUR)

Įsisavin
ta lėšų
dalis
(proc.)

Veiklos
vykdytojas

Komentarai/
pastabos

Iš jų (finansavimo šaltiniai):

Iš viso
SL

VB

ES

Kita

351741

312900

23122

0

15719

100

351741
351741
351741
351741

312900
312900
312900
312900

23122
23122
23122
23122

0
0
0
0

15719
15719
15719
15719

100
100
100
100

Priemonės Druskininkų sporto centro veiklos programa

01

Druskininkų
sporto centro
veiklos
vykdymas

01
...
Iš viso priemonei:
01
...
Iš viso uždaviniui:
01 Iš viso tikslui:
IŠ VISO:

Druskininkų
sporto centro
bendruomenė

* Formoje pateikiami galimų finansavimo šaltinių pavydžiai. Pildant formas nurodomi aktualūs finansavimo šaltiniai suderinti su Finansų
ir apskaitos skyriumi.
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