AKMENES RAJONO SPORTO CENTRO
DIREKTORIAUS MANTO MAdIAUS
2019 METV VETKLOS ATASKATTA
2019-01-20 Nr. I
(data)

Naujoji Akmene
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
(TrumpaiaptariamosSvietimoistaigosstrateginioplanoir1stuigo
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

Akmenes rajono sporto centras organizuodamas
vadovavosi istaigos strateginiu veiklos planu, kurio tikslas

-

ir vykdydamas

savo veikl4 2Ol9 m.

numatyti kuo palankesnes s4lygas

vaikams, jaunimui ir visai rajono bendruomenei uZsiimineti k[no kultura

rezultatq. Prisideti prie atsakingo, pilietiSkai brandaus, moraliSkai

ir sportu, siekti sportiniq

ir

flrziSkai tvirto, sveiko,

pasirengusio gyventi modernioje informacineje visuomendje, gebandio saugiai jaustis
besikeidiandioje aplinkoje piliedio ugdymo.
Siekdami sudaryti kuo palankesnes s4lygas visiems Akmenes rajono moksleiviams lankyti mlsq
istaigos vykdomus uzsiemimais 2019 m. treniruotes buvo vedamos:

t

Naujojoje Akmeneje (Akmenes rajono sporto centro bazese, Sauletekio progimnazijos ir
Ramudiq gimnazijos sporto sal0se, stadionuose);

o
o
.
o

Akmeneje (Akmenes gimnazijos sporto ir treniruokliq salese, stadione);
Ventoje (Ventos gimnazijos sporto saleje ir stadione);
Papileje (Papiles S. Daukanto gimnazijos sporto saleje ir stadione);

Kruopiuose (Kruopiq pagrindines mokyklos sporto saleje ir stadione).
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Istaigos organizuojamq sportiniq varZybq ir sporto visiems renginiq skaidius, o kartu
dalyviq skaidius kasmet auga. 2019 metais orgunirarome ir vykdeme -aaugybg tradiciniq
ir
netradiciniq sportiniq renginiq ir varZybq: begimas skirtas Europos dienai pamineii,
vasaros futbolo
lyga, Akmenes rajono lauko teniso turnyras, naktinis krep5inio ir futboio 3x3
tumyras, naktinis
stalo teniso turnyras, Slepediq begimas, XXVII begimas iapileje
,,S. Daukanto takais,., begimas
,,Smuikelio ritmu 20l9" ir kt.

ir

Nauju iSSfrkiu tapo pirm4 kartq Naujosios Akmenes miesto Sventes proga organizuotos
naktines krepSinio, futbolo ir stalo teniso varZybos, kuriose dalyvavo
ivairaus amZiaus vaikai,
suaugusieji, senjorai ne tik is mlsq rajono, bet ir kitq salies miestq.

ir

Sudaromos s4lygos visai Akmenes rajono bendruomenei uZsiimineti fiziniu
aktyvumu

sportu' Pateikiame paskutiniqiq keturiq metq varZybq
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Akmends rajono sporto centro auklBtiniq dalyvavimas iempionatuose, turnyruose

ir

svarbiausi pasiekimai:

o

o
'

Gabriele Strodomskyte pateko i Lietuvos pajegiausiq jauniq TOp-12 Laidejqs4raS4.
IS 317
Lietuvos motenl reitinguotq Zaidejq ji uzima 35 pozicijE. 2o1g metais ji
tapo Lietuvos
rajonq grupes moterq vicedempione, Lietuvos rajonq grupes jaunimo (iki
21 metq)
vicedempiond, Akmenes rajono motenl dempione, Lietuvos jauniq (iki
lg metq)
asmeniniame dempionate i5kovojo 8 viet4, komandiniame dempionate
5 vietq (sportininkf
ruose stalo teniso mokytojas metodininkas Kgstutis Barauskas);

Karolina Kuznecova pateko i Lietuvos pajegiausiq jauniq TOP-12 zaidejy
s4ra54. IS 317
Lietuvos moterq reitinguotq Zaidejq ji uZima 36 pozicijq. 2}lg metais Karolinos
rySkiausios
pergales yra: Lietuvos rajonq grupes moterq pirmenybese 3 vieta,
Lietuvos rajonq grupes
jaunimo (iki 2l metq) pirmenybese 6 vieta, Akmenes rajono
moterq pirmenybese - 2
vieta, Lietuvos jauniq (iki 18 metq) asmeniniame dempion ate - 9 vieta, komandiniame
dempionate - 5 vieta (sportininkg ruoSe stalo teniso mokytojas
metodininkas Kgstutis
Barauskas);

o

o

Austeja Puzonaite Lietuvos vaikq uZdarq patalpq Lengvosios atletikos
dempionate, 600 m
begimo nurgtyje i5kovojo I vietE, Lietuvos vaikq lengvosios atletikos
dempionate 600 m
begimo rungtyje III viet4, Lietuvos vaikq lengvosios atletikos
,,Olimpiniq vildiq.,
dempionate rajonq grupeje 600 metrq begimo rungtyje I viet4 (sportininkg
ruo5e vyr.
lengvosios atletikos mokytojas Steponas Rink[nas);
Saule Statkute Lietuvos vaikq lengvosios atletikos
,,Olimpiniq vildiq,. dempionate rajonq
grupeje 200 metrq begimo rungtyje uZeme II viet4 (sportininkg
ruoSe vyr. lengvosios
atletikos mokyojas Steponas Rink[nas);

Dominykas Stankus Lietuvos vaikq lengvosios atletikos ,,Olimpiniq vildiq,, dempionate
rajonq grupeje Rutulio st[mimo rungtyje i5kovojo II viet4 (sportinink4 ruoSe vyr.
lengvosios
atletikos mokytojas Steponas Rinkflnas);
Arvydas Dainys 2019 m. Lietuvos Jauniq bokso dempionate, svorio kategorijoje iki 70 kg.
i5kovojo I vietE ir tapo Lietuvos jauniq bokso rinktines nariu. Dalyvavo 2019 m, Europos
jauniq bokso dempionate (sportininkq ruoSe vyr. bokso mokytojas Mantas
Madius);
Julius Balvodius 2019 m, Lietuvos jaunimo bokso dempionate, svorio kategorijoje iki 60 kg.
i5kovojo III viet4, tapo kandidatu i Lietuvos jaunimo bokso rinkting (sportininkE ruo5e vyr.
bokso mokytojas Mantas Madius);
Eimantas Liaugminas 2019 m. Lietuvos jaunimo bokso dempionate, svorio kategorijoje
iki
81 kg' iSkovojo III viet4, tapo kandidatu i Lietuvos jaunimo bokso rinkting (sportinink4
ruoSd vyr. bokso mokytojas Mantas Madius).

Akmen6s rajono sporto centro komandiniq sporto Sakq (futbolas ir krep5inis) aukl6tiniai
20lg
m. rajonui atstovavo ir atstovauja Siuose Lietuvos iempionatuose:

o

o

o
o

Lietuvos futbolo federacijos Siauliq apskrities vaikq futbolo Ul3(2006-2007 m.gim.),
Ul0
(2009 m. gim.) dempionatuose. Sportininkus ugdo futbolo mokytojai Adomas Mika,
Armando Tarlazis Dos Santos Vieira.
Lietuvos moksleiviq krep5inio lygos dempionatuose dalyvauja 4 komandos. Ul3 (2007 m.
gim.) bemiukq dempionate, krep5ininkus treniruoja vyr. mokytojas Evaldas Radionovas.
Mokytojo metodininko Sauliaus Momkausko aukletiniai dalyvauja U14 (2OO6m. gim.)
mergaidiq dempionate, U15 (2005 m. gim.) jaunudiq vaikinq dempionate, Ul6 (2004
m.
gim.) jaunudiq merginq dempionate.
Akmenes rajono krepSinio komanda Akmenes SC
-,,Grudita" Lietuvos regionq krep5inio A
lygos dempionate uZeme I I viet4 tarp l6 komandq.
Akmenes rajono futbolo komanda Akmenes SC FK,,Akmene" Lietuvos futbolo
federacijos III lygos Siauliq apskrities pirmenybese uZeme 7 vietqtarp l0 komandq.

Akmenes rajono sporto centro aukletiniq ir grupiq pokytis per paskutinius 5 metus.

4

Sporto centro aukletiniq skaiiius
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ildomai gautas finansavimas, parama sporto centro veiklai
Projekto, programos, konkurso u, t ito Sultirio,
iS kur gauta parama, pavadinimas

Gauta

Kam panaudotos lesos

parama,

Eur
I

Pasira5yta paramos sutartis

parama iS:

ir gauta fir"rr*e

AB

8447,2t

,,Akmenes
Euroautomatai

sportin inkq, mokytoj q, teisejq
maistpinigiams, inventoriui,

7,68.), UAB
( 107,00 eur.), Krediro unija Tikroji
viltis
(400,00 Eur.), UAB ,,Avastatos grupe.,
cementas"(54

I

prekems ir paslaugoms,

.praktikanto mokymq.

(88,83Eur.), UAB,,Monrela,,(1000,00 Eur.),
UAB ,,Kalvasta" (1000,00 Eur.), VMI (348,82

2.

Eur.), UAB ,,Saurida., (51,02 Eur.), Vytauto
didZiojo universitetas (33,g6 Eur.)
,,Judejimas sveikata,, (Akmenes rajono

Apdovanojimams,

3400,00

savivaldybes visuomenes sveikatos remimo
specialioji programa)

Apdovanojimams,
sportininkq, moky,toj q, teisej q
maistpinigiams ir transporto
iSlaidoms.

3.

ES,,Neformalus vaikq Svietimas,.

4.

,,

vasaroKlme sportuoclamr.. (Akmenes rajono
savivaldybes biudZeto le5omis fi nansuojami

60

r6.00
r000,00

sporto inventoriui isigyti
Sporto stovyklos dalyviq
maitinimas ir apgyvendinimas

Moksleiviq darbo uZmokestis

projektai vaikq social izacijai)
5.

Akmenes rajono uZimtumo programos
jgyvendinimas

2627,52

6.

20 I 9- I 0- I

I pasiraSyta sutartis s, Lien ros
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto

6502,00

ministerija del sporto projekto finansavimo
susijusio su sporto renginiq organizavimu.
Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2020_05_01
iki 2020-09-30.

Mokytojai ir jq kvatifikacija:
6

Bokso skyriuje 2019 metais dirbo I mokytojas:
vyr. mokytojas Mantas Madius;
Futbolo skyriuje 2019 metais dirbo 6 mokytojai:
mokytojas metodininkas Edmundas Liaudanskas, vyr. mokytoja J[rate Mickuviene, mokytojai
Justina Lalaite, Saulius PoSka ir Adomas Mika ir Armando TatrlazisDos Santos Vieira.
Kreplirrio skyriuje 2019 metais dirbo 4 mokytojai:
mokytojas metodininkas Saulius Momkauskas, vyr. mokytojai Rita Bei5iniene, Evaldas Radionovas
ir mokytojas Martynas Valters.
Lensvosios atletikos skyriuje 2019 metais dirbo 2 mokytojai:
vyr. mokytojai Steponas Rinklnas ir Raimonda Madiuviene.
Siato teniso skyriuje 2019 metais dirbo I mokytojas metodininkas Kgstutis Barauskas.
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Stiprybds

Silpnyb€s

o
o

Turima nuosava sporto baze.

o

o

Sekmingas sporlininkq dalyvavimas rajono,

.

Nepakankamai gera sporto baziq b0kle, del le5q
stokos remontui, bazes nepatrauklios rajono
gyventojams, ugdytiniams.
Nepakankamai finansuojamas sportas ir fizinis

tarptautiniuose
turnyruose, bei laimimos prizines vietos.

r

Nepritaikytos esamos sporto bazes neigaliems

o

Nepakankamas tevq Svietimas
aktyvumq ir sportq.

Reikalavimus atitinkantis sporto darbuotojq
iSsilavinimas.

Respublikinese varZybose,

o
o

Treniruotese dalyvauja jvairaus amZiaus grupiq
spotininkai.
lvairios sporto Sakos, grupes pagal poreikius ir
galimybes.

o Ceri dalykiniai rySiai su bendro lavinimo
mokyklomis ir fizinio aktyvumo specialistais.
r Didelis sporto renginiq intensyvumas.
o Rajono savivaldybes taryba ir administracija remia
r

o

ir sportq propaguojandiomis jstaigomis.
Grdsmds

7

Zmonems.

apie

fizin j

MaZejant vaikq skaidiui silpneja atranka
sporto Sakq grupes.

fizini aktyvum4 ir spol-t4.
Bendravimas su kitq miestq, Saliq fizini aktyvumq

Galimybds

aktyvumas.

i

Sporto bazes rekonstravimas, pletra (Naujosios

Del maZo gyventojq fizinio aktyvumo blogeja

Akmenes sporto rUmq renovacija, modernizavimas,
baseino statybos).

jq

Formuoti teigiam4 visuomenes poZiiiri i fizini
aktyvum4, kaip vienq i5 sveikatq grindZiandiq

Moksleiviq

pagrindq, ivairiomis priemonemis
ir

sveikata, o tai reikalauja vis didesniq iSlaidq
gydymui.

didinti

gyventojq fizini aktyvumE, darbingum4

ir jaunimo

nepakankamas

uZimtumas fiziniu aktyvumu ir sportu didina
neigiamus socialinius reiSkinius visuomeneje.
Nepakankama neigaliqjq integracija
sporta
skatina juos jaustis nepilnaverdiais visuomenes

i

gerinti

sveikatq.
a

Vykdyti prevencines programas.

nariais.

O

Dalyvavimas programose rengiant projektus,

Nepakankamas biudZeto leSq kiekis nesudaro
sqlygq iki galo igyvendinti fizinio aktyvumo ir

ieSkant papildomq leSq, pritraukiant remejus.

Pritraukti vidaus ir uZsienio investicijas
aktyvumq ir sportq.

i

fizin!

Organizuoti jvairius rajoninius, respublikinius ir

a

a

sporto programas.
Sporto bazes stoka.

a

Didejanti emigracija.

tarptautinius sporto ir fizinio aktyvumo renginius.

Didinti sporto mokytojq skaidiq uZtikrinant visq
mokyklinio amZiaus moksleiviq amZiaus tarpsniq

a

II

SKYRIUS

METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
ndiniai pra6iusig metq veiklos

1.

Metq uZduotys (toliau

-

uZduotys)

Siektini rczultatai

.1. Modernizuoti,
atnaujinti sporto
bazes, jq aplinkq,
ilgalaik! sporto
inventorig, kurti
ugdomqsias ir

prisides prie istaigos
veiklos populiarinimo ir
patrauklumo uZsiimineti

edukacines erdves;

sportu Akmenes rajone.

I

re: zultatai

Atnauj intos sporto bazes,
atnauj intos ir sukurtos
naujos edukacines erdves

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
vertinama, ar n ustatytos
uZduotys ivykdytos)
L l.l.Atlikti istaigai
priklausandiq ne maZiau nei
400 kv. m. ploto patalpq
kosmetinj remontq.
1.1.2. lrengti I ugdomqj4
erdvg Nauj osios Akmenes
sporto rumuose.

l.l.3. UZbaigti sporto
paskirties inZinerinio statinio
V. Kudirkos 9.29A,
Naujojoje Akmeneje
rekonstrukc ij q irengiant
dirbtines vejos aik5tg.

Pasiekti rezultatai ir jq

rodikliai

.

Atlikti istaigai

priklausandiq patalpq
kosmetiniai remontai:
Zaidimq sales
(529,31kv. m.);
Metodinio kabineto
(28,63 kv. m.);
Direktoriaus
pavaduotojos ugdymui
kabineto (22,17 kv.
m.);

1)

2)

3)

4)

Vyr. buhalteres
kabineto (22,5 kv. m.).
Viso 602,61 kv. m.
lrengta viena
ugdomoji patalpa

o

-

metodinis kabinetas.
Siekiant uZbaigti

o

sporto paskirties

inZinerinio statinio V.
Kudirkos g.29A,
Naujojoje Akmeneje
rekonstrukcij4 irengiant
dirbtines vejos aikStg 4
kartus raStu buvo kreiptasi
j LFF su pra5ymu skirti
dirbtine veia. Viename i5
8

LFF valdybos posedZiq
buvo nusprgsta2020 m.
dirbtines vejos dangq skirti
Siauliq apskridiai, kuri
2019-09-24 d. ra5tu Nr.
09-24 patvirtino, kad gaut4
DV dang4 skirs Akmenes
rajonui. Tikimes 5i
rekonstrukcijos projektq
uZbaigti 2020 metais,
Siekiant tinkamai
priZi[reti Naujosios
Akmenes miesto stadiono
vej4 (V. Kudirkos 29A)
buvo surastas remejas,
kuris skyre dvi tonas vejos
tr45q. Veja buvo patrgsta

o

pavasarj ir rudeni.

o Atnaujinti senieji
treniruokliai, kurie
naudojami lengvosios
atletikos ir bokso
skyriuose.
1.2. Mokytojq

kompetencijq
stiprinimais ir jaunq
specialistq

pritraukimas;

Sudaryti sqlygas
dalyvauti
special izuotuose

mokymuose pagal sporto
Sakas tai leis tobuleti ir

teikti patrauklias
Siuolaikiniam jaunimui

Sudaryti s4lygas, kad
mokytojai galetq iSklausyti ne
maZiau kaip 80 valandq
specializuotq mokymq.

Mokytojo idarbinimas.

K[no kult[ros ir sporto

Organ izuoj amos veiklos
vasaros atostogq metu:

sportine stovykla (l),
varZybos ir pirmenybes (2),
pagalba organizuojant m iestq
Sventg ( I ), sistemingas

vasaros atostogq
metu.

ivairiuose kval ifi kacij os
kelimo mokymuose,

ldarbinti

stiprinti !staigos darb4.

populiarinimas

dalyvauti 345 valandas

kursuose, sem inaruose.

paslaugas. Jaunq
specialistq pagalba

1.3. Akmends rajono
sporto centro
moksleiviq ir visq
rajono gyventojq
uZimtumo didinimas

Sudarytos s4lygos
mokytojams 2019 m.

treniruodiq vykdymas.

2

jauni mokytojai

(nuo 2019-03-18 d futbolo
ir nuo 2019-05-02 d.
krepSinio).
20 l9 m. vasaros atostogrl
metu buvo organizuojamos
Sios

veiklos:

l. Sportine stovykla 201908-t9 iki20t9-08-22;
2. Naujosios Akmenes
miesto Sventes metu 20 l9-

08-r2-2019-08-15

(tinklinis, naktinis stalo
tenisas, krepSinis, futbolas,
Slepediq begimas);
3. Pirmenybes vasaros
futbolo lyga lieposrugpj[dio menesiais;
4. Teniso pirmenybes

birZelio

-

rugpjridio

menesiais;

5. Visq vasaros atostogtl
metu sistemingas

1.4. UZtikrinti

Finansines ataskaitos

Pateiktos BiudZetas VS

9

treniruotes vede krepSinio
ir futbolo mokytoiai.
BiudZetas VS sistemoje

teisingq finansiniq
ataskaitq
formavimq

formuojamos BiudZetas
VS sistemoje

yra dalinai formuojamos

sistemoje suformuotos
ataskaitos.

ir pateikiamos atskaitos.
Finansines bDkles
ataskaitos nera

BiudZetas VS
sistemoje.

formuojamos (os
formuoj asi klaidingai),
nes ndra pilnai sutvarkyta
programa nuo 20 l7 m. 2018 m. Po Akmenes
rajono savivaldybes 20 I 9
m. lapkridio 19-20 d.

organizuotq mokymq su
programos specialiste i5
,,Nevda" ir konsultacij q
yra padaryta palanga.
Pilnai uZdaryti 2016 m. ir
tvarkomi uZdarymui
2017m. Sieksime toliau
geresniq rezultatq.
1.5. UZtikrinti

Tinkamai, teisingai ir
laiku parengtos ir
pateiktos Akmenes
rajono savivaldybei

efektyvq Akmen6s
rajono savivaldybei
nuosavyb6s teise
priklausanCio turto
valdymq.

.

nuosavybes teise

priklausandio turlo
valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo bei
Investicijq statistines
ataskaitos KS-02,
papildomai informuojant
apie pasikeitimus.

Pateiktos tinkamai, teisingai ir
laiku parengtos Akmenes

rajono savivaldybei
nuosavybes teise
priklausandio turto valdymo,

naudojimo ir disponavimo juo
bei Investicijq statistines
ataskaitos KS-02 (ketvirtines -

Akmenes rajono
savivaldybei nuosavybes
teise priklausandio turto
valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo bei
Investicij q statistines
ataskaitos KS-02 pateiktos

tinkamai, teisingai ir laiku.

iki 5 d. ataskaitiniam
ketvirdiui pasibaigus ir

- iki kovo 5 d.),
papildomai informuojant apie
pasikeitimus per 5 dienas.
metines

UZduofys, neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies d6l numatytq riziku (iei tokiu buvo
UZduotys

PrieZastys, rizikos

2.1

3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ldoma,.jei
buvo atlikta

I

svariu ista

veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos

3.1. R€m0jq paie5ka

ir projektin0 veikla organizuojant ir

vykdant istaigos veikl4;

o

Poveikis Svietimo istaigos veiklai

Pasira5yta paramos sutartis ir
gauta finansine parama u28447,21 Eur;

o

lgyvendinti du projektai
,,Judejimas sveikata" (Akmenes rajono
savivaldybes visuomenes sveikatos remimo
specialioji programa) ir,,Vasarokime
sportuodami" (Akmenes rajono savivaldybes
biudZeto le5omis finansuojami projektai vaikq
socializacijai), kuriq bendra verte 4400 Eur;

o

lykdytos programos:

ES

,,Neformalus vaikq Svietimas" ir Akmenes
rajono uZimtumo programa. Bendra
finansavimo suma 8643,52 Eur.
Papildomo fi nansavimo deka isigytas
maZavertis sportinis inventorius, aprangos,

l0

vykdyti sportiniai renginiai, rajono pirmenybes,

3.2. f staigos atstovavimas Akmen6s rajono sporto

prisideta prie Akmenes rajon4 reprezentuojandiq
krep5inio ir futbolo komandr; (RKL ir Futsal A
lyga) steigimo, dalinai prisideta prie Naujosios
Akmenes 70-medio sportiniq renginiq vykdymo,
vasaros laikotarpiu idarbinti trys rnoksleiviai.
Vadovaujantis sporto tarybos parengtu
Akmenes rajono sportininkq skatinimo apra5u,
pagal ivykdytus Olimpiniq sporro Sakq kriterijus
skatinamqsias premijas gavo ir Akmenes rajono
sporto centro aukletiniai ir mokytojai.
Organizuotas 2019 m. sportininkq ir
visuomenininkq pagerbimo vakaras, kurio metu
pamineti visi Akmenes rajone sport4 ir fizin!
aktyvumq populiarinantys fizinio aktyvumo,
sporto specialistai, sporto organizacijos,
bendrojo lavinimo mokyklos. Sukurto
skatinamojo apraSo ir metq renginio deka fizinis
aktyvumas ir sportas Akmenes rajone tampa vis
labiau matomas ir priimtinas visuomenei,
populiareja mokyklinio amZiaus moksleiviq
tarpe. Visa tai prisideda prie Akmenes rajono
sporto centro strateginio plano igyvendinimo.
Sis projektas yra nacionaline iniciatyva,
siekianti tobulinti ugdymo jstaigq vadybos
praktikq bei besimokandiqjq mokymosi kokybg.
kad mokyklq (profesinio mokymo, bendrojo ir
neformaliojo ugdymo), savivaldybiq ir
nacionalinio lygmens Svietimo lyderiai b[tq
labiau pasirengg inicijuoti ir rykdyti kokybinius
pokydius (inovacijas) savo organizacijose.
Projekto siekis - auginti Lietuvos Svietimo
profesinj kapital4, kuri sudaro sprendimq
priemimo, ZmogiSkasis ir socialinis kapitalas,
todel dalyvavimas 5iame projekte istaigos
bqndruomenei bus labai naudingas.

a;.ybof;

3.3. Dalyvavimas projekte ,,Lyderiq

Svietimo

taif.aiJ,, Xuri ,yXAo
ir mokslo ministerijos Svietimo apr[pinimo

centras.

4. Pakoreguotos
aKoreguotos pra6iusi
prac.iusig metu veiklos uzc
UZduotys

Siektinirezultatai

4.1

tokiu buvo) ir rezu tata
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir

jq rodikliai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATIJ VYKDANT UZ'DUOTIS
ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
5.

Pa

rezult

vykdant uZduotis isivertinimas
Pazymimas atitinkamas
langelis

UZduodiq ivykdymo apra5ymas

5.1. UZduotys ivykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vefiinimo

rodikiil

5.2. UZduotys is esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5'3. lvykdytos tik kai kurios uzduorys pagal sutafius verrinimo .oaiHil
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vgrtinimo rodiklius

6. Kompetencijos, kurias norCtq tobulinti

ll

Labai gerai

I

Gerai

f

E
Nepatenkinamai E
Patenkinamai

6.1 . Teisines kom
6.2. Vadovavimo ir

Illrektorlus
Mantas Matlus

(Svietirro

vadovo pareigos)

(prrrs",

,ee.O/.at)

(@

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SI TLYMAI
7. fvertinimas,

jo pagrindimas ir siiilymai:

Akmenes rajono sporto centro direktoriaus Manto Madiaus
veikla uL2019 m. vertinama labai gerai.

Pirmininkas Eligij us puzonas

(mokykloje-mokyklostarybos

-f

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje _
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotoj q atstovavim4 igyvendinanti s asmuo)

8. fvertinimas, jo pagrindimas

ffi,i,

f2

16

@arrffi

t!U! Pci >ctpfi9 Zce:>- Ol-z >
lvarAaii.lara.ae; (d"t.)

ir siulymai:

--G"rrs.r)

pareigas jgyvendinanCios institucijos

(vardas ir pavarde)

(data)

(dalininkq susirinkimo) jgalioto asmens
pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos
ivertinimas

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitq inetq uZduotys
nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduot
UZduotys

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar
nrrcfqf\/f^a',i.1"^+.,-

ir projektind
veikla organizuojant, vykdant ir
9.1. R€m€jq paieSka

pldtojant istaigos veikl4;

Surasti remejai ir parengti
fi nansuojam i proj ektai prisides
prie istaigos vykdomq veiklq.

i,^,1.1,,r^^\

Kreipimaisi i Akmenes rajone
veikiandias imones (4 kreipimaisi) su
pra5ymu paremti istaigos
organizuojamus sporto renginius, bei
Lietuvos dempionatuose
dalyvaujandias komandas,
pasiraSomos paramos sutartis

(l).

Parengtq ir igyvendintq projektq
finansuojamq ne iS istaigos biudZeto
skaidius (2 projektai).

9.2, Akmends rajono 2020 m.
sportininkq ir visuomenininkg

Apjungti ir susistem intai
pagarsinti Akmenes raione

t2

GruodZio menesi suorganizuotas
renginys .AS frayltu SpoRTA!..

pagerbimo vakaro organizavimas;

fizini aktyvum4 ir sportq
populiarinandius specialistus,
organizacijas, paskatinti
geriausius rezultatus
pasiekusius Akmenes rajono
sportininkus, trenerius Salies,
Europos ir Pasaulio
dempionatuose, bendroj o

9.3. Mokytojq kompetencijq

stiprinimas ir jaunq specialistq
pritraukimas;

lavinimo mokyklu Zaidynese.
Sudaryti sqlygas dalyvauti
specializuotuose mokymuose
pagal sporto tai leis tobuleti ir
teikti patrauklias Siuolaikiniam

jaunimui paslaugas. Jaunq

Sudaryti sqlygas, kad mokytojai
galetq iSklausytine maZiau kaip 100
valandq specializuotq mokymq.
Mokytojo idarbinimas.

special istq pagalba stiprinti
istaisos darba.

9.4. AkmenOs rajono sporto centro

K[no kult[ros ir sporto

moksleiviq ir visq rajono gyventojq
uZimtumo didinimas vasaros

Organizuojamos veiklos vasaros

populiarinimas

atostogq metu:

sportine storykla

atostogq metu.

(I

), varibos ir

pirmenybes (2), pagalba

organizuojant Naujosios Akmenes
miesto Sventg (l), sistemingas
treniruodiq vykdymas.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
ildoma suderinus su Svietimo

10.1

.

t0.2.
r0.3.

vadovu

nkamas savivaldybes finansavimas.

mai arba visiSkai nefinansuoti
iStekliu trlkumas.

(Svietimo jstaigos savininko teises ir
pareigas !gyvendinaneios institucijos

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

(data)

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

SusipaZinau.
Akmenes rajono sporto centro direktorius

Mantas Madius

(paraSas)

(data)
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