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Valstybinių ir savivaldybių švietimo 

įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) 

vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų veiklos 

vertinimo nuostatų 

1 priedas 

______________________Akmenės rajono sporto centras_____________________ 

(švietimo įstaigos pavadinimas) 

______________________Mantas Mačius_______________________ 

(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

2023-01-20  

(data) 

________Naujoji Akmenė_______ 

(sudarymo vieta) 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

1. Mokinių skaičiaus kaita pagal programas (2021-2022 m. m.) 

 

Vykdomos programos 
Mokinių skaičius m. 

m. pradžioje 

Mokinių skaičius m. 

m. pabaigoje 

Boksas MU2  13 13 

Futbolas PR1  Nauja grupė nuo 

vasario mėn. 

18 

Futbolas PR2 (Naujoji Akmenė) 17 16 

Futbolas PR2 (Akmenė) 16 16 

Futbolas MU1 20 17 

Futbolas MU2 (Naujoji Akmenė) 17 16 

Futbolas MU2 (Venta) 17 18 

Futbolas MT1  16 16 

Futbolas MT1 Nauja grupė nuo 

spalio mėn. 

16 
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Krepšinis PR1 15 18 

Krepšinis PR2 15 19 

Krepšinis MU1 15 17 

Krepšinis MU2 15 15 

Krepšinis MU5 Nr.1 14 14 

Krepšinis MU5 Nr.2 14 14 

Lengvoji atletika MU1 (Akmenė) 11 13 

Lengvoji atletika MU1 ( Naujoji Akmenė) 10 10 

Stalo tenisas PR2 14 16 

Stalo tenisas MT1 6 8 

 

2. Mokinių dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, festivaliuose, varžybose : 

 Dalyvių sk. Laimėtojų sk. 

Rajono 

XXVI-asis Akmenės rajono STK „Mažoji 

raketė“ turnyras 

7 2,3 8, 10, 11, 12 ir 14 vietos 

Akmenės rajono mero taurė. Stalo teniso 

turnyras, profesionalų grupė. 

4 1 moksleivė 4-5 vieta, 1 moksleivė 13-

16 vieta, 1 moksleivė 23, 1 moksleivė 24 

vieta. 

XXIX Tradicinis bėgimas ,,Simono 

Daukanto takais“ 

(skirtingos amžiaus grupės) 

78 1, 2,2,3,1 ir 2 vietos 

Akmenės rajono salės futbolo turnyras 

„Mero taurei laimėti“ 

48  

„Akmenės rajono laisvalaikio lyga“ 

Moksleivių ir suaugusiųjų grupėse 

136 1 vieta 12 moksleivių; 

2 vieta 12 moksleivių; 

3 vieta 12 moksleivių. 

Akmenės rajono  stalo teniso pirmenybės 15 1 ir 2 asmeninėse 

1, 2 ir 3 merginų dvejetuose 

3 vieta vyrų dvejetuose 

1 ir 2 vietos mišriuose dvejetuose 
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Akmenės rajono stalo teniso kalėdinis 

turnyras ( skirtingose amžiaus grupėse) 

 5, 8, 9, 11, 12, (2008-2010 m. g. grupė); 

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (2011 m.  g. ir 

jaunesnių grupė). 

Regiono 

Šiaulių apskrities vaikų ,,Citma“ lyga (U10, 

U12, U14, futbolas) 

52 20 moksleivių  U10 III vieta 

16 moksleivių U12 IX vieta 

16 moksleivių U14 II vieta 

Šiaulių lengvosios atletikos varžybos ,,Visu 

greičiu pirmyn“ 

11 6 vieta (šuolis į tolį, vaikinai), 

4 vieta (rutulio stūmimas, merginos), 

1 ir 3 vietos (rutulio stūmimas, vaikinai), 

1 vieta (šuolis į tolį, vaikinai), 

14 vieta (600 m. bėgimas merginos), 

1 vieta (200 m. bėgimas merginos), 

18 vieta (60m vaikinai) 

Šiaulių miesto lengvosios atletikos atviras 

vaikų čempionatas  

8 21 vieta (200 m bėgimas mergaitės), 

8 vieta (rutulio stūmimas mergaitės), 

5 vieta (1000 m bėgimas mergaitės), 

2 ir 5 vietos (1000 m bėgimas 

berniukai), 

4 vieta (šuolis į aukštį mergaitės), 

11 ir 14 (vietos 600 m bėgimas 

mergaitės) 

Šiaulių miesto lengvosios atletikos jaunių ir 

jaunučių atviri čempionatai 

15 3 vieta (100 m bėgimas jaunutės), 

2 ir 18 vietos (200 m bėgimas jaunutės), 

7 vieta (400 m bėgimas jaunutės), 

6 vieta (800 m bėgimas jaunutės), 

5 vieta (800 m. bėgimas jaunučiai), 

2 ir 3 vietos (1500 m bėgimas jaunučiai), 

8 vieta (šuolis į aukštį jaunutės), 

3 vieta (šuolis į tolį jauniai),, 
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1 vieta (trišuolis jauniai), 

3 ir 5 vietos (disko metimas jauniai), 

6 vieta (rutulio stūmimas jaunuč., 4 kg), 

1 vieta (rutulio stumimas jauniai, 5 kg.) 

Respublikos 

2021-2022 m.. Lietuvos moksleivių 

krepšinio lygos čempionatas (U13 berniukų, 

U15 vaikinų, U17 vaikinų, U18 vaikinų, U18 

merginų) 

62 U13 E komanda- 7 vieta 

U15 B komanda- 8 vieta 

U17 B komanda- 6 vieta. 

U18 B vaikinų komanda- 5 vieta 

U18 B merginų komanda-  1 vieta 

2022 m. Lietuvos Respublikos rajonų 

jaunimo bokso čempionatas, 2022.02.02-05, 

Jonava. 

6 5 vieta svorio kat. iki 63 kg. 

2 vieta svorio kat. iki 67 kg. 

3 vieta svorio kat. iki 71 kg. 

2 vieta svorio kat. iki 75 kg. 

2 vieta svorio kat. iki 86 kg. 

2 vieta svorio kat. virš 92 kg. 

2022 m. Lietuvos vaikų (gim. 2008 m. ir 

jaun.) lengvosios atletikos olimpinių vilčių 

čempionatas rajonų grupėje 

6 4 ir 13 vietos (1000 m. bėgimas 

berniukai), 

13 ir 23 vietos (600 m. bėgimas 

mergaitės), 

5 vieta (šuolis į tolį), 

5 vieta (1000 m. mergaitės). 

2022 m. Lietuvos rajonų jaunių ir jaunimo 

lengvosios atletikos čempionatas 

7 1 ir 6 vietos (rutulio stūmimas jauniai), 

2 ir 8 vietos (trišuolis jauniai), 

8 vieta (šuolis į tolį jauniai) 

2022 m. Lietuvos lengvosios atletikos jaunių 

čempionatas 

2 5 ir 16 vietos (rutulio stūmimas vyrams) 

2022. Lietuvos vaikų (gim. 2009m. ir jaun.) 

uždarų patalpų lengvosios atletikos 

čempionatas 

7 13 ir 20 vietos (600 m bėgimas 

mergaitės), 

10 vieta (1000 m bėgimas mergaitės), 
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11 vieta (rutulio stūmimas mergaitės), 

25 vieta (200 m bėgimas berniukai), 

33 vieta (200 m bėgimas mergaitės). 

2022 m. Lietuvos lengvosios atletikos 

jaunimo čempionatas 

1 9 vieta (šuolis į tolį vyrams) 

2022 m. Lietuvos lengvosios atletikos jaunių 

(2003 m. g.) čempionatas 

2 17 ir 23 vietos 

2022 m. Lietuvos stalo teniso suaugusiųjų 

asmeninis čempionatas 

2 1 moksleivė 13-16 vieta, 1 moksleivė 

17-24 vieta 

2022 m. Lietuvos stalo teniso pajėgiausių 

jaunių (2003 m. gim.) TOP-12 pirmenybės 

1 9 vieta 

2021-2022 m. Lietuvos stalo teniso moterų 

komandinio čempionato. Aukščiausia lyga 

2 2 moksleivės 6 vieta 

2022 m. Lietuvos jaunučių bokso 

čempionatas 

2 3 vieta svorio kat. iki 42 kg. 

5 vieta svorio kat. iki 54 kg. 

2022 metų Lietuvos stalo teniso rajonų vaikų 

čempionatas, 2011 m. g. ir jaunesni, zonose. 

Berniukai 

4 3,4,7 ir 9 vietos 

2022 metų Lietuvos stalo teniso rajonų vaikų 

čempionatas, 2011 m. g. ir jaunesni, zonose. 

Mergaitės 

6 4 vieta 

Tarptautiniai  

Tarptautinės bėgimo varžybos 

,,GINTARINĖ JURMYLĖ“ 2022 m.. 

Lietuvos rudens atviras kroso čempionatas ir 

jaunimo pirmenybės. 

15 2 vieta (2012 ir jaun. berniukai) 

15, 30 ir 46 vietos (gim. m. 2008-2011 

mergaitės) 

9, 29 ir 44 vietos (2008-2011 m. 

berniukai) 

19 ir 29 vietos (2006-2007 jaunutės) 

16 ir 17 vietos (2004-2005 jauniai) 

 

3. Strateginių tikslų įgyvendinimas:  

Strateginis 

tikslas 
Rodikliai, įrodantys, kad tikslas pasiektas 

Pastabos 

(priemonė 

pilnai 

įvykdyta/ iš 

dalies 
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įvykdyta/ 

neįvykdyta) 

1. Plėtoti 

fizinį aktyvumą 

ir sportą, 

sudaryti 

palankią 

aplinką 

bendrojo 

lavinimo 

moksleiviams 

ir rajono 

gyventojams 

fizinio 

aktyvumo 

užimtumui  ir 

sportui bei 

sveikatos 

stiprinimui. 

Strateginis tikslas yra tęstinis ir ilgalaikis. Kad fizinis aktyvumas ir sportas taptų 

svarbiu kiekvieno rajono gyventojo poreikiu, įvairių socialinių sluoksnių gyventojai 

buvo skatinami būti fiziškai aktyviais ir sportuoti, siekiama kuo daugiau gyventojų 

įtraukti į savarankiškus ir organizuotus sporto užsiėmimus, sportinius renginius 

visiems, varžybas ir iš atrinktų pajėgiausių sportininkų formuoti stipriausios sudėties 

rajono komandas. 

Dalyvauta federacijų organizuojamuose šakų čempionatuose bei organizuoti 

tradiciniais tapę ir nauji sporto  renginiai.  

Tikslo uždaviniai ir pasiektos priemonės:  

1) Organizuoti, vykdyti sportiniai renginiai, varžybos, turnyrai: 

✓ Sausio 7 d. salės futbolo turnyras sausio 13 d. paminėti. (2014-2013 m. ir 

jaun.); 

✓ Sausio – kovo mėn. Akmenės rajono salės futbolo turnyras „Mero taurei 

laimėti“; 

✓ Vasario 18 d.1x1 Playstation futbolo turnyras; 

✓ Vasario 26 d .Akmenės rajono  stalo teniso pirmenybės; 

✓ 11 km. bėgimas-ėjimas. Kovo 11 dienai paminėti ,,Laisvės žingsniais“‘ 

✓ Kovo 23 d. vaikų stalo teniso I turas SC taurei laimėti; 

✓ Balandžio 13 d. vaikų stalo teniso II turas SC taurei laimėti; 

✓ Balandžio 20 d. 1x1 krepšinio turnyras; 

✓ Balandžio 30 d. vaikų futbolo turnyras  - (U-7); 

✓ Gegužės 4 d. vaikų stalo teniso III turas SC taurei laimėti ir finalas; 

✓ Gegužės 11 d. bėgimas ,,Rasos tvenkinio takais ,,Europos dienai paminėti“; 

✓ Gegužės 11 d. 1x1 futbolo turnyras; 

✓ Gegužės 18 d. turnyras „Krepšinis su šeima“; 

✓ Gegužės 20 d. turnyras “Futbolas su šeima”; 

✓ Gegužės 27 d. bokso turnyras „Žemaitijos lyga“; 

✓ Birželio 11 d. „ Bėgimas smuikelio ritmu 2022“; 

✓ Gegužės 22 d. Akmenė CUP 2022 futbolo turnyras  (U-10); 

✓ Liepos 1 d. futbolo turnyras 2x2; 

✓ Akmenei – 490 ,, Visi keliai veda į Akmenę“ futbolo ir teniso  turnyrai; 

✓ Rugpjūčio 13 d. Lietuvos mažojo futbolo 7x7 čempionato 9-11 turai 

✓ Rugpjūčio 20-27 dienomis vyko Naujosios Akmenės miesto šventės sporto 

renginiai: Teniso turnyras, Tinklinio 4x4 turnyras, Futbolo 3x3 turnyras, 

Krepšinio 3x3 turnyras, Akmenės rajono stalo teniso pirmenybės; 

✓ Rugsėjo 30 d. tradicinis XXX  bėgimas „S.Daukanto takais“; 

✓ Rugsėjo- spalio mėnesiais „Akmenės rajono laisvalaikio lyga“ 

moksleivių ir suaugusiųjų grupėse. 

✓ Lapkričio 11 d. ,,Naktinis pėsčiųjų žygis aplink Naująją Akmenę“; 

Pilnai 

įvykdyta. 
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✓ Lapkričio 15 d. Stalo teniso „ Akmenės SC rudens taurė 2022“; 

✓ Gruodžio 18 d. ,, Akmenės rajono stalo teniso kalėdinis turnyras“ 

✓ Gruodžio 20 d. Geriausių metų sportininkų pagerbimo ir apdovanojimų 

vakaras ,, 2022 m Akmenės rajono sportininkų, sporto visuomenininkų ir 

sporto rėmėjų apdovanojimų ir padėkos vakaras“; 

2) Vykdytos Lietuvos mokyklų žaidynės (LMŽ, Akmenės rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų moksleiviams: 

 

✓ 2022-11-10 Akmenės rajono bendrojo ugdymo įstaigų mokinių 2012 m. gim. 

ir jaun. kvadrato varžybos; 

 

✓ 2022-11-17 Akmenės rajono bendrojo ugdymo įstaigų mokinių 2010 m. gim. 

ir jaun. mergaičių kvadrato varžybos. 

 

✓ 2022-11-17 Akmenės rajono bendrojo ugdymo įstaigų mokinių 2010 m. gim. 

ir jaun. berniukų kvadrato varžybos. 

✓ 2022-11-23 Akmenės rajono bendrojo ugdymo įstaigų mokinių (2010 m. gim. 

ir jaun.) mergaičių futbolo varžybos. 

✓ 2022-11-23 Akmenės rajono bendrojo ugdymo įstaigų mokinių (2010 m. gim. 

ir jaun.) mergaičių futbolo varžybos. 

Zoninės LMŽ: 

✓ 2022 m. gruodžio 2 d. LMŽ bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių 

zoninės (mergaičių) gim. 2008 m. ir jaun. futbolo 5x5 varžybos. 

✓ 2022 m.  gruodžio 8 d.  LMŽ zoninės 2012 m. gim. ir jaun. kaimo 

vietovių moksleivių kvadrato varžybos . 

✓ 2022 m.  gruodžio 9 d.  LMŽ bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių 

zoninės (berniukų) gim. 2010 m. gim. ir jaun. futbolo 5x5 varžybos. 
Šio strateginio tikslo pasiekimai buvo vertinami efekto kriterijais: 

• Organizuotai, reguliariai sportuojančių skaičiumi (sporto centro auklėtinių 

skaičiumi). 

Akmenės rajono sporto centre 2022 metais 18 ugdymo grupių užsiėmimus 

lankė 236 auklėtiniai. Krepšinio, futbolo, stalo teniso, bokso ir lengvosios 

atletikos sporto užsiėmimus iki 2022 m. rugpjūčio 29 d. vedė 10 mokytojų, 

nuo 2022 m. rugsėjo 30 d. iki 2022 m.  gruodžio 31 d.  vedė 9 mokytojai. 
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• Vykdytų sporto renginių bei dalyvių renginiuose skaičiumi 

 

 

 

 

 

2.  

Sudaryti 

sąlygas visiems 

norintiems 

sportuoti, 

ugdyti 

Tikslui pasiekti numatyti uždaviniai: 

• Vykdyti ugdymo procesą pagal neformaliojo švietimo ir formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo sporto krypties programas, suteikiančias 

papildomą kompetenciją; 

• Užtikrinti ugdymo kokybę, stebėti ir analizuoti mokinių pažangą, 

Pilnai 

įvykdyta. 

24

120
110

18
30

12

96 91

22 23
13

103
88

22 23
12

102

80

22 20

Boksas Futbolas Krepšinis Stalo tenisas Lengvoji atletika

Auklėtinių skaičius pagal sporto šakas

2018/19 m. 2019/20 m. 2020/21 m. 2021/22 m.

147

184

132

166

205

0

50

100

150

200

2018 2019 2020 2021 2022

Renginių skaičius 

4452 4714

2864 3250

6150

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2018 2019 2020 2021 2022

Dalyvių skaičius renginiuose



9 

 

talentingus 

sportininkus, 

deramai 

atstovauti 

rajoną ir 

Lietuvą 

įvairaus rango 

varžybose. 

 

 

vykdyti neformaliojo vaikų švietimo kokybės įsivertinimą; 

• Sudaryti sąlygas visiems Akmenės rajone norintiems siekti sportinių 

rezultatų nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos; 

• Ieškoti tobulesnių skatinimo formų ne tik sportininkams, bet ir juos 

ugdantiems mokytojams; 

• Siekti ir toliau atnaujinti turimas sporto bazes (stadiono bėgimo takų 

atnaujinimas, lengvosios atletikos sektorių atnaujinimas, pilnų matmenų 

futbolo aikštės rekonstrukcija, Naujosios Akmenės sporto rūmų ir baseino 

renovavimas), bei ieškoti galimybių statyti naujas. 

Šio strateginio plano tikslo pasiekimai buvo vertinami šiais efekto kriterijais: 

 

• Centro auklėtinių ir grupių komplektų skaičius 2022 m.  

Grupės/ mokinių skaičius Strateginiame plane planuotas ir 

pasiektas skaičius 

Strateginiame veiklos plane planuotas ir 

pasiektas kriterijus 

 2022 planuotas 2022 pasiektas 

PR (pradinio rengimo)/ 

mokinių skaičius 
9/130 6/95 

MU (meistriškumo 

ugdymo)/ 

mokinių skaičius 

10/120 10/137 

MT (meistriškumo 

tobulinimo)/ 

auklėtinių skaičius 

2/32 2/32 

 

• 2022 m. buvo atliktas įstaigos vidinis įsivertinimas pasiekimų ir pažangos 

srityje.  

 

Anoniminio anketavimo metu gauti duomenys iš moksleivių, tėvų (globėjų rūpintojų) 

ir mokytojų skelbiami  

įstaigos svetainėje: 

http://www.akmenesc.lt/apklausos/  

 

• Centro auklėtinių skaičius pagal vietoves 

 

 
• Lietuvos ir tarptautiniuose visų sporto šakų ir amžiaus grupių čempionatuose 

laimėtų medalių skaičius. 

 2022 metais Akmenės rajono sporto centro auklėtiniai dalyvavo visuose metų 

pradžioje numatytuose dalyvauti į federacijų varžybų kalendorius įtrauktuose Lietuvos 
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čempionatuose. Lietuvos čempionatuose mūsų auklėtiniai iškovojo 10 medalių: 

✓ Akmenės rajono sporto centro lengvosios atletikos skyriaus sportininkas 

Kostas Kundrotas  Lietuvos jaunių lengvosios atletikos čempionate 2022-06-16 

iškovojo 2 vietą (šuolis į tolį vyrams). Tik 22 dalyviai iškovoję teisę jame dalyvauti, 

Vilnius. 

✓ 2022 m. Lietuvos Respublikos rajonų jaunimo bokso čempionate, 

2022.02.02-05, Jonava, iškovoti 5 medaliai: 

N. Partikas, 2 vieta svorio kat. iki 67 kg.; D. Paulauskas, 3 vieta svorio kat. iki 71 kg.; 

I.Mažulis, 2 vieta svorio kat. iki 75 kg.; N. Kondrašovas, 2 vieta svorio kat. iki 86 

kg.;D. Bielskis, 2 vieta svorio kat. virš 92 kg. 

✓ Akmenės SC merginų krepšinio komanda MKL U18 B čempionate tapo 

nugalėtoja 2022-04-01, 02, 03 Ukmergėje, dalyvavo 9 komandos, mūsų 

komandą atstovavo 6 sportininkės (Liveta Novogreckytė, Augustė Jadenkutė, 

Agnė Birontaitė, Ugnė Birontaitė, Kornelija Siliūtė, Jogilė Dovidauskaitė). 

✓ Lietuvos rajonų jaunių ir jaunimo lengvosios atletikos čempionate 2022-01-

07, Klaipėdoje ,Akmenės rajono sporto centro lengvosios atletikos sporto šakos 

sportininkas Dominykas Stankus laimėjo I vietą (5 kg rutulio stūmimas jauniai). 

✓ Lietuvos rajonų jaunių ir jaunimo lengvosios atletikos čempionate 

2022-01-08, Klaipėdoje, Akmenės rajono sporto centro lengvosios atletikos 

sporto šakos sportininkas Kostas  Kundrotas užėmė II vietą (šuolis jauniai). 

✓ 2022 m. Lietuvos jaunučių bokso čempionate, svorio kategorijoje iki 42 kg.  

Akmenės rajono sporto centro auklėtinis Kajus Kasiliauskas  iškovojo  III vietą 

(2022.05.24-28, Šiauliai); 

 

Amžiaus grupė 

(Lietuvos 

čempionatai, 

pirmenybės 

Iškovotų medalių skaičius 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

Vaikų - 4 1 - - 

Jaunučių 2 - 1 1 1 

Jaunių 1 1 - 6 2 

Jaunimo  - 3 2 1 7 

Suaugusiųjų 2 2 - 1 - 

Viso: 5 10 4 9 10 

 

• Investicijos į sporto bazių plėtrą. 

2022 m. IV ketv. Naujosios Akmenės dirbtinės vejos miesto stadione 

(V. Kudirkos g. 29A) įrengta tribūnų stoginė, kurios vertė 33 999.79 Eur. 

Naujosios Akmenės natūralios vejos miesto stadione (V. Kudirkos g. 

29A) atlikti vejos atnaujinimo darbai: vejos skarifikavimas, smėlio įterpimas, vejos 

atsodinimas, volavimo, tręšimo ir kiti darbai (įsigyta prekių už 1127 Eur. bei gauta 

trąšų ir smėlio parama). 

Pratęsta nuomos sutartis Nr. SS-10 pagal, kurią nuomojamas mobilus 

konteineris sportininkų persirengimui ir daiktų saugojimui nuo blogų oro sąlygų. 

Konteineris įrengtas dirbtinės vejos futbolo aikštėje (V. Kudirkos g. 29A, Naujoji 

Akmenė). 
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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. Organizuoti 

Akmenės rajono 2022 

m. sportininkų ir 

sporto visuomenininkų 

pagerbimo vakarą. 

1.1.1. Pagerbti 

Akmenės rajono fizinį 

aktyvumą ir sportą 

populiarinančius 

specialistus,  ir 

organizacijas, 

paskatinti geriausius 

rezultatus pasiekusius 

Akmenės rajono 

sportininkus ir 

trenerius, mokytojus. 

1.1.1.1. Suorganizuotas 

renginys Naujosios Akmenės 

kultūros rūmuose 2022 m. 

gruodžio mėnesį. 

2022-12-20 Naujosios Akmenės 

kultūros rūmuose suorganizuotas 

Akmenės rajono 2022 m. 

sportininkų ir sporto 

visuomenininkų pagerbimo 

vakaras: 

https://www.akmene.lt/naujienos/

akmenes-rajono-sportininku-

sporto-visuomenininku-remeju-

apdovanojimu-ir-padekos-

vakaras/5049 

 

1.2. Tobulinti įstaigos 

veiklos kokybę 

pasiekimų ir pažangos 

srityje. 

1.2.1. Nuolatinė 

ugdytinių 

individualios 

pažangos analizė. 

1.2.1.1. Du kartus per metus 

(05-06 mėn. ir 09-10 mėn.) 

atliktas visuotinis įstaigos 

moksleivių fizinio pajėgumo 

patikrinimas (EUROFITO 

fizinio pajėgumo testas). 

1.2.1.2. III ketvirčio antrą 

mėnesį ir IV ketvirčio 

paskutinį mėnesį  pedagogų 

tarybos posėdžiuose aptarti 

mokinių individuali pažangą. 

1.2.1.3. Iki 2022-04-30 

atliktas vidinis įsivertinimas 

(anketavimas) pasiekimų ir 

pažangos srityje. 

1.2.1.1.1. Atlikti planuoti 

visuotiniai įstaigos moksleivių 

fizinio pajėgumo testavimai. 

Testavimai organizuoti 2022 

birželio 6 -10 dienomis ir spalio 

10-14 d. centralizuotai Naujosios 

Akmenės miesto natūralios ir 

dirbtinės vejos futbolo aikštėse 

(V. Kudirkos g. 29A). 

1.2.1.2.1. Pedagogų tarybos 

posėdžiuose 2022-08-31 Nr.5 ir 

2022-12-16 Nr.7 

1.2.1.3.1. Atliktas anketavimas 

pasiekimų ir pažangos srityje. 

Anketavimas vykdytas per IT 

platformą ir dėl nedidelio 

aktyvumo skelbtas pakartotinai 

net tris kartus (pratęsta iki 2022-

12-20). 

Vadovaujantis LR Švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2019 

m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-

342 „Dėl neformaliojo vaikų 

švietimo ir jo teikėjų veiklos 

kokybės užtikrinimo metodikos 

patvirtinimo“ pagal 2 priedą 

2022-09-05 atliktas įstaigos 

neformaliojo vaikų švietimo 

kokybės rodiklių įsivertinimas. 

https://www.akmene.lt/naujienos/akmenes-rajono-sportininku-sporto-visuomenininku-remeju-apdovanojimu-ir-padekos-vakaras/5049
https://www.akmene.lt/naujienos/akmenes-rajono-sportininku-sporto-visuomenininku-remeju-apdovanojimu-ir-padekos-vakaras/5049
https://www.akmene.lt/naujienos/akmenes-rajono-sportininku-sporto-visuomenininku-remeju-apdovanojimu-ir-padekos-vakaras/5049
https://www.akmene.lt/naujienos/akmenes-rajono-sportininku-sporto-visuomenininku-remeju-apdovanojimu-ir-padekos-vakaras/5049
https://www.akmene.lt/naujienos/akmenes-rajono-sportininku-sporto-visuomenininku-remeju-apdovanojimu-ir-padekos-vakaras/5049
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1.3. Užtikrinti 

efektyvų įstaigos 

valdymą. 

1.3.1. Parengti įstaigos 

veiklą 

reglamentuojantys 

dokumentai 

užtikrinantys įstaigos 

ūgtį. 

3.3.1.1. Akmenės rajono 

savivaldybės tarybai tvirtinti 

parengti atnaujinti įstaigos 

nuostatai. 

3.3.1.2. Sudaryta galimybė į 

pradinio rengimo grupes 

įtraukti specialiųjų ugdymosi 

poreikių vaikus, parengti 

reikalingi dokumentai. 

3.3.1.3. Inicijuoti projektinę 

veiklą;  parengtos ir 

pateiktos išorės  konkursams 

ne mažiau 2 paraiškos. 

1.3.1.1.1. Akmenės rajono sporto 

centro tarybos 2022-06-03 Nr. 2 ir 

pedagogų tarybos 2022-06-06 Nr. 

4 svarstyti įstaigos nuostatai bei 

rengtas jų projektas teikimui 

savivaldybės tarybai. 

1.3.1.2.1. Sudaromos sąlygos 

visose meistriškumo grupėse (ne 

tik pradinio rengimo) įsitraukti 

vaikams turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių. Visų ugdymo 

grupių moksleiviai ugdomi pagal 

bendras meistriškumą 

atitinkančias programas, krūvius 

individualizuojant individualiai. 

1.3.1.3.1 Pateiktos paraiškos 

Akmenės rajono savivaldybės 

finansuojamoms programoms: 

• 2022 metų jaunimo 

iniciatyvų ir laisvalaikio 

užimtumo plėtojimo 

programa, projekto 

pavadinimas „Aktyvus 

laisvalaikis 

savanoriaujant“   

• Vaikų socializacijos 

pragrama., projekto 

pavadinimas ,,Vasaros 

nuotykiai“ 

• Akmenės rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo 

specialioji programa, 

pavadinimu ,,Judėjimas 

sveikata“ 

Laukiami kvietimai teikti 

paraiškas NSA (sporto rėmimo 

fondui) ir Interreg. Papildomas 

finansavimas reikalingas įstaigos 

veiklų plėtojimui užtikrinamas 

kreipiantis į rėmėjus. Parašyti 9 

paramos prašymai ir gauta 

paramos suma viršijo 16 000 Eur. 

1.4. Siekti sportinio 

meistriškumo ir 

garsinti Akmenės 

kraštą  

8.4.1. Sportinio 

meistriškumo ugdymo 

grupių auklėtinių 

dalyvavimas šalies 

sporto varžybose. 

8.4.1.1. Įstaigos auklėtinių 

iškovoti medaliai šalies 

sporto varžybose:  

Komandinių sporto šakų - 1; 

Individualių sporto šakų - 2. 

Jaunių U18 merginų krepšinio 

čempionate (B divizionas, gim. 

2004-2005 m.) iškovota I vieta; 



13 

 

https://mkl.lt/league/563/?seasonI

d=122199#mbt:12-300$t&0=1  

2022 m. Lietuvos Respublikos 

rajonų jaunimo bokso čempionate, 

2022.02.02-05, Jonava iškovoti 5 

prizinės vietos: 

2 vieta svorio kat. iki 67 kg.; 

3 vieta svorio kat. iki 71 kg.; 

2 vieta svorio kat. iki 75 kg.; 

2 vieta svorio kat. iki 86 kg.; 

2 vieta svorio kat. virš 92 kg. 

https://boksofederacija.lt/wp-

content/uploads/2022/02/2022-02-

02-02-05-Lietuvos-rajonu-

jaunimo-bokso-cempionatas-

Jonava.pdf  

2022 m. Lietuvos jaunučių bokso 

čempionate, svorio kategorijoje 

iki 42 kg. iškovota III vieta 

(2022.05.24-28, Šiauliai); 

https://boksofederacija.lt/wp-

content/uploads/2022/06/2022-05-

24-28-Lietuvos-jaunuciu-cemp-

Siauliai-1.pdf 

Lietuvos jaunių lengvosios 

atletikos čempionate 2022-06-16 

laimėta 2 vietą (šuolis į tolį 

vyrams). 

http://lengvoji.lt/wp-

content/uploads/2022/06/2022061

6LJnC.xlsx 

Lietuvos rajonų jaunių ir jaunimo 

lengvosios atletikos čempionate 

laimėta I vietą (5 kg rutulio 

stūmimas jauniai). 2022-01-07, 

Klaipėdoje. 

http://lengvoji.lt/wp-

content/uploads/2022/01/2022010

7__LRC.xls 

Lietuvos rajonų jaunių ir jaunimo 

lengvosios atletikos čempionate 

laimėta II vieta, 2022-01-08, 

Klaipėda (šuolis jauniai). 

https://mkl.lt/league/563/?seasonId=122199#mbt:12-300$t&0=1
https://mkl.lt/league/563/?seasonId=122199#mbt:12-300$t&0=1
https://boksofederacija.lt/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-02-02-05-Lietuvos-rajonu-jaunimo-bokso-cempionatas-Jonava.pdf
https://boksofederacija.lt/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-02-02-05-Lietuvos-rajonu-jaunimo-bokso-cempionatas-Jonava.pdf
https://boksofederacija.lt/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-02-02-05-Lietuvos-rajonu-jaunimo-bokso-cempionatas-Jonava.pdf
https://boksofederacija.lt/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-02-02-05-Lietuvos-rajonu-jaunimo-bokso-cempionatas-Jonava.pdf
https://boksofederacija.lt/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-02-02-05-Lietuvos-rajonu-jaunimo-bokso-cempionatas-Jonava.pdf
https://boksofederacija.lt/wp-content/uploads/2022/06/2022-05-24-28-Lietuvos-jaunuciu-cemp-Siauliai-1.pdf
https://boksofederacija.lt/wp-content/uploads/2022/06/2022-05-24-28-Lietuvos-jaunuciu-cemp-Siauliai-1.pdf
https://boksofederacija.lt/wp-content/uploads/2022/06/2022-05-24-28-Lietuvos-jaunuciu-cemp-Siauliai-1.pdf
https://boksofederacija.lt/wp-content/uploads/2022/06/2022-05-24-28-Lietuvos-jaunuciu-cemp-Siauliai-1.pdf
http://lengvoji.lt/wp-content/uploads/2022/06/20220616LJnC.xlsx
http://lengvoji.lt/wp-content/uploads/2022/06/20220616LJnC.xlsx
http://lengvoji.lt/wp-content/uploads/2022/06/20220616LJnC.xlsx
http://lengvoji.lt/wp-content/uploads/2022/01/20220107__LRC.xls
http://lengvoji.lt/wp-content/uploads/2022/01/20220107__LRC.xls
http://lengvoji.lt/wp-content/uploads/2022/01/20220107__LRC.xls
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http://lengvoji.lt/wp-

content/uploads/2022/01/2022010

7__LRC.xls 

 

1.5. Per 5 mėnesius 

įstaigoje 

parengti/atnaujinti ir 

patvirtinti teisės aktų 

reikalavimus 

atitinkantys tvarkos 

aprašai, 

reglamentuojantys 

personalo atrankas, 

darbo apmokėjimą, 

atostogų suteikimą ir 

komandiruotes. 

1.5.1. Įstaigoje galioja 

teisės aktų 

reikalavimus 

atitinkantys ir 

personalo klausimus 

reglamentuojantys  

tvarkos aprašai. 

1.5.1.1. Parengti ir patvirtinti 

teisės aktų reikalavimus  

atitinkantys tvarkos aprašai. 

1.5.1.2.  Pateikta 

Savivaldybės 

administracijos  Teisės ir 

personalo skyriui ir 

kuruojančiam skyriui ar 

specialistui susipažinimui 

(iki 2022-07-15) 

Parengti ir atnaujinti teisės aktų 

reikalavimus atitinkantys aprašai: 

1. Akmenės rajono sporto 

centro darbuotojų tarnybinių 

komandiruočių išlaidų 

apmokėjimo tvarkos aprašas, 

2022-07-12 Akmenės rajono 

sporto centro dir. įsak. Nr. 33V;  

2. Akmenės rajono sporto 

centro darbuotojų atostogų 

suteikimo ir atostogų eilės 

sudarymo aprašas, 2022-07-12 

Akmenės rajono sporto centro dir. 

įsak. Nr. 34V; 

3. Akmenės rajono sporto 

centro darbuotojų atrankos ir 

priėmimo į pareigas atrankos 

būdu tvarkos aprašas, 2022-07-12 

Akmenės rajono sporto centro dir. 

įsak. Nr. 35V; 

4. Akmenės rajono sporto 

centro darbuotojų darbo 

apmokėjimo tvarkos aprašas, 

2022-07-12 Akmenės rajono 

sporto centro dir. įsak. Nr. 36V; 

Tvarkos aprašai per DVS 2022-

07-14 pateikti Savivaldybės 

administracijos Teisės ir 

personalo skyriui. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

- - 

 

 

 

 

http://lengvoji.lt/wp-content/uploads/2022/01/20220107__LRC.xls
http://lengvoji.lt/wp-content/uploads/2022/01/20220107__LRC.xls
http://lengvoji.lt/wp-content/uploads/2022/01/20220107__LRC.xls
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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. Sporto bazių 

parengimas Lietuvos 

čempionatų sporto 

varžybų 

organizavimui 

Akmenės rajone. 

Sudarytos tinkamos sąlygos organizuoti: 

✓ LFF III lygos varžybas Naujosios Akmenės miesto stadionuose; 

http://www.saff.lt/?pg=turnyrai 

✓ Lietuvos mažojo futbolo čempionato 7x7 9, 10, 11 turus (2021-08-13); 

https://minifutbolas.lt/index.php?action=Show_T_Rez&turnyras=27&sezon=51 

✓ Regionų krepšinio lygos (RKL) namų rungtynes; 

https://www.rkl.lt/rezultatai?s=2021&lid=0&m=1 

✓ Vaikų „Citma“ lygos namų varžybas; 

✓ Moksleivių krepšinio lygos namų varžybas (MKL); 

https://mkl.lt/mokyklos/ 

✓ suaugusiųjų ir Centro moksleivių varžybų ir treniruočių procesą.  

3.2. Reprezentacinių 

Akmenės rajono 

komandinių sporto šakų 

moksleivių komandų 

steigimas. 

Šiaulių apskrities futbolo federacijos Šiaulių apskrities vaikų „Citma“ futbolo 

lygoje 2022 m. dalyvavo 3 komandos: 

• U9 komanda, treniruoja mokytojas Valdas Rubel; 

• U10 komanda, treniruoja mokytojas Valdas Rubel; 

• U11 komanda, treniruoja vyr. mokytojas Evaldas Radionovas; 

• U15 komanda, treniruoja mokytojas Adomas Mika. Informacija apie vaikų 

„Citma“ lygos varžybas skelbiama https://comet.lff.lt/. 

Lietuvos moksleivių krepšinio lygos 2022/23 m. čempionatuose dalyvauja 4 

komandos: 

• U12 (pirmojo iššūkio) berniukų čempionate, krepšininkus treniruoja mokytojas 

Martynas Valters; 

• U13 vaikinų čempionate, krepšininkus treniruoja mokytojas Martynas Valters; 

• U14 vaikinų čempionate, krepšininkus treniruoja mokytojas Martynas Valters; 

• U18 vaikinų čempionate, krepšininkus treniruoja mokytojas metodininkas 

Saulius Momkauskas; 

Lietuvos krepšinio federacijos bendrame 2022-2023 m. sezone, sporto centrų, 

mokyklų ir klubų reitinge Akmenės rajono sporto centras tarp 55 įstaigų užėmė 25 

vietą https://mkl.lt/reitingas-4/. 2021-2022 m. sezone buvo 26 vieta 

https://mkl.lt/reitingas-3/. 

Suburtos komandos iš pajėgiausių Akmenės rajono moksleivių prisideda prie 

įstaigos ir rajono reprezentacijos šalies mastu bei į komandas neatrinktų 

moksleivių motyvacijos ir pažangos siekimo didinimo. 

http://www.saff.lt/?pg=turnyrai
https://minifutbolas.lt/index.php?action=Show_T_Rez&turnyras=27&sezon=51
https://www.rkl.lt/rezultatai?s=2021&lid=0&m=1
https://mkl.lt/mokyklos/
https://comet.lff.lt/
https://mkl.lt/reitingas-4/
https://mkl.lt/reitingas-3/
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3.3. Įstaigos veiklų 

plėtojimas įtraukiant 

rėmėjus 

Raštiškais paramos prašymais kreiptasi į 9 rėmėjus. Gauta paramos suma 2022 m. viršijo 

16 000 Eur. Už gautas lėšas organizuoti sporto renginiai, pirktos sportinės, tinkamai 

komandas reprezentuojančios aprangos, padengtos komandų dalyvavimo turnyruose ir 

stovykloje Šventojoje kuro ir apgyvendinimo išlaidos. 

3.4. Sudarytos sąlygos 

mokytojams kelti savo 

kvalifikaciją ir dalyvauti 

įvairiuose mokymuose 

2022 m. dviem įstaigos mokytojam suteiktos aukštesnės kvalifikacinės kategorijos: 

vyresniojo mokytojo ir mokytojo metodininko. 

Įstaigos pedagoginis personalas 2022 m. iš viso išklausė 169 akad. val. mokymų susijusių 

su tiesioginėmis pareigomis. 

 

 


