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VISAGINO SPORTO CENTRO
STRATEGINIŲ PLANŲ 2013 METAIS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
1. 2013-2015 STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 2013 METAIS
1.1. Strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimas
Įgyvendinant 2013 metų strateginius tikslus, numatytus Visagino sporto centro 2013-2015 m.
strateginiame plane buvo vykdomos šios programos:
• Sporto įstaigos veiklos organizavimas (Organizuota vaikų, jaunimo, suaugusiųjų sportinė veikla);
• Dalyvavimas įvairių lygių varžybose (Užtikrintas sportininkų dalyvavimas respublikinėse varžybose);
• Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas (įmokos už išlaikymą) (Užtikrintas sportininkų
dalyvavimas kitose respublikinėse, tarptautinėse varžybose);
• Tarptautinių turnyrų organizavimas (Organizuoti tarptautiniai renginiai Visagine);
• Neformaliajam švietimui, papildančiam bendrąsias ugdymo programas (Plečiama paslaugų įvairovė);
• Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas (atsitiktinės paslaugos) (Atlikti remonto ir
renovacijos darbai, patalpų įrengimas, inventoriaus įsigijimas, pastatų išlaikymas);
• Biudžetinių įstaigų pajamos už patalpų nuomą (Atlikti remonto ir renovacijos darbai, patalpų įrengimas,
inventoriaus įsigijimas, pastatų išlaikymas);
• Sveikos gyvensenos ugdymas (Plečiama paslaugų įvairovė savivaldybės gyventojams, patalpų
įrengimas, inventoriaus įsigijimas, pastatų išlaikymas).
Pagrindinis Visagino sporto centro lėšų šaltinis yra savivaldybės biudžeto lėšos.
2013 metais Centras gavo 2 001 046,63 Lt finansavimą. Iš jų 10 345 Lt – ilgalaikiam materialiajam
turtui įsigyti (garso aparatūra) ir 11 085 Lt – sportiniam inventoriui irkluotojams, imtynininkams ir
akrobatams įsigyti. 1 700 675 Lt buvos panaudota darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, iš jų
pedagogų darbo užmokesčiui 776 630 Lt (kartu su soc. draudimu 1 017 230), 150 380 Lt komunalinėms
paslaugoms.
Visagino sporto centras 2013 metais surinko ir pervedė į biudžetą 151 076, 26 Lt: už patalpų nuomą –
16 820,23 Lt; už atsitiktines paslaugas – 23 216,63 Lt; už auklėtinių ugdymą – 107 000 Lt (iš jų darbo
užmokesčiui ir soc. draudimo įmokoms 77 727,58 Lt). Surinktos lėšos buvo naudojamos Sporto centro
bazėms gerinti, smulkiam remontui, dalyvavimui varžybose ir pan.
Sportinei veiklai vykdyti per 2013 metus buvo panaudota 74 530 Lt, iš jų 42 500 Lt savivaldybės
biudžeto lėšos, 32 030 Lt lėšos, surinktos iš ugdytinių tėvų už ugdymą Centre, 7 100 Lt buvo papildomai
gauta pagal Visagino savivaldybės direktoriaus įsakymus tarptautiniams ir respublikiniams renginiams
vykdyti, 7 100 Lt buvo skirta vaikų socializacijos programai vykdyti: programai „Olimpija“ – 4 000 Lt,
programai „2013 – jaunimo lyderių sveikatingumo kodas“ – 3 100 Lt. 11 020 Lt buvo skirta Visagino sporto
kompleksui Centro transporto paslaugų išlaidoms padengti. Iš VŠĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono
plėtros agentūros komunalinėms paslaugoms buvo gauta 15 200 Lt.
2013 m. rėmėjai į Centro sąskaitą pervedė 12 026,40 Lt, 723,04 Lt buvo gauta iš VMI (2 procentai
GPM). Iš jų 10 446,40 Lt buvo panaudota poilsio stovyklai organizuoti bei tarptautiniams ir respublikiniams
renginiams vykdyti. Pinigų likutis banke 2 303,04 Lt – sportiniam inventoriui įsigyti, kurį planuojama
panaudoti 2014 metais.
2013 metais Centras panaudojo 11 340 Lt ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui:
suremontuotos Kosmoso g. 28A patalpos, pakeisti 5 langai, įėjimo durys, Parko g. 2A pastate atliktas
metodinio kabineto remontas, Irklavimo bazėje buvo atliktas elingo stogo ir dviejų vagonėlių vidaus patalpų
remontas.
2013 m. gruodžio 31 d. kreditorinis įsiskolinimas sudarė 88 889,31 Lt: iš biudžeto lėšų savivaldybės
funkcijoms – 75 611,59 Lt (67 529,45 Lt str. „komunalinės paslaugos“, 80 82,14 Lt str. „kitos paslaugos“), iš
programos „Biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas“ – 4 501,85 Lt (1 415,05 Lt str. „kitos
prekės“, 1 260,22 Lt str. „komandiruotės“, 23,96 Lt str. „ryšių paslaugos“, 1 802,62 str. „ilgalaikio turto
remontas“), bei iš pavedimų lėšų – 8 775,87 Lt str. „komunalinės paslaugos“.
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1 diagrama. 2013 metų asignavimų panaudojimas pagal programas (tūkst. Lt).
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Centre 2013 metais buvo vystoma 13 sporto šakų: baidarių ir kanojų irklavimas, slidinėjimas, biatlonas,
graikų-romėnų imtynės, lengvoji atletika, sportiniai šokiai, futbolas, krepšinis, boksas, akrobatika, šuoliai ant
batuto, šuoliai ant akrobatinio takelio, aerobinė gimnastika. Centre suformuotos 72 grupės, iš jų 59 pradinio
rengimo grupės, 7 meistriškumo ugdymo grupės, 2 meistriškumo tobulinimo grupės, 2 aukšto meistriškumo
grupės, 2 neformaliojo švietimo grupės – šeimos akrobatikos ir jaunimo, naujos veiklos, susiformavusios
atsiradus poreikiui ir kaip projektinės veiklos tęsinys. Jaunimo grupę planuojame pakeisti į atvirą jaunimo
erdvę, kur jaunimas galėtų laisvai burtis sporto erdvėje, o ne gatvėse. Tai planuojame padaryti 2014 metais.
2013 m. sausio 1 d. Centre buvo tarifikuoti grupėse 887 ugdytiniai. 2013 m. gruodžio 31 d. –
tarifikuota 912 ugdytinių (40 iš jų lanko 2 sporto šakas). Ugdytinių skaičius centre nuolat keičiasi
priklausomai nuo metų laiko: vasarą vaikų sumažėja, atėjus žiemos laikotarpiui jų skaičius padidėja.
Ugdytinių skaičius padidėjo į darbą priėmus naujus irklavimo, aerobinės gimnastikos ir futbolo sporto šakų
trenerius mokytojus, taip pat buvo sukomplektuotos 2 neformaliojo ugdymo grupės.
2013 m. sausio 1 d. Centre dirbo 82 darbuotojai, iš jų 32 pedagoginiai darbuotojai, 7 administracijos
darbuotojai (iš jų 5 taip pat yra treneriai mokytojai), 43 techninio personalo darbuotojai. 2013 m. gruodžio 31
d. Centre dirbo 80 darbuotojų, iš jų 33 pedagoginiai darbuotojai, 7 administracijos darbuotojai (iš jų 5 taip
pat yra treneriai mokytojai), 40 techninio personalo darbuotojų. 2013 m. į darbą Visagino sporto centre buvo
priimtas dar vienas baidarių ir kanojų irklavimo treneris mokytojas. Dalis pedagoginio ir techninio personalo
dirba ne visu etatu.
30 sportininkų yra patvirtinti 2013 metų Lietuvos rinktinių narių oficialiuose sąrašuose.
Visagino sporto centro 2013 metų strateginių tikslų vertinimas atliktas pagal Efekto kriterijus, kurie
pateikti 1 lentelėje.
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1 lentelė. Visagino sporto centro 2013 metų strateginių tikslų vertinimas pagal Efekto kriterijus
Strateginiai tikslai pagal
2013-2015 m. strateginį
planą
Tikslas 1. Racionaliai
naudojant lėšas, užtikrinti
įstaigos funkcionalumą,
paslaugų pasirinkimą,
kokybę ir prieinamumą.

Vertinimo kriterijus

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijų
planuotos faktinės
reikšmės reikšmės

Vystomų sporto šakų skaičius

E 01-01

13

13

VSC mokymo grupių skaičius

E 01- 02

70

74

Tarifikuotų grupėse sportininkų
skaičius

E 01- 03

792

912

Lietuvos rinktinių narių skaičius

E 01- 04

30

30

Sporto centro internetinės svetainės
turinio tobulinimas

E 02-01

1

1

Organizuotos tarptautinės varžybos ir
Lietuvos mąsto renginiai

E 02-02

6

6

E 02-03

-

2

Tikslas 2. Visai
bendruomenei patrauklios Vykdytos neformaliojo ugdymo
ir atviros įstaigos kūrimas, programos (šeimos akrobatikos grupės
gerų tradicijų išsaugojimas, užsiėmimus; sąlygų sportuoti jaunimui
sudarymas, suaugusiems gyventojams
tinkamų darbo sąlygų
paslaugų įvairovės praplėtimas).
treneriams sudarymas.
Sporto bazių patalpų plotų
atnaujinimas (kvadratiniais metrais)

E 01-05

123,49 m

Neatlikta,
nes patalpos
2
buvo užimti
stadiono
sėdinėmis

1.2. Vykdomos programos ir pasiekti rezultatai
2013 metų VSC realizavo savo tikslus.
Tikslas 1. Racionaliai naudojant lėšas, užtikrinti įstaigos funkcionalumą, paslaugų pasirinkimą, kokybę
ir prieinamumą.
1.1. uždavinys. Remontuoti, gerinti sporto bazes. 2013 metais savo jėgomis atliktas sporto patalpų
remontas, pagerėjo personalo darbo sąlygos. Buvo atliktas metodinio kabineto remontas.
1.2. uždavinys. Užtikrinti kokybiškų sporto paslaugų teikimą. 2013 metais buvo planuota vystyti 13
sporto šakų, planas išlaikytas, nors lėšų varžyboms nepadidėjo. Buvo planuota 70 mokymo grupių – metų
pabaigoje (2013-12-30 duomenys) išsaugotas ir net padidėjo mokymo grupių skaičius – 72. Tarifikuotų
ugdytinių skaičius taip pat nesumažėjo – 912 nuo planinio skaičiaus – 792, net padaugėjo. Tai įvyko dėl to,
kad buvo priimti į darbą 3 jauni entuziastingi treneriai, jie sukomplektavo 3 grupes. 2013 metais buvo atleisti
iš darbo 3 treneriai, bet ugdytinių skaičius nesumažėjo. Kaip buvo planuota, vyko įstaigos darbas – vyko
varžybos, stovyklos, renginiai bendruomenei. Ugdytiniai dalyvavo varžybose, iškovojo daug prizinių vietų.
30 sportininkai yra patvirtinti 2013 metų Lietuvos rinktinių narių oficialiuose sąrašuose. Teikti kokybiškas
paslaugas trikdo pasenusi sporto patalpų infrastruktūra.
1.3. Praplėsti ugdymo formas (sportas visiems, sveikatingumo, neįgaliųjų grupės ir pan.). 2013 metais
tęsiame neformaliojo ugdymo veiklas – šeimos akrobatikos grupės darbą, bei atsirado nauja neformaliojo
ugdymo veikla - jaunimo grupė, kaip projektinės veiklos tęsinys. Yra poreikis sukurti atvirą sportinę erdvę
jaunimui, kur jie galėtų laisvai ateiti ir sportuoti savo sveikatai bei malonumui, ugdant bendrąją kultūrą ir
asmenines socialines kompetencijas.
Tikslas 2. Visai bendruomenei patrauklios ir atviros įstaigos kūrimas, gerų tradicijų išsaugojimas, tinkamų
darbo sąlygų treneriams sudarymas.
2.1. uždavinys. Skleisti informaciją apie Sporto centro veiklą žiniasklaidoje, internete. Šiam tikslui
tęsėme VSC internetinės svetainės veiklą, į ją talpinome dokumentus, sporto šakų renginių kalendorinius
planus, naujienų skiltyje anonsavome renginius bei apžvelgiame sportininkų pasiekimus varžybose,
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viešinome VSC veiklos nuotraukas. Visuomenės informavimas apie VSC vykdomą veiklą, varžybas,
renginius ir projektus vyko per skelbimus, internetinę svetainę, socialinį tinklą FACEBOOK bei
bendradarbiaujant su Visagino žiniasklaidos priemonėmis – TTS, Sugardas bei Visagino savivaldybe. Trūko
komunikacijos tarp svetainės operatoriaus ir sporto trenerių – gaunama mažai medžiagos apie įvykusias
varžybas ar kitus renginius. VSC internetinė svetainė neturi pakankamo patrauklumo, mažai lankytojų dėl
reklamos stokos ir dėl to, kad dauguma Visagino gyventojų yra rusakalbiai, kurie nesilanko lietuviškuose
tinklapiuose. Siekiame užtikrinti glaudų ryšį tarp informacijos teikėjų – VSC trenerių mokytojų ir svetainės
operatoriaus. Būtų labai gerai sukurti dvikalbę svetainę.
2.2. uždavinys. Tobulinti Sporto centro struktūrą bei veiklos planavimą. Ši veikla reikalauja tobulinimo,
2013 metais į planavimo procesą buvo sunku įtraukti dalį administracijos personalo. Administracijos
personalui reikia tobulinti vadybos kompetencijas.
2.3. uždavinys. Vienyti Sporto centro bendruomenę ir kurti bei puoselėti geras tradicijas. Dar egzistuoja
mintys apie įstaigų reorganizavimą ir atsiskirimą, bandoma paveikti politinėmis jėgomis ir sutrukdyti VSC
veiklą. 2013 metais anketavimo metodu vyko pedagoginio personalo vertybių tyrimas. Daugumą trenerių
mokytojų nurodė itin svarbias vertybes Sporto Centro darbo gerinimui – „bendravimą ir
bendradarbiavimą“. Pedagogai, kurie vis dar svajojo apie įstaigų atsiskirimą, anketavime dalyvauti
atsisakė.
Kaip ir buvo planuota, 2013 metais buvo išlaikytos geros tradicijos - organizuotos 6 tarptautinės
varžybos ir Lietuvos mąsto renginiai - akrobatikos „Open Baltic“, aerobinės gimnastikos „Visaginas –
Open“, šuolių ant batuto ir akrobatinio takelio turnyras, graikų-romėnų imtynių turnyras, futbolo turnyrai,
reprezentuojantys Visaginą Lietuvoje ir tarptautinėje arenoje, organizavome 35 jubiliejinį akrobatikos ir
graikų-romėnų imtynės sporto šakų šventę. Kaip buvome suplanavę, modernizavome akrobatikos žiūrovų
vietas. Akrobatikos federacijos pagalba buvo įsigytos teleskopinės tribūnos žiūrovams.
2013 metais buvo siekiama, kad treneriai ir kiti darbuotojai keltų kvalifikaciją, bendradarbiautų su
įvairiomis bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo įstaigomis. Metodinės tarybos veikla reikalauja
tobulinimo, treneriai vykdė gerosios patirties sklaidą, rengė atvirus užsiėmimus bei seminarus, bet nepakanka
bendradarbiavimo su miesto kūno kultūros specialistų metodine taryba. 2013 metais planavome įsigyti
skaitmeninį projektorių, tačiau tai nepavyko įgyvendinti dėl lėšų trukumo.
Siekiant organizuoti vaikų vasaros sporto stovyklas planavome ir 2013 metais buvo organizuotos
poilsio-sveikatingumo stovyklos Bulgarijoje („Viskas, kas geriausia – vaikams“), Zarasuose („Olimpija“),
socializacijos programa „2013 – jaunimo lyderių sveikatingumo kodas“ Visagine, kurioje dalyvavo apie 50
įvairaus amžiaus Visagino miesto vaikų. Programa vyko mokslo metais. Taip pat kaip partneris Centras
dalyvavo ES jaunimo mainuose „Rule of 60 minut“ Rumunijoje, Valenii de Munte mieste, ir ES jaunimo
mainuose „Get in the game“ Bulgarijoje, Varnos mieste, kuriuos koordinavo ES Jaunimo reikalų
departamentas.
2. VISAGINO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMAS 2013
METAIS
2.1. Visagino savivaldybės strateginio plėtros plano tikslai, programos tikslams pasiekti, pasiekimai
Visagino sporto centras yra vaikų, jaunimo, suaugusiųjų sporto ir neformaliojo švietimo įstaiga, sudaranti
sąlygas saviraiškai per sportą, organizuojanti kūno kultūros ir sporto veiklą Visagino savivaldybėje ir
prisidedanti prie Visagino savivaldybės 2013 -2015 metų strateginio veiklos plano tikslų įgyvendinimo.
Visagino sporto centras savo pagrindinę veikla įgyvendina savivaldybės (03) kūno kultūros ir sporto plėtros
programą, (02) švietimo paslaugų plėtros programą.
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Strateginiai tikslai pagal
2013–2015 m. Visagino
savivaldybės strateginį
veiklos planą

(02) švietimo paslaugų
plėtros programos
02 strateginis tikslas.
Gerinti socialinę aplinką
teikiant kokybiškas
paslaugas
(03) kūno kultūros ir
sporto plėtros programos
01 tikslas. Skatinti
savivaldybės gyventojus
užsiimti įvairia sportine
veikla

Vertinimo kriterijus

Įgyvendintų projektų ir organizuotų
renginių skaičius vaikų ir jaunimo
socializacijos bei jaunimo politikos
srityje

Vertinimo
2013 metai
kriterijaus Savivaldybės Įgyvendinta
kodas
planuotos
VSC
reikšmės
faktinės
reikšmės

E-02-05

31

1

Mokinių, lankančių sporto įstaigą,
skaičius

P-03-01-01-01

800

912

Savivaldybėje organizuojamų renginių
skaičius

P-03-01-02-01

45

37

Specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos
kėlimo kursuose, skaičius

P-03-01-02-03

20

29

Vasaros užimtumo programų dalyvių
skaičius

P-03-01-02-04

300

41

Strateginių planų įgyvendinimo ataskaitos priedai
1 lentelė. Programų vykdymas ir monitoringas.
2 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė.
3 lentelė. Strateginio plėtros plano prioritetų, tikslų, uždavinių, priemonių įgyvendinimas 2013 metais.
Visagino sporto centro direktorius

Nikolaj Charlamov

Visagino sporto centro vyr. buhalterė

Tatjana Michalskaja

Data

2014-03-31
_______________________________

SUDERINTA
Pareigos
(už programos koordinavimą atsakingas asmuo)
Data

APTARTA
Visagino sporto centro tarybos posėdyje
Tarybos pirmininkas
Data

Parašas

Vardas, pavardė

Parašas

Vardas, pavardė

Tamara Gaivoronskaja, sportocentras@sugardas.lt, +370(386) 61206,
T. G. 2014-03-31
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VISAGINO SPORTO CENTRO IR VISAGINO SAVIVALDYBĖS 2013 METŲ VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ
Vertinimo kriterijų
Rezultatų paaiškinimas ir / ar
reikšmės
nukrypimų nuo plano priežastys
2013-ųjų m. 2013-ųjų m.
planuotoji
faktinė
reikšmė
reikšmė
Visagino savivaldybės (02) švietimo paslaugų plėtros programą
02 strateginis tikslas. Gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas
Įgyvendintų projektų ir organizuotų renginių
skaičius vaikų ir jaunimo socializacijos bei
E-02-05
Vnt.
1
1
jaunimo politikos srityje
Visagino savivaldybės (03) kūno kultūros ir sporto plėtros programą
01 tikslas. Skatinti savivaldybės gyventojus užsiimti įvairia sportine veikla
P-03-01-01-01
Mokinių, lankančių sporto įstaigą, skaičius
Žm.
800
912
Vertinimo kriterijus

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Mato vnt.

Savivaldybėje organizuojamų renginių skaičius

P-03-01-02-01

Vnt.

45

37

Specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo
kursuose, skaičius

P-03-01-02-03

Žm.

20

29

Vasaros užimtumo programų dalyvių skaičius

P-03-01-02-04

Vnt.

300

41

Sporto renginius Visagino
savivaldybėje organizuoja ne tik
Sporto centras, o dar ir Sporto
kompleksas, mokyklos, Švietimo,
kultūros ir sporto skyrius

Vasaros užimtumo programos
Visagino savivaldybėje organizuoja
ne tik Sporto centras, o dar kitos
ugdymo įstaigos

Visagino sporto centro 2013 metų veiklos strateginis tikslas
1 . Racionaliai naudojant lėšas, užtikrinti įstaigos funkcionalumą, paslaugų pasirinkimą, kokybę ir prieinamumą.
Vystomų sporto šakų skaičius
E 01-01
Vnt.
13
13
VSC mokymo grupių skaičius
E 01- 02
Vnt.
70
74
Tarifikuotų grupėse sportininkų skaičius
E 01- 03
Žm.
792
902
Lietuvos rinktinių narių skaičius
E 01- 04
Žm.
30
30
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Visagino sporto centro 2013 metų veiklos strateginis tikslas
2. Visai bendruomenei patrauklios ir atviros įstaigos kūrimas, gerų tradicijų išsaugojimas, tinkamų darbo sąlygų treneriams sudarymas.
Sporto centro internetinės svetainės turinio
E 02-01
Vnt.
1
1
tobulinimas
Organizuoti tarptautinės varžybos ir Lietuvos
E 02-02
Vnt.
6
6
mąsto renginius
Tęsti (NU programos) šeimos akrobatikos
E 02-03
Vnt.
2
grupės užsiėmimus; sudaryti palankias sąlygas
sportuoti suaugusiems gyventojams, praplėsti
paslaugų įvairovę.
Neatlikta, nes patalpos buvo užimti
Atnaujintų sporto bazių patalpų plotus
E 01-05
m. kv.
123,49
stadiono sėdinėmis
(kvadratiniais metrais)

8
VISAGINO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO IKI 2016 METŲ PRIORITETŲ, TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMAS 2013 METAIS
Kodas

2
2.4

2.4.3
2.4.3.1
2.4.3.2

2.4.3.3

Plėtros srities, tikslo, uždavinio, priemonės
pavadinimas

Priemonių
Aprašymas / priemonės paaiškinimas /
komentaras
įgyvendinimo būklė* /
Įgyvendintų ir
vykdomų priemonių
dalis (proc.)
SUBALANSUOTOS IR STABILIOS PLĖTROS REGIONO VYSTYMAS PER INVESTICIJŲ SKATINIMĄ,
INFRASTRUKTŪROS GERINIMĄ
TOBULINANT TURIZMO VALDYMĄ SAVIVALDYBĖJE, FORMUOTI IŠSKIRTINĮ SAVIVALDYBĖS ĮVAIZDĮ, PLĖTOTI
VIEŠĄJĄ TURIZMO INFRASTRUKTŪRĄ
Įrengti bei modernizuoti laisvalaikio, sporto ir rekreacijos objektų materialinę bazę, plėtoti sportinę veiklą

Vykdyti sporto varžybas, žaidynes, šventes,
stovyklas, skatinti naujų sporto renginių
organizavimą
Organizuoti vaikų ir jaunimo, sporto ir
sveikatingumo stovyklas

Pasiekimo
indikatorius

Suorganizuoti
renginiai

Suorganizuoti
renginiai, stovyklos
Ugdymo įstaigos
Užtikrinti Mokymo ir sporto įstaigų aprūpinimą aprūpintos
sporto inventoriumi
reikiamu sporto
inventoriumi

Įgyvendinta
Įgyvendinta
Įgyvendinta

11085 Lt gauta sportiniam inventoriui įsigyti,
10345 Lt – muzikinės aparatūros įsigijimui
(varžybų įgarsinimui)

Neįgyvendinta

Didelių investicijų reikalaujanti priemonė,
planuojama vykdyti gaunant finansavimą
įgyvendinti projektą ir/ar pritraukiant privačius
investuotojus

Neįgyvendinta

Didelių investicijų reikalaujanti priemonė,
planuojama vykdyti gaunant finansavimą
įgyvendinti projektą ir/ar pritraukiant privačius
investuotojus

Įgyvendinama

2013 metais pradėti centrinio stadiono
renovavimo darbai

Įrengta irklavimo bazė,

2.4.3.4

2.4.3.5

2.4.3.6

Prie Visagino ežero įrengti irkluotojų bazę ir su visa reikiama
infrastruktūra vandens
plėtoti vandens sportą Visagino mieste

sporto paslaugoms teikti
Įrengta daugiafunkcinė
sporto ir pramogų salė,
Įrengti Visagino mieste daugiafunkcinę sporto ir
atitinkanti tarptautinius
pramogų salę kartu su ledo arena
žaidimų sporto šakų
standartus
Įrengti bei atnaujinti
Įrengti bei atnaujinti sporto aikštynus, stadionus ir sporto aikštynai,
stadionai bei jų
jų statinius
statiniai

Organizuota 37 įvairių sporto šakų ir rango
varžybų Visagino savivaldybėje – nuo komandinių
(futbolo) rungtynių iki tarptautinių varžybų.
Įgyvendinta 14 mokymo treniruočių sporto
stovyklos, 1 jaunimo socializacijos projektas.
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4
4.1
4.1.1

4.1.1.4
4.1.2
4.1.2.2

EKONOMIKOS APRUPINIMAS
EKONOMIKOS APRŪPINIMAS ŽMOGIŠKAISIAIS
IŠTEKLIAISŽMOGIŠKAISIAIS IŠTEKLIAIS
KOKYBIŠKOS, VISIEMS PRIEINAMOS IR TĘSTINĖS ŠVIETIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS
Stiprinti ir modernizuoti ugdymo įstaigų ir mokyklų materialinę bazę, gerinti mokymo paslaugų kokybę, optimizuoti
švietimo įstaigų tinklą
Renovuotos ir
Renovuoti ir modernizuoti papildomojo ugdymo modernizuotos
įstaigas
papildomojo
ugdymo įstaigos

Neįgyvendinta

Finansinių ir žmogiškųjų išteklių reikalaujančios
priemonės, kurios gali būti įgyvendintos, jei bus
skirtas finansavimas įgyvendinant projektus.

Ugdyti pedagogų profesinę kompetenciją, kelti kvalifikaciją
Ugdyti švietimo darbuotojų pedagoginę
psichologinę kompetenciją, kelti kvalifikaciją

Kvalifikaciją
pakėlusių darbuotojų
skaičius, organizuoti
mokymai

*Priemonės įgyvendinimo būklės variantai: įgyvendinta, įgyvendinama, neįgyvendinta

Įgyvendinta

29 Sporto centro pedagogų kėlė savo kvalifikacija
įvairiuose mokymuose.

