
VISAGINO SPORTO CENTRO 

2018-2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

  

I. BENDROS NUOSTATOS 

 

 Visagino sporto centras (toliau VSC) – yra vaikų, jaunimo, suaugusiųjų sporto ir 

neformaliojo švietimo įstaiga, sudaranti sąlygas saviraiškai per sportą, organizuojanti kūno kultūros 

ir sporto veiklą .VSC kultivuojamos 13 sportų šakų iš jų 9 olimpinės sporto šakos – baidarių ir 

kanojų irklavimas, batutas, boksas, graikų-romėnų imtynės, krepšinis, futbolas, slidinėjimas, 

biatlonas, lengvoji atletika ir 4 neolimpinės – aerobinė gimnastika, akrobatika, sportiniai šokiai, 

šuoliai ant akrobatinio takelio, rengiamos varţybos, vaikų vasaros sporto sveikatingumo stovyklos, 

socializacijos uţimtumo programos, mokymo treniruočių stovyklos .  

2017 m. sausio 1 d. VSC uţsiiminėjo 781 ugdytinių, veikė 74 mokymo grupės, buvo 

tarifikuota 752 ugdytinių (27 iš jų lanko 2 sporto šakas).  Ugdytinių skaičius centre nuolat keičiasi 

priklausomai nuo metų laiko: vasarą vaikų sumaţėja, atėjus ţiemos laikotarpiui jų skaičius padidėja.   

2018 m. rugsėjo 3 d. uţsiiminėjo 790 ugdytinių (22 iš jų lanko 2 sporto šakas), veikė 

71 mokymo grupės. 

     Visagino sporto centre ugdytiniai su specialiais poreikiais nėra išskiriami. Ugdytiniai, 

turintys specialius poreikius (klausos, judėjimo sutrikimus), uţsiima pagal jų pasirinktas sporto 

šakas ir trenerius bendrosiose mokymo grupėse. Atskiro dėmesio reikalauja didelio meistriškumo ir 

meistriškumo tobulinimo grupių ugdytiniai. Šie sportininkai ruošiami aukšto rango tarptautinėms 

varţyboms.  

      VSC uţsiiminėja ugdytiniai iš daugiavaikių šeimų, arba gaunantys lengvatas uţ 

sportininkų ugdymą. 

     VSC nėra psichologo ir socialinio pedagogo etatų, tačiau kylančių psichologinių ir 

socialinių probleminių situacijų sprendimu uţsiima treneriai sporto mokytojai savo ugdomosios 

veiklos rėmuose. 

      Visi VSC ugdytiniai ugdomi pagal neformaliojo švietimo – sportinio ugdymo 

programas. Pagal planuojamą pasirenkamojo neformaliojo švietimo reformą daugumos VSC 

mokymo grupių ugdymas atitinka formalųjį švietimą papildančioms ugdymo programoms 

(kryptingoms ir ilgalaikėmis). 2018 mokslo metais tarifikuotos 1 neformaliojo švietimo grupė – 

šeimos akrobatikos, 2 neformaliojo suaugusių švietimo grupės. Veikia jaunimo erdvė, kuri įsikūrė, 

dėl jaunimo poreikio ir kaip projektinės veiklos tęsinys. Jaunimo erdvėje jaunimas gali burtis ne 

gatvėse, o Visagino sporto centro patalpose.  

     2017 m. gruodţio 31 d. VSC dirbo 73 darbuotojai, iš jų 32 pedagoginiai darbuotojai,                                 

7 administracijos darbuotojai (iš jų 2 yra treneriai), 35 techninio personalo darbuotojai. 

   2018 m. sausio 1 d. VSC dirbo 73 darbuotojai, iš jų 32 pedagoginiai darbuotojai,               

7 administracijos darbuotojai (iš jų 2 yra treneriai), 34 techninio personalo darbuotojai.                     

Dalis pedagoginio ir techninio personalo dirba nepilnu etatu.  

    Iš 32 pedagoginio personalo 28 turi aukštąjį kūno kultūros ir sporto bei pedagoginį 

išsilavinimą, 4 neturi kūno kultūros aukštojo išsilavinimo, tačiau turi Kūno kultūros ir sporto veiklos 

leidimą dirbti treneriu. Sporto centro vadovai (direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui)              

2012 m. išklausė „Mokyklos vadybos pagrindų“ kursą, 2017 metais direktoriaus pavaduotoją 

ugdymui išklausė sporto administratoriaus kursus. Vadovai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. 2017 metais 19 trenerių tobulino savo kvalifikaciją įvairiuose kursuose ir seminaruose. 

   Veikia 5 sporto bazės (šiuo metu vyksta irklavimo sporto bazės statyba). 

   Vadovaujamės Lietuvos sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo nuostatais, 

patvirtintais Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

generalinio direktoriaus. Treneriai norintys įgyti mokytojo kvalifikacinę kategoriją, gali atestuotis 

LR ŠMM ministro patvirtintų atestacijos nuostatų nustatyta tvarka. 



   2017 m. sporto trenerio kategorijos buvo suteiktos: Dmitrijui Michailovui, Aleksejui 

Rein, Jevgenijui Pečionkinui - V trenerio kvalifikacinė kategorija, Vitalijui Nagovicinui, Raimundui 

Labuckui - III trenerio kvalifikacinė kategorija, Denisui Naidionovui, Jurijui Nagovicinui, 

Viačeslavui Rumiancevui II trenerio kvalifikacinė kategorija, Valerijui Charbedija, Valentinai 

Poltarakovai, Viktorui Kalininui, Natalija Korobovai, Jekaterina Filipovič, Irinai Rancevai, Natalijai 

Terentjevai, Viktorui Švarak, Dinai Makarenko - I trenerio kvalifikacinė kategorija.  

 

TRENERIŲ KATEGORIJOS 
Eil.

Nr. 

Trenerio pavardė, 

pavardė 

Kategorija (pagal KKSD ir ŠMM) Staţas  

1.  Ivanova  Marina Trenerio kvalifikacinė kategorija nuo 2015-01-02 31 m. 

2.  Charbedija Valerij I kvalifikacinė kategorija  (futbolas) iki 2019-10-30 18 m. 

3.  Danilevichiene 

Valentina 

Trenerio kvalifikacinė kategorija nuo 2015-01-02 Kūno kultūros ir sporto 

veiklos LEIDIMAS 2016-04-22 iki 2020-04-22 Nr.00792 

28 m. 

4.  Kalinina Natalja Trenerio kvalifikacinė kategorija nuo 2015-01-02 45 m. 

5.  Ašmėgienė Eglė 

Karolina 

Trenerio kvalifikacinė kategorija nuo 2015-01-02 5 m. 

6.  Aleksandr Braţnikovas Trenerio kvalifikacinė kategorija nuo 2018-03-19   

7.  Makarenko Dina I kvalifikacinė kategorija(lengvoji atletika) iki 2020-06-02 20 m. 

8.  Miščenko Nikolaj  Trenerio kvalifikacinė kategorija nuo 2015-01-02 4 m. 

9.  Naidionov Denis II kvalifikacinė kategorija (boksas) iki 2019-09-24 Kūno kultūros ir sporto 

veiklos LEIDIMAS 2016-04-22 iki 2020-04-22 Nr.00796 

5 m. 

10.  Poltorakova Valentina I kvalifikacinė kategorija (sportinė akrobatika)  iki 2019-11-25 26 m. 

11.  Kalinin Viktor  I kvalifikacinė kategorija (sportinė akrobatika),  iki 2019-04-22 11 m. 

12.  Barkov Aleksandr I kvalifikacinė kategorija (šuoliai ant takelio ir batuto)  iki  2019-03-18 19 m.  

13.  Grdzelišvili Teimuraz Itrenerio kvalifikacinė kategorija ( futbolas),   32 m. 

14.  Korobova Natalja I kvalifikacinė kategorija (aerobinė gimnastika), iki 2020-03-10 42 m. 

15.  Nagovicin Jurij II kvalifikacinė kategorija (graikų-romėnų imtynės) iki 2019-02-19 8 m. 

16. Rein Olga I kvalifikacinė kategorija (baidarių ir kanojų irklavimas), iki 2018-20-08-02 32 m. 

17. Rumiancev Viačeslav II kvalifikacinė kategorija  (biatlonas),  iki 2020-03-30 21 m. 

18. Filipovič Jekaterina I kvalifikacinė kategorija (sportinė akrobatika),  iki 2019-11-24 6 m. 

19. Ranceva Irina I kvalifikacinė kategorija  (sportinė akrobatika), iki 2019-11-25 35 m. 

20. Švarak Viktor I kvalifikacinė kategorija (šuoliai ant batuto ir takelio),  iki 2019-11-19 36 m.  

21. Terentjeva Natalija I kvalifikacinė kategorija  (slidinėjimas), iki 2019-02-18 30 m. 

22. Terentjev Igor III kvalifikacinė kategorija (slidinėjimas), iki 2021-01-08 28 m. 

23. Nagovicin Vitalij  III kvalifikacinė kategorija(graikų-romėnų imtynės), iki 21-01-27 33 m. 

24. Rein Aleksej V kvalifikacinė kategorija (baidarių ir kanojų irklavimas), iki 2021-08-28 28 m. 

25. Aleksejenko Nikolaj III kvalifikacinė kategorija (krepšinis) galioja iki 2019-12-26 

Kūno kultūros ir sporto veiklos LEIDIMAS 2016-04-22 iki 2020-04-2 

Nr.00797 

24 m. 



26. Labuckas Raimundas  III kvalifikacinė kategorija  (baidarių ir kanojų irklavimas)  iki 2020-05-27 

Kūno kultūros ir sporto veiklos LEIDIMAS 2016-04-22 iki 2020-04-2 

Nr.00794 

3 m.  

27. Pečionkin Jevgenij IV kvalifikacinė kategorija (biatlonas),  iki 2022-02-28 33 m. 

28. Suchorukov Vladimir IV kvalifikacinė kategorija (baidarių ir kanojų irklavimas),  iki 2022-08-23 

Kūno kultūros ir sporto veiklos LEIDIMAS 2016-04-22 iki 2020-04-2 

Nr.00793 

26 m. 

29. Kekuševa Lilija Mokytojos metodininkės (choreografijos) kvalifikacinė kategorija, atestuota  

2013-12-23, paţyma Nr.026745 

27 m. 

30. Zubova Jelena Vyr. mokytoja atestuota: 2006-12-21 - kūno kultūros vyr. mok.; 2002-01-17 

- choreografijos vyr. mok. .Mokytojos metodininkės (choreografija) 

kvalifikacinė kategorija,  atestuota 2013-12-19  

22 m. 

31. Michailov Dmitrij V kvalifikacinė kategorija (baidarių ir kanojų irklavimas), iki 2023-07-23 30 m. 

32. Suchorukov Vasilij V kvalifikacinė kategorija (baidarių ir kanojų irklavimas),  iki 2019-12-13  29 m. 

 

          VSC problema – senstantys profesionalūs treneriai. 2017 metais VSC, buvo įdarbintas 

1 jaunas treneris. Analizuojant trenerių pasiskirstymą pagal amţių, ryškėja trenerių senėjimo 

tendencija – esami treneriai sporto srityje dirba jau daugybę metų, o jaunų, tinkamai pasirengusių 

specialistų, skaičius nėra pakankamas: iš 32 trenerių mokytojų 2018 metais tik 4 trenerių amţius 

nesiekia 30 metų, vyresni nei 60 metų – 6 treneriai. 

   Dar viena svarbi trenerių problema - nepakankamas lietuvių kalbos mokėjimas. Iš 32 

trenerių sporto mokytojų 4 turi I lietuvių kalbos mokėjimo kategoriją, 17 – II kategoriją, 3 - III 

lietuvių kalbos mokėjimo kategoriją, 13 trenerių kategorija netaikoma, 1 treneris kategorijos neturi. 

2017 metais 1 treneris tobulino savo lietuvių kalbos mokėjimą lietuvių kalbos kvalifikacijos 

kursuose. 

   2018 metais 9 mokytojų sporto trenerių  tobulino savo kvalifikaciją 5 seminaruose.  

   Vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės 

rekomendacijomis 2018 m. pagal varţybų rezultatus  ir ugdytinių kvalifikacines kategorijas buvo 

sukomplektuotos: 41 pradinio rengimo (PR), 17 meistriškumo ugdymo  (MU), 13 meistriškumo 

tobulinimo (MT) ir 1 didelio meistriškumo (DM) mokymo grupės.  

 
VISAGINO SPORTO CENTRO 2018 M. GERIAUSI SPORTINIAI PASIEKIMAI 

 

PASAULIO ČEMPIONATAI IR KITOS VARŽYBOS 

Eil.

Nr 

Vardas, pavardė Gimimo 

metai 

Sporto šaka, varţybos (data, 

vieta) 

Pasiekimas, vieta, rungtis Treneris 

1. 3 Vadim Korobov 1997-04-06 Baidarių ir kanojų irklavimo 

Pasaulio jaunių ir jaunimo U-

23  Čempionatas.  

Bulgarija. Plavdivas 

2018-07-26-28 

1 vieta C-1 200 m. 

4 vieta C-1 1000 m 

Dmitrij 

Michailov 

Baidarių ir kanojų irklavimo 

Pasaulio Čempionatas,  

Montemor, Portugalija 

2018-08-22-26 

12 vieta C-1 1000 m 

2. 5 Artur Seja 1996-03-17 Baidarių ir kanojų irklavimo 

Pasaulio jaunių ir jaunimo U-

23  Čempionatas.  

Bulgarija. Plavdivas 

2018-07-26-28 

1 vieta K-1 200 m Aleksej Rein 

Baidarių ir kanojų irklavimo 

Pasaulio Čempionatas,  

Montemor, Portugalija 

2 vieta K-1-200 m 

 



2018-08-22-26 

3. 8 Ilja Dovidovskij 1999-01-20 Baidarių ir kanojų irklavimo 

pasaulio Čempionatas,  

Montemor, Portugalija 

2018-08-22-26 

14 vieta C-2 1000 m Vladimir 

Suchorukov 

4.  Natalja 

Kočergina 

1985-04-17 Ţiemos olimpinės  ţaidynės 

2018.  

Pietu Korėja, Pyeongchang  

2018-02-09-25 

15 km. individual.  30 

vieta (87 dalyv.)  

 

 

5.  Stepan Terentjev 1995-05-16 FIS U23 World Ski CUP 

 Drezdenas, Vokietija 

2018-01-14 

21 vieta –komand. 

sprintas 

Igor Terentjev 

FIS World Ski varţybos 

Suomija 

2018-04-01-02 

 

4 vieta - 10 km 

masstartas; 

7 vieta – 10 km 

 

 

 
EUROPOS ČEMPIONATAI IR KITOS VARŽYBOS, ŽAIDYNĖS 
Eil.

Nr. 

Vardas, pavardė Gimimo 

metai 

Sporto šaka, varţybos (data, 

vieta) 

Pasiekimas, vieta, rungtis Treneris 

1. 2 Vadim Korobov 1997-04-06 Baidarių ir kanojų irklavimo 

Europos čempionatas.  

Serbija Belgradas 

2018-06-8-10 

11 vieta C-1 1000 m 

5 vieta C-1 200 m. 

 

Dmitrij 

Michailov 

Baidarių ir kanojų irklavimo 

U-23 čempionatas.  

Aurozo Italija 

2018-06-18-22 

3 vieta C-1 1000 m 

1 vieta C-1 200 m 

2. 5 Jevgenij 

Kuračionok 

1994-10-21 Baidarių ir kanojų irklavimo 

Europos čempionatas.  

Serbija Belgradas 

2018-06-8-10 

13 vieta C-2 1000 m Vasilij 

Suchorukov 

3.  Artur Seja 1996-03-17 Baidarių ir kanojų irklavimo 

Europos čempionatas.  

Serbija Belgradas 

2018-06-8-10 

2 vieta K-1 200 m Aleksej Rein 

Baidarių ir kanojų irklavimo 

U-23 čempionatas.  

Aurozo Italija 

2018-06-18-22 

2 vieta K-1 200 m 

4.  Ana Jasipionok 1999-09-20 IBU jaunių atviras Europos 

čempionatas. 

Pokliuka  

2018-01-09-02-04 

15 vieta  mix 2x6+ 2x7,5 

km. 

Viačeslav 

Rumiancev 

           

   Pravestos 6 tarptautinės varţybos: sportinės akrobatikos turnyras „Open Baltik”, 

tarptautinis graikų-romėnų imtynių turnyras, tarptautiniai futbolo turnyrai, atviros baidarių ir kanojų 

irklavimo varţybos. 

  VSC organizuojant projektinę veiklą bei mokymo treniruočių stovyklas, pritraukia 

išorės lėšas: sportinių federacijų, tėvų, programinių konkursų. 

Pagrindinis šaltinis mokomajam sportiniam darbui (varţyboms) yra savivaldybės skirtas 

biudţetas. 

2018 metais VSC gavo 799083 Eur finansavimą. Iš jų: 

  - darbo uţmokesčiui   493990 Eur; 

  -„Sodra“   151060 Eur; 

  - ilgalaikis turtas  19376 Eur; 



  - kitos išlaidos   134657 Eur (15500 Eur varţybos, tarptautinės varţybos 1250, 

    socializacijos projektai 3014 Eur ir t.t..) 

       Gaunamų lėšų mokomajam sportiniam darbui kiekvienais metais maţėja. Dėl to 

sportininkai maţiau dalyvauja varţybose, silpnėja uţsiiminėjančiųjų motyvacija, sportiniai 

rezultatai galėtų būti geresni.  

        Dėl pasenusių bazių ir sporto patalpų būklės atsiranda sunkumų pritraukti papildomas 

lėšas sporto veiklos uţtikrinimui bei sporto bazių gerinimui. 

       Organizuota 20 mokymo treniruočių bei vasaros poilsio treniravimosi stovyklų, 

dauguma iš kurių vyko sporto federacijų ir ugdytinių tėvų lėšomis. 

 

2018 m. VSC mokymo treniruočių bei vasaros stovyklų suvestinė 

 
Eil. 

Nr. 

Stovyklos pavadinimas Stovyklos data ir vieta Stovyklos 

vadovas 

Dalyvių 

skaičius 

Finan

sai 

Šaltiniai 

1.  MTS Čekija, Nove Mesto 

2017-01-02-06 

V.Rumiancev 2  LNBA 

2.  MTS, ruošiantis 

Pasaulio jaunimo 

slidinėjimo 

Čempionatui 

Otepe, Estija ir 

Toblach, Austrija  

2017-01-02--30 

I. Terentjev 2  

 

LNSA 

3.  MTS 

2017 metų varţybų 

sezonui  pasiruošti 

Montebelo, Portugalija 

2017-01-29-02-20 

D. Michailov 1  LNBA 

4.  MTS, ruošiantis 

Pasaulio slidinėjimo 

čempionatui 

Baltarusija ir Asrblie, 

Slovakija 

17-02-09-03-02 

I. Terentjev 2  LNSA 

5.  MTS, ruošiantis 

biatlono Pasaulio 

jaunimo  čempionatui 

Prekule, Latvija 

2017-02-09-03-02 

 

V.Rumiancev 4  LNBA 

6.  MTS 

2017 metų varţybų 

sezonui pasiruošti 

Panevėţys 

2017-03-05-12 

D. Michailov 5 34 VSC, LNBA 

7.  MTS 

2017 metų varţybų 

sezonui pasiruošti 

Panevėţys 

2017-03-13-18 

A.Rein 5 38 VSC, LNBA 

8.  MTS 

2017 metų varţybų 

sezonui  pasiruošti 

Zagreb, Kroatija 

2017-03-31-04-23 

D. Michailov 1 30 VSC, LNBA 

9.  Sporto sveikatingumo 

stovykla jaunimui 

Salakas 

2017-08-01-05 

T.Gaivoronskaja 12 1732 Projektas „Pasitikiu 

savimi“, tėvų ir 

VSC lėšos, „Sporto 

atvira jaun. erdvė“ 

10.  Sporto sveikatingumo 

stovykla 

Kaliningradas, Rusija 

2017-07-04-14 

O.Rein 15 110 VSC 

11.  MTS, pasirengimas 

Olimpinėms ţaidynėms 

ir tarptautinėms 

varţyboms 

Otepe, Estija 

2017-08-06-24 

I. Terentjev 2  LNSA 

12.  MTS Vilnius 

2017-09-04-17 

V. Nagovicin   LimF 

13.  MTS , Europos jaunių 

Čempionatui pasiruošti  

Kaunas 

2017-02-02-29 

D.Naidionov 2  LBF 

14.  MTS, ruošiantis 

Olimpinėms ţaidynėms 

2018 m. 

Ramzau, Austrija 

2017-09-25-11-16 

I. Terentjev 2  LNSA 

  15. Vasaros poilsio 

dieninės stovykla 

„Sportiškas birţelis“ 

2017.06.12- 

2017.06.30 

Visaginas 

T Gaivoronskaja 
A. Kolelienė 

D. Makarenko 

E. Ašmegienė 
V. Odincov 

J. Matuševa 

15 merg. 

16 bern. 

1305 

Eur 

900 

Eur 

Savivald. 

Tėvų lėš. 



V. Nagovicin 
Daniliavichienė 

J. Čarušina 

16. Turistinis ţygis 2017-06 16/17 

Visaginas 

V. Kalinin (j) 7merg. 

7 bern. 

  

17. Vasaros poilsio 

stovykla 

2017-07 14/16 

Zarasai 

D. Makarenko 

Vl. Suchorukov 

6 merg. 

14bern 

110 

Eur 

VSC 

18. Vasaros poilsio 

stovykla 

2017-07-iki2017-08-06 

Visaginas 

T.Gaivoronskaja 7merg. 

5 bern. 

  

19. Gatvės krepšinio 

varţybos 

2017-08-12 

Visaginas, Draugystės 

progimnazija 

Visagino 

savivaldybė 

(T Kučinskienė) 

   

   

20. 

Tarpt. aerobinės 

gimnastikos mokomoji 

treniruočių stovykla 

2017-06 18-23 

Visaginas 

N. Korobova Viso-60 

12 m. 

 

 

60 

eur 

 

Tėvų lėš. 

 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

   2018 metų VSC realizavo savo tikslus.  

   Tikslas 1. Racionaliai naudojant lėšas, uţtikrinti įstaigos funkcionalumą, paslaugų 

pasirinkimą, kokybę ir prieinamumą. 

  1. Uždavinys. Renovuoti, gerinti sporto bazes. 2018 metais savo jėgomis atliktas 

sporto patalpų remontas, pagerėjo personalo darbo sąlygos.  

   2. Uždavinys. Uţtikrinti kokybiškų sporto paslaugų teikimą. 2018 metais buvo 

planuota vystyti 13 sporto šakų, planas įvykdytas, nors lėšų varţyboms nepadidėjo. Buvo planuotos 

72 mokymo grupės. Tarifikuotų ugdytinių skaičius: 2017 m. gruodţio 1 d. – 752,  2018 m. rugsėjo 

3 d. ugdytinių skaičius 690, 71 mokymo grupė. Kaip buvo planuota, vyko įstaigos darbas – vyko 

varţybos, stovyklos, renginiai bendruomenei. Ugdytiniai dalyvavo varţybose, iškovojo daug 

prizinių vietų. 26 sportininkai patvirtinti (įtraukti) 2018 metų Lietuvos rinktinių narių oficialiuose 

sąrašuose. Teikti kokybiškas paslaugas trikdo pasenusi sporto patalpų infrastruktūra.  

   3. Uždavinys. Praplėsti ugdymo formas (sportas visiems, sveikatingumo, neįgaliųjų 

grupes ir pan.). 2018 metais tęsiame neformaliojo ugdymo veiklos – šeimos akrobatikos grupės 

darbą, bei atsirado nauja neformaliojo ugdymo veikla - jaunimo erdvė, sudarytos 2 neformalaus 

suaugusiųjų švietimo grupės. 

Tikslas 2. Visai bendruomenei patrauklios ir atviros įstaigos kūrimas, gerų tradicijų 

išsaugojimas, tinkamų darbo sąlygų treneriams sudarymas.  

1. Uždavinys. Skleisti informaciją apie Sporto centro veiklą ţiniasklaidoje, internete. 

Šiam tikslui tęsėme VSC internetinės svetainės veiklą, į ją talpinome dokumentus, sporto šakų 

renginių kalendorinius planus, naujienų skiltyje anonsavome renginius bei apţvelgiame sportininkų 

pasiekimus varţybose, viešinome VSC veiklos nuotraukas. Visuomenės informavimas apie VSC 

vykdomą veiklą, varţybas, renginius ir projektus vyko per skelbimus, internetinę svetainę, socialinį 

tinklą  „FACEBOOK“ bei bendradarbiaujant su Visagino ţiniasklaidos priemonėmis – „TTS“, 

„Sugardas“ bei Visagino savivaldybe. Trūko komunikacijos tarp svetainės operatoriaus ir sporto 

trenerių – gaunama maţai medţiagos apie įvykusias varţybas ar kitus renginius. VSC internetinė 

svetainė neturi pakankamo patrauklumo, maţai lankytojų dėl reklamos stokos ir dėl to, kad 

dauguma Visagino gyventojų yra rusakalbiai, kurie nesilanko lietuviškuose tinklapiuose. Siekiame 

uţtikrinti glaudų ryšį tarp informacijos teikėjų – VSC trenerių, mokytojų ir svetainės operatoriaus    

( kurio mes neturime) Būtų labai gerai sukurti dvikalbę svetainę. 

2. Uždavinys. Tobulinti Sporto centro struktūrą bei veiklos planavimą. Šį veiklą 

reikalauja tobulinimo, į planavimo procesą  sunku įtraukti dalį administracijos personalo. 

Administracijos personalui reikia tobulinti vadybos kompetencijas.    

3. Uždavinys. Vienyti Sporto centro bendruomenę ir kurti bei puoselėti geras tradicijas.  

Kaip ir buvo planuota, 2018 metais buvo - organizuotos tarptautinės varţybos ir Lietuvos mąsto 

  

  

  



renginiai – sportinės akrobatikos „Open Baltic“, šuolių ant batuto ir takelio turnyras, graikų-romėnų 

imtynių turnyras, futbolo turnyrai, reprezentuojantys Visaginą Lietuvoje ir tarptautinėje arenoje.  

   2018 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 

uţsiėmimus bei seminarus, bet nepakanka bendradarbiavimo su miesto kūno kultūros specialistų 

metodine taryba. 2018 metais planavome įsigyti skaitmeninį projektorių, tačiau tai nepavyko 

įgyvendinti dėl lėšų trukumo.  

   Siekiant organizuoti vaikų vasaros sporto stovyklas planavome ir 2018 metais 

dalyvavome 2 socializacijos ir vasaros poilsio projektuose. 

 

2018 metų VSC veiklos kokybės įsivertinimo išvados 

 

Privalumai Trūkumai 

1. Sporto šakų įvairovė.  1. Bendruomenės santykiai, vertybės.  

2. Kvalifikuotas trenerių mokytojų kolektyvas. 2. Sporto patalpų būklė. 

3. Ugdytinių pasiekimai.    3. Pedagogų lietuvių kalbos mokėjimas, 

raštingumas. 
    

       Pasirinktos tobulinti veiklos sritis: 

1. Bendruomenės santykiai, vertybės.  

2. Metodinės, ugdomosios veiklos prieţiūra. 

3. Mokėjimas mokytis. 

 



III. PLANUOJAMOS VEIKLOS TURINYS (PRIEMONIŲ PLANAS) 

 

Tikslas: Teikti neformaliojo švietimo ir sportininkų rengimo paslaugas, ugdyti fiziškai sveiką asmenybę, gebančią socializuotis šiuolaikinėje 

visuomenėje, skatinti fizinį aktyvumą ir uţimtumą. Išsaugojant geras tradicijas, formuoti bendruomenės vertybes, gerinti darbo sąlygas, sudaryti 

sąlygas kelti trenerių kvalifikaciją.   

 

Ugdymo kokybės užtikrinimas 

1 uţdavinys. Uţtikrinti neformaliojo švietimo ir sportininkų ugdymo ir veiklos kokybės prieţiūros organizavimą;  

2 uţdavinys. Skatinti fizinį aktyvumą, uţimtumą, motyvaciją, veiklos kokybės prieţiūrą; 

3 uţdavinys. Vykdyti pedagoginės veiklos prieţiūrą, uţtikrinti planų realizavimą. 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

(Į)vykdymo 

laikas 

Ištekliai Laukiamas 

rezultatas 

Stebėsena ir 

įgyvendinimo 

priežiūra 

1 uţdavinys. Užtikrinti neformaliojo švietimo ir sportininkų ugdymo ir veiklos kokybės priežiūros organizavimą 

1.1. Organizuoti ugdymą: 

1.1.1. parengti sporto patalpas uţsiėmimų vykdymui; 

1.1.2. sukomplektuoti mokymo-treniruočių; 

grupes; 

1.1.3. patvirtinti mokymo grupių tarifikaciją, paskirstyti 

darbo valandas. Grupių sporto klasifikacijos sąrašų 

tikslinimas; 

1.1.4. bendradarbiauti su mokyklomis dėl sporto salių 

skyrimo; 

1.1.5. parengti uţsiėmimų tvarkaraščius; 

1.1.6. aprūpinti trenerius neformaliojo ugdymo 

dienynais;  

1.1.7. grįţtamoji kontrolė: dėl grupių komplektavimo ir 

valandų paskirstymo; 

1.1.8. Parengti ilgalaikius planus. 

 

P. Misiūnas 

Treneriai  

 

Direktorius 

 

 

Direktorius 

 

Pavaduotoja ugdymui, 

metodininkai 

 

Direktorius, pavaduotoja 

ugdymui metodininkės, 

treneriai 

Treneriai  

 

Rugpjūtis 

Rugsėjis- spalis 

 

Iki rugsėjo 

pabaigos  

 

Rugsėjis- 

Spalis 

Rugsėjis, 

lapkritis, 

balandis 

Rugsėjis 

 

Spalis 

 

Rugsėjis 

 

SB  

lėšos; 

intelektiniai, 

ir ţmogiškieji 

ištekliai; 

 

 

Patikrintas sporto 

inventorius, įrenginiai, 

sporto patalpos;  

Nustatytas darbo krūvis 

treneriams;   

 

Sportininkams bus 

uţtikrinta uţsiėmimų vieta  

Sportininkams bus 

uţtikrintas uţsiėmimų 

laikas   

Patikrinimo rezultatai 

aptariami su treneriais 

individualiai ir trenerių 

tarybos posėdyje 

Uţtikrintas veiklos 

planavimas 

 

Med. personalas 

Pavaduotoja ugdymui 

 

Direktorius 

 

 

Direktorius 

 

Pavaduotoja ugdymui 

 

 

 

Direktorius 

 

Pavaduotoja ugdymui 

1.2.Tvarkyti duomenis:  

1.2.1. registruoti ugdytinių kaitą; 

1.2.2. koreguoti pedagogų registrą; 

1.2.3. tvarkyti ugdytinių priėmimą/išbraukimą; 

 

T. Pivovar, 

V. Nosyreva 

T. Pivovar, 

 

 

Visus metus 

 

 

Intelektiniai, 

ir ţmogiškieji 

ištekliai; 

 

 

Ugdytinių skaičiaus 

pokyčiai 

Sekretorė 

Raštinės 

administratorė 

Sekretorė 



1.2.4. rinkti duomenis švietimo stebėsenai, statistinėms 

ataskaitoms; 

1.2.5. grįţtamoji kontrolė: dėl mokomųjų treniruočių 

grupių dokumentacijos tvarkymo. 

V. Nosyreva, 

metodininkai 

Direktorius, direktoriaus 

pav. ugdymui, 

 

 

Nuolat 

  

 

Svarstoma tren. tarybos 

pasitarimuose ir 

individualiai su treneriais 

Pavaduotojai 

 

 

Direktorius 

1.3. Užtikrinti sportininkų dalyvavimą varžybose 

1.3.1. parengti varţybų kalendorinį planą metams, 

renginių planą mėnesiui; 

1.3.2. organizuoti dalyvavimą kalendorinėse sporto 

varţybose; 

1.3.3. dalyvauti miesto, respublikiniuose ir 

tarptautiniuose sporto ir kultūros renginiuose (pagal 

įstaigų prašymus ir pasiūlymus);  

1.3.4. parengti įvykdytų varţybų apskaitą-ataskaitą. 

 

Pavaduotoja ugdymui 

Administracija, treneriai-

sporto mokytojai. 

 

Treneriai-sporto 

mokytojai 

Pavaduotoja ugdymui 

 

Sausis 

Kiekvieną mėn. 

Pagal 

patvirtintą 

planą 

per metus 

 

Gruodis 

 

Intelektiniai, 

ir ţmogiškieji 

ištekliai 

SB lėšos, 

tėvų lėšos, 

įmokos į 

biudţetą 

 

 

Bus uţtikrinta veiklos 

kontrolė ir optimizuoti 

resursai 

 

Bus motyvuojami 

ugdytiniai ir treneriai 

 

Bus atlikta veiklos prieţiūra 

 

Direktorius 

 

 

Pavaduotoja ugdymui 

 

 

 

Direktorius 

2 uţdavinys. Skatinti fizinį aktyvumą, užimtumą, motyvaciją, veiklos kokybės priežiūra 

2.1. Dalyvauti projektinėje veikloje  

2.1.1. pildyti paraiškas projektams (socializacijos ir 

vasaros poilsio); 

2.1.2. konsultuoti projekto įgyvendinimo klausimais; 

2.1.3. įgyvendinti projektus (socializacijos ir vasaros 

poilsio); 

2.1.2. dalyvauti tarptautiniuose projektuose.  

  

 

Metodininkai, treneriai 

  

Pavaduotoja ugdymui  

Metodininkai, treneriai 

 

Pavaduotojai, 

metodininkai, treneriai 

 

Pagal projektų 

kvietimus 

Pagal projektų 

partnerių ir 

fondų 

kvietimus 

 

 

SB ir 

projektų 

lėšos;  

Intelektiniai, 

ir ţmogiškieji 

ištekliai; 

 

 

Įvairinama ugdomoji veikla, 

sudominami ir motyvuojami 

ugdytiniai; Įtraukiama į 

atsakingą veiklą, ugdytiniai 

atras sau naudingos veiklos, 

lavins socializacijos 

kompetencijas  

Direktorius 

Pavaduotoja ugdymui 

2.2. Dalyvauti konkursuose (miesto, šalies): 

2.2.1. geriausias Sporto centro sportininkas;  

2.2.2. geriausias Lietuvos sportininkas;  

2.2.3. geriausias mokytojas;  

2.2.4. organizuoti geriausių VSC metų sportininkų 

apdovanojimą Naujametiniame renginyje. 

 

 

Treneriai, metodininkai 

 

Pavaduotoja ugdymui 

Gruodis 

 

Intelektiniai, 

ir ţmogiškieji 

ištekliai; 

 

SB lėšos 

 

 

Motyvuojami ugdytiniai ir 

treneriai 

 

 

Pavaduotojai 

2.3. Gerinti metodinę veiklą 

2.3.1. parengti metodinės veiklos planą metams; 

2.3.2. organizuoti metodinę veiklą; 

2.3.3. konsultuoti metodinių renginių organizavimo 

klausimais; 

2.3.4. parengti metodinės veiklos ataskaitą 

 

Metodininkai; 

Metodininkai; 

Pavaduotoja ugdymui, 

metodininkė 

Metodininkai, 

 

Visus metus 

 

 

Intelektiniai, 

ir ţmogiškieji 

ištekliai; 

 

Treneriai skatinami gerinti 

veiklos kokybę 

Laiku teikiama pagalba ir 

konsultacijos 

Bus atlikta veiklos prieţiūra 

 

Direktorius  

Pavaduotoja ugdymui 

Direktorius 

 

Pavaduotoja ugdymui 

 

 



3 uţdavinys. Vykdyti pedagoginės veiklos priežiūrą, užtikrinti planų realizavimą 

3.1. Nustatyti dokumentų kokybę, stebėti veiklą: 

3.1.1. ilgalaikiai planai; 

3.1.2. tarybų, komisijų posėdţių protokolai; 

3.1.3. dienynų pildymas; 

3.1.4. mokymo-treniruočių grupių lankomumo 

patikrinimas; 

3.1.5. stebėti ugdymo veiklas: uţsiėmimus, renginius 

3.1.6. konsultuoti mokytojus individualiųjų programų ir 

ilgalaikių planų rengimo klausimais; 

3.1.7. aptarti individualiųjų programų ir ilgalaikių planų 

realizavimą; 

3.1.8. įvertinti trenerių, specialistų ir administracijos 

veiklos kokybę (anketavimas);  

 

Pavaduotoja ugdymui 

Raštinės administratorė, 

Pavaduotoja ugdymui, 

metodininkai, 

 

Patikrinimo komisija, 

vadovai 

Pavaduotojos, 

metodininkės 

 

Vadovai 

Pavaduotoja ugdymui 

 

Rugsėjis 

Nuolat  

Kiekvieną mėn.  

 

Pagal grafikus 

 

Rugsėjis, 

geguţė  

Sezono 

pabaigoje 

Gruodis 

 

Intelektiniai, 

ir ţmogiškieji 

ištekliai; 

 

 

Laiku atlikta prieţiūra, 

pagalba leis kryptingai bei 

tikslingai planuoti ir 

koreguoti veiklas 

Laiku atlikta prieţiūra, 

pagalba leis kryptingai bei 

tikslingai planuoti ir 

koreguoti veiklas 

 

 

Numatomos gairės naujų 

metų veiklos planui, veiklos 

tobulinimui  

Aptarimas TT 

posėdţiuose, 

direkciniuose  

posėdţiuose 

      

Sporto centro kultūra  

 

 1 uţdavinys. Kurti savitą Sporto centro kultūrą;  

 2 uţdavinys. Informuojant bendruomenę apie Sporto centro veiklą, kurti įstaigos įvaizdį.   

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

(Į)vykdymo 

laikas 

Ištekliai Laukiamas 

rezultatas 

Stebėsena ir 

įgyvendinimo 

priežiūra 

1 uţdavinys. Kurti savitą Sporto centro kultūrą  

1.1. Kurti savitą Sporto centro kultūrą: 

1.1.1. Susitarti dėl bendravimo stiliaus ir konfliktų 

sprendimo būdų, aptarti subordinacijos klausimus 

trenerių tarybos posėdţiuose; 

1.1.2. sukurti ir laikytis etikos kodeksą;  

1.1.3. puoselėti ir išlaikyti susiklosčiusias tradicijas ir 

renginius, atspindinčius Sporto centro „veidą“:  

- Tarptautinis graikų romėnų imtynių turnyras; 

- Tarptautinis futbolo turnyras; 

- Atviros Visagino miesto baidarių ir kanojų irklavimo 

taurės varţybos; 

- Tarptautinis jaunučių-jaunių futbolo turnyras; 

- Tarptautinis akrobatikos varţybos „Open Baltik“; 

 

Vadovai  

 

 

Vadovai ir darbo grupė 

 

Vadovai ir varţybų vyr. 

teisėjai 

  

Nuolat 

 

 

Vasaris 

 

 

Kovas 

Geguţė 

Geguţė, 

rugpjūtis 

Spalis 

 

 

- 

 

 

- 

SB lėšos; 

Rėmėjų ir 

įmokų į 

biudţetą 

programų 

lėšos 

 

 

 

 

Sukuriama bendravimo 

kultūra 

 

 

 

 

Išlaikytas kartų 

perimamumas; 

Išlaikytos tradicijos 

 

 

 

 

Direktorius 

 

 

Direktorius 

 

Direktorius, 

pavaduotojai 

 

 

 

 



- Tarptautinės Šuolių ant batuto ir akrobatinio takelio 

varţybos; 

- Sportinių šokių atviros varţybos  

1.1.4. suplanuoti ir organizuoti Sporto centro 

bendruomenei veiklos 10-mečio šventę. 

Geguţė 

Birţelis 

Geguţė 

Mokslo metų 

pabaiga 

 

 

Kolektyvo suvienijimas 

 

 

 

 

Direktorius, 

pavaduotojai 

1.2. Organizuoti baigimo pažymėjimų išdavimą: 

1.2.1. išrašyti nustatytos formos baigimo paţymėjimus 

ugdytiniams, pabaigusiems sportinio ugdymo 

programas ir išvykstantiems iš VSC;  

1.2.2. vykdyti išrašytų paţymėjimų apskaitą;  

1.2.3.vykdyti sportininkų paţymėjimų dalyvavimui 

varţybose išrašymą ir apskaitą;  

 

Pavaduotoja ugdymui, 

 

 

Pavaduotoja ugdymui, 

Metodininkai 

 

Geguţė  

 

 

Metų bėgyje, 

Pagal poreikį 

 

Intelektualūs 

ištekliai; 

 

Baigimo paţymėjimas duos 

papildomus balus, stojant į 

aukštąsias mokyklas 

 

Sportininkų paţymėjimas 

suteiks teisę dalyvauti 

varţybose 

 

Direktorius 

1.3. Plėsti bendradarbiavimo ryšius su miesto 

įstaigomis ir tarptautiniais partneriais   

Direktorius,  

Pavaduotoja ugdymui, 

Metodininkės 

 

Metų bėgyje 

 

 

Intelektualūs 

ištekliai; 

 

Gero Sporto centro 

įvaizdţio kūrimas  

 

Direktorius 

2 uţdavinys. Informuojant bendruomenę apie Sporto centro veiklą, kurti įstaigos įvaizdį. 

2.1. Informuoti visuomenę apie centro veiklą:   

2.1.1. tvarkyti ir papildyti nauja informacija sporto 

centro internetinę svetainę; 

2.1.2. teikti informaciją į vietinius laikraščius apie 

sportininkų, trenerių pasiekimus, vykdomus renginius;  

2.1.3. metodikos naujovių, patirties sklaida 

2.1.4. sporto šakų stendų, kuriuose atsispindi geriausia 

pedagoginė patirtis ir pasiekimai, parengimas bei 

informacijos atnaujinimas. 

 

V. Nosyreva 

 

Metodininkai, 

Treneriai 

 

Treneriai 

 

Metodininkai 

 

Nuolat 

 

 

 

 

Pagal 

metodinių 

renginių planą 

Nuolat 

 

 

 

Informacijos sklaida sukurs 

VSC gerą įvaizdį  

 

 

Trenerių darbo kokybės 

gerinimas 

Informacijos sklaida sukurs 

VSC gerą įvaizdį, 

motyvuos ugdytinius  

 

Direktorius 

 

Pavaduotojai 

 

 

metodininkai 

 

Direktorius 

 

Pagalba mokiniui ir mokytojui  

 

 1 uţdavinys. Teikti pagalbą ugdytiniams ir uţtikrinti saugias sportavimo sąlygas;    

 2 uţdavinys. Tobulinti trenerių sporto mokytojų kvalifikaciją, mokyti mokytis kompetencijos tobulinimas;  

 3 uţdavinys. Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) sportininkų ugdymo klausimais. 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

(Į)vykdymo 

laikas 

Ištekliai Laukiamas 

rezultatas 

Stebėsena ir 

įgyvendinimo 

priežiūra 

 



1 uţdavinys. Teikti pagalbą ugdytiniams ir užtikrinti saugios sportavimo sąlygos 

1.1. Sanitarinės būklės įvertinimas: 

1.1.1. sporto patalpų paruošimo naujiems mokslo 

metams patikrinimas;   

1.1.2. saugių ugdymo sąlygų atitikimo higienos 

reikalavimus įvertinimas, saugios aplinkos 

uţtikrinimas. 

 

Rugpjūtis, rugsėjis 

 

per metus 

 

Bendrosios 

praktikos 

slaugytojos, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

 

SB lėšos 

remontui 

 

Bus uţtikrinti saugos 

sportavimo sąlygos 

 

Direktorius 

1.2. Organizuoti VSC ugdytinių ir pedagoginio 

personalo sveikatos priežiūrą:  

1.2.1. pedagoginių darbuotojų sveikatos profilaktinio 

patikrinimo organizavimas; 

1.2.2. sportininkų sveikatos patikrinimo organizavimas, 

duomenų apskaita;  

1.2.3. pirmosios medicinos pagalbos teikimas; 

 

1.2.4. konsultuoti trenerius traumų prevencijos, 

nelaimingų atsitikimų, sportininkų krūvio klausimais; 

1.2.5. uţkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė Sporto 

centre. 

 

 

Geguţė, spalis 

 

2 kartus per metus 

 

Varţybos ir treniruočių 

metų 

Rugsėjis- spalis ir pagal 

poreikį 

Nuolat 

 

 

VSC 

slaugytojos 

VSC 

slaugytojos, 

gydytojas, 

treneriai- 

sporto 

mokytojai 

VSC 

slaugytojos 

 

VSC 

slaugytojos, 

gydytojas, 

 

 

SB lėšos 

 

SB lėšos 

 

SB lėšos 

 

 

SB lėšos 

 

 

Uţtikrinta sveikatos būklės 

prieţiūra 

Sportininkai turės gydytojų 

leidimą dalyvauti varţybose 

Nelaimingų atsitikimų 

profilaktika 

 

 

Direktorius 

 

VSC gydytojas 

 

VSC gydytojas 

 

 

 

1.3. Teikti pedagoginę pagalbą: 

1.3.1. pagal galimybes itin gabiems sportininkams  

sudaryti  papildomas individualias ugdymo programas 

(MTS, paruošimo svarbioms varţyboms);  

1.3.2. rengti gabius vaikus konkursams, varţyboms; 

1.3.3. dalyvauti sporto federacijų renginiuose, papildyti 

LR rinktinės komandas, vykdyti LR rinktinių trenerių 

paruošimo rekomendacijas. 

1.3.4. vykdyti sportininkų elgesio korekciją; 

 

1.3.5. teikti individualias konsultacijas ugdytiniams, jų 

tėvams, treneriams.  

 

 

Pagal varţybų planus 

Pagal varţybų planus 

 

Pagal federacijų 

paruošimo planus 

Pagal poreikį  

 

Pagal poreikį  

 

 

Treneriai 

 

Treneriai 

 

Treneriai 

 

Treneriai kartu 

su tėvais 

Treneriai, 

kuruojantys 

pavaduotojai 

 

 

SB lėšos, 

įmokos į 

biudţetą, 

federacijos 

lėšos, tėvų 

lėšos 

 

 

Intelektualūs 

ištekliai; 

 

 

Diferencijuotas  ir 

individualizuotas gabiems 

sportininkams  

 

 

 

Bus formuojami 

socializacijos įgūdţiai, 

vertybės 

 

Bus pagerinta ugdymo 

 

 Treneriai 

Pavaduotoja ugdymu 

 

 

 

 

Pavaduotoja ugdymui 



kokybę 

 

1.4. Tvarkyti Sporto centro aplinką:  

1.4.1. tvarkyti ir ruošti sporto sales treniruotėms; 

1.4.2. ruošti sporto patalpas varţyboms; 

1.4.3. aprūpinti varţybas reikalingu inventoriumi;  

 

1.4.5. uţsakyti transportą komandoms, vykstančioms į 

varţybas.  

 

Pavaduotojas ūkiui 

kiemsargis, darbininkai, 

valytojos 

 

Raštinės administratorė 

 

 

Nuolat 

 

 

Prireikus 

 

 

SB lėšos 

 

 

SB lėšos, 

įmokos į 

biudţetą 

 

 

Uţtikrintos higieniniai 

reikalavimai ir varţybų 

organizavimas  

Uţtikrintas sportininkų 

dalyvavimas varţybose 

 

 

 

Pavaduotojas 

organizaciniams 

darbui  

2 uţdavinys. Tobulinti trenerių sporto mokytojų kvalifikaciją, mokyti mokytis kompetencijos tobulinimas 

2.1.Vykdyti trenerių sporto mokytojų atestaciją: 

2.1.1.konsultuoti trenerius , mokytojus atestacijos 

klausimais; 

2.1.2.organizuoti trenerių, mokytojų atestacinės 

komisijos veiklą; 

2.1.3.atestuoti trenerius- mokytojus pagal patvirtintą 

atestacijos planą.   

 

 

Kuruojantys vadovai 

AK vadovas 

 

 

  

Sausis- gruodis 

2018-2019 

metų planas 

 

 

SB lėšos 

Intelektiniai, ir 

ţmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Bus didinama pedagogų 

motyvacija kelti profesinį 

kvalifikaciją  

 

 

 

 

Direktorius 

2.2.Tobulinti trenerių - mokytojų ir specialistų 

kvalifikaciją: 

2.2.1. dalyvauti mokymuose, seminaruose   
2.2.2. stebėti atvirus metodinius renginius miesto 

mokyklose;   

2.2.3. stebėti ir analizuoti naujų ir ketinančių atestuotis 

trenerių uţsiėmimų ugdymo turinį ir vertinti jų veiklą;  

2.2.4. rengti atvirus uţsiėmimus Visagino miesto 

pedagogams 

 

 

 

Treneriai, specialistai 

Treneriai 

 

Kuruojantys vadovai 

 

Treneriai,  

M. Ivanova 

 

 

Pagal 

galimybes  

Pagal VPMMC 

planą 

Prieš 6 mėn. iki 

atestacijos 

datos  

Pagal 

metodinių 

renginių planą 

 

 

Projektiniai 

lėšos, 

asmeninės 

pedagogų 

lėšos 

Intelektiniai, 

ir ţmogiškieji 

ištekliai,  

 

 

Vyks metodinių ţinių 

sklaidą, trenerius - 

mokytojus pasieks 

metodikos naujovės; 

 

Bus didinama pedagogų 

motyvacija kelti profesinę 

kvalifikaciją  

Bus tobulinama mokyti 

mokytis kompetencija 

 

 

 

Pavaduotoja ugdymui  

 

 

Pavaduotoja ugdymui  

 

 

Pavaduotoja ugdymui  

 

 

 

 

 

 

 

 



3 uţdavinys. Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais) sportininkų ugdymo klausimais. 

3.1. Organizuoti bendravimą ir bendradarbiavimą:  

3.1.1. organizuoti grupių tėvų susirinkimus, 

kuriuose: aptariami ugdymo rezultatai, lankomumo 

klausimai; teikiamos konsultacijos ir rekomendacijos; 

organizuojami susitikimai su administracija, VSC 

specialistais; 

3.1.2. bendrauti su tėvais individualiai, teikti tėvams 

konsultacijas, kviesti stėbėti varţybas;  

3.1.3. lankyti bendrojo lavinimo mokyklose, su klasių 

vadovais aptarinėti ugdytinių paţangumo klausimus; 

3.1.4. Organizuoti bendrus VSC tėvų susirinkimus 

(ugdymo organizavimo tvarka; VSC ir šeimos 

bendradarbiavimas ugdymo klausimais; bendrų trenerių 

ir tėvų pastangų sujungimas, vykdant VSC veiklos 

uţdavinius).  

 

 

Treneriai 

 

 

 

Treneriai 

 

Treneriai 

 

 

 

Direktorius, pavaduotoja 

ugdymui 

 

 

Pagal  

trenerio planą 

 

 

Pagal poreikį 

 

Pagal  

trenerio planą 

 

 

Spalis 

 

 

Intelektiniai, 

ir ţmogiškieji 

ištekliai 

 

Intelektiniai, 

ir ţmogiškieji 

ištekliai 

Intelektiniai, 

ir ţmogiškieji 

ištekliai 

 

Intelektiniai, 

ir ţmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

Sustiprės noras 

bendradarbiauti, pagerės 

mikroklimatas grupėse 

 

Pagerės tėvų ir vaikų 

santykiai 

Sustiprės 

bendradarbiavimas su 

bendrojo lavinimo 

mokyklomis, pagerės 

ugdytinių drausmė 

Tėvų įtraukimas į VSC 

ugdymo proceso ir veiklos 

problemų sprendimą 

 

 

Direktorius 

 

 

 

Pavaduotoja ugdymui  

 

Kuruojantys vadovai 

 

 

 

Direktorius 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Valdymo tobulinimas 

 

1 uţdavinys. Uţtikrinti bendruomenės narių nuolatinį informavimą ir kurti veiksmingą komunikaciją, uţtikrinančią rezultatus. 

  2 uţdavinys. Atnaujinti VSC veiklą reglamentuojančius dokumentus.  

  3 uţdavinys. Siekti efektyvaus išteklių naudojimo. 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

(Į)vykdymo 

laikas 

Ištekliai Laukiamas 

rezultatas 

Stebėsena ir 

įgyvendinimo 

priežiūra 

1 uţdavinys. Užtikrinti bendruomenės narių nuolatinį informavimą ir kurti veiksmingą komunikacinę aplinką, užtikrinančią rezultatus 

1.1. Organizuoti bendruomenės narių 

supažindinimą su normatyviniais ir lokaliais 

dokumentais: 

1.1.1. operatyviai informuoti pedagogus apie naujai 

patvirtintu ŠMM ir KKSD dokumentus, lokalius VSC 

dokumentus, tvarkas, reglamentuojančias veiklą; 

1.1.2. pasirašytinai supaţindinti darbuotojus su vidaus 

darbo tvarkos taisyklėmis, pareiginiais nuostatais ir 

aprašais, VSC įstatais, priešgaisrinės, civilinės saugos 

ir darbo saugos taisyklėmis.  

 

 

Direktorius, 

pavaduotojai 

 

Vadovai (pagal 

kuruojamą veiklos sritį). 

 

 

Nuolat 

 

 

Mokslo metų 

pradţioje ir 

pasirodţius 

naujiems 

dokumentams 

 

 

Intelektualūs 

ir ţmogiškieji 

ištekliai 

 

 

 

Informacija viešai 

prieinama: stendai, svetainė  

http://vsc.sugardas.lt   

 

Bus laikomasi bendrai 

priimtų nuostatų ir taisyklių 

 

 

Direktorius 

 

 

 

 

Direktorius 

 

1. 1.2. Parengti 2018–2019 m. m. ugdymo planą:  
2. 1.2.1. sudaryti darbo grupę; 

1.2.2. aptarti su treneriais, atlikti apklausas, sukaupti 

duomenis UP projekto rengimui; 

1.2.3. parengti UP projektą ir suderinti su 

savivaldybės kuruojančiu specialistu;  

1.2.4. patvirtinti patikslintą ir pakoreguotą UP  

 

Direktorius 

Darbo grupė 

 

Pavaduotoja ugdymui 

Direktorius 

 

Balandis - 

geguţė  

 

Birţelis 

 

Rugpjūčio mėn. 

 

 

 

 

 

 

Įtraukti treneriai, 

metodininkai, surinkti 

duomenys, jų pagrindu 

parengtas UP projektas; 

Paskelbtas svetainėje 

http://vsc.sugardas.lt   

 

 

Direktorius 

 

 

 

 

1.3. Dirbti su VSC veiklą 

reglamentuojančiais dokumentais: 

1.3.1. priţiūrėti ugdymo plano įgyvendinimą; 

1.3.2. sudaryti trenerių mokytojų tarifinius sąrašus ir 

nepedagoginių darbuotojų etatų sąrašus; 

1.3.3. parengti statistines ataskaitas; 

 

1.3.4. parengti metinės veiklos planą; 

1.3.5. organizuoti strateginio plano ir metinio veiklos 

plano vykdymo stebėseną; 

1.3.6. parengti vadovo metinės veiklos ataskaitą 

 

 

Vadovai 

Direktorius, vyr. 

buhalteris 

Metodininkės, sekretorė 

Darbo grupė 

Direktorius 

 

Direktorius 

 

 

Visus mokslo 

metus 

Rugsėjis, sausis 

 

Gruodis  

Gruodis 

 

Sausis  

 

 

 

 

 

 

 

Intelektualūs 

ištekliai 

 

 

Išsiaiškinamas 

tikslingumas, daromos 

korekcijos; 

 

Veiklos planas paskelbtas 

svetainėje 

http://vsc.sugardas.lt   

 

Vadovo ataskaita 

 

 

 

Direktorius 

 

 

Pavaduotoja ugdymui 

Direktorius 

 

Direktorius 

 

http://vsc.sugardas.lt/
http://vsc.sugardas.lt/
http://vsc.sugardas.lt/


savivaldybės tarybai. Sausis pristatoma VSC tarybai ir 

skelbiama svetainėje 

Direktorius 

2 uţdavinys. Atnaujinti VSC veiklą reglamentuojančius dokumentus  

2.1. Atnaujinti VSC veiklą reglamentuojančius 

dokumentus: 
2.1.1. pakoreguoti darbo tvarkos taisykles; 

2.1.2. atnaujinti viešųjų pirkimų taisykles; 

2.1.3. rengti tvarkų aprašus ir kt. dokumentus 

 

Darbo grupė 

Pirkimų organizatoriai 

 

Vasaris  

Sausis  

Pagal poreikį 

 

Intelektualūs 

ištekliai 

 

 

Atitikimas pokyčiams 

Korupcijos prevencija 

Atitikimas pokyčiams 

 

 

 

Direktorius 

 

2.2. Tobulinti veiklą, ugdančią komandas, asmenis, 

organizuoti VSC darbuotojų veiklos stebėseną: 

2.2.1. sudaryti naujas darbo grupes ir/ar komandas, 

pakoreguoti laikinų darbo grupių sudėtis konkrečioms 

veikloms organizuoti; 

2.2.2. organizuoti trenerių bei specialistų veiklos 

prieţiūrą; 

 

Direktorius 

 

 

Kuruojantys vadovai 

 

Pagal poreikį  

 

 

Per metus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leis nustatyti problemas, 

koreguoti veiklas ir numatyti 

naujus tikslus 

 

 

2.2.3. sudaryti mėnesių kalendorinius planus Pavaduotoja 

organizaciniams darbams 

Kas mėnesį  

 

Visi ţino mėnesio veiklas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 uţdavinys. Siekti efektyvaus išteklių naudojimo 

3.1. Siekti pastato, patalpų atnaujinimo, efektyvaus 

išteklių naudojimo: 

3.1.1. teikti paraiškas būtiniausiam, neatidėliotinam 

remontui; 

3.1.2. stebėti centrinio stadiono renovaciją;   

3.1.3. organizuoti įrangos ir prietaisų patikras, 

laiku pildyti gesintuvus, elektros, vandientiekio ir 

kanalizacijos, ventiliacijos ir šilumos ūkio prieţiūrą, 

skubų remontą; 

3.1.4. vykdyti kompiuterinės ir muzikinės aparatūros 

prieţiūrą;  

3.1.5. efektyviai skirstyti išteklius (ţmogiškuosius ir 

materialinius); 

3.1.6. priţiūrėti ir kontroliuoti išteklių naudojimo 
tikslingumą. 

 

 

Direktorius 

 

Pavaduotojas ūkiui  

 

Pavaduotojas ūkiui 

Darbininkai 

 

Garso-operatorius 

 

Direktorius,     

pavaduotojai, vyr.   

buhalteris 

 

 

Pagal poreikį  

 

Kol vyks 

renovaciją  

Nuolat 

 

 

Per metus 

 

Per metus 

 

Per metus 

 

 

 

 

 

Intelektualūs 

ir ţmoniškieji 

ištekliai, SB 

lėšos, 

projektų, 

įmokų į 

biudţetą lėšos 

 

 

Didės tikimybė gauti būtinų 

lėšų  

Darbų priėmimo aktai 

 

Uţtikrinamos saugios darbo 

sąlygos 

 

Uţtikrinamas saugus 

technikos eksploatavimas 

Efektyvus valdymas 

 

Biudţeto vykdymo ataskaitos 

skelbiamos svetainėje 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius 

     Rizikos veiksniai: 

1. Ribotas finansavimas, biudţete nėra pakankamai lėšų įgyvendinti sportinio ugdymo programoms;   

2. Dėl pasenusių, neatitinkančių šiuolaikinių reikalavimų, sporto bazių, sunku pritraukti papildomų lėšų sporto bazių išlaikymui.  

3. Politinės situacijos savivaldybėje pokyčiai, politinis noras pakeisti VSC struktūrą nesuteikia emocinio stabilumo.  

Įgyvendinimo priežiūra ir visuomenės informavimas. 

VSC veiklos plano įgyvendinimo prieţiūrą vykdo direktorius. Uţ veiklos plano vykdymą atsiskaitoma Sporto centro tarybai, Visagino 

savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos skyriui, steigėjui ar steigėjo įgaliotai institucijai. 

    Informacija apie veiklą ir pagrindinius veiklą reglamentuojančius dokumentus paskelbta Sporto centro interneto svetainėje http://vsc.sugardas.lt   
 

SUDERINTA 

Visagino sporto centro tarybos 

 2018-10-01 posėdţio protokoliniu nutarymu (protokolas Nr. 27) 
 

 

 
 

 

http://vsc.sugardas.lt/


 


