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VISAGINO SPORTO CENTRO 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

  

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 varžybos, vaikų vasaros sporto sveikatingumo stovyklos, 

socializacijos užimtumo programos, mokymo treniruočių stovyklos.  

Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-180  2019-08-28 patvirtintas 

„Visagino sporto centro grupių ir mokinių skaičius 2019-2020 mokslo metams“. Sportinio ugdymo 

programas pradėjo virš  690 mokinių. Mokinių priėmimas vykdomas vadovaujantis Visagino 

savivaldybės tarybos 2018-08-29 sprendimu Nr. TS-159 „Dėl mokinių priėmimo į Visagino 

savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklas tvarkos aprašu“. Ugdytinių skaičius VSC nuolat 

keičiasi priklausomai nuo metų laiko: vasarą vaikų sumažėja, atėjus žiemos laikotarpiui jų skaičius 

padidėja.  

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

turintys specialius poreikius (klausos, judėjimo sutrikimus), užsiima 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 

varžyboms.  

  VSC užsiiminėja ugdytiniai iš daugiavaikių šeimų, arba gaunantys lengvatas už sportininkų 

ugdymą. 

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

probleminių situacijų sprendimu užsiima 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).  Mokslo metais tarifikuotos 1 neformaliojo švietimo grupė – šeimos akrobatikos, 2 

neformaliojo suaugusių švietimo grupės.   

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

2019 metais  VSC realizavo savo tikslus.  

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

pasirinkimą, kokybę ir prieinamumą. 

        1. Uždavinys. Renovuoti, gerinti sporto bazes. 2019 metais remonto darbai: 

1. Objektas adresu Parko g. 2A Visaginas: 

- pastato kairės pusės koridoriaus lubų remontas; 
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- pastato kairės pusės elektros instaliacijos remontas; 

- pastato kairės pusės gaisro aptikimo ir signalizacijos remontas; 

- akrobatikos sporto salės gaisro aptikimo ir signalizacijos remontas; 

- akrobatikos sporto salės pokiliminės dangos ir kiliminės dangos keitimas naujomis; 

- gimnastikos takelio prie kiliminės dangos remontas. 

                      2. Objektas adresu Taikos pr. 23 Visaginas: 

 - graikų-romėnų imtynių salės sienų remontas apdailinant jas OSB plokštėmis. 

                   3. Objektas adresu Kosmoso  g. 28 A: 

 - pastate įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema; 

 - suremontuotas avarinis išėjimas į lauką iš pastato rūsio patalpų.  

2. Tikslas. Užtikrinti kokybiškų sporto paslaugų teikimą. 2019 metais buvo planuota 

vystyti 13 sporto šakų, planas įvykdytas, nors lėšų varžyboms nepadidėjo. Buvo planuotos 69 

mokymo grupės. Tarifikuotų ugdytinių skaičius: 2019 m. spalio 1 d.  698, gruodžio 1 d. 707, be 

suaugusiųjų ugdytinių. Kaip buvo planuota, vyko įstaigos darbas – vyko varžybos, stovyklos, 

renginiai bendruomenei. Ugdytiniai dalyvavo varžybose, iškovojo daug prizinių vietų. Miesto mastu 

pravesta virš 30 varžybų, išvykų virš 200.  26 sportininkai patvirtinti (įtraukti) 2019 metų Lietuvos 

rinktinių narių oficialiuose sąrašuose.  

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

grupes ir pan.). 2019 metais tęsiame neformaliojo ugdymo veiklos – šeimos akrobatikos grupės 

darbą, sudarytos 2 neformalaus suaugusiųjų švietimo grupės, grupė žmonių su negalia. 

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

išsaugojimas, tinkamų darbo sąlygų treneriams sudarymas. 

3. 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, 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 –  „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 (kurio mes neturime, 

šias pareigas vykdo raštinės administratorė). 

 4. 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.    

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

Kaip ir buvo planuota, 2019 metais buvo - organizuotos tarptautinės varžybos ir Lietuvos mąsto 

renginiai – šuolių ant batuto „Open Baltic“ tarptautinis turnyras, graikų-romėnų imtynių turnyras, 

futbolo turnyrai, reprezentuojantys Visaginą Lietuvoje ir tarptautinėje arenoje. Pirmą kartą Visagino 

mieste buvo organizuotas šiuolaikinio cieko trupės „Kaaos Kaamos“ (Švedija) mokomoji viešnagė 

Visagino sporto centre. Visagino visuomenė pirmą kartą pamatė visiškai naujos šių laikų scenos 

menų rūšies - naujo cirko reiškinį, kuris gali netolimoje ateityje praplėsti VSC veiklas, akrobatikos 

disciplinų mokymo tikslus bei metodus. 

 6. Uždavinys 2019 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 
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atvirus užsiėmimus bei seminarus. 2019 metais planavome įsigyti skaitmeninį projektorių, tačiau tai 

nepavyko įgyvendinti dėl lėšų trukumo.  

Siekiant organizuoti vaikų vasaros sporto stovyklas planavome ir 2019 metais 

dalyvavome 2 socializacijos ir vasaros poilsio projektuose. 

Veikia 4 sporto bazės (šiuo metu vyksta irklavimo sporto bazės statyba). 

Vadovaujamės Lietuvos sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo nuostatais, 

patvirtintais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos. 11 trenerių kėlė trenerių kvalifikacines 

kategorijas 

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

įdarbintas 1 jaunas treneris. Analizuojant trenerių pasiskirstymą pagal amžių, ryškėja trenerių 

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

pasirengusių specialistų, skaičius nėra pakankamas: iš 32 trenerių mokytojų 2019 metais tik 4 

trenerių amžius nesiekia 35 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. 

2019 metais 5 pedagogai 7 ir darbuotojai yra įspėti, dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų..  

 

VISAGINO SPORTO CENTRO 2019 M. GERIAUSI SPORTINIAI PASIEKIMAI 

PASAULIO ČEMPIONATAI IR KITOS VARŽYBOS 
 

PASAULIO ČEMPIONATAI IR KITOS VARŽYBOS: 
Eil.

Nr. 

Vardas, 

pavardė 
Gimimo metai Sporto šaka,varžybos (data, 

vieta) 
Pasiekimas, vieta, rungtis Treneris 

1

. 

Vadim 

Korobov 
1997-04-06 pasaulio čempionatas  Seged, 

Vengrija. 
 2019-08-22-25 
 

C-1 1000m. 16 vieta. 
 

Dmitrij 

Michailov 

II pasaulio Taurė b/k etapas. 

Diusburgas, Voketija. 
 2019-05 31-06-02 

C-1 1000m. 16 vieta. 
 

2

. 
Artur Seja 1996-03-17 pasaulio čempionatas  Seged, 

Vengrija. 
 2019-08-22-25 
 

K-1 200 m. - 8 vieta. Aleksej Rein 

I pasaulio Taurė b/k etapas. 

Poznan, Lenkija. 2019-05 24-

26 
 

K-1 200 m. - 1 vieta. 

II pasaulio Taurė b/k etapas. 

Diusburgas, Voketija. 
 2019-05 31-06-02 

K-1 200 m. - 3 vieta. 

3

. 
Mindaugas 

Talačka 
1998-12-07 pasaulio jaunių, jaunimo b/k 

čempionatas. Pitesti, 

Rumunija. 2019-08 01-04 

C-2 1000 -12 vieta. Vladimir 

Suchorukov 

4

. 
Maks Fomin      
 

 

2000-10-12. pasaulio jaunių čempionatas. 

Slovakija, Arsble. 2019-02-01     
Sprint - 7vieta Viačeslav 

Rumiancev 

5

. 

Natalja 

Kočergina 
1985-04-17 pasaulio biatlono čempionatas. 

Švedija, Ostersait.  2019-03 09 
 

Singlmix 25 vieta. Jevgenij 

Pečionkin 

pasaulio biatlono vasaros 

čempionatas. Baltarusija, 

Ind. 16 vieta. 
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2019-08-22  Minsk.   
 

6

. 
Stepan 

Terentjev 
1995-05-16 pasaulio slidinėjimo vasaros 

čempionatas. Madona, Latvija.  
2019-08-17 

Estafeta sprintas      13  

vieta. 
 

Igor Terentjev 

 

EUROPOS ČEMPIONATAI IR KITOS VARŽYBOS, ŽAIDYNĖS: 
Eil.

Nr. 
Vardas, pavardė Gimimo metai Sporto šaka,varžybos (data, 

vieta) 
Pasiekimas, vieta, rungtis Treneris 

1

. 

Vadim Korobov 1997-04-06 Europos jaunių, jaunimo b/k 

čempionatas. Račica, Čekija. 

2019-07-11-14 
 

C-1 1000m. 1 vieta. 
 

Dmitrij 

Michailov 

II Europos baidarių ir kanojų 

irklavimo žaidynės. Minskas, 

Baltarusija  
2019-06-25-27 

C-1 1000m. 8 vieta. 
 

2

. 

Artur Seja 1996-03-17 II Europos baidarių ir kanojų 

irklavimo žaidynės. Minskas, 

Baltarusija  
2019-06-25-27 

K-1 200 m. - 5 vieta  Aleksej Rein 

3

. 

Ilja Dovidovskij 1999-01-20 II Europos baidarių ir kanojų 

irklavimo žaidynės. Minskas, 

Baltarusija  
2019-06-25-27 

C- 1000m. 15 vieta. 
 

Vladimir 

Suchorukov 

4

. 

Viačeslav Buglak  

 

2002-07-22. 2019-08-10 Baltic Cup. 

Limbaži, Latvija.  

 

C-1 1000 - 4 vieta. 

(jauniai) 
Vladimir 

Suchorukov 

5

. 

Stepan Terentjev 1995-05-16 XXIX tarptautinis slidinėjimo 

varžybos. Bieg Jawingow. 
2019-03-02 

Sprint- 1v. Igor Terentjev 

 

Pravestos 6 tarptautinės varžybos: šuolių ant batuto tarptautinis turnyras „Open Baltic”, 

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

irklavimo varžybos. 

 VSC organizuojant projektinę veiklą bei mokymo treniruočių stovyklas, pritraukia išorės 

lėšas: sportinių federacijų, tėvų, programinių konkursų. 

Pagrindinis šaltinis mokomajam sportiniam darbui (varžyboms) yra savivaldybės skirtas 

biudžetas. 

     2019 metais VSC gavo  852680,00 Eur finansavimą. Iš jų: 

 - darbo užmokesčiui                   697070,00 Eur; 

  - socialinio draudimo įmokos               10309,00 Eur; 

  - prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos  141848,00 Eur; 

  - materialinio ir nematerialinio turto      7950,00  Eur;   

       Gaunamų lėšų mokomajam sportiniam darbui nepakanka dėl to sportininkai mažiau 

dalyvauja varžybose, silpnėja užsiiminėjančiųjų motyvacija, sportiniai rezultatai galėtų būti geresni.  

 Dėl pasenusių bazių ir sporto patalpų būklės atsiranda sunkumų pritraukti papildomas lėšas 

sporto veiklos užtikrinimui bei sporto bazių gerinimui. 

 Organizuota 20 mokymo treniruočių bei vasaros poilsio treniravimosi stovyklų, dauguma iš 

kurių vyko sporto federacijų ir ugdytinių tėvų lėšomis. 
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SURENGTA STOVYKLŲ (2019-01-01 - 2019-12-31) 
 

Nr. Stovyklos 

pavadinimas 
Data, vieta Projekto 

vadovas 
Dalyvių  
skaičius 

Finansai Finansų 
 šaltinis 

1 MTS slidinėjimas 2019 01 16-28, Suomija I. Terentjev 1 ber.  LNSA 

2 MTS g-r imtynės 2019 01 21-25 V. Nagovicin 8 ber, 200 eur VSC 
3 MTS biatlonas 2019-02-7/15 Ignalina V. Rumiancev 1ber.,1 m  LBF 

4 MTS irklavimas 2019-02-17 Panevėžys R. Labuckas A. Volkov 32 eur  VSC 
5 MTS bokso stovykla 2019 03 15-19 Pasvalys D. Naidionov 3 b. 20 eur VSC 
6 MTS g-r imtynės 2019 04 15-19, Vilnius V. Nagovicin 3 ber,   
7 MTS irklavimas 2019-04 23iki 05-05 

Panevėžys 
Vytautas 

Vaičikonis 
A. Volkov 30 eur 

(R.Labuckas) 
VSC 

8 MTS g-r imtynės 2019 05  08-15, Vilnius V. Nagovicin 9  ber,  rėmėjai 

9 MTS biatlonas 2019-05- 14/22 Ignalina V. Rumiancev 3 ber.,1 m  LBF 

10 MTS biatlonas 2019-05- 30 iki 06-09 

Ignalina 
V. Rumiancev 2 ber.,1 m  LBF 

11 MTS 2019-06-10 Trakai D. Michailov 1 b. 44,85 eur VSC 
12 MTS biatlonas 2019-06- 14/28 Ignalina V. Rumiancev 3 ber.,1 m  LBF 

13 MTS 2019-06-20 Trakai D. Michailov 1 b. 45 eur VSC 
14 MTS biatlonas 2019-07- 29 iki 08-06 

Ignalina 
V. Rumiancev 3 ber.,1 m  LBF 

15 MTS biatlonas 2019-08- 13/20 

Baltarusija 
V. Rumiancev 3 ber.,1 m 389,84 eur VSC 

16 Žygis 2019-08-13/15 Smalvos D. Michailov 1 m., 6 b Tėvų lėšos  
17 MTS biatlonas 2019 09 07-25 Bulgarija V. Rumiancev 2 b., 1 m.  LBF 

18 MTS slidinėjimas 2019 10 25 iki 11-24, 

Suomija 
I. Terentjev 2  ber.  LNSA 

19 MTS biatlonas 2019 11  05/21 

Norvegija 
V. Rumiancev Ana 

Jesipionok, 

M. Fomin 

LBF LBF 

20 MTS. biatlonas 2019 12 01-09 Austrija J. Pečionkin N. 

Ponkratov 
D. 

Bendelston 

LBF LBF 

21 MTS slidinėjimas 2019-12 8-29 Austrija I. Terentjev S. Terentjev 
E. Tretjakov 
T. Strolia 

200  VSC 
LNSA 

 

 

2019 metų VSC veiklos kokybės įsivertinimo išvados 

Privalumai Trūkumai 

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

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

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

raštingumas. 
 

       Pasirinktos tobulinti veiklos sritis: 

1. Bendruomenės santykiai, vertybės.  

2. Metodinės, ugdomosios veiklos priežiūra. 

3. Mokėjimas mokytis. 
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