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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO ŠILALĖS SPORTO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2021 METŲ
VEIKLOS ATASKAITAI
2022 m. kovo d. Nr. T1
Šilalė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 dalies 10 punktu, 9 dalimi,
įgyvendindama Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės rajono
savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 264–266 punktus, atsižvelgdama į Šilalės sporto
mokyklos 2022 m. vasario 28 d. raštą Nr. S6-28-(1.8) „Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos
direktoriaus veiklos ataskaitai“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti Šilalės sporto mokyklos direktorės Gitanos Jurgutienės 2021 metų veiklos
ataskaitai (pridedama).
2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės
rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui
(H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos
rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo
dienos.

Savivaldybės meras

PRITARTA
Šilalės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo d. sprendimu
Nr.
ŠILALĖS SPORTO MOKYKLOS DIREKTORĖS GITANOS JURGUTIENĖS 2021 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
2021 metais veikla Šilalės sporto mokykloje buvo vykdoma vadovaujantis Šilalės sporto
mokyklos veiklos programa, 2020–2022 strateginiu planu, mokyklos nuostatais.
2021 metais Šilalės sporto mokykloje organizuota sportinė veikla pagal sporto šakų ugdymo
programas. Užsiėmimus lankė 348 mokiniai, sukomplektuota 30 mokymo grupių: pradinio rengimo
– 6, meistriškumo ugdymo – 15, meistriškumo tobulinimo – 3 ir 6 bendrojo fizinio rengimo (BFR)
grupės. Mokykloje dirbo 17 trenerių. Pagal kvalifikacines kategorijas: 2 treneriai ekspertai, 10
trenerių metodininkų, 4 vyresnieji treneriai, 1 treneris. Dirba 9 aptarnaujančio personalo ir 17 baseino
darbuotojų.
Siekta įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, uždavinius ir išsikeltus prioritetus, teikti kokybiškas
ir saugias neformaliojo, sportinio ugdymo paslaugas rajono vaikams ir jaunimui, skatinti moksleivių
saviraišką, ieškoti naujų talentų ir ugdyti sportininkus, galinčius deramai atstovauti mokyklą, rajoną
ir savo šalį įvairaus lygio varžybose, čempionatuose bei turnyruose, ugdyti sveiką asmenybę, diegti
visą gyvenimą išliekantį pomėgį ir poreikį sportuoti, auklėti ir skatinti vaikus ir jaunimą būti dorais,
gerais, sąžiningais savo šalies patriotais ir piliečiais.
Šie užsibrėžti tikslai, uždaviniai ir išsikelti prioritetai buvo didele dalimi pakoreguoti dėl
koronaviruso COVID-19 pandemijos. Dėl koronaviruso COVID-19 pandemijos nemaža dalis sporto
varžybų ir kitų renginių neįvyko. Buvo sutrikdytas įprastas treniruočių, varžybų ir viso sportinio
ugdymo procesas. Dalis ugdymo vyko nuotoliniu arba mišriuoju ugdymo būdu.
Išaiškėjo, kad nuotolinio sportinio ugdymo programos, dėl savo veiklos specifikos, nėra
efektyvios ir neįmanoma pilnai pasiekti užsibrėžtų tikslų. Todėl mokykloje buvo priimti sprendimai
karantino metu skelbti atostogas ir ugdymą vykdyti vasaros metu, pasibaigus pandemijai, karantinui.
Šis sprendimas pasiteisino. Dėl koronaviruso COVID-19 pandemijos neįvyko tradicinės rajono
mokinių sporto žaidynės ir kitos varžybos.
Siekta vykdyti sporto šakų mokymo programas, dalyvaujant Lietuvos sporto šakų
federacijų, asociacijų bei lygų organizuojamose įvairiose varžybose, čempionatuose bei pirmenybėse,
o taip pat įvairiuose draugiškuose turnyruose ir kituose sporto renginiuose.
Per 2021 metus mokyklos mokiniai vyko į 128 nacionalinės reikšmės (respublikinės) ir 5
tarptautines varžybas. Šiuose sporto renginiuose puikiai pasirodyta, iškovoti medalių, diplomai ir
taurės. Šie rezultatai parodo, kad dirbama teisinga linkme ruošiant aukštos klasės sportininkus.
Nemažai mokyklos sportininkų jau keletą metų tobulėja išvykę į sporto gimnazijas, klubus, nes
mokykla negali sudaryti tokių sąlygų, kad paruoštų labai aukšto meistriškumo sportininkus. 8 sporto
mokyklos auklėtiniai 2021 metais įtraukti į Lietuvos rinktinių sąrašus. Puikių pergalių pasiekė
mokyklos dviratininkai, lengvaatlečiai, plaukikai, sunkiosios atletikos atstovai.
Įgyvendintos 5 pradinių ir vyresnių klasių mokinių mokymo plaukti programos.
Suorganizuotos 7 užimtumo stovyklos mokiniams vasaros atostogų ir mokinių atostogų metu. Teiktos
paraiškos ir gautas finansavimas stovyklų vykdymui. Sporto mokyklos treneriai, tikslu gauti
papildomo finansavimo pasiruošimui varžyboms, turi įsisteigę sporto klubus ir jų vardu 2021 metais
teikė 5 paraiškas bei gavo finansavimą stovyklų įgyvendinimui.
2021 metais suorganizuota ir prisidėta prie organizuojamų sporto renginių suaugusiems:
Tarptautinės dviratininkų lenktynės Ramūno Navardausko taurė–2021, paplūdimio tinklinio Mix-ų
turnyras, Lietuvos galiūnų čempionato I etapas Šilalėje. Įstaigos tinklalapyje, facebook paskyrose
nuolat viešinami sporto renginių ir vykdomų veiklų vaizdo pristatymai.
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Teiktos kūno kultūros ir sporto, baseinų, pirčių, laisvalaikio, sveikatos, reklamos ir kitos
paslaugos visuomenei, organizuoti sportiniai ir pramoginiai renginiai baseine, sveikatinimo projektai.
Šilalės sporto ir laisvalaikio centre 2021 metais įgyvendinti 11 mokymo plaukti ir sveikatinimo
projektų. 2021 m. treniruoklių salėje dėl taikomų apribojimų kontaktinėms veikloms nebuvo
priimami suaugusieji, buvo tik įgyvendinamas projektas „Sportinio ugdymo ir saviraiškos plėtotė“,
kuriame dalyvavo bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.
2021 metais pateikta paraiškų, projektų, programų ir pasirašyta sutarčių papildomoms
lėšoms pritraukti už 68 371,60 Eur:
Eil.
Nr.
1.
2.

Projekto/programos finansavimo
šaltiniai

Projekto/programos
pavadinimas

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas „Sportinio ugdymo ir saviraiškos
plėtotė“
Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas „Saugus ir akyvus vandenyje“

Projekto/
programos
vertė (Eur)
2400,00
6600,00

3.

Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos
užtikrinimo programa

„Vaikų mokymo plaukti stovykla“ 9600,00

4.

VšĮ Lietuvos plaukimo federacijos
informacijos ir paslaugų biuras

„Mokėk plaukti ir saugiai elgtis
vandenyje“

8820,00

5.

Verslo subjektai

Reklama baseino patalpose

500,00

6.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas „Mokinių sveikatinimas ir
mokymas plaukti“
Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas „Saugus ir aktyvus vandenyje“

11920,00

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas „Sportinio ugdymo ir saviraiškos
plėtotė“
Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos
„Pasitaškom“
užtikrinimo programa
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus Mokymo plaukti praktiniai
gimnazija
užsiėmimai
Kūno kultūros ir sporto programa
„Kalėdinė fizini aktyvumo
savaitė“
Sutrikusio intelekto žmonių globos
„Senjorų ir neįgaliųjų fizinis
bendrija „Rietavo viltis“
aktyvumas“
Šilalės krašto neįgaliųjų sąjunga
„Neįgaliųjų socialinė integracija
per kūno kultūrą ir sportą“
Raseinių rajono švietimo pagalbos
Praktinių užsiėmimų
tarnyba
organizavimas baseine
„Diemedžio“ ugdymo centras
Praktinių užsiėmimų
organizavimas baseine

1905,60

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

11200,00

4750,00
2255,00
4869,00
1240,00
1056,00
366,00
890,00

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI
Finansavimo šaltiniai
1. Savivaldybės biudžeto lėšos
Iš jų:
1.1. Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais

Lėšos ( (tūkst. Eur.)
Planuota
Įvykdyta
425,8
425,8
376,5

376,5
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1.2. Kitos būtinosios lėšos
1.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos
2. Mokymo lėšos
Iš jų:
2.1. Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais
2.2. Kitos būtinosios lėšos
2.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos
3. Lėšos už teikiamas paslaugas
3.1. Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais
3.2. Kitos būtinosios lėšos
3.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos
4. Valstybės deleguotos (nemokamo maitinimo lėšos)
5. Valstybės investicijų/ES struktūrinių fondų lėšos
6. Iš viso (1+2+3+4+5)
7. Vienam mokiniui tenkančios lėšos ((1+2)/MS):
Vienam mokiniui tenkančios Mokymo lėšos (2/MS)
Vienam mokiniui tenkančios savivaldybės biudžeto lėšos (1/MS)

32,3
17,0
23,7

32,3
17,0
23,7

23,7

23,7

129,6
85,6
41,5
2,5

86,1
52,9
30,8
2,4

71,0
650,1
1,16
0,06
1,1

71,0
582,9
1,16
0,06
1,1

Be Šilalės rajono savivaldybės biudžeto mokykla papildo savo biudžetą lėšomis, gautomis
iš turto nuomos, Gyventojų pajamų mokesčio paramos, sporto ir laisvalaikio centro suteiktų paslaugų
ir parduotų prekių, projektinių lėšų. Surinktos lėšos naudojamos ugdymo procesui tobulinti, patalpų
ir įrangos remontui, trūkstamai įrangai ir mokymo priemonėms įsigyti, veiklos sąnaudų padengimui,
prisidėjimams prie projektų. 2021 metais Šilalės sporto ir laisvalaikio centro paslaugų vietoj 10
mėnesių veiklos – buvo 5 mėnesiai, iš jų 1 mėnuo – vasaros. Lyginant šiuos pandeminius 2021 metus
su 2019 metais (2020 m. – taip pat pandeminiai metai), lankytojų sumažėjo 53 proc., o pajamų – 66
proc.
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*Nurodytos kavinės pajamos ir pajamos už parduotus bilietus į baseiną

Vykdant veiklą baseino pajamos yra nepastovios ir didžiausią įtaką joms daro sezoniškumas,
nes vasaros laikotarpiu baseino lankytojų skaičius sumažėja kelis kartus, o tai atitinkamai sumažina
ir baseino pajamas. Kaštų ir pajamų balanso išlaikymas esant sezonų kaitai, net ir nesant Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatytų veiklos draudimų ar karantino, yra ganėtinai sudėtinga užduotis,
reikalaujanti didelių Mokyklos vadovo bei viso personalo pastangų.
Pandemijos laikotarpis paveikė baseino veiklos rezultatus neigiamai. Klientų skaičiaus
sumažėjimas, pajamų netekimas ir psichologiniai aspektai dėl nežinomybės turėjo poveikį įstaigos
gyvybingumui. Aš, kaip mokyklos direktorė, turėjau ir turiu palaikyti nuolatinį kontaktą su
darbuotojais, padėti jiems suvokti esamą situaciją, užtikrinti saugumą, komunikuoti savo vertybes,
palaikyti santykį, apgalvoti, kaip dirbame ekstremaliose situacijose, planuoti ilgalaikį įstaigos
išlikimo scenarijų. Turėdama tikslą išvengti visiško baseino veiklos nutraukimo bei matydama
galimybę įstaigai vykdyti veiklą, vadovaudamasi savo patirtimi, žiniomis ir gebėjimais, teikiau
rekomendacijas ir priemones, kurios gali būti įgyvendintos/pritaikytos labai greitai ir kurios
neabejotinai bus pakankamos, kad užkirstų kelią viruso plitimui atnaujinus baseino veiklą (srautų
reguliavimai, veiklų vykdymas vasaros metu ir t.t.).
Baseino veikla išsiskiria tuo, kad patiriami veiklos kaštai yra dideli ir praktiškai nekintantys
ištisus metus. Patalpų priežiūros, administravimo kaštai, komunaliniai mokesčiai, patalpų
eksploatavimo ir darbo užmokesčio kaštai praktiškai nekinta ir nežymiai priklauso nuo klientų srautų,
nes baseine nuolatos privaloma išlaikyti vienodą oro ir vandens temperatūrą, turi nuolat veikti
vėdinimo sistema, atliekamas nuolatinis ir patalpų valymas, ir vandens dezinfekcija. Problemas
pagilino ir tai, kad Mokykla negali pretenduoti į paramą pagal priemonę „Subsidijos nuo COVID-19
nukentėjusioms įmonėms“, todėl, kad Įstaiga neatitinka įmonės sąvokos, apibrėžtos lėšų skyrimo ir
administravimo tvarkos aprašo „Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ 4.1
papunkčio, nes Mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.
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* Nurodytos kavinės pajamos ir pajamos už parduotus bilietus į baseiną

Šilalės sporto ir laisvalaikio centras veiklos rezultatas 2020-01-01 – 2020-12-31 (Pajamos –
Išlaidos):
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Straipsniai
PAJAMOS (parduoti bilietai ir kavinės pajamos)
2020 M. LIKUTIS IR PROJEKTINĖS LĖŠOS
Savivaldybės biudžeto lėšos darbo užmokesčiui
SĄNAUDOS
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (stovėjimo aikštelė, pastatas, įrengimai)
REZULTATAS

Sumos
(tūkst.Eur)
110,8
98,0
95,0
255,9
47,9
64,5
-17,5

Ekstremalios situacijos metu Įstaiga negalėjo vykdyti pagrindinės veiklos, galinčios atnešti
ekonominę naudą, todėl Mokykla susidūrė su didelėmis mokumo problemomis. 2021 metais baseino
darbuotojų darbo užmokesčiui lėšų jau buvo prašoma iš savivaldybės biudžeto.
_________________________
PRITARTA
Šilalės sporto mokyklos
Mokyklos tarybos 2022 m. vasario 3 d.
posėdžio protokolas Nr. S17-1

Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų
projektų antikorupcinio
vertinimo taisyklių
2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
Dėl pritarimo Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai
1. Parengto sprendimo projekto tikslai.
Šio sprendimo projekto tikslas – pritarti Šilalės sporto mokyklos direktorės Gitanos Jurgutienės
2021 metų veiklos ataskaitai.
2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas sprendimo
projektas
Sprendimo projektą inicijavo ir veiklos ataskaitą parengė Šilalės sporto mokyklos direktorė
G. Jurgutienė.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punkte numatyta,
kad Taryba išklauso biudžetinių įstaigų vadovų metų veiklos ataskaitas. Šilalės rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento 264–266 punktuose numatyta, kad biudžetinių įstaigų, kurių savininkė
yra savivaldybė, vadovai ataskaitas Tarybai pateikia kasmet.
Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16
straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 8 dalies 10
punktu, 9 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės rajono
savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 264–266 punktais.
3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių reikėtų
imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.
Nenumatoma.
4. Laukiami rezultatai.
Šilalės rajono savivaldybės taryba priims sprendimą dėl Šilalės sporto mokyklos direktorės
G. Jurgutienės 2021 metų veiklos ataskaitos.
5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti, papildyti
ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą.
Teisės aktų keisti nereikia.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Akvilina Žąsytienė
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