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DĖL PRITARIMO ŠILALĖS SPORTO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2022 METŲ

VEIKLOS ATASKAITAI

2023 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

2023 m. kovo 2 d. raštą Nr.S6-40-(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 2022 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 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

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


                                                                    PRITARTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                    2023 m. kovo   d. sprendimu Nr.

ŠILALĖS SPORTO MOKYKLOS DIREKTORĖS

GITANOS JURGUTIENĖS 2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

2022 metų veikla Šilalės sporto mokykloje buvo vykdoma vadovaujantis Šilalės sporto

mokyklos veiklos programa, 2020-2022 strateginiu planu, mokyklos nuostatais.

Mokykla siekė 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.

Tikslų ir uždavinių įgyvendinimas

2022 metais Šilalės sporto mokykloje organizuota sportinė veikla pagal sporto šakų ugdymo

programas. Užsiėmimus lankė 362 mokiniai, sukomplektuota 28 mokymo grupės: pradinio rengimo

– 13, meistriškumo ugdymo – 12, meistriškumo tobulinimo – 3. Mokykloje dirbo 17 trenerių. Pagal

kvalifikacines kategorijas: 2 treneriai ekspertai, 11 trenerių metodininkų, 4 vyr. treneriai. Dirba

aptarnaujančio personalo – 9 ir 17 baseino darbuotojų.

Siekiant įgyvendinti svarbiausius strateginio ir veiklos plano uždavinius, bei siekiant

užsibrėžtų tikslų, buvo sudarytos sąlygos, kad mokyklos auklėtiniai dalyvautų Lietuvos sporto šakų

federacijų, asociacijų bei lygų organizuojamose įvairiose varžybose, čempionatuose bei pirmenybėse,

o taip pat įvairiuose draugiškuose turnyruose ir kituose sporto renginiuose.

Per 2022 metus mokyklos mokiniai vyko į 106 nacionalinės reikšmės (respublikinės) ir 3

tarptautines varžybas. Šiuose sporto renginiuose puikiai pasirodyta, iškovota daug medalių, diplomų

ir taurių. 6 sporto mokyklos auklėtiniai 2022 metais įtraukti į įvairaus amžiaus grupių Lietuvos

rinktines.

Puikių pergalių pasiekė mokyklos dviratininkai, lengvaatlečiai, tinklininkai, sunkiosios

atletikos ir orientavimosi sporto atstovai.

Pasibaigus COVID-19 pandemijos suvaržymams, buvo stebimas mokinių fizinio

pasirengimo ir sportinės formos rezultatų pablogėjimas. Tačiau metų eigoje, vykdant įprastą

kontaktinį ugdymą, dalyvaujant žymiai daugiau varžybų, stebima sparti mokinių rezultatų spartaus

kilimo dinamika.

Mokykla organizuoja ir vykdo rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių sportinę veiklą.

Siekiant kuo aktyvesnės rajono mokinių sportinės veiklos, vadovaujantis Lietuvos mokinių

neformaliojo švietimo centro organizuojamų Lietuvos mokinių žaidynių nuostatais, parengtas rajono

mokinių sportinių renginių planas, nuostatai. Plane numatytos įvairios sportinės varžybos rajono

mokyklų mokiniams (kvadratas, drąsūs, stiprūs, vikrūs, krepšinis, tinklinis, lengvoji atletika ir kt.).

Mokykla nuo 2002 m. spalio mėnesio vykdo plane numatytas varžybas, apdovanoja nugalėtojus,

prizininkus, kurie toliau atstovauja rajoną respublikinėse varžybose. Taip pat mokykla organizuoja

Lietuvos mokinių žaidynių zonines ir tarpzonines varžybas. Dėl COVID-19 pandemijos, 2 metus šių

varžybų nebuvo galima vykdyti. Pastebėjome, kad mokyklų mokiniai labai aktyviai registruojasi

varžyboms ir jose dalyvauja, belieka paraginti tik pačias mokyklas, kad organizuotų mokinių

pavežėjimą.
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Mokykla bendradarbiavo su Lietuvos sporto šakų federacijomis, sporto mokymo centrais,

rajono bendrojo ugdymo mokyklomis bei kitais socialiniais partneriais.

Parengtos ir įregistruotos NVŠ 5 programos Švietimo ir mokslo institucijų registre.

Mokyklos bendruomenei pritarus – padidintas mokestis už ugdymą nuo 1,45 Eur iki 5 Eur.

Buvo vykdomi pirmosios pagalbos mokymai darbo vietoje, organizuojami privalomieji

higienos įgūdžių mokymai, darbuotojai kėlė kvalifikaciją kituose kursuose ir seminaruose.

Informaciją apie mokyklos pasiekimus teikiama buvo rajono žiniasklaidoje, internetinėje

svetainėje www.silalessportomokykla.lt ir mokyklos facebook paskyroje.

Įgyvendintos 6 pradinių ir vyresnių klasių mokinių mokymo plaukti programos.

Suorganizuotos 4 mokinių užimtumo mokinių ir vasaros atostogų metu stovyklos. Teiktos paraiškos

ir gautas finansavimas stovyklų vykdymui. 

2022 metais suorganizuota ir prisidėta prie organizuojamų sporto renginių suaugusiems:

Tarptautinės dviratininkų lenktynės Šilalės mero taurė-2022, paplūdimio tinklinio Mix-ų turnyras,

XV Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų sporto žaidynės. Nuolat viešinami sporto renginių ir

vykdomų veiklų vaizdo pristatymai, kurie buvo viešinami įstaigos tinklapiuose, facebook paskyrose.

Teikėme kūno kultūros ir sporto, baseinų, pirčių, laisvalaikio, sveikatos, reklamos ir kitas

paslaugas visuomenei, organizavome sportinius ir pramoginius renginius baseine, sveikatinimo

projektus. Šilalės sporto ir laisvalaikio centre 2022 metais įgyvendinti 12 mokymo plaukti ir

sveikatinimo projektų. 

2022 metais pateikta paraiškų, projektų, programų ir pasirašyta sutarčių papildomoms

lėšoms pritraukti už 83 336  Eur:

Eil.

Nr.

Projekto/programos

finansavimo šaltiniai

Projekto/programos pavadinimas ir sutarties

numeris

Projekto/

programos vertė

(Eur)

1. Lietuvos Respublikos

valstybės biudžetas

„Mokinių sveikatinimas ir mokymas plaukti“

(2022-02-03 Nr.B6-20(P)/S10-4)

7275,00

2. Lietuvos Respublikos

valstybės biudžetas

„Sportinio ugdymo ir saviraiškos plėtotė“

(2022-02-03 Nr. B6-21(P)/S10-5)

2520,00

3. Lietuvos Respublikos

valstybės biudžetas

„Saugus ir akyvus vandenyje“

(2022-02-03 Nr. B6-22(8)/S10-6)

13200,00

4. VšĮ Švietimo mainų

paramos fondas

„XV Šilalės rajono savivaldybės seniūnijų sporto

žaidynės“

(2022-03-31 Nr. SRF-SRO-2022-1-0344/S10-10)

8938,96

5. Telšių r. Varnių

Motiejaus Valančiaus

gimnazija

Mokymo plaukti užsiėmimai baseine

(2022-04-4 Nr.S10-11)

518,00

6. Raseinių rajono švietimo

pagalbos tarnyba

Praktiniai užsiėmimai baseine

(2022-04-11 Nr.S10-13)

915,00

7. Verslo subjektai Reklama baseino patalpose 300,00

8. Kūno kultūros ir sporto

programa

„Fizinio aktyvumo savaitė baseine“

(2022-05-23 Nr.B6-73(P)/S10-17)

4869,00

9. Vaikų ir jaunimo vasaros

poilsio programa

„Vaikų mokymo plaukti stovykla“

(2022-06-03 Nr.B6-99(P)/S10-20)

2600,00

10. Sveikatos apsaugos

programa

„Senjorų fizinio aktyvumo skatinimas“

(2022-06-16 Nr.B6(P)-165/S1021)

4000,00

http://www.silalessportomokykla.lt
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11. VšĮ Lietuvos plaukimo

federacijos informacijos

ir paslaugų biuras

„Plaukimo pamokų organizavimas 2 klasės

mokiniams“ (2022-08-24 Nr.MP22-28/S10-26)

4700,00

12. Lietuvos Respublikos

valstybės biudžetas

„Sveikatinimas ir mokymas plaukti 5-8 klasių

mokiniams“ (2022-09-16 Nr.B6-336(P)/S10-28)

5200,00

13. Lietuvos Respublikos

valstybės biudžetas

„Saugus ir akyvus vandenyje 9-12 klasėms“

(2022-09-16 Nr. B6-335(8)/S10-29)

3920,00

14. Lietuvos Respublikos

valstybės biudžetas

„Sportinio ugdymo ir saviraiškos plėtotė“

(2022-09-16 Nr. B6-334(P)/S10-30)

1803,60

15. Lietuvos Respublikos

valstybės biudžetas

„Sveikatinimas ir mokymas plaukti 1-4 klasių

mokiniams“ (2022-09-16 Nr.B6-333(P)/S10-31)

9040,00

16. Lietuvos Respublikos

valstybės biudžetas

„Saugus ir akyvus vandenyje 5-8 klasėms“

(2022-09-16 Nr. B6-332(8)/S10-32)

6160,00

17. Kūno kultūros ir sporto

programa

„Fizinio aktyvumo skatinimas“

(2022-09-29 Nr.B6-358(P)/S10-34)

4999,00

18. Sutrikusio intelekto

žmonių globos bendrija

„Rietavo viltis“

Praktiniai užsiėmimai baseine

(2022-09-29 Nr.B6-358(P)/S10-34)

400,00

19. „Diemedžio“ ugdymo

centras

Praktinių užsiėmimų organizavimas baseine 1977,50

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

Finansavimo šaltiniai Lėšos ( (tūkst. Eur.)

Planuota Įvykdyta

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 460,- 457,9

Iš jų:

1.1.  Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais 392,9 392,9

1.2. Kitos būtinosios lėšos 67,1 64,9

1.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos - -

2. Mokymo lėšos 85,3 85,3

Iš jų:

2.1. Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais 45,3 45,3

2.2. Kitos būtinosios lėšos 40,- 40,-

2.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos - -

3. Lėšos už teikiamas paslaugas 250,1 229,9

3.1. Darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymais 143,- 143,-

3.2. Kitos būtinosios lėšos 103,3 83,5

3.3. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo lėšos 3,8 3,4

4. Valstybės deleguotos (nemokamo maitinimo lėšos) - -

5. Valstybės investicijų/ES struktūrinių fondų lėšos 34,8 34,8

6. Iš viso (1+2+3+4+5) 830,2 807,9

7. Vienam mokiniui tenkančios lėšos ((1+2)/MS): 1,5 1,5

Vienam mokiniui tenkančios Mokymo lėšos (2/MS) 0,2 0,2

Vienam mokiniui tenkančios savivaldybės biudžeto lėšos (1/MS) 1,3 1,3
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Be Šilalės rajono savivaldybės biudžeto mokykla papildo savo biudžetą lėšomis, gautomis

iš turto nuomos, bendruomenės narių paramos (2%), 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.

2022 metais Šilalės sporto ir laisvalaikio centro paslaugos buvo teikiamos 11 mėnesių.

Palyginus pandeminius 2020 ir 2021 metus lankytojų skaičius nežymiai padidėjo.

*Nurodytos kavinės pajamos ir pajamos už parduotus bilietus į baseiną

Baseino veikla išsiskiria tuo, kad patiriami veiklos kaštai yra dideli ir praktiškai nekintantys

ištisus metus. Didėjančios kainos kiekvienais metais reikalauja vis daugiau lėšų baseino išlaikymui.

Vidutiniškai per mėnesį baseino išlaikymo sąnaudos yra 29 818 Eur, o tai sudaro 134% augimą,

palyginus su 2015 m., t.y. nuo baseino atidarymo pradžios.
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Baseino pajamų mažėjimui įtakos turėjo karantino metu taikomi įvairūs apribojmai,

lankytojų srautų valdymai, skiepų pasai bei 2020 m. rugsėjo mėnesį atsidaręs Tauragės baseinas.

REZULTATAI IR RODIKLIAI

* Nurodytos kavinės pajamos ir pajamos už parduotus bilietus į baseiną

2022 m. gruodžio 31 d. Šilalės sporto mokyklos įsiskolinimas – 9,9 tūkst. Eur.

Siekiant toliau vykdyti baseino veiklą ir siekiant, kad būtų padengta bent dalis išlaikymo

sąnaudų, 2022 m. liepos mėnesį inicijavimo klausimą dėl baseino teikiamų paslaugų įkainių

didinimo. Šilalės rajono savivaldybės administracija, sprendimą dėl įkainių peržiūrėjimo Šilalės

rajono savivaldybės Tarybai, pateikė 2022 m. gruodžio 29 d. Taryba posėdyje sprendimo svarstymą

atidėjo.

Perspektyvos, problemos

Administruoti objektą – Šilalės sporto ir laisvalaikio centrą – įstaigai didžiulis iššūkis. Su

kiekvienu mėnesiu didėjančios išlaidos už elektros energiją, šildymą, chemijos priemones įstaigą

veda prie nuostolingos veiklos.

Ryškus jaunų specialistų trūkumas. Pagrindinė priežastis – nekonkurencingas darbo

užmokestis.

________________________

PRITARTA

Šilalės sporto mokyklos

Mokyklos tarybos 2023 m. vasario 2 d.

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 2022 metų veiklos ataskaitai

     1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Šio sprendimo projekto tikslas – pritarti Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2022 metų

veiklos ataskaitai.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimo projektas

Sprendimo projektą inicijavo ir veiklos ataskaitą rengė Šilalės sporto mokyklos direktorė

Gitana Jurgutienė.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 264‒266 punktuose numatyta, kad

biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, vadovai ataskaitas Tarybai pateikia kasmet.

Sprendimas 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

direktoriaus 2022 m. 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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