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      TELŠIŲ SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Bendra informacija. 

1.1.Mokiniai (mokinių skaičius, fiksuojant kasmet rugsėjo 1 d. duomenimis, 

skaičiaus pokytis per pastaruosius 3 m.): 

Metai Rugsėjo 1 d. Mokinių skaičiaus pokytis 

2015-2016    446   - 

2016-2017    464 +18 

2017-2018    446 -18 

 

1.2.Darbuotojai:  

1.2.1. Bendras darbuotojų skaičius – 35 

1.2.2. Mokyklos vadovai, jų kvalifikacija: 

Telšių sporto ir rekreacijos centro direktorius – 1 etatas  

vedėjas ugdymui – 1 etatas 

 

      1.2.3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaičius, fiksuojant spalio 1 d. 

duomenimis: 

Pagrindinė darbovietė Nepagrindinė darbovietė Iš viso 

15 8 23 

              

            1.2.4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų  kvalifikacija (skaičiuojant dirbančiuosius 

ir pagrindinėje, ir nepagrindinėje darbovietėse), kvalifikacinės kategorijos 

 

Kvalifikaciniai reikalavimai, kvalifikacinės 

kategorijos 

Skaičius 

Turi aukštąjį universitetinį, aukštąjį koleginį, 

aukštesnįjį išsilavinimą 

22 

Turi vidurinį išsilavinimą 1 

Turi pedagogo kvalifikaciją 22 

Turi dėstomo dalyko (ugdymo srities) 

kvalifikaciją 

22 

Ekspertai  - 

Metodininkai  2 

Vyresnieji mokytojai 10 

Mokytojai  11 

 

            1.2.5. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (etatų skaičius) – 9,5 etato 
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1.3. Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2017 m. (parašyta programų, 

gautas finansavimas (Eur)  ar kitokia parama):  

 Projektų dalinis finansavimas iš Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės: 660 eurų. 

 Suaugusiųjų sportui – 660 eurų. 

 

 Sportinės veiklos projektų dalinis finansavimas (SVP priemonės kodas 6.01.04.02) iš Telšių 

rajono savivaldybės biudžeto: 6000 eurų 

 Mokiniams – 6000 eurų. 

 

 Programų „Vaikų socializacija“, „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ 

vykdymas (SVP priemonės kodas 4.02.01.01) – 3700 eurų. 

 Mokiniams – 3700 eurų. 

 

 Kūno kultūros ir sporto priemonių finansavimas (SVP priemonės kodas 6.01.04.03) – 243 

eurai. 

 Suaugusiųjų sportui – 243 eurai. 

 

1.4.Mokinio krepšelio (MK) lėšos ir jų panaudojimas: 

Eil. 

Nr. 

Reikmės  Gauta 

sausio 1 d. 

Patikslintas 

planas 

Panaudota gruodžio 

31 d. 

Eur. Proc. 

1. Iš viso MK lėšų 8100 0,00 8100 100 % 

1.1. Vadovėliams ir kt. mokymo priemonėms     

1.2. Mokytojų ir kt. ugdymo procese 

dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai 

tobulinti 

    

1.3. Mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam 

orientavimui 

    

1.4. IKT diegti ir naudoti     

2. Vienam mokiniui tenka MK lėšų     

 

1.5.Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos ir jų panaudojimas: 

Eil. 

Nr. 

Reikmės  Gauta sausio 1 

d. 

Patikslintas 

planas 

Panaudota gruodžio 

31 d. 

Eur. Proc. 

1. Iš viso SB lėšų 3347600,00 354543,00 354543,00 100 % 

1.1. Iš jų darbo užmokesčiui 303300,00 309100,00 309100,00 100 % 

 

1.6.Gautas 2016 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas arba 

kitokia parama iš kitų šaltinių:  

Eil. 

Nr. 

Kiti šaltiniai Finansinės arba 

kitokios paramos 

išraiška 

Kam ir kaip finansinė 

arba kitokia parama 

buvo panaudota 

1. 2% paramos lėšos 49,00 eurai Reprezentacinės 

išlaidos 

    

 

1.7.Direktoriaus nuožiūra pateikiama informacija 

Reikalingas atlyginimų fondas darbuotojams dvylikai mėnesių (skirta 11 mėn.). 

Telšių sporto ir rekreacijos centro biudžete trūksta lėšų mokinių ir suaugusiųjų sporto renginiams ir 

išvykoms į Lietuvos čempionatus. 
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         2. Veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 

 

   2.1. Telšių sporto ir rekreacijos centro veiklos tikslas – suteikti  ir nuolat gilinti mokinio 

pasirinktos sporto šakos žinias, ugdyti gebėjimus ir formuoti įgūdžius, plėtoti sporto ir bendrąsias 

kompetencijas, sudaryti palankią aplinką suaugusiesiems laisvalaikio užimtumui ir sportui. 

          2.2. Uždavinių įgyvendinimas: 

          2.2.1. Mokinių tikslingam ugdymo proceso vykdymui buvo parengtas veiklos planas, 

mokinių sporto renginių kalendorius, peržiūrėti etatai, parengtas darbuotojų veiklos vertinimo 

tvarkos aprašas, sudaryta trenerių tarifikacija, parengtas sportinio ugdymo organizavimo tvarkos 

aprašas, sudaryti treniruočių tvarkaraščiai,  rinkti mokesčiai už mokinių neformalųjį ugdymą. 

         Siekiant sportinių rezultatų ir vystant sportinę veiklą, Telšių sporto ir rekreacijos centro  

mokiniai dalyvavo Lietuvos vaikų, jaunučių, jaunių ir jaunimo čempionatuose ir tarptautinėse 

varžybose, Lietuvos jaunių ir sporto vilčių žaidynėse. Buvo organizuota vasaros stovykla „Už 

sportą, už Telšius, už Lietuvą“. Mokiniai dalyvavo nusipelniusio trenerio A. Šaikūno krepšinio 

organizuotame turnyre, nusipelniusio trenerio V. Giedraičio atminimo stalo teniso turnyre.  

         Veiklos rezultatų analizavimui buvo stebėtas ugdymo procesas, vertinti sportininkų 

pasiekimai ir rezultatai.   

          Visuomenė informuota apie rajone vykstančius sportinius renginius, varžybas, mokinių 

sportinius pasiekimus. Informacija buvo pateikta Telšių rajono spaudoje, Telšių sporto ir rekreacijos 

centro internetinėje svetainėje, veikla viešinama per Žemaitijos radiją.  

          Telšių sporto ir rekreacijos centro tikslai ir uždaviniai buvo nuosekliai įgyvendinami ir 

rezultatai aptariami trenerių tarybos, Centro tarybos posėdžiuose. 

          Telšių sporto ir rekreacijos centro sporto salėje ir sporto arenoje vykdoma renovacija, kad 

atitiktų higienos normų reikalavimus. 

          2.2.2. Tikslingai ir planingai suaugusiųjų sportinei veiklai organizuoti buvo parengtas  

metinis ir mėnesio suaugusiųjų sporto renginių kalendoriai. Palaikyti glaudūs bendradarbiavimo 

ryšiai su kaimo seniūnijų sporto organizatoriais, vykdyti bendri sportiniai renginiai, organizuoti 

susirinkimai siekiant dalintis gerąja patirtimi ir iškylančiais sunkumais, ieškota sprendimo būdų. 

    Vykdant ir aktyvinant suaugusiųjų sportinę veiklą, varžybos buvo vykdomos seniūnijose.  

Kaimo seniūnijų sportinės veiklos rezultatų analizei stebėtas sportininkų ir komandų skaičius X 

Lietuvos kaimo seniūnijų sporto žaidynių I etape, vedama kompleksinė įskaita, aptarti ir palyginti 

praėjusių ir einamųjų metų sportiniai pasiekimai. 

    Kaimo seniūnijų sportininkai dalyvavo X Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių zoninėse ir 

finalinėse varžybose. 

   Organizuoti ir įvykdyti sporto renginiai suaugusiesiems. 

 

3. Kontroliuojančių institucijų ar išorės audito tarnybos atlikti patikrinimai (išvadų 

apibendrinimas ir įvykdytos priemonės) 

       3.1. Per 2017 metus kontroliuojančios institucijos ar išorės audito tarnybos atliktų patikrinimų 

nebuvo. 

 

  4. Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių). 

        4.1. Irklavimo, bokso, dziudo imtynių sporto šakų inventoriaus stoka. 

        4.2. Reikalingas atlyginimo fondas tinklinio sporto šakos grupių įsteigimui.  

        4.3. Kęstučio g. 20 A sporto salėje būtinas kapitalinis remontas dziudo imtynių, sunkiosios 

atletikos, bokso sporto šakų treniruočių vykdymo sąlygų gerinimui. 

        4.4. Reikalingas 14-16 vietų autobusas, vairuotojo etatas.   

 

____________________________________ 

 

 


