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      TELŠIŲ SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Bendra informacija. 

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

skaičiaus pokytis per pastaruosius 3 m.): 

Metai Spalio 1 d. Mokinių skaičiaus pokytis 

2018-2019  383 -63 

2019-2020 381 -2 

2020-2021 410 +29 

 

1.2. Darbuotojai:  

1.2.1. Bendras darbuotojų skaičius – 45 

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 

13 5 18 

              

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 

18 

Turi vidurinį išsilavinimą - 

Turi pedagogo kvalifikaciją 18 

Turi dėstomo dalyko (ugdymo srities) 

kvalifikaciją 

18 

Ekspertai  - 

Metodininkai  2 (trečia trenerio kvalifikacinė kategorija) 

Vyresnieji mokytojai 6 (pirma arba antra trenerio kvalifikacinė 

kategorija)  

Mokytojai  10 (neturi trenerio kvalifikacinės kategorijos) 

 

1.2.5. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (etatų skaičius) – 17,75 etato 
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1.3.  Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2020 m. (parašyta programų, gautas 

finansavimas (Eur)  ar kitokia parama):  

Parengtas ir pateiktas projektas į Šveitimo paramos ir mainų fondą, bet finansavimas neskirtas. 

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 

 

26400 

 

26100 

 

26100 

 

100 

 

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 

 

485000 

 

485800 

 

484825,88 

 

99,8 

 

1.1. 

 

Iš jų darbo užmokesčiui 

 

430700 

 

424500 

 

423878,56 

 

99,58 

 

1.6.Gautas 2020 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 

30,25 likutis 2020-01-01, 

104,51 gauta per 2020 m. 

 

nepanaudota 

 

2. 

143 lėšos projektas 

„Vienišas irklas“  

 

6750 

keturvietė valtis ( 2020.12.31. 

liko likutis 1631,10 Eur.) 

 

2. Veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 

2.1. Mokinių sportinis ugdymas: 

2.1.1.  Mokinių tikslingam sportinio ugdymo proceso vykdymui buvo parengtas veiklos planas, 

mokinių sporto renginių metinis kalendorius, neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančių 

ugdymo programų sportinio ugdymo planas, patvirtintas nuotolinio darbo tvarkos aprašas,  parengtas 

sportinio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas, asmens duomenų 

tvarkymo, naudojimo ir saugojimo taisyklės, darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, 

mokesčio už ugdymą Centre mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, darbo tvarkos taisyklės, 

peržiūrėti etatai, atliktas darbuotojų kasmetinis vertinimas, sudaryta trenerių tarifikacija, sudaryti 

treniruočių tvarkaraščiai, trenerių darbo grafikai, rinkti mokesčiai už ugdymą. Visuomenė informuota 

apie rajone vykstančius sportinius renginius, varžybas, mokinių sportinius pasiekimus. Informacija 

buvo pateikta Telšių rajoninėje spaudoje, Telšių sporto ir rekreacijos centro internetinėje svetainėje. 

Telšių sporto ir rekreacijos centro tikslai ir uždaviniai buvo nuosekliai aptariami trenerių tarybos 

posėdžiuose.  

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

mokiniai dalyvavo įvairių sporto šakų varžybose. 

Sunkioji atletika. Lietuvos jaunučių U13 čempionate Telšių sunkiaatlečiai K. Andruška, G. Kisielius, 

E. Andriuška ir O. Valančius iškovojo keturias pirmąsias vietas, sidabro medalius iškovojo V. Jonušas 

ir E. Norkus. Lietuvos jaunių-moksleivių U15 čempionate Telšių komanda tapo nugalėtoja 

komandinėje įskaitoje, o komandos lyderiai iškovojo net 6 pirmąsias vietas – tai K. Andruška, A. 

Bieliauskis, L. Raudys, D. Mažonas, G. Buteikis ir D. Mažonas. Sidabro medalius iškovojo G. 

Kisielius, B. Remėzaitė, E. Maier, G. Čenkutė ir G. Lydis, bronza atiteko E. Preibiui. Lietuvos jaunių 

U17 čempionate nugalėtojais tapo B. Remėzaitė ir D. Barkus, sidabro medalį iškovojo B. Lukšas, 
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 bronza pasidabino P. Tumkutė, A. Jenšauskytė, N. Kniežauskas ir K. Steckis. Komandinėje įskaitoje 

Telšių komanda pelnė pirmą vietą. Jaunimo čempionate sidabro medalius iškovojo R. Raudys, M. 

Lydis ir L. Lukšas, bronzos – T. Račinskas ir J. Perskaudas. Komandinėje įskaitoje Telšių komanda 

laimėjo antrą vietą. Moterų čempionate Telšių komanda iškovojo pirmą vietą, nugalėtojomis tapo B. 

Remėzaitė, E. Maračauskaitė ir M. Remėzaitė. Sidabro medalius iškovojo D. Rusinaitė ir A. 

Jenšauskytė, bronzos – P. Tumkutė ir G. Čenkutė. Lietuvos vyrų sunkiosios atletikos čempionate D. 

Barkus iškovojo sidabro medalį. 

Lengvoji atletika. Lengvosios atletikos mokiniai dalyvavo dvidešimtyje varžybų. Lietuvos vaikų 

čempionate iškovota antra,  dvi ketvirtos, dvi penktos, septinta, dešimta, dvi vienuoliktos vietos. 

Lietuvos jaunučių čempionatuose iškovotos pirma, antra, dvi ketvirtos, penkta, šešta vietos. Lietuvos 

rajonų jaunių čempionate – dvi pirmos vietos, jaunimo – antra, trečia, ketvirta, dvi penktos vietos, 

estafetiniame 4x200 merginų tarpe – antra vieta, vaikinų tarpe – trečia vieta. Lietuvos jaunių 

čempionate iškovota pirma ir antra vieta. L. Sutkus su Lietuvos rinktine Baltijos šalių čempionate 

laimėjo penktą, estafetiniame bėgime – trečią vietą. Trijų etapų „Žemaitijos taurė-2020“ varžybose, 

vaikų tarpe, iškovotos trys trečios vietos taurės, jaunučių tarpe – pirmos, trys antros ir trečios vietų 

taurės, jaunių tarpe – dvi pirmos vietos taurės. Šiaulių miesto, rajono ir Klaipėdos miesto vaikų, 

jaunučių, jaunių čempionatuose iškovotos prizinės vietos.  

Šachmatai. Lietuvos vaikų iki 10 metų šachmatų čempionate S. Kiseleva užėmė aštuntą vietą, 

tarptautiniame vaikų šachmatų turnyre „Aquapark Open U08“, kuriame dalyvavo 37 šachmatininkai, 

S. Kiseleva bendroje įskaitoje užėmė vienuoliktą vietą, o tarp mergaičių užėmė trečią vietą. Greitųjų 

šachmatų turnyre „Vilkmergė 2020“ S. Kiseleva tapo trečios vietos laimėtoja. Tarptautiniame 

šachmatų turnyre „Plungė 2020“  S. Kiseleva amžiaus grupėje iki 8 metų tarp mergaičių užėmė pirmą 

vietą. Greitųjų šachmatų turnyre „Vilkmergė 2020“ A. Stonytė moterų įskaitoje užėmė antrą vietą. 

Greitųjų šachmatų turnyre „Warm Up“ A. Stonytė bendroje įskaitoje užėmė antrą vietą, tarp merginų 

– pirmą. 

Šaškės. Lietuvos jaunių čempionate T. Ališauskas ir O. Ramšaitė iškovojo penktas vietas, vaikų 

čempionate D. Sukauskas užėmė ketvirtą vietą, G. Urbonaitė tapo vaikų čempionato nugalėtoja. 

Pažangiausi šaškininkai dalyvavo įvairiose varžybose, kur iškovota ne viena prizinė vieta, o vasaros 

savaitę  praleido Lietuvos rinktinės šaškių stovykloje Molėtų rajone. 

Dziudo ir sambo. Lietuvos sambo jaunių pirmenybėse savo svorio kategorijose E. Butkus laimėjo 

pirmą, E. Dzigas, M. Smirnova – antrą, G. Dambrauskaitė – trečią, M. Slavickas – penktą vietas. 

Lietuvos sambo jaunimo čempionate G. Dambrauskaitė tapo antros vietos nugalėtoja, trečia vieta 

atiteko E. Butkui. Pasaulio čempiono S. Kulikausko sambo jaunių ir jaunučių turnyro varžybose 

nugalėtoju tapo E. Dzigas, antros vietos atiteko G. Dambrauskaitei, E. Kimbarui ir M. Kačerauskui, 

trečia – J. Kud. Klaipėdos miesto atvirame jaunių ir jaunučių dziudo čempionate E. Kimbaras 

iškovojo pirmą vietą, J. Kuo  ir G. Dambrauskaitė – antras vietas. 

Boksas. Lietuvos rajonų jaunimo čempionate dalyvavo E. Marčenkovas, L. Rubavičius, A. Bertulis, 

M. Šiškauskas.  Lietuvos rajonų jaunių čempionate savo svorio kategorijose P. Vilkas ir K. 

Kuprijanovas tapo nugalėtojais, Ū. Baltrimaite – antros vietos laimėtoja.  Lietuvos rajonų jaunučių 

čempionate pirmas vietas iškovojo J. Globys, M. Dunauske ir E. Talmantas, antra vieta atiteko T. 

Šverebui, trečios vietos – L. Vičiuliui ir R. Grybauskui.  Lietuvos jaunių čempionate P. Vilkas, 

iškovojo pirmą  vietą, K. Kuprijanovas, L. Globys ir  Ū. Baltrimaite – antras vietas. Lietuvos vyrų 

čempionate A. Savčenko laimėjo penktą vietą. Europos jaunių čempionate P. Vilkas iškovojo penktą 

vietą. Boksininkai dalyvavo tarptautiniame turnyre Jūrmaloje, tarptautiniame turnyre ,,Geležinis 

kumštis“, ,,Žemaitijos lygos taure-2“ turnyre Tauragėje,  bokso turnyre Biržuose.  

Plaukimas, šiuolaikinė penkiakovė. Tarptautinės Stasio Šaparnio taurės, Lietuvos šiuolaikinės 

penkiakovės jaunių taurės pirmame etape U15 mergaičių grupėje pirmą vietą iškovojo K. Gaubytė, 

antrą vietą – A. Petrikaitė. U15 berniukų grupėje antrą vietą iškovojo D. Klevas. U17 mergaičių 

grupėje šeštą vietą iškovojo U. Batakytė. Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės jaunių ir jaunučių 

čempionate U11 berniukų grupėje pirmą vietą iškovojo M. Kimbaras, antrą vietą – J. Kaveckis. U13 

mergaičių grupėje pirmą vietą iškovojo K. Nosovaitė, ketvirtą vietą – J. Gumuliauskytė. U13 

berniukų grupėje – penktą vietą iškovojo Ž. Petrulis. U15 mergaičių grupėje ketvirtą vietą iškovojo 

K. Gaubytė, berniukų grupėje pirmą vietą iškovojo D. Klevas. U17 mergaičių grupėje ketvirtą vietą 

iškovojo U. Batakytė. 2020 metų Lietuvos bėgimo ir šaudymo rungties čempionate U9 mergaičių  
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grupėje pirmą vietą iškovojo L. Remėzaitė, U11 berniukų grupėje nugalėtoju tapo M. Kimbaras, 

trečią vietą laimėjo J. Kaveckis, U13 berniukų grupėje N. Petrulis pelnė trečią vietą, mergaičių 

grupėje G. Čėsnė – antrą vietą, J. Gumuliauskytė – ketvirtą vietą, U15 mergaičių grupėje antrą vietą 

iškovojo A. Petrikaitė, ketvirtą – K. Gaubytė, berniukų grupėje antros vietos laimėtojas – D. Klevas, 

U17 mergaičių grupėje trečios vietos laimėtoja – U. Batakytė. 

Irklavimas. Telšiuose buvo organizuotos dvejos Concept irklavimo varžybos, kuriose dalyvavo visi 

Telšių sporto ir rekreacijos centro irkluotojai. T. Klova, Ū. Mikalčiutė ir L. Birškytė pagerino savo 

asmeninius rezultatus. 

Tenisas. Vykdytos Telšių rajono atviros vaikų teniso varžybos, kuriose mergaičių grupėje geriausiai 

sekėsi E. Činskytei, P. Sutkutei, berniukų – E. Račkauskui ir E. Momkui. 

Krepšinis.  MKL B diviziono pogrupyje berniukų U13, gim. 2008 m., krepšinio komanda užėmė 

septintą vietą. 2020/2021 metų sezono čempionate sužaistos ketverios rungtynės, iš kurių vienos 

laimėtos, trys pralaimėtos. Toliau čempionatas nevyko COVID-19 pandemijos. Jaunučių vaikinų, 

gim. 2006 m., komanda MKL čempionate patyrė tris pralaimėjimus. Nuo lapkričio mėn. čempionatas 

sustabdytas. 2019/2020 metų sezono B diviziono jaunučių vaikinų U15, gim. 2005 m., krepšinio 

čempionate sužaista vienuolika rungtynių, iškovotos  penkios pergalės ir patirti šeši pralaimėjimai, D 

grupėje užimta ketvirta vieta. Sezonas nebaigtas dėl COVID-19 pandemijos. 2019/2020 metų sezono 

B diviziono jaunių vaikinų U17, gim. 2003 m., krepšinio čempionate sužaista 13 rungtynių, iškovota 

trylika pergalių iš tiek pat galimų,  D grupėje užimta pirma vieta. Sezonas nebaigtas dėl COVID-19 

pandemijos. 2020/2021 metų sezono B diviziono jaunučių vaikinų U16, gim. 2005 m., krepšinio 

čempionate sužaistos trejos rungtynės, iškovota viena pergalė,  patirti du pralaimėjimai. Sezonas 

sustabdytas dėl COVID-19 pandemijos. 2020/2021 metų sezono B diviziono jaunių vaikinų U18, 

gim. 2003 m., krepšinio čempionate sužaistos trejos rungtynės, iškovota viena pergalė, patirti du 

pralaimėjimai. Sezonas sustabdytas dėl COVID-19 pandemijos. Tarptautiniame turnyre „Tobula 

instaliacija Cup-2020“ 2003-2004 m. gim. jaunių vaikinų komanda, sužaidusi penkerias rungtynes, 

užėmė penktą vietą, iš kurių trejas laimėjo, dvi pralaimėjo, o 2005 m. jaunučių vaikinų komanda 

sužaidė penkerias rungtynes, iškovojo vieną pergalę, patyrė penkis pralaimėjimus ir užėmė šeštą 

vietą. Ventos krepšinio lygos „Laumės baldų“ varžybose sužaistos devynerios rungtynės, iškovotos 

penkios pergalės, patirti keturi pralaimėjimai, užimta penkta vieta. MKL B diviziono krepšinio 

čempionato jaunučių merginų U14, gim. 2006 m., komanda sužaidė aštuonerias rungtynes, dėl 

COVID-19 pandemijos čempionatas nebaigtas. 2009/2011 m. gim. mergaitės dalyvavo ,,Vikruolių 

taurės“ varžybose. Regione iš aštuonių komandų užimta trečia vieta. Pusfinalyje iš aštuonių komandų 

užimta antra vieta, finale – antra vieta. Sužaistos dvi draugiškos varžybos su Kuršėnų ir Plungės 

komandomis. 

Stalo tenisas. Lietuvos jaunių, gim. 2002 m., komandiniame stalo teniso čempionate iškovota penkta 

vieta. Telšių rajono asmeniniame stalo teniso čempionate geriausiai sekėsi M. Jučinskui, 

iškovojusiam antrą vietą, Dovydas Petrauskas laimėjo trečią, N. Gustys – ketvirtą vietą. Lietuvos 

jaunučių, gim. 2005 m., čempionate M. Jučinskas dvejetų varžybose iškovojo antrą vietą. Lietuvos 

mokyklų tarpzoninėse žaidynėse iškovota pirma vieta. „Olimpinių vilčių“ finaliniame etape K. 

Liutkus  užėmė aštuntą vietą. Lietuvos nusipelniusio stalo teniso trenerio Vytauto Giedraičio 

atminimo tarptautiniame turnyre, kuriame dalyvavo daugiau kaip 200 dalyvių, žaidė visi Telšių sporto 

ir rekreacijos centro stalo teniso sportininkai. Geriausi pasiekimai: K. Liutkus – antra vieta, M. 

Jučinskas – antra vieta, D. Petrauskas – trečia vieta, N. Gustys – ketvirta vieta, J. Veselis – ketvirta 

vieta. N. Gustys, D. Petrauskas ir L. Vainavičius Lietuvos stalo teniso asociacijos II lygos 

komandiniame čempionate iškovojo pirmą vietą. 

2.2. Suaugusiųjų sportas: 

Tikslingai ir planingai suaugusiųjų sportinei veiklai organizuoti buvo parengtas suaugusiųjų sporto 

renginių metinis kalendorius, palaikyti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su rajono seniūnijų sporto 

specialistais, vykdomi bendri sportiniai renginiai, organizuoti susirinkimai siekiant dalintis gerąja 

patirtimi. Centre 13 sporto specialistų dirbo Upynos, Degaičių, Tryškių, Ryškėnų, Gadūnavo, Žarėnų, 

Varnių, Viešvėnų, Nevarėnų seniūnijose. Skatinant rajono gyventojų fizinį aktyvumą, buvo 

vykdomos rajoninės ir Lietuvos sporto šakų varžybos. Centras kasmet vykdo Telšių rajono kaimo 

seniūnijų sporto žaidynes, kuriose dalyvauja Telšių rajono seniūnijų suburtos komandos. 2020 m. 

liepos 25 d. tradiciškai Centre buvo vykdomas šių žaidynių pirmas etapas, kuriose dalyvavo devynios 

Telšių rajono seniūnijų suburtos komandos: Tryškių, Varnių, Upynos, Ryškėnų, Nevarėnų,  
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Gadūnavo, Degaičių, Viešvėnų ir Žarėnų. Nugalėtojai dalyvavo antrajame etape Jurbarke, o į 

žaidynių finalus, kurie vyko rugsėjo 26 d. Palangoje, iškovojo teisę dalyvauti Upynos, Viešvėnų ir 

Telšių seniūnijos komandos. 

2.3. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas: 

2.3.1. 2020 metais Telšių sporto ir rekreacijos centro administracijos darbuotojai tobulino 

kvalifikaciją  pedagoginiuose, psichologiniuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose, dalykiniuose 

kvalifikacijos kėlimo mokymuose, seminaruose, konferencijose 106 akademines valandas, treneriai – 

755 akademines valandas. 

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

apibendrinimas ir įvykdytos priemonės) 

2020 m. spalio 12 d. Centralizuotas vidaus audito skyrius įstaigoje pradėjo ir iki šiol vykdo ribotos 

apimties veiklos ir personalo valdymo auditą. 2020 m. lapkričio 10–11 d. atliktas įstaigos veiklos 

kokybės išorinis vertinimas. Nustatyti stiprieji veiklos aspektai: mokytojo kvalifikacija ir nuolatinis 

tobulėjimas (įvertinimo lygis – aukštas), taikoma aiški ir lanksti paslaugų kainodara (įvertinimo lygis 

– aukštas), personalo vadyba (įvertinimo lygis – vidutiniškas), NVŠ teikėjas yra atviras 

bendradarbiavimui su kitais partneriais (įvertinimo lygis – aukštas), fizinė ugdymo(si) aplinka ir 

priemonės (įvertinimo lygis – aukštas).Tobulintini Centro veiklos aspektai: ugdymo programa ir 

ugdymo planas (įvertinimo lygis – žemas), ugdymo individualizavimas (įvertinimo lygis – žemas), 

duomenimis grįstas sprendimų priėmimas (įvertinimo lygis – žemas). Sudarytos darbo grupės įstaigos 

veiklos tobulinimo planui parengti. 

4. Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių). 

4.1. Reikalingos lėšos išvykimui į sporto renginius. 

4.2. Trūksta stacionarių sporto bazių teniso (žiemos metu) ir  sunkiosios atletikos sporto šakoms, kol 

vykdomi remonto darbai Kęstučio g. 20 A patalpose. 

4.3. Reikalingas automobilis išvykoms į sporto varžybas. 

4.4. Septyni sporto specialistai neatitinka keliamų kvalifikacijos reikalavimų. 
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