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TELŠIŲ SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO 2021 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 

2019–2020 381 -2 

2020–2021 410 +29 

2021–2022 312 -98  

1.2. Darbuotojai: 

1.2.1. Bendras darbuotojų skaičius – 39. 

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 

12 3 15  

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 15 

Turi vidurinį išsilavinimą - 

Turi pedagogo kvalifikaciją 15 

Turi dėstomo dalyko (ugdymo srities) 

kvalifikaciją 15 

Ekspertai - 

Metodininkai 3 (trečia trenerio kvalifikacinė kategorija) 
Vyresnieji mokytojai 4 (pirma arba antra trenerio kvalifikacinė 

kategorija) 

Mokytojai 8 (neturi trenerio kvalifikacinės kategorijos)  

1.2.5. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (etatų skaičius) – 17,75 etato. 

1.3. Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2021 m. (parašyta programų, gautas 

finansavimas (Eur) ar kitokia parama): 

Pagal programą „Vaikų socializacija. Prevencinių programų vykdymas“ 2021 m. gautas finansavimas 

2100,0 Eur, įgyvendintas projektas „Smagi vasara su krepšiniu“. 

Iš Sporto rėmimo fondo gautas finansavimas 6750,00 Eur, įgyvendintas projektas „Vienišas irklas“. 
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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  

1.5. Gautas 2021 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas arba kitokia 

parama 

iš 

kiti 

šaltinių: 

Eil. 

Nr. 

Kiti šaltiniai Finansinės arba kitokios 

paramos išraiška 

Kam ir kaip finansinė arba 

kitokia parama buvo panaudota 

1. 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. Tikslas. Organizuoti mokinių formalųjį švietimą papildantį sportinį ugdymą. Analizuoti 

ugdymo procesą, numatyti šio proceso tobulinimo būdus, siekiant kokybinių pokyčių. Vykdyti 

suaugusiųjų poreikius atitinkančią sportinę veiklą rajone. Analizuoti sportinių renginių poreikį ir 

kokybę, numatant gerinimo būdus bei suaugusiųjų pritraukimo užsiimti sportine veikla galimybes. 

2.1.1. Uždavinys. Tikslingai vykdyti ugdymo procesą. 

Parengtas 2021 m. mokinių ir suaugusiųjų sporto renginių kalendorius. Sudarytos 2021/2021, 

2021/2022 mokslo metų trenerių ir administracijos tarifikacijos. Sudaryti treniruočių tvarkaraščiai. 

Parengtas 2021/2022 mokslo metų neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančių ugdymo 

programų sportinio ugdymo planas. Suvesti duomenys mokinių ir pedagogų registre. Atliktas 

darbuotojų metinis veiklos vertinimas. Deleguotas asmuo dalyvavo Telšių rajono savivaldybės sporto 

tarybos veikloje. Parengtas Centro veiklos tobulinimo planas pagal išorinio vertinimo grupės 

rekomendacijas. Organizuoti trenerių tarybos ir Centro tarybos posėdžiai. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

naudojamas Stats4sport elektroninis dienynas. Vykdytas nuotolinis ugdymas per virtualią „Teams“ 

platformą. 

2.2. Tikslas. Sudaryti sąlygas tobulinti sportinį meistriškumą, atsižvelgiant į mokinių sportinius 

pasiekimus. Tenkinti mokinių prigimtinius, kultūrinius, socialinius bei pažintinius poreikius, siekiant 

bendrų tikslų ieškoti naujų bendradarbiavimo su tėvais, socialiniais partneriais formų. Tenkinti 

suaugusiųjų poreikį sistemingai sportuoti, organizuojant įvairių šakų pirmenybes ir kaimo seniūnijų 

sporto žaidynes. Skatinti seniūnijų sporto žaidynių varžybas seniūnijose, siekiant aukštų rezultatų 

tolimesniuose etapuose. 

2.2.1. Uždavinys. Siekti sportinių rezultatų ir vystyti sportinę veiklą rajone. 

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

dalyvavo įvairių sporto šakų varžybose. 

Sunkioji atletika. Pasaulio jaunių čempionate, vykusiame Saudo Arabijoje, Džidos mieste, B. 

Remėzaitė iškovojo šeštą vietą, D. Barkus – septintą vietą. Lietuvos jaunučių U13 čempionate Telšių 
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sunkiaatlečių komanda iškovojo antrą vietą. Individualiai savo svorio kategorijoje O. Valančius tapo 

Lietuvos čempionu, K. Andruška, U. Kisielius ir G. Kisielius, E. Norkus bei M. Domarkas iškovojo 

sidabro medalius, D. Savickis bronzos medalį. Lietuvos jaunių-moksleivių U15 čempionate Telšių 

komanda komandinėje įskaitoje užėmė antrą vietą, komandos lyderiais tapo G. Lydis, A. Eirošius ir 

E. Maračauskaitė, iškovoję Lietuvos čempiono titulus. Sidabro medalį iškovojo L. Domarkas, bronza 

atiteko V. Jonušui. Lietuvos jaunių U17 čempionate Telšių komanda tapo stipriausia Lietuvoje, jos 

komandos narys D. Barkus iškovojo aukso medalį bei tapo absoliučiai stipriausiu čempionato 

sportininku, D. Mažonas ir B. Lukšas tapo Lietuvos čempionais, sidabro medalius iškovojo M. 

Dargužis ir A. Daunoras. Bronzos medalį iškovojo A. Bieliauskis. Lietuvos jaunimo U20 čempionate 

Telšių komanda tapo stipriausia Lietuvoje, individualiai nugalėtojais ir Lietuvos čempionais tapo O. 

Jonušas ir M. Remėzaitė, sidabro medalius iškovojo L. Lukšas, N. Kniežauskas ir D. Bagužas, 

bronzos – E. Dapšauskas. Lietuvos moterų čempionate Telšių komanda iškovojo antrą komandinę 

vietą, Lietuvos čempione tapo B. Remėzaitė, sidabro medalį iškovojo P. Tumkutė, Bronzos medalius 

laimėjo E. Maračauskaitė ir D. Rusinaitė. Lietuvos vyrų sunkiosios atletikos čempionate D. Barkus 

iškovojo bronzos medalį. Lietuvos moterų atskirų veiksmų sunkiosios atletikos čempionate 

nugalėtoja tapo B. Remėzaitė, sidabrą iškovojo D. Rusinaitė, bronzą – U. Bružaitė, E. Maračauskaitė 

ir S. Čenkutė. Lietuvos vyrų atskirų veiksmų čempionate D. Mažonas iškovojo sidabro medalį, o D. 

Barkus – bronzą. 

Lengvoji atletika. 2021 metais lengvaatlečiai dalyvavo vienuolikoje varžybų. Lietuvos vaikų 

čempionate A. Varpiotaitė iškovojo trečią vietą šuolyje į tolį, I. Keliauskaitė – penktą vietą 1000 

metrų bėgimo rungtyje, A. Narkevičius – šeštą vietą 1000 metrų bėgimo rungtyje, G. Preibytė – 

septintą vietą rutulio stūmimo rungtyje, A. Navickaitė – aštuntą vietą 600 metrų bėgimo rungtyje. 

Lietuvos moksleivių pavasario ir rudens kroso čempionatuose J. Paulauskaitė 500 metrų bėgimo 

rungtyje iškovojo ketvirtą vietą, I. Keliauskaitė ir K. Vaitkevičiūtė 1000 metrų bėgimo rungtyse 

iškovojo šeštas vietas, K. Vaitkevičiūtė 2000 metrų bėgimo rungtyje iškovojo aštuntą vietą. Lietuvos 

jaunučių čempionatuose, vykusiuose kovo ir liepos mėnesiais, ketvirtą vietą 60 metrų bėgimo 

rungtyje laimėjo A. Baliutavičius, dvi šeštas vietas iškovojo A. Baliutavičius – 100 metrų bėgimo 

rungtyje ir K. Vaitkevičiūtė 1500 metrų kliūtinio bėgimo rungtyje, devinta vieta atiteko K. 

Vaitkevičiūtei 300 barjerinio bėgimo rungtyje. Lietuvos jaunių čempionatuose, vykusiuose vasario ir 

liepos mėnesiais, iškovotos keturios pirmos vietos – L. Sutkus laimėjo 300, 600, 400 ir 800 metrų 

bėgimo rungtis. A. Laučys 110 metrų barjerinio bėgimo rungtyje buvo antras, septinta vieta 400 metrų 

barjerinio bėgimo rungtyje taip pat atiteko A. Laučiui. Lietuvos jaunimo čempionate dvi pirmas vietas 

iškovojo L. Sutkus – 400 ir 800 metrų bėgimo rungtyse. Atvirame Lietuvos kroso taurės čempionate 

I. Keliauskaitė ir A. Narkevičius 1000 metrų bėgimo rungtyje laimėjo trečią vietą, Lietuvos vaikų 

olimpinių vilčių čempionate rajonų tarpe A. Varpiotaitė šuolyje į tolį iškovojo pirmą vietą, J. 

Paulauskaitė 1000 metrų bėgimo rungtyje laimėjo antrą vietą, G. Laučytė 60 metrų bėgimo rungtyje 

– antrą vietą, A. Narkevičius 1000 metrų bėgimo rungtyje – trečią vietą, D. Kazlauskas 60 metrų 

bėgimo rungtyje – penktą vietą, G. Preibytė rutulio stūmimo rungtyje – septintą vietą. Baltijos šalių 

jaunių komandiniame čempionate L. Sutkus 400 ir 800 metrų bėgimo rungtyse iškovojo pirmas 

vietas. Baltijos šalių suaugusiųjų komandiniame čempionate L. Sutkus estafetinio bėgimo 4x400 

rungtyje laimėjo pirmą vietą. 

Šachmatai. 2021 m. Lietuvos online vaikų iki 10 metų šachmatų čempionate S. Kiseleva užėmė trečią 

vietą, 2021 m. Lietuvos online jaunučių iki 12 metų čempionate E. Taraškus pelnė aštuntą vietą, M. 

Kavaliūnaitė – tryliktą vietą, Lietuvos jaunučių iki 10 metų čempionate S. Kiseleva šeštos vietos 

laimėtoja, Lietuvos jaunučių iki 12 metų čempionate M. Kavaliūnaitė laimėjo aštuntą vietą, Lietuvos 

jaunių merginų komandų greitųjų šachmatų čempionate Telšių SRC komanda tapo aštuntos vietos 

laimėtoja. 

Dziudo ir sambo. 2021 metais sambo jaunių čempionate E. Butkus iškovojo antrą vietą, G. 

Dambrauskaitė – trečią vietą, M. Smirnova – penktą vietą. 

Atvirame Klaipėdos dziudo jaunučių čempionate E. Kimbaras užėmė pirmą vietą, J. Kud – antrą 

vietą. E. Butkus jaunių čempionate užėmė trečią vietą. Atvirame Pasvalio dziudo čempionate J. Kud 

užėmė antrą vietą. Tauragės miesto jaunučių pirmenybėse E. Kimbaras užėmė pirmą vietą, J. Kud – 
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antrą vietą. Plungės dziudo jaunučių turnyre „Auksinis ruduo“ E. Kimbaras iškovojo antrą vietą, J. 

Kud – trečią vietą. 

Boksas. Lietuvos rajonų jaunių bokso čempionate savo svorio kategorijose L. Globys, E. Talmantas, 

K. Puplauskas iškovojo pirmas vietas, M. Dunauskas, J. Globys ir L. Vičiulis – trečias vietas. 

Lietuvos jaunių bokso čempionate antrą vietą laimėjo J. Globys, trečią vietą – L. Globys, penktą vietą 

L. Vičiulis ir K. Puplauskas. Lietuvos rajonų jaunimo bokso čempionate pirmą vietą iškovojo K. 

Kuprijanovas, antras vietas – P. Vilkas, G. Vasiliauskaitė ir U. Baltrimaitė, trečias vietas –  E. 

Marčenkovas ir D. Vaičikauskas. Lietuvos jaunimo bokso čempionate K. Kuprijanovas tapo 

nugalėtoju, antra vieta atiteko P. Vilkui. Lietuvos rajonų jaunučių bokso čempionate čempiono titulą 

iškovojo T. Šverebas, antrą vietą – D. Tsiatseryn, trečią vietą – L. Galdikas ir D. Galdikas. 

Tarptautiniame bokso turnyre „Gintarinė pirštinė“ čempiono vardą iškovojo K. Puplauskas, antrą 

vietą pelnė K. Kuprijanovas ir D. Tsiatseryn, trečią vietą – T. Šverebas ir L. Vičiulis. Tarptautiniame 

„Jaunųjų vilčių“ bokso turnyre pirmą vietą iškovojo D. Tsiatseryn, antras vietas – K. Puplauskas ir 

L. Vičiulis. Boksininkai dalyvavo turnyruose Tauragėje, Palangoje, Šiauliuose ir Marijampolėje. 

Šiuolaikinė penkiakovė. Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės „Laser Run“ čempionate U11 amžiaus 

grupėje antrą vietą laimėjo J. Juška, U13 amžiaus grupėje antrą vietą laimėjo M. Kimbaras, trečią – 

Z. Petrulis, U15 amžiaus grupėje antrą vietą iškovojo D. Klevas, mergaičių grupėje antrą vietą laimėjo 

K. Gaubytė. Lietuvos jaunučių čempionate U15 amžiaus grupėje pirmą vietą iškovojo D. Klevas, U13 

amžiaus grupėje antrą vietą laimėjo K. Nosovaitė. Telšiuose vyko atviras Telšių miesto šiuolaikinės 

penkiakovės čempionatas, kuriame antrą vietą laimėjo M. Kimbaras, trečią vietą – Ž. Petrulis ir K. 

Gaubytė, pirmą vietą – L. Remėzaitė, trečią vietą - K. Razomovaitė, taip pat pirmą vietą iškovojo A. 

Petrikyte ir J. Juška. Lietuvos jaunių taurės varžybose Stasio Šaparnio prizams laimėti U13 grupėje 

trečią vietą iškovojo K. Nosovaitė, U19 amžiaus grupėje antrą vietą laimėjo U. Batakytė. Lietuvos 

jaunių taurės varžybose V. Želvio prizams laimėti, kuriose trečią vietą, U17 amžiaus grupėje laimėjo 

M. Ananevas, U13 grupėje trečią vietą laimėjo Ž. Petrulis, U15 amžiaus grupėje pirmą vietą iškovojo 

D. Klevas. Vilniaus miesto sporto centro naujametinėse pirmenybėse pirmą vietą savo amžiaus 

grupėje iškovojo D. Klevas, trečią vietą laimėjo Ž. Petrulis. Atvirame Kauno miesto šiuolaikinės 

penkiakovės čempionate pirmą vietą U15 amžiaus grupėje laimėjo D. Klevas. 

Irklavimas. Lietuvos irklavimo čempionate W4- ir W8- valčių klasėje V. Putnaitė, I. Barkutė, L. 

Birškytė, G. Mažeikaitė laimėjo pirmą vietą. Lietuvos irklavimo jaunių čempionate JM4- valčių 

klasėje T. Klova, L. Vargalis, E. Riepšas, R. Petrauskas laimėjo ketvirtą vietą. Lietuvos irklavimo 

jaunių čempionate JW4-valčių klasėje G. Mažeikaitė ir L. Birškytė laimėjo antrą vietą. Telšiuose 

buvo organizuotos Concept irklavimo varžybos, kuriose dalyvavo visi Telšių SRC irkluotojai. E. 

Adomauskaitė, R. Petrauskas ir L. Birškytė pagerino savo asmeninius rezultatus. 

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

sekėsi E. Činskytei, S. Stankutei, Ū. Zemeckytei, berniukų – E. Momkui ir I. Burokui. 

Krepšinis. MKL 2020/2021 metų sezono vaikų U12, gim. 2010 m., krepšinio komanda „Pirmojo 

iššūkio“ čempionate sužaidė trejas rungtynes, dvejas draugiškas varžybas su Pakruojo ir Mažeikių 

komandomis. 2012/2014 m. gim. vaikų krepšinio komanda sužaidė penkerias draugiškas rungtynes: 

tris kartus su Mažeikių komanda, po vienerias – su Plungės ir Kretingos komandomis. 

MKL B diviziono pogrupyje berniukų U14, gim. 2008 m., krepšinio komanda iškovojo dvi pergales, 

užėmė devintą vietą. 

MKL B diviziono pogrupyje jaunučių vaikinų U16 komanda iškovojo vieną pergalę, užėmė šeštą 

vietą. Čempionatas vyko vieno rato sistema. 2021/2022 metų čempionate sužaistos šešerios 

rungtynės, iš kurių trys laimėtos. 

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

pirmame etape sužaistos šešerios rungtynės, iškovotos trys pergalės, patirti trys pralaimėjimai, užimta 

ketvirta vieta ir patekta į antrą etapą. Antrame etape sužaista su Vilniaus KM III, iškovojus dvi 

pergales, patekta į trečią etapą. Trečiame etape sužaista su Šiaulių KA „Saulė“, pralaimėjus abu 

kartus, jaunučių vaikinų U16 komanda užėmė 5-8 vietą.  

2020/2021 metų sezono B diviziono jaunių vaikinų U18, gim. 2003 m., krepšinio čempionate 

sužaistos devynerios rungtynės, iškovotos penkios pergalės, patirti keturi pralaimėjimai, užimta 

penkta vieta ir j kitą etapą nepatekta. 

2021 m. rugsėjo mėnesį vyko U17 jaunių vaikinų krepšinio turnyras Telšių SRC taurei laimėti, 

kuriose dalyvavo penkios komandos, Telšių SRC komanda iškovojo dvi pergales, patyrė du 
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pralaimėjimus ir iškovojo trečią vietą. 2021/2022 metų sezono B diviziono jaunių vaikinų U17, gim. 

2005 m., krepšinio čempionato pirmame etape sužaistos aštuonerios rungtynės, iškovotos keturios 

pergalės, patirti keturi pralaimėjimai. 

2021 metais MKL B diviziono U14 mergaičių ir U12 mergaičių „Pirmojo iššūkio“ krepšinio 

čempionatai dėl Covid-19 pandemijos buvo sutrumpinti. 2021 m. U16 merginų, gim. 2006 m., 

krepšinio čempionato B divizione dalyvavo 9 komandos. Sužaistos aštuonerios varžybos, laimėtos 

septynerios rungtynės ir vienerios pralaimėtos. Sužaistos dvi draugiškos rungtynės. 

U14 mergaičių, gim. 2009 m., krepšinio čempionato B divizione dalyvauja 10 komandų, sužaistos 

devynerios varžybos, iš jų laimėtos penkerios rungtynės ir ketverios pralaimėtos. 

U12 mergaičių, gimusių 2010 m., „Pirmojo iššūkio“ čempionato B divizione dalyvauja 18 komandų 

po 3 pogrupius – 6 komandos. Savo pogrupyje sužaistos penkerios rungtynės. Laimėtos dvejos, 

pralaimėtos trejos rungtynės. Sužaista daug draugiškų varžybų su berniukų, gim. 2010 m., komanda. 

Stalo tenisas. Lietuvos jaunių, gim. 2002 m., čempionate D. Petrauskas ir M. Jučinskas dvejetų 

varžybose iškovojo trečią vietą. Lietuvos jaunių, gim. 2005 m. ir jaun., rajonų grupės komandiniame 

čempionate K. Liutkus, J. Veselis, M. Jučinskas ir V. Jančiauskas iškovojo antrą vietą. Lietuvos 

rajonų jaunučių, 2007 m. ir jaun., komandiniame čempionate V. Žvirzdinas, K. Liutkus ir V. 

Jančiauskis iškovojo trečią vietą. Lietuvos rajonų grupės jaunučių asmeniniame čempionate V. 

Jančiauskis iškovojo pirmą vietą. Lietuvos jaunių komandiniame čempionate N. Gustys, D. 

Petrauskas ir M. Jučinskas užėmė ketvirtą vietą. Lietuvos nusipelniusio stalo teniso trenerio Vytauto 

Giedraičio atminimo tarptautiniame turnyre 2006 m. gim. ir jaunesnių grupėje J. Veselis iškovojo 

antrą vietą, K. Liutkus – trečią vietą, jaunių grupėje asmeninėje įskaitoje M. Jučinskas užėmė trečią 

vietą. 2021 m. Lietuvos „Olimpinių vilčių“ pirmenybėse K. Liutkus kartu su kauniečiu dvejetų 

varžybose iškovojo trečią vietą. Lietuvos jaunučių TOP-12 varžybose K. Liutkus užėmė ketvirtą 

vietą. 

2.2.2. Uždavinys. Gerinti ugdymosi aplinką, stiprinti mokinių motyvaciją. 

Vykdyti mokinių tėvų susirinkimai. Keturi mokiniai išlaikė MKL teisėjų licencijas. Parengtas ir 

įgyvendintas projektas „Smagi vasara su krepšiniu“ – pagal Telšių rajono savivaldybės programą 

„Vaikų socializacija“. Prevencinių programų vykdymas, priemonės kodas 4.02.01.01. Vykdytas 

projektas „Vienišas irklas“, finansuotas Sporto rėmimo fondo lėšomis. Parengtos vykdytų projektų 

ataskaitos. 

2.2.3. Uždavinys. Kelti darbuotojų kvalifikaciją. 

2021 metais Telšių sporto ir rekreacijos centro administracijos darbuotojai tobulino kvalifikaciją 

pedagoginiuose, psichologiniuose, dalykiniuose kvalifikacijos kėlimo mokymuose, seminaruose, 

konferencijose – 22 akademines valandas, treneriai – 198 akademines valandas. 

2.3. Tikslas. Informuoti visuomenę apie Centro vykdomą veiklą, išskirtinumą, pasiekimus. Teikti 

metodinę pagalbą sporto bendruomenei. 

2.3.1. Uždavinys. Formuoti tinkamą Centro įvaizdį. 

2.3.1.1. Informaciniai straipsniai apie Centro veiklą ir sportinius pasiekimus buvo viešinami 

internetinėje svetainėje, Telšių rajono spaudoje. 

2.3.2. Uždavinys. Bendradarbiavimas ir metodinė pagalba kitų įstaigų darbuotojams. 

Vykdytas bendradarbiavimas su fizinio aktyvumo specialistais. Tikslingai ir planingai suaugusiųjų 

sportinei veiklai organizuoti buvo parengtas suaugusiųjų sporto renginių metinis kalendorius, tačiau 

COVID-19 pandemija stipriai pakoregavo planuotų renginių įgyvendinimą, nepavyko pilnai 

įgyvendinti visų suplanuotų renginių. Neįvyko Telšių rajono seniūnijų bei Lietuvos seniūnijų sporto 

žaidynių finaliniai etapai. Tačiau pavyko keletas sportinių renginių suorganizuoti ir nuotoliniu būdu. 

Spalio mėnesį startavo Telšių rajono atviros vyrų krepšinio pirmenybės. Visus metus buvo palaikyti 

glaudūs bendradarbiavimo ryšiai su rajono seniūnijų fizinio aktyvumo specialistais, organizuoti 

susirinkimai siekiant dalintis gerąja patirtimi. Centre 11 fizinio aktyvumo specialistų dirbo Upynos, 

Degaičių, Tryškių, Ryškėnų, Gadūnavo, Žarėnų, Varnių, Nevarėnų seniūnijose. 

2.4. Tikslas. Užtikrinti mokinio ugdymuisi saugias, palankias ir patrauklias ugdymo aplinkas. 

Planuoti ūkinį ir finansinį darbą pagal Centro sąmatą ir kitas lėšas. Aktyvinti žalingų įpročių 

prevenciją suaugusiųjų tarpe per sportinę veiklą. 

2.4.1. Uždavinys. Žalingų įpročių prevencijos integravimas į treniruočių procesą. 

Mokiniai supažindinti su saugaus elgesio taisyklėmis miestuose, prekybų centruose, viešojo 

maitinimosi įstaigose, prie vandens telkinių, gamtoje, treniruočių ir išvykų į varžybas metu. 
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2.4.2. Uždavinys. Kurti patrauklią ir saugią Centro aplinką. 

Sporto paskirties pastate, esančiame adresu Kęstučio g. 20 A, Telšiai, vykdytas kapitalinis remontas. 

Pagal sporto šakų poreikį įsigytas sportinis inventorius ir įranga Centro vykdomos veiklos 

užtikrinimui. 

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

apibendrinimas ir įvykdytos priemonės). 

Buvo tęsiamas 2020 m. spalio 12 d. Centralizuotas vidaus audito skyriaus pradėtas ribotos apimties 

veiklos ir personalo valdymo auditas. 2021 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-13 patvirtintas 

Centralizuoto Telšių rajono savivaldybės vidaus audito vertinimo įgyvendinimo planas. Plane buvo 

numatytos septynios rekomendacijos, iš jų penkios buvo įgyvendintos 2021 metais. 

Telšių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba pagal Telšių rajono savivaldybės kontrolierės 

2021 m. rugsėjo 16 d. pavedimą Nr. KT11-5 atliko Telšių rajono savivaldybės 2021 metų 

konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių bei 

valstybės ir savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavo juo finansinį (teisėtumo) 

auditą. 

4. Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių). 

4.1. Dėl susidariusios ekonominės situacijos šalyje reikalingos papildomos lėšos išvykimui į sporto 

renginius. 

4.2. Trūksta stacionarių sporto bazių teniso, šiuolaikinės penkiakovės sporto šakoms (žiemos metu). 

4.3. Reikalingas automobilis išvykoms į sporto varžybas. 

4.4. Trūksta sportinio inventoriaus (sportinių valčių) irklavimo sporto šakai. 

4.5. Penki fizinio aktyvumo specialistai neatitinka keliamų kvalifikacijos reikalavimų. 

4.6. Riedlentininkų-riedutininkų parkas neatitinka saugos reikalavimų, reikalingas kapitalinis 

remontas. 

4.7. Esant nesandariai stogo dangai, nėra saugu vykdyti ugdymo procesą ir organizuoti sporto 

renginius dengtoje krepšinio aikštelėje su tribūnomis (arenoje). 

4.8. Dengtoje krepšinio aikštelėje su tribūnomis (arenoje) sugedusi įgarsinimo sistema. 

4.9. Įstaigoje trūksta trenerių, didėja jų amžiaus vidurkis. 

4.10. Mažėja mokinių skaičius. 

_________________________________ 

 

SUDERINTA 

Telšių rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 

2022 m. gegužės 16 d. raštu Nr. ŠV1-27 


