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GEDIMINAS SAKALAUSKAS
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2020–01–21 Nr. ________
Tauragė
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Tauragės sporto centro 2019 metų veiklos planas buvo parengtas vadovaujantis TSC 20182021metų strateginiu planu (patvirtintas Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2018-03-19 įsakymu
Nr.101-10), Tauragės rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginiu planu. Pagrindiniai
strateginio ir veiklos plano tikslai ir uždaviniai - organizuoti sporto centro veiklą, telkti sporto
bendruomenę sprendžiant aktualiausias ugdymo problemas, siekiant įskiepyti visą gyvenimą
išliekantį poreikį ir pomėgį sportuoti bei siekti aukštų sportinių rezultatų, kurti sporto
infrastruktūrą, gerinti sporto treniruočių sąlygas, plėsti sporto renginių įvairovę.
2019 metų sporto centro veiklos prioritetai: sporto infrastruktūros kokybės kūrimas, sąlygų
mokytojams ir sportuojantiems gerinimas, sporto centro veiklos užtikrinimas ir sporto renginių
organizavimas. Pagrindinis ugdymo turinio uždavinys: vaikų, jaunimo ir suaugusių saviraiška
sporte, talentingų sportininkų paieška, optimalus bendrasis ir specialusis jų fizinis rengimas,
orientavimas vienai ar kitai sporto šakai, pradinis jų apmokymas sporto šakų pagrindų, nuoseklus
pratybų ir sporto varžybų apimčių didinimas, šiuolaikinių sporto mokslo laimėjimų pritaikymas
siekiant optimalių sportinių rezultatų. Teorinio mokymo, sporto pratybų ar kitų mokymo pratybų
laiką ir vietą nurodo pratybų tvarkaraščiai ir dalyvavimo sporto varžybose kalendoriniai planai,
varžybų nuostatai. Įdiegta nauja elektroninio mokinio pažymėjimo lankomumo sistema ,,Mano
mokykla“. Sistemą dar reikia tobulinti, nes sporto mokytojui ar sistemos administratoriui
suteikiama nepilna informacija, sistema stringa norint pakeisti tvarkaraščius ar parašyti pastabas
dėl mokinių lankomumo, atima daug treniruočių laiko mokytojui registruojant mokinius.
Ugdymo planas pagal sporto šakas ir ugdymo grupes
Sporto šaka
Pradinio rengimo
Meistriškumo ugdymo
Gr.
Mok.
Nr.
skaič.
skaič.
1 m.
2 m.
3 m. 1 m.
2 m. 3 m. 4 m.
1.
1/16
1/14
1/16
3
46
Badmintonas
2.
1/14
1/14
1/14
2/44
5
86
Boksas
3.
1/14
1
14
Futbolas
4.
3/42
2/26
5
68
Graikų-romėnų
imtynės
5.
2/24
2
24
Karate
6.
1/16
1/14
3/42
1/14
6
86
Krepšinis
7.
2/26
1/12
7
98
Lengvoji atletika 4/60
8.
1/12
1
12
Orientacinis
sportas
9.
1/12
1/14
1/12
3/40
6
78
Rankinis
10. Sambo imtynės
1/13
1/16
2
29
11. Svarsčių
2/24
1/12
3
36
kilnojimas
12 Šachmatai
3/42
2/28
1/14
6
84
13. Tinklinis
1/12
1/16
1/12
3
40
Viso:

14/184

11/149

9/152

2/26

11/152

1/14

2/44

50

701

Gerinant sporto infrastruktūrą ir sąlygas sportuojantiems, atnaujinta šachmatų klasė, įsigyta
reikalinga pratyboms įranga. Sporto centro ,,Modulio“ sporto salėje sumontuoti nauji bokso maišai
boksininkų treniruotėms, salės balkone patiestas naujas kilimas ant kurio treniruojasi sambo

imtynininkai, specializuotoje imtynių salėje sutvarkyta ventiliacijos įranga. Visas sporto šakas
pasiekė naujas sporto inventorius: aprangos, kamuoliai, raketės, bokso pirštinės, gimnastikos
suoliukai, barjerai ir kt., lengvaatlečiai džiaugiasi nauju el. bėgimo takeliu. Kokybiška sporto
infrastruktūra ateityje suteiks daugiau galimybių organizuoti šalies ir tarptautinio lygio sporto
renginius Tauragėje. Sporto centro administracinėse patalpose atliktas einamasis remontas,
įrengtas naujas kabinetas administracijos darbuotojams, suremontuota ir paruošta vasaros sezonui
technika, reikalinga Vytauto stadiono ir ,,Bastilijos“ komplekso aplinkos priežiūrai.
2019 m. spalio mėn. 23 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu sporto centrui
patikėta vykdyti ūkinę veiklą daugiafunkciniame sveikatingumo centre-baseine. Centro-baseino
veiklai užtikrinti rajono tarybos sprendimu patvirtinta 11 darbuotojų etatų, įvyko konkursas į
vadovo pareigas, atlikta atranka į baseino darbuotojų pareigybes.
Pasiekimai. Tauragės rajono bendrojo lavinimo mokyklos, Lietuvos mokyklų žaidynių
rajonų II grupės įskaitoje užėmė VII vietą. Žalgirių gimnazijos merginų badmintono ir Skaudvilės
gimnazijos svarsčių kilnojimo komandos iškovojo žaidynių sidabro medalius ir surinko daugiausiai
taškų į bendrą rajono mokyklų taškų kraitį. Sporto centro ugdymo grupių sportininkai Lietuvos
čempionatuose – nuo vaikų iki jaunimo, iškovojo 55 įvairių spalvų medalius. Geriausiai sekėsi
bokso (16 medalių), sambo imtynių (12), graikų-romėnų imtynių (8), šachmatų (6), badmintono
(5) ir rankinio (4), sporto šakų atstovams.
Suaugusių sporte medalių mažiau, bet jie vertingesni. Julius ir Justas Optai Pasaulio ir
Europos svarsčių kilnojimo čempionatuose pelnė sidabro medalius, Ernestas Augustinas tapo
Europos svarsčių kilnojimo čempionu. Ivetai Lešinskytei Pasaulio ir Europos čempionatuose iki
medalio trūko tik vieno žingsnio, bet užimta V vieta išsaugo viltis patekti į Tokijo Olimpines
žaidynes. Dėl kelialapio į Tokiją dar grumsis Lietuvos graikų-romėnų imtynių čempionai Edgaras
Venckaitis ir Justas Petravičius. Lietuvos moterų bokso čempionate Rugilė Altaravičiūtė ir Paulina
Lazdauskaitė pelnė aukso medalius, Gediminas Maškauskas (jaunesnysis) Lietuvos autoralio
čempionas, o Skaistė Bajorinaitė Lietuvos moterų A lygos čempionate užėmė II vietą. Pasaulio
ralio-kroso trasose jėgas išbandė Rokas Baciuška. Baltijos šalių veteranų badmintono čempionate
Jonas Šileris tapo nugalėtoju, o Danielius Saukevičius ir Romas Ščiuckas visus varžovus nugalėjo
Lietuvos automobilių slalomo čempionate. Veteranų futbolo ir krepšinio komandos tapo Lietuvos
vicečempionais. Organizuotai sportuojančių skaičius sporto klubuose siekia 900 sportininkų,
sporto klubų, teikiančių paraiškas sporto veiklos finansavimui – 22.
Renginiai. Tradiciniai ,,Nepriklausomybės” ir ,,Atgimimo” taurių krepšinio turnyrai vyksta
nuo 1988 metų ir yra populiarūs tarp rajono krepšinio mėgėjų. Sekmadienio krepšinio lygoje
rungtyniauja 12 komandų. Vyko ,,Tauragės krepšinio diena“, tradicinės automobilių slalomo
varžybos Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, sporto šventė ,,Mes už Tauragę“, Lietuvos
automobilių kroso čempionato etapas, Lietuvos paplūdimio virvės traukimo čempionatas,
daugiausiai dėmesio sulaukęs ir pripažintas 2019 metų geriausiu sporto renginiu – universalių
kovų turnyras ,,Bushido 78“. Kiti tradiciniai renginiai –XXIV-asis S. Ivanovo atminimo taurės
salės futbolo turnyras, VIII-asis V. Bučnio atminimo taurės krepšinio turnyras, tinklinio mylėtojų
taurės turnyras, teniso, stalo teniso, šachmatų pirmenybės, bėgimas Lietuvos kariuomenės dienai
pažymėti, Lietuvos mokyklų žaidynės, LSD ,,Žalgiris“ sporto žaidynės, Lietuvos seniūnijų sporto
žaidynės, geriausių Tauragės sportininkų pagerbimo šventė.

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
Metų užduotys
Pasiekti rezultatai ir jų
Siektini rezultatai
vadovaujantis
(toliau – užduotys
rodikliai
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1. Sporto centro
Elektroninio
Užtikrinti, kad EMP
Centro mokytojai 100 proc.
naudojasi EMP sistema,
veiklos
mokinio
naudotųsi 100 proc.
nepilnai įdiegtos spec.
užtikrinimas ir
pažymėjimo (EMP) sporto mokytojų ir SC
kortelės (ikimokyklinės
tobulinimas
sklandus įdiegimas lankančių mokinių
grupės, atvykę mokiniai iš
kitų rajonų mokytis PRC)
2. Aktyvaus
Ledo čiuožyklos
Čiuožyklą įrengti iki
Čiuožykla įrengta numatytu
laisvalaikio sąlygų Pilies aikštėje
2019 m. sausio 14 d.
laiku, oro sąlygos leido ja
gerinimas ir
įrengimas ir
naudotis iki 2019 m. vasario
plėtojimas
priežiūra.
1 d.

3. Sporto
infrastruktūros
kūrimas, sąlygų
sportuojantiems
gerinimas

Sporto centro
,,Bastilijos“
komplekso
treniruoklių salės
remontas.

Darbų atlikimo
terminas 2019 m. II
ketv.

Darbai neatlikti, nes
negautas finansavimas.

4. Sporto renginių
organizavimas ir
sporto veiklos
propagavimas

Lietuvos mokyklų
žaidynių Tauragės
rajono mokyklų
sporto varžybų
vykdymo
užtikrinimas ir
koordinavimas

Vykdyti Tauragės
rajone kultivuojamų
sporto šakų varžybas,
dalyvauti zoninėse,
tarpzoninėse, finalinėse
varžybose.

Rajono bendrojo lavinimo
Lietuvos mokyklų
žaidynėse dalyvavo 15-oje
sporto šakų, kaimo vietovių
– 10, pradinių klasių
mokiniai varžėsi 5 sporto
šakų mergaičių ir berniukų
komandos. Tauragė rajonų
bendroje įskaitoje užėmė 7
vietą.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
Centro administracinių patalpų remontas,
šachmatų klasės remontas ir baldų
įsigijimas, naujo kabineto administracijai
įrengimas atliktas už įstaigos valdomas lėšas
Įgyvendintas etatinio mokytojų darbo
apmokėjimo antras etapas.

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Pagerinta darbo aplinka darbuotojams, pratybų
sąlygos sportuojantiems.
Tinkamai informuoti įstaigos darbuotojai
pasikeitimų etape, patvirtinti nauji pareigybių
aprašymai, pakoreguotos darbo tvarkos
taisyklės.

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
Pasiekti rezultatai
Užduotys
Siektini rezultatai
vadovaujantis vertinama,
ir jų rodikliai
ar nustatytos užduotys
įvykdytos)
-

III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ
TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Pažymimas atitinkamas
langelis

Užduočių įvykdymo aprašymas
Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai ☐
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
Strateginio valdymo kompetencija
Vadovavimo ugdymo procesui kompetenciją

Direktorius

__________

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

Gediminas Sakalauskas

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės mero
2020 m. kovo 2 d. potvarkiu Nr.P1-16
TAURAGĖS SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS GEDIMINO SAKALAUSKO VEIKLOS
VERTINIMO IŠVADA
I SKYRIUS
PASIEKTI IR PLANUOJAMI REZULTATAI

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metų užduotys (toliau
– užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos užduotys
įvykdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jų rodikliai

1.1. Sporto centro
veiklos užtikrinimas ir
tobulinimas

Elektroninio mokinio Užtikrinti, kad EMP
pažymėjimo (EMP) naudotųsi 100 proc.
sklandus įdiegimas
Sporto centro (toliau SC) mokytojų ir SC
lankančių mokinių

1.2. Aktyvaus
laisvalaikio sąlygų
gerinimas ir
plėtojimas

Ledo čiuožyklos
Pilies aikštėje
įrengimas ir priežiūra

1.3. Sporto
infrastruktūros
kūrimas, sąlygų
sportuojantiems
gerinimas

Sporto
,,Bastilijos“
komplekso
treniruoklių
remontas

1.4. Sporto renginių
organizavimas ir
sporto veiklos
propagavimas

Lietuvos
mokyklų
žaidynių
Tauragės
rajono mokyklų sporto
varžybų
vykdymo
užtikrinimas
ir
koordinavimas

Čiuožyklą įrengti iki
2019 m. sausio 14 d.

SC mokytojai 100
proc. naudojasi
EMP sistema,
nepilnai įdiegtos
spec. kortelės
(ikimokyklinės
grupės, atvykę
mokiniai iš kitų
rajonų mokytis į
PRC)
Čiuožykla įrengta
numatytu laiku, oro
sąlygos leido ja
naudotis iki 2019
m. vasario 1 d.

centro Darbų
atlikimo Darbai neatlikti,
terminas 2019 m. II nes negautas
finansavimas
ketv.
salės
Vykdyti Tauragės
rajone kultivuojamų
sporto šakų varžybas,
dalyvauti zoninėse,
tarpzoninėse,
finalinėse varžybose.

Rajono bendrojo
ugdymo mokyklos
Lietuvos mokyklų
žaidynėse dalyvavo
15-oje sporto šakų,
kaimo vietovių –
10, pradinių klasių
mokiniai varžėsi 5
sporto šakų
mergaičių ir
berniukų
komandos. Tauragė
rajonų bendroje
įskaitoje užėmė 7
vietą.

2. Einamųjų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)

Užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų
vertinimo rodikliai
(kiekybiniai, kokybiniai,
laiko ir kiti rodikliai,
kuriais vadovaudamasis
vadovas vertins, ar
nustatytos užduotys yra
įvykdytos)

2.1. Sporto centro veiklos Nustatyti
prioritetinių Parengtas sporto
užtikrinimas ir tobulinimas
sporto šakų vystymo ir visuomeninių

klubų,
sporto

sporto klubų finansavimo
strategiją
2.2. Mokymo plaukti sąlygų Bendradarbiaujant
su
rajono mokiniams sudarymas
Švietimo ir sporto skyriumi
parengti mokymo (-si)
plaukti tvarkos aprašą,
organizuoti
mokymo
plaukti užsiėmimus
2.3.
Sporto
infrastruktūros Parengti projektą esamų
kūrimas, sąlygų sportuojantiems sporto
bazių
plėtrai,
gerinimas
priežiūrai ir remontui

organizacijų
finansavimo
tvarkos aprašas
Užtikrinti, kad ne mažiau 80
proc.
rajono
bendrojo
ugdymo mokyklų antrų
klasių
mokinių
lankys
mokymo(-si)
plaukti
užsiėmimus.
Pateiktas projektas CPVA
dėl Vytauto stadiono sporto
aikštynų dangos atnaujinimo
ir apšvietimo įrengimo.

2.4. Saugios ugdymo(-si)
aplinkos užtikrinimas

Ne mažiau 90 proc. Sporto
centro bendruomenės narių
teigiamai vertina įstaigos
mikroklimatą

2.5. Sporto renginių
organizavimas ir sporto veiklos
propagavimas

Bendradarbiaujant
su
rajono PPT atlikti įstaigos
mikroklimato tyrimą ir
įgyvendinti
nurodytas
rekomendacijas
Nacionalinio lygio ir rajono
sporto
renginių
organizavimas
ir
vykdymas. Suderinti su
LTOK dėl ,,Olimpinės
dienos“ vykdymo

Organizuoti ir vykdyti ne
mažiau 3 Nacionalinio lygio
ir 6 rajono sporto renginius,
pasiruošimas
,,Olimpinės
dienos“ vykdymui

3. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti
neigiamos įtakos šioms užduotims įvykdyti)
3.1. Nedarbingumas.
3.2. Neplanuotos papildomos užduotys.
3.3. Trūkstamas finansavimas užduočiai įvykdyti

II SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ
TOBULINIMAS

4. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis vertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas
Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius
Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

5.Pasiūlymai, kurios kompetencijos turėtų būti tobulinamos

Pažymimas atitinkamas
langelis
Labai gerai X
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

5.1. Strateginio valdymo kompetencija
5.2. Vadovavimo ugdymo procesui kompetencija
III SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

6. Vertinimo pagrindimas ir siūlymai:
Tauragės sporto centro direktorius Gediminas Sakalauskas įvykdė jam nustatytas 2019 m.
užduotis ir kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius viršijo.
Susipažinus su Tauragės sporto centro tarybos įvertinimu Tauragės sporto centro
direktoriaus Gedimino Sakalausko 2019 metų veiklos ataskaitą ir jo metų veiklą įvertinti labai gerai ir
nustatyti iki kito kasmetinio veiklos vertinimo pareiginės algos kintamąją dalį – 20 proc. jo pareiginės
algos pastoviosios dalies dydžio.
Galutinė veiklos vertinimo išvada
Tauragės sporto centro direktoriaus Gedimino Sakalausko 2019 metų veiklos
ataskaitą ir jo metų veiklą įvertinti labai gerai , nustatyti iki kito kasmetinio veiklos vertinimo
pareiginės algos kintamąją dalį – 20 proc. jo pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

Tauragės rajono savivaldybės meras

Dovydas Kaminskas

Su veiklos vertinimo išvada ir siūlymais susipažinau ir sutinku / nesutinku:
(ko nereikia, išbraukti)
Tauragės sporto centro direktorius
2020-02-

Gediminas Sakalauskas

