
       PRITARTA 

       Šakių rajono savivaldybės tarybos 

       2021 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. T-33 

 

ŠAKIŲ JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 
                         

 

1. Bendros ţinios apie ugdymo įstaigą.  

Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centras – savivaldybės biudţetinė įstaiga, įgyvendinanti 

formalųjį švietimą papildančias atskirų sporto šakų pradinio ugdymo, meistriškumo ugdymo, 

meistriškumo tobulinimo, didelio meistriškumo bei bendrojo fizinio parengimo ir neformaliojo 

švietimo programas pagal mokinių poreikius ir polinkius. Veikla apima vaikų, jaunimo ir rajono 

gyventojų laisvalaikio organizavimą, sveikos gyvensenos ugdymą ir lavinimą, meilės ir poreikio 

fiziniam aktyvumui diegimą, aukštų rezultatų siekimą, sportininkų rengimą, sportinės veiklos 

koordinavimą savivaldybėje (sporto klubai), varţybų ir kitų sportinių renginių vykdymą, 

informacijos ir metodinės pagalbos teikimą suinteresuotiems asmenims ir organizacijoms. 

Adresas – V. Kudirkos g. 64, Šakiai. 

Telefonas – (8 345) 60187, (8 345 ) 51771 

El.p. – administracija@sakiujksc.lt 

Interneto svetainė – www.sakiujksc.lt 

Įstaigos nuostatai – (galiojanti redakcija) patvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. 

spalio 23 dienos sprendimu Nr. T-332, įregistruoti juridinių asmenų registre 2020-11-05. 

Direktorė Roma Paškevičiūtė įstaigai vadovauja nuo 2003 metų. 

2. Įstaigos 2020 metų pagrindinės veiklos kryptys: 
2020 metais Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro veikla buvo organizuota atsiţvelgiant į 

Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro 2020–2022 metų strateginį planą, Šakių jaunimo kūrybos ir 

sporto centro 2020 metų veiklos planą, ugdymo planą, kitus įstaigos veiklą reglamentuojančius 

dokumentus, bendruomenės poreikius. 

2.1. Uţtikrinti talentingų sportininkų rengimą ir atstovavimą Šakių rajonui. 

Sudaryti sąlygas auklėtiniams tinkamai pasirengti ir dalyvauti varţybose, atnaujinti sportinį 

inventorių ir kai kuriuos sportinius objektus. 

2.2. Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią bendruomenę. 

Kurti palankią aplinką  ir galimybes sportuoti visiems, siekti bendruomenės gerovės fiziniu 

aktyvumu ir sportu stiprinant ţmonių sveikatą, propaguoti sveiką gyvenseną, organizuoti fizinio 

aktyvumo, neprofesionalaus sporto ir poilsio renginius įvairaus amţiaus ţmonėms. 

2.3. Sudaryti sąlygas sportinių renginių pritraukimui ir organizavimui. 

Kurti palankią aplinką ir galimybes Šakių rajono gyventojų socialinės veiklos bei 

laisvalaikio  uţimtumo poreikiams tenkinti. 

3. 2020 metai įstaigos išsikelti tikslai: 
3.1. Sudaryti sąlygas visiems norintiems vaikams sportuoti ir uţtikrinti ugdymo kokybę. 

3.1.1. Sudaryti sąlygas vaikams lankyti centre kultivuojamų sporto šakų treniruotes: 
  Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centre įgyvendinamos formalųjį švietimą papildančios ir 

neformaliojo švietimo programos, tokios kaip : krepšinio, lengvosios atletikos, plaukimo, dziudo 

imtynių, futbolo, badmintono ir tinklinio. 2020 m. spalio 1 d. centre mokėsi 268 mokiniai. 

Suformuotos 10 pradinio rengimo ir 9 meistriškumo ugdymo grupės (19 ugdymo grupių) ir 3 

kūrybinės veiklos būreliai. Lengvosios atletikos – 6 meistriškumo ugdymo grupės ir 1 pradinio 

rengimo grupė; krepšinio – 2 meistriškumo ugdymo grupės ir 3 pradinio rengimo grupės; dziudo 

imtynių – 2 pradinio rengimo ir 1 meistriškumo ugdymo grupės; plaukimo – 2 pradinio rengimo 

grupės; badmintono – 1 pradinio rengimo grupės, futbolo – 1 pradinio rengimo grupė.  

Centras vykdo rajono BU mokyklų ţaidynes, Lietuvos mokyklų ţaidynių zoninius, 

tarpzoninius, finalinius etapus, organizuoja sportinius renginius rajono gyventojams, sudaro 

mailto:administracija@sakiujksc.lt
http://www.sakiujksc.lt/
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palankias sąlygas vykdyti atskirų sporto šakų varţybas, turnyrus. Bendradarbiaudamas su Lietuvos 

sporto šakų federacijomis, vykdo Lietuvos mokinių čempionatus ir pirmenybes. Centro auklėtiniai 

sėkmingai dalyvauja respublikinėse vaikų, jaunučių, jaunių ir jaunimo šalies čempionatuose, 

pirmenybėse, įvairiose tarptautinėse varţybose. Centre veikia plaukimo baseinas, treniruoklių 

sporto salė ir sporto salė, kurie tenkina viso rajono gyventojų poreikius. 

3.1.2. Tobulinti ugdymo aplinką: 
Siekiant įgyvendinti iškeltą uţdavinį, buvo įsigyta treniruoklių salės danga, atnaujintas 

paplūdimio aikštelės smėlis ir sporto salės kėdės. Atnaujintas sportinis inventorius – nupirkta 20 

krepšinio kamuolių, 10 tinklinio kamuolių, 10 futbolo kamuolių, 10 3x3 krepšinio kamuolių. 

Atnaujintas baseino mokymo plaukti inventorius. Atnaujintas treniruoklių sporto salės inventorius. 

Taip pat nupirkti sportiniai bliuzonai lengvosios atletikos vaikų, jaunučių ir jaunių rinktinių  

nariams. Nupirkta reprezentacinė  krepšinio sportinė apranga 2003 m. g. vaikinų krepšinio 

komandai. Centro veiklos uţtikrinimui įstaigos teikiamų paslaugų kokybei uţtikrinti baseine įdiegta 

elektroninė klientų apskaitos sistema. 

3.1.3. Tobulinti  neformaliojo švietimo mokytojų profesinį pasirengimą. 

 Neformaliojo švietimo mokytojai nuolatos dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose, 

seminaruose. 

 Krepšinio mokytojai ir mokiniai dalyvavo regioniniame krepšinio teisėjų bei sekretoriato 

darbuotojų seminare ir įgijo licencijas. 

 Dalyvauta Lietuvos savivaldybių administracijų sporto padalinių vadovų, Lietuvos 

lengvosios atletikos federacijos ir Lietuvos krepšinio federacijos nuotolinėse konferencijose. 

 3.1.4. Plėtoti sportinę veiklą bendrojo ugdymo mokyklų tarpe. 

 2020 metais buvo organizuotos sporto varţybos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, 

siekiant išsiaiškinti  stipriausias mokyklų komandas, kurios atstovavo rajonui Lietuvos mokyklų 

ţaidynėse. Nuo kovo mėnesio 13 dienos buvo priimtas sprendimas nutraukti 2020 m. Lietuvos 

mokyklų ţaidynių vykdymą dėl koronaviruso pandemijos. Neįvyko planuotos lengvosios atletikos, 

keturkovės, krepšinio 3x3 varţybos. Mokyklų komandos neturėjo galimybės dalyvauti finalinėse 

badmintono, plaukimo, krepšinio, lengvosios atletikos varţybose. 

 

Šakių rajono bendrojo ugdymo mokyklų dalyvavimas 2020 m. Lietuvos mokyklų ţaidynėse 

 

Mokykla Taškai Varţybose uţimta vieta 

Kvadratas Krepšinis 

3x3 

  Mergaitės Berniukai Pradinės 

klasės 

Kaimo 

vietovių 

mokyklos 

 

Lukšių Vinco Grybo 

gimnazija 

355  Zona-3 

vieta 

Tarpzoninės

-3 vieta 

Zona-3 

vieta; 

Tarpzoninės

-3 vieta 

Tarpzoni

nės-2 

vieta 

Griškabūdţio 

gimnazija 

85,5    Tarpzoninės

-2 vieta 

 

Šakių 

„Varpo“ mokykla 

54,5 Zona-2 

vieta 

    

 

 Bendradarbiaudami su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, vykdėme Lietuvos 

mokyklų ţaidynių kvadrato zonines 2007 m. g. mergaičių ir berniukų varţybas, tarpzonines 2009 

m. g. kaimo vietovių mokyklų mokinių varţybas. 
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  Šakių rajono bendrojo ugdymo mokyklų fizinio ugdymo mokytojams buvo organizuojamas  

nuotolinis metodinis seminaras „Nuotolinė fizinio ugdymo pamoka: mokinių pasiekimų 

vertinimas“. 

 Bendrojo ugdymo mokyklos vykdo  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

2019 m. patvirtintą „Mokinių, besimokančių pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programas, fizinio pajėgumo nustatymo“ įstatymą. 

      Šakių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams organizuotos varţybos: 

Krepšinio varţybos 2002 m. g. ir jaunesniems  mokiniams;  

Krepšinio varţybos 2004 m. g. ir jaunesniems mokiniams; 

Krepšinio 3x3 varţybos kaimo vietovių mokyklų 2003 m. g. mokiniams; 

Badmintono varţybos 1–12 klasių mokiniams; 

Stalo teniso varţybos 5–8 ir 9–12 klasių mokiniams;  

Plaukimo varţybos 1–4, 5–8, 9–12 klasių mokiniams; 

Tinklinio varţybos 5–12 klasių vaikinams;  

Tinklinio varţybos 5–12 klasių merginoms;  

Lengvosios atletikos varţybos 5–12 klasių mokiniams; 

Šakių rajono jaunimo, jaunių ir jaunučių lengvosios atletikos pirmenybės; 

Šakių rajono moksleivių dziudo čempionatas; 

Kvadrato varţybos 2007 m. g. mokiniams; 

Kvadrato varţybos 2009 m. g. mokiniams; 

3.2. Plėtoti fizinį ugdymą ir sportą rajone, sudaryti palankią aplinką rajono gyventojams laisvalaikio 

uţimtumui, fiziniam ugdymui ir sportui bei sveikatos stiprinimui. 

3.2.1. Populiarinti įvairių sporto šakų rajono pirmenybes, atminimo varţybas ir kitus renginius. 

 2020 m. buvo rengiamos ir įgyvendinamos fizinio aktyvumo plėtojimo programos. Per 

sportą skatinta vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų gyventojų saviraiška 32 renginiuose. Maksimaliai 

išnaudojant esamą sporto bazių infrastruktūrą vaikų ir suaugusiųjų fizinio aktyvumo skatinimui  

buvo vykdomos įvairių sporto šakų (krepšinio, tinklinio, dziudo, badmintono, lengvosios atletikos, 

stalo teniso, plaukimo, futbolo, dviračių, rankų lenkimo) sporto varţybos įvairaus amţiaus 

gyventojams. Buvo skiriamas dėmesys tradicinių sporto renginių tęstinumui, geriausių sportininkų 

apdovanojimui. 

Šakių rajono gyventojams skirti sporto renginiai: 

Šakių rajono geriausių sportininkų apdovanojimų šventė;  

Šakių krepšinio klubo komandos „ Vytis“ varţybos Lietuvos nacionalinėje krepšinio lygoje; 

Lietuvos krepšinio 3x3 čempionato Šakių turnyras; 

Lietuvos „Ţalgirio“ draugijos veteranų krepšinio varţybos; 

Automobilių slalomo varţybos; 

Kartingų varţybos „Šakiai-2020“ A. Januškevičiaus ir R. Barkausko atminimui; 

Autokroso varţybos; 

Šakių rajono vyrų krepšinio lygos čempionatas;  

Triatlono varţybos „Ţalgirio“ draugijos prizams laimėti; 

Stalo teniso turnyras mokytojo Č. Vyšnevecko atminimui;  

Lietuvos plento dviračių  taurės 1- asis etapas (Plokščiai); 

Dviračių varţybos “Šakių taurė”; 

Štangos spaudimo varţybos; 

Ţmonių su negalia sporto varţybos; 

Rankų lenkimo turnyras „Šakių taurė“; 

Naktinio krepšinio 3x3 varţybos; 

Šaškių turnyras Šakių rajono mero taurei laimėti; 

Lietuvos automobilių  ralio čempionatas; 

Lauko teniso turnyrai. 

3.2.2. Padėti plėtoti sportinę veiklą klubuose 

Rengėme ir vykdėme projektą Šakių rajono savivaldybės sporto organizacijoms: 
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            „Šakių rajono savivaldybės sporto projektų finansavimas" – dalyvavo 15 sporto klubų. Iš 

savivaldybės biudţeto projektų finansavimui gauta 15 000 eurų, panaudota 15 000 eurų.  

2020 m. sporto klubų finansavimas  

Eil. 

nr. 

Organizacijos 

pavadinimas 

Projekto pavadinimas Lėšų suma, skirta 

iš savivaldybės 

biudţeto (eurai) 

1 VĮ „MOTORSPORT LT“ „MOTORSPORT LT-

2020“ 

1108,00 

2 Lukšių sporto klubas „Sportuokime kartu- 

2020“ 

990,00 

3 Šakių krepšinio lyga „Šakių krepšinio lygos    

čempionatas“ 

1100,00 

4 Šakių sporto klubas 

„Audra“ 

„Sportinė veikla 2020“ 1070,00 

5 Šakių sporto klubas 

„Fortūna“ 

„Aktyvus sportas- gera 

savijauta, nuotaika, 

darbingumas ir 

uţimtumas“ 

1060,00 

6 Asociacija SK „Spurtas“ 30- oji atkurtos 

nepriklausomos Lietuvos 

vasara sportiškai 

990,00 

7 Asociacija „Šakių 

automobilių sporto 

klubas„ 

Automobilių sporto šakos 

vystymas, populiarinimas 

ir plėtojimas Šakių rajone 

1100,00 

8 Kultūros ir sporto klubas „Badmintonas Šakiuose“ 1060,00 

9 Šakių dţiudţitso ir 

kobudo sporto klubas 

„Ošimas“ 

„Sportuodamas paţink 

save ir tobulink savo 

galimybes“ 

1060,00 

10 VĮ „Savęs paţinimo 

studija“ 

„Judėk, mąstyk, būk 

sveikas“ 

990,00 

11 Šakių rajono sporto 

klubas „Aidas“ 

„Rankų lenkimo sporto 

populiarinimas“ 

1060,00 

12 Futbolo klubas 

„Gelgaudiškis“ 

„Futbolas vienija mus“ 1040,00 

13 Šakių smiginio sporto 

klubas „Tandemas“ 

Šakių smiginio klubo 

„Tandemas“ treniruočių 

inventoriaus atnaujinimas 

332,00 

14 Sporto ir laisvalaikio 

klubas „Vėjas“ 

2020 metų veiklos  išlaidų 

finansavimas, dviračių 

sporto varţybų 

organizavimas ir 

dalyvavimas. 

1040,00 

15 Sporto mėgėjų klubas 

„Sparta“ 

SMK „Sparta“ veiklos 

išlaidų kompensavimas 

1000,00 

 

3.2.3. Informavimo priemonėmis skatinti gyventojus uţsiimti fiziniu ugdymu ir domėtis sveika 

gyvensena. 

Informaciją apie centro veiklą reguliariai skelbėme centro interneto svetainėje 

www.sakiujksc.lt, 

www.facebook.com/sakiujksc, taip pat  informacija teikiama Šakių rajono laikraščiams „Draugas“ 

ir „Laikraštis Valsčius“. 

4. Mokymosi aplinka: 

http://www.sakiujksc.lt/
http://www.facebook.com/sakiujksc
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 4.1. Darbuotojų skaičius: 

Administracijos darbuotojų 

etatų skaičius 

Pedagoginių darbuotojų 

skaičius 

Kitų įstaigos darbuotojų etatų 

skaičius 

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

3,5 3,5 7,5 7,5 18,5 18,5 

4.2. Mokytojų skaičius 

 Mokytojų ekspertų 

skaičius 

 Mokytojų 

metodininkų skaičius 

 Vyresniųjų 

mokytojų skaičius 

 Mokytojų 

skaičius 

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

 -  -  6  6  3  3  4  5 

 

 4.3. Mokinių skaičius:   

 Metai( rugsėjo 1 d.)  Grupių skaičius  Lankančių skaičius 

 2019  23  279 

 2020  22  268 

 

2020 m. centro pagrindinės ugdymo kryptys – lengvoji atletika, krepšinis, dziudo imtynės, 

badmintonas, futbolas, plaukimas ir kūrybiniai būreliai. 

 Mokslo metų  ugdymo planas suderintas ir  patvirtintas Šakių jaunimo kūrybos ir sporto 

centro direktorės 2020 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-46. 

 

Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo grupinį sudarymo rodikliai 2019 metais 

Sporto šaka Mokymo grupės pavadinimas Mokymo 

metai 

Grupių 

skaičius 

Planuojamas 

mokinių 

skaičius 

Lengvoji atletika 

Meistriškumo ugdymo 1 4 38 

Meistriškumo ugdymo 2 3 26 

Meistriškumo ugdymo 3 1 8 

  8 72 

 

 

Krepšinis 

Pradinio ugdymo 1 4 60 

Pradinio ugdymo 2 1 15 

  5 75 

 

 

Dziudo imtynės 

 

Pradinio ugdymo 1 1 12 

Meistriškumo ugdymo 2 1 12 

  2 24 

Badmintonas Pradinio ugdymo 1 1 12 

Plaukimas Pradinio ugdymo 1 2 24 

Futbolas Pradinio ugdymo 1 1 12 

  Iš viso 19 219 

 

Neformalaus ugdymo būrelių sudarymo rodikliai 2019 metais 

Būrelis Etnokultūros 1 1 15 
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Būrelis Radiotechnikos 1 1 15 

Būrelis Programavimo pradmenų 1 1 15 

Būrelis Tinklinio 1 1 15 

  Iš viso 4 60 

 

Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo grupių sudarymo rodikliai 2020 metais 

Sporto šaka Mokymo grupės pavadinimas Mokymo 

metai 

Grupių 

skaičius 

Planuojamas 

mokinių 

skaičius 

Lengvoji atletika 

Meistriškumo ugdymo 1 2 18 

Meistriškumo ugdymo 2 2 18 

Meistriškumo ugdymo 3 1 8 

Meistriškumo ugdymo  4 1 7 

Pradinio ugdymo 1 1 12 

  7 63 

 

 

Krepšinis 

Pradinio ugdymo 1 3 45 

Pradinio ugdymo 2 1 15 

Meistriškumo ugdymo 1 1 15 

  5 75 

 

 

Dziudo imtynės 

 

Pradinio ugdymo 1 1 14 

Pradinio ugdymo  2 1 13 

Meistriškumo ugdymo 2 1 10 

  3 37 

Badmintonas Pradinio ugdymo 1 1 12 

Plaukimas Pradinio ugdymo 1 2 24 

Futbolas Pradinio ugdymo 1 1 12 

  Iš viso 19 223 

 

Neformalaus ugdymo būrelių sudarymo rodikliai 2020 metais 

Būrelis Etnokultūros 1 1 15 

Būrelis Programavimo pradmenų 1 1 15 

Būrelis Tinklinio 1 1 15 

  Iš viso 3 45 

 

 5.4. Mokinių, įgijusių  meistriškumo pakopas 2020 metais skaičius  

MP Lengvoji atletika Dziudo Badmintonas Viso 
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MP 4 1   1 

MP 5 6 7  13 

MP 6 10 16 2 28 

MP 7 11   11 

MP 8 16   16 

MP 9 11   11 

 55 23 2 80 

 

 

 5.5. Įstaigos komisijų ir darbo grupių veikla 2020 metais:  

Metodinė grupės: Veikla 

Sportinių ţaidimų Ugdymo plano aptarimas, varţybų kalendoriaus 

sudarymas, varţybų nuostatų aptarimas, varţybų 

bei renginių vykdymas. 
Lengvosios atletikos ir plaukimo 

Dziudo ir kūrybos 

Darbo  grupės: Veikla 

Strateginio planavimo Kūrimas ir tikslinimas 

Veiklos planavimo Kūrimas ir tikslinimas 

Ugdymo planui Kūrimas ir tikslinimas 

Veiklos kokybės įsivertinimo Vidaus įsivertinimas 

Darbo taryba  

 

 2020 m.  mokytojų atviros  pamokos 

Mokytojas Data Pamokos tema 

Ulinskas Algirdas, lengvosios 

atletikos mokytojas 

metodininkas 

2020-01-14 Greitumo jėgos lavinimas. 

Grigošaitis Edvardas, 

lengvosios atletikos mokytojas 

metodininkas 

2020-01-15 Lengvosios atletikos rungčių (metimų) 

mokymas ir tobulinimas. 

Linertas Laimis, krepšinio 

mokytojas 

2020-01-22 Greitasis puolimas. Puolimas esant kiekybinei 

persvarai. 

Šlėderienė Daiva, krepšinio 

mokytoja metodininkė 

2020-02-06 Kamuolio perdavimas judant. Dviţingsnio 

tobulinimas. Šoklumo ypatybių tobulinimas. 

Strokas Vytautas, lengvosios 

atletikos mokytojas 

metodininkas 

2020-02-12 Lengvosios atletikos sportininkų bendrasis 

fizinis rengimas. 

Smirnovas Vytautas, dziudo 

mokytojas metodininkas 

2020-02-19 Dziudo metimų ir išlaikymų technikos 

kartojimas. 

Gudzinevičienė Vitalija, 

lengvosios atletikos vyresnioji 

mokytoja 

2020-03-02 Specialieji metimų pratimai su svoriniais 

kamuoliais. Pusiausvyros ir koordinacijos 

pratimai. 

Vencius Tomas, lengvosios 

atletikos mokytojas 

metodininkas 

2020-02-05 Greitumo lavinimas kartotiniu metodu, ţemo 

starto technikos tobulinimas. 

 

 5.6. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas, pedagogų atestacija.  

 Kvalifikacijos renginys  Bendrosios kompetencijos  Dalykinės kompetencijos 

 37  12  25 

  

 5.7. Įstaigos vadovų kvalifikacijos kėlimas.  
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Direktorė Roma Paškevičiūtė 

 

Intensyvi programa 

„Pasirengimas kompetencijų 

vertinimui ir vadovavimo 

meistriškumo lavinimas" 

2020-02-05 – 2020-02-19 

VŠĮ „Edukateka" 
Vadybinės kompetencijos 

NŠA vadovavimo  švietimo 

įstaigai kompetencijų 

vertinimas 

NŠA Vadybinės kompetencijos 

Seminaras „Kaip dirbti 

pasikeitusiomis sąlygomis. 

Praktiniai patarimai vadovams 

ir dirbantiems namuose" 

2020-03-24 

UAB „SDG" Marijampolės 

skyrius 

Vadybinės  kompetencijos 

Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos 

kursai 

2020-08-28 

VŠĮ Trakų švietimo centras 

Bendrosios kompetencijos 

 

Direktorės pavaduotoja moksleivių sportui Vitalija Gudzinevičienė  

 

 Atletų judesių mokymo, 

krūvio planavimo ir 

treniravimo naujovės. 

Sportininkų mityba. 

 2020 03 23-25, VŠĮ 

Sportininkų mokymų centras 

 Dalykinės kompetencijos 

 Y ir Z kartos. Darbas su 

jaunąja karta. 

 2020 04 08, VŠĮ 

Sportininkų mokymų centras 

 Dalykinės kompetencijos 

 Įvairaus amţiaus 

sportininkų techninio rengimo 

mokslas ir praktika 

 2020 04 21, VŠĮ 

Sportininkų mokymų centras 

 Dalykinės kompetencijos 

 Specialiosios pedagogikos 

ir specialiosios psichologijos 

kursai 

 2020 08 28  

 VŠĮ Trakų švietimo centras 

 Bendrosios kompetencijos 

 Sėkminga fizinio ugdymo 

pamoka XXI a. 

 2020 11 11, Lietuvos 

olimpinė akademija 

 Dalykinės kompetencijos 

 Efektyvaus vaikų, 

suaugusiųjų ir senjorų 

treniravimo naujovės 

 2020 11 27, VŠĮ 

Sportininkų mokymo centras. 

 Dalykinės kompetencijos 

 

Direktorės  pavaduotojas suaugusiųjų sportui ir ūkio reikalams Paulius Puskunigis 

 

Maţos vertės viešųjų pirkimų 

vykdymo ypatumai ir naujovės  

2020 metais 

2020-03-17 

VŠĮ „Viešųjų pirkimų 

agentūra" 

Bendrosios kompetencijos 

Seminaras „Kaip dirbti 

pasikeitusiomis sąlygomis. 

Praktiniai patarimai vadovams 

ir dirbantiems namuose" 

2020-03-24 

UAB „SDG" Marijampolės 

skyrius 

Vadybinės kompetencijos 

Specialiosios pedagogikos ir 

specialiosios psichologijos 

kursai 

 2020 08 28 

VŠĮ Trakų švietimo centras 

Bendrosios kompetencijos 

Supaprastintų viešųjų pirkimų 

aktualijos 2020 metais 

2020-11-26 

 VŠĮ „Viešųjų pirkimų 

agentūra" 

Bendrosios kompetencijos 
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SDG forumas "Sauga ir 

sveikata 2020" 
2020-11-11 

UAB „SDG" Marijampolės 

skyrius 

Bendrosios kompetencijos 

 

 5.8. Materialinė bazė, ūkinė veikla. Pagrindiniai finansiniai rodikliai; 

 

Šakių rajono savivaldybės taryba 2009 m. spalio 29 d. Nr. T-343 sprendimu  

„Dėl turto perdavimo“ perdavė Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centrui savivaldybei nuosavybės 

teise priklausantį  ir šiuo metu savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį   

turtą valdyti ir naudoti patikėjimo teise – sporto salė (bendras plotas 1756,47 kv. m) Šakiuose, 

likutinė vertė, Lt 2009-10-31 10210016,60. 

 Šakių rajono savivaldybės taryba 2011 m. balandţio 28 d. Nr. T-20 sprendimu „ Dėl 

nekilnojamojo turto perdavimo valdyti ir naudoti pasitikėjimo teise“ perdavė Šakių jaunimo 

kūrybos ir sporto centrui savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu savivaldybės 

administracijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą valdyti ir naudoti patikėjimo teise 

pastatas – baseinas Šakiuose, likutinė vertė 7333028,17 Lt. 

2019 metais pagerinta sporto centro infrastruktūra. 2018 metais savivaldybė pradėjo  

ir 2019 metais baigė vykdyti projektą „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Šakių 

mieste". Projekto metu jaunimo kūrybos ir sporto centre įrengta nauja treniruoklių sporto salė, 

kovos menų sporto salė, suremontuotos ir padidintos baseino rūbinės, treniruoklių salė papildyta 

naujais treniruokliais. Infrastruktūros gerinimas pagerino ir dar pagerins darbo kokybę 

organizuojant fizinio aktyvumo veiklas ir skatinant mokinių bei suaugusiųjų fiziškai aktyvų ir 

prasmingą laisvalaikio praleidimą. 

Centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip nustatyta viešojo 

sektoriaus įstatymo 21 straipsnio 6 dalyje. Centras taiko tokią apskaitos politiką, kuri uţtikrina, kad 

apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus.  

Centro sukurta finansų kontrolė, kaip vidaus kontrolės sistemos sudedamoji dalis, 

kurios dėka siekiama uţtikrinti Centro veiklos teisėtumą ir patikimo finansų valdymo principų – 

ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo  bei skaidrumo laikymąsi. 

 

Išlaidos per finansinius 2019 metus: 

Išlaidų 

straipsnis 

Gauti 

asignavimai iš 

savivaldybės 

biudţeto 2019 

metais 

Valstybės 

lėšos 

2019-12-31 

Kitos  

pajamos 

 2019 m. 

Patirta išlaidų 

per 2019 m. 

Kreditorinis 

įsiskolinimas 

2019-12-31 

Darbo 

uţmokesčiui 

išlaidoms 

289,9 38,5 17 345,4  

Socialinio 

draudimo 

išlaidoms 

4,4 0,6 0,2 5,2  

Prekių ir 

paslaugų 

pirkimui 

148,5  99,3 247,8  

Išlaidoms 

ilgalaikiam 

turtui įsigyti 

  5,5 5,5  

Viso: 442,8 39,1 122 603,9  
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Išlaidos per finansinius 2020 metus: 

Išlaidų 

straipsnis 

Gauti 

asignavimai iš 

savivaldybės 

biudţeto 2020 

metais 

Valstybės 

lėšos 

2020-12-31 

Kitos  

pajamos 

 2020 m. 

Patirta išlaidų 

per 2020 m. 

Kreditorinis 

įsiskolinimas 

2020-12-31 

Darbo 

uţmokesčiui 

išlaidoms 

318,6 51,2 13,1 382,9  

Socialinio 

draudimo 

išlaidoms 

4,2 0,7 0,2 5,1  

Prekių ir 

paslaugų 

pirkimui 

134,4  76,6 211  

Išlaidoms 

ilgalaikiam 

turtui įsigyti 

  1,6 1,6  

Viso: 457,2 51,9 91,5 600,6  

 

6.  2020  metų olimpiadų ir konkursų laimėjimai bei pasiekimai: 

6.1. Dalyvavimas rajoninėse olimpiadose ir konkursuose, laimėjimai bei pasiekimai (ugdymo plano 

dalykų) 

Dalykas Dalyvavo 

olimpiadoje/konkurse 

1 vieta 2 vieta 3 vieta 

Badmintonas 12 6 1 6 

Dziudo 37 4 6 2 

Krepšinis 24 12 12  

Lengvoji atletika 63 62 30 13 

Plaukimas 24 5 5 2 

 

6.2. Dalyvavimas respublikinėse olimpiadose ir konkursuose, laimėjimai bei pasiekimai (ugdymo 

plano dalykų); 

Dalykas Dalyvavo 

olimpiadoje/konkurse 

1 vieta 2 vieta 3 vieta 

Badmintonas 6 2  2 

Dziudo 5  2 1 

Krepšinis 36   4 

Lengvoji atletika 45 10 12 19 

Plaukimas 15 4  3 

Etnokultūra 3 1 2  

 

6.3. Laimėjimai bei pasiekimai sporto srityje; 

Olimpiada/konkursas Dalyvavo 

olimpiadoje/konkurse 

1 vieta 2 vieta 3 vieta 

Lietuvos jaunimo 

lengvosios atletikos 

čempionatas 

6  1  

Lietuvos vaikų 

lengvosios atletikos 

15  1 1 
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čempionatas 

Lietuvos rajonų 

jaunimo lengvosios 

atletikos 

čempionatas 

6  1  

Lietuvos rajonų 

jaunių lengvosios 

atletikos 

čempionatas 

15 1   

Lietuvos jaunučių 

badmintono 

čempionatas 

6 2  2 

Lietuvos krepšinio 

3x3 čempionatas (U-

16; U-14; U- 18) 

11   4 

Marijampolės 

apskrities vaikų 

lengvosios atletikos 

čempionatas 

18 3 2 4 

Marijampolės 

apskrities jaunučių 

lengvosios atletikos 

čempionatas 

5  1 1 

Jurbarko rajono 

vaikų lengvosios 

atletikos 

čempionatas 

12 4 2 5 

Jurbarko rajono 

jaunučių lengvosios 

atletikos 

čempionatas 

10 2 2 6 

Tarptautinės 

„Sūduvos“ taurės 

lengvosios atletikos 

varţybos 

12  1 1 

Kauno rajono 

plaukimo 

čempionatas 

15 4  3 

 

 7. Projektinės veiklos organizavimas ir vykdymas;  

 
 Projekto 

pavadinimas 

 Projekto trukmė  Projekto 

dalyvių 

skaičius 

 Trumpas projekto 

apibūdinimas 

  Šakių rajono 

savivaldybės sporto 

projektų finansavimas 

 2020 03 31 – 2020 12 31  15 sporto 

klubų 

 Projekto tikslas – 

skatinti Šakių rajono 

sporto klubų fizinio 

aktyvumo veiklas, 

aukšto meistriškumo 

sportą ir vykdyti sporto 

renginius. 

 Projektas „Mokėk 

plaukti ir saugiai elgtis 

 2020-01-05 – 2020-11-07  87 rajono 

antrų klasių 

 Projekto tikslas – 

mokyti vaikus plaukti ir 
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vandenyje – 2020“ mokiniai ugdyti plaukimo 

įgūdţius. Dalyvavo 87 

antrų klasių mokiniai iš 

6 rajono bendrojo 

ugdymo mokyklų. 

 Projektas „Kūno 

kultūros ir fizinio 

aktyvumo uţsiėmimai 

baseine" 

 2020-01-05 – 2020-03-01  30 

mokinių 

 Projekto tikslas – 

lavinti plaukimo 

įgūdţius , buvo 

supaţindinta su 

skendimo prevencija 

 Programa „Moku 

plaukti" 
 2020-01-05-2020-11-07  160 

mokinių 

 Programos tikslas – 

fizinio aktyvumo 

skatinimas 

 Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centro akcija 

„Ar tu plauki ?" 

 2020-06 mėn.  50 

mokinių 

 Akcijos tikslas – 

skatinti mokymą plaukti 

 Dalyvauta LR 

švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos 

organizuotoje 

iniciatyvoje „Atverk 

duris vasarai" 

 2020-06-07-08  400 

mokinių 

 Iniciatyvos tikslas – 

vaikų uţimtumas vasarą 

 Kartu su Šakių 

SIGB „Viltis“ vykdyti 

neįgaliųjų projektai 

sveikatai stiprinti, 

uţsiėmimai baseine ir 

treniruoklių sporto 

salėje 

 2020-01-01-2020-11-07  90 ţmonių Neįgaliųjų integravimas 

į visuomenę ir sveikatos 

stiprinimas. 

 Vykdyti plaukimo 

projektai su Kazlų 

Rūdos ir Jurbarko 

savivaldybėmis 

 2020-01-01-2020-11-07  120 

mokinių 

Plaukimo įgūdţių 

lavinimas 

8.  Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, partnerystė, dalyvavimas programose; 

 Vykdytas glaudus bendradarbiavimas tarp rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus, Šakių rajono bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinių įstaigų, Šakių 

meno mokyklos, Lietuvos SIŢGB Šakių „Viltis", Šakių visuomenės sveikatos biuru, Lietuvos 

plaukimo federacija, Lietuvos neformaliojo švietimo centru, sporto klubais teikiant metodinę ir 

organizacinę paramą fizinio aktyvumo, sporto ir sveikos gyvensenos klausimais. Vykdytas rajono 

bendrojo ugdymo mokyklų ir sporto organizacijų sportinės veiklos, fizinio aktyvumo, fizinio 

ugdymo dėstymo. sporto švenčių, sporto varţybų ir kitų renginių kuravimas ir koordinavimas. 

9. Įstaigoje vykdytos veiklos prieţiūros ir patikros;  

 Šakių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, „Vidaus kontrolės aplinkos vertinimas 

darbo uţmokesčio nustatymo srityje ir organizuojant darbą karantino laikotarpiu (2020-01-01 – 

2020-11-16)" 
10. Pagrindinės 2020 metų problemos; 

 Koronaviruso pandemijos atsiradimas. Dėl karantino įvedimo visos sporto bazės buvo 

uţdarytos, netekome planuotų pajamų. Ugdymas vyko nuotoliniu būdu, daugelis suplanuotų 

varţybų neįvyko. Taip pat  negalėjome įvykdyti Šakių rajono gyventojams visų suplanuotų renginių. 

11. Veiklos perspektyvos 2021  metams. 

 2021 metais bus siekiama, kad centras taptų įstaiga, aktyvi jaunimo neformalaus ugdymo 

proceso dalyvė, turinti stiprią, modernią sportinę bazę, teikianti įvairias fizinio aktyvumo ir sporto 

paslaugas rajono bendruomenei ir rengianti aukštos kvalifikacijos sportininkus. Sporto centras 2021 

metais bus atviras sporto klubų, organizacijų iniciatyvoms ir bendradarbiaus su jomis, kad Šakiuose 
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vyktų kuo daugiau  ir įvairesnių renginių bei varţybų, taip tikintis rajono gyventojams sudaryti 

galimybę turiningai praleisti laisvalaikį, stiprinti sveikatą ir praplėsti pasirinkimo galimybes. 

Direktorė                             Roma Paškevičiūtė 


