
 

 

PATVIRTINTA 

Mažeikių sporto mokyklos direktoriaus 

2019  m. balandžio 26  d. įsakymu Nr.V1- 20 

 

 

MAŽEIKIŲ SPORTO MOKYKLA 
 (Savivaldybės administracijos, seniūnijos, biudžetinės įstaigos pavadinimas) 

 

2019-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mažeikių sporto mokyklos 2019-ųjų metų veiklos planas nustato tikslus, uždavinius, 

priemonių įgyvendinimo planą, už priemonių įgyvendinimą atsakingus vykdytojus, vertinimo 

kriterijus, lėšas planui įgyvendinti ir planuojamus rezultatus. 

Metinis veiklos planas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, 

Švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais dokumentais, Švietimo ir mokslo 

ministro įsakymais, kitų Lietuvos Respublikos norminių aktų nuostatomis, Mažeikių rajono 

savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T1-219 patvirtintu Mažeikių rajono 

savivaldybės ilgalaikiu strateginiu plėtros planu 2014–2020 m., 2016 m. vasario 19 d. sprendimu 

Nr. T1-37 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, 2016 m. 

gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-326 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 2017–2019-ųjų 

metų strateginiu veiklos planu ir 2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-48 patvirtintu Mažeikių 

rajono savivaldybės 2019 metų biudžetu bei atsižvelgiant į 2018 m. kovo 1 d. Mažeikių rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-449 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės 

metinių veiklos planų rengimo grafiko 2018 metams patvirtinimo“. 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

2. Mažeikių sporto mokyklos 2019-ųjų metų veiklos plano tikslai: 

 vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas, 

 skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką,  

 ieškoti talentingų sportininkų, 

 sporto mokslo bei medicinos specialistų parengtomis bei praktikoje patvirtintomis 

priemonėmis rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti šaliai olimpinėse žaidynėse, pasaulio 

ir Europos čempionatuose, kituose tarptautiniuose renginiuose. 

3. Mažeikių sporto mokyklos 2019-ųjų metų veiklos plano uždaviniai: 

3.1.tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius; 

3.2.puoselėti dvasines, psichines ir fizines žmogaus galias; 

3.3.teikti ugdytiniams reikiamą pagalbą; 

3.4.užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (-si) aplinką; 

3.5.auklėti, skatinti vaikų ir jaunimo patriotizmo ir pilietiškumo dvasią. 



 

 

III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 
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Priemonės 

pavadinimas 
Veiklos pavadinimas Atsakingi vykdytojai 

Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai Skirti 

asignavi-

mai, Eur pavadinimas, mato vnt. reikšmė 

03 programa. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa 

0
3

-0
1

-0
1
-0

3
 

Neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų 

vykdymas 

Neformaliojo vaikų švietimo programos vykdymas 
Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai 

Užtikrinama mokyklos veikla, 

pedagogų etatų skaičius 
12,28 

324 300 

5 (SFA) 

 

 

 

 

17 900 

4 (MK) 

 

 

 

 

     7 000         

4(NFVŠ)       

Užtikrinama medicinos darbuotojų veikla, etatų 

skaičius 
2,5 

Užtikrinama aptarnaujančio personalo veikla, 

etatų skaičius     
16,25 

Plėtojamos sporto šakos 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas 

Veikiančių sporto šakų skaičius, vnt. 5 

Rengiami grupių metiniai ugdymo planai 
Parengta grupių metinių ugdymo planų, skaičius 

vnt. 
24 

Sudaromos Sporto mokyklos mokymo (paslaugų 

teikimo) sutartys su ugdytiniais 

Sudarytų sutarčių su ugdytinių tėvais 

(globėjais), skaičius vnt. 
350 

Kvalifikacinių kategorijų ugdytiniams suteikimas Suteiktų meistriškumo pakopų skaičius, vnt. 350 

Veiklos rezultatų tyrimas ir analizavimas 
Įvertinami ugdytinių veiklos rezultatai, skaičius 

vnt. 
350 

Metodinės veiklos efektyvinimas 

Dalyvavimas  metodiniuose seminaruose, 

programose  ir projektuose, mokytojų.  skaičius 

vnt. 

14 

Bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis ir 

institucijomis, skaičius vnt. 
52 

Visuomenės informavimas apie Mažeikių sporto 

mokyklos pasiekimus 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja, mokytojai 
Informacijos pateikimas, vnt. 330 

Sportinių rezultatų siekimas ir sportinės veiklos 

vystymas rajone ir už jos ribų 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja, mokytojai 

Dalyvavimas  čempionatuose, skaičius vnt. 162 
    4 300 

   5(SP) 
Išlaidos komandiruotėms ir kvalifikacijos 

kėlimui, Eur 
4 300 

Transporto priemonės išlaikymo išlaidos 

(autobusas), Eur 
10 000 

 10 000   

5(SP) 

 

Mokyklos veiklos užtikrinimas 
Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai 

Įsigytos kanceliarinės ir ūkinės prekės, 

informacinių  technologijų  prekių įsigijimo ir 

paslaugų  išlaidos 

5 300 

 

 

5 300 

5 (SP) 

 



 

 

 

Sporto mokyklos funkcionavimo užtikrinimas, 

komunalinių  ir kitų paslaugų pirkimas 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Išlaidos šilumos, elektros energijos, vandens 

tiekimo paslaugoms ,atliekų išvežimo 

paslaugoms Eur 

34 800 

 18 000     

5(SP) 

16 800 

5(SFA) 

Užtikrintas  ryšių paslaugų teikimas, Eur 1 000 
1 000     

5(SP) 

Materialiojo turto ir paprastojo remonto išlaidos 700 

700 

5(SP) 

 

Darbdavio socialinė parama pinigais Direktorius 
Darbo užmokesčio mokėjimas ligos atveju už 

pirmąsias  dvi  dienas 
500 

500 

5(SFA) 

 

Kiti šaltiniai planui įgyvendinti 

 

Pajamų 

mokesčio iki 2 

procentų 

skyrimas 

Paramos 

gavimas 

Gautų pajamų mokesčio iki 2 procentų  panaudojimas 

 

Gautos paramos panaudojimas 

Direktorius 
Įsigytos prekės ir priemonės ,paslaugos, vaikų 

ugdymo poreikiams išlaidos Eur. 

800 

 

1 500 

800 

 

1 500 



 

 

IV. LĖŠOS PLANUI ĮGYVENDINTI 

Finansavimo šaltiniai 

 

Skirti asignavimai 2019-tiesiems metams, Eur 

Iš viso 

Išlaidoms 

Turtui įsigyti 
Iš viso 

Iš jų darbo 

užmokesčiui 

Savivaldybės biudžetas, 

iš jo: 

    

4 (MK) 17.900,00 17.900,00 17.600,00 0,00 

4 (NFVŠ) 7.000,00 7.000,00 6.900,00 0,00 

5 (SFA) 341.600,00 341.600,00 319.600,00 0,00 

5 (SP) 39.300,00 39.300,00 0,00 0,00 

Iš  viso 405.800,00 405.800,00 344.100,00 0,00 

Kiti šaltiniai, iš jo:     

6 (KT) 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 

Iš  viso 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 

 

V. PLANUOJAMI REZULTATAI 

4. Mažeikių sporto mokyklos 2019-ųjų metų veiklos planas padės įgyvendinti Mažeikių 

rajono savivaldybės 2017–2020-ųjų metų strateginį veiklos planą ir vykdyti neformaliojo švietimo 

programas.  

 

 

5. Sportininkų mokymo procesas bus organizuojamas atsižvelgiant į bendruosius šalies 

piliečio mokymo reikalavimus, žmogaus fizinių ir psichinių savybių raidos dėsningumus, lytį ir 

amžių, kada pasiekiami geriausi tos sporto šakos rezultatai, ypatumus, optimalų sporto varžybų 

poreikį. 

 

 

6. Bus įgyvendinamas pagrindinis mokymo turinio uždavinys: per vaikų ir jaunimo 

saviraišką sporte – talentingų sportininkų paieška, optimalus bendrasis ir specialusis jų fizinis 

rengimas, orientavimasis į vieną ar kitą sporto šaką, mokymas sporto šakų pagrindų, nuoseklus 

pratybų ir sporto varžybų apimčių didinimas, šiuolaikinių sporto mokslo laimėjimų pritaikymas 

siekiant optimalių sportinių rezultatų. 

 

 

 

7. 2019-aisiais metais Mažeikių sporto mokyklos mokytojai ir mokiniai dalyvaus bėgime 

„Bėgame už laisvę“, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, organizuos pavasario 

krosą, dalyvaus Lietuvos lengvosios atletikos federacijos  varžybose, surengs moksleiviams naujų 

mokslo metų  sporto šventę. Ugdytiniai dalyvaus Lietuvos futbolo federacijos vykdomuose 

čempionatuose ir pirmenybėse, organizuos ir dalyvaus draugiškuose turnyruose,  Lietuvos 

moksleivių krepšinio lygos organizuojamuose čempionatuose, BBBL(Baltijos šalių berniukų 

krepšinio lygos) trijų amžiaus grupių čempionatuose, Žemaitijos moksleivių krepšinio lygos 

varžybose, Mažeikių rajone organizuojamose šventėse ir renginiuose. Mažeikių jaunieji stalo 

tenisininkai dalyvaus Lietuvos tarptautinio stalo teniso turnyre trenerei J. Urbšienei atminti, 



 

 

Lietuvos stalo teniso asociacijos vykdomose pirmenybėse. Jaunieji plaukikai dalyvaus Lietuvos 

plaukimo federacijos vykdomose varžybose ir draugiškuose turnyruose, bus vykdomos Šeimų 

plaukimo varžybos ir apskrities plaukimo pirmenybės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                                                       Algirdas Pocevičius 

 

 

                      

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos                                                Apolinaras Stonkus 

švietimo skyriaus vedėjas 

 

 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Renata Martinkienė 

2019-04-25 
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