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2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VADOVO ŽODIS

Marijampolės sporto centro strateginio ir veiklos plano tikslai ir uždaviniai - organizuoti sporto

centro veiklą, tenkinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pažinimo, saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti

aktyviais visuomenės nariais, ilgalaikėmis programomis sistemingai plėsti sporto srities žinias, stiprinti

gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų dalykinių kompetencijų, skatinti fizinį aktyvumą ir

plėtoti sportą savivaldybėje, sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams reguliariai užsiimti aktyvia fizine

veikla ar sportu, stiprinti savo sveikatą, siekti sporto rezultatų, ieškoti talentingų sportininkų, vykdyti jų

atranką ir ugdymą, kurti sportui gabių vaikų ugdymo sistemą, kad kiekvienas vaikas ar jaunuolis galėtų

lankyti sporto pratybas, 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.

Sporto centro veiklos prioritetai:

 ugdymo kokybės gerinimas rengiant aukšto meistriškumo  sportininkus;

 teigiamo ugdytinių požiūrio į sveikatą kaip didžiausią vertybę ugdymas;

 gebėjimų formavimas;

 sporto infrastruktūros kokybės kūrimas;

 sąlygų sporto mokytojams ir sportuojantiems gerinimas;

 sporto renginių organizavimas.

2021 m. Marijampolės sporto centro įgyvendintos užduotys

Elektroninio dokumento nuorašas
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Metinės 

užduotys

Siektini 

rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis tiesioginis 

darbuotojo vadovas / į 

pareigas priimantis ar jo 

įgaliotas asmuo vertina, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos)

Pasiekti rezultatai

1.1. Gauti 

ugdytinių tėvų 

atsiliepimus ir 

pasiūlymus 

apie Sporto 

centro veiklą

Siekti gerinti 

ugdymo kokybę, 

atsižvelgiant į 

ugdytinių tėvų 

atsiliepimus, 

pasiūlymus, 

pastabas

Iki 2021 m. gruodžio 17 d. 

suorganizuotas ugdytinių tėvų

susirinkimas ir gauta ne 

mažiau kaip 40 proc. 

ugdytinių tėvų atsiliepimai 

apie ugdymo kokybę 

įstaigoje, pasiūlymai, 

atsiliepimai.

2021 m. lapkričio 17 d. 

suorganizuotas ugdytinių 

tėvų susirinkimas, kuriame 

dalyvavo 40 proc. ugdytnių

tėvų, gauti atsiliepimai, 

pastabos, pasiūlymai aptarti

su įstaigos darbuotojais ir 

iki 2022 m. kovo 1 d. 

siekiama įgyvendinti 

pasiūlymus. Apie rezultatus

tėvai informuojami 

socialinių medijų pagalba, 

el. paštu

1.2. Inicijuoti 

tarybos 

sprendimo 

projekto 

rengimą dėl 

Marijampolės 

sporto centro 

teikiamų 

paslaugų sąrašo

ir jų įkainių 

didinimo

Atnaujinti

įstaigoje teikiamų

paslaugų sąrašą ir

padidinti įstaigos

pajamas iš

teikiamų paslaugų

įkainių

Iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

pakeistas tarybos sprendimas 

dėl įstaigoje taikomų 

paslaugų sąrašo ir įkainių 

nustatymo

2021 m. lapkričio 29 d. 

Marijampolės savivaldybės 

tarybos sprendimu 

patvirtintas įstaigoje 

teikiamų paslaugų sąrašas ir

jų įkainiai, užtikrinamas 

tinkamas sprendimo 

įgyvendinimas

Sporto centro lyginamoji analizė pagal ugdytinių skaičių ir sporto šakas

2021 metais sporto centre organizuota sportinė veikla pagal 13-os sporto šakų sportinio ugdymo

programas, sukomplektuotos 79 grupės. (17 gr. - pradinio rengimo, 43gr. - meistriškumo ugdymo, 16gr.

- meistriškumo tobulinimo, 3gr. – aukšto meistriškumo. 

Sporto šakos: Krepšinis, šachmatai, šaškės, regbis, tinklinis, boksas, baidarių irklavimas,

buriavimas, imtynės, dziudo imtynės, plaukimas, lengvoji atletika, sunkioji atletika.



 

Pradinio

rengimo Meistriškumo ugdymo

Meistriškumo

tobulinimo

Aukšto

meistriškumo

1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 Viso:

Krepšinis 2 1 3 2 3 2 2 3   2     20

Šachmatai             1       1   2

Šaškės   1       1 1           3

Regbis                          

Tinklinis 1     1 1         1     4

Boksas     2         2         4

Baidarių 
irklavimas 1 1   1   1             4

Buriavimas     1 1                 2

Imtynės     1   2   1           4

Dziudo 
imtynės   1   1   1   1         4

Plaukimas 3 2 1 3   2 1 1         13

Lengvoji 
atletika 2 2 2   2 2     1 1 2   14

Sunkioji 
atletika     1   1     1 2       5

1. lentelė. 2021-2022 metų mokymo grupių skaičius.

2020 metais sporto centre organizuota sportinė veikla pagal 13-os sporto šakų sportinio ugdymo

programas, sukomplektuotos 83 grupės. (24 gr. - pradinio rengimo, 42 gr. - meistriškumo ugdymo, 15 gr.

- meistriškumo tobulinimo, 2 gr. – aukšto meistriškumo.

Sporto šakos: Krepšinis, šachmatai, šaškės, regbis, tinklinis, boksas, baidarių irklavimas,

buriavimas, imtynės, dziudo imtynės, plaukimas, lengvoji atletika, sunkioji atletika.

 

Pradinio

rengimo Meistriškumo ugdymo

Meistriškumo

tobulinimo

Aukšto

meistriškumo  

1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 Viso:

Krepšinis 2 3 2 2 5 1 2 2 2 1   22

Šachmatai       1  1    2

Šaškės  1 1   2       4

Regbis     1        1

Tinklinis    1 1     1   3

Boksas   1   1 1 1     4

Baidarių 

irklavimas 1   1 1 1       4

Buriavimas  1 1          2

Imtynės   1 2    1     4

Dziudo 

imtynės  1  1  1  1     4

Plaukimas 5 1 2 2 1 2       13

Lengvoji 

atletika 3 5  1  2    2 2  15

Sunkioji 

atletika  1   1   1 2    2
2. lentelė. 2020-2021 metų mokymo grupių skaičius



Apibendrinant 2020 m. ir 2021 m. sporto šakų ugdytinių grupių skaičių- 2021 m. sumažėjo 1 sporto

grupe. Ugdytinių grupių skaičius išlaikytas stabilus ir grupės intensyviai pildomos naujais ugdytiniais.

2021 m. papildomomis ugdytinių sporto grupėmis pasipildė tinklinis, sunkioji atletika. Vienodą grupių

skaičių išlaikė šachmatai, boksas, baidarių irklavimas, buriavimas, imtynės, dziudo imtynės, plaukimas.

Grupių sumažėjimas pastebimas šaškių sporte, krepšinyje, lengvojoje atletikoje. 

1. paveikslas. 2020-2021 metų mokymo grupių skaičius.

Lyginant 2020 m. ir 2021 m. sporto centro ugdytinių skaičių- sumažėjo 83 sportininkais. Šį

skaičius sumažėjimą galimai įtakojo Covid 19 situacija. Nepaisant susiklosčiusios situacijos, 2021 m.

sporto centro veikla buvo vykdoma pilnu pajėgumu, orientuojantis į ugdytinių sportinių kompetencijų

tobulinimą. Sporto centro ugdytiniai dalyvavo sporto varžybose, pasirengimo stovyklose, organizavo

renginius. Dėl Covid 19 situacijos, sporto užsiėmimai vyko nuotoliniu būdu virtualioje ZOOM

platformoje. Sporto mokytojai teikdavo savaitinius treniruočių planus, tvarkaraščius ir tokiu būdu stengėsi

palaikyti auklėtinių motyvaciją ir sportinę formą.

2. paveikslas. 2020-2021 m. sporto mokymo grupių struktūra ir moksleivių skaičius pagal sporto šakas.



Sporto centro įgyvendinti projektai ir renginiai 2021 metais

Marijampolės 

sporto centre 2021 

metais įgyvendinti 

trys (3) sporto 

plėtros projektai.

 „Sportuoti 

madinga“

Suorganizuoti 8 skirtingų sporto 

šakų vieši renginiai įvairaus 

amžiaus žmonėms nuo vaikų iki 

senjorų. Projekto vertė 9300 Eur

Finansavimo 

šaltinis-Sporto 

Rėmimo Fondas

„Citius Altius 

Fortius“

Vykdytas 2 klasių moksleivių 

mokymas plaukti, organizuoti 

sporto turnyrai, varžybos, kiti 

sporto renginiai. Iš viso š veiklas 

įtraukta 1000 moksleivių. Projekto

vertė 9600 Eur

Finansavimo 

šaltinis-

Marijampolės 

savivaldybės 

administracija

„Sportiška vasara“ Suorganizuotos ir vykdytos 9 

vasaros sporto stovyklos 

Marijampolės savivaldybės 

moksleiviams. Į sportinius 

užsiėmimus ir veiklas buvo 

įtraukti 303 įvairaus amžiaus 

Marijampolės savivaldybės 

moksleiviai (mergaitės ir 

berniukai). Projekto dėka padidėjo

moksleivių fizinis aktyvumas ir 

užimtumas vasaros atostogų metu.

Projekto vertė 10900 Eur

Finansavimo 

šaltinis-

Marijampolės 

savivaldybės 

administracija

3. lentelė. 2021 m. įgyvendinti projektai.

2021 metais Marijampolės sporto centras dalyvavo įvairiose projektinėse veiklose, „Sportuoti madinga“,

sportininkų vasaros stovyklai „Sportiška vasara“ įgyvendinimui taip pat centras vykdė projektą „Citius.

Altius. Fortius“.

Marijampolės sporto centre buvo vykdyti 3 ilgalaikiai projektai, kurie buvo pradėti 2021 m., tačiau

dėl Covid 19 situacijos šalyje ne visi buvo įgyvendinti pagal planą. Tai gi, šiuo metu yra baigiamas

įgyvendinti „Citius Altius Fortius“ projektas, kurio tikslas ir siekiamybė yra išmokyti antrų klasių

moksleivius plaukti. 2021 m. buvo apmokyti plaukti 570 moksleiviai. Šis projektas buvo pradėtas vykdyti

nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio, pagal trišalę sutartį, sudarytą tarp ŠMSM, plaukimo federacijos ir

Marijampolės savivaldybės. Šis plaukimo projektas yra tęstinis, ir tęsiamas toliau mokinant plaukti

trečiųjų klasių moksleivius.

Marijampolės sporto centro ugdytiniai siekė įgyvendinti ugdymo plane numatytus tikslus ir

uždavinius, vykdė sporto pratybas, dalyvavo sporto varžybose, pasirengimo stovyklose, organizavo

renginius. Nuotolinio sportinio ugdymo programos, dėl savo specifikos, nebuvo tokios efektyvios ir tai

įtakojo sportiniams rezultatams. Grįžus prie kontaktinio ugdymo vėl pradėjome varžybų, turnyrų ir

renginių maratoną. Sportininkai dalyvavo išvykose į varžybas ir turnyrus, 51 varžybos vyko

Marijampolėje. Ne visi planuoti tradiciniai renginiai dėl pandemijos įvyko. Spalio mėnesį Marijampolės

kultūros centre surengtoje sportininkų pagerbimo šventėje apdovanoti 2020 m. geriausi sportininkai ir

treneriai.



Lietuvos jaunučių iki 13 metų ir jaunių iki 15 metų sunkiosios atletikos čempionatai, Lietuvos

jaunučių lengvosios atletikos čempionatas, Lietuvos vaikų ir jaunių „64“ šaškių čempionatas, Lietuvos

baidarių ir kanojų irklavimo maratono čempionatas, LLAF taurės ir „Sūduvos“ taurės 1 valandos bėgimo

varžybos, tarptautinės „Sūduvos“ taurės lengvosios atletikos varžybos, tarptautinis „Jaunųjų vilčių“

bokso turnyras. 

Daug dalyvių pritraukia tarptautinės „Sūduvos“ taurės varžybos, LLAF taurės ir „Sūduvos“ taurės

1 valandos varžybos, Marijampolės savivaldybės Mero taurės buriavimo regata, Marijampolės

savivaldybės vaikų, jaunučių, jaunių ir jaunimo bokso čempionatas, tarptautinis „Jaunųjų vilčių“ bokso

turnyras, Marijampolės savivaldybės vaikų, jaunučių, jaunių ir jaunimo lengvosios atletikos čempionatas,

Marijampolės savivaldybės taurės ir Pasaulio čempiono Egidijaus Balčiūno taurės irklavimo varžybos,

krepšinio turnyras Marijampolės savivaldybės mero taurei laimėti, „Rudens sprinto“ plaukimo varžybos.

Sporto centro auklėtiniai 2021 metais, Lietuvos vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo, suaugusių sporto

šakų čempionatuose iškovojo daugiau nei 200 medalių.

FINANSAVIMAS

Pagal 2021 metų patvirtintą biudžeto sąmatą, Marijampolės sporto centrui skirta asignavimų 

(eurais):

Biudžeto lėšos Pavėžėjimo lėšos Spec. tikslinė 

dotacija (V)

Įstaigos pajamos Iš viso

Patvirtintas 

finansavimas 

1 486 700 7 800 23 500 82 000 1 600 000

Gautas finansavimas 1 486 700 7 800 23 500 82 000 1 600 000

Gautas finansavimas panaudotas šioms išlaidoms apmokėti:

Išlaidų pavadinimas Suma, eurais

Darbo užmokestis, socialinės išmokos ir socialinis draudimas 1 220 015,11

Prekių ir paslaugų naudojimas 315 617,45

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 64 367,44

Iš viso: 1 600 000

2021 metais baseine, esančiame Jaunimo g.8, Marijampolė, įdiegta moderni lankytojų apskaitos

sistema, kurios vertė – 16566,96 Eur. Marijjampolės sporto centro baseinuose vykdoma nemokama dušo

paslauga, 2021 m. sulaukė 594 lankytojų. Sporto salėje, esančioje Vytauto g. 47, Marijampolė sumontuota

ventiliacijos sistema, jos vertė – 28612,59 Eur. Praėjusiais metais įsigytos dvi transporto priemonės –

autobusas Renault Master, sportininkų vykimui į varžybas (12098,79 Eur), VW Caddy – centro

materialinių bazių priežiūrai (4600 Eur).

2021 metais Marijampolės sporto centras dalyvavo įvairiose projektinėse veiklose. Sporto rėmimo

fondas skyrė 8500 Eur projektui „Sportuoti madinga“ įgyvendinti. 9200 Eur buvo gauti sportininkų

vasaros stovyklai „Sportiška vasara“ įgyvendinimui taip pat centras vykdė projektą „Citius. Altius.

Fortius“, kuriam buvo skirta 9600 Eur. Iš kitų paramos gavėjų per ataskaitinį laikotarpį gavome 3300,00



paramą, kuri buvo skirti aprangoms įsigyti, RKL starto mokesčiams apmokėti.

2020 m. gruodžio 31 d. kreditorinis įsiskolinimas buvo 795,66 Eur, o 2021 m. gruodžio 31 d. –

8866,00 Eur.

Kreditorinis įsiskolinimas pagal išlaidų klasifikaciją :

Išlaidų ekonominės

klasifikacijos kodas

Išlaidų pavadinimas Kreditorinis įsiskolinimas 

eurais

Pastabos

2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 25,63

2.2.1.1.1.06 Transporto paslaugos 53,98

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 8044,98

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų išlaidos 28,72

2.7.2.1.1.1 Socialinė parama pinigais 712,69 Pavėžėjimo išlaidos

Iš viso: 8866,00

Direktorius Karolis Bauža
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