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         1. Mokinių ir klasių komplektų skaičius.  
 

Metai Pradinio rengimo Meistriškumo ugdymo Iš viso 
1 m. 2 m. 3 m. 1 m. 2 m. 3 m 4 m. 5 m.  
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2018-09-01 60/5 78/7 - 93/8 49/5 - 47/5 24/2 351/32 

2019-09-01 24/2 36/3 126/10 63/6 34/3 44/5 24/2 - 351/31 

2020-09-01 48/4 90/8 - 87/8 46/4 56/4 12/1 - 339/29 

Pokytis Pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir sporto ministro rekomendacijas nuo 2019 m. rugsėjo 
4 dienos komplektuojant sporto šakų ugdymo grupes nebeliko pradinio rengimo trečių 
ugdymo metų grupių ,todėl komplektuojant Sporto mokyklos 2020 metų grupes,  keitėsi vaikų 
ir grupių skaičius. Dviem komplektais sumažėjo grupių skaičius, nes mokiniai baigė Sporto 
mokyklą 

        
  Mokinių skaičiaus pokytis 2018–2020 metais Pasvalio rajono mokyklose ir Sporto mokykloje 
 

Mokslo metai Mokinių 
skaičius rajono 
mokyklose 
1-12 klasės 

Sportuojančių 
mokinių 
skaičius sporto 
mokykloje 

Procentas 
sportuojančių 
sporto 
mokykloje nuo 
visų  
besimokančių 
rajono 
mokyklose 

Sportuojančių 
mokinių 
skaičius 
lyginant su 
ankstesniais 
metais 

2018-2019 2678 351 13 -12 
2019-2020 2561 351 14 nepakito 
2020-2021 2448 339 14 -12 
 -230 -12 +1 -24 
Pokytis Atsižvelgiant į gana sparčiai mažėjantį mokinių skaičių rajono 

mokyklose ir vaikų skaičių Sporto mokykloje, galime teigti, kad Sporto 
mokykloje mokinių skaičius sumažėjo minimaliai, o sportuojančių 
procentas nuo bendro mokinių skaičiaus netgi  šiek tiek padidėjo, tai 
yra kol kas pavyksta išlaikyti beveik stabilų sportuojančių mokinių 



 

skaičių 
 
 

         2. Mokinių vežiojimas (pavežamų mokinių skaičius ir dalis proc.) 
 2018 m. 2019 m. 2020 m. 
Mokinių skaičius mokykloje 351 351 339 
Pavežamų mokinių skaičius 75(21) 62(18) 26(7) 
Pokytis Didžiąją dalį mokinių tėvai vežioja nuosavu 

transportu, be to 2020 m.  pavežamų mokinių 
skaičius sumažėjo, nes ugdymo procesas Sporto 
mokykloje karantino laikotarpiu buvo vykdomas 
nuotoliniu būdu.  

          
         3.  Mokytojai. 

 Mokytojų 
skaičius  
iš viso 

Iš jų atestuota kvalifikacinėms kategorijoms: Neatestuota 
(sk./proc.) Mokytojo 

(sk./proc.) 
Vyr. mokytojo 

(sk./proc.) 
Metodininko 

(sk./proc.) 
Eksperto 

(sk./proc.) 
2018-12-31 19 4/21 6/32 9/47 - - 
2019-12-31 19 3/16 7/37 9/47 - - 
2020-12-31 18 2/11 6/33 10/55 -` - 

Pokytis Pusė mokyklos mokytojų turi mokytojo-metodininko kvalifikacinę kategoriją, 
trečdalis mokytojų turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją; mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją turi du mokytojai;  vienas mokytojas išėjo iš darbo, 
vienas mokytojas pasitvirtino mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 

,0 
                
         2. MOKYKLOS VEIKLA IR REZULTATAI 
         2.1. Strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai 
bei rodikliai.  
Pasvalio sporto mokyklos 2020–2022 m. strateginio plano tikslas – ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią 
visuomenę, stengiantis kuo daugiau moksleivių, jaunimo ir suaugusiųjų įtraukti į sportinę veiklą, 
pasiekti ženklių sportinių laimėjimų, tinkamai parengiant bei ugdant perspektyvų jaunimą. 
 Įgyvendinant Pasvalio sporto mokyklos 2020 m. veiklos planą buvo siekiama gerinti ugdymo kokybę, 
užtikrinti galimybes sportuoti ir tobulėti. 
         1. Uždavinys. Gerinti ugdymo kokybę, siekiant tobulinti mokytojų kvalifikaciją, diegiant 
efektyvius ugdymo metodus, stiprinant ugdytinių treniravimosi motyvaciją. 
         2020 metais Sporto mokykloje  atitinkamų ugdymo metų rankinio, lengvosios atletikos, futbolo, 
plaukimo, krepšinio, bokso ir dziudo pradinio ugdymo ir meistriškumo ugdymo programos buvo 
įgyvendinamos ne tik tiesioginiu, bet ir nuotoliniu būdu, paruoštas ir tobulinamas mišraus ugdymo 
projektas. Mokytojai  savo darbe taikė inovatyvius ugdymo metodus, kaip grįžtamąjį ryšį apie 
pritaikytas naujoves teikė mokymų organizatoriams, kurie gavus praktikoje įgyvendintų veiklų 
rezultatus, darė išvadas, ką ir kaip tobulinti toliau: organizavo veiklas netradicinėje aplinkoje – jaunųjų 
rankininkių naktis mokykloje, mokyklos baseine – socializacijos stovyklos „Plauk ir tobulėk 2020“ 
naktis baseine su užduotimis. Kaip ir visos ugdymo įstaigos susidūrėme su iššūkiais – su pirmą kartą 
organizuojamu ir vykdomu nuotoliniu sportiniu ugdymu. Buvo parengtos Pasvalio sporto mokyklos 
nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas, nustatytos veiklos mokytojams, dirbantiems nuotoliniu būdu, 
parengtas  Pasvalio sporto mokyklos COVID -19 situacijų valdymo grupės sudarymo, darbo karantino 
sąlygomis tvarkos, plano priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo atvejį. 
       Mokyklos mokytojams sudarytos sąlygos nemokamai  ir neribotai  naudotis esančiais nuotoliniais 
mokymais, naudojantis akredituotų video mokymų platforma, kas ypač aktualu karantino laikotarpiu.  
         Kvalifikaciją kėlė ne tik  mokyklos mokytojai, bet administracijos darbuotojai, instruktoriai – 
gelbėtojai, pirmosios pagalbos mokymus išklausė visas Sporto mokyklos kolektyvas. 
 
 
 



 

         2. Uždavinys. Sportinio ugdymo veikloje įdiegti „STart4Sport“ ugdymo proceso valdymo 
platformą.  Įdiegta „Start4Sport“ ugdymo proceso valdymo platforma, mokytojai  su ja  supažindinti, 
vyksta nuotoliniai mokymai įsisavinant ir tobulinant proceso valdymą. 
         3. Uždavinys. Kurti ir puoselėti mokyklos bendruomenės tradicijas, vertybių sistemą.          
         Sporto mokykla organizavo ir vykdė tęstinius  projektus: 

-  vaikų ir jaunimo socializacijos programa „Rankininkų vasara“. Projekto dalyviai dalį veiklų 
 vykdė Jūrmaloje, stovyklavietėje „Nemo“ – maudėsi jūroje, sportavo, žaidė įvairius sportinius 
žaidimus, treniravosi, stiprino savo sportinius gebėjimus. Ugdant vaikų ištvermę, organizuota  2 dienų 
išvyka baidarėmis Nemunėlio upe, Biržų rajone. Kartu buvo organizuota edukacinė pažintinė pamoka 
apie Šiaurės Lietuvos karstines atodangas, karstinius reiškinius tame krašte, gamtosaugines problemas ir 
gamtos saugojimo pavyzdžius. 

- Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas 
 „Sportas – mūsų sveikata“. Šis projektas formuoja partnerių bendruomenių sveikos gyvensenos įgūdžių 
formavimą, vaikų užimtumo problemų sprendimą, pozityvų emocinį nusiteikimą, žalingų įpročių 
prevenciją. Buvo surengtos edukacinės sveikatinimo stovyklos, kuriose projekto dalyviai aktyviai leido 
laisvalaikį, geriau pažino draugus, mankštinosi, sportavo. Projekto partneriams Pasvalio miesto 
ikimokyklinukams iš lopšelio darželio „Eglutė“  buvo surengtos sporto dienos  Pasvalio sporto 
mokykloje, kurių metu vaikai susipažino su sporto šakomis, sportavo sporto salėje, lengvosios atletikos 
manieže, bokso ir treniruoklių salėse, išbandė naujausią sportinį inventorių. Tai renginys, skatinantis 
judėti, pasirinkti norimą sporto šaką. Tęstinio projekto dėka yra suformuota sveikatingumo grupė, 
kurioje du kartus per savaitę mankštinasi vaikai, kurie nelanko Sporto mokyklos. Projektas yra tęstinis ir 
naudingas partnerių bendruomenėms ir Sporto mokyklos mokiniams. 

- vaikų ir jaunimo socializacijos projektai „Boksininkų vasara“  ir „Būk stipresnis emociškai.  
Jų metu vaikai patobulino fizinius, socialinius,  emocinius ir psichologinius įgūdžius, treniruočių metu 
stiprino ne tik fizinius gebėjimus, bet ir emocijų valdymą, savikontrolę, stiprino draugiškus 
tolerantiškus santykius tarp boksininkų, ugdė jaunųjų boksininkų atsakomybę, sąmoningumą, emocinį 
intelektą, žiūrėjo ir analizavo filmuotą medžiagą apie įžymius boksininkus, varžybų vaizdo įrašus, 
gilino teorines bokso sporto žinias.          
         Tęstinio projekto dėka yra suformuota sveikatingumo grupė, kurioje du kartus per savaitę 
mankštinasi vaikai. Projektas yra tęstinis ir naudingas partnerių bendruomenėms ir Sporto mokyklos 
mokiniams. 
         Pandemija nesutrukdė  rugpjūčio mėnesį suorganizuoti ir įvykdyti  XXX  Tarptautinį rankinio 
festivalį, sukviečiantį visos šalies jaunuosius rankininkus. Laikantis Operacijų vadovo nustatytų 
reikalavimų  pavyko užtikrinti visų sportuojančių saugumą ir įvykdyti vieną didžiausių tradicinių sporto 
mokyklos renginių, kurio metu stiprinami ryšiai su kitų miestų sporto mokyklomis, dalinamasi gerąja 
darbo patirtimi, išlaikomos gilios rankinio sporto šakos tradicijos mūsų mokykloje. 
Dėl pandemijos nebuvo suorganizuoti kiti tradiciniai sporto mokyklos renginiai – Tarptautinis Antano 
Matulo taurės bokso turnyras, tarptautinis atviras  Pasvalio dziudo čempionatas, lengvosios atletikos 
„Aukštaitijos taurės“ sporto varžybos,  tarptautinis krepšinio turnyras. 
                  
 
         2.2. Ugdymo rezultatai.  
Mokinių dalyvavimas rajoninėse, regioninėse šalies varžybose. 
2019 metais paruošta vienuolika sportininkų - lengvosios atletikos, bokso, krepšinio, rankinio Lietuvos 
rinktinių narių ir  dvylika kandidatų į Lietuvos rinktines.  
2020 metais paruošta dvylika sportininkų -   lengvosios atletikos, bokso, krepšinio, rankinio Lietuvos 
rinktinių narių ir  trylika kandidatų į Lietuvos rinktines.  
  
Rankinis 
Lietuvos rankinio federacijos 2019–2020 metų Lietuvos sporto mokymo įstaigų galutinėje rezultatų 
suvestinėje Pasvalio sporto mokyklos rankininkai (mergaitės-71,6 taškai;  berniukai-56,1 taškai ) užėmė 
8 vietą. 
2019–2020 m. m. varžybų sezonas  
Lietuvos U19 (jaunimo) merginų rankinio čempionatas – IV vieta (mokytojos D. Vanagienė, G. 
Kairienė); 



 

Lietuvos U15 (jaunučių) merginų rankinio čempionatas  – V vieta (mokytojos G. Kairienė, D. 
Vanagienė); 
Lietuvos U13 mergaičių rankinio čempionatas – VI vieta (mokytojos  D.Vanagienė, G. Kairienė); 
Lietuvos U17 (jaunių) merginų rankinio čempionatas – IV vieta (mokytoja G. Kairienė). 
Lietuvos U17 (jaunių) berniukų rankinio čempionato II diviziono I pogrupyje užimta I vieta (mokytojas 
A. Daugis), tačiau dėl karantino pandemijos varžybos toliau nebevyko. 
 
Pasvalio sporto mokyklos rankininkės, treniruojamos mokytojos Dianos Vanagienės atostogų metu 
dalyvavo rankinio turnyruose Latvijoje. Dobelėje –  vyriausios rankininkės  užėmė III vietą; 
Tarptautiniame rankinio turnyre Salaspilyje, 4 vieta; 
Tarptautiniame „Mini“ rankinio turnyre Rygoje, 1vieta. 
Tarptautiniame rankinio turnyre Taline, 5 vieta (mokytojos D. Vanagienė, G. Kairienė). 
Tarptautiniame rankinio turnyre Alytaus mero taurei laimėti, 3 vieta (mokytoja G. Kairienė). 
        Tarptautiniame XXX Aivaro Daugio rankinio festivalyje 2007 m. g. mergaičių komanda užėmė II 
vietą (mokytoja D. Vanagienė); 2005–2006 m. g. mergaičių komanda – III vietą (mokytojos D. 
Vanagienė, G. Kairienė). 
Lietuvos rankinio rinktinės nariai: 
1. Rugilė Bitinaitė 
2. Arėja Rimkūnaitė 
(Mokytoja G. Kairienė) 
 
Boksas 
Mokytojas - metodininkas Stasys Balčiauskas 
 
Lietuvos jaunių bokso čempionatas - 3 pirmos vietos 
Lietuvos jaunimo bokso čempionatas – 3 pirmos vietos, 1 antra vieta 
Dalyvauta Europos jaunių bokso čempionate Sofijoje (Bulgarijoje), kur Europos jaunių bronzą 
iškovojo Sporto mokyklos auklėtinė Kamilė Aglinskaitė. 
Dalyvauta Lietuvos moksleivių jaunučių, jaunių bokso pirmenybėse ( I–III vietos); Tarptautiniame D. 
Pozniako vardo bokso turnyre (I–II vietos); Tarptautiniame V. Buikos vardo jaunių bokso turnyre (II–
III vietos); Tarptautiniame bokso turnyre Palangoje „Mero taurė-2020“ (I–III vietos). 
 
Dziudo. 
 Mokytoja Daiva Arbatavičiūtė 
- Lietuvos dziudo čepionate Aleksas Rinkiavičius (svorio kategorijoje iki 81 kg) tapo čempionu, 
Eimantė Kulitavičiūtė (svorio kategorijoje iki 63 kg)- vicečempionė, Saulė Žemaitaitytė (svorio 
kategorijoje virš 70 kg) iškovojo III  vietą; 
- Tarptautiniame dziudo turnyre Jelgavoje (Latvija) Nikita Rinkiavičius (svorio kategorijoje iki 81 kg) ir 
Eimantė Kulitavičiūtė (svorio kategorijoje iki 63 kg), Kostas Prielaidas (svorio kategorijoje iki 35 kg) 
tapo vicečempionais, Rokas Mickeliūnas (svorio kategorijoje iki 42 kg), Saulė Žemaitaitytė (svorio 
kategorijoje virš 63 kg) ir Aleksas Rinkiavičius (svorio kategorijoje virš 73 kg) iškovojo III  vietas; 
- Lietuvos atvirame dziudo čempionate Aleksas Rinkiavičius (svorio kategorijoje iki 81 kg) tapo 
čempionu; 
- Tarptautiniame A. Juozapavičiaus dziudo turnyre Jorūnas Gegieckas (svorio kategorijoje iki 66 kg) 
tapo vicečempionu, Vytenis Jareckas (svorio kategorijoje iki 46 kg), Aleksas Rinkiavičius (svorio 
kategorijoje virš 73 kg) iškovojo III vietas; 
- Tarptautiniame dziudo festivalyje (Panevėžyje) Vijus Volkovas (svorio kategorijoje iki 38 kg) ir 
Rokas Mickeliūnas (svorio kategorijoje iki 46 kg) tapo čempionais, Jokūbas Prielaidas (svorio 
kategorijoje iki 38 kg) – vicečempionu; 
- Rygoje vykusiame Tarptautiniame dziudo turnyre Goda Mickeliūnaitė (svorio kategorijoje iki 28 kg) 
tapo vicečempione, Aleksas Rinkiavičius (svorio kategorijoje virš 81 kg) iškovojo III vietą, Nikita 
Rinkiavičius (svorio kategorijoje virš 81 kg) tapo vicečempionu, Rokas Mickeliūnas (svorio 
kategorijoje iki 46 kg) iškovojo III vietą; 
- Atvirame Klaipėdos dziudo čempionate Rokas Mickeliūnas (svorio kategorijoje iki 46 kg) ir Kostas 
Prielaidas (svorio kategorijoje iki 38 kg) tapo vicečempionais, Goda Mickeliūnaitė (svorio kategorijoje 
iki 28 kg) ir Vijus Volkovas (svorio kategorijoje iki 38 kg) iškovojo III  vietas; 



 

- Dziudo turnyre Kaune Rokas Razgevičius (svorio kategorijoje virš 46 kg) tapo čempionu, Goda 
Mickeliūnaitė (svorio kategorijoje iki 29 kg), Jorūnas Gegieckas (svorio kategorijoje iki 66 kg), 
Benediktas Briedis (svorio kategorijoje iki 26 kg) tapo vicečempionais, Vėjas Žemaitaitis (svorio 
kategorijoje iki 46 kg) iškovojo III vietą. 
 
Krepšinis 
Mokytojas Rimantas Ramonas 
 
Dalyvavauta MKL U-18 A divizione tarp 12 pajėgiausių komandų. Čempionatas dėl karantino buvo 
sustabdytas. Galutinės vietos nenustatytos. 
Taip pat dalyvauta U-19 MKL čempionate, kur sportininkai pateko į kitą etapą. Tačiau dėl koronaviruso 
situacijos visų amžiaus grupių čempionatų varžybos buvo nutrauktos. 
 
Plaukimas 
Lietuvos jaunučių plaukimo žiemos pirmenybėse atstovavo 6 Pasvalio sporto mokyklos sportininkai. 
Geriausiai pasirodė Pijus Ranonis (mokytojas P. Suveizdis) 100 m. laisvu stiliumi įveikęs per 1:00:58 
min. ir užėmęs 9 vietą iš 119 Lietuvos sportininkų ir Šarūnė Lelytė (mokytojas T. Bulkė), kuri 100 m. 
nugara nuplaukė per 1:22:04 min. ir užėmė 20 vietą iš 54 sportininkų. 
Taip pat dalyvauta atvirose „Žemynos“ vaikų plaukimo varžybose, kur prizines vietas 100 m. nugara 
iškovojo Eimantas Kasparavičius (mokytojas P. Suveizdis); Šarūnė Lelytė, Austėja Stasevičiūtė ir 
Rugilė Jankevičiūtė (mokytojas T. Bulkė). 
Jaunieji plaukikai dalyvavo Tarptautinėse plaukimo varžybose Bauskėje, Elektrėnuose. 
Dėl koronaviruso pandemijos plaukimo čempionatai buvo sustabdyti. 
 
FUTBOLAS 
Panevėžio apskrities futbolo pirmenybių varžybose, Sporto mokyklos 2001–2002 m. g.  komanda  
turnyre užėmė 5 vietą tarp stipriausių12 komandų. 
Lietuvos pirmenybių varžybos buvo nutrauktos dėl koronaviruso pandemijos. 
 
Lengvoji atletika 
Lietuvos rinktinės nariai: 
Rokas Vošteris (mokytojas K. Mačėnas) 
Algirdas Streklčiūnas,  Armandas Gegieckas, Titas Vaitekūnas (mokytojas E. Žilys). 
 
Lengvosios atletikos mokytojo Evaldo Žilio auklėtiniai Lietuvos rajonų jaunimo lengvosios atletikos 
čempionate Armandas Gegieckas šuolio į tolį rungtyje iškovojo III vietą  
Lietuvos jaunių lengvosios atletikos čempionate Areta Tirilytė 300 m. bėgimo rungtyje iškovojo II 
vietą. 
 
Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos čempionate Miglė Tautkutė šuolio į tolį rungtyje iškovojo II 
vietą (mokytojas K. Mačėnas); 
Šiaulių atviras jaunių čempionatas – Miglė Tautkutė II vieta, 60 m. bėgimo rungtis(mokytojas K. 
Mačėnas); 
Jaunučių ir vaikų „Aukštaitijos taurės“ varžybose – Karina Gumbelevičiūtė I vieta, 60 m. b/b rungtyje; 
Dalyvauta Šiaulių miesto jaunučių ir jaunių taurės varžybose, Šiaulių miesto jaunučių pirmenybėse, 
Tarptautinėse „Sūduvos taurės“ varžybose, iš kurių sportininkai grįžo su prizinėmis vietomis. 
Lengvosios atletikos mokytojo K. Mačėno auklėtinis Rokas Vošteris – Baltijos šalių jaunių ir jaunimo 
komandiniame čempionate iškovojo VI vietą. 
 
2020 m. Lietuvos mokyklų žaidynėse rajono mokyklos (iki karantino paskelbimo) dalyvavo: 
-tarpzoninėse stalo teniso varžybose (Pasvalio P.Vileišio gimnazija 4 vieta); 
- tarpzoninėse kaimo mokyklų krepšinio 3x3 varžybose ( Vaškų gimnazija 3vieta); 
- tarpzoninėse kaimo mokyklų kvadrato varžybose ( Saločių A.Poškos pagrindinė mokykla 2 vieta 
(berniukai) ir Krinčino A.Vienažindžio pagrindinė mokykla 3 vieta (mergaitės). 
Dėl pandemijos bendri rezultatai nebuvo fiksuojami. 
Rajono mastu įvyko stalo teniso, plaukimo, štangos spaudimo, kaimo mokyklų 3x3 krepšinio, smiginio 



 

varžybos. 
2020 m. spalio mėnesį įvyko mokyklų registracija į 2021m. žaidynes. Sporto šakų sąrašas buvo 
sumažintas atsisakant kontaktinių sporto šakų.  
 
„Sportas visiems“ renginiai 
       Šiuo metu sporto mokykloje dirba devyni sporto organizatoriai: Pumpėnų seniūnijoje – Regina 
Urbonavičienė, Vaškų seniūnijoje – Virginijus Račkauskas, Pasvalio seniūnijoje – Ernestas Liubinas,  
Joniškėlio seniūnijoje – Zenonas Balčiauskas, Daujėnų seniūnijoje – Modestas Samulėnas,  Namišių 
seniūnijoje – Sigitas Šatas, Krinčino seniūnijoje – Julius Povilionis, Saločių seniūnijoje – Žygimantas 
Stankus, Pušaloto seniūnijoje – Eimantas Staškevičius.   
 Rajone buvo organizuojamos krepšinio, rankinio, tinklinio, veteranų krepšinio, salės ir 8x 8 futbolo 
pirmenybės 
     2020 m. rajono seniūnijų sporto žaidynėse  buvo vykdomos, tinklinio (Namišių seniūnija), stalo 
teniso (Vaškų seniūnija), futbolo (Vaškų seniūnija),  šaškių (Joniškėlio seniūnija), krepšinio 3X3 
(Pušaloto seniūnija), svarsčių kilnojimo (Krinčino seniūnija), virvės traukimo (Krinčino seniūnija), 
plaukimo (Pasvalio apylinkių seniūnija) ir paplūdimio tinklinio (Namišių seniūnija) varžybos. Dalyvavo 
420 dalyvių. 
Galutinėje žaidynių įskaitoje iškovotos vietos: 
I vieta Krinčino seniūnija – 730 taškų; 
II vieta Vaškų seniūnija – 610 taškų; III vieta Joniškėlio seniūnija – 540 taškų; 
IV vieta Daujėnų seniūnija – 440 taškų; 
V vieta Pumpėnų seniūnija – 350 taškų; 
VI vieta Namišių seniūnija – 270 taškų,  
VII vieta Pasvalio apylinkių seniūnija –  120 taškų; 
VIII vieta Saločių seniūnija – 300 taškų; 
IX vieta Pušaloto seniūnija  – 430 taškų 
2020 m. krepšinio pirmenybėse  dalyvauja  10 komandų:  Daujėnai, PPVG Legendos, Valakėliai,  
Ustukiai ,Melioracija, Savi, Pumpėnai, Krinčinas, Turėk bėdą, Saločiai. Iš viso 160 dalyvių. 
Lietuvos XIII seniūnijų sporto žaidynių II etapo varžybų Panevėžyje rezultatai: 
- Daujėnų seniūnija virvės traukimo varžybose iškovojo 2 vietą; 
- Pasvalio seniūnija futbolo varžybose užėmė  2 vietą; 
- Pasvalio seniūnija šaškių varžybose iškovojo 2 vietą. 
Finalinėse seniūnijų žaidynėse Palangoje  kur dalyvavo  38 rajonų seniūnijos,  Pasvalio seniūnija 
futbolo varžybose iškovojo 7 vietą; šaškių varžybose– 10 vietą ir Daujėnų seniūnija virvės traukimo 
varžybose iškovojo taip pat 10 vietą. 
RAJONO PIRMENYBIŲ KOMANDOS NUGALĖTOJOS: 
KREPŠINIO 
SAVI 10 komandų (160 dalyvių): 
Rankinio turnyras 6 komandos(80 dalyvių) 
1 vieta JUNGTINĖS PAJĖGOS 
 Tinklinio 10 komandų (105 dalyviai); 
1 vieta  NAMIŠIAI 
 Veteranų 6 komandos (80 dalyvių); 
1 vieta. DĖL PANDEMIJOS NEPAVYKO UŽBAIGTI. 
 Salės futbolo 6 komandos (80 dalyvių); 
1 vieta ELEKTROSTATA 
 Futbolo 8x8 10 komandos (150 dalyvių); 
1 vieta TETIRVINAI 
 
Vyko tritaškių konkurso varžybos rajono gyventojų tarpe. paplūdimio futbolo pirmenybės kuriose 
dalyvavo 6 komandos nugalėtojais tapo Sporto mokyklos komanda(dalyvavo 60 dalyvių),Paplūdimio 
rankinio turnyre kuriame dalyvavo 4 komandos (45 dalyviai). 
Pasvalio miesto šventės metu vyko veteranų futbolo turnyras kuriame dalyvavo keturios komandos. 
Padėta organizuoti ir pravesti neįgaliųjų sporto šventę, visuomeninės sveikatos biuro varžybas, policijos 
komisariato organizuotas krepšinio, kroso varžybas. 
Rajono seniūnijose buvo vedamos įvairios vidaus varžybos: 



 

Vaškų seniūnijoje – Kalėdiniai ir Velykiniai krepšinio turnyrai, stalo teniso varžybos; 
Joniškėlio, Saločių ,Pušaloto seniūnijose – šaškių ,šachmatų, krepšinio varžybos; 
Daujėnų seniūnijoje –  baudų mėtimo,  krepšinio 3x3, stalo teniso varžybos; 
Namišių seniūnijoje – svarsčių kilnojimo, krepšinio 3x3, šaškių stalo teniso varžybos; 
Krinčino seniūnijoje – futbolo 7x7, krepšinio 3x3, šaškių, šachmatų varžybos; 
Pasvalio apylinkių seniūnijoje –  krepšinio, stalo teniso, futbolo, smiginio varžybos; 
Pumpėnų seniūnijoje –  krepšinio, šaškių, stalo teniso varžybos. 
Padėta organizuoti įvairias kaimo bendruomenių sporto ir meno šventes. 
 
         2.3. Dalyvavimas projektuose. 

Eil. 
Nr. 

Projekto 
pavadinimas 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

  Laikotarpis Gauta 
lėšų 
(Eur) 

Laikotarpis Gauta lėšų 
(Eur) 

Laikotarpis Gauta 
lėšų 
(Eur) 

1. Lietuvos seniūnijų 
sporto žaidynės 

2018 m. 
balandis–
liepa 

1250,00 - - - - 

2. Vaikų ir jaunimo 
socializacijos 
programa 
„Rankininkų vasara“ 

2018 m. 
birželis–
liepa 

900,00 2019 m. 
birželio 1 –
2019 m. 
spalio 1 d. 

1000,00 2020 m. 
birželio 1d. 
– 2020m. 
lapkričio 1 
d. 

1000,00 

3. Pasvalio rajono 
savivaldybės 
visuomenės 
sveikatos rėmimo 
specialiosios 
programos projektas 
„Sportas– mūsų 
sveikata“ 

2018 m. 
birželis–
gruodis 

1000,00 2019 m. 
birželio 1–
2019 m. 
gruodžio 
22 d. 

1050,00 2020 m. 
birželio 2 
d. – 
2021m. 
sausio 15 
d. 

1250,00 

4. Sporto rėmimo 
fondo projektas 
„Renkuosi sportą“ 
 

- - Nuo 2020 
m. rugsėjo 
1 d.  

21338,00  2020 m. 
rugsėjis-  
2022 m. 
rugpjūtis 

- 

5. Vaikų ir jaunimo 
socializacijos 
programa 
„Boksininkų vasara“ 

- - - - 2020 m. 
liepos 1d. -
2020 m. 
lapkričio 1 
d. 

2000,00 

6. Vaikų ir jaunimo 
socializacijos 
programa „Būk 
emociškai stipresnis“ 

 - - - 2020 m. 
spalio 20 
d. -2020 
m. 
lapkričio  
1d. 

2400,00 

 Viso:  3150,00  23388,00  6650,00 
Pokytis. Vykdomi tęstiniai projektai – vaikų ir jaunimo socializacijos programa „Rankininkų 
vasara“, Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 
projektas „Sportas – mūsų sveikata“, parašyti du nauji projektai – vaikų ir jaunimo socializacijos 
„Boksininkų vasara“ ir  „Būk emociškai stipresnis“. Dėl koronaviruso pandemijos nepavyko 
įgyvendinti Sporto rėmimo fondo projekto – „Renkuosi sportą“. 
 

 
         3. MOKYKLOS APRŪPINIMAS 



 

         Mokyklos biudžetas. Finansiniai ištekliai ir jų valdymas.  

Sporto mokyklai 2020 metais iš viso patvirtinta 840000,00 Eur asignavimų. Savivaldybės 

savarankiškoms funkcijoms finansuoti skirta 553900,00 Eur. Iš jų mokytojų darbo užmokesčiui –  

223200,00 Eur, darbo užmokesčiui kitiems darbuotojams – 184000,00 Eur, darbo užmokesčiui 

darbininkams  – 60000,00 Eur,  mokomajam sportiniam darbui ir varžyboms – 16000,00 Eur, 

inventoriaus ir ilgalaikio turto įsigijimui –  8400,00 Eur, medikamentams –  400,00 Eurų. 

Siekiant užtikrinti kuo platesnę ir įvairesnę sporto paslaugų pasiūlą, užtikrinant optimalų paslaugų 

kokybės ir kainos santykį bei diegiant naujoves, teikėme prašymus Pasvalio rajono savivaldybės tarybai 

ir Savivaldybės merui dėl atitinkamų sprendimų priėmimo.  

Vykdant specialiąją programą, buvo surinkta 234131 Eur (tai 170999 Eur mažiau nei 2019 metais), iš 

jų: baseino paslaugos – 131292,53 Eur, kavinės paslaugos – 87431,31 Eur,  baro paslaugos 5834,55 Eur, 

treniruoklių salė – 327,30 Eur, rankšluosčių nuoma – 117,00 Eur, transporto nuoma – 1976,40,  Eur, 

turto nuoma –12,00  Eur, salės ir stadiono nuoma –  3557,35 Eur, NVŠ  – 37010,25  Eur.  

2020 metais gauta 70,73  Eur 1,2 proc. pajamų lėšų , jos panaudotos nebuvo. 

2020 m. išrašant sąskaitas pagal kaimo bendruomenių, įtaigų, asociacijų, mokymo įstaigų projektus, 

buvo surinkta 2323,51 Eur.  

Eil 

Nr. 

Veiklos sritis Vertinimo kriterijai Rodikliai 

1. Teikiamos 

paslaugos 

 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

1.1. Teikiamų paslaugų 

vartotojai 

   

1.1.1.apsilankymų baseine 

skaičius 

41379 

 

44883 24033 

1.1.2.apsilankymų 

treniruoklių salėje skaičius 

494 

 

662 329 

1.2.Teikiamų paslaugų 

apyvarta: 

378681 Eur 405130 Eur 234131  Eur 

1.2.1. Baseino paslaugos 225321  Eur 243424 Eur 131293 Eur 

1.2.2. Treniruoklių salės 

paslaugos 

742 Eur 994 Eur 327  Eur 

  1.2.3. Kavinės paslaugos 136634 Eur 146167 Eur 93266  Eur 

1.2.4. Transporto nuoma 2926 Eur 2689 Eur 1976  Eur 

1.2.5. Sporto salių ir stadiono 

nuoma 

3901 Eur 3259 Eur 3557  Eur 

1.2.6. Kitos paslaugos 7083 Eur 8439 Eur 3712  Eur 



 

 

2020 METŲ BASEINO STATISTIKOS APIBENDRINIMAS 

 

           Baseino paslaugos prisideda prie sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo propagavimo, gyventojų 

sveikatos stiprinimo, laisvalaikio praleidimo. Mūsų paslaugos pritaikytos plačiam lankytojų srautui, 

įvairaus amžiaus žmonėms, bendruomenėms. Vaikams pritaikytas mažasis baseinas, mokytis plaukti 

pagal ugdymo programas gali Sporto mokyklos ir bendrojo lavinimo mokyklų ugdytiniai. Baseino 

paslaugomis naudojasi ne tik Pasvalio miesto ir rajono gyventojai, bet ir lankytojai iš Panevėžio miesto 

ir rajono, Lavėnų pensionato, Kupiškio, Biržų, Pakruojo, Rokiškio, kaimyninės Latvijos, Bauskės ir kitų 

miestų. 

Paslaugų kainos yra gerai diferencijuotos, todėl baseine lankosi tiek mažas, tiek dideles pajamas 

gaunantys žmonės.  

        2020 metais Pasvalio sporto mokyklos baseine apsilankė 24033 klientai, arba 20850 klientais 

mažiau negu 2019 metais. Už baseino paslaugas 2020 metais surinkta 131293 Eur, tai 112131 Eur 

mažiau negu 2019 metais. Tokį didelį klientų sumažėjimą įtakojo kovo mėnesį paskelbtas karantinas, 

dėl ko reikėjo nutraukti visas veiklas. Pagerėjus situacijai Lietuvoje, birželio 17 d. vėl pradėjo veikti 

baseinas, tai leido sumažinti patiriamus nuostolius.  

          Didžiausias klientų antplūdis Pasvalio sporto mokyklos baseine buvo sausio, vasario, kovo 

mėnesiais, t.y. iki prasidedant pandemijai Lietuvoje. Pelningiausios savaitės dienos Pasvalio sporto 

mokyklos baseinui penktadieniai ir savaitgaliai. 

        Mokymo plaukti užsiėmimuose dalyvavo apie 600 vaikų iš Pasvalio rajono bendrojo lavinimo 

mokyklų bei aplinkinių rajonų mokiniai. Tai besilankantys per vaikų neformaliojo švietimo programas 

bei besinaudojantys mokymo plaukti su instruktoriaus paslaugomis mokiniai. 

  1.4. Gauta 2 proc. pajamų lėšų 157 Eur 60 Eur 71  Eur 

2. Materialinės 

bazės 

modernizavimas 

ir atnaujinimas, 

sporto 

infrastruktūros 

plėtra 

2.1. Sportinio inventoriaus 

atnaujinimui skiriamos lėšos 

3782 Eur 8429 Eur 4072 Eur 

2.2. Baseino einamasis 

remontas 

15904 Eur 15904 Eur. 417 Eur 

2.3. Įsigytas ilgalaikis turtas 39575 Eur 1102 Eur. - 

2.3. Stadiono ir jo priklausinių 

atnaujinimas 

700 Eur 800 Eur - 

2.4. Treniruoklių salės 

atnaujinimas 

2500 Eur 800 Eur - 

2.5. Sporto salės stogo 

remontas 

- - 2999 Eur 

2.6. Sporto salės apšvietimo 

atnaujimas 

- - 2381 Eur 



 

Treniruoklių salė 

          Treniruoklių salės lankytojų skaičius taip pat sumažėjo. 2020 metais už vienkartinius 

apsilankymus ir mėnesinius abonementus surinkta 327 Eur. 

Kavinės darbas 

          Sporto mokyklos kavinė sėkmingai tęsia pradėtą darbą. Kavinėje dirba 7 darbuotojai (virėjos, 

barmenės). Antrame aukšte prie baseino veikia pieno kokteilių-ledų baras, kuris labai populiarus 

lankytojų tarpe.      

          Pasvalio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kasmet tikrina bendrą kavinės higienos būklę, 

savikontrolės sistemos įgyvendinimą, patiekalų gaminimo technologijas, įrangą, produktus, žaliavų 

atsekamumo užtikrinimą, personalo kaitą, gautų pagrįstų skundų skaičių, veiklos sustabdymo atvejų 

skaičių. Kavinės darbas buvo įvertintas puikiai. Tai reiškia, kad ir 2020 metais išlaikėme pasiektą 5 

puodukų įvertinimo lygį ir tai atitinka aukščiausią įvertinimą viešojo maitinimo įmonių atitikties 

higienos reikalavimams vertinime. 

          Teikiame reikalingas paslaugas, įvairų ir skanų maistą visų sporto šakų sportinių treniruočių ir 

sporto varžybų dalyviams ir žiūrovams, baseino lankytojams, vasaros sporto stovyklų dalyviams.  

2020 metais kavinės veikla taip pat buvo sustabdyta dėl kovo mėnesį paskelbto karantino ir atnaujinta – 

birželio 2 d. Siekiant patirti, kuo mažesnius nuostolius, kavinės veikla per antrą karantiną, spalio 

mėnesį, nebuvo nutraukta. Nuo spalio 26 d. maistas lankytojams tiekimas tik išsinešimui 

       Ūkiniai darbai. 

2020  metais atnaujinta sporto salės stogo danga, įrengtas bilietų kasos langelis, atnaujinta rusiška pirtis,  

sulopyta baseino danga, įsigytos papildomos rūbų kabyklos, sutvarkyta sporto salės įgarsinimo sistema, 

vyko  stadiono vejos pjovimo, tręšimo, aeravimo ir kiti darbai, pasirašyta Pasvalio sporto mokyklos 

krepšinio – rankinio sporto salės su prieigomis LED apšvietimo sistemos su montavimo darbais sutartis, 

kurios įsipareigojimų įgyvendinimas leis išgauti reikiamą tolygų ir taupų sporto salės apšvietimą, 

atitinkantį LKL, RKL reikalavimus. 

 
         4. MOKYKLOS PROBLEMOS, SĄLYGOTOS VIDAUS IR IŠORĖS VEIKSNIŲ, JŲ SPRENDIMO 
BŪDAI. LĖŠŲ POREIKIS. 
 
         Reikalingas baseino dangos keitimas (esančiai dangai daugiau kaip 10 metų , yra mažų įtrūkimų 
baseino betono vonioje ir kitų problemų). Preliminarios lėšos, reikalingos baseino dangos atnaujinimo ir 
kitiems darbams būtų apie 40000,00Eur. 
         Pagal šiai dienai galiojančius teisės aktus, esamas baseino  liftas neįgaliesiems  neatitinka 
naujausių saugos reikalavimų. Preliminarios lėšos neįgaliųjų lifto keitimo darbams būtų apie 25000,00 
Eur. 
           Šiuo metų vyksta konsultacijos, rangovų apklausos, rengiami  dokumentai Sporto rėmimo  
lėšomis finansuojamo sporto bazės atnaujinimo projektui , skirtam esamų sporto paskirties pastatų ir 
sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai, remontui. 
     
                                 
 
 
 
 



 

 
II SKYRIUS METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 
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.Užtikrinti efektyvų 
mokyklos valdymą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mokyklos veiklą 
reglamentuojantys 
dokumentai atitinka 
galiojančius teisės aktų 
reikalavimus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nėra fiskalinės 
drausmės pažeidimų. 
 
 

 Iki 2020 m. rugsėjo   
1 d. atnaujinti 
mokyklos veiklą 
reglamentuojantys 
dokumentai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Įgyvendintos 
kontroliuojančių ir 
priežiūrą vykdančių 
institucijų 

Atnaujinta 2: 
-raštvedžio (raštinės 
 vedėjo) pareigybės aprašymas 
2020-06-18 Nr. DV-65; 
- Pasvalio sporto mokyklos 
 darbuotojų darbo apmokėjimo 
tvarkos aprašas 2020-07-29 Nr. 
DV-74; 
Parengti nauji 8: 
- Pasvalio sporto mokyklos 
 2020–2022 metų strateginis 
veiklos planas 2020-03-09 Nr. DV 
– 47; 
- COVID -19 situacijų valdymo 
grupės sudarymo, darbo karantino 
sąlygomis tvarkos, plano, 
priemonių ir veiksmų, patvirtinus 
užsikrėtimo atvejį , planas 2020-
03-16 Nr. DV-53; 
- Pasvalio sporto mokyklos 
mokytojų  nuotolinio ugdymo 
tvarkos aprašas 2020-03-16 Nr. 
DV -57; 
- Viešųjų pirkimų specialisto 
pareigybės aprašymas 2020-06-01 
Nr. DV-60; 
 - 2020–2021 mokslo metų 
Pasvalio sporto mokyklos ugdymo 
planas 2020-06-09 Nr. DV – 
70(1); 
- Pasvalio sporto mokyklos viešųjų 
pirkimų organizavimo ir vidaus 
kontrolės taisyklių bei planuojamų 
vykdyti viešųjų pirkimų planas 
2020-07-10 Nr. DV-71; 
- patvirtinti Pasvalio sporto 
mokyklos archyviniai dokumentai 
2020-08-25 Nr. DV-78; 
 - 2020–2021 mokslo metų 
ugdymo grupių skaičius, mokinių 
skaičius ir savaitinių kontaktinių 
valandų skaičius Pasvalio sporto 
mokyklos mokytojams 2020-09-01 
Nr. DV-79. 
 
Patikrinimų metu LR sveikatos 
apsaugos  ministro – valstybės 
lygio ekstremaliosios situacijos 
valstybės operacijų vadovo 2020-



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Įdiegta Sporto 
mokyklos 
bendruomenę 
informuojanti sistema. 
 

rekomendacijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Finansinis 
įsiskolinimas 2021 
m. sausio 1 d. 
mažesnis už 
įsiskolinimą 2020 m. 
sausio 1 d. 
 
 
 
 
 
 
 Nuo 2020 m. 
rugsėjo 1 d. sportinio 
ugdymo veikloje 
įdiegta ir naudojama  
„Start4Sport“ 
ugdymo proceso 
valdymo platforma  

06-16 sprendimo Nr. V-1468 „Dėl 
viešojo maitinimo įstaigoms 
būtinų sąlygų pažeidimų 
nenustatyta. 
Maisto tvarkymo subjekto 2020-
09-25 patikrinimo aktai Nr. 45 
VMĮP-315 2020-11-18 Nr. 45 
VMĮP -382 
 
Negauta nusiskundimų dėl ne 
laiku pateiktos informacijos; laiku 
pateikiami dokumentai 
savivaldybės institucijoms. 
Finansinis įsiskolinimas 2021m. 
sausio 1d. mažesnis už 
įsiskolinimą 2020 m. sausio 1d.: 
2020-01-01 – 22863,75 Eur   
2021-01-01 – 10303,60 Eur. 
 
 
 
Įdiegta, įsisavinama ir tobulinama  
Sporto mokyklos bendruomenę 
informuojanti sistema  
„Start4Sport“; 2020-04-29 sutartis 
Nr.20/02/25 – tai puikiai 
suprojektuotas ir lengvam 
naudojimui pritaikytas įrankis bet 
kurio lygio komandai ar 
sportininkui - statistikos 
duomenys, padėsiantys analizuoti 
sportininkų pasirodymus 
varžybose bei atrasti reikiamas 
tendencijas, lankomumo  
fiksavimas, treniruočių 
planavimas, galimybė dalintis 
informacija su treneriais, tėvais ir 
kt. 
 

1.2. Gerinti mokinių 
pasiekimus   

Individualias mokinių 
galimybes atitinkantys 
sportinio ugdymo 
pasiekimai. 

1. Ne mažiau 20 
mokinių taps 
respublikinių ar 
regioninių varžybų 
prizininkais. 
2. 80 proc. mokinių 
dalyvaus varžybose. 

Respublikinių ir tarptautinių 
varžybų prizininkais tapo 48 
rankininkai, 15 boksininkų, 8 
dziudo, 5 lengvosios atletikos 
atstovų 
Varžybose dalyvavo 80 procentų 
mokinių 

1.3. Bendradarbiavimo 
su  socialiniais 
partneriais plėtra 

Skatinti bendruomenės 
sportinį aktyvumą ir 
sveikatinimo veiklas 

 
Įvykdyti 5 gyventojų 
sveikatinimo akcijas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kartu su visuomenės sveikatos 
biuru vestos sveikatingumo 
mankštos baseine.  
 
Kartu su visuomenės sveikatos 
biuru vestos paplūdimio tinklinio 
varžybos Mero taurei laimėti.  
 
Kartu su policijos komisariatu  
pravestos krepšinio varžybos 
rajono mokyklų bendruomenėms. 
 
Kartu su policijos komisariatu, 
visuomenės sveikatos biuru 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Mokyklos 
bendruomenė 
dalyvaus 3 bendrose 
veiklose vykdant 
projektus. 

pravestos kroso varžybos mokyklų 
bendruomenėms. 
 
Kartu su policijos komisariatu 
pravestos jėgos trikovės varžybos 
rajono mokyklų bendruomenėms. 
 
Kartu su Pasvalio rajono  
sergančiųjų cukriniu diabetu 
draugija „Sveikata“  pravestos 
regioninės neįgaliųjų sportinės 
varžybos. 
 
Kartu  su Pasvalio rajono 
sergančiųjų cukriniu diabetu 
draugija „Sveikata“ įgyvendintas 
neįgaliųjų socialinės integracijos 
per kūno kultūrą ir sportą projektas 
„Galime būti sveiki“. 
 
Kartu su Pasvalio rajono plaukimo 
sporto klubu „Ryklys“ vykdytas 
Lietuvos plaukimo federacijos 
projektas „Mokausi plaukti ir 
saugiai elgtis vandenyje 2020“  
Pasvalio rajono ir aplinkinių 
rajonų pradinių klasių mokiniams. 
 
Pasvalio rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos rėmimo 
specialiosios programos projektas 
„Sportas– mūsų sveikata“ kartu su 
Pasvalio lopšeliais darželiais 
„Eglutė”, „Žilvitis” bei Pasvalio 
rajono Gabrielės Petkevičaitės 
Bitės Narteikų skyriumi. 
 

 
      Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos 
2.1. Įgyvendinti Sporto rėmimo fondo projektą 
„Renkuosi sportą“ nuo 2020 m. rugsėjo 1d. 

Dėl  neapibrėžtos  situacijos dėl COVID – 19   
negalėjome laiku įvykdyti projekto veiklų ir surinkti 
planuotą paslaugų gavėjų skaičių.  Patobulinus projektą 
bei  papildžius veiklas numatoma teikti paraišką sporto 
rėmimo fondui. 

2.2.  Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos rėmimo specialiosios programos 
projektas „Sportas– mūsų sveikata“ kartu su 
Pasvalio lopšeliais darželiais „Eglutė”, „Žilvitis” 
bei Pasvalio rajono Gabrielės Petkevičaitės Bitės 
Narteikų skyriumi  
 

Dėl COVID -19 situacijos liko neįgyvendintos veiklos  
su Pasvalio lopšelio darželio „Žilvitis” bei Pasvalio 
rajono Gabrielės Petkevičaitės Bitės  gimnazijos 
Narteikų skyriaus bendruomenėmis. Pasibaigus 
karantinui projektas bus pilnai įgyvendintas. 

2.3.Su  sporto klubu „Ryklys“ vykdytas Lietuvos 
plaukimo federacijos projektas „Mokausi plaukti 
ir saugiai elgti vandenyje 2020“  Pasvalio rajono 
ir aplinkinių rajonų pradinių klasių mokiniams. 

Dėl COVID-19 liko neįgyvendinta apie 20 proc. veiklų. 
Pasibaigus karantinui planuojamas projektas bus pilnai 
įgyvendintas. 
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     Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos (pildoma, jei buvo atlikta papildomų, 
     svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
3.1. Sutvarkyti sporto salės stogą Sutvarkytas sporto salės stogas – nebeliko 

rizikos patirti sportinę traumą dėl šlapių 
sporto salės grindų lyjant lietui, saugios 
sąlygos visiems sportuojantiems. 

3.2. LED parengtas projektas, įvykdyti viešieji pirkimai Parengta techninė specifikacija, atlikti viešieji 
pirkimai , pasirašyta sutartis su laimėtoju, 
vyksta projekto įgyvendinimas. 

 
      Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai 

 
Užduotys 

 
Siektini rezultatai 

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

Pasiekti rezultatai ir 
jų rodikliai 

4.1.    
4.2.    
4.3.    
4.4.    
4.5.    

 
III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMAS 
 
    Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas (pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 
langelis: 
1 – nepatenkinamai; 
2 – patenkinamai; 
3 – gerai; 
4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas 1□ 2□ 3□ 4□ 
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas 1□ 2□ 3□ 4□ 
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas 1□ 2□ 3□ 4□ 
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 
siekiant rezultatų 

1□ 2□ 3□ 4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□ 2□ 3□ 4□ 
 

IV SKYRIUS 
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

2. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 
Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas 

atitinkamas langelis 
6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 
vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 
6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 
3. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

 
7.1. Vadovų kompetencijų tobulinimas 
7.2. Inovacijų diegimas Sporto mokykloje 
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