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I SKYRIUS 
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
Pasvalio sporto mokyklos veikla orientuota į 2021 metų veiklos plano ir 2020-2022 

strateginio plano veiklos įgyvendinimo kryptis. Įgyvendindama neformaliojo vaikų švietimo 
programas bei veiklos plane užsibrėžtus tikslus ir uždavinius, mokykla nuosekliai ir kryptingai juos 
vykdė.  

2021 metais mokykloje suformuotos 29 sportinio ugdymo grupės, kuriose mokosi 316 
mokinių. Lyginant su 2020 metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo viena sportinio ugdymo grupe, 
išformavus ją dėl per mažo mokinių skaičiaus nuo 2021 m. spalio 1 d. 

Mokykloje dirba 18 pedagogų. Didelis dėmesys buvo skiriamas mokytojų kvalifikacijos 
kėlimui. Porą mokytojų šiais metais įgijo metodininko kategorijas. Pedagogų tarybos posėdžiuose 
buvo nagrinėjami aktualūs dalykiniai klausimai, vykdyta veikla, pagrįsta bendradarbiavimu ir 
pasitikėjimu, planų ir veiksmų suderinamumu bei vientisumu, kūrybingumu ir nuolatiniu 
atsinaujinimu, siekiama kryptingai planuoti pedagogų kompetencijų tobulinimą ir kvalifikacijos 
kėlimą, kas daro įtaką ugdymo kokybės gerinimui. Mokyklos mokytojų ir vadovų kvalifikacijos 
tobulinimas buvo orientuotas į švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus nacionalinius 
pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus 2020-2022 metams – skaitmeninis raštingumas, 
ugdymas, atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius ir lyderystės gebėjimų tobulinimas. Nuoseklus 
vadovų ir mokytojų profesinių kompetencijų plėtojimas, paremtas savianalize ir susietas su ugdymo 
rezultatais, buvo nukreiptas mokyklos strateginių tikslų realizavimui. Išgryninus tobulintinas sritis, 
organizuoti seminarai, kvalifikacijos kėlimo kursai mokyklos mokytojams. Įgytas žinias pedagogai 
taikė praktikoje, dalinosi gerąja patirtimi. Ugdymo procese mokytojai diegė efektyvesnius ugdymo 
metodus. Siekiant mokinių sportinio ugdymo įvairovės, pedagogai kūrė saugią ir sveiką edukacinę 
aplinką, kūrybiškai turtino ugdymo programų veiklas, ugdė ir skatino mokinius sportuoti ne tik 
Mokykloje, bet ir namuose, rūpintis savo fiziniu pajėgumu, sveikata, aktyviu poilsiu, skleidė žinias 
apie sveiką gyvenimo būdą. Į ugdymo turinį integruotos veiklos, skirtos saviraiškai, sportinei, 
pažintinei, kūrybinei, socialinei, pilietinei kompetencijoms plėtoti. 

Dirbant nuotoliniu būdu, ugdymo kokybei teigiamą įtaką darė saugi, skatinanti ir palaikanti 
aplinka, operatyvi mokytojo teikiamos informacijos sklaida, nuolatiniai ryšiai su tėvais (globėjais, 
rūpintojais) ir mokinias, reflektuojant ugdymo(si) procesą, pasiekimus ir pažangą. Su mokinių tėvais 
(globėjais, rūpintojais) palaikomas pozityvus bendravimas ir partnerystė, puoselėjami 
bendruomeniški tarpusavio santykiai, su mokiniais – kuriama dialogo ir susitarimų kultūra. 

Dėl karantino neįvyko kai kurių sporto šakų kalendoriniuose planuose numatytos bei kitos 
draugiškos varžybos. Tačiau daugelyje sporto šakų varžybos vyko ir buvo pasiekta gerų rezultatų 
(išsamūs rezultatai pateikti metinėje mokyklos ataskaitoje). Kontaktinis ugdymas buvo atnaujintas 



vasario mėnesio pabaigoje, laikantis visų saugumo reikalavimų. Atšilus orams nemažai veiklų 
persikėlė į stadionus, parkus, kitas lauko erdves. 

Nepaisant pandemijos vyko tradiciniai renginiai, tokie kaip: Tarptautinis A. Daugio 
festivalis, seniūnijų žaidynės visose sporto šakose. Vyko draugiški turnyrai, kiti sportiniai renginiai 
bendradarbiaujant su vietos bendruomene. Plėtėme bendravimą ir bendradarbiavimą su mokinių 
tėvais. Mokytojai vykdė draugiškas varžybas „Tėvai-vaikai-mokytojai“. Tėvai buvo įtraukti į 
varžybų organizavimą, teisėjavimą.  

Sporto mokykla organizavo ir vykdė tęstinius projektus: „Rankininkų vasara“, „Sveikam 
kūne – sveika siela“, „Emociškai saugi boksininkų vasara“, „Boksininkų socialinių-emocinių 
kompetencijų ugdymas“, „Sportuojantys vaikai –šaunūs draugai“, „Gyvenu sveikai – augu 
linksmai“. 

Bendradarbiaujame su visomis Pasvalio rajono bendrojo ugdymo mokyklomis, vykdome 
mokymo plaukti programas, rajonines Moksleivių žaidynes. Dėl pandemijos neįvyko Respublikinės 
moksleivių žaidynės. Tikimės, kad jos bus atnaujintos 2022 metais. Palaikome glaudžius bendrystės 
ryšius su daugeliu Lietuvos sporto mokymo įstaigų, visų sporto šakų federacijomis. 

2021 metais Pasvalio sporto mokykla bendradarbiavo su šiomis įstaigomis: Pasvalio rajono 
Pumpėnų gimnazija, Pasvalio Lėvens pagrindine mokykla, Pasvalio rajono Krinčino Antano 
Vienažindžio progimnazija, Pasvalio lopšeliu-darželiu „Liepaitė“, Pasvalio rajono savivaldybės 
Švietimo pagalbos tarnyba, Pasvalio socialinių paslaugų centru, Petro Vileišio gimnazijos 
moksleivių kūno kultūros ir sveikatingumo klubu „Clarus“, Pasvalio rajono savivaldybės 
Visuomenės sveikatos biuru, sporto klubais „Ryklys“, „Boksininkas“, „Lėvuo“, „Svalė“, Pasvalio 
rajono sergančių cukriniu diabetu draugija „Sveikata“, Pasvalio rajono Pumpėnų gimnazija, Pasvalio 
lopšeliu-darželiu „Liepaitė“, Pasvalio kultūros centru, Panevėžio profesinio rengimo centro 
Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio padaliniu.  

Pasvalio sporto mokykla organizuoja sporto ir sveikatingumo renginius sportininkams, 
rajono gyventojams, rengia ir įgyvendina fizinį aktyvumą skatinančias veikalas. Glaudžiai 
bendradarbiauja su rajono seniūnijomis, vykdo rajono seniūnijų sporto žaidynes devyniose sporto 
šakose (stalo tenisas, šaškės, plaukimas, tinklinis, paplūdimio tinklinis, krepšinis 3x3, futbolas 8x8, 
virvės traukimas, svarsčių kilnojimas). Seniūnijų sporto žaidynėse dalyvauja devynios rajono 
seniūnijos. Vykdo rajono pirmenybių varžybas, turnyrus (krepšinio, veteranų krepšinio, rankinio, 
tinklinio, paplūdimio tinklinio, futbolo, salės futbolo, stalo teniso) rajono gyventojams. Pasvalio 
sporto mokykla organizuoja ir administruoja Lietuvos mokyklų varžybas bendrojo lavinimo 
mokykloms. Už seniūnijų ir moksleivių žaidynes bei kitas rajone vykstančias varžybas atsakingas 
direktoriaus pavaduotojas sportui ir renginiams. 

Skatiname mokyklų vadovus ir mokytojus, kad kuo daugiau bendrojo ugdymo mokyklų 
organizuotų mokiniams fizinio ugdymo pamokas baseine. 2021 metais pagal fizinio ugdymo 
mokymo plaukti programas baseine apsilankė 339 mokiniai. Tai 259 mokiniais daugiau nei 
praėjusiais metais. Priežastis lėmė tai, kad fizinio ugdymo mokytojų metodiniuose pasitarimuose 
skatinome aktyviau vykdyti mokymo plaukti programas.  

2021 metais Pasvalio sporto mokyklos baseine apsilankė 18001 klientas, 2020 metais 
apsilankė 24033 lankytojai, o 2019 metais apsilankė 44883 lankytojai. Galime pasidžiaugti, kad 
baseino veikla buvo atnaujinta nuo pavasario ir sulaukta nemažai klientų. Nors 2021 metais baseine 
apsilankė 25 procentais mažiau klientų, nereikia pamiršti, kad tai buvo pandeminiai metai, tuo tarpu 
2020 metais iki kovo 16 dienos vyko įprastinė veikla. 



Nuo 2021 m. spalio mėnesio gyventojai turi galimybę naudotis kineziterapeuto paslaugomis, 
teikiamomis baseine. Vyksta kūdikių, besilaukiančių mamyčių, senjorų ir žmonių, turinčių stuburo 
problemų, mankštos. Vakarais vyksta treniruotės visiems baseino lankytojams, norintiems padailinti 
kūno formas ir sveikiau jaustis. 

Pasvalio sporto mokykla bendradarbiauja su policija, prisideda organizuojant policijos sporto 
renginius, vykdomus mūsų rajone. Bendradarbiaujama su neįgaliųjų draugija, kartu vykdomos 
neįgaliųjų sporto žaidynės, įvairūs renginiai. 

Pakoregavus struktūrą, mokykloje įsteigta keletas naujų etatų: direktoriaus pavaduotojas 
sportui ir renginiams – kuruoja sporto mokykloje ir rajone vyksiančius renginius, organizuoja 
mokyklų ir seniūnijų žaidynes; kineziterapeutas – paslaugos ženkliai patrumpina traumuotų 
ugdytinių atsistatymo procesus po traumų, suteikia galimybes gyventojams gauti sveikatingumo 
paslaugas; projektų vadovas –  kuruoja mokyklos projektinę veikla tiek savivaldybės, tiek 
Respublikos lygmeniu; veiklų viešintojas – kurio dėka pavyko pritraukti didelį skaičių sekėjų, 
besidominčių Pasvalio sporto mokykloje vyksiančiomis veiklomis.  

Pasirašyta trišalė mentorystės sutartis.  
Visi Pasvalio sporto mokyklos objektai yra viešai atviri ne tik mokyklos auklėtiniams, bet ir 

miesto, rajono gyventojams bei svečiams. Pasvalio sporto mokykla nuomoja bazes sporto klubams, 
NVŠ programų vykdytojams. Tad visos erdvės išnaudojamos visų rajono gyventojų poreikių 
tenkinimui.  

2021 metais Pasvalio sporto mokykloje esančioje krepšinio/rankinio sporto salėje įrengta 
nauja ir moderni LED apšvietimo sistema, kuri yra taupesnė, efektyvesnė, turi dimeriavimo galimybę 
bei atitinka LKL ir RKL reikalavimus. Taip pat buvo nuolat atliekami smulkūs sporto ir buities 
inventoriaus remonto darbai. 

Po gedimų suremontuoti saunos ir rusiškos pirties elektriniai pečiai, pakeisti pirtyse esantys 
susidėvėję garsiakalbiai, pakeistas nauju susidėvėjęs apsipylimo kubiliukas su automatine vandens 
prileidimo sistema. 

Pirtyse pakeistos sulūžusios ar sutrūnijusios medinės detalės, taip pat visos medinės dalys 
pakartotinai padengtos pirtims skirtu laku. Pakeisti baseino erdvėje esantys prakiurę radiatoriai. 
Suremontuotas burbulinės vonios siurblys, chemijos dozavimo siurbliai. Pakeistas sugedęs karšto 
vandens cirkuliacinis siurblys. Sutvarkyti šalto vandens tiekimo vamzdyno ir jo įvado pratrūkimai. 

Kavinės virtuvėje suremontuotas picos kepimo pečius, tešlos kočiojimo agregatas bei 
daržovių smulkintuvas. Pakeistas nepataisomai sugedęs kondicionierius ir produktų šaldytuvas, 
perdažyta virtuvės patalpa. 

Vasaros sezono metu buvo nuolat prižiūrima veja ir gėlynai sporto mokyklos teritorijoje bei 
stadionas ir jo prieigos parke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

Mokyklos veiklą 
reglamentuojantys 
dokumentai atitinka 
galiojančius teisės 
aktų reikalavimus. 

• Iki 2021 m. 
lapkričio 3 d. 
parengtas ir 
patvirtintas 
Kineziterapeuto 
pareigybės aprašas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Iki 2021 m. 
gruodžio 1 d. 
atnaujintos ir 
patvirtintos Vidaus 
tvarkos taisyklės. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Iki 2021 m. 
gruodžio 1 d. 
atnaujinti mokyklos 
nuostatai. 
 
 
 

Parengiau ir 2021 m. 
spalio 10 d. įsakymu Nr. 
DV-48 patvirtinau naujai 
įsteigto kineziterapeuto 
etato pareigybės aprašą. 
Kineziterapeuto 
paslaugos ženkliai 
patrumpino traumuotų 
ugdytinių atsistatymo 
procesus po traumų, 
suteikė galimybes 
gyventojams gauti 
sveikatingumo paslaugas. 
 
Inicijavau mokyklos 
bendruomenės 
susitarimus, kurių 
pagrindu atnaujinau ir 
2021 m. gruodžio 22 d. 
įsakymu Nr. DV-95 
patvirtinau mokyklos 
Vidaus tvarkos taisykles. 
Susitarimų laikomasi. 
Aiškesnė mokykloje 
vykstančių procesų  
organizavimo tvarka 
suprantama visai 
bendruomenei. 
 
Parengiau ir pateikiau 
pakeitimams svarstyti 
mokyklos nuostatus, 
kurie patvirtinti 2021 m. 
gruodžio 22 d. Pasvalio 
rajono savivaldybės 
tarybos sprendimu Nr. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iki 2021 m. spalio 29 
d. parengtas ir 
patvirtintas Projektų 
vadovo ir viešinimo 
specialisto pareigybės 
aprašas 

T1-245. Mokyklos  
nuostatai atitinka 
reikalavimus pagal 
Lietuvos Respublikos 
švietimo, mokslo ir 
sporto ministro 2021 04 
28 įsakymą Nr. V-670. 
Vadovaujantis šiais 
nuostatais mokykloje nuo 
šiol gali būti rengiamos ir 
įgyvendinamos 
meistriškumo tobulinimo 
programos. 
 
Inicijavau projektų 
vadovo ir viešinimo 
specialisto etato 
įsteigimą mokykloje. 
Parengiau ir patvirtinau 
2021 m. spalio 10 d. 
įsakymu Nr. DV-48 
naujai įsteigto etato 
pareigybės aprašą. Visa 
mokykloje vykdoma 
veikla nuo šiol viešinama 
socialiniuose tinkluose. 
Padidėjo susidomėjimas 
mokykloje vykdomomis 
veiklomis. Suaktyvinta 
projektinė veikla. 

1.2. Plėtoti 
mokyklos 
įvaizdžio kultūrą. 

Mokyklos veiklų 
viešinimas, 
projektinių lėšų 
pritraukimas, 
mokyklos emblemos 
sukūrimas. 

• Iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. 
pasirašyta projektinės 
veiklos sutartis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 m. gruodžio 10 d. 
pasirašiau sutartį su UAB 
„Teisa“ dėl sporto 
projekto, susijusio su 
esamų sporto paskirties 
inžinierinių statinių 
plėtros, priežiūros ir 
remonto atnaujinimo 
darbu pagal kvietimą 
teikti paraiškas 2022 
metų Sporto rėmimo 
fondo lėšomis 
finansuojamiems 
projektams. Laimėjus 



 
 
 
 
 
 
• Iki 2021 m. spalio 
25 d. sukurta ir 
paviešinta tinklapyje 
bei facebook 
platformoje Sporto 
mokyklos emblema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su mokyklos 
bendruomene susitarta 
dėl aktyvaus veiklų 
viešinimo. 

projektą bus atnaujinta 
mokyklos infrastruktūra, 
kas ženkliai pagerins 
teikiamų paslaugų 
kokybę. 
 
Sudariau darbo grupę ir 
organizavau mokyklos 
emblemos, atspindinčios 
visas mokyklos veiklas, 
sukūrimo darbus. 2021 
m. spalio mėnesį sukurta 
mokyklos emblema ir 
paviešinta mokyklos 
tinklapyje bei facebook 
platformoje. Sustiprėjo 
tapatumo jausmas 
darbuotojų ir ugdytinių 
tarpe. 
 
Inicijavau susitarimus 
bendruomenėje dėl 
sporto mokykloje 
vykstančių veiklų 
viešinimo facebook 
platformoje ir mokyklos 
tinklapyje. Patobulinta 
internetinė sporto 
mokyklos svetainė, 
praplėstas teikiamos 
informacijos apie 
mokyklą srautas. 

1.3. Plėsti 
bendradarbiavimą 
su Pasvalio rajono 
ugdymo 
įstaigomis. 

Bendradarbiavimas 
su Pasvalio rajono 
ugdymo įstaigomis 
išnaudojant turimas 
sporto bazes. 
 

Iki 2021 m. lapkričio 
12 d. pasirašytos dvi 
bendradarbiavimo su 
Pasvalio rajono BU 
mokyklomis sutartys. 

2021 m. lapkričio 8 d. 
pasirašiau 
bendradarbiavimo sutartį 
su Pasvalio r. Krinčino 
Antano Vienažindžio 
progimnazija. 
2021 m. gruodžio 7 d. 
pasirašiau 
bendradarbiavimo sutartį 
su Panevėžio profesinio 
rengimo centro 
Joniškėlio Igno Karpio 
žemės ūkio padaliniu. 



2021 m. gruodžio 13 d. 
pasirašiau 
bendradarbiavimo sutartį 
su Pasvalio Lėvens 
mokykla. Praplėstos 
bendradarbiavimo su 
kitomis rajono 
mokyklomis galimybės. 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  
2.1.  

3. 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. Patvirtinau naujas tvarkas: 
3.1.1.Direktoriaus 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. 
DV-65 patvirtinau Kvalifikacijos tobulinimo tvarką; 
3.1.2.Direktoriaus 2021 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 
DV-72 patvirtinau Smurto ir patyčių prevencijos ir 
intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašą; 
3.1.3.Direktoriaus 2021 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 
DV-79 parengiau ir patvirtinau Tarnybinių automobilių 
įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisykles. 

3.1.1.Užtikrinamas atsakingas lėšų, skirtų 
kvalifikacijos tobulinimui panaudojimas. 
Mokytojai planuoja kvalifikacijos 
tobulinimą, atsižvelgdami į strateginius 
mokyklos tikslus. 
3.1.2.Atsirado mokyklos bendruomenės 
susitarimai dėl pagalbos asmenims, galimai 
patyrusiems smurtą ar patyčias. Užtikrintas 
mokinių saugumas mokykloje. 
3.1.3. Pagal taisyklėse nustatytą tvarką 
naudojami tarnybiniai automobiliai, 
nustatyta automobilių naudotojų 
atsakomybė ir atskaitomybė. 

3.2. Teikiau siūlymus Steigėjui dėl Pasvalio sporto 
mokyklos turto nuomos ir teikiamų paslaugų įkainių 
padidinimo. Numačiau galimybes padidinti paslaugų 
spektrą Pasvalio sporto mokykloje ir padidinti 
surenkamas specialiąsias lėšas.  

2021 m. gruodžio 22 d. Pasvalio rajono 
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-246 
patvirtinti nauji Pasvalio sporto mokyklos 
turto nuomos, teikiamų paslaugų įkainiai. 
Atsirado naujų paslaugų, kurios pritrauks 
klientų į baseiną ir į sporto areną. Padidinus 
mokesčius, į mokyklos biudžetą bus surinkta 
daugiau spec. lėšų. 

 
4. 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.    
 

 


