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2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

1. Sporto mokymo įstaigos vizija (3–4 metų perspektyva, vadovaujantis bendrosiomis 

sporto mokyklos plėtros tendencijomis). 

Kauno sporto mokykla „Gaja“ (toliau –Sporto mokykla) įsteigta Kauno miesto 

savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. T-486 „Dėl sutikimo reorganizuoti 

Kauno sporto mokyklą „Gaja“ ir Kauno „Jaunalietuvių sporto organizacijos“ mokyklą. Sporto 

mokykla veikia nuo 2016 m. kovo 1 d. Pagrindinė  Sporto mokyklos veiklos sritis – sportas.  

 Sporto mokykla „Gaja“, būdama Kauno miesto biudžetinė įstaiga,  įgyvendina 

miesto vizijos „Kaunas – tvarus ir pilietiškas miestas, tai laimingų žmonių namai“ 

strateginiame plėtros plane numatytą, vieną iš  prioritetų - „Sumanios ir pilietiškos visuomenės 

ugdymas“.  Pagrindiniai tikslai – plėtoti kūno kultūrą ir sportą šiose sporto šakose: 

badmintono, bokso, dviračių sporto, dziudo, fechtavimo, graikų – romėnų imtynės, 

orientavimosi sporto, laisvųjų imtynių, stalo teniso, sunkiosios atletikos, šachmatų, šaškių, 

šaudymo sporto, šaudymo iš lanko, tekvondo; sudaryti sąlygas visų socialinių grupių 

įsitraukimą į sporto veiklą, dalyvauti organizuojant miesto, Lietuvos, tarptautinius ir kitus kūno 

kultūros ir sporto renginius bei varžybas; tobulinti sportui  gabaus jaunimo atrankos ir rengimo 

sistemą, vykdyti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportininkų optimalų bendrąjį ir specialųjį fizinį 

rengimą, orientavimą į vieną ar kitą sporto šaką; sudaryti sąlygas sportininkams siekti didelio 

meistriškumo, ugdyti talentingus sportininkus. Įgyvendinant Savivaldybės finansuojamų 

įstaigų programą, siekiama gerinti miesto sportinio gyvenimo kokybę, didinti sporto paslaugų 

prieinamumą, plėtoti viešąją sporto infrastruktūrą. 

2. Veiklos analizės rezultatų apibendrinimas (SSGG analizė: stiprybės, silpnybės, 

galimybės, grėsmės). 

 Sporto mokykloje dirba 60 trenerių: 4 turi penktą, 5 - ketvirtą, 27 – trečią, 7 – 

antrą, 8 – pirmą kvalifikacinę kategoriją, 9 treneriai kvalifikacinės kategorijos neturi. 2019 m. 

gruodžio 31 d. mokykloje tarifikuota 109 mokomosios grupės, 1126 sportininkai, kurie lanko 

šiuos skyrius: badmintono 2 grupės 22 sportininkai; bokso 15 gr. 137sp.; dviračių sporto 6 gr. 

50 sp.; dziudo 16 gr. 174 sp.; fechtavimo  7 gr. 66sp.; graikų – romėnų imtynių 8 gr. 72 sp.; 

laisvųjų imtynių 4 gr. 47 sp.; orientavimosi sporto 15 gr. 173 sp.;  tekvondo 2 gr. 27 sp.; šaškių 
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1 gr. 13 sp.; šachmatų 9 gr. 93 sp.; šaudymo sporto 11 gr. 107 sp.; šaudymo iš lanko 2 gr. 

22 sp. Dešimt sportininkų: badmintono - Vytautė Fomkinaitė, boksininkai Eimantas Stanionis, 

Paulius Zujevas, Edgaras Skurdelis, Vytautas Balsys, Algirdas Baniulis dziudo -  Sandra 

Jablonskytė, dviračių sporto - Silvija Pacevičienė, graikų – romėnų imtynių  Eividas 

Stankevičius, stalo tenisininkė Rūta Paškauskienė yra Olimpinės rinktinės kandidatai. 

Olimpinės pamainos sportininkų sąrašuose:  boksininkai Nedas Gudomskas,  Tomas Olberkis, 

Liudvikas Lagunavičius, Gabrielius Savickas,   dziudo – Tadas Čalka, dviračių sporto – Mantas 

Januškevičius, Aristidas Kelmelis, graikų – romėnų imtynių Titas Kerševičius ir Ignas 

Bukauskas, stalo teniso- Medardas Stankevičius. 

Stiprybės: 

1. Gilios sujungtų sporto mokyklų 

tradicijos. 

2. Stabilumas. Pastovus finansavimas 

(savivaldybės biudžetinė įstaiga).  

3. Patyręs vadybinis personalas. 

4. Kvalifikuoti treneriai. 

5. Aukšti sportiniai rezultatai (boksas, 

dziudo, graikų-romėnų imtynės, 

orientavimosi sportas, stalo tenisas,   

šachmatai, šaudymo sportas). 

Silpnybės 

1. Senstantis  trenerių personalas (nėra 

pamainos). 

2. Šiuolaikinių sporto bazių trūkumas. 

3. Varžybų stebėjimas nepatrauklus 

žiūrovams, nes esamos bazės tam 

nepritaikytos. 

4. 14 specifinių sporto šakų 

išsibarstymas po daugelį sporto bazių. 

5. Minimalios galimybės aprūpinti 

talentingus sportininkus šiuolaikiniu 

inventoriumi. 

6. Mažėjantis vaikų domėjimasis kūno 

kultūra ir sportu. 

7. Mažas tėvų aktyvumas nepopuliariose 

sporto šakose.  

8. Rėmėjų nenoras remti biudžetines 

įstaigas. 

Galimybės: 

1. Jaunų specialistų pritraukimas ir jų 

skatinimo programos. 

2. Turimų sporto  bazių atnaujinimas ir 

renovacija. Naujos sporto bazės 

kūrimas. 

3. Rėmėjų paieška. 

4.  Projektų  vystymas ir jų kokybės 

gerinimas 

Grėsmės 

1. Nepakankamas vyriausybės dėmesys 

sportui ir naujų sporto bazių kūrimui 

bei esamų renovavimui. 

2. Nėra aiškios miesto sporto strategijos 

ir sporto šakų plėtotės koncepcijos. 

3. Komplikuota įstatyminė bazė, painūs 

finansavimo mechanizmai. 

4. Sporto mokyklų nušalinimas nuo 
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5. Komunikacija socialiniuose  tinkluose. 

6. Tarptautinių ryšių plėtojimas ir 

partnerių paieška. 

dalyvavimo sporto federacijų veikloje. 

5. Trenerių trūkumas dėl neefektyvios 

jaunų specialistų apmokėjimo tvarkos. 

6. Universitetuose panaikintas tikslinis 

priėmimas į atskirų sporto šakų 

programas, ko pasėkoje trūksta 

trenerių atskirose sporto šakose. 

7. Didėjanti Lietuvos šeimų migracija. 

Vaikų skaičiaus mažėjimas. 

 

1. Pagrindinės uždavinių įgyvendinimo priemonės tikslams pasiekti: 

Kod
as 

Priemonės, 
veiksmo 

pavadinimas  

Atsakinga
s 

vykdytojas 

Kiti 
vykdytojai 

Įvykdy
mo 

terminai 

Reikalingi 
ištekliai: 
pinigai, 
įranga, 

medžiagos, 
žmonės 

Laukiamų 
rezultatų 

įgyvendinimo 
vertinimo 
kriterijai 

Laukiami 
rezultatai 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Tikslas: Plėtoti kūno kultūrą ir sportą, teikti metodinę ir organizacinę paramą mokymo 
įstaigoms kūno kultūros ir sporto klausimais, sudaryti palankią aplinką mokinių užimtumui, 
tenkinti išskirtinius gabumus, poreikį sportui, sveikatos stiprinimui, dvasinių galių 
puoselėjimui. 
1.1.Uždavinys: Pradinio rengimo grupių komplektavimas, sportininkų atranka. 
1.1.1. Pradinio rengimo 

grupių  patikra ir 
analizė 
 

Z.Darulienė 
I.Navickienė 
V.Šidlauskas 
A.Dambrauskas 
E.Balkūnienė 
 

 Lapkritis 
gruodis 

 Grupių skaičius 
Mokinių skaičius 
Sportininkų kaita 

35 
400 
32% 

1.1.2. Sportininkų 
medicininė patikra 

Treneriai 
 

Sporto 
medicinos 
centras 

nuolat  Pasitikrinusių 
sveikatą 
sportininkų  
skaičius   % 

Užtikrinti 
100 % 
sportininkų 
medicininę 
patikrą 
 

1.1.3. Supažindinti 
sportininkus su 
saugaus elgesio 
taisyklėmis 

Treneriai  nuolat  Sportininkų 
skaičius % 

Užtikrinti 
100 % 
sportininkų 
supažindin
imą. 
 

1.1.4. Organizuoti vaikų  
vasaros poilsio 
stovyklas 

Treneriai  III 
ketvirtis 

Sumanios 
ir 
pilietiškos 
visuomen
ės 
ugdymo 
programos 
lęšos 
Rėmėjų 
lėšos, 

Surengtų 
stovyklų 
skaičius 
 
Moksleivių 
skaičius 
 

 
 
18 
 
 
150 

1.2.Uždavinys: Bendradarbiauti su Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklomis. 
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1.2.1. Kauno miesto 

mokyklų žaidynių 
atskirų sporto šakų 
(badmintono, stalo 
teniso, 
orientavimosi 
sporto, kalnų 
dviračių kroso, 
šaškių, šachmatų, 
šaudymo sp. 
pneumatiniais 
ginklais) varžybų 
surengimas. 

Z.Darulienė 
I.Navickienė 
V. Šidlauskas 
A.Dambrauskas 
E.Balkūnienė 
Atskirų sporto 
šakų treneriai 
– varžybų vyr. 
teisėjai 
 

Sporto 
skyrius, 
Kauno 
Starto 
sporto 
mokykla 

Pagal 
Lietuvos 
mokyklų 
žaidynių 
kalendorinį 
planą 

Sumanios 
ir 
pilietiškos 
visuomen
ės 
ugdymo 
programos 
lęšos 
 

Mokyklų 
skaičius 
 
 
Sportininkų 
skaičius 

80 
 
 
 
570 

1.3.Uždavinys: Gerinti sporto mokyklos įvaizdį, didinti socialinį žinomumą 

1.3.1. Mokyklos veiklos 
propagavimas per 
visuomenės 
informavimo 
priemones 

M.Stundžia 
V.Šidlauskas 
A.Dambrauskas 

Treneriai Nuolat po 
įvykusių 
varžybų 

 Straipsnių 
žinučių 
skaičius 
 

 
40-50 
 
 
 
 

1.3.2. Didinti socialinių 
tinklų lankytojų 
skaičių (Facebook, 
Instagram) 

M.Stundžia 
V.Šidlauskas 

Treneriai 
Sportinin
kai 

Nuolat  Lankytojų 
skaičius 

500 

2.Tikslas: Ruošti sportininkus mokyklos, miesto ir Respublikos rinktinėms 
2.1. Uždavinys: Varžybų organizavimas ir dalyvavimas jose: 
2.1.1. Kauno miesto 

varžybos 
Z.Darulienė 
I.Navickienė 
V.Šidlauskas 
A.Dambrauskas 
E.Balkūnienė 
Treneriai 

 sporto 
skyrius 

Pagal 
varžybų 
kalendorių 

Sumanios 
ir 
pilietiškos 
visuomen
ės 
ugdymo 
programos 
lęšos 
 

Surengtų 
varžybų skaičius 
 
Dalyvių skaičius 
 
 

90 
 
 
5350 

2.1.2. Šalies varžybos Z.Darulienė 
I.Navickienė 
V.Šidlauskas 
A.Dambrauskas 
E.Balkūnienė 
Treneriai 

 sporto 
skyrius, 
Sporto šakų 
federacijos 

Pagal 
varžybų 
kalendorių 

Sumanios 
ir 
pilietiškos 
visuomen
ės 
ugdymo 
programos 
lęšos 

Dalyvių skaičius 
 
Užimtų prizinių 
vietų skaičius 
 
 

1590 
 
 
560 
 
 

2.1.3 Tarptautinės 
varžybos 

Z.Darulienė 
I.Navickienė 

V.Šidlauskas  
A.Dambrauska 
E.Balkūnienė  

 
 

Treneriai 

sporto 
skyrius, 
Sporto šakų 
federacijos 

Pagal 
varžybų 
kalendorių 

Sumanios 
ir 
pilietiškos 
visuomen
ės 
ugdymo 
programos 
lęšos 
Rėmėjų 
lėšos, 
Federacijos 
lėšos 

Dalyvių skaičius 
 
Užimtų prizinių 
vietų skaičius 
PČ 
EČ 
Kitos varžybos 
(taurės ir kt.) 
 
 
 

70 
 
 
 
1 
2 
5 
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2.1.4. Planuotų rezultatų 

vykdymo analizė 
Z.Darulienė 
I.Navickienė 

V.Šidlauskas 
A.Dambrauskas  

E.Balkūnienė 
 
 
 

 01 mėn.  Rezultatų 
įvykdymas % 

80 % 

2.1.5. Mokomosios 
treniruočių 
stovyklos  
(iš jų tarptautinės) 

Z.Darulienė 
I.Navickienė 

V.Šidlauskas  
A.Dambrauskas 

E.Balkūnienė  
Treneriai 

 Pagal 
kalendorių 

Sumanios 
ir 
pilietiškos 
visuomen
ės 
ugdymo 
programos 
lęšos 
Rėmėjų 
lėšos, 
Federacijos 
lėšos 

Stovyklų 
skaičius 
 
 
Dalyvių skaičius 

65 (30) 
 
 
 
580 (130) 

2.1.6. Organizuoti 
sportininkų ir 
trenerių pagerbimą 
ir apdovanojimą 

Z.Darulienė 
I.Navickienė 

V.Šidlauskas  
A.Dambrauskas 

E.Balkūnienė  
 
 

 Po 
pasiektų 
rezultatų 

 Užimtos vietos 
pasaulio, 
Europos 
čempionatuose 

Pasaulio  
1-8 v. 
Europos 
1-6 v. 

2.2. Uždavinys: Trenerių darbo kokybės gerinimas 
2.2.1. Trenerių 

kvalifikacinių 
kategorijų 
vykdymas 

I.Navickienė 
 

Treneriai Po 
pasiektų 
rezultatų  

 Kategorijų 
skaičius 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

 
 
10 
7 
27 
5 
5 
1 

2.2.2. Mokomųjų grupių 
patikra 

Z.Darulienė 
I.Navickienė 

V.Šidlauskas  
A.Dambrauskas  

E.Balkūnienė 

 Lapkritis 
Vasaris 
Gegužė 

 Lankomumas 
Dokumentacijos 
tvarkymas 

Užtikrinti 
sportininkų 
lankomum
ą ir gerą 
dokumenta
cijos 
tvarkymą 

3. Tikslas: Stiprinti materialinę bazę, efektyvinti finansų valdymą, kurti saugią ir jaukią 
mokyklos aplinką, didinti sporto paslaugų kokybę ir prieinamumą. 
3.1.Uždavinys: Gerinti sporto paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą, gerinti darbuotojų darbo 
sąlygas 
3.1.1. Sportinio 

inventoriaus bei 
sporto priemonių 
įsigijimas 

E.Skyrius 
S.Rimkevi 
čienė 

Viešųjų 
pirkimų 
komisija 

II-III 
ketvirčiai 

Biudžeti
nės, 
specialio
sios lėšos 

8000,00  Eur. 
 
 
 

Užtikrinti 
sportininkų 
aukštesnius 
pasiekimus  

3.1.2. Kompiuterinės 
įrangos įsigijimas 
Biuro įranga 

E.Skyrius 
S.Rimkevi 
čienė 

Viešųjų 
pirkimų 
komisija 

II-III 
ketvirčiai 

Biudžeti
nės lėšos, 
specialio
sios lėšos 
 

3000,00 Eur. 
 
 
1800,00 Eur. 

Užtikrinti 
efektyves-
nius darbo 
rezultatus 

3.1.3. Baldų įsigijimas 
 

E.Skyrius 
S.Rimkevi 
čienė 

Viešųjų 
pirkimų 
komisija 

II-III 
ketvirčiai 

Biudžeti
nės, 
specialio
sios lėšos 
 

 2000,00 Eur Darbo 
sąlygų 
gerinimas 
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3.1.4. Sportinės aprangos 

įsigijimas 
E.Skyrius 
S.Rimkevi 
čienė 

Viešųjų 
pirkimų 
komisija 

II-III 
ketvirčiai 

Biudžeti
nės, 
specialio
sios lėšos 

 
 
11000,00 Eur. 

Įvaizdžio 
gerinimas 

3.2.Uždavinys: Plėtoti viešąją sporto infrastruktūrą, gerinti jau turimos sporto bazės būklę. 
 
3.2.1. Pastato, esančio 

Partizanų g.180 
rekonstravimas 

E. Skyrius 
S.Rimkevi
čienė 

Kauno 
miesto 
savivaldy
bė 

I-IV 
ketvirčiai 

Biudžetin
ės lėšos 

Pagal Kauno 
miesto 
savivaldybės 
sprendimą 

Darbo 
sąlygų 
gerinimas 

3.2.2. Einamojo remonto 
darbai Partizanų g. 
180 

E. Skyrius 
S.Rimkevi
čienė 

Viešųjų 
pirkimų 
komisija 

I-IV 
ketvirčiai 

Biudžetin
ės lėšos 

20000,00 Eur Darbo 
sąlygų 
gerinimas 

3.2.3. Ilgalaikio turto 
įsigijimas (sportinis 
inventorius: 
ginklai, dviračiai, 
šaudymo lankai ir 
kt.). 

E. Skyrius 
S.Rimkevi
čienė 

Viešųjų 
pirkimų 
komisija 

I-IV 
ketvirčiai 

Biudžetin
ės lėšos 

37000,00 Eur Darbo 
sąlygų 
gerinimas 

 
PASTABOS: 
1. Priemonė – būdas, veiksmas, reikalingas sporto mokymo įstaigos nustatytam tikslui 

pasiekti. 
3. Rezultatų įgyvendinimo vertinimo kriterijai – realūs, teisingi, išmatuojami, palyginami 

laiko atžvilgiu; aiškiai suformuluoti rodikliai ir jų reikšmės, kurie suteikia informaciją apie vykdomą 
veiklą, leidžia įvertinti planuotos veiklos darbo krūvį, sąnaudas, rezultatus ir naudą. 

4. Rezultatas – tai vykdomos priemonės arba veiksmo padarinys, naudojant išteklius per 
tam tikrą laikotarpį. 
 
 
 
 
     Mokyklos direktorius                              Evaldas Skyrius 
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