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Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ veiklos 
rezultatų rodiklių įgyvendinimas

 Buriavimo ir irklavimo sporto bazių infrastruktūros
gerinimas.

 Mokyklinio amžiaus sportuojančių vaikų skaičiaus
buriavimo ir irklavimo sporto šakose didinimas,
sportininkų meistriškumo kėlimas bei dalyvavimas
įvairaus lygio Lietuvos ir tarptautinėse varžybose.

 Sporto inventoriaus atnaujinimas.



BĮ Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“ ataskaitinio 
laikotarpio veiklos rezultatai: buriavimo ir 

irklavimo sporto bazių infrastruktūros gerinimas

 Kauno marių įlankos uosto ir buriavimo sporto bazės, R. Kalantos g. 130, įrengimas.

2019 m. gruodžio 12 d.  pasirašyta sutartis dėl techninio projekto ekspertizės atlikimo su UAB „Statybos projektų 

ekspertizės centru“.

 Irklavimo bazės, Gervių g. 5 rekonstravimas.

2019-01-08 pradėti darbai.

Pakoreguotas sklypo detalusis planas, parengta techninio projekto B laida.

Pastatas jau įrengiamas. Pajungtas šildymas, inžineriniai vandentiekio ir kanalizacijos tinklai prijungti prie miesto 

tinklų, įrengti tilteliai, krantinė, baigiamas įrengti kiemas.

 Tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos įrengimas.

2019 m.  Sausio 7 d. pradėti darbai.

Nukastas pusiasalis ir jo dalis pagilinta iki 1,4 m. gylio, iškastas gruntas išvežtas.

Pradėtas ruošti „Tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos įrengimo Kauno miesto Lampėdžio 

karjere techninio projekto“ A laidos projektas, kuriame numatomas iškasamo grunto skandinimas giliausiose karjero 

vietose, karjero batimetrinės nuotraukos ir Poveikio aplinkai atrankos vertinimo ataskaitos parengimas ir jos 

suderinimas su Aplinkos apsaugos agentūra bei Kauno miesto savivaldybės aplinkos apsaugos skyriumi.



BĮ Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“ ataskaitinio laikotarpio 
veiklos rezultatai: mokyklinio amžiaus sportuojančių vaikų 
skaičiaus buriavimo ir irklavimo sporto šakose didinimas, 

sportininkų meistriškumo kėlimas bei dalyvavimas įvairaus lygio 
Lietuvos ir tarptautinėse varžybose

• Kartu su Kauno m. savivaldybe suorganizuota atvirų durų dienos. Su mokykloje
kultivuojamomis sporto šakomis supažindinti Kauno miesto vaikai. Sportuoti
liko 22 vaikai.

• Suorganizuotos ir įvykdytos pagal renginių kalendorių numatytos varžybos
atrinkti ir išvežti, geriausius rezultatus parodę sportininkai į Lietuvos taurės
varžybas, suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų čempionatus ir
tarptautines įvairaus rango varžybas, kur iškovotos 126 prizinės vietos Lietuvoje
bei 50 – Europos ir pasaulio čempionatuose.

1 vieta
34%

2 vieta
42%

3 vieta
24%

Lietuvos čempionatuose iškovotų prizinių 
vietų statistika



BĮ Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“
ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatai: 

sportinio inventoriaus atnaujinimas

Panaudojant Kauno m. savivaldybės lėšas (35666,86 Eur - savivaldybės

lėšos, 6400,00 Eur – mokyklos sukauptos paramos lėšos, 18000,00 Eur

spec. lėšų) įsigytas inventorius:

1. vienvietė akademinė valtis 2 vnt.;

2. dvivietė akademinė valtis 1 vnt.;

3. dvivietė baidarė 1 vnt.;

4. Optimis klasės jachtų komplektai 7 vnt.



BĮ Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“  
finansiniai duomenys



BĮ Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ 
gautas finansavimas pagal finansavimo 
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BĮ Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ 
veiklos duomenys
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BĮ Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ 
lėšų panaudojimo palyginimas
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Diagramos pavadinimas

2019 m. Skirtas finansavimas 2019 m. patikslintas finansavimas gruodžio 31 d. 2019 m. įvykdymas

Darbo užmokestis ir 
socialinis draudimas

Prekės Paslaugos Turto įsigijimas Viso

2019 m. Skirtas finansavimas 654200 32909,7 159936,33 134400 981446,03

2019 m. patikslintas finansavimas gruodžio 
31 d.

654350 32819,7 156958,8 45820 889948,5

2019 m. įvykdymas 637047,54 27556,05 151702,84 45520,77 861827,2



BĮ Kauno sporto mokyklos „Bangpūtys“ 
panaudotų lėšų 2018-2019 m. palyginimas 

(tūkst. Eur)
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2018 – 2019 m. panaudotos lėšos
2018 m. 2019 m.

Darbo užmokestis ir 
socialinis draudimas

Prekės Paslaugos
Turto 
įsigijimas

Viso

2018 m. 592823,81 38350,23 163583,41 118575,84 913333,29

2019 m. 637047,54 27556,05 151702,84 45520,77 861827,2



Planuojami veiksmai ir iniciatyvos ateinančio 
ataskaitinio laikotarpio BĮ Kauno sporto 

mokyklos „Bangpūtys“ veiklos rezultatams 
gerinti

 Teikti kokybiškas paslaugas ir tenkinti Kauno miesto vaikų ir
jaunimo poreikį sportuoti, sudarant sąlygas perimti sportinę patirtį,
plėtojant savo gebėjimus, bendradarbiavimo įgūdžius, stiprinant
ryšius tarp ugdytinių, trenerių, tėvų ir kitų bendruomenių.

Nuosekliai gerinti jaunų trenerių įdarbinimo bei darbo
apmokėjimo galimybes.

 Šiuolaikiškai atnaujinti sporto bazes, inventorių bei gerinti
mokykloje sportuojančių vaikų buitines sąlygas.


