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KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  SPORTO SKYRIUI PRISKIRTOS  

KAUNO SPORTO MOKYKLOS "BANGPŪTYS" 

         (biudžetinės įstaigos pavadinimas) 

 

2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

   
 

   

Metų prioritetinė veikla 
Siekiamas pokytis  

(vertinimo kriterijus, matavimo vienetas) 

Siekiama 

reikšmė 

Sąsaja su įstaigos, savivaldybės ir (ar) kitų 

institucijų / įstaigų planavimo dokumentais, 

kurie lemia įstaigos 

 veiklos prioritetus 
   

1. Sportinio ugdymo kokybės 

gerinimas ir prieinamumo 

užtikrinimas 

Dalyvaujančių ugdymo veikloje 

sportuojančių asmenų skaičius (žm.) 
480 

Kauno miesto savivaldybės 2021-2023 

metų strateginis veiklos planas, Sumanios 

ir pilietiškos visuomenės ugdymo 

programa 

   

Mokyklos auklėtinių, dalyvavusių Europos ir 

pasaulio čempionatuose, skaičius 
40 

   

Iškovotų prizinių vietų visų amžiaus grupių 

Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse ir 

Lietuvos sporto žaidynėse skaičius 
130 

   

Iškovotų prizinių vietų dalis nuo visų galimų, 

atitinkamų sporto šakų prizinių vietų (proc.) 
40% 
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Sporto mokyklos pajamos už teikiamas 

mokamas  paslaugas (eur.) 
31200 

   

Gautos rėmėjų lėšos (eur.) 5000    

Išlaidų, iš Kauno miesto savivaldybės 

biudžeto, vidurkis vienam sportininkui (eur.) 
1760 

   
Išlaidų vidurkis vienam sportuojančiam 

asmeniui (eur.) 
1861 

   

2. Plėtoti viešąją sporto 

infrastruktūrą (Kurti aplinką, 

pritraukiančią daugiau vaikų 

sportuoti) 

Tarptautinius reikalavimus atitinkančios 

irklavimo trasos įrengimas Lampėdžio ežere 

(proc.) 
100% 

Kauno miesto savivaldybės 2021-2023 

metų strateginis veiklos planas, Sumanios 

ir pilietiškos visuomenės ugdymo 

programa    

Pagal parengtą Kauno marių įlankos 

prieplaukos ir buriavimo sporto bazės 

R.Kalantos g. 130, Kaune techninį projektą 

įrengta pontoninė prieplauka laivams (proc.) 

100% 

Kauno miesto savivaldybės 2021-2023 

metų strateginis veiklos planas, Sumanios 

ir pilietiškos visuomenės ugdymo 

programa 
   

Kauno marių įlankos uosto ir buriavimo 

sporto bazės R. Kalantos g. 130, Kaune 

įrengimas (proc.) 
10% 

Kauno miesto savivaldybės 2021-2023 

metų strateginis veiklos planas, Sumanios 

ir pilietiškos visuomenės ugdymo 

programa    

Metiniai savivaldybės biudžeto asignavimai 
 859517,00  eurų, iš jų:  

darbo užmokesčiui – 699382,00  eurų; turtui –  X tūkst. eurų 
   

Veiklos planu prisidedama siekiant šių   

Kauno miesto savivaldybės n – (n + 2) 

metų  

strateginio veiklos plano tikslų ir uždavinių 

Strateginis tikslas -Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymas (kodas 2.), uždavinys - 

Užtikrinti sporto paslaugų kokybę ir prieinamumą Kauno miesto sporto mokyklose (02.02.01) 

   
 

 

 

 

 

 

 

   

   



Veiklos sritis, tema, metinis veiksmas / 

darbas 

Pagrindinis vertinimo kriterijus, matavimo 

vienetas 

Siekiama 

reikšmė 
Atsakingas (-i) darbuotojas (-ai), pareigos 

   

DIDINTI MOKYKLINIO AMŽIAUS SPORTUOJANČIŲ VAIKŲ SKAIČIŲ, UŽTIKRINTI SPORTINIO UGDYMO 

PRIEINAMUMĄ    

I. Mokyklos veiklos populiarinimas, 

įvaizdžio gerinimas: 
      

   
1. Mokyklos internetinio puslapio ir 

Facebook paskyros priežiūra ir nuolatinis 

atnaujinimas. 

Mokyklos Facebook paskyros sekėjų skaičius 

(vnt.) 

950 L.Vytėnienė, S.Petkūnienė 

   

2. Supažindinimo su mokykloje 

kultivuojamomis sporto šakomis užsiėmimų 

organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų 

moksleiviams 

Suorganizuotų supažindinimo užsiėmimų 

skaičius (vnt.) 

15 L.Vytėnienė, treneriai 

   
Užsiėmimuose dalyvavusių moksleivių skaičius  

(žm.) 

120 L.Vytėnienė, treneriai 

   
Užsiėmimų dalyvių, likusių sportuoti mokykloje, 

skaičius (žm.) 

20 L.Vytėnienė 

   

II. Mokyklos sportininkų skaičiaus 

didinimas:  

      

   

 1. Į mokyklos sportininkų sąrašus įtraukti 

visus vaikus, norinčius sportuoti KSM 

"Bangpūtys"                                                                                                                                                                                                                                                            

Naujai priimtų sportininkų skaičius per metus 

(žm.) 150 L.Vytėnienė    
Patenkintų prašymų priimti į mokyklą skaičius 

(proc.) 100 L.Vytėnienė    
Sportininkų kaita (naujai priimtų/išbrauktų 

santykis) (proc.) 
4 

L.Vytėnienė    
Lankančių vaikų skaičius (vidutiniškai per 

mėnesį) (žm.) 480 L.Vytėnienė    

2. Pradinio rengimo grupių komplektavimas 

ištisus metus 

Pradinio rengimo grupių skaičius (vnt.) 26 R.Žentelis, L.Vytėnienė    
Sportininkų, esančių PR grupėse, skaičius (žm.) 230 R.Žentelis, L.Vytėnienė    
Sportininkų dalis pradinio rengimo grupėse 

(proc.) 48 R.Žentelis, L.Vytėnienė  

  

 
3. Įmokų už sporto mokymą surinkimo 

kontroliavimas 

Surinkta įmokų už sporto mokymą suma per 

metus (Eur) 25000 L.Vytėnienė  

  

 
III. Varžybų, stovyklų, skirtų pradinio 

rengimo grupių sportininkams        

  

 



organizavimas, pomėgio ir poreikio 

sportuoti visą gyvenimą diegimas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Organizuoti ir vykdyti vasaros 

mokomąsias sporto stovyklas   

Stovyklų skaičius PR grupių sportininkams (vnt.) 3 R.Žentelis, L.Vytėnienė     
Stovyklose dalyvavusių PR sportininkų skaičius 

(žm.) 100 R.Žentelis, L.Vytėnienė  

  

 

2. Organizuoti varžybas naujai priimtiems 

sportininkams, apdovanoti visus dalyvius 

Suorganizuotų varžybų skaičius (vnt.) 2 L.Vytėnienė     

Dalyvių skaičius (žm.) 60 L.Vytėnienė     
3. Dalyvauti atvirose kitų miestų 

organizuojamose varžybose, sudarant 

galimybę pradedantiesiems varžytis su 

panašaus lygio sportininkais, įgyti 

varžybinės patirties 

Varžybų, kuriose dalyvavo KSM "Bangpūtys" 

pradinio rendimo grupių sportininkai, skaičius 

(vnt.) 10 L.Vytėnienė  

  

 
Dalyvavusių KSM "Bangpūtys" sportininkų 

skaičius (žm.) 

180 

L.Vytėnienė  

  

 

4. Naujai priimtų sportininkų mokymas 

plaukti ir saugiai elgtis vandenyje 

Supažindintų su saugaus elgesio taisyklėmis 

treniruočių metu, sportininkų skaičius (žm.) 

150 Treneriai 

 

  

 

Išmokytų plaukti sportininkų skaičius (žm.) 150 Treneriai     
SUDARYTI SĄLYGAS SPORTININKAMS TOBULINTI SPORTINĮ MEISTRIŠKUMĄ, DALYVAUTI ĮVAIRAUS LYGIO LIETUVOS IR 

TARPTAUTINĖSE VARŽYBOSE GARSINANT KAUNO MIESTĄ IR LIETUVĄ 
   

I. Kelti sportininkų meistriškumą, skatinti 

siekti rezultato: 

      
1. Organizuoti mokomąsias treniruočių 

stovyklas, skirtas pasiruošti įvairių amžiaus 

grupių Lietuvos čempionatams 

Suorganizuotų MTS skaičius (vnt.) 6 R.Žentelis, L.Vytėnienė 
   

Dalyvių skaičius (žm.) 140 R.Žentelis, L.Vytėnienė 
   

2. Dalyvauti irklavimo kontrolinėse, 

atrankinėse ir komplektuojamose 

varžybose, teikti sportininkų sąrašus sporto 

šakų federacijoms su rinktinių kandidatais 

Į įvairaus amžiaus Lietuvos rinktines patekusių 

sportininkų skaičius (žm.) 40 
R.Žentelis, L.Vytėnienė 

   
Į Olimpinės pamainos sportininkų sąrašą įtrauktų 

sportininkų skaičius (žm.) 11 
R.Žentelis, L.Vytėnienė 

   
Olimpinės rinktinės kandidatų skaičius (žm.) 10 R.Žentelis, L.Vytėnienė 

   

3. Suteikti sportininkams meistriškumo 

pakopų (MP) rodiklius pagal pasiektus 

rezultatus 

Sportininkų, kuriems per metus suteikta MP, 

skaičius (žm.) 
110 

R.Žentelis, L.Vytėnienė 

   

Sportininkų, turinčių MP, dalis tarp visų 

mokyklos sportininkų (proc.) 
50 

R.Žentelis, L.Vytėnienė 

   

II. Organizuoti Kauno m. varžybas bei 

sudaryti sąlygas mokyklos sportininkams   
  

  

   



dalyvauti Lietuvos bei tarptautinėse 

varžybose 

1. Kauno miesto varžybų organizavimas 

Surengtų varžybų skaičius (vnt.) 15 R.Žentelis, L.Vytėnienė 
   

Dalyvių skaičius visose mokyklos organizuotose 

varžybose (žm.) 

800 R.Žentelis, L.Vytėnienė 

   
Dalyvavusių varžybose procentinė dalis nuo visų 

mokykloje sportuojančių sportininkų (visų 

varžybų vidurkis) (proc.) 

50 R.Žentelis, L.Vytėnienė, treneriai 

  

2. Dalyvavimas visų amžiaus grupių 

Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse, 

žaidynėse 

Varžybose dalyvavusių KSM "Bangpūtys" 

sportininkų skaičius (žm.) 

400 R.Žentelis, L.Vytėnienė 

   
Užimtų prizinių vietų skaičius (vnt.) 130 R.Žentelis, L.Vytėnienė 

   
Iškovotų prizinių vietų skaičius nuo visų galimų 

prizinių vietų (proc.) 

40 R.Žentelis, L.Vytėnienė 

   

3. Dalyvavimas visų amžiaus grupių 

Europos ir Pasaulio čempionatuose, 

Olimpinėse žaidynėse 

Dalyvavusiųjų visų amžiaus grupių pasaulio ir 

Europos čempionatuose skaičius (žm.) 

40 R.Žentelis, L.Vytėnienė 

   
Dalyvavusiųjų OŽ skaičius (žm.) 3 R.Žentelis, L.Vytėnienė 

   
Užimtų prizinių vietų skaičius pasaulio 

čempionatuose (vnt.) 

2 R.Žentelis, L.Vytėnienė 

   
Užimtų prizinių vietų skaičius Europos 

čempionatuose (vnt.) 

2 R.Žentelis, L.Vytėnienė 

   
4. Dalyvavimas įvairiose tarptautinėse 

varžybose (Pasaulio taurė, Europos 

žaidynės, universiada ir pan.) 

Dalyvavusiųjų skaičius (žm.) 25 R.Žentelis, L.Vytėnienė 
   

Užimtų prizinių vietų skaičius (vnt.) 3 R.Žentelis, L.Vytėnienė 

   

III. Gerinti trenerių darbo kokybę       
   

1. Kvalifikacinių kategorijų suteikimas 

treneriams 

Trenerių, turinčių kvalifikacines kategorijas, 

procentinė dalis nuo visų mokykloje dirbančių 

trenerių (proc.) 

80 R.Žentelis, L.Vytėnienė 

   

2. Ugdomojo proceso stebėsena ir 

Treniruočių planavimo ir apskaios žurnalų 

patikra 

Per metus patikrintų treniruočių skaičius (vnt.) 540 R.Žentelis, L.Vytėnienė 
   

Tarifikuotų grupėse sportininkų vidutinis 

lankomumas (proc.) 

70 Treneriai 

   
Sportininkų, dalyvaujančių treniruotėse, sveikatos 

pažymų galiojimas (proc.) 

100 Treneriai 

   
Žurnalo savalaikis užpildymas (proc.) 100 Treneriai 

   



3. Trenerių kvalifikacijos tobulinimas 

Trenerių, dalyvavusių seminaruose, tobulinimo 

kursuose, paskaitose sporto tema ir pan., skaičius 

(žm.) 

10 Treneriai, R.Žentelis, L.Vytėnienė 

   

MODERNIZUOTI SPORTO MOKYKLOS VEIKLOS PRIEMONES 
   

I.Darbo kokybės ir saugaus treniruočių 

proceso užtikrinimas: 
      

   

1.Sportinio inventoriaus įsigijimas 

1. Vaikiškos mokomosios baidarės, 6 

Rita Pročkienė pavaduotoja ūkiui, viešūjų 

pirkimų komisija 

   

2. Sportinė vienvietė baidarė 2 
   

3. Dvivietė akademinio irklavimo valtis 1 
   

4. Vienvietė irklavimo valtis 2 
   

5. "Optimist" vaikiškos  jachtos komplektas 2 
   

6. Sporto inventoriaus įsigijimui skirta lėšų dalis, 

tenkanti vienam sportininkui (eurai) 

110 Direktorius R.Vilkas. 

   

2. Saugaus treniruočių proceso užtikrinimas 

1.Katerio įsigyjimas (vnt.) 1   
   

2.Pontoninės prieplaukos remontas  (eur.) 1500,00 J.Alionis inventoriaus meistars, G.Aguonis 

stalis-dailidė.    
3. Irklavimo valčių laikymo-sandeliavimo lauko 

stovų gamyba (vnt.) 

4 S.Skužinskas techninio aptarnavimo 

specialistas, 

 A.Davalis darbininkas    
4.Inventoriaus remontui skirtos lėšos (eur.) 3000 Direktorius R.Vilkas. 

   

II. Internetinio puslapio modernizavimas       
   

1.Elektroninės sportininkų registravimo 

sistemos įdiegimas 

Registravimo sistemai skirtos lėšos (eur.) 500 Direktorius R.Vilkas. 
   

Eletroniniu būdu užsiregistravusių sportininkų 

skaičius(proc.) 

50 Dir. pav. ūkiui R.Pročkienė 

Specialistė L.Vytėnienė    

2.Papildomų funkcijų įdiegimas 

Varžybų kalendoriaus talpinimas svetainėje 

(proc.) 

100 Specialistė S.Petkūnienė, 

   
Virtualaus konsultanto įdiegimas (proc.) 100 Specialistė L.Vytėnienė    

III. Efektivus sporto infrastruktųros 

panaudojimas 

      

   

1. Inventoriaus laikymo paslaugos teikimas 
Gautos pajamos (eur.) 1000 Dir. pav. ūkiui R.Pročkienė 

Specialistė I.Grabnickaitė 

Specialistė L.Vytėnienė 

   
Sudarytų sutarčių skaičius (vnt.) 10 

   

2.Sporto salių bendruomenių poreikiams 

panaudojimas 

Apsilankiusių asmenų skaičius (vnt.) 200 
   

Gautos pajamos (eur.) 1500    

 

  

    



SUDERINTA 
  

    
 


