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MARIJANO KAČANOVSKIO  

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2020-01-17 Nr. 2020/1  

Nemenčinė 
 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos (toliau – Sporto mokykla) 2019-2021 strateginio 

plano ir metinės veiklos pagrindinės kryptys: 

1. didinti mokyklos patrauklumą, gerinti jos įvaizdį; 

2. gerinti ugdymo kokybę ir pasiekimus. 

Pirmos krypties įgyvendinimas. 

2019 m. pastatytas Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos administracinis pastatas, 

kurio bendra vertė 800 000,00 € (aštuoni šimtai tūkstančių eurų, 00 ct.), vyksta statybos užbaigimo 

procedūros įforminimas. Kabinetų įrengimui įsigyti baldai ir kompiuterinė įranga, kurių vertė 45 

000,00 € (keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų, 00 ct.). Visi kompiuteriai prijungti prie interneto, 

nuolat atnaujinama kompiuterinė programinė įranga. Organizuodama savo veiklą  Sporto mokykla 

naudojasi įvairiomis IKT priemonėmis: bendruomenės narių informavimas el. paštu, nuolat 

atnaujinamoje internetinėje svetainėje www.sportomokykla.lt talpinama aktuali ir naudinga 

informacija. Informacinės komunikacinės technologijos užtikrina geresnį bendravimą, 

bendradarbiavimą, partnerių paiešką, padeda tobulinti švietimo valdymą, dalyvauti įvairiuose 

projektuose. Nuo 2019 m. sausio mėnesio Sporto mokykla kartu su kitomis Vilniaus rajono 

švietimo įstaigomis pradėjo naudotis Dokumentų valdymo sistema.  

2019 m. sporto inventoriaus įsigyta už 7 739,82 € (septyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt 

devyni eurai, 82 ct.). Sporto mokyklos materialusis turtas 2019 m. sudarė 636 673,50 € (šeši šimtai 

trisdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt trys eurai, 50 ct.).  

Antros krypties įgyvendinimas. 

Sporto mokyklos mokiniai 2019 m. atstovavo Vilniaus rajonui dalyvaudami visų Sporto 

mokykloje kultivuojamų sporto šakų Lietuvos čempionatuose, pirmenybėse, tarptautinėse 

varžybose, Pasaulio jaunimo taurės varžybose, čempionatuose, Europos jaunimo olimpiniuose 

festivaliuose.  

Sporto mokyklos auklėtiniai yra Lietuvos čempionatų, tarptautinių varžybų prizininkai ir 

nugalėtojai. Sporto mokyklos mokiniai garsina Lietuvą ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. 2019 

metais Sporto mokyklos auklėtiniai dalyvavo 27 tarptautinėse ir 55 respublikinėse varžybose. 

Tarptautinėse varžybose iškovojo 23 aukso, 15 sidabro ir 24 bronzos medalius, o Lietuvos 

Respublikos čempionatuose ir pirmenybėse – 55 aukso, 43 sidabro ir 41 bronzos medalius. 

2019 m. parengta 22 Lietuvos biatlono, imtynių,  lengvosios atletikos, slidinėjimo, stalo teniso 

ir žolės riedulio sporto šakų rinktinių kandidatus.  

2019 m. Sporto mokykla organizavo sporto šventes, čempionatus, pirmenybes, varžybas, 

turnyrus ne tik rajono mokiniams, bet Lietuvos ir užsienio sportininkams:  

1. Vilniaus rajono krosą. 

2. Vilniaus rajono slidinėjimo čempionatą. 
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3. Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos mergaičių ir berniukų tinklinio 

čempionatus. 

4. Atvirą Vilniaus rajono jaunių ir jaunučių uždarų patalpų žolės riedulio ir biatlono 

čempionatus. 

5. Vilniaus rajono merginų ir vaikinų tinklinio čempionatus. 

6. Vilniaus rajono Merės taurės tinklinio ir žolės riedulio turnyrus.  

7. Gegužės 1 dieną Nemenčinės mieste vyko V Tarptautinis kalnų dviračių maratonas 

„Wilia“, kurį vykdė Lenkijos dviračių sporto organizacija „Maratony kresowe“, Vilniaus rajono 

savivaldybė ir Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla.  

8. Gegužės 2 d. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos stadione (A. Mickevičiaus g. 

20) vyko Tarptautinės bėgimo varžybos Nemenčinės miesto gatvėmis, skirtos Gegužės 3-iosios 

Konstitucijos dienai paminėti. Varžybas organizavo Vilniaus rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyrius, Vilniaus rajono savivaldybės sporto 

mokykla, Nemenčinės miesto seniūnija bei Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija.  

 Stadione susirinko daugiau nei 200 sportininkų iš Vilniaus miesto, Širvintų, Trakų ir 

Vilniaus rajono. Bėgime taip pat dalyvavo Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro ir 

VšĮ dienos socialinės globos centro „Mes esame“ iš Naujosios Vilnios globotiniai.  

9. Birželio 25-28 dienomis Sporto mokykla vykdė vaikų socializacijos programos ,,Aktyvi 

vasara“ I etapą. Tai - dieninio tipo stovykla, kurios metu užsiėmimai buvo vykdomi Nemenčinės 

K. Parčevskio gimnazijos stadione ir sporto salėje, atviroje biatlono šaudykloje bei Nemenčinės 

miesto apylinkėse. Stovyklos metu treniravosi lengvosios atletikos, slidinėjimo, biatlono ir 

futbolo sportininkai. Buvo organizuojami žygiai dviračiais. Lengvaatlečiai ir futbolininkai 

rengėsi atstovauti Vilniaus rajonui Lietuvos jaunučių ir sporto vilčių žaidynių zoninėse ir 

finalinėse varžybose. Slidininkai ir biatlonininkai vykdė bendrą fizinį ir specialųjį pasirengimą.  

10. Antras socializacijos programos „Aktyvi vasara“ etapas vyko liepos 18-23 dienomis 

Madonoje (Latvija). Vyko lengvosios atletikos, žiemos sporto atstovų parengimas dalyvavimui 

Lietuvos jaunučių ir sporto vilčių žaidynių zoninėse ir finalinėse varžybose, vasaros slidinėjimo 

ir biatlono čempionatuose Ignalinoje ir Madonoje.  

11. Rugsėjo 20 d. Nemenčinės miesto seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybės sporto 

mokykla kartu su Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija organizavo akcijos „Europos 

judumo savaitė“ sporto renginį – dviračių, futbolo ir bėgimo varžybas. 

12. Spalio 19 dieną Nemenčinėje naujai pastatytoje biatlono šaudykloje vyko Atviros 

Vilniaus rajono kroso pirmenybės, kurias organizavo Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, 

sporto ir turizmo skyrius kartu su Sporto mokykla. Varžybose dalyvavo sportininkai iš Vilniaus 

miesto, Trakų, Širvintų, Švenčionių rajonų ir gausus būrys Vilniaus rajono atstovų.  

13. Informacija buvo skelbiama Sporto mokyklos internetinėje svetainėje, portaluose vrsa.lt, 

L24.lt ir Wilnoteka.lt, leidiniuose ,,Kurier Wileński“ ir ,,Tygodnik Wileńszczyzny“.  
 

 

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 Sudaryti sąlygas 

mokytojų 

kompetencijoms 

ugdyti. 

Įgytų gebėjimų ir 

kompetencijų 

taikymas sudarys 

sąlygas siekti 

Visi mokytojai 

dalyvaus bent 

viename 

kvalifikacijos 

Dalyvauta 45 kvalifikacijos 

kėlimo seminaruose - viso 

273,5 ak. val. Pravestos 3 

atviros pamokos, stebėtos 7 
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aukštesnės 

ugdymo kokybės. 

tobulinimo 

renginyje. 

pamokos. Mokytojai dalijosi 

seminaro metu įgytomis 

žiniomis, aptarė pamokas ir 

numatė ugdymo gerinimo 

gaires.   

1.2 Gerinti Sporto 

mokyklos 

edukacines sąlygas, 

infrastruktūrą. 

Gauti higienos 

pasą. Kontroliuoti 

administracinio 

pastato Kalno g. 

16B Nemenčinėje 

statybų eigą. 

Parengti ir 

pateikti 

dokumentus 

higienos paso 

gavimui.  

Atlikti kokybiško 

ir aukščiausio 

lygio sportinio 

inventoriaus 

įsigijimą. Įsigyti 

kompiuterinę ir 

vaizdinę įrangą 

administraciniam 

pastatui įrengti. 

Kokybiškai atlikti 

suplanuotus 

statybų darbus. 

Gautas bent vienas 

higienos pasas 

vykdyti sporto 

užsiėmimus.     

Nupirkti 

kompiuteriai, baldai, 

sporto inventorius.  

Panaudotos visos 

skirtos statybai lėšos. 

2019 m. pateiktos dvi 

paraiškos leidimui – higienos 

pasui gauti Vilniaus r. 

Rudaminos „Ryto“ 

gimnazijoje ir Vilniaus r. 

Zujūnų gimnazijoje. Vyksta 

įstaigų tikrinimo procesas. 

 Įsigytas aukštos kokybės 

sporto inventorius, su kurio 

biatlono, stalo teniso, žolės 

riedulio ir slidinėjimo 

atstovai-sportininkai startavo 

Pasaulio jaunimo biatlono 

čempinate Slovakijoje, 

Europos jaunimo Olimpinėse 

Žaidynėse Sarajeve, Pasaulio 

jaunimo biatlono taurės 

varžybose Norvegijoje, 

Pasaulio slidinėjimo 

čempionate Austrijoje, 

Europos mini jaunučių stalo 

teniso čempionate 

Prancūzijoje, Europos žolės 

riedulio vyrų klubinių 

komandų Chellenge II 

čempionate. Parengta 22 

Lietuvos rinktinių narių, 2018 

metais 17. Tarptautinėse ir 

respublikinėse varžybose 

2019 m. iškovoti 201 

medaliai, 2018 metais -196.  

Įsigyta garso įranga, kuri 

panaudota slidinėjimo, 

lengvosios atletikos, biatlono 

varžybų organizavimui, 

vaizdinė ir garso įranga 

konferencijos salei. Baldai,  

kompiuteriai kabinetų 

įrengimui, baldai ir įranga 

sportininkų patalpų 

įrengimui. 

Nuolat vykdant statybos 

darbų kontrolę buvo pastebėti 

18 netinkamai arba ne pagal 

projektą atlikti darbai, kurie, 

susitarus su rangovu, buvo 

pašalinti.   
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1.3 Atstovauti 

Vilniaus rajono 

sporto mokyklai 

sporto federacijose 

Lietuvoje ir 

užsienyje. 

Atstovauti Lietuvai 

tarptautinėse darbo 

grupėse ir 

renginiuose, 

varžybose, 

festivaliuose. 

Dalyvauti 

tarptautinėse 

darbo grupėse ir 

renginiuose.  

Atrinkti ir siųsti 

komandas bei 

pavienius 

sportininkus į 

respublikinius ir 

tarptautinius 

renginius, 

Pasaulio ir 

Europos 

čempionatus, 

olimpinius 

festivalius. 

Dalyvauta ne mažiau 

kaip 2 

tarptautiniuose 

renginiuose per 

metus. Surengti ne 

mažiau kaip 2 

tarptautiniai 

renginiai – varžybos 

per metus. Ne 

mažiau 2 sportininkų 

dalyvavo Pasaulio ir 

Europos 

čempionatuose, 

olimpiniame 

festivalyje.  

Dalyvavimas posėdžiuose:  

atstovavau Sporto mokyklai 

Lietuvos slidinėjimo ir 

biatlono metiniuose 

konferencijose. Išrinktas į 

Lietuvos biatlono federacijos 

valdybos narius, dalyvavau 5 

posėdžiuose.  

2019 m. balandžio 4 d. 2019 

spalio 29 d.  Varšuvoje 

dalyvavau Asociacijos 

„Vspulnota Polska“ Jaunimo, 

sporto ir turizmo komisijos 

šalies tarybos bei 

Konsultacinės Tarybos 

posėdyje. 2019 m. gruodžio 

1-9 dienomis dalyvavau 

tarptautinėje biatlono 

stovykloje su biatlonininkais 

Viktorija Augulyte ir 

Romualdu Aleksandrovu. 

Dalyvavimas varžybose:  

Dalyvavau pasaulio jaunimo 

biatlono čempionate 

Slovakijoje su sporto 

mokyklos auklėtiniais 

Romualdu Aleksandrovu, 

Nikita Romanovu, Sara 

Urumova bei Viktorija 

Augulyte. Su mokyklos 

sportininkais Emilija Siavro, 

Romualdu Aleksandrovu ir 

Sara Urumova 2019 m. 

vasario mėnesį Lietuvos 

rinktinės sudėtyje dalyvavau 

Europos jaunimo 

Olimpiniame festivalyje 

Sarajevo mieste Bosnijoje ir 

Hercegovinoje. 2019 m. 

gruodžio 9-22 dienomis 

dalyvavau Pasaulio jaunimo 

biatlono taurės varžybose 

Slovakijoje ir Italijoje su 

sporto mokyklos 

biatlonininkais Kamile 

Jakubauskaite, Sara 

Urumova, Viktorija Augulyte 

ir Romualdu Aleksandrovu. 

Sporto mokyklos auklėtinis 

Nikita Romanov Lietuvos 

biatlono rinktinės sudėtyje 

atstovavo šaliai Europos 

biatlono taurės varžybose 
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Austrijoje, Vokietijoje, 

Lenkijoje, Italijoje, 

Norvegijoje ir Suomijoje 

1.4 Tęsti glaudų 

bendradarbiavimą 

su Lietuvos ir 

užsienio partneriais. 

Organizuoti  ir 

dalyvauti 

bendruose 

renginiuose, 

projektuose su 

Lietuvos ir 

užsienio 

partneriais. 

Skelbti 

informaciją 

viešoje erdvėje 

apie bendrus 

projektus, 

renginius. 

Dalyvauta arba 

surengta ne mažiau 

kaip 3 tarptautiniai 

arba šalies projektai, 

renginiai, varžybos. 

Informacija 

paskelbta 

internetinėse 

svetainėse, 

laikraščiuose.   

Spalio 18 d. Lietuvos 

antidopingo agentūra kartu su 

Vilniaus rajono savivaldybės 

sporto mokykla Nemenčinėje 

organizavo švietimo ir 

prevencijos mokymus „Mes 

už švarų sportą“, kuriuose 

dalyvavo Vilniaus r. 

savivaldybės sporto 

mokyklos sportininkai ir 

būsimi Nemenčinės K. 

Parčevskio gimnazijos 

abiturientai. Tęsiamas 

bendradarbiavimas su 

Lietuvos biatlono, šaudymo, 

slidinėjimo, stalo teniso, žolės 

riedulio federacijomis, 

„Vspulnota Polska“, Žyveco, 

Pultusko, Bielsko Biala 

miestais ir Klubu „Baca“ 

Lenkijoje.  2019 m. rugpjūčio 

21 d. sporto mokyklos 

atstovai dalyvavo Pasaulio 

lenkų vasaros žaidynėse 

Gdynės mieste. Lengvosios 

atletikos atstovai dalyvavo 

Žyveco pusės maratono 

bėgime, Kalnų maratone 

„Beskidy 2019“, tinklinio 

turnyre Bielsko Biala mieste 

ir bėgimo, futbolo ir tinklinio 

varžybose Pultusko mieste. 

Surengtos tarptautinės 

tinklinio ir žolės riedulio 

varžybos Vilniaus rajono 

merės taurei laimėti, kuriose 

dalyvavo sportininkai iš 

Lenkijos, Vokietijos. 

Organizuoti  bėgimo, stalo 

teniso, biatlono, slidinėjimo, 

šaudymo, imtynių 

čempionatai ir pirmenybės, 

tarptautinės varžybos, kuriose 

dalyvavo sportininkai iš 

Lenkijos, Latvijos ir 

Lietuvos. 
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Higienos paso leidimo gavimas. Vyksta įstaigų tikrinimo procesas. 
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3. Užduotys ar 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. Įgyta vaizdo įranga: vidaus ir lauko 

stebėjimo/apsaugos vaizdo kameros, vaizdo įrašymo 

įrenginiai, stebėjimo sistemų komplektai. 

Edukacinė erdvė tapo saugesnė. Vaizdo 

įranga suteikia galimybę stebėti pastatą, 

teritoriją šalia jo, šaudyklą, laiptines. 

Apsaugo nuo nepageidaujamų ir įtartinų 

piliečių teritorijoje, vagysčių, 

teritorijoje esančio inventoriaus 

sugadinimo. 

3.2.Parengti ir patvirtinti darbuotojų pareigybių 

aprašymai. Sporto mokyklos direktoriaus 2019-09-

17 įsakymas Nr. V-2019/40. 

Nustatyta darbo apmokėjimo tvarka, 

darbuotojų kategorijos pagal 

pareigybes, nurodytos kiekvienos 

pareigybės apmokėjimo formos 

užtikrina Sporto mokyklos asignavimų 

darbo užmokesčiui racionalų 

panaudojimą. 

 

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.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    

 

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai  

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Švietimo įstaigos struktūros, procesu, išteklių valdymas.  

6.2. Švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo. 

6.3. Bendravimo ir informavimo. 
 

 

 Direktorius Marijan Kačanovski 2020-01-17 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 
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IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Sporto mokyklos taryba pritaria direktoriaus 2019 metų 

ataskaitai (2020 m. vasario 4 d. protokolas Nr. 1) ir siūlo jo veiklą įvertinti labai gerai.  

Įvykdytų užduočių įgyvendinimo sėkmingumą lėmė direktoriaus veikla. Didžiąją dalį siektinų 

rezultatų direktorius įvykdė ir viršijo jų vertinimo rodiklius. Įvykdytos veiklos, kurios nebuvo  

suplanuotos. 2019 m. daug dėmesio buvo skirta bendradarbiavimui su partneriais, kurių dėka 

mokiniai rungtyniavo, bendravo su užsienio sportininkais ir ugdė bendrąsias kompetencijas. 

Veiklų, suplanuotų Sporto mokyklos 2019-2021 metų strateginiame plane, didžiąją dalį pavyko 

įvykdyti. Direktorius įvykdė ir viršijo 2019 metų užduotis bei kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius: 

kasmet labai geri tėvų atsiliepimai apie Sporto mokyklos veiklą, aukšti Sporto mokyklos auklėtinių 

varžybų rezultatai. 

Sporto mokyklos taryba siūlo tęsti numatytų užduočių vykdymą. 

 

Sporto mokyklos tarybos pirmininkas Oleg Romanov 2020-02-04 

____________________                         _________               _________________     __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                             (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

 

______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo 

rodikliai  

9.1. Sudaryti sąlygas 

mokytojų kompetencijoms 

ugdyti. 

Įgytų gebėjimų ir kompetencijų 

taikymas sudarys sąlygas siekti 

aukštesnės ugdymo kokybės. 

Visi mokytojai dalyvaus 

bent viename kvalifikacijos 

tobulinimo renginyje. 

9.2. Gerinti Sporto 

mokyklos edukacines 

sąlygas, infrastruktūrą. 

Gauti higienos pasą. 

Įrengti 1,5 km ilgio asfalto 

dangą prie atviros biatlono 

šaudyklos Kalno g. 16 B, 

Nemenčinėje.  

Parengti ir pateikti dokumentus 

higienos paso gavimui.  

Atlikti kokybiško ir aukščiausio 

lygio sportinio inventoriaus 

įsigijimą. Parinkti rangovą asfalto 

dangos dengimo darbams.  

 

Gautas bent vienas higienos 

pasas, vykdyti sporto 

užsiėmimus.     

Parengta 1,5 km riedslidžių 

trasa, sportininkai gali 

saugiai vykdyti užsiėmimus, 

vykdomos slidinėjimo bei 

biatlono varžybos 

riedslidėmis. 
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9.3. Atstovauti Vilniaus 

rajono sporto mokyklai 

sporto federacijose 

Lietuvoje ir užsienyje. 

Atstovauti Lietuvai 

tarptautinėse darbo grupėse 

ir renginiuose, varžybose, 

festivaliuose. 

Dalyvauti tarptautinėse darbo 

grupėse ir renginiuose.  

Atrinkti ir siųsti komandas bei 

pavienius sportininkus į 

respublikinius ir tarptautinius 

renginius, Pasaulio ir Europos 

čempionatus, olimpinius 

festivalius. 

Dalyvauti ne mažiau kaip 2 

tarptautiniuose renginiuose 

per metus. Surengti ne 

mažiau kaip 2 tarptautinius 

renginius – varžybas per 

metus. Ne mažiau 3 

sportininkų dalyvaus 

Pasaulio ir Europos 

čempionatuose, 

olimpiniame festivalyje.  

9.4. Tęsti glaudų 

bendradarbiavimą su 

Lietuvos ir užsienio 

partneriais. 

Organizuoti  ir dalyvauti 

bendruose renginiuose, 

projektuose su Lietuvos ir 

užsienio partneriais. 

Skelbti informaciją viešoje 

erdvėje apie bendrus projektus, 

renginius. 

Dalyvauti arba surengti ne 

mažiau kaip 3 tarptautinius 

arba šalies projektus, 

renginius, varžybas. 

Informacija bus paskelbta 

internetinėse svetainėse, 

laikraščiuose.   

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. Nepakankamas finansavimas. 

10.2. Nenumatytos aplinkybės, techninės kliūtys, trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas. 

10.3. Žmogiškieji faktoriai – nedarbingumas, kompetencijų stoka. 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos) 

 

Susipažinau. 

 

____________________                 __________                 _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 


