PRITARTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. kovo d. sprendimu Nr. T_________________________Akmenės rajono sporto centro_________________________
(švietimo įstaigos pavadinimas)

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA
2021-03-05 Nr. ________
(data)
________Naujoji Akmenė_________
(sudarymo vieta)
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Akmenės rajono sporto centras organizuodamas ir vykdydamas savo veiklą 2020 m. vadovavosi įstaigos
2020-2022 metų strateginio veiklos planu bei jo tikslais.
1. Tikslas. Plėtoti fizinį aktyvumą ir sportą, sudaryti palankią aplinką bendrojo lavinimo
moksleiviams ir rajono gyventojams fizinio aktyvumo užimtumui

ir sportui bei sveikatos

stiprinimui.
Šis strateginis tikslas yra tęstinis ir ilgalaikis. Kad fizinis aktyvumas ir sportas taptų svarbiu kiekvieno
rajono gyventojo poreikiu, įvairių socialinių sluoksnių gyventojai buvo skatinami būti fiziškai aktyviais
ir sportuoti, siekiama kuo daugiau gyventojų įtraukti į savarankiškus ir organizuotus sporto užsiėmimus,
sportinius renginius visiems, varžybas.
2020 m. Akmenės rajono sporto centro ugdymas dėl paskelbto karantino daugiau nei 5 mėnesius vyko
nuotoliniu būdu. Organizuoti įprastus sporto renginius buvo uždrausta, tačiau tikslui pasiekti buvo įgyvendinti
šie uždaviniai:
•

Organizuoti, vykdyti sportiniai renginiai, varžybos, turnyrai.
• Vykdytos Lietuvos mokyklų žaidynės, Akmenės rajono bendrojo ugdymo mokyklų
moksleiviams.

•

Šio strateginio tikslo pasiekimai buvo vertinami efekto kriterijais:
Organizuotai, reguliariai sportuojančių skaičiumi (sporto centro auklėtinių skaičiumi)

Akmenės rajono sporto centre 2020 metais 17 ugdymo grupių užsiėmimus lankė 247 auklėtiniai. Krepšinio,
futbolo, stalo teniso, bokso ir lengvosios atletikos sporto užsiėmimus vedė 9 mokytojai.
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2 Tikslas. Sudaryti sąlygas visiems norintiems sportuoti, ugdyti talentingus sportininkus,
deramai atstovauti rajoną ir Lietuvą įvairaus rango varžybose.
Tikslui pasiekti numatyti uždaviniai:
• Vykdyti ugdymo procesą pagal neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio
ugdymo sporto krypties programas, suteikiančias papildomą kompetenciją;
• Užtikrinti ugdymo kokybę, stebėti ir analizuoti mokinių pažangą, vykdyti neformaliojo vaikų
švietimo kokybės įsivertinimą;
• Sudaryti sąlygas visiems Akmenės rajone norintiems siekti sportinių rezultatų
nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos;
• Ieškoti tobulesnių skatinimo formų ne tik sportininkams, bet ir juos ugdantiems mokytojams;
• Siekti ir toliau atnaujinti turimas sporto bazes (stadiono bėgimo takų atnaujinimas, lengvosios
atletikos sektorių atnaujinimas, pilnų matmenų futbolo aikštės rekonstrukcija, Naujosios Akmenės
sporto rūmų ir baseino renovavimas), bei ieškoti galimybių statyti naujas.
Šio strateginio plano tikslo pasiekimai buvo vertinami šiais efekto kriterijais:
•

Centro auklėtinių ir grupių komplektų skaičius 2020-2022 m.

Grupės/ mokinių skaičius

Strateginiame plane
Strateginiame
planuotas irveiklos
pasiektas
plane
skaičius
planuotas ir pasiektas
kriterijus
2020 planuotas

2020 pasiektas

8/120

6/97

10/120

9/113

2/32

2/23

PR (pradinio rengimo)/
mokinių skaičius
MU (meistriškumo
ugdymo)/
mokinių skaičius
MT (meistriškumo
tobulinimo)/
auklėtinių skaičius

•
Lietuvos ir tarptautiniuose visų sporto šakų ir amžiaus grupių čempionatuose laimėtų
medalių skaičius;
2020 metais Akmenės rajono sporto centro auklėtiniai dėl karantino neturėjo galimybės sudalyvauti
visuose metų pradžioje numatytuose Lietuvos čempionatuose, todėl ir iškovotų medalių skaičius 2020
metais šiek tiek mažesnis. Lietuvos čempionatuose mūsų auklėtiniai iškovojo 4 medalius.
Arvydas Dainys 2020 m. Lietuvos rajonų jaunimo bokso čempionate, 2020-02.13-15 d.,
Pasvalyje, svorio kategorijoje iki 75 kg. iškovojo I vietą, 2020 m. Lietuvos Jaunimo bokso
čempionate, 2020.02.23-27 d., Panevėžyje, svorio kategorijoje iki 75 kg. iškovojo II vietą.
Austėja Puzonaitė 2020 m. Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos čempionate, 2020-01-18, Kaune, 1000 m.
rungtyje iškovojo III vietą.
Saulė Statkutė 2020 m. Lietuvos vaikų lengvosios atletikos čempionate, 2020-02-29, Panevėžyje, 200 m.
bėgime iškovojo II vietą.
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Investicijos į sporto bazių plėtrą.

2020 metų IV ketv. buvo užbaigtas 2016 metais parengtas sporto paskirties inžinerinio statinio V.
Kudirkos g. 29A, Naujoji Akmenė, supaprastintas rekonstrukcijos projektas. Per tris metus dviem etapais
įgyvendintas futbolo aikštės rekonstrukcijos projektas plačiai atvėrė vartus ne tik Akmenės rajono, bet ir
visai Lietuvos regiono futbolo bendruomenei.
Projektas didžiąja dalimi buvo finansuotas Akmenės rajono savivaldybės lėšomis (404461,21
Eur). Už šią sumą buvo atlikti žemės, grunto paruošimo, elektros galios ir LED apšvietimo instaliacijos
įrengimo, drenažo, lietaus surinkimo, aptvėrimo segmentine tvora, įrengtas elastinis gumos sluoksnis,
dirbtinės dangos montavimo ir užpildo įsigijimo darbai.
Lietuvos futbolo federacija (LFF) pagal dvišalę panaudos sutartį 10 metų laikotarpiui
Akmenės rajono sporto centrui skyrė neatlygintinai valdyti ir naudoti dangą, kurios vertė be PVM 80349,75
Eur. Aikštės išmatavimai 72x109 m. Artimiausios panašių matmenų dirbtinės dangos futbolo aikštės randasi
Mažeikiuose (1) ir Šiauliuose (2).
Akmenės rajono savivaldybė 2020-10-27 pasirašė rangos darbų sutartį pagal kurią buvo
pradėta Naujosios Akmenės sporto rūmų (Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė) rekonstrukcija. Dėl šios
priežasties Akmenės rajono sporto centras treniruoklių salės įrangą perkėlė į sporto centrui pagal panaudos
sutartį priklausiančią bokso salę (Nepriklausomybės al. 17B, Naujoji Akmenė. Šioje salėje atliktas
kosmetinis remontas bei elektros instaliacijos darbai už 456,93 Eur. Patalpos paruoštos treniruoklių salės
paslaugų teikimui.
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____Mantas Mačius____
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