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VEIKLOS KONTEKSTAS 

BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos (toliau - Mokykla) tikslas – 

populiarinti lengvosios atletikos sporto šaką, įtraukti į sportinę veiklą kuo daugiau Klaipėdos miesto 

vaikų, užtikrinti kokybišką sportinio ugdymo programos įgyvendinimą, atsižvelgiant į ugdytinių 

individualius gebėjimus ir poreikius; sudaryti sąlygas siekti aukštų sportinių rezultatų lengvosios 

atletikos sporto šakoje bei deramai atstovauti miesto bei Lietuvos Respublikos rinktinėms įvairaus 

masto varžybose.  

Mokykla vykdo formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo sportinio ugdymo 

programas pagal plėtojamą lengvosios atletikos sporto šaką. Mokyklos buveinė – Taikos pr.54, LT-

91183, Klaipėda, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės. 

Mokykla įkurta 2014 m. sausio 2 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. 

rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr.T2-221. Pagal 2017 m. liepos 27 d. Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos sprendimu Nr. T2-190 patvirtintus naujus įstaigos nuostatus, nuo 2018 m. sausio 1 d. 

prasiplėtė Mokyklos veiklos sritys – atsiranda suaugusiųjų švietimas. Mokyklai formuluojami nauji 

uždaviniai: sudaryti sąlygas kūno kultūros ir sporto plėtotei įvairaus amžiaus žmonėms pagal 

pomėgius; pagal papildomas programas organizuoti miesto masinius renginius ir „Sportas visiems“ 

renginius; organizuoti metodinio kabineto veiklą  (sporto paveldo aktualizavimas ir išsaugojimas). 

Mokyklos veiklos programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir lėšų, gaunamų už 

teikiamas paslaugas bei įmokų už neformalųjį ugdymą. Mokyklos veiklą remia auklėtinių tėvai bei 

kiti rėmėjai. 

BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos 2020-2022 metų strateginis veiklos 

planas parengtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos bei Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio 

planavimo dokumentus, įstaigos nuostatus bei bendruomenės poreikius. 

 

01. TIKSLAS. Per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, rengti sportininkus, 

sugebančius atstovauti Klaipėdos miestui ir Lietuvai. 

Per pastaruosius metus keičiasi visuomenės požiūris į vaikų, jaunimo ugdymo ir 

laisvalaikio užimtumą. Fizinis aktyvumas - kūno kultūra ir sportas tampa vis dažnesniu šiuolaikinės 

visuomenės reiškiniu. Aktyvus poilsis, judri ir įdomi veikla mažina psichinį nuovargį, didina ir 

palaiko darbingumą bei gerina fizinę būklę. Sportavimo įgūdžiai turi įtakos gyvenimo kokybei ne tik 

dėl sveikatos pagerėjimo, bet ir dėl sportinės veiklos poveikio bendruomenės solidarumui bei jaunimo 

socializacijai. 

Įgyvendinat numatytą tikslą bus siekiama pritraukti kuo daugiau vaikų sportuoti 

lengvosios atletikos sporto šakoje, užtikrinti kuo geresnes galimybes jų sistemingam meistriškumo 

tobulinimui, kad sportininkai deramai atstovautų miestą respublikinėse varžybose bei Lietuvą 

tarptautinėse varžybose.  
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    Rezultatų vertinimo kriterijai: 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas 

ir mato vienetas 

2019 m. 

(faktas) 

2020 m. 2021 m. 2022 m. 

Pareigybių etatų skaičius 39,5 39,5 40 40 

Trenerių skaičius 19 19 20 20 

Trenerių, turinčių kvalifikacinę kategoriją 

dalis procentais 

89 94 100 100 

Ugdomų sportininkų skaičius 320 320 320 330 

Ugdymo grupių skaičius 38 38 39 40 

Didelio meistriškumo grupių skaičius 5 5 4 4 

Meistriškumo tobulinimo grupių skaičius 15 16 15 15 

Meistriškumo ugdymo grupių skaičius 6 4 7 10 

Pradinio rengimo grupių skaičius  7 9 8 5 

Neformalaus ugdymo grupių skaičius 5 3 4 4 

Sporto paslaugų sutarčių skaičius 33 42 45 50 

Kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius  15 15 18 20 

Sportininkų, dalyvavusių respublikinėse 

varžybose, skaičius 

390 
400 410 420 

Lietuvos čempionatuose iškovotų prizinių 

vietų skaičius 

86 
90 92 95 

Sportininkų, dalyvavusių tarptautinėse 

varžybose, skaičius 

 

46 
50 45 50 

Lietuvos rinktinių narių skaičius 20 20 20 20 

Suorganizuotų varžybų skaičius   16 16 18 18 

Vasaros stovyklose dalyvavusių sportininkų 

skaičius 

30 
60 60 60 

Mokomųjų treniruočių stovyklų skaičius 15 15 15 15 

Aukšto sportinio meistriškumo sportininkų 

skaičius 

9 

 
8 10 10 

Neįgaliųjų ugdymo grupių skaičius 1 1 1 2 

 

01.01.UŽDAVINYS. Teikti kokybiškas neformaliojo ir formalųjį švietimą papildančio 

sportinio ugdymo proceso organizavimo paslaugas. 

 Įgyvendinant uždavinį bus vykdomos šios priemonės: 

01.01.01. Sąlygų sportinio ugdymo organizavimui sudarymas.  

Sportinio ugdymo organizavimas vykdomas vadovaujantis Klaipėdos miesto 

savivaldybės biudžetinio sporto mokymo įstaigų sportinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu 

(toliau – Aprašu). Mokykloje sportuoja tiek mokyklinio amžiaus ugdytiniai (7-19 m.), tiek aukšto 

sportinio meistriškumo sportininkai sulaukę 19 ir daugiau metų atitinkantys Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos nustatytus atrankos kriterijus. Mokykla sieks užtikrinti formalųjį švietimą 

papildančio sportinio ugdymo proceso tęstinumą, nuoseklumą, laipsnišką perėjimą prie aukšto 

sportinio meistriškumo ir profesionalaus sportavimo. Iš viso planuojama suformuoti 38 ugdymo 

grupes pagal įvairias ugdymo programas. 

Siekiant įtraukti į sportinę veiklą kuo daugiau vaikų ir atsižvelgiant į tai, kad kiekviena 

sporto šaka turi savo amžiaus tarpsnių ypatumus, bus palaipsniui didinamas neformalaus ugdymo 

grupių skaičių, kuriose sportuos ugdytiniai nesiekiantys aukštų sportinių rezultatų. Taip būtų 

skatinamas susidomėjimas sportu ir kūno kultūra, sveika gyvensena.  

Maniežo pagrindine arena  bei treniruoklių sale bendram fiziniam pasiruošimui 

naudojasi įvairių sporto šakų atstovai: irkluotojai, orientacininkai, futbolininkai, krepšininkai, 

buriuotojai, rytų kovos menų sportininkai ir kt.  Be to, pagrindinėje maniežo arenoje vyksta dideli 
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sportiniai renginiai, pvz. respublikiniai čempionatai (lengvosios atletikos, imtynių ir kt.), neįgaliųjų 

šventės ir pan.  Dėl kokybiško teisėjavimo, gerų sąlygų sportininkams ir teisėjams sudarymo, jaukios 

ir malonios maniežo aplinkos  Lietuvos lengvosios atletikos federacija kartus su mokykla Klaipėdoje 

vykdo aukščiausio lygio varžybas: Lietuvos čempionatą ir jaunimo pirmenybes; Lietuvos veteranų 

uždarų patalpų čempionatą; Lietuvos universitetų studentų čempionatą. Bus siekiama, kad 2020 

metais šios varžybos taip pat vyktų Klaipėdoje. 

    Planuojama 2020 m. sudaryti 42 sporto paslaugų sutartis su įvairiais klubais, sporto 

organizacijomis, federacijomis ir surinktas lėšas skirti sporto bazės išlaikymui, infrastruktūros 

gerinimui, inventoriaus atnaujinimui. 

01.01.02. Sistemingas mokyklos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. 

Mokyklos administracijos ir pedagoginiai darbuotojai yra kvalifikuoti, didžioji 

dauguma – su aukštuoju specialiuoju universitetiniu išsilavinimu. Su sportininkais dirba 19 trenerių, 

iš jų 9 turi pirmą trenerio kvalifikacinę kategoriją, 5 – antrą, 1 – trečią, 1 – ketvirtą, 1 – šeštą. Pagal 

galiojantį kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašą, treneriai, 

priklausomai nuo turimos kvalifikacinės kategorijos, per metus turi tobulinti savo profesinę 

kvalifikaciją tam tikrą valandų skaičių. Mokyklos administracijai aktualu domėtis darbo teisės, 

viešųjų pirkimų naujovėmis, o treneriams  tobulinti kompiuterinio raštingumo bei atnaujinti 

psichologijos, treniruočių vykdymo metodikos žinias.  

 

01.02.UŽDAVINYS. Sudaryti ugdytiniams sąlygas nuolat tobulinti sportavimo įgūdžius, 

pasirengti varžyboms ir siekti aukščiausių sportinių rezultatų. 

Įgyvendinant uždavinį bus vykdomos šios priemonės: 

01.02.01. Įgūdžių tobulinimas ir varžybinio proceso  organizavimas bei vykdymas. 

Sportininkų dalyvavimas miesto, respublikinėse, tarptautinėse varžybose – vienas iš 

pagrindinių veiksnių sportavimo įgūdžių įtvirtinimui ir aukštų sportinių rezultatų siekimui. Mokykla 

sieks, kad kuo daugiau ugdytinių dalyvautų ne tik miesto, bet ir respublikinėse varžybose. Mokyklos 

sportininkai sudaro įvairaus amžiaus grupių (vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo) miesto lengvosios 

atletikos komandų pagrindą. 

2019 metais tarptautinėse lengvosios atletikos varžybose dalyvavo 46 sportininkai: 3 

sportininkai dalyvavo Europos jaunimo čempionatuose, 2 – Europos žaidynėse; 2 – Pasaulio studentų 

universiadoje; 23 – Baltijos šalių čempionatuose; 6 -Tarptautinėse vaikų varžybose, 10 sportininkų 

dalyvavo įvairiose kitose tarptautinėse varžybose. 

2019 m. iškovotos 86 prizinės vietos Lietuvos čempionatuose: 19 vaikų čempionatuose 

(8 – pirmos vietos, 6 – antros vietos, 5 – trečios vietos); 25 jaunučių čempionatuose (7 – pirmos 

vietos, 7 – antros vietos, 11 – trečių vietų); 19 jaunių čempionatuose (7 – pirmos vietos, 7 – antros 

vietos, 5 – trečios vietos); 8 jaunimo čempionatuose (2 – pirmos vietos, 3 – antros vietos, 3 – trečios 

vietos); 15 Lietuvos čempionatuose (5 – pirmos vietos, 6 – antros vietos, 4 – trečios vietos).  

Nacionalinių rinktinių sąrašuose  2019 m. patvirtinta 20  įstaigos sportininkų. 

   Siekiant, kad aukšto sportinio meistriškumo sportininkai turėtų didesnių galimybių 

dalyvauti tarptautinio lygio varžybose ir čempionatuose, ir toliau sistemingai bus bendradarbiaujama 

su KKSD, LTOK, Lietuvos lengvosios atletikos federacija ir kitomis LR bei tarptautinėmis sporto 

organizacijomis.  

  01.02.02.Sportininkų vasaros užimtumo stovyklos organizavimas ir vykdymas. 

Vasaros poilsio ir sveikatingumo stovyklos kasmet organizuojamos tų metų sporto 

žaidynių dalyviams. 2019 m. vasaros poilsio ir sveikatingumo stovykloje dalyvavo jaunučių ir jaunių 

amžiaus sportininkai respublikinėse varžybose iškovoję prizines vietas. Iš viso 2019 m. stovykloje 

dalyvavo 30 sportininkų. Planuojama, kad  2020 m. Mokykla vasaros poilsio ir sveikatingumo 

stovykla galės paskatinti ne tik jaunučius ir jaunius, bet ir geriausius vaikų amžiaus sportininkus. 

01.02.03. Mokomojo sportinio darbo organizavimas ir aptarnavimas rengiant didelio 

sportinio meistriškumo sportininkus.  

Mokykloje sportuoja 9 aukšto sportinio meistriškumo sportininkai sulaukę 19 ir daugiau 

metų bei atitinkantys Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatytus atrankos kriterijus. 
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Sėkmingam pasirengimui žiemos ir vasaros varžybiniam sezonui svarbus mokomųjų treniruočių 

stovyklų organizavimas. Didelio sportinio meistriškumo grupių sportininkams bei perspektyviems 

meistriškumo tobulinimo ir meistriškumo ugdymo sportininkams, kuriems planuojamos prizinės 

vietos respublikinėse varžybose, vadovaujantis Aprašu ir atsižvelgiant į įstaigos turimas lėšas, bus 

organizuojamos mokomųjų treniruočių stovyklos. 

01.02.04. Sporto prieinamumo didinimas. 

Siekiant mažinti žmonių su negalia socialinę atskirtį, skatinti jų fizinį aktyvumą ir 

integraciją, bus ieškoma galimybių mokykloje formuoti sportuojančių neįgaliųjų grupę. Kadangi 

maniežas nėra pritaikytas žmonių su negalia poreikiams, planuojama kol kas 2019 metais formuoti 

kurčiųjų sportininkų grupę.  

Mokykla planuoja vykdyti tradicinius edukacinius renginius: atviras treniruotes 

Klaipėdos progimnazijų pradinių klasių moksleiviams, kurių metu vaikai bus supažindinami su sporto 

baze ir lengvosios atletikos rungtimis; miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų priešmokyklinių grupių 

vaikams bus surengtas tradicinis renginys „Bėk, šok, mesk“. 

 

02. TIKSLAS. Užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo (-si) aplinką. 

Optimaliam mokomojo sportinio darbo organizavimui būtina užtikrinti saugią ir sveiką 

ugdymosi (-si) aplinką. Atsižvelgiant į lengvosios atletikos sporto šakos specifiką, Mokykla turi 

sudaryti sąlygas sportuoti manieže žiemos sezono metu ir Centriniame miesto stadione vasaros 

sezono metu. 

Mokyklos valdoma sporto bazė – patikėjimo teise perduotas Klaipėdos miesto 

savivaldybės turtas – Lengvosios atletikos maniežas statytas 1976 m. Bendras pastato plotas – 

5073,78 kv. m. Mokykla tvarkydama, remontuodama maniežo patalpas, pirkdama ir atnaujindama 

sportinį inventorių, rungčių sektorius siekia, kad maniežas taptų patrauklus ir saugus tiek sportavimui, 

tiek varžybų vykdymui.  

 

 Rezultatų vertinimo kriterijai: 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 

2019 m. 

(faktas) 

2020 m. 2021 m. 2022 m. 

Įsigyta įvairaus inventoriaus 4 3 2 2 

Įsigyta baldų 1 0 1 1 

Atlikti maniežo dangos pakeitimo darbai, proc. 50 100 0 0 

Sporto bazių nuomos valandų skaičius ugdymo 

procesui 

573 573 580 580 

Sporto bazių nuomos valandų skaičius 

renginiams 

14 14 14 14 

 

02.01.UŽDAVINYS. Gerinti ugdymo(-si) aplinką, aprūpinti reikalingomis tam priemonėmis. 

Įgyvendinant uždavinį bus vykdomos šios priemonės: 

02.01.01. Ilgalaikio turto įsigijimas ir/ar atnaujinimas. 

Siekiant gerinti sportininkų ir trenerių darbo sąlygas bei užtikrinti jų saugumą, įsigyta  

smulkaus sporto inventoriaus. Sportinio ugdymo proceso užtikrinimui bei varžybų organizavimui 

įsigyta rezultatų matuoklė šuoliui į tolį ir trišuoliui, nes pagal IAAF taisykles prie šuoliaduobių turi 

būti rezultatų matuoklė, nurodanti nušoktą atstumą bei ratų tablo, kad būtų galima rodyti nubėgtų ratų 

skaičių varžybų metu. 2019 m. įsigyta rezultatų tablo (1 vnt.), tačiau tinkamam varžybų pravedimui 

dar būti na įsigyti 2 vnt. rezultatų tablo, ką ir planuojama padaryti 2020 metais. Taip pat 2019 metais 

buvo nupirkta nugalėtojų apdovanojimo pakyla. 

02.01.02. Maniežo dangos atnaujinimo darbų vykdymas. 

Maniežo naujos dangos įrengimo darbai atlikti 2007 metais. Dėl intensyvios 

eksploatacijos danga jau yra nusidėvėjusi, vietomis labai korėta, aukščio su kartimi ir šuolio į tolį bei 

aukščio sektorių dangos taip pat yra nudėvėtos, vietomis išsipūtusios. Paklojus naują dangą pagerės 



5 

 

sportavimo sąlygos mokyklos ugdytiniams, mokykla turės galimybę vykdyti aukšto rango varžybas 

ir  čempionatus. 

02.01.03. Sporto bazių poreikio, reikalingo ugdymo procesui bei renginiams 

organizuoti, užtikrinimas. 

Ugdymo proceso užtikrinimui Mokykla balandžio-rugsėjo mėn. planuoja 578 valandas 

treniruočių bei 24 valandas varžybų vykdyti Centriniame miesto stadione, pasirašant paslaugų 

teikimo sutartį su Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centru.  Atsižvelgiant į Centrinio miesto 

stadiono įkainius ir sutartį, Mokykla tikisi, kad 2020 m. sportininkams stadione bus sudarytos sąlygos 

tinkamai sportuoti, naudotis persirengimo kambariais, o varžybų metu stadionas bus tinkamai joms 

paruoštas.  

Vykdant Klaipėdos m. savivaldybės administracijos pavestas miesto sporto renginių 

organizavimo funkcijas Negaliųjų  sporto festivalio vykdymui Mokyklos poreikis Centriniam miesto 

stadionui - 14 valandų.  

 

03. TIKSLAS. Organizuoti sportinius renginius Klaipėdos mieste. 

 Įgyvendinant numatytą tikslą, Mokykla kartu su miesto sporto nevyriausybinėmis 

organizacijomis, miesto sporto mokymo įstaigomis, formaliojo ugdymo įstaigomis ir kitomis sporto 

organizacijomis organizuos kūno kultūros ir sporto renginius Klaipėdos mieste; užtikrins metodinio 

kabineto veiklą: rengs parodas, edukacinius projektus, pasižymėjusių sportininkų (komandų) 

pagerbimą ir pan. 

 

           Rezultatų vertinimo kriterijai: 

Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir 

mato vienetas 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 

Tradicinių sportinių renginių skaičius 7 9 9 9 

“Sportas visiems” renginių skaičius 11 6 6 7 

Edukacinių projektų skaičius 2 3 3 3 

Įgyvendinta Olimpinės dienos programa 1 0 0 0 

 

03.01.UŽDAVINYS. Sportinių renginių skaičiaus didinimas bei jų organizavimo kokybės 

gerinimas. 

Įgyvendinant uždavinį bus vykdomos šios priemonės: 

03.01.01. Sportinių renginių organizavimas propaguojant sporto masiškumą  Klaipėdos 

mieste. 

Propaguojant kūno kultūrą, sportą ir sveiką gyvenimo būdą bei siekiant kuo daugiau 

įvairių socialinių grupių gyventojų įtraukti į sportinius renginius, bus siekiama gerinti miesto sporto 

renginių kokybę, prieinamumą bei aktyvinti jų viešinimą. Planuojama tęsti didelio susidomėjimo 

sulaukusius tradicinius sportas visiems renginius - tradicinis bėgimas Laisvės gynėjų dienai, UNICEF 

bėgimas už kiekvieną vaiką (partneris UNICEF Lietuva), bemotorio transporto propagavimui skirtas 

festivalis „Riedame į vasarą“, Klaipėdos miesto sporto ir užimtumo būrelių pristatymui skirtas 

renginys „Judrioji mugė“, Lietuvos seniūnijų sporto žaidinių atrankinės varžybos bei kiti 

reprezentaciniai renginiai. Žmonių su negalia integracijai į aktyvią sportinę veiklą numatyti trys 

sporto renginiai. Sportininkų namuose visus mokslo metus vykdomos edukacinės veiklos 1-4 ir 5-12 

klasių moksleiviams, rengiamos fotografijų parodos sporto tematika, inicijuojami ir organizuojami 

sportui nusipelniusių žmonių pagerbimo ir apdovanojimo renginiai, atvažiuojamieji seminarai ar 

kursai skirti sporto bendruomenei. Kartu su Adomo Brako dailės mokykla numatoma surengti antrąjį 

edukacinis projektą - mokinių tapybos plenerą "Meno ir sporto savaitė".  

Kartu su partneriais, numatytą organizuoti tiek sportininkų, tiek žiūrovų tarpe didelio 

susidomėjimo sulaukusį, 2019 m. pirmą kartą Klaipėdos Teatro aikštėje organizuotą  renginį 

„Tarptautinis paplūdimio tinklinio turnyras“. Taip pat planuojama Klaipėdos sąjūdžio parke surengti 

antrąjį ekstremalaus sporto festivalį. 
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Mokykla kartu su Klaipėdos miesto moksleivių saviraiškos centru vykdys tradicines 

„Mero taurės“ žaidynes. 

 

03.01.02. Salės futbolo pasaulio čempionato atidarymo renginiai. 

2020 m. rugsėjo 12  - spalio 4 dienomis Klaipėdoje numatoma organizuoti salės futbolo 

pasaulio čempionato atidarymo renginius (programa ir įsipareigojimų apimtys tikslinamos).  

 

VEIKLOS PLANO PRIEDAI 
 

 2020-2022-ųjų metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir 

produkto kriterijų suvestinė, 1 lentelė. 

 

     

Renginių organizatorius                                 Darius Raišutis 

l. a. direktoriaus funkcijas     

 

 
 

 

 

 


