VILNIAUS MIESTO SPORTO CENTRAS

VILNIAUS MIESTO SPORTO CENTRO
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

VILNIUS
2019

TURINYS:

1. ĮVADAS..........................................................................................................................3
2. APLINKOS ANALIZĖ:
STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS, GRĖSMĖS.....................................................4
3. IŠVADOS........................................................................................................................6
4. VIZIJA............................................................................................................................7
5. MISIJA...........................................................................................................................7
6. VERTYBĖS....................................................................................................................7
7. TIKSLAS........................................................................................................................7
8. PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI........................................................................................7
9. MOKOMASIS - SPORTINIS UGDYMO PROCESAS......................................................8
10. INFRASTRUKTŪRA...................................................................................................15
11. FINANSAVIMAS.........................................................................................................16
12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS...................................................................................16

2

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto sporto centro tarybos
Direktoriaus 2019 m. sausio 7 d.
Įsakymu Nr. V-8
PRITARTA
Centro tarybos protokolu Nr. 2

VILNIAUS MIESTO SPORTO CENTRO
2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
1. ĮVADAS
Sportas užima ypatingą vietą socialiniame ir kultūriniame visuomenės gyvenime. Jis daro
esminį poveikį žmonių gyvensenai. Jeigu sportas deramai integruotas į darniai veikiančią socialinę
pedagoginę sistemą, galima laikyti veiksminga asmenybės ugdymo priemone. Sportinė veikla
sukuria vertybes įvairiais asmenybės lygiais: fiziniu, psichiniu ir dvasiniu. Sportavimo įgūdžiai turi
įtakos gyvenimo kokybei ne tik dėl geresnės sveikatos, bet ir dėl poveikio bendruomenės
solidarumui, jaunimo socializacijai, nusikalstamumo prevencijai asmenybės vertybinei brandai.
Formalųjį švietimą papildantis fizinis ugdymas pagal ilgalaikes programas padeda sistemiškai
plėsti kūno kultūros ir sporto srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius bei suteikti asmeniui
papildomų dalykinių kompetencijų.
VMSC(toliau Centro) 2019 metų veiklos plane numatoma sudaryti sąlygas įvairių socialinių
grupių vaikų ir jaunimo įtraukimui į sporto veiklą, kuri prisidėtų sprendžiant itin svarbius Vilniaus
bendruomenės sanglaudos, gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos stiprinimo, laisvalaikio
užimtumo uždavinius, kartu sudarant sąlygas didelio meistriškumo sportininkų ugdymui.
2019 metų Centro veiklos plano paskirtis- numatyti priemones ir būdus Centro strategijai
įgyvendinti.
Vilniaus miesto sporto centras ( toliau Centras) Įregistruotas Lietuvos respublikos juridinių
asmenų registre 2014 m. gegužės 8 dieną. Vilniaus mieto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-1762
( 2014 m. balandžio 2 d.) sujungė į naują juridinį asmenį : Vilniaus dvikovės sporto mokyklą,
Vilniaus gimnastikos sporto mokyklą, Vilniaus vandens sporto mokyklą, Vilniaus „Sietyno“ sporto
mokyklą, Vilniaus lengvosios atletikos mokyklą, Vilniaus olimpinį sporto centrą. Centras veikia
pagal Nuostatus patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės tarybos tuo pačiu sprendimu. Centro
teisinė forma-biudžetinė įstaiga, veiklos sritis – kūno kultūra ir sportas. Pagrindinės veiklos
kryptys- per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, užtikrinti masiškumą, ieškoti talentingų
sportininkų, sporto ir medicinos specialistų parengtomis ir praktikoje patvirtintomis priemonėmis
rengti sportininkus galinčius deramai atstovauti Centrui, Vilniaus miestui ir Lietuvos Respublikai
olimpinėse žaidynėse, Lietuvos pasaulio ir Europos čempionatuose, kituose respublikiniuose ir
tarptautiniuose renginiuose.
Centre 2445 sportuojančiųjų, kuriems tobulėti padeda 143 treneriai. Centre dirba aukštąjį
sportinį išsilavinimą turinti patyrusių sporto vadybininkų komanda. Veikia 246 mokomosiossportinės grupės, kultivuojama 30 sporto šakų. Centre yra penki sporto šakų skyriai : lengvosios
atletikos, vandens, individualių, dvikovės ir gimnastikos. Pagal šiuos rodiklius Vilniaus miesto
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sporto centras yra didžiausias sporto centras šalyje. Eilė Centro sportininkų gina Vilniaus miesto,
šalies sportinę garbę stambiausiose tarptautiniuose sporto forumuose, Lietuvos olimpinės rinktinės
sudėtyje dalyvauja olimpinėse žaidynėse
2. APLINKOS ANALIZĖ: STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS, GRĖSMĖS
Vilniaus miesto sporto centras moderni, šiuolaikinė miesto sporto organizacija. Kolektyvui
vadovauja kompetentingi savo srities žinovai, mokomąjį – sportinį darbą vykdo patyrę treneriai,
vieni ir kiti vadovaujasi Centro koncepcija. Centro aukščiausias valdymo organas – Centro taryba.
Taip pat Centre savo veiklą vykdo: trenerių taryba, metodinės grupės ir metodinė taryba,
sportininkų taryba, tėvų komitetas. Centre kuriama vidinė juridinė bazė, prisilaikant Lietuvos teisės
aktų. Kiekvienais metais vykdoma tarifikacija, kurios pravedimui didelį dėmesį ir metodines žinias
skiria miesto sporto skyrius. Bendromis pastangomis tarifikacijos lygis gerėja. Mokomasissportinis darbas (treniruotės ir varžybos) vykdomos Vilniaus miesto sporto bazėse. Centras
nuomoja apie 60 sporto bazių ir turi keturias` nuosavas savivaldybės sporto bazes. Atsižvelgiant į
miesto, respublikos, tarptautinius sporto varžybų kalendorius kiekvienais metais sudaromas Centro
sporto šakų varžybų kalendorius. Sportininkai ir treneriai, pagal galimybes, dalyvauja varžybose.
Centre taikomos naujos treniruočių metodikos, treneriai tobulina kvalifikaciją. Centro
administracija ir treneriai bendradarbiauja su Vilniaus Lietuvos sporto šakų federacijomis siekdami
bendrų tikslų įgyvendinimo. Stiprinant Centro kolektyvą ir siekiant prioritetinių tikslų bei keliamų
uždavinių įgyvendinimo Centre formuojamos esminės vertybės, bendri ir vienodi įsitikinimai,
taikoma rezultatų analizė, novatoriškumas, patirties perdavimas, formuojama sporto šakų strategija,
stiprinamas darbas su kitomis organizacijomis, nustatomos sporto šakų ir skyrių plėtotės kryptys.
Centre didelis dėmesys skiriamas subalansuotam sportinių grupių formavimui ir sportiniams
rezultatams. Aukščiausio lygio varžybos, kuriuose dalyvauja Vilniaus sporto centro sportininkai olimpinės žaidynės. 2016 m. Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse gindami Vilniaus miesto ir
Centro sportinį prestižą dalyvavo 14 esamų ir buvusių Centro auklėtinių. Olimpinėms žaidynėms
sportininkus ruošė aštuoni Centre dirbantis treneriai. Du sportininkai : Milda Valčiukaitė (3 v.) ir
Mindaugas Griškonis ( 2 v.) tapo olimpinių žaidynių irklavimo sporto šakos medalininkais.
Ruošiantis 2020 m. XXXII olimpinėms žaidynėms Tokijuje 2018 m. olimpinės rinktinės kandidatų
sąrašuose 19 Centro sportininkų: šeši baidarių/kanojų irkluotojai, penki lengvaatlečiai, du
imtynininkai, du irkluotojai, po vieną šiuolaikinės penkiakovės, gimnastikos, plaukimo ir šaudymo
atstovą. Olimpinės pamainos sąrašuose 30 Centro sportininkų.
Centro jaunieji sportininkai gindami Vilniaus komandos garbę kompleksiniuose Respublikos
renginiuose pastaraisiais metais iškovoja pergales. 2018 m. vykusiuose Lietuvos jaunučių ir sporto
vilčių žaidynėse, kuriose jaunieji sportininkai varžėsi 27 sporto šakose, Vilniaus miesto komanda,
bendroje įskaitoje pirmoje grupėje, surinko 3960 taškus ir nugalėjo kauniečius, aplenkdami juos 904
taškais.
VMSC sportininkai, dalyvaudami 17 sporto šakų varžybose, miestui surinko 2199 taškus (55,53
proc. visų iškovotų taškų). Iš 17 sporto šakų laimėta prieš kauniečius 12 sporto šakų; baidarių
/kanojų, irklavimo, bokso, dviračių, fechtavimo, imtynių, sambo, sportinių šokių, sunkiosios
atletikos, šaudymo iš lanko, šiuolaikinės penkiakovės, triatlono, vandensvydžio,
Centro sportininkai pasiekė du lengvosios atletikos Lietuvos jaunučių žaidynių rekordus ( 2 km.
ėjimas Toma Dailydonytė treneris J. Romankovas ir 100 m. bėgimas Adomas Nekrošius treneriai
V.Kozlov ir P. Žukienė).
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STIPRYBĖS:

Stipri bendruomenė, grindžiama pasitikėjimu ir pagarba, kryptingu darbu siekiant bendrų
tikslų. Bendruomenėje laikomasi vertybinių nuostatų: etikos ir moralės normų.‘
- Didelė individualių sporto šakų pasirinkimo galimybė.
- Parengiami didelio meistriškumo sportininkai: pasaulio ir Europos prizininkai bei olimpinių
žaidynių dalyviai.
- Gilios sporto tradicijos, aukšti sportininkų pasiekimai : irklavime, lengvojoje atletikoje,
šiuolaikinėje penkiakovėje
Diegiama gabių vaikų sportui atrankos sistema.
- Diegiama sporto specialistų motyvavimo sistema. Trenerių dalyvavimas kvalifikacijos
tobulinimo programose.
- Planingas darbas.
- Aukšta trenerių kvalifikacija, jų gebėjimai dirbti nelengvomis sąlygomis, siekiant užsibrėžto
tikslo..
- Stiprėja žmonių noras kultūringam laisvalaikio praleidimui, kas įtakoja sporto plėtrą.
- Didėja tėvų suvokimas apie sporto naudą vaikų sveikatai ir fiziniam pajėgumui.
- Savivaldybės lėšomis baigiama renovuoti vienintelė Centrui priklausant gimnastikos sporto
salė, suremontuota dviračių bazė Naujojoje Vilnioje, įsigyta kokybiško inventoriaus.
- Diegiami nauji sportinio ugdymo organizavimo bendrieji principai pagal veiklos kokybės
indekso reikalavimus ( Centro veiklos kultūra, strategijos valdymas, pagalba auklėtiniams ir
jų tėvams, pasiekimai, ugdymo kokybė, pažangos siekiai, tvarka, ryšiai)
- Kryptinga Centro tarybos veikla.
- Didėjantis Vilniaus m. moksleivių skaičius pirmoje klasėje: 2018 m. – 6700, 2019 m.-7500,
moksleivių.)
-

SILPNYBĖS:

-

Kūno kultūros ir sporto socialinė ir kultūrinė reikšmė nesusiejama su sporto infrastruktūros
objektų atnaujinimu ir statyba;
Bendro lavinimo mokyklose kūno kultūra nelaikoma lygiaverčiu dalyku tarp kitų bendro
lavinimo pamokų. Dauguma mokyklų nevykdo trijų kūno kultūros pamokų per savaitę,
mokinių fizinis pajėgumas blogėja;
Bendro lavinimo mokyklos neturi vieningos mokinių fizinio pajėgumo vertinimo programos,
nesukurta mokinių fizinio pajėgumo elektroninė duomenų bazė, neparengta ir neįdiegta gabių
vaikų sportui atrankos sistema;
Mokomojo proceso vykdymui Centras nuomoja virš 90 proc. bazių. Nėra vieningos sporto
bazių nuomos strategijos;
Lėšų stygius riboja išvykas į planuotas varžybas;
Silpnas ryšys su švietimo ir sporto įstaigomis;
Mieste nėra tarptautinius reikalavimus atitinkančių sporto bazių individulių sporto šakų
atstovams. Mažai skatinamos privačios investicijos į sporto infrastruktūros plėtrą;
Nesukurta sportininkų ir trenerių už ypatingus sportinius pasiekimus materialinio skatinimo
sistema ;

GALIMYBĖS:

-

Plėsti savivaldybės ir sporto institucijų bendradarbiavimą, skatinant sporto šakų plėtojimą,
sporto šakų prieinamumą bei varžybinės veiklos efektyvinimą;
Atnaujinti ir išplėtoti sporto infrastruktūrą užtikrinant gyventojų didesnį fizinį aktyvumą,
sveiką gyvenseną, platesnį vaikų ir jaunimo įtraukimą į sporto šakų organizuotas pratybas;
Sukurti ir išplėtoti viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo sporto srityje sistemą;
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Prisidėti tobulinant viešosios infrastruktūros planavimo ir veiksmų koordinavimo sistemą;
Programų rengimas įvairiems fondams dėl finansinės paramos gavimo;
Bendradarbiauti su bendro lavinimo mokyklomis, teikti metodinę pagalbą atrenkant sporto
talentus, plečiant galimybes moksleiviams pasirenkant sporto šakas;
- Sukūrus ir įdiegus informacinėmis technologijomis grįstą mokinių fizinio pajėgumo
vertinimą iš esmės pagerėtų talentingų sportui vaikų paieškos kokybė.
- Įtraukti į sporto pratybas daugiau jaunesnio amžiaus vaikų.
- Atlikti kasmetinę kokybišką tarifikaciją: formuojant grupes, nustatant trenerių savaitinį
darbo krūvį;
- Reguliariai vykdyti trenerių ugdomojo darbo stebėseną ir vertinti jų darbo rezultatus;
- Plėtoti visų sporto institucijų bendradarbiavimą;
GRĖSMĖS:
-

-

-

-

Centrinių sporto organizacijų susipriešinimas dėl elitinių sportininkų rengimo padarys didelę
žalą visai sporto sistemai ;
Didėjantis trenerių amžius;
Neišplėtota sporto šakų infrastruktūra. Nemažai sporto bazių įranga ir inventorius neatitinka
šiuolaikinių reikalavimų. Savivaldybė per mažai investuoja į individualių sporto šakų bazių
statybą (lengvoji atletika, šiuolaikinė penkiakovė, dvikovės sportas) nerenovuoja senų
pastatų (l. maniežas). Iškils problemos dėl vaikų įtraukties į sportinę veiklą;
Didėjantis vaikų ir jaunimo sergamumas bei prastėjantis fizinis pajėgumas.
Kokybiškų varžybų stoka ir vasaros poilsio stovyklų nebuvimas jauno amžiaus vaikams;
Didėja materialinis ir finansinis atotrūkis nuo šalies didžiųjų miestų. Savivaldybės skiriamos
lėšos formaliajam ir neformaliajam fiziniam ugdymui neleidžia kokybiškai įgyvendinti
ugdymo programų. Procentinis lėšų mažėjimas kūno kultūros ir sporto programoms nuo
bendrojo miesto biudžeto;
Klaidinga koncepcija, kai papildomas ugdymas traktuojamas kaip laisvalaikio pramoga, o ne
kaip formalųjį ugdymą papildantis ugdymas;

3. IŠVADOS
1. Formalusis vaikų ugdymas yra nepakankamas asmenybės raidai. Vis didesnę svarbą įgyja
neformalusis ugdymas, nes jis papildo formalųjį ugdymą alternatyvomis, skirtomis
individualių gebėjimų ugdymui, saviraiškos poreikių tenkinimui, o ypač svarbus yra
išskirtinių gebėjimų vaikams.
2. Būtina sukurti ir įdiegti objektyviais kriterijais grįstą talentingų sportui vaikų paieškos
sistemą, kuri leistų juos atrasti, atpažinti jų išskirtinumą. Reikia sudaryti sąlygas tokių vaikų
savirealizacijai pasirinktoje sporto šakoje.
3. Sportininkų ugdymo sėkmę didele dalimi lems šiuolaikiška materialinė bazė. Todėl Centras
turi pripažinti sporto objektų plėtrą esminiu ugdymo aprėpties ir kokybės veiksniu.
4. Centro veiklos finansavimas įgalins atlikti didelio meistriškumo sportininkų rengimo
standartus atitinkančias veiklas: treniruočių, varžybų, sporto stovyklų, trenerių kvalifikacijos
tobulinimo ir kt.
5. Pasiekti tokį Centro bendruomenės lygį, kad jos dauguma sudarytų apmąstantys, nuolat
tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs treneriai, sporto specialistai.
6. Centro sportininkų tarptautinio lygio pasiekimai didžiulis Vilniaus miesto prestižo didinimas
ir įvairių šalių jaunimo sanglauda.
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7.Glaudesnis bendradarbiavimas su miesto, šalies, tarptautinėmis sporto ir kitomis
organizacijomis.
8. Sporto tradicijų puoselėjimas.
4.VIZIJA
VMSC – didžiausia Lietuvos jaunųjų sportininkų formalųjį ugdymą papildanti neformalaus
ugdymo įstaiga. Ji patraukli sporto šakų įvairove, gera ugdymo kokybe, geba atsakyti į naujus
iššūkius, turi didžiulę socialinę ir ekonominę reikšmę jaunų žmonių sveikatai ir šalies prestižui.
5. MISIJA
Centro misija - ugdyti pilietiškai atsakingą, kūrybingą bei vertybėms imlią sportininko
asmenybę, rūpintis talentingų sportui vaikų paieška, rengti didelio meistiškumo sportininkus,
prisidėti prie Vilniaus miesto socialinės sanglaudos didinimo, darnaus miesto vystymo.
6. VERTYBĖS

ATSAKOMYBĖ – Centro bendruomenei suteikiama visiška veiklos laisvė siekiant nustatytų
tikslų, skatinamas tarpusavio pasitikėjimas, tačiau kiekvienas bendruomenės narys turi būti
atsakingas už savo veiklos rezultatus, numatytų tikslų pasiekimą ir veiklos pasekmes.
NOVATORIŠKUMAS IR NUOLATINIS TOBULĖJIMAS - Centro bendruomenė vertina ir
skatina naujų galimybių įžvalgą, skatinama nuolat tobulėti.
STIPRI BENDRUOMENĖ- Centro bendruomenės stiprumas grindžiamas pasitikėjimu ir
pagarba kiekvienam bendruomenės nariui, dėmesiu jo tobulėjimui, asmenybės raidai, kryptingu
darbu siekiant bendrų tikslų. Bendruomenėje laikomasi vertybinių nuostatų: savidisciplinos,
visuomenės moralės ir etikos normų.
7. TIKSLAS
Per sportą ugdyti jauno žmogaus asmenybę, skatinti jų saviraišką, didinti masiškumą ir
panaudojant pažangiausias ugdymo technologijas, rengti didelio meistriškumo sportininkus,
galinčius deramai atstovauti savo miestą Vilnių, Lietuvos valstybę aukščiausio lygio
nacionaliniuose ir tarptautiniuose sportiniuose renginiuose.
8. PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI
1. Per sportą ugdyti fiziškai ir dvasiškai sveiką bei darnią asmenybę;
2. Vykdyti sportui talentingų vaikų paiešką
3. Vykdyti ugdomąjį treniruočių vyksmą, sporto varžybas, sveikatą stiprinančius renginius, stovyklas;
4. Sudaryti ugdytiniams tinkamas treniruočių ir varžybų sąlygas jų talento atsiskleidimui bei tobulinimui;
5. Rengti sportininkus, galinčius atstovauti savo miestą ir valstybę įvairaus rango varžybose;
6. Glaudžiai bendradarbiauti su mokyklų bendruomenėmis, teikti joms organizacinę, metodinę pagalbą,
prisidėti prie mieste mokiniams organizuojamų varžybų;
7. Tobulinti Centro informacinę sistemą, gerinti viešąją komunikaciją;
8. Prisidėti prie miesto sporto infrastruktūros gerinimo;
9. Suformuoti Centro biudžetą;
10. Rūpintis trenerių ir kitų bendruomenės narių kvalifikacijos kėlimu, bei etinės moralinės kultūros
puoselėjimu.
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9. MOKOMASIS-SPORTINIS UGDYMO PROCESAS
9.1.CENTRO TARYBOS POSĖDŽIAI
Priemonės pavadinimas

Vykdymo data

Atsakingas

9.1.1. Dėl 2019 metų veiklos plano aptarimo.
9.1.2. Dėl Centro finansinio plano tvirtinimo.
I ket.
9.1.3.Teikia miesto kūno kultūros ir sporto skyriui
Centro veiklos metinį planą.
9.2.TRENERIŲ TARYBOS POSĖDŽIAI

Tarybos pirmininkas
Direktorius

9.2.1.Dėl trenerių tarybos 2019m. veiklos plano.
I ket.
9.2.2.Sudaro Centro direktoriaus įsakymu vardinius I ket.
sportininkų sąrašus ir jų priklausomybę Lietuvos
rinktinėms;
9.2.3.Dėl trenerių darbo sąlygų gerinimo;

Pirmininkas
Pirmininkas
Vedėjai

9.2.3.Dėl trenerių kvalifikacijos kėlimo;
1x ket.
9.2.4.Dėl trenerių darbo kokybės gerinimo;
9.2.5. Dėl trenerių etikos ir moralės normų laikymosi 1x ket.
(priekabiavimas, patyčios ir t.t.)
9.3.SPORTININKŲ RENGIMO KOKYBĖS GERINIMAS

Pirmininkas
Pirmininkas
Pirmininkas

9.3.1. Suformuoja 2019 metų. sportininkų rengimo 1 ket.
veiklai atlikti tinkamą biudžetą, atsižvelgiant į
prioritetines sporto šakas.

Pavaduotojas
Vedėjai

9.3.2. Su treneriais aptaria sportininkų
1 x mėn.
rengimo organizacinius, metodinius bei valdymo
efektyvinimo klausimus.

Vedėjai
Treneriai

9.3.3.Rengia ir tvirtina individualius
sportininkų rengimo planus;

metinius 1 ket.

9.3.4. Atsižvelgiant į savivaldybės skiriamas lėšas ir
sporto šakų prioritetus sudaro sportininkų rengimo, 1 ket.
treniruočių stovyklų ir varžybų kalendorinį planą 2019
metams;
9.3.5. 20-24 metų sportininkams, pasiekusiems
atitinkamo lygio rezultatus ir negaunantiems 1 ket.
finansavimo, skiria stipendijas;
2018 m.- 0 Eur; Siektina reikšmė: 2019 m.-30tūkst.
Eur.
9.3.6.Numato premijas sportininkams už pasiekimus
pasaulio ir Europos čempionatuose.
1 ket.
Siektina reikšmė: 2019m.- 20 tūkst. Eur.
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Direktorius

Pirmininkas

Pavaduotojas
Vedėjai
Vedėjai,
Treneriai
Vedėjai
Treneriai

Direktorius

Direktorius

9.3.7.Steigia talentingų sportui jaunuolių grupes (po 20 1 ket.
asmenų) ciklinėse ir dvikovės prioritetinėse
strateginėse sporto šakose. Siektina reikšmė: 2019 m.2 gr.

Vedėjai
Treneriai

9.3.8 Nustato, Centro direktoriaus įsakymu, pedagogų 1 ket.
atlygio valandinius tarifinius koeficientus;

Pavaduotojas
Vedėjai

9.3.9. Parengia metinio ciklo sportininkų treniravimo 1 ket
modelį, apibrėžiant treniruočių krūvio apimties,
intensyvumo ir varžybinės veiklos parametrus;

Treneriai,
Metodininkas

9.3.10.Užtikrina sportininko veiklos kokybišką Nuolat
materialinį techninį ir informacinį aprūpinimą;

Pavaduotojas
Vedėjai
Treneriai

9.3.11. Analizuoja sudarytų sportininkams sąlygų Nuolat
atitikimą aukštiems rezultatams pasiekti;

Vedėjai
Treneriai.

9.3.12.Atnaujina ugdymo programas, diegia metodines Nuolat
naujoves.

Metodininkas
Treneriai

9.3.13. Tobulina ugdymo turinio planavimą;

Metodininkai
Treneriai

Nuolat

9.3.14. Sudaro sąlygas atsiskleisti ir plėtoti savo Pagal atskirą
gebėjimus įvairaus pajėgumo sportininkams.
planą
Siektina reikšmė: 2019 m.- 10 varžybų per metus;

Vedėjai
Treneriai

9.3.15.Parengiama gabių sportui
kriterijai ir programa.
Siektina reikšmė: 2019 m.- 16

Vedėjai
Metodininkai

vaikų

atrankos

9.3.16. Parengiami meistriškumo ugdymo grupių 1 ket.
kontrolinių rodiklių reikalavimai;

Vedėjai
Metodininkai

9.3.17.
Komplektuoti
mokomąsias
grupe 1 ket.
vadovaujantis bendrais Centro sportininkų ugdymo
principais;
9.3.18. Rengia treniruočių proceso
valdymo IX mėn.
dokumentus,
tobulina
jų
įgyvendinimo
administravimą;

Treneriai
Vedėjai

9.3.20.
Organizuoja
sportininkų
kooperuotomis
sporto
organizacijų
priklausomai nuo sporto šakos specifikos
meistriškumo;

Pavaduotojas
Vedėjai
Treneriai
Pavaduotojas
Vedėjai

rengimą IX mėn.
lėšomis,
rango ir
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Pavaduotojas
Vedėjai

9.3.21. Organizuoja ir dalyvauja varžybose;

Pagal kalendorinį Vedėjai
planą
Treneriai

9.3.22.Rengia ir tvirtina trenerių, ir sportininkų Nuolat
licencijavimo
dokumentus
kvalifikacinėms
kategorijoms įgyti

Vedėjai
Treneriai
Direktorius

9.3.23.Teikia siūlymus Vilniaus miesto tarifikacinei Nuolat
komisijai dėl Centro trenerių darbo krūvio tvirtinimo;
9.3.24. Sudaro sąlygas neįgaliųjų sportavimui
Nuolat
9.3.25 Komplektuoja pradinio rengimo grupes pagal IX mėn.
parengtą atrankos kriterijų programą

Vedėjai, treneriai,
metodininkai

9.4 VAIKŲ, JAUNIMO SVEIKATINIMAS IR SOCIALIZACIJA
9.4.1 Užtikrina kokybišką
priežiūrą;

sportininkų sveikatos Nuolat

Gydytojas
Treneriai

9.4.2.Numatyti
sportininkams
reabilitacines Nuolat
priemones, tikslu apsaugoti juos nuo persitreniravimo
ir organizmo išsekimo;

Gydytojas
Treneriai

9.4.3. Didina vaikų ir jaunimo užimtumą bei
socializaciją:
a) organizuoja vasaros poilsio ir sporto stovyklas;
VII-VIII mėn
Siektina reikšmė: 2019m. - PR grupėse - 2 stovyklosper metus; MU grupėse- 2 stovyklos per metus;
b) tobulina sveikos gyvensenos įgūdžius, rengia ir
įgyvendina sveiką gyvenseną propaguojančias
programas;
Siektina reikšmė: 2019 m.- 1programa;
c) rengia žalingų įpročių prevencines programas ir jas
įgyvendina (rūkymas, alkoholis, narkotinės medžiagos,
patyčios ir t.t)
Vertinimo kriterijai:
Siektina reikšmė; 2019m.- 1programa;
d) formuoja sportavimo visą gyvenimą įpročius;

Pagal atskirą
planą.

Pagal
planą

Treneriai

Pavaduotojas
Gydytojas
Treneriai

Pavaduotojas
Gydytojas
atskirą Treneriai

Nuolat

Treneriai

9.4.5 Užtikrina sveikas ir sąžiningas
Nuolat
sportavimo bei varžymosi sąlygas, prisilaikant
Pasaulio antidopingo kodekso reikalavimų
Nuolat
9.4.6.Siekia sportininkų atsakomybės ir sąmoningumo
dalyvaujant sporto medicinos centro kompleksiniuose
tyrimuose;

Treneriai

10

Treneriai

9.5. UGDOMOJO PROCESO ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA
9.5.1.Vykdo pedagoginės veiklos priežiūrą sutinkamai Nuolat
su Centro tikslais, uždaviniais ir laukiamais sportiniais
rezultatais;

Administracija

9.5.2. Centro veikloje vadovaujasi naujaisiais Nuolat
Vyriausybės, Savivaldybės nutarimais ir kitais
teisiniais dokumentais

Pavaduotojai
Vedėjai
Treneriai

9.5.3. Kontroliuoja trenerių mokomojo –sportinio Nuolat
darbo planavimo ir apskaitos žurnalų kokybišką
pildymą;

Vedėjai
Metodininkai

9.5.4. Vykdo trenerių ugdymo proceso stebėseną ir Nuolat
vertina jų darbo rezultatus;

Vedėjai
Metodininkai
Specialistai

9.5.5. Siekia, kad Centro veiklos tikslai, uždaviniai ir Nuolat
funkcijos, rengiant sportininkus, atitiktų Europos
Sąjungos sporto plėtros politiką.;

Administracija
Vedėjai
Treneriai

9.6.ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
9.6.1. Skatina trenerius nuolat gilintis į inovatyvias Nuolat
sportininkų treniravimo technologijas bei rūpintis savo
pedagoginiu, psichologiniu išprusimu.
Pagal atskirą
9.6.2. Organizuoja švietėjiškus renginius su planą
sportininkais ir treneriais dėl dopingo ir kitų
draudžiamų
preparatų
naudojimo.
Siektina
reikšmė:2019m.- 2;

Treneriai

9.6.3. Formuoja
olimpizmo vertybines nuostatas Nuolat
jaunųjų sportininkų rengimo sistemoje;

Treneriai

9.6.4. Gerina sportininkų teorinį pasirengimą, Pagal atskirą
suteikiant jiems daugiau fiziologinės, psichologinės ir planą
pedagoginės srities žinių, organizuoja tokio pobūdžio
renginius, Siektina reikšmė:2019m.- 1;

Pavaduotojas
Vedėjai

9.6.5. Stiprina pasitikėjimą treneriais ir jų pasitikėjimą Pagal
savimi:
planą
a) pozityvios informacijos apie trenerį ir jo veiklos
rezultatus sklaida;
Siektina reikšmė:2019m.- 4;
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Pavaduotojas
Vedėjai

atskirą Vedėjai
Trenerių taryba

b) motyvavimas rinktis karjerą Centre didinant
pasitikėjimą sportininkų ugdymu ir ugdymo sąlygų
gerinimu, finansiniu skatinimu.
Siektina reikšmė: skatinimo programa.
9.6.6.
Sudaro
galimybes treneriams,
sporto Pagal
specialistams,
vadybininkams
nuolat
tobulinti planą
kvalifikaciją, pozityvios patirties perėmimą šalyje ir
užsienyje:
a)
sudaroma
galimybė
treneriams
tobulinti
kvalifikaciją įvairiomis formomis: seminaruose,
konferencijose,
mini
mokymuose,
ugdomojo
vadovavimo mokymuose, stažuotėse Lietuvoje ir
užsienyje;
Siektina reikšmė: 2019 m. Lietuvoje – 5; užsienyje –
3;
b) sudaroma galimybė kelti kvalifikaciją sporto
specialistams ir vadybininkams;
Siektina reikšmė: 2019 m.- 3;

atskirą Direktorius
Vedėjai

c) efektyvinti trenerių darbą;
Siektina reikšmė:2019 m. – metodinių naujovių sklaida
– 4; treniruočių stebėsena ir aptarimas – 35;
9.7. UGDYMO KULTŪRA
9.7.1.Susitariama dėl Centro raidos krypties, jos IX mėn.
principų ir jų laikymosi;

Direktorius

9.7.2. Įgyvendina Centro padalinių veiklos stebėseną ir Nuolat
vertinimą;

Direktorius

9.7.3.Užtikrina, kad Centras be kliūčių naudotųsi
visomis integruotų informacinių valdymo sistemų II ket.
galimybėmis.
Siektina reikšmė:2019m.- diegti naujas IT ir gerinti jų
vartojimo kultūrą

Direktorius

9.7.4. Privačių lėšų paieška;
III ket.
2019 m .pilnai užbaigti tėvų mokesčių už vaikų
papildomą neformalųjį ugdymą atsiskaitymo per e.
bankininkystę programą.

Vedėjai
Treneriai

9.7.5.Viešai skelbia ataskaitas
pasiektus rezultatus;
Vertinimo kriterijai:
Siektina reikšmė:2019 m.- 2;

Direktorius

visuomenei

apie VI ir XII mėn.

9.7.6. Centro savivaldos struktūrų ir lyderystės
12

sąveika;
Siektina reikšmė:2019 m. – bendri posėdžiai – 10.

1x ket.

Direktorius
Pavaduotojai

9.7.7. Sudaro galimybę dalyvauti įvairioms interesų Pagal atskirą
grupėms reikšti savo nuomonę ir daryti įtaką planą
sportininkų rengimo tobulinimui per viešas diskusijas;
Siektina reikšmė: 2019 m.- 2
9.7.8.Nuolat renka, atnaujina ir viešina informaciją Pagal
apie Centre vykdomas veiklas;
planą
9.7.9. Stiprina bendradarbiavimą su savivaldybės,
Centro ir mokyklų organizacijomis bei mokinių tėvais:
a) teikia informaciją tėvams apie jų vaikų sportinius
pasiekimus;
b) teikia informaciją mokykloms apie jų mokinių
sportinius pasiekimus;
c) organizuoja susitikimus su mokytojas ir tėvais.
Siektina reikšmė: 2019 m.- 4;
9.7.10.
Organizuoja
renginius
telkiančius
bendruomenę ( šventės, išvykos, diskusijos ir kt.)
Pagal
planą
9.7.11.Skatina Centro darbuotojus ir sportininkus
dalyvauti miesto bendruomeniniuose ir edukaciniuose Pagal
projektuose.
planą
Siektina reikšmė:2019m. – 3
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Pavaduotojas
Vedėjai

atskirą Pavaduotojas
Vedėjai
Vedėjai
Treneriai

atskirą Administracija
atskirą Administracija

9.8.TARPINSTITUCINIS BENDRDARBIAVIMAS
9.8.1. Stiprina Centro ir savivaldybės partnerystę Nuolat
sporto infrastruktūros ir sporto renginių organizavimo
klausimais;

Administracija

9.8.2. Rengia ir teikia sporto institucijoms Nuolat
dokumentus, reglamentuojančius Centro veiklą;

Administracija

9.8.3 Stiprina ryšius su valstybinėmis institucijomis ir Nuolat
nevyriausybinėmis sporto organizacijomis:
a) sudaro bendradarbiavimo sutartis;
Siektina reikšmė: 2019 m.- 2;
b) rengia projektus ir paraiškas finansinei paramai
gauti.
Siektina reikšmė:2019 m.- 2;
9.8.4.Dalyvauja šalies ir Vilniaus miesto įvairių Pagal poreikį
komisijų ir darbo grupių veikloje;

Administracija

9.8.5. Tobulina informacinę sistemą, nuolat rūpinasi Nuolat
Centro įvaizdžiu;

Direktorius

Administracija

9.9.ŪKINĖ VEIKLA IR RAŠTVEDYBA
9.9.1. Laikosi higienos normų, teisės aktų reikalavimų, Nuolat
užtikrinančių sveiką, saugią ugdymosi ir darbo
aplinką;
Nuolat
9.9.2. Rūpinasi sportininkų, trenerių, administracijos
socialinėmis reikmėmis, sportinio
inventoriaus
įsigijimu;
Nuolat
9.9.3. Kontroliuoja darbo saugos reikalavimų
vykdymą;
Nuolat

Pavaduotojas
Vedėjas
Pavaduotojas

Pavaduotojas
SekretorėReferentė

9.9.4. Organizuoja ir tvarko raštvedybą, dokumentų Nuolat
įforminimą;
Nuolat

Specialistas

9.9.5. Tvarko darbuotojų personalines bylas;

Nuolat

Finansininkė

9.9.6. Tvarko darbuotojų darbo apskaitos žiniaraščius;

Nuolat

Specialistas

9.9.7. Vykdo darbuotojų atostogų laiko apskaitą;;

Nuolat

Pavaduotojas
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9.9.8. Rūpinasi Centro patalpomis, simbolika, įranga
ir darbo aplinkos gerinimu;
Nuolat
9.9.9. Tvarko Centro 2018m. archyvą;
9.9.10.
Spausdina
įvairius
reglamentuojančius Centro veiklą;

Archyvarė
Sekretorėreferentė

Nuolat
dokumentus,
Pagal
tvarką

nustatytą Pavaduotojas

9.9.11. Užtikrina turto apskaitą, priežiūrą ir tinkamą
naudojimą;

Finansininkė

9.9.12 Įstatymų nustatyta tvarka rengia finansines ir
statistines ataskaitas;

Pavaduotojas

9.9.13. Užtikrina sportininkų saugą treniruočių ir
varžybų metu, įsigyja mikroautobusą vykimui į
varžybas, saugos katerį irklavimui, saugią įrangą
gimnastikai ir įsigyja kito kokybiško sportinio
inventoriaus;
10. INFRASTRUKTŪRA
10.1. Sporto šakų sporto infrastruktūros plėtojimo reikmės 2019m.

Pavaduotojas

10.1.1. 2019 m. gimnastikos sporto salių galutinis Pagal atskirą
remontas ir naujos įrangos įsigijimas.
Planą

Pavaduotojas
Vedėjas

10.1.2. Baidarių/ kanojų sporto bazė prie Žaliųjų --„—
ežerų ( 2019 m. rangovas „ Grinda“)remontas.

Pavaduotojas
Vedėjas

10.1.3. 2019-2020 m. dviračių bazių Karoliniškėse ir --„—
Šeškinėje remontas

Pavaduotojas
Vedėjas

10.1.4. Lengvosios atletikos maniežo rekonstrukcija

Direktorius
Savivaldybė
Direktorius
Savivaldybė
Direktorius
Savivaldybė
Direktorius
Savivaldybė
Direktorius
Savivaldybė

--„—
10.1.5 Lazdynų baseino statybos užbaigimas
10.1.6. Daugiafunkcinio sporto centro statyba

--„—

10.1.7.Irklavimo bazės Žirmūnuose statyba

--„—

10.1.8. Miesto sporto maniežo statyba

--„--
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11. FINANSAVIMAS

11.1 2019-m. biudžeto lėšų poreikis
Eil.

Priemonė

Poreikis Eur

11.1.1

Vaikų ir jaunimo vasaros poilsio ir sporto
stovyklos

37 500

11.1.2. Bazių remontas, projektavimas
11.1.3 Sportinė įranga, sporto inventorius,
priemonės

saugos

300 000
180000

11.1.4

Trenerių, vadybininkų, metodininkų kvalifikacijos
tobulinimas

5 000

11.1.5

Talentingų
ugdymas

100 000

11.1.6
11.1.7

Stipendijos sportininkams
Premijos sportininkams ( iki 23 m.) už pasiekimus
pasaulio, Europos čempionatuose ( I-III vt.
jaunimo, jaunių čempionate)

30 000
20 000

11.1.8

Mokomasis –sportinis darbas

135 000

sportininkų

grupių

steigimas

ir

11.1.9. Viso

907500 ±

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
Sportuojanti visuomenė – tai visuomenė, kurioje kiekvienas asmuo sportuoja visą gyvenimą,
nuolat atsinaujina savo žinias ir gebėjimus, atsižvelgdamas į kintančias aplinkybes ir ateities
iššūkius. Fizinis aktyvumas, sportas turi tapti asmens gyvenimo kokybės dalimi. Prie šios misijos
įgyvendinimo prisidės neformalusis ugdymas vykdomas Vilniaus miesto sporto centre .
Metinis veiklos planas, kaip sudėtinė Centro 2018 – 2020 metų strategijos įgyvendinimo dalis,
sudarys palankias sąlygas per sportą skatinti vaikų ir jaunimo užimtumą, saviraišką, sporto kaip
vertybės pripažinimą, nes sportiškumas yra asmens darnos prielaida ir visuomenės kultūros dalis.
Taip pat sukurs efektyvią talentingų vaikų sportui atrankos sistemą, sudarys jiems tinkamas sąlygas
didelio meistriškumo kėlimui, sporto pasiekimais didins Vilniaus miesto tarptautinį
konkurencingumą.
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Laukiami rezultatai:
1. Pagerins miesto vaikų ir jaunimo gyvenimo kokybę;
2. Sporto infrastruktūros Centre plėtra pagerins miesto vaikams ir jaunimui sportavimo sąlygas bei
galimybes išugdyti daugiau didesnio meistriškumo sportininkų.
3. Objektyviais kriterijais grindžiama atranka įgalins trenerius kokybiškiau suformuoti pradinio
rengimo grupes.
4. Sportininkų skatinimas motyvuos juos siekti didžiausio meistriškumo.
5. Plėtos žmogiškuosius išteklius, sudarys sąlygas treneriams nuolat kelti savo kvalifikaciją,
pozityvios patirties perėmimą šalyje ir užsienyje.
6. Kooperuos savivaldybės biudžeto, tėvų mokesčio ir rėmėjų lėšas.
7. Materialinių ir žmogiškųjų išteklių strateginėms sporto šakoms didinimas sudarys prielaidas
išugdyti daugiau didelio meistriškumo sportininkų.
8. Prevencinių programų įgyvendinimas padės vaikų efektyvesnei socializacijai.
9. Plėtosis tarpinstitucinis bendradarbiavimas su valstybinėmis ir nevyriausybinėmis sporto
organizacijomis.
10. Plėtosis per ugdymo kultūrą Centro bendruomenės glaudesnis bendradarbiavimas su mokinių
tėvais, miesto bendruomene, socialiniais partneriais,
stiprės Centro savivaldos institucijų
tarpusavio sąveika, gerės veiklos viešinimas.
11. Tinkamas finansavimas užtikrins kokybišką užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą.
Metinio plano įgyvendinimo sėkmė didele dalimi priklausys nuo to, kokie asignavimai bus
skirti Centrui iš savivaldybės biudžeto ir gautos lėšos iš kitų fondų.
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