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Įstaigos direktorius – Jolanta Kačerauskienė 

Centro tarybos pirmininkas – Valentinas Jankūnas 

Pagrindinė įstaigos veiklos rūšis – kita sportinė veikla 

Kitos įstaigos veiklos rūšys – pramogų ir poilsio organizavimo veikla, sporto klubų veikla, fizinės gerovės užtikrinimo veikla, sportinis ir 

rekreacinis švietimas, švietimui būdingų paslaugų veikla, vaikų poilsio stovyklų veikla, poilsio sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma 

 

Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centras) tikslas – organizuoti sportininkų pasirengimą deramai atstovauti Jurbarko rajono 

savivaldybei šalies čempionatuose, pirmenybėse bei tarptautinėse arenose. Taip pat vykdyti sveikatingumo ir sportinės veiklos teikiamų paslaugų plėtrą. 

Centre vykdomos dešimties sporto šakų sportinio ugdymo programos: kyokushin karate, krepšinio, šachmatų, lengvosios atletikos, sunkiosios atletikos, 

regbio, sambo, dziudo, futbolo ir rankinio pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir neformalaus sportinio ugdymo. Centras 

organizuoja sportinę veiklą rajone – vykdo įvairių sporto šakų rajono pirmenybes, seniūnijų sporto žaidynes, sveikatingumo renginius, atminimo turnyrus, 

bendradarbiauja su rajono švietimo bei kitomis įstaigomis, sporto klubais, palaiko ryšius su kitų rajonų ir miestų sporto organizacijomis, glaudžiai 

bendradarbiauja su LR atskirų sporto šakų federacijomis. 

2020 m. pandemija pakoregavo sporto pasaulyje vykstančius procesus. Daugelis sporto federacijų negalėjo vykdyti svarbiausių metų renginių, lygos stabdė 

čempionatus, nukeltos Olimpinės žaidynės. Centro kompetentingų trenerių dėka sportininkai ir karantino sąlygomis sugebėjo išsaugoti sportinę formą ir 

dalyvauti sporto šakų varžybose, kurios vyko ne karantino metu. Federacijų suorganizuotuose Lietuvos čempionatuose įvairaus amžiaus grupėse Centro 

sportininkai iškovojo 21 prizinę vietą: 5 ugdytiniai užėmė pirmąją vietą, 6 – antrąją vietą, 10 – trečiąją.  

2020 m. Centras pateikė paraišką Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkursui fizinio 

aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą. Paraiška buvo finansuota, su Švietimo mainų paramos fondu pasirašyta sutartis. Projekto išlaidų 

suma sudarė – 7295,00 Eur. Centro sportininkai dalyvavo 5 dienų stovykloje (fizinio ugdymo veiklose). 



  

Centro paraiška, pateikta Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo konkursui, buvo finansuota, veikloms vykdyti 

skirta - 3022 Eur (Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai dalyvavo 5 dienų dieninėje stovykloje). 

Trečius metus iš eilės bendradarbiaujant su Lietuvos mažojo futbolo asociacija, 2020 m. liepos 11 d. ir 2020 m. rugsėjo 12 d., surengtos Lietuvos mažojo 

futbolo 7x7 čempionato II ir VI etapų varžybos. 

2020 m. rugpjūčio 1 d. pirmą kartą Centras suorganizavo Jurbarko rajono savivaldybės seniūnijų sporto žaidynes Jurbarko miesto Romualdo Marcinkaus 

stadione. XIII Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių II etapas 2020 m. rugsėjo 5 d. (Jurbarko zonos) taip pat vyko Jurbarko miesto Romualdo Marcinkaus 

stadione. 

Antri metai iš eilės Centras vykdė atvirą Jurbarko rajono vaikų ir jaunučių lengvosios atletikos čempionatą (2020 m. rugsėjo 17 d.). 

Centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos regbio federacija, 2020 m. spalio 4 ir 8 dienomis Jurbarko miesto Romualdo Marcinkaus stadione vykdė Lietuvos 

vaikų, jaunučių, jaunių regbio čempionato varžybas.  

2020 m. spalio 7 d. kartu su Jurbarko lopšelio-darželio „Nykštukas“ bendruomene Jurbarko miesto Romualdo Marcinkaus stadione darželinukams buvo 

suorganizuotas bėgimas ,,Mažoji mylia 2020“. 

Pagal Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 3 d. įsakymą Nr. O1-640, gavus lėšų ilgalaikio turtui įsigyti, Centras įsigijo 

Jurbarko miesto Romualdo Marcinkaus stadiono laistymo sistemos įrangą – laistymo vežimėlį su reikalingais priedais. 

 

Informacija apie įstaigos direktoriaus veiklą: 

Informacija apie įstaigos 

direktorių ir jo veiklą 

Vadybinio darbo stažas (metų skaičius) 3 metai  

Vadovavimo įstaigai pradžia (metai) 2018 m 

Turima kvalifikacinė kategorija ir jos gavimo metai - 

2020 metais sutelktos komandos (darbo grupės) įstaigos 

efektyviai strategijai  (metiniam veiklos planui ar (ir) 

kitoms programoms) rengti bei įgyvendinti 

Centre direktoriaus įsakymais patvirtintos 4 darbo grupės 

bei komisijos įvairioms Centro veikloms rengti bei 

įgyvendinti. 

2020 metų veikla, susijusi su darbuotojų funkcijų 

reglamentavimu, darbuotojų ir mokinių saugumo bei lygių 

galimybių įstaigoje užtikrinimu 

Su Centro darbuotojais pasirašyti darbo sutarčių priedai, 

patvirtinta darbo apmokėjimo sistema ir įvykdytos 

darbuotojų informavimo ir konsultavimo procedūros, 

patvirtintos einamųjų metų užduotys. Laikytasi asmens 

duomenų tvarkymo taisyklių tvarkos, kurių tikslas 

reglamentuoti asmenų duomenų tvarkymą Centre. Didelis 

dėmesys skirtas ugdytinių saugumui. Treniruočių aplinka 

saugi, varžybų metu budėjo medicinos darbuotojas, 

sportininkai supažindinti su saugaus elgesio taisyklėmis. 

2020 metų veikla, susijusi su turto ir lėšų administravimu 

bei valdymu 

Centro finansiniai ir materialiniai ištekliai tvarkyti pagal 

valstybės ir savivaldybės reglamentuotą tvarką ir naudoti 



  

tikslingai. Rengtos biudžeto, mokesčių už teikiamas 

paslaugas, atsitiktinių (suaugusiųjų) lėšų sąmatos, paramos 

lėšos. Vykdyta reguliari turto įsigijimo ir lėšų bei turto 

naudojimo priežiūra. Organizuota Centro turto 

inventorizacija. Centro darbuotojų susirinkime aptarta 

informacija apie gautus finansinius išteklius ir jų 

naudojimą. 

Kvalifikacijos tobulinimas ir vadovo numatytų 2020 

metais tobulinti veiklų bei kompetencijų įgyvendinimas 

2020 metais dalyvauta: 

mokymuose „Lietuvos savivaldybių viešųjų sporto 

paslaugų teikėjų kompetencijų ugdymas“, kurių temos: 

Europos Sąjungos sporto ir fizinio aktyvumo politika,  

Organizacinė komunikacija ir kultūra, 

Veiklos orientuotos į rezultatus organizavimas ir valdymas, 

Strateginis planavimas viešajame sektoriuje, 

Regiono vystymas ir plėtra per sporto veiklą; 

seminaruose „Dokumentų valdymo aktualijos ir pokyčiai 

įgyvendinant dokumentų valdymo reformą“ ir „Darbo 

ginčai: darbo konfliktų sprendimas teisiniu 

reglamentavimu“. 

Įgytas turizmo renginių organizavimo pažymėjimas. 

Vadovo numatomos tobulinti veiklos ir kompetencijos 

2021 metais 

Streso, konfliktų ir skundų valdymo kompetencijos 

tobulinimas. Veiklos ir planavimo dokumentų rengimo 

kompetencijų tobulinimas. Centro veiklos kokybės 

įsivertinimas ir gautų duomenų naudojimas veiklai 

tobulinti. Pokyčių valdymo kompetencijos tobulinimas. 

 

Žmogiškieji ištekliai ir 

socialinė aplinka (pagal 

rugsėjo 1 d. statistiką) 

Rodiklis: 2019 m. 2020 m. 

Pedagoginių darbuotojų ir etatų skaičius 16 (16,05) 15 (16,05) 

Aptarnaujančio personalo ir etatų skaičius 10 (8,95) 10 (8,95) 

Mokinių skaičius 405 410 



  

Ikimokyklinukų skaičius - - 

Priešmokyklinukų skaičius - - 

Bendras ugdomų ir mokomų asmenų skaičius 405 410 

Pavežamų asmenų skaičius ir procentas nuo visų mokinių 

ir prieš mokyklinukų skaičiaus 

8 (1,97 %) 19 (4,63 %) 

Nemokamai maitinamų asmenų skaičius ir procentas nuo 

visų mokinių ir prieš mokyklinukų skaičiaus 

  

 

II SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Mokyklos veiklos planavimas, 

įgyvendinimas ir tobulinimas 

Įstaigos strateginis planas Nerengiamas (Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 

19 d. sprendimo Nr. T2-28 29 punktas).  

Įstaigos metinis veiklos planas Parengtas ir 2020 m vasario 7 d. įsakymu Nr. VĮ-25 patvirtintas 2020 m. 

Centro veiklos planas. 

2020 m. įstaigos pagrindiniai veiklos tikslai  1.Plėtoti kūno kultūrą ir sportą, sudaryti palankią aplinką bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniams ir rajono gyventojams, stiprinti sveikatą, 

skatinti laisvalaikio užimtumą dalyvaujant įvairiuose sporto renginiuose. 

2.Sukurti sąlygas visiems norintiems sportuoti, ugdyti talentingus 

sportininkus, tinkamai atstovauti rajonui ir Lietuvai įvairiose varžybose. 

2020 metų įstaigos pagrindinių veiklos tikslų 

įgyvendinimas 

2020 m. Centre įgyvendintos atitinkamų ugdymo metų mokymo grupės: 

lengvosios atletikos – pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, 

meistriškumo tobulinimo ir neformalaus sportinio ugdymo; kyokushin 

karate – meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo; dziudo –

pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo; 

sambo – meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo; sunkiosios 

atletikos – pradinio rengimo ir meistriškumo tobulinimo; šachmatų – 

pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo; krepšinio – pradinio rengimo, 

meistriškumo ugdymo ir neformalaus sportinio ugdymo; futbolo – 

pradinio rengimo ir neformalaus sportinio ugdymo; regbio –neformalaus 

sportinio ugdymo; rankinio – meistriškumo tobulinimo programos. 

Centras organizavo ir vykdė tęstinius projektus: Lietuvos mokyklų 



  

žaidynes (2019–2020 mokslo metų Jurbarko rajono bendrojo ugdymo 

mokyklų, Jurbarko rajono kaimo vietovių bendro ugdymo mokyklų 

varžybas) iki 2020-02-12, Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių I ir II 

etapus, Jurbarko krepšinio lygos čempionatą, atviras Jurbarko rajono 

salės futbolo pirmenybes, Jurbarko rajono sporto apdovanojimus, 

sveikatingumo bėgimą Jurbarko miesto gatvėmis, skirtą Lietuvos 

valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, Jurbarko rajono asmenines vyrų 

ir moterų stalo teniso pirmenybes, atviras teniso asmenines vyrų 

pirmenybes, futbolo turnyrą Romualdui Marcinkui atminti, Lietuvos 

lengvosios atletikos kroso taurės varžybas. Centras 2020 m. pirmą kartą 

organizavo Jurbarko rajono tinklinio pirmenybes. Centro veikla nuolat 

viešinama centro interneto svetainėje ir socialinio tinklo „Facebook“ 

profilyje. 

2020–2021 mokslo metų (arba 2021 metų) 

įstaigos pagrindiniai veiklos tikslai ir jų 

įgyvendinimo (veiklos tobulinimo) 

perspektyvos 

1.Sudaryti optimalias sąlygas sportininkams treniruotis ir siekti aukštų 

sportinių rezultatų, teikti įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas rajono 

bendruomenei. 

2.Sudaryti sąlygas rajono gyventojams dalyvauti kūno kultūros, sveikos 

gyvensenos, sporto visiems renginiuose. 

Formalusis ir neformalusis 

švietimas bei projektinė veikla 

2019–2020 mokslo metų sportinio ugdymo 

plano suderinimas ir patvirtinimas 

2019–2020 mokslo metų sportinio ugdymo planas patvirtintas Jurbarko 

rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus 2019 m. rugsėjo 23 d. 

įsakymu Nr. VĮ-97. Pritartas Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto 

centro Trenerių tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. posėdžio Nr.8 1 klausimo 

nutarimu. 

2019–2020 mokslo metų sportinio ugdymo 

plano įgyvendinimas, problemos, sėkmės ir 

pokyčiai (palyginimas su 2018–2019 mokslo 

metais) 

Centre buvo vykdomos neformaliojo sportinio ugdymo, formalųjį 

švietimą papildančių sportinio ugdymo dziudo, futbolo, karate, krepšinio, 

lengvosios atletikos, rankinio, regbio, sambo, sunkiosios atletikos, 

šachmatų programos. Ugdymas vyko pagal sudarytą treniruočių 

tvarkaraštį, kuris atitinka ugdytinių amžių. Nuo 2020 m. kovo 16 d. 

karantino metu ugdymas persikėlė į virtualią erdvę. Centro treneriai kiek 

leido situacija Lietuvoje kartu su savo ugdytiniais dalyvavo Centro, 

rajono, respublikos sporto šakų federacijų bei klubų organizuojamose 

varžybose. Lietuvos čempionatuose įvairaus amžiaus grupių sportininkai 

iškovojo 21 prizinę vietą: 5 ugdytiniai užėmė pirmąją vietą, 6 – antrąją 

vietą, 10 – trečiąją. 



  

(2019 m. – 22 prizinės vietos (8 ugdytiniai užėmė antrąją vietą, 14 – 

trečiąją). 

Sportininkai prizininkai ir jų treneriai  už pasiektus aukštus rezultatus 

sporto srityje apdovanoti Jurbarko rajono savivaldybės piniginėmis 

premijomis. 

2020 m. birželio 19 d.  buvo padėkota 3 sportininkams, kurie greta 

bendrojo ugdymo mokyklos mokslų rinkosi  ir treniruotes Centre. 

2020 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo ir brandos egzaminų rezultatai bei 

palyginimas su savivaldybės ir šalies 

rezultatais (vidurkiais)  

Nevykdoma 

Mokyklos dalyvavimas tyrimuose, 

projektuose ir programose, gautų įvertinimų 

analizė bei rezultatų gerinimo darbai   

Nedalyvauta 

Mokinių (ugdytinių) mokymo(si) ir 

ugdymo(si) pasiekimų pažangos stebėsena 

Ugdytinių fizinių savybių, funkcinių rodyklių lygis nustatomas 

kontroliniais normatyvais, parengtais trenerių. Ugdytinių sportinių 

pasiekimų vertinimas atliekamas vadovaujantis Rekomendacijų 

nustatytais meistriškumo rodikliais. Rezultatai fiksuojami mokomojo 

sportinio darbo planavimo ir apskaitos žurnale. Centro treneriai apie 

mokinių ugdymosi pasiekimus tėvus informavo žodžiu. 

2020 metais organizuotas neformalusis vaikų  

švietimas 

Parengtų neformaliojo vaikų švietimo programų „Judrieji žaidimai“ ir 

„Aktyvus laisvalaikis – sveikas žmogus“ vykdymas. 

Patyčių ir smurto prevencija 

įstaigoje 2020 metais 

Patvirtintas Centro smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (2017 m. gruodžio 20 d. 

įsakymas Nr. VĮ-166). Yra sudaryta smurto ir patyčios prevencija ir intervencijos vykdymo grupė.  

Korupcijos prevencija 

įstaigoje 2020metais 

Patvirtinta Centro 2020–2022 metų korupcijos prevencijos programa ir programos įgyvendinimo planas (2019 m. 

gruodžio 31 d. įsakymas Nr. VĮ-174). 

Mokyklos veiklos 

įsivertinimas ir vertinimas 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas ir 

gautų duomenų naudojimas veiklai tobulinti  

Nebuvo vykdomas 

Išorinis mokyklos vertinimas ir gautų 

duomenų naudojimas veiklai tobulinti 

Nebuvo vykdomas 

Bendruomeniškumas ir 

bendradarbiavimas 

Įstaigos partneriai Jaunimo savanoriškos veiklos tarnyba, Lietuvos kariuomenės karinės oro 

pajėgos, Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras, vairavimo 

mokykla ,,Rigveda“, centras-klubas „Geras“, Jurbarko rajono 



  

savivaldybės viešoji biblioteka, Jurbarko kultūros centras, Jurbarko 

Antano Sodeikos meno mokykla. 2020 metais pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys su Jurbarko turizmo ir verslo informacijos 

centru, Lietuvos mažojo futbolo asociacija, Lietuvos asociacija „Sportas 

visiems“, futbolo klubu ,,Jurbarko Imsrė“. 

Bendradarbiavimo su mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais) ir socialiniais 

partneriais formos 

Buvo skatinama kuo daugiau tėvų (globėjų, rūpintojų) įsitraukti į sporto 

centro veiklą, tėvams teikta informacija apie ugdytinių pasiekimus. 

Treneriai, esant galimybei, vykstant į varžybas ar vykdant varžybas 

Jurbarko mieste, kvietė tėvus (globėjus, rūpintojus) stebėti varžybas ir 

aptarti jų eigą. Taip pat įtraukti tėvai (globėjai, rūpintojai) kaip 

pagalbininkai-savanoriai į organizuotą sporto renginį Jurbarko mieste. 

2020 m. birželio-rugpjūčio mėnesiais Jurbarko miesto Romualdo 

Marcinkaus stadione buvo vykdomos neformalaus ugdymo veiklos 

,,Atverk duris vasarai“, kurių metu darbo dienomis darbo metu Centro 

savanoriai užsiėmė su vaikais.  

2020 m. spalio 19 d. Centro iniciatyva, bendradarbiaujant su Antidopingo 

agentūra, sportininkams ir jų treneriams vyko seminaras-paskaita 

„Antidopingo švietimas ir prevencija“. 

Treneriai organizavo grupių susirinkimus-pasitarimus, kad aptartų 

sportininkų treniruočių ir varžybų eigą. Informacija apie ugdytinių 

pasiekimus teikta centro interneto svetainėje ir socialiniame tinkle 

„Facebook“.  

Įstaigos bendruomenės iniciatyvos 2020 m. liepos 9 dieną Centras kartu su Lietuvos karių asociacijos 

keliautojų klubu organizavo padėkos renginį Jurbarko medikams. Jo 

metu žygio dalyviai įteikė simbolines Lietuvos vienybės vėliavėles – 

vienius – ir pastatė Jurbarko verslininko padovanotą suolelį ir stalą 

ligoninės teritorijoje. 

Tęsiamas Vietos veiklos grupės ,,Nemunas“ projekto ,,Sportuojantis ir 

besimankštinantis žmogus – visuotinė vertybė“ įgyvendinimas. Fizinio 

aktyvumo ir sveikatingumo veiklos vykdomos šešiose Jurbarko rajono 

seniūnijose nuo 2019 m. rugsėjo 28 d. ir tęsis iki 2021 m. rugpjūčio 30 d.  

Turėtų būti pradėtas vykdyti 2021 m. ir vyks iki 2022 m. spalio 26 d. 

Miesto vietos veiklos grupės ,,Jurbarkas“ patvirtintas projektas ,,Jurbarko 

miesto sportuojanti bendruomenė – sveika bendruomenė“, kuriuo buvo 



  

planuoti sportiniai užsiėmimai įvairioms socialinę atskirtį patiriančioms 

gyventojų grupėms (neįgaliesiems, pensininkams, vaikams iš soc. atskirtį 

patiriančių šeimų, jų šeimų nariams). 

2020 m. rugpjūčio 21–22 d. Jurbarko miesto šventės metu buvo 

suorganizuotas naktinis parko tinklinio turnyras „Jurbarko krašto šventė 

2020“. Taip pat krašto šventės metu visi norintys dalyvavo Centro 

pasiūlytame „Linksmajame plaukime baidare“ Mituvos upe. 

Finansinė mokyklos situacija 

(visos sumos nurodytos tūkst. 

eurų su vienu skaičiumi po 

kablelio) 

Mokymo lėšos 

(mokinio 

krepšelio 

lėšos) 

Rodiklis: 2019 2020 

Patvirtintos biudžete mokinio krepšelio lėšos (su papildomai 

paskirtomis lėšomis) 

- - 

Panaudotos mokymo lėšos ir procentas nuo visų  metams skirtų 

asignavimų 

- - 

Papildomai 2020 m. vasario mėn. tvirtinant biudžetą  mokyklai 

skirtos mokinio krepšelio lėšos (t. y. lėšos, kurios viršija 93 

procentus lėšų, privalomų skirti pagal metodiką) 

- - 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Mokyklos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis (be lėšų 

ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti) 

397,7 416,4 

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos įstaigai ir procentas nuo 

prašomų skirti savivaldybės biudžeto lėšų (be ilgalaikio turto 

įsigijimo ir remonto lėšų) 

383,0 

(96,3 %) 

398,4 

(95,7 %) 

Mokyklos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis 

ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti 

26,1 22,2 

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti ir 

remontuoti (į sąmatą įtraukta pagal atskirą administracijos 

direktoriaus įsakymą) 

5,8 1,8 

Per metus papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos 5,4 6,3 

Panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos ir procentas nuo visų  

metams skirtų savivaldybės biudžeto asignavimų 

379,8 

(96,4 %) 

371,0 

(93,1 %) 

2019 m. ir 2020 m. mokyklai patvirtintų biudžeto lėšų procentas 

lyginant su 2019 m. gautomis savivaldybės biudžeto lėšomis 

91,8 % 97,0 % 

Kreditinis įsiskolinimas 2020 m. gruodžio 31 d. 0,07 

Per 2020 m. gautos pajamos už patalpų ir kito turto nuomą 0,9 



  

 

Centro direktorė                                                                                                                                                                                 Jolanta Kačerauskienė 

 

Įstaigos 

pajamos už 

teikiamas 

paslaugas 

Per 2020 m. gautos pajamos už vaikų išlaikymą švietimo 

įstaigose 

3,8 

Per 2020 m. gautos pajamos už atsitiktines paslaugas (moksl.) 0,2 

Iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos 2020 m. 27,2 

Finansinės 

veiklos 

tikrinimai 

Tikrinimų vykdymas (taip, ne) Ne Ne 

 Tikrinimų metu nustatytos tobulintinos 

finansinės veiklos sritys ir atlikti darbai 

gerinant finansinę veiklą 

- 

Mokyklos problemos ir jų 

sprendimas 

2020 m. įstaigos veiklos ataskaitoje nurodytų 

problemų (iš)sprendimas  

Skirtos moksleivių sportui aktyvinti programos lėšos sudarė galimybę 

pagerinti mokomojo-sportinio proceso finansavimą ir materialinį 

aprūpinimą, įsigytas būtinas sportinis inventorius; sportininkai, kuriems 

įvyko planuoti sporto šakos čempionatai, dalyvavo juose, o taip pat 

įvairiose varžybose bei turnyruose.  

Esamos įstaigos problemos ir jų sprendimas Pasirašyta su Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centru 

bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią suteikta galimybė nuomotis 

sportinį inventorių (dviračius) platesniam atvykstančių į Jurbarko kraštą 

turistų skaičiui. Automobilių stovėjimo aikštelės išklojimas trinkelėmis 

pagerintų estetinį vaizdą, atsirastų galimybė Centrui ją išnaudoti 

sportiniams renginiams (pvz.: gatvės krepšiniui, žiemos pramogoms). 

Galimos (tikėtinos) įstaigos problemos ir jų 

sprendimas 

Esamų mieste sporto aikštelių modernus ir šiuolaikiškas įrengimas ir 

perdavimas Centro priežiūrai. 

2020 metų ataskaitos 

aptarimas įstaigos savivaldos 

institucijose 

2020 m. Centro veiklos ataskaita pateikta ir aptarta 2021 m. sausio 11 d. Centro darbuotojų nuotoliniame susirinkime. 

Papildoma informacija apie 

įstaigą 

Informacijos apie mokyklos veiklą sklaida Centro veikla nuolat viešinama centro interneto svetainėje ir socialiniame 

tinkle „Facebook“. Teikiama informacija Jurbarko rajono laikraščiams 

„Šviesa“ ir „Mūsų laikas“, taip pat „Balticum“ televizijai. 

Kita informacija _ 


