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VEIKLOS KONTEKSTAS
Valstybinė kūno kultūros ir sporto politika siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis
jaunuolio asmenybei, kad jis susidarytų teisingas nuostatas kūno kultūros vertybių atžvilgiu, jomis
vadovautųsi ir siektų tobulėti, skatinti aktyviai fizinei veiklai, sveikam gyvenimo būdui, per sportą
skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, vykdyti talentingų sportininkų atranką, juos ugdyti, rengti
sportininkus, sugebančius deramai atstovauti Klaipėdos miestui šalies čempionatuose ir
pirmenybėse, Lietuvai pasaulio, Europos čempionatuose ir kitose tarptautinėse plaukimo ir
plaukimo su pelekais varžybose.
Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre (toliau - Centras) yra plaukimo ir plaukimo su pelekais
sporto šakos, reikšmingos šalies sportui ir Klaipėdos miestui. Šių sporto šakų plėtojimas ir turimų
sporto bazių gerinimas yra svarbūs veiksniai, įgyvendinant Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T2-24 patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2023
metų strateginį veiklos planą. Sudarytos palankios sąlygos jaunų talentų ugdymui, sportiniais
pasiekimais padedant formuoti gerą miesto įvaizdį, vykdyti rytines treniruotes su Klaipėdos miesto
Vytauto Didžiojo gimnazijos sportinės klasės plaukimo sporto šakos mokiniais. Centre
įgyvendinama Klaipėdos miesto vaikų mokymo plaukti Kūno kultūros ir sporto plėtros programos
priemonė, kurios metu miesto bendrojo ugdymo mokyklų antrųjų klasių mokiniai mokomi plaukti ir
saugiai elgtis vandenyje. Sudaryta galimybė gyventojams sportuoti sporto centro baseine laisvu nuo
treniruočių laiku. Optimaliai plėtojant sporto centro veiklą, prisidedama prie aktualių miesto
visuomenei problemų sprendimo: nusikaltimų ir toksikomanijos prevencijos, jaunimo užimtumo,
sveikatinimo ir fizinio pasiruošimo, pozityvaus miesto įvaizdžio formavimo.
Centro veikla taip pat prisideda prie Lietuvos kūno kultūros ir sporto strateginio plano
įgyvendinimo.
Centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymu, Klaipėdos
miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų sportinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, Centro
nuostatais, vidaus įsakymais bei kita teisine baze.
Centro veiklos programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir lėšų, gaunamų už
teikiamas paslaugas bei įmokų už neformalųjį ugdymą. Centro veiklai padeda tėvų ir rėmėjų
finansinė parama.
Pagal įvairias apklausas darytina išvada, jog didėja visuomenės teigiamas požiūris į kūno
kultūrą ir sportą. Daugėja norinčių išmokti plaukti, treniruotis plaukimo ir plaukimo su pelekais
sporto šakose, stiprinti sveikatą bei fizinį pasiruošimą.
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Nežymiai gerėjant ekonominei situacijai, nemažėja sunkios materialinės būklės šeimų. Dėl
šios priežasties ne visi norintys gali leisti savo vaikus lankyti privačius plaukimo baseinus, todėl yra
didelis poreikis lankyti BĮ „Gintaro“ sporto centro baseine vykdomas plaukimo bei plaukimo su
pelekais treniruotes. Mokiniai iš daugiavaikių, socialiai remtinų šeimų, globos namų auklėtiniai
atleidžiami nuo atlyginimo už neformalųjį ugdymą mokėjimo. Taip pat nuo atlyginimo už
neformalųjį ugdymą mokėjimo atleidžiami ir perspektyvūs sportininkai, Lietuvos rinktinių nariai,
šalį atstovavę tarptautinėse varžybose.
Centro administracijos ir pedagoginiai darbuotojai yra kvalifikuoti su aukštuoju universitetiniu
išsilavinimu. Įstaigoje su moksleiviais dirba: 2 – I kategorijos treneriai, 13 – III kategorijos trenerių
ir 1 treneris neturintis kategorijos. Jų darbo stažo vidurkis 36,06 m. Administracijos ir pedagoginiai
darbuotojai pastoviai kelia savo kvalifikaciją kursuose, seminaruose, dalijasi darbo patirtimi su
šalies bei užsienio specialistais.
2021 m. įstaigos veiklai iš savivaldybės biudžeto skirta 732 100 Eur. Savivaldybės lėšos
skirtos paprastosioms išlaidoms. Didžioji dalis skiriamų biudžeto asignavimų tenka darbuotojų
darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Sportinių priemonių organizavimui ir
vykdymui, didelio meistriškumo sportininkų ruošimui iš biudžeto 2021 m. gauta 42 300 Eur.
Planuojama pajamų iš įmokų už teikiamas paslaugas surinkti – 36 000 Eur. Iš įmokų už
neformalųjį ugdymą sportinių priemonių organizavimui ir vykdymui bei vasaros užimtumui surinkti
– 30 000 Eur.
01. TIKSLAS
Per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, rengti sportininkus, sugebančius
deramai atstovauti Klaipėdos miestui ir Lietuvai
Didėja visuomenės teigiamas požiūris į kūno kultūrą ir sportą. Daugėja norinčių išmokti
plaukti, treniruotis plaukimo ir plaukimo su pelekais sporto šakose, stiprinti sveikatą bei fizinį
pasiruošimą. Blogėjanti moksleivių sveikatos būklė neigiamai atsiliepia sportinei atrankai.
Plaukimo sportas, tai pati efektyviausia sveikatinimo ir fizinio lavinimo priemonė, gyvybiškai
svarbus gyvenimo įgūdis. Įgyvendinant Centro veiklos planą, siekiama sudominti ir įtraukti kuo
daugiau vaikų-jaunimo į plaukimo bei plaukimo su pelekais sporto šakas, sudaryti geras sąlygas
išmokti plaukti, siekti meistriškumo, garantuoti jų užimtumą laisvalaikiu, sudaryti sąlygas sportuoti
neįgaliesiems, bendrojo lavinimo mokyklų antrųjų klasių mokiniams išmokti plaukti ir saugiai
elgtis vandenyje bei prie atvirų vandens telkinių. Teikti mokamas plaukimo paslaugas, o surinktas
lėšas skirti sporto bazės gerinimui, inventoriaus atnaujinimui bei įsigijimui, mokomojo proceso
organizavimui bei kūno kultūros ir sporto renginių vykdymui: varžyboms, mokomųjų treniruočių
stovykloms, vasaros sportinėms sveikatingumo stovykloms ir kt.. Būtina užtikrinti saugias, sveikas
darbo ir treniruočių sąlygas. Optimaliai plėtojant sporto centro veiklą, prisidėtume prie aktualių
miesto visuomenei problemų sprendimo: nusikaltimų ir toksikomanijos prevencijos, jaunimo
užimtumo, sveikatinimo ir fizinio pasiruošimo, pozityvaus miesto įvaizdžio formavimo.
Rezultatų vertinimo kriterijai:
Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir
mato vienetas
1. Ugdomų sportininkų skaičius
2. Išmokyta plaukti, mokinių skaičius
3. Teikiamų mokamų paslaugų miesto
gyventojams skaičius

2021-ųjų
metų
568
200
2000

2022-ųjų
metų
517
250
3300

2023-ųjų
metų
530
250
3300

2024-ųjų
metų
530
250
3300

01.01.TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
01 Uždavinys:
Teikti kokybiškas neformaliojo ir formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo
proceso organizavimo paslaugas.
Pagerėjus materialinei bazei, galėsime teikti kokybiškesnes paslaugas. Teikiant kokybiškas ir
efektyvias plaukimo baseino paslaugas, siekiama sudaryti geras sąlygas išmokti plaukti bei siekti
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meistriškumo, įtraukti kuo daugiau vaikų ir jaunimo užsiimti plaukimo bei plaukimo su pelekais
sporto šakomis, įtraukti kuo daugiau gyventojų sportuoti. Sistemingai atnaujinama sporto bazė kelia
sportininkų motyvaciją, siekiant meistriškumo, pritraukia kuo daugiau miesto gyventojų bei svečių
naudotis centro paslaugomis. Plaukimo užsiėmimai padeda stiprėti fiziškai bei dvasiškai ir
naudingai užima laisvalaikį, taip pat vykdo jaunimo nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevenciją.
Priemonės:
1. Sąlygų sportinio ugdymo organizavimui sudarymas.
Įgyvendinant Klaipėdos miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros
programą, būtina užtikrinti ugdymo kokybę, sudarant maksimaliai pritaikytas sąlygas sportininkų
ruošimui, sportinių rezultatų siekimui, kokybiškų treniruočių bei kūno kultūros ir sporto renginių
vykdymui pagal patvirtintas programas dalyvaujant ir organizuojant miesto tradicinius, regiono,
šalies, tarptautinius renginius. Užtikrinti sąlygų pritaikymą neįgaliesiems. Gerinti sąlygas, teikiant
kokybiškas ir efektyvias plaukimo baseino paslaugas antrų klasių mokiniams bei miesto
gyventojams.
2. Sistemingas darbuotojų profesinio pasirengimo kvalifikacijos tobulinimo
kursuose ir seminaruose kėlimas.
Siekiant teikti kokybiškas neformaliojo ir formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo
proceso organizavimo paslaugas, būtina sistemingai tobulėti. Administracijos ir pedagoginiai
darbuotojai sistemingai kelia savo kvalifikaciją kursuose, seminaruose, dalijasi darbo patirtimi su
šalies bei užsienio specialistais.
3. Antrųjų klasių mokinių mokymo plaukti įgyvendinimas.
Sudaryti saugias sąlygas, įsigyti įvairias mokymo priemones bendrojo lavinimo mokyklų
antrųjų klasių mokiniams mokytis plaukti ir saugiai elgtis vandenyje bei prie atvirų vandens
telkinių.
Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato
vienetas

2021-ųjų
metų planas

Pareigybių etatų skaičius
Trenerių skaičius
Trenerių, turinčių kvalifikacinę kategoriją
dalis
Sportuojančiųjų skaičius
Sportuojančiųjų grupių skaičius
Didelio meistriškumo grupių skaičius
Meistriškumo tobulinimo grupių skaičius
Meistriškumo ugdymo grupių skaičius
Pradinio rengimo grupių skaičius
Neformalaus ugdymo grupių skaičius
Neįgaliųjų grupių skaičius
Mokymų skaičius
Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius
Antrųjų klasių apmokymo plaukti mokinių
skaičius per mokslo metus

40,75
16

202220232024ųjų metų ųjų metų ųjų metų
planas
planas
planas
41,75
41,75
41,75
16
16
16

93,75 %

93,75 %

93,75 %

93,75 %

568
48
0
3
13
15
15
3
15
26
1903

517
46
0
5
17
8
13
3
27
26
1835

530
47
1
5
17
10
13
4
27
26
2000

530
47
1
5
17
10
13
4
27
26
2000

02 Uždavinys:
Sudaryti ugdytiniams sąlygas nuolat tobulinti sportavimo įgūdžius, pasirengti
varžyboms ir siekti aukščiausių sportinių rezultatų
Pagrindinė „Gintaro“ sporto centro veikla – ugdyti plaukimo bei plaukimo su pelekais
sportininkus, per apmokymą plaukti vykdyti perspektyvių mokinių atranką ir siekti aukštų sportinių
rezultatų.
Organizuojant ir vykdant mokomąjį procesą, būtina užtikrinti sportininkų dalyvavimą
respublikinėse, tarptautinėse, draugiškose varžybose, vykdyti miesto plaukimo ir plaukimo su
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pelekais varžybas, sportinio meistriškumo bei vasaros sportines sveikatingumo stovyklas ir kitus
renginius.
2021 m. vykdėme Lietuvos plaukimo su pelekais žiemos čempionatą, Lietuvos plaukimo
su pelekais vasaros čempionatą, Lietuvos jaunučių plaukimo su pelekais pirmenybes; 24 varžybas:
15 Klaipėdos miesto plaukimo ir plaukimo su pelekais varžybų, 9 – sporto centro vidaus varžybas,
13 mokomųjų treniruočių stovyklų, 8 vasaros sportines-sveikatingumo stovyklas.
„Gintaro“ sporto centro sportininkai dalyvavo aštuoniuose Lietuvos plaukimo
čempionatuose/pirmenybėse įvairiose amžiaus grupėse ir keturiose Lietuvos plaukimo su pelekais.
Lietuvos plaukimo rinktinės sudėtyje 7 sportininkų dalyvavo Baltijos šalių čempionate, jaunių
jaunučių čempionate, 2 sportininkai – Nordik Age group plaukimo varžybose, 1 sportininkas tarptautinėse varžybose Marselyje.
Dėl karantino negalėjome vykdyti tradicinių tarptautinių plaukimo varžybų: „Auksinis
pajūris“, „Linksmasis delfinas“, „Klaipėda 2021“, „Vilties plaukimas 2021“.
Priemonės:
1. Dalyvavimas sporto varžybose ir pasirengimo joms stovyklose.
Sportinių priemonių organizavimas ir vykdymas (varžybos, mokomųjų treniruočių bei
vasaros sportinės sveikatingumo stovyklos), tai viena iš motyvacijos priemonių ruošiant aukšto
meistriškumo sportininkus. Dalyvavimas sporto varžybose, kiekvieno sportininko pagrindinis
tikslas. Todėl būtina kuo daugiau organizuoti Klaipėdos miesto plaukimo bei plaukimo su pelekais
varžybų, atrenkant stipriausius, kurie dalyvauja šalies ir tarptautinėse varžybose. Įgyvendinant
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas, kiekvienas sportininkas turi dalyvauti
atitinkamą skaičių varžybų per metus. Tikslu geriau pasiruošti planuojamoms varžyboms,
vykdomos mokomųjų treniruočių stovyklose ne tik Klaipėdoje bet ir išvykose. Organizuojant
mokomųjų treniruočių procesą, pasiruošimą atsakingoms varžyboms, treneriai aktyviai
bendradarbiauja su Klaipėdos sporto medicinos centro medikais. Taip pat reikalingos ir vasaros
sportinės sveikatingumo stovyklos, kurių metu mokiniai ne tik stiprėja fiziškai, bet ir įgyja
socialinius, komunikavimo, saviraiškos įgūdžius, stiprina tarpusavio supratimo, bendradarbiavimo
ryšius, pagalbos kitiems supratimą.
2. Sporto renginių pritraukimas ir organizavimas
Sportinės priemonės vykdomos pagal „Gintaro“ sporto centro ugdymo planą bei patvirtintą
varžybų kalendorių. Sporto renginiai vykdomi „Gintaro“ sporto centro ir Klaipėdos baseinuose. Į
renginius įtraukiami įvairaus amžiaus sportininkai, veteranai, neįgalieji, miesto gyventojai ir
svečiai. Klaipėdos 50 m baseine vyko Klaipėdos miesto plaukimo bei plaukimo su pelekais
čempionatai, tarptautinės „Gintaro taurės“ plaukimo bei plaukimo su pelekais varžybos. Palangos
baseine planuotas „Vilties plaukimas 2021“, kuriame tradiciškai aktyviai dalyvauja Klaipėdos
„Gintaro“ sporto centro sportininkai bei treneriai, dėl karantino neįvyko.
Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato
vienetas
Tarptautinių varžybų skaičius, įtrauktų į
LPF, LPSF kalendorius
Sportininkų, dalyvaujančių tarptautinėse
varžybose, skaičius
Šalies varžybų skaičius
Sportininkų, dalyvaujančių šalies
varžybose, skaičius
Klaipėdos miesto varžybų skaičius
Sportininkų, dalyvaujančių Klaipėdos
miesto varžybose, skaičius
Sporto stovyklų (pasirengimo sporto
varžyboms) skaičius
Sportininkų, dalyvavusių treniruočių

2021-ųjų
metų
planas

2022-ųjų
metų
planas

2023-ųjų
metų
planas

2024-ųjų
metų
planas

7

17

17

17

178

300

300

300

12

24

24

24

350

400

400

400

17

21

21

21

2000

3000

3000

3000

14

15

15

15

170

160

160

160
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stovyklose, skaičius
Vasaros sportinė sveikatingumo stovyklų
skaičius
Mokinių, dalyvavusių vasaros sportinėse
sveikatingumo stovyklose skaičius
Lietuvos rinktinių (Olimpinės rinktinės
kandidatų, nacionalinės, jaunimo, jaunių)
narių skaičius
Lietuvos čempionatuose (visose amžiaus
grupėse) iškovotų prizinių vietų skaičius
Suorganizuotų sporto renginių skaičius
Sporto renginių dalyvių skaičius
Draugiškų varžybų skaičius
Mokinių, dalyvavusių draugiškose
varžybose skaičius

8

10

10

10

114

145

145

145

8

10

10

10

237

215

215

215

2
300
0
0

11
1800
8
150

11
1800
8
150

11
1800
8
150

02. Tikslas - užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo(-si) aplinką
Tikslu užtikrinti saugią ir sveiką aplinką, vykdoma baseino patalpų bei įrangos priežiūra,
remontas, atnaujinimas. Saugi aplinka leidžia sudaryti sąlygas kokybiškų sporto treniruočių,
antrokų apmokymo plaukti, neįgaliųjų programos įgyvendinimui, sporto bei sveikatingumo renginių
vykdymui, miestiečių sveikatinimui. Geros baseino sąlygos prisideda prie pozityvaus miesto
įvaizdžio formavimo.
1. Uždavinys - gerinti ugdymo(si) aplinką, aprūpinti reikalingomis tam priemonėmis
Priemonės:
1. Sporto bazių atnaujinimas ir patalpų pritaikymas ugdymo(si) poreikiams tenkinti.
Esant dideliam sportininkų, Klaipėdos m. antrųjų klasių apmokymo plaukti mokinių bei
miesto gyventojų, kurie naudojasi baseino paslaugomis, skaičiui, „Gintaro“ sporto centro patalpos
bei įranga nusidėvi. Be to baseino patalpos bei įrangos nusidėvėjimui įtaką daro ir didelė drėgmės
koncentracija. Todėl patalpos ir įranga turi būti sistemingai remontuojama bei atnaujinama.
Pagerėjus materialinei bazei, galėsime teikti kokybiškesnes paslaugas.
2. Sporto bazių poreikio, reikalingo ugdymo procesui bei sporto renginiams
organizuoti, užtikrinimas.
Tikslu siekti aukštų sportininkų rezultatų, sportininkams reikia treniruotis ne tik 25 m, bet
ir 50 m baseine. Atsidarius Klaipėdos 50 m baseinui, dalis treniruočių yra vykdoma Klaipėdos
baseine.
3. Įrangos bei inventoriaus, reikalingo ugdymo procesui užtikrinti, atnaujinimas.
Informacinės visuomenės plėtra šalyje kelia naujus reikalavimus bei formuoja naujus
uždavinius. Informacinės technologijos įgalina beveik neribotai išplėsti mokslo prieinamumą šalies
gyventojams, užtikrina neribotą informacijos sklaidą, pagreitina jos paiešką. Sporto centre
kompiuterizuotos 8 darbo vietos, įsigyti kopijavimo ir skanavimo aparatai, kurie sistemingai
atnaujinami. Įsigytas naujas baseino dugno valymo robotas, nes turimas baseino valymo robotas
dažnai genda ir remonto išlaidos brangiai kainuoja. Varžybų vykdymui naudojama laiko fiksavimo
sistema, kuri dažnai genda, todėl planuojame įsigyti naują.
4. Materialinis, ūkinis ir techninis įstaigos aptarnavimas
Organizuojant ir vykdant mokomąjį procesą bei sporto renginius, suteikiant sąlygas
naudotis baseino paslaugomis miesto gyventojams, yra naudojamos įvairios ugdymo priemonės,
inventorius, kuriems nusidėvėjus būtinas atnaujinimas. Aukštesnio meistriškumo sportininkams
dalyvaujant šalies bei tarptautinėse varžybose, tikslu siekti aukštesnių sportinių rezultatų, motyvuoti
sportininkus, būtina perspektyvius plaukikus aprūpinti specialiais plaukimo kostiumais. Formuojant
Centro bei Klaipėdos miesto įvaizdį, mokiniai, dalyvaujantys varžybose išvykose, aprūpinami
plaukimo kepurėlėmis, marškinėliais bei kitomis priemonėmis su „Gintaro“ SC logotipu. Tai
motyvuoja sportininkus tobulėti ir siekti aukštesnių rezultatų. Tikslu gerai organizuoti ugdomąjį
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procesą sistemingai atnaujinamas inventorius (lopetėlės, plūdės, plaukimo gumos, pelekai ir kt.).
Vykdant Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymo plaukti programą, neįgaliųjų ugdymo
programą, siekiant užtikrinti mokinių saugumą, reikalingos liemenės, plaukimo diržai, plūdės ir
kitos priemonės.
Įstaigoje vandentiekio vamzdynas stipriai koroduoja, atsiranda skylės. Tokios avarinės situacijos jau
ne kartą buvo įvykusios, užliejamos lubos, sienos, per skyles purškia karštas vanduo, todėl dalis
vamzdynų atnaujinimo darbų atlikta 2021 metais, bet reikalingi vamzdynų atnaujinimo darbai
baseino pirmo aukšto vestibiulyje ir koridoriuje.
Vertinimo kriterijaus pavadinimas ir
mato vienetas
Sporto salės II aukšte remontas
(procentais)
II aukšto dušų remontas (procentais)
Baseino akustinės sistemos remonto
darbai (procentais)
Baseino langų keitimas ir apdaila
(procentais)
Baseino vamzdynų keitimas
Baseino vamzdynų keitimas (pirmo
aukšto vestibiulis, koridorius)
Klaipėdos baseine valandų (takelių)
skaičius
Klaipėdos baseine valandų (treniruoklių
salės, hidrokanalo) skaičius
Keltuvas į baseiną
Stalinių kompiuterių skaičius
Nešiojamų kompiuterių skaičius
Laiko fiksavimo sistema
Maudymosi kostiumų džiovintuvai
Pėdų dezinfekatorius
Turniketas
Baseino valymo robotas
Marškinėliai sportininkams (vienetai)
Plaukimo apranga (vyriška) (vienetai)
Plaukimo apranga (moterims) (vienetai)
Plaukimo akiniai (vienetai)
Plaukimo kepurėlė (vienetai)
Plaukmenys (vienetai)
Plaukimo kepurėlė treniruotėms (vnt)
Plaukimo lenta (vienetai)
Plaukimo plūdė (vienetai)
Plaukimo guma (vienetai)
Plaukimo diržai (vienetai)
Persirengimo spintelių skaičius
Plaukimo vamzdeliai
Chronometrai
Smulkus kitas inventorius

2021-ųjų
metų
planas

2022-ųjų
metų
planas

2023-ųjų
metų
planas

2024-ųjų
metų
planas

0

0

100%

0

0

100%

0

0

100%

0

0

0

100%

100%
0

0
100%

0
0

0
0

4818

4862

4862

4862

1100

1100

1100

1100

1
0
0
0
0
0
0
1
850
60
60
200
600
50
50
120
120
30
100
10
0
0
0

0
2
0
0
1
2
0
0
1000
30
30
200
1000
100
150
50
100
20
50
0
150
30
0

0
1
0
0
1
0
1
0
800
30
30
150
500
160
0
100
150
20
60
0
150
60
100

0
0
1
1
0
0
0
0
600
30
30
200
500
100
150
50
100
20
50
0
150
30
100

0
0
0
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Veiklos plano priedai
2022-2024-ųjų metų veiklos plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir
produkto kriterijų suvestinė, 7 lapai.
2. Prognozuojamų 2022-2024 m. pajamų iš atlyginimo už neformalųjį ugdymą Klaipėdos
miesto biudžetinėse sporto mokymo įstaigose detalus paskaičiavimas,1 lapas.
3. Prognozuojamos pajamos už prekes ir paslaugas, 1 lapas.
4. Darbuotojų pareigybių skaičiaus ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų
suvestinė, 1 lapas.
5. Komandiruočių poreikio suvestinė, 2 lapai.
6. Kvalifikacijos tobulinimo reikalingų lėšų poreikio suvestinė, 1 lapas.
7. Sporto bazių poreikio renginiams, treniruotėms suvestinė, 2 lapai.
8. Lėšų, kitiems einamiesiems tikslams (sporto renginių, sporto treniruočių, stovyklų)
paskaičiavimas, 9 lapai.
9. Ilgalaikio turto įsigijimo poreikio suvestinė ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai, 7
lapai.
10. Trumpalaikio sportinio inventoriaus įsigijimo poreikio suvestinė, 1 lapas.
11. Sporto bazių paprastojo remonto darbų planavimo suvestinė ir išlaidas pagrindžiantys
dokumentai, 6 lapai.
1.

BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aldona Vaitkienė

Metodininkė
(atsakinga už veiklos plano parengimą)

Violeta Paulauskienė

