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ĮSTAIGOS PRISTATYMAS 

Viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras (toliau – viešoji įstaiga) yra pelno 

nesiekiantis ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, 

vykdant visuomenei naudingą sporto, kultūros, socialinę, mokslo, švietimo, poilsio ir pramogų 

organizavimo veiklą ir viešai tenkinant šių sričių paslaugas visuomenės nariams.   

Įstaiga įsteigta 2005 m. sausio mėnesį ir yra viena iš Alytaus miesto savivaldybės įstaigų. 

Įstaigos steigėja (savininkė) yra Alytaus miesto savivaldybės taryba. Įstaigos vadovas - Tomas 

Stupuris – direktoriumi paskirtas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. T-

181. 

Įstaigos administruojamas plotas – 26583,43 m2. 

Įstaigos adresas – Naujoji g. 52, LT-62381 Alytus. 

Įstaigoje dirba 147 darbuotojai 20 administracijos, 5 med. personalo, 50 aptarnaujančio 

personalo darbuotojų, 73 treneriai.  

 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MATERIALINĖ BAZĖ 

 

Lentelė 1  Įstaigos materialinės bazės rodikliai valdomo nekilnojamo turto plotas ir vertė eurais 

1 Valdomo turto plotas pagal veiklas arba objektus, m2 m2 

1.1 Sporto Rūmai (Naujoji g. 52)   20846,10  

1.2 Sporto bazė (Matučio g. 14)   965,23  

1.3 Stadionas (Birutės g. 5)  4287,1  

1.4 Šaudykla (Seirijų g. 13)  485.00  

2 Valdomo turto vertė pagal veiklas arba objektus,  Eur. Eur.  

2.1 Sporto Rūmai (Naujoji g. 52)   13516829.39 

2.2 Stadionas (Birutės g. 5)  9237924.61 

2.3 Sporto bazė (Matučio g. 14)   356675.69 

2.4 Šaudykla (Seirijų g. 13)  6024.96 
 



VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI 

 

Pagrindinis viešosios įstaigos veiklos tikslas – per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, 

ieškoti talentingų sportininkų, sporto mokslo bei medicinos specialistų parengtomis ir praktikoje 

patvirtintomis priemonėmis rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti šaliai bei Alytaus miestui, 

įvairaus rango varžybose: Olimpinėse žaidynėse, Pasaulio, Europos čempionatuose ir šalies 

čempionatuose, kituose tarptautiniuose ir nacionaliniuose renginiuose bei teikti sporto bei rekreacijos 

paslaugas Alytaus miesto visuomenei.   

Įstaigos Misija - visuotinio moksleivių – jaunimo sporto plėtra, sportinio meistriškumo 

ugdymas. 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 2018 METAIS VYKDYTOS JOS ĮSTATUOSE NURODYTOS 

FUNKCIJOS  

 

 Sudaryti sąlygas miesto gyventojams užsiimti kūno kultūra ir sportu bei teikti miesto 

visuomenei kokybiškas sporto ir rekreacijos paslaugas; 

 Per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, sporto 

mokslų bei medicinos specialistų parengtomis bei praktikoje patvirtintomis priemonėmis rengti  

sportininkus, galinčius deramai atstovauti šaliai ir miestui įvairaus rango varžybose; 

 Rengti ilgalaikes didelio meistriškumo sportininkų ugdymo programas (olimpiniam 

ciklui, pasaulio, Europos ir šalies čempionatams) visoms tarptautinio olimpinio komiteto 

pripažįstamoms sporto šakoms; 

 Rengti sportininkus miesto, apskrities ir šalies įvairių sporto šakų rinktinėms;  

 Teikti mokymo įstaigoms, visuomeninėms organizacijoms metodinę ir organizacinę 

paramą kūno kultūros ir sporto klausimais;  

 Teikti visuomenei kokybiškas sporto ir rekreacijos paslaugas;  

 Organizuoti sporto renginius, šventes, festivalius, sporto seminarus;  

 Organizuoti įvairias sporto stovyklas;  

 Ugdyti jaunimo motyvacijų formavimą, socialinį aktyvumą;  

 Sudaryti įvairias ir patrauklias galimybes vaikams, jaunimui ir suaugusiems aktyviai ir 

įdomiai praleisti laisvalaikį pasirenkant taurias pramogas, formuoti pramogų kultūrą;  

 Ugdyti sveikos gyvensenos poreikį, gerinti sveikatą, lavinti fizinį kūno grožį. 



 Pagrindinės viešosios įstaigos veiklos sritys pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 

yra: 

 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla (EVRK 90.0).  

 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla (EVRK 93.2).  

 Kitas mokymas (EVRK 85.5).  

 Švietimui būdingų paslaugų veikla (EVRK 85.6).   

 Reklama (EVRK 73.1).  

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DIREKTORIAUS 2018 METAIS VYKDYTOS JAM PAVESTOS 

FUNKCIJOS 

 

 Telkti centro bendruomenę valstybinei kūno kultūros ir sporto politikai, neformaliojo 

švietimo tikslams ir uždaviniams, įstaigos veiklos programai įgyvendinti; 

 Skleisti centro bendruomenės nariams valstybinę ir regioninę kūno kultūros ir sporto 

politiką, inicijuoti jos aptarimą ir įgyvendinimą; 

 Koordinuoti direktoriaus pavaduotojų darbą; 

 Užtikrinti bendradarbiavimu pagrįstus santykius, trenerio etikos laikymąsi, skaidriai 

priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo 

profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei 

žalingiems įpročiams aplinką; 

 Tvirtinti įstaigos darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, sporto 

varžybų nuostatus, administracijos darbo reglamentą, kitus dokumentus; 

 Rūpintis personalo kvalifikacijos tobulinimu, kontroliuoti, kaip įstaigos skyrių vadovai 

vykdo nustatytą personalo valdymo politiką, analizuoti jos efektyvumą, priimti ir svarstyti darbuotojų 

pasiūlymus ir skundus, spręsti kylančius konfliktus; 

 Įstaigos vardu pasirašyti dokumentus ir įgalioti kitus asmenis įstaigos vardu vykdyti jų 

kompetencijai priskirtas funkcijas; 

 Sudaryti sutartis su sportininkų tėvais arba jų globėjais, įstaigomis, įmonėmis, 

organizacijomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, savivaldybės 

tarybos sprendimais; 

 Tvirtinti sportininkų treniruočių ir užsiėmimų organizavimo darbo reglamentą, jį nuolat 

tobulinti.  

 



Per ataskaitinį 2018 m. laikotarpį direktoriaus darbo veikloje organizuoti 850 susirinkimai 

vidaus darbo organizavimo klausimais iš jų 766 buvo organizuoti ugdomojo sportinio darbo 

organizavimo klausimais, 35 ūkio dalies darbo organizavimo klausimais. Taip pat buvo organizuoti 32 

posėdžiai dalyvaujant Alytaus miesto savivaldybės atstovams, bei organizuoti 3 susirinkimai su 

viešosios įstaigos darbuotojų bendruomene. Per ataskaitinį laikotarpį sudaryta 10 komisijų įvairiais 

darbo organizavimo bei vertinimo klausimais.   

Už įstaigos ribų viso dalyvauta 65 posėdžiuose iš jų 6 Alytaus miesto tarybos komitetų 

posėdžiuose bei 2 miesto tarybos posėdžiuose. Taip pat 46 kartus posėdžiauta Lietuvos sporto 

federacijų posėdžiuose ir 4 Lietuvos sporto ugdymo įstaigų vadovų asociacijos posėdžiuose. Su 

Alytaus miesto svečių delegacijomis vykdyti 3 susitikimai, bei 4 kartus dalyvauta posėdžiuose dėl ES 

investicinių projektų.  

Per ataskaitinį 2018 m. laikotarpį direktoriaus darbo veikloje išleisti 1377 įsakymai iš jų 1297 

ugdomojo sportinio darbo organizavimo, 192 personalo, 104 įstaigos veiklos klausimais. Taip pat 

tvirtinta 164 dokumentų susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu, bei 9 susijusių su darbo tvarkos 

reglamentavimu. Taip pat 12 dokumentų susijusių su ES investicinių projektų teikimu.   

Per ataskaitinį 2018 m. laikotarpį viso organizuoti 38 personalo kvalifikacijos tobulinimo 

mokymai. Iš jų  30 pedagoginiam personalui 4 administracijos  personalui ir 4 techniniam personalui 

žr. lentelė 2.   

 

Lentelė 2 Įstaigos vadovo veiklos dinamika 

1 Vidiniai posėdžiai  

1.1 Ugdomojo sportinio darbo susirinkimų 766 

1.2 Ūkinės dalies personalo susirinkimų 35 

1.3 Sudarytos komisijos darbo organizavimo klausimais 10 

1.4 Susirinkimai su Alytaus miesto savivaldybės atstovais  32 

1.4 Darbuotojų bendruomenės susirinkimai  3 

2 Išorės  posėdžiai  
2.1 Posėdžiai Alytaus miesto savivaldybės komitetuose 6 

2.2 Alytaus miesto tarybos posėdžiai 2 

2.3. Lietuvos sporto ugdymo įstaigų vadovų asociacijos posėdžiai  4 

2.4 Lietuvos sporto šakų federacijų posėdžiai  46 

2.5 Investicinių ES projektų posėdžiai  4 

2.5 Susitikimai su miesto svečių delegacijomis  3 

3 Patvirtinti dokumentai  
3.1 Darbo tvarkas  reglamentuojančių dokumentų tvirtinimas 9 



3.2 Dokumentų susijusių su ES investiciniais projektai tvirtinimas 12 

3.3 Dokumentų susijusių su Viešųjų pirkimų organizavimu  tvirtinimas 164 

3.4  Išleista įsakymų įstaigos veiklos klausimais  104 

3.5  Išleista įsakymų įstaigos personalo klausimais    192 

3.6 Išleista įsakymų ugdomojo sportinio darbo organizavimo klausimais  1297 

   

4 Personalo kvalifikacijos tobulinimas 
4.1 Organizuoti mokymai pedagoginiam personalui 38 

4.2 Techniniam personalui 4 

4.3 Administraciniam personalui.  4 
 

2018 METŲ PATVIRTINTO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 
VEIKLOS PLANO Nr. T- VYKDYMAS 

  
Metiniam viešosios įstaigos plano įgyvendinimui buvo numatytos užduotys ir jų įgyvendinimo 

įvertinimo rodikliai, kurie išdėstyti sekančiai: 

25.01.02.01. priemonė. Efektyviai eksploatuoti sporto bazes ir užtikrinti ūkinę veiklą. Šio 

uždavinio įgyvendinimui buvo numatytas rodiklis (Eksploatuoti bazes (5) pasiekti sporto bazių 

lankomumą 40 proc.)  

Per ataskaitinį laikotarpį Alytaus sporto ir rekreacijos centro bendras bazės užimtumo procentas 

vidutiniškai siekė 46.23 procentus nuo viso metinių darbo valandų skaičiaus. Alytaus miesto arenoje 

bendras visų erdvių, (šaudykla, maniežas, sunkiosios atletikos salė ir kt.), užimtumo valandų skaičių 

sudaro 21262.18 valandos, tai sudaro 49.86 procentus bendro šios bazės užimtumo. Viešosios įstaigos 

baseino užimtumo bendras suteiktų paslaugų skaičius siekia 56511.5 kas sudaro 70.49 procentus šios 

bazės užimtumo, iš jų paslaugos sportinei veiklai sudarė 20377,0 įmonėms suteikta 3262.0 paslaugų, o 

didžiausias paslaugų skaičius suteiktas miesto gyventojams ir svečiams 32872.0 A. Matučio gatvėje 

esančios sporto bazės, visų erdvių bendras valandų skaičių sudaro 5828,83 valandos, šios bazės 

užimtumo procentas per ataskaitinį laikotarpį siekė 42,59 procentus nuo bendro darbo valandų 

skaičiaus.  Alytaus miesto stadiono bendras visų erdvių užimtumo valandų skaičių sudaro 6503.55 

valandų, tai sudaro beveik 44 procentus (43.7 ℅) bazės užimtumo nuo bendro viešosios įstaigos darbo 

valandų skaičiaus. Tačiau išlieka stadiono atvirų erdvių užimtumo specifiškumas dėl oro sąlygų, 

sezoniškumo bei stadiono vejos priežiūros aspektų. Šių objektų užimtumo dydį bei eksploatavimą 

lemia tai, jog futbolo aikštė yra specifinis statinys reikalaujantis atitinkamo eksploatavimo, jis negali 

būti naudojamas tiek dažnai kiek norėtųsi, kadangi jis gali būti negrįžtamai sugadintas. Taip pat 

lengvosios atletikos sektorių ir teniso kortų naudojimą labai įtakoja gamtinės oro sąlygos žr. lentelė 3 ir 

pav. 1.    



Per ataskaitinį laikotarpį sporto viešosios įstaigos bazėje (Birutės g. 5) taip pat buvo teikiama 

sportininkų nakvynės paslauga, pažymėtina, jog teikiama paslauga leido sudaryti geresnes sąlygas 

renginių organizavimui ir svečių pritraukimui į Alytaus miestą. Per ataskaitinį laikotarpį šia paslauga 

pasinaudojo 1800 asmenų, kurie atvyko į sporto centrą dalyvauti įvairaus rango varžybose bei 

sportinėse stovyklose. Sportininkų nakvynės paslaugos bazės užimtumas siekia 25.23℅ tai yra arti 

vidutinio nakvynės paslaugas teikiančių įmonių metinio vidurkio, kaip skelbia Alytaus turizmo 

informacijos centras. žr. lentelė 3 ir pav. 1.    

Lentelė 3 Alytaus sporto ir rekreacijos centro bazių užimtumo procentas per ataskaitinį laikotarpį  
 Alytaus sporto ir rekreacijos centro bazės Užimtumo ℅ 
1 Sporto rūmai (Naujoji g. 52) 49.87 
2 Baseinas (Naujoji g. 52) 70.49 
3 A. Matučio g. sporto bazė (A. Matučio g. 14) 42.59 
4 Stadiono sporto bazė (Birutės g. 5) 43.70 
5 Sportininkų nakvynės paslauga (Birutės g. 5) 25.23 

 

 

 

 

Aukščiau išvardintose bazėse per ataskaitinį laikotarpį vykdyta: 9826 metodinių treniruočių bei 

sporinių užsiėmimų, pravesta 633 įvairaus amžiaus auklėtinių rungtynių bei varžybų, vykdyti 99 

mokami sportiniai ir kultūriniai renginiai.  Taip pat pravesta 51 miesto organizuojamų sporto bei 

bendruomeninių renginių.   
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Pav. 1 2018m. Alytaus sporto ir rekreacijos centro bazių užimtumo procentas per ataskaitinį 
laikotarpį 



Kultūriniai reng mokami

Sporto reng mokami

Miesto renginiai

Įvairaus rango varžybos ir
rungtynės

Tarptautiniai renginiai

 Sporto bazėse vykdytuose renginiuose, dalyvavo 29291 dalyviai  ir lankėsi 103076 žiūrovų žr. 

lentelė 4 ir pav. 2. Kultūriniai pramoginiai renginiai pasižymėjo puikiomis programomis, įspūdingais 

pasirodymais. Tarptautinių varžybų metu miesto gyventojai turėjo progą iš arti pamatyti tarptautinės 

klasės atletus ir kitus žinomus žmones. Taip pat per ataskaitinį laikotarpį viešojoje įstaigoje buvo 

organizuojami miesto kasdieniniame gyvenime svarbūs renginiai, bei įvairios švietimo priemonės: 

Olimpinis festivalis, tarpmokyklinės, rajoninės Alytaus miesto varžybos, suaugusiųjų pirmenybės ir 

kita žr. lentelę 4 ir pav. 2. 

Lentelė 4 Per ataskaitinį laikotarpį viešojoje įstaigoje vykusių renginių dinamika 
 Renginiai  Renginių sk. Dalyvių sk. 
1 Mokami renginiai 99 21709 
1.1 Kultūriniai  13 10550 
1.2 Sporto 89 7452 
2 Nemokami Renginiai 699 16535 
2.1 Miesto renginiai 51 3578 
2.2 Įvairaus rango varžybos ir rungtynės 633 12497 
2.3 Tarptautiniai renginiai  15 460 
 

Tarp viešojoje įstaigoje organizuotų renginių paminėtini įspūdingiausi renginiai: Tarptautinis salės 

futbolo Europos klubų turnyras, Žiemos bei pavasario Žalgiriada, tarptautinės plaukimo varžybos 

Dzūkijos taurė bei atviros žiemos plaukimo varžybos,  Europos moterų taurės rankinio varžybos. 

Europos vandensvydžio čempionato atrankos rungtynės Lietuva – Olandija. Lietuvos plaukimo 

čempionatas. 2018 metų UEFA Europos WU-17 futbolo čempionatas. LFF TAURĖS Finalas-Vilniaus 

Žalgiris- Kauno STUMBRAS. Taip pat elitiniai šalies koncertai parodos bei mugės. 

 

 

 

 

 

 

 
Pav. 2, 2018 m. Alytaus sporto ir rekreacijos centre vykdytų renginių dinamika  



 

Siekiant maksimaliai išnaudoti laisvu laiku sporto bazes, bei gerinti mokamų paslaugų teikimą. 

Įstaiga paslaugas teikė siekdama uždirbti pajamas už suteiktas paslaugas.  

2018 m. viešoji  įstaiga suteikė 110689 vienetus paslaugų, aptarnavo 41252 unikalių klientų, įstaigos 

pajamos iš veiklos nurodytos lentelėse 6, 7 ir 8 lentelėse. 

Lentelė 5 Per ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų ir aptarnautų klientų skaičius 
 Aptarnautų unikalių klientų skaičius pagal veiklas Vnt. 
1 SRC Auklėtiniai 1695 
2 Miesto gyventojai 39495 
3 Organizacijos 62 
 Suteiktų paslaugų skaičius pagal veiklas  Vnt. 
1 SRC Auklėtiniai 69878 
2 Miesto gyventojai 40166 
3 Organizacijos 645 

 
Per ataskaitinį laikotarpį viešojoje įstaigoje viso suteikta 110689 vienetų paslaugų iš kurių 273 

vienetai buvo nemokami, pastarosios buvo suteiktos organizuojant miestui svarbius renginius, bei 

įvairias švietimo priemones kaip Olimpinis festivalis, tarpmokyklinės Alytaus miesto varžybos, 

suaugusiųjų pirmenybės ir kita. Didžiausią mokamų paslaugų dalį sudarė neformaliojo švietimo 

paslaugos, kurių kiekis siekė 69878 vienetus per metus. Antros pagal kiekį buvo paslaugos viešosios 

įstaigos baseine bei kitose sporto bazėse, čia mokamų paslaugų kiekis sudaro 39893 vienetus per 

metus. Taip pat per ataskaitinį laikotarpį buvo suteikta 645 vienetai paslaugų įvairioms miesto bei 

šalies organizacijoms organizuojant sportinius, kultūrinius įvairaus rango renginius.  

Per ataskaitinį laikotarpį viso aptarnauta 41252 unikalūs klientai, kurių didžiausią dalį sudarė 

miesto gyventojai 39495, viešosios įstaigos auklėtiniai 1695 bei organizacijos kurių buvo 62 žr. lentelę 

5.      

Taip pat ataskaitiniame laikotarpyje buvo keliamas uždavinys lėšų uždirbimui. Iš pateiktų 

duomenų lentelė 6 matyti, kiek įstaiga uždirbo pajamų per ataskaitinį laikotarpį, o lentelėje7 ir 8 

pateikti ankstesnių  ataskaitinių laikotarpių uždirbtų lėšų duomenys, taip pat ir pav.3.  

2017m. įstaigos pajamos didėjo 15.83 procentais lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, 

konkretus pajamų skaičius 2016m. siekė 217373 eurų, o 2017m jį sudaro 339373 eurai metinių pajamų. 

žr. lentelę 6. 7. 8 Ir pav. 3. Ženkliausiai padidėjo pajamos už neformalaus švietimo paslaugas taip 

nutiko todėl, jog miesto taryba priėmė sprendimą nebekompensuoti mokesčio tėvams už šias paslaugas. 



Taip pat šiek tiek sumažėjo pajamos už nuoma, kadangi po konkursų patalpoms sumažėjo nuomos 

kaina nuomininkams.  

Lentelė 6 Per ataskaitinį laikotarpį (2018m) uždirbtos pajamos pagal paslaugų rūšis 
 Uždirbtos pajamos pagal veiklas  Eur. 
1 Apgyvendinimo paslaugų pajamos 12690 
2 Stadiono paslaugų pajamos 43967 
3 Baseino paslaugų pajamos 88665 
4 Salių paslaugų pajamos 26668 
5 Reklama paslaugų pajamos  6305 
6 Neformalaus ugdymo paslaugų pajamos 93177 
7 kitos pajamos (metal., kompens.už žaidėją)  16625 
8 Patalpų nuoma 4630 
 Viso:  292727 
Pastaba: skirtu biudžeto suma 1902700 eur.: 891400 eur. skirta ugdomajam sportiniam darbui, 1004300 eur. skirta ūkinės 
dalies išlaikymui, 7000 eur. spec.lėšos.  78500 eur. pagal neformaliojo švietimo programą. 292727 eur. uždirbta iš veiklos.  

 

Lentelė 7 Per ataskaitinį laikotarpį (2017m) uždirbtos pajamos pagal paslaugų rūšis 
 Uždirbtos pajamos pagal veiklas  Eur. 
1 Apgyvendinimo paslaugų pajamos 16860 
2 Stadiono paslaugų pajamos 24013 
3 Baseino paslaugų pajamos 101452 
4 Salių paslaugų pajamos 49184 
5 Reklama paslaugų pajamos  6247 
6 Neformalaus ugdymo paslaugų pajamos 121819 
7 kitos pajamos (metal., gelbėtojų)  14317 
8 Patalpų nuoma 5481 
 Viso:  339373 
Pastaba: skirtu biudžeto suma 1656900 eur 818800 eur. skirta ugdomajam sportiniam darbui, 838100 eur. skirta ūkinės 
dalies išlaikymui, 339373 eur. uždirbta iš veiklos.  
 

Lentelė 8 Per ataskaitinį laikotarpį (2016m) uždirbtos pajamos pagal paslaugų rūšis 
 Uždirbtos pajamos pagal veiklas  Eur. 
1 Apgyvendinimo paslaugų pajamos 560 
2 Stadiono paslaugų pajamos 21729 
3 Baseino paslaugų pajamos 88996 
4 Salių paslaugų pajamos 36638 
5 Reklama paslaugų pajamos  6944 
6 Neformalaus ugdymo paslaugų pajamos 54604 
7 kitos pajamos (metal., kompens.už žaidėją)  1122 
8 Patalpų nuoma 6780 
 Viso:  217373 
Pastaba: skirtu biudžeto suma 1664100 eur. 608600 eur. skirta ugdomajam sportiniam darbui, 1055500 eur. skirta ūkinės 
dalies išlaikymui, 217373 eur. uždirbta iš veiklos.  
 



 

 

25.01.02.02 priemonė Sporto įstaigos veiklos užtikrinimas  

Siekiant įgyvendinti sportinės veiklos ir ugdymo priemonę įstaiga kėlė uždavinį: organizuoti 

sportininkų mokymą, atsižvelgiant į bendruosius šalies piliečio mokymo reikalavimus, žmogaus fizinių 

ir psichinių savybių raidos dėsningumus. Šio uždavinio įgyvendinimui buvo numatytas vertinimo 

kriterijus (1700 lankančių sporto treniruotes žmonių skaičius).   

Pagal 2018 m. viešosios įstaigos veiklos planą buvo vykdomas  viešosios įstaigos ugdomojo 

mokomojo darbo organizavimas ir veiklos administravimas, kryptingas sportininkų ruošimas sporto 

centro, miesto ir Lietuvos Respublikos rinktinėms, jaunos asmenybės ugdymas, sportininkų bei trenerių 

saviraiškos skatinimas. Per ataskaitinį laikotarpį mokslo metų pradžioje buvo planuojama 1740 

auklėtinių tačiau dėl įvairių demografinių ir veiklos aplinkybių šis skaičius kito todėl metų viduryje 

viešojoje įstaigoje viso buvo 1595, o metų pabaigoje mokinių skaičius vėl buvo arti numatyto 

strateginiame plane 1651. Iš jų didžiausią dalį sudarė pradinio rengimo sportininkai viso 804, po jų 

meistriškumo ugdymo sportininkai viso 727, o meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo 

sportininkai sudaro mažiausią auklėtinių dalį viso 180 ir 28 atitinkamai sportininkų žr. lentelę 8. 
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Lentelė 8   Ugdomųjų grupių ir mokinių skaičius pagal sporto šakas 

Eil
. 

Nr
. 

Sporto šaka 

Iš viso Meistriškumo pakopos 

Grupių Mokinių 
Pradinio 
rengimo 

Meistrišku
mo 

ugdymo 

Meistrišku
mo 

tobulinimo 

Didelio 
meistrišku

mo 

1 Aerobika 2 21 12 9     

2 
Baidarių / kanojų 
irklavimas 

1 10 
  10     

3 Boksas 3 26 13 8 5   

4 Dziudo 12 129 67 62     

5 Futbolas 16 240 112 72 42 14 

6 Krepšinis 25 359 105 216 24 14 

7 Laisvosios imtynės 1 8   8     

8 Lengvoji atletika 19 166 71 33 62   

9 Orientavimosi sportas 6 59 43 16     

10 Plaukimas 15 159 84 69 6   

11 Rankinis 12 176 96 56 24   

12 Sportiniai šokiai 2 12   12     

13 Stalo tenisas 3 24 12 12     

14 Sunkioji atletika 4 38 22 16     

15 Šachmatai 2 18 12 6     

16 Šaudymo iš lanko 2 16 11 5     

17 Šaudymo sportas 10 88 44 39 5   

18 Tenisas 4 34 28 6     

19 Tinklinis 8 96 48 48     

20 Vandensvydis 5 60 24 24 12   

Iš viso: 150 1739 804 727 180 28 
 

 

 Įstaigos veikloje dalyvavo 74 darbuotojai, 67 treneriai iš jų 1 turi Lietuvos nusipelniusio 

trenerio vardą, 13 trečios kvalifikacinės kategorijos trenerių, 7 antros kvalifikacinės kategorijos 

treneriai, 20 pirmos kvalifikacinės kategorijos treneriai, 26 treneriai neturintys kvalifikacinės 

kategorijos, per 1695 sportininkų, kurie lankė baidarių ir kanojų irklavimo, bokso, dziudo, futbolo, 

kulkinio šaudymo, šaudymo iš lanko, krepšinio, lauko teniso, lengvosios atletikos, orientavimosi 

sporto, plaukimo, rankinio, stalo teniso, sunkiosios atletikos, šachmatų, tinklinio, vandensvydžio, 



laisvųjų imtynių, gimnastikos (aerobinės), sportinių šokių treniruotes. Per 2018m. pravesta 

aštuoniasdešimt penki tūkstančiai (69875) val. sportinių metodinių pratybų.  

  

 

 

 

 

Auklėtinių skaičius per 2018 metų pradžioje siekė 1739, o pabaigoje 1651. Įvairaus rango 

tarptautinėse, respublikinėse bei regioninėse varžybose viešosios įstaigos auklėtiniai, bei jų treneriai 

per 2018 m. Lietuvos bei Europos čempionatuose iškovojo 35 aukso, 42 sidabro ir 39 bronzos 

medalius. Parengė 1 Olimpinės rinktinės kandidatą, 4 olimpinės rinktinės pamainos kandidatus, 4 

nacionalinės rinktinės narius, 11 Lietuvos jaunimo rinktinės narių, 12 Lietuvos jaunių rinktinės narių, 6 

Lietuvos jaunučių rinktinės narius.   

Mokymo bazėje vykdyta 143 tradicinių sporto šakų varžybos, kuriose dalyvavo 29291 dalyvis. 

Organizuota 72 sporto treniruočių stovyklos, kuriose dalyvavo 718 sportininkai. Viešoji staiga taip pat 

dalyvauja Lietuvos jaunių ir jaunučių žaidynėse, kurios finansuojamos Kūno kultūros ir sporto rėmimo 

fondo lėšomis, žaidynes organizuoja Lietuvos sporto federacijų sąjunga, jai padeda savivaldybių sporto 

padaliniai. Žaidynių kompleksinė įskaita tarp savivaldybių, skaičiuojama suskirsčius savivaldybes 

pagal gyventojų skaičių į tris grupes. Alytaus miestas savo grupėje tarp penkiolikos savivaldybių, 

dalyvaudamas devyniolikoje sporto šakų varžybose ir surinkdamas  1276.54 taškų, užėmė antrąją vietą, 

ženkliai aplendamas tokias savivaldybes kaip  Kauno rajonas į priekį praleisdamas tik Marijampolės 

savivaldybę . Taip pat paminėtinos 2018 m. žaidimų sporto šakų pergalės, viešosios įstaigos auklėtiniai 

1 įvairaus amžiaus respublikos
čempionatai

2 tarptautinės varžybos

3 turnyrai

4 stovyklos

Pav.4 2018m. Alytaus sporto ir rekreacijos centro trenerių pasiskirstymas pagal kvalifikacines 
kategorijas  



pasiekė svarbiausius metinius tikslus, Lietuvos moksleivių čempionatuose tapo šalies čempionais bei 

prizininkais vaikinų ir merginų kategorijose.  

Įgyvendinant numatytą priemonę buvo siekiama dalyvauti kuo aukštesnio rango čempionatuose, 

pirmenybėse bei tarptautinėse sporto varžybose taip pat šalies sporto renginiuose. Šio uždavinio 

įgyvendinimui prireikė 850 Sporto išvykų per ataskaitinį laikotarpį.  

Per ataskaitinį 2018 m. laikotarpį viešosios įstaigos auklėtiniams viso buvo suorganizuotos 850 

išvykos į įvairaus rango šalies, tarptautines varžybas, bei kitus sportinius renginius žr. lentelę 9.  

Lentelė 9,  2018 m. išvykų skaičius pagal veiklas     
Eil.  Sporto šaka Išvykų skaičius 
1 Boksas 11 
2 Dviračių sp. 0 
3 Dziudo 56 
4 Futbolas 137 
5 Kanojų polo 6 
6 Krepšinis  149 
7 Laisvosios imtynės 5 
8 Lengvoji atletika 65 
9 Olimpinis festivalis  32 
10 Orientavimosi sportas 39 
11 Plaukimas 28 
12 Rankinis 97 
13 Šachmatai 32 
14 Šaudymo sportas 31 
15 Seniūnijų 10 
16 Sportiniai šokiai 28 
17 Stalo tenisas 45 
18 Sunkioji atletika 13 
19 Tenisas 7 
20 Tinklinis 32 
21 Vandensvydis 17 
22 Žalgiriada 10 
 Viso: 850  

 

Per ataskaitinį laikotarpį viešosios įstaigos auklėtiniai išvykose dalyvavo 305 įvairaus rango 

varžybose, iš kurių 126 buvo tarptautinės varžybos, 116 turnyrai, 63 stovyklos. Taip pat viešosios 

įstaigos auklėtiniai dalyvavo  septyniasdešimtyje  įvairaus amžiaus respublikos čempionatų į kuriuos 

bendras išvykų skaičius sudaro 545 išvykų. Žr. pav 5. 6. 7. 
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Taip pat paminėtinas ir dalyvavimas tradicinėse Žalgiriados, Lietuvos seniūnijų, Olimpinio 

festivalio, jaunių ir jaunučių žaidynių varžybose, į pastarąsias buvo vykstama 52 kartus. Viešosios 

įstaigos auklėtiniai, bei jų treneriai per 2018 m. iškovojo 35 aukso, 42 sidabro ir 39 bronzos medalius. . 

Parengė 1 Olimpinės rinktinės kandidatą, 4 olimpinės rinktinės pamainos kandidatus, 4 nacionalinės 

rinktinės narius, 11 Lietuvos jaunimo rinktinės narių, 12 Lietuvos jaunių rinktinės narių, 6 Lietuvos 

jaunučių rinktinės narius. Tarp įspūdingiausių praeitais metais, pasiektų sporto rezultatų buvo:  

Trenerio Kęstučio Giedraičio auklėtinis Matas Makaravičius įvykdė normatyvą ir iškovojo teisę 

atstovauti Lietuvai Jaunimo vasaros Olimpinėse žaidynėse. Jaunimo vasaros olimpinės žaidynės, kaip 

ir įprastos žaidynės vyksta kas ketverius metus, 2014m. jos vyko Nandzinge, Kinijoje. 

Sunkiaatletis Anicetas Čeponis (treneris Tadas Statkevičius)  pagerindamas savo asmeninius 

rezultatus rovimo ir stūmimo veiksme svorio kategorijoje iki 56 kg Lietuvos suaugusiųjų vyrų ir 

moterų sunkiosios atletikos čempionate bendroje įskaitoje  iškovojo 2 vietą. Anicetas taip pat šiais 

metais tapo  Lietuvos jaunučių iki 15 metų čempionu bei Lietuvos jaunučių sporto vilčių žaidynių 

nugalėtoju.  
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Lietuvos plaukimo ilgų nuotolių čempionate trenerio Kęstučio Margevičiaus auklėtinė Ieva 

Jacevičiūtė 15-17 metų amžiaus merginų grupėje 1500m. distancijoje iškovojo aukso medalį ir pasiekė 

antrą rezultatą tarp visų dalyvių.  

Nors per praėjusį ataskaitinį laikotarpį įstaigos veiklose pavyko pasiekti užsibrėžtus tikslus, 

tačiau dėmesį vis labiau verčia atkreipti ir vis didėjantys iššūkiai, vienas tokių trenerių kaita. Treneris 

tai vienas esminių įstaigos sėkmės aspektų deja šis kolektyvas vis labiau artėja link garbaus amžiaus, o 

naujus trenerius vis sunkiau surasti dėl nepakankamo uždarbio. Šiai dienai susiduriama su laisvųjų 

imtynių bokso dziudo, orientavimosi sporto rankinio jaunų energingų trenerių deficitu. Taip pat 

aptarnaujančio personalo atlyginimai yra ženkliai menkesni nei kitose savivaldybės valdomose 

įstaigose nors darbo daugumai darbuotojų su specialiu išsilavinimu tenka gerokai daugiau, kadangi 

būtina aptarnauti dideles ir sudėtingas elektros, ventiliacijos, filtravimo, priešgaisrines, šilumos ūkio ir 

kitas sistemas. Dėl nepakankamo užmokesčio vis sudėtingiau tampa surasti netik sporto bet ir kitų 

sričių specialistus.  

Taip pat nors ir galima džiaugtis kasmet didėjančiomis įstaigos pajamomis iš veiklos, vis dėl to 

transporto ir dalyvavimo įvairaus rango varžybose mokesčiai auga per daug sparčiai, kad juos būtų 

įmanoma padengti iš veiklos uždirbtų pajamų, todėl priimami sprendimai miesto taryboje dėl 

mokomojo sportinio darbo finansavimo Alytaus sporto ir rekreacijos centro ugdomoms grupėms turėtų 

būti gerai pasvėrus visus su sportinio ugdymo veikla susijusius aspektus tai yra transporto išlaidos, 

būtinas sportinei veiklai inventorius ir kt.  

Nors pastaraisiais metais buvo stebimas demografinis vaikų mažėjimas Alytaus mieste, tačiau 

paskutinių dviejų metų duomenys rodo jog rodikliai nebesikeičia mažėjimo kryptimi, o tai teikia vilties, 

jog lankančiųjų sporto užsiėmimus Alytaus sporto ir rekreacijos centre daugės, tačiau norint užauginti 

sveikesnę ir fiziškai aktyvią visuomenę būtini naujos kartos sporto autoritetai, kuriems pritraukti ir 

išlaikyti būtinas atitinkamas finansavimas bei darbo sąlygos, visa ši visuma tiesiogiai susijusi su miesto 

valdžios požiūriu į miesto bendruomenės fizinio aktyvumo kultūrą.  
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