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ĮSTAIGOS DALININKAI IR JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ

Viešoji įstaiga Visagino krepšinio mokykla (toliau Visagino KM) buvo įsteigta 2021 m. kovo 1 d.

Visagino KM dalininkai yra: Visagino savivaldybė – įnašo vertė 410 Eur, sporto klubas „NAKS“ –

įnašo vertė 200 Eurų, Justas Sinica – įnašo vertė 200 Eur.

ĮSTAIGOS TIKSLAI

Įstaigos tikslai nustatyti nuostatuose, kurie buvo patvirtinti Visagino KM steigiamojo susirinkimo

2021 m. vasario 3 d. protokolu:

1. Organizuoti ir plėtoti profesionalaus ir mėgėjiško krepšinio veiklą;

2. Populiarinti krepšinį ne tik Visagino mieste, bet ir Lietuvos respublikos teritorijoje, sudaryti

sąlygas žaisti profesionalų krepšinį suaugusiems, jaunimui ir vaikams Visagino

savivaldybėje;

3. Organizuoti profesionalų ir mėgėjų krepšinio varžybas;

4. Skatinti vaikus ir jaunimą domėtis krepšiniu ir kitomis sporto šakomis, rengti krepšinį

propaguojančius sportinius, švietimo ir socialinius renginius;

5. Organizuoti išvykas į nacionalines ir tarptautines krepšinio varžybas, aktyviai dalyvauti

moksleivių krepšinio lygoje (MKL), Lietuvos regionų krepšinio lygoje (RKL), 3x3 krepšinio

čempionatuose, kituose nacionaliniuose  ir tarptautiniuose krepšinio renginiuose;

6. Ieškoti ryšių ir bendradarbiauti su Lietuvos bei užsienio šalių piliečiais, įmonėmis ir

organizacijomis, veikiančiomis šioje srityje;

7. Organizuoti sportininkų susitikimus, rengti sporto renginius;

8. Organizuoti gyventojų laisvalaikio praleidimą, propaguoti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą;

9. Ugdyti perspektyvius krepšinio žaidėjus, kurie atstovautų reprezentacinei Visagino

savivaldybės krepšinio komandai;

10. Gauti paramą iš nacionalinių ir tarptautinių paramos šaltinių, naudoti ją įstaigos įstatuose

numatytiems tikslams siekti, jauniesiems sportininkams remti, sportininkų sveikatos

priežiūrai užtikrinti, taip pat kitiems visuomenei naudingiems tikslams;

11. Skatinti bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis sporto srityje;

12. Sporto, turizmo organizavimas, populiarinimas ir vystymas;

13. Dalyvavimas įvairiuose masiniuose kultūros ir sporto renginiuose, šių renginių

organizavimas;

14. Jaunimo užimtumo, vasaros poilsio, narkomanijos ir teisėtvarkos pažeidimų prevencijos

programų rengimas ir įgyvendinimas.



2021 METŲ ĮSTAIGOS UŽDAVINIAI IR KRITERIJAI

2021 metų veiklos vertinimo kriterijai buvo nustatyti 2021 m. balandžio 14 d. Savivaldybės biudžeto

lėšų naudojimo sutartyje Nr. 5-156 :

 60 sutartinių mokinių, lankančių krepšinio sporto formalųjį švietimą papildančio sportinio

ugdymo ir neformaliojo švietimo programas

 Suformuotos ne mažiau kaip 4 sportinio ugdymo grupes ir 1 neformaliojo švietimo grupės

 Pagal metų veiklos planą ir krepšinio sporto ugdymo programas organizuojami ir vykdomi

sporto renginiai;

 Per visuomenės informavimo priemones propaguojamas gyventojų fizinis aktyvumas ir

sportas (ne rečiau kaip kartą per mėnesį)

 Telkiami savanoriai fizinio aktyvumo, sporto ir sveikos gyvensenos veiklai savivaldybės

teritorijoje plėsti 

 Inicijuojami, organizuojami bendri su kitomis įstaigomis, vietos bendruomene, NVO

projektai/renginiai (per ataskaitinį laikotarpį ne mažiau kaip 2 projektai/renginiai)

 Rengiami ir įgyvendinami fizinio aktyvumo, krepšinio populiarinimo bei sportinio ugdymo

aplinkos tobulinimo projektai pritraukiant fondų, programų lėšas. 

2021 METŲ VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ ĮVYKDYMAS

Eil.

Nr. 

Vertinimo kriterijaus

pavadinimas

Planuota reikšmė

per 2021 m.

Įvykdyta

reikšmė per

2021 m.

Paaiškinimai,

neįvykdymo

priežastys (jei

neįvykdyta)

1 Ne mažiau kaip 60 sutartinių

mokinių įstaigoje

60 81

2 Sudaryti Ne mažiau kaip 4

krepšinio sporto formalųjį

švietimą papildančio sportinio

ugdymo grupes ir ne mažiau

kaip 1 NVŠ vaikų švietimo

grupę

4 + 1 4 + 0 NVŠ programai

finansavimo

kvietimas buvo

paskelbtas 2021

m. sausio

mėnesį, o įstaiga

buvo įsteigta

2021 m. kovo 1



d. 

3 Pagal metų veiklos planą ir

krepšinio sportinio ugdymo

programas organizuojami ir

vykdomi sportiniai renginiai

3 7

4 Ne rečiau kaip kartą per mėnesį

per visuomenės informavimo

priemonės propaguojamas

gyventojų fizinis aktyvumas ir

sportas 

1 Facebook

paskyroje

„Krepšinis

Visagine“

naujienos

apie

vykdomas

veiklas

talpinami

nuo 2 iki 10

kartų per

savaitę

5 Telkiama savanoriai fizinio

ugdymo, sporto ir sveikos

gyvensenos veiklai

savivaldybės teritorijoje (bent

po 2 savanorius kiekvienai

veiklai), pagal iš atsakingų

institucijų gautą poreikį pilnai

vykdomos vaiko minimalios

priežiūros priemones

12 14

6 Inicijuojami, organizuojami

bendri su kitomis įstaigomis,

vietos bendruomene, NVO

projektai/renginiai (ne mažiau

kaip du per metus)

2 2

7 Rengiami ir įgyvendinami

fizinio aktyvumo, krepšinio

populiarinimo bei sportinio

ugdymo aplinkos tobulinimo

2 2



projektai pritraukiant fondų,

programų lėšas (per metus

parengta ir pateikta atrankai

bent vienas projektas)

Per ataskaitinį laikotarpį (2021-03-01 iki 2021-12-31) įvykdytos veiklos:

1. 2021 m. balandžio-birželio mėn. Visagino KM buvo organizuojami krepšinio treniruotes 4

sportinio ugdymo grupėse (48 val. per savaitę bendrai). 

2. 2021 m. balandžio-gegužės m. Visagino KM komandos dalyvavo Lietuvos moksleivių

krepšinio U16 ir U13 čempionate 

3. 2021 m. gegužės mėn. dvi Visagino krepšinio mokyklos dalyvavo tarptautiniame krepšinio

turnyre „Radom Cup“ (Radom, Lenkija)

4. 2021 m. balandžio mėn. Visagino KM ugdytiniai dalyvavo 1x1 krepšinio turnyre Zarasuose.

5. 2021 m. birželio 1 d. buvo Visagine buvo organizuotas vaikų 3x3 krepšinio turnyras, kur

dalyvavo komandos iš Ignalinos, Zarasų ir Dūkšto. 

6. 2021 m. birželio 8 d. Visagino KM jauniausi krepšininkai dalyvavo 3x3 krepšinio turnyre

Ignalinoje,  Palangoje buvo organizuota viena 

7. 2021 m. liepos 3-8 dienomis buvo sėkmingai buvo organizuota vasaros stovykla "Aktyvuokis

po mokslo metų - 2021" metu vaikai ne tik aktyviai leido laiką Palangos paplūdimyje, bet ir

dalyvavo Lietuvos 3x3 čempionate, aplanke Olimpinių žaidynių FIBA atrankos turnyro

rungtynes tarp Lietuvos ir Lenkijos rinktinių, o paskutine stovyklos diena žygiavo su

dviračiais maršrutu Smiltynė - Juodkrantė - Smiltynė, kur įveikė 47 nepamirštamų kilometrų

- visi kartu!

8. 2021 m. liepos - rugpjūčio mėnesiais 4 Visagino KM dalyvavo Lietuvos 3x3 krepšinio

čempionate. Čempionato eigoje Visagino KM ugdytiniai žaidė 5 etapuose, o finalinis 6 etapas

buvo žaidžiamas Panevėžyje. 

9. 2021 m. liepos mėnesį pagal patikėjimo teisė buvo perduotas ilgalaikis turtas – krepšinio salė.

Iš projektinių lėšų buvo atlikti smulkaus inventoriaus ir dangos remonto darbai. Turtas buvo

apdraustas, kaip to reikalauja sutartis. Rugpjūčio mėnesį įrengti šilumos skaitikliai. Pradėti

elektros tinklo perėjimo į ESO darbai. Pastate buvo įrengta signalizacija.  

10. 2021 m. rugpjūčio 16-20 d. Visagine buvo organizuota vasaros stovykla „Krepšinio energija“,

kur dalyvavo 17 vaikų iš Visagino savivaldybės.  

11. 2021 m. rugpjūčio mėn.. 6 Visagino krepšinio mokyklos komandos dalyvavo „Juventus 3x3

Summer League“ krepšinio čempionate, kur buvo organizuoti 9 etapai.



12. 2021 m. rugsėjo 4 d. Visagine buvo organizuotas „Juventus 3x3 Summer League“ etapas, kur

dalyvavo virš 100 dalyvių iš Lietuvos. 

13. 2021 m. rugsėjo 7 d. Visagino KM vadovas, kaip LKF narys, dalyvavo LKF 2021 m.

ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje. 

14. 2021 m. rugsėjo 18 d. Visagino KM sporto salėje buvo sėkmingai organizuotas krepšinio

turnyras, kur dalyvavo 2005-2006 m.g. komandos iš Visagino, Vilniaus, Zarasų ir Utenos.

15. 2021 m. rugsėjo 21 d. Visagino KM sporto salėje svečiavo „Naujojo cirko stotelė“

16. 2021 m. rugsėjo 24-26 d. Visagino KM 2008 m.g. ugdytinių komanda dalyvavo

tarptautiniame turnyre Zambruve, Lenkija.

17. 2021 m. nuo rugpjūčio 16-18 d. 4 sportinio ugdymo grupėms organizuojamos krepšinio

treniruotes. 

18. Nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Visagino krepšinio mokyklos ugdytiniai

sudalyvavo 25 varžybose Moksleivių krepšinio lygoje (6 – Lietuvos U17 čempionate, 8 –

Lietuvos U14 čempionate, 11 – Lietuvos U13 čempionate)

19. 2021 m. spalio 23 d. Visagino krepšinio komanda debiutavo Mažų miestelių krepšinio lygoje

(mml.lt), kur iki gruodžio 31 d. sužaidė 6 rungtynes.

20. Nuo 2021 m. gruodžio Visagino U17 komanda dalyvauja Aukštaitijos regiono jaunimo

krepšinio lygoje. 

21. 2021 m. spalio – gruodžio buvo sėkmingai organizuotas ir pravėstas Visagino vyrų krepšinio

čempionatas, kur dalyvavo 8 komandos (virš 100 dalyvių) ir buvo sužaista 32 rungtynių. 

2022 METŲ UŽDAVINIAI IR KRITERIJAI

2021 metų veiklos vertinimo kriterijai nustatyti 2021 m. balandžio 14 d. Savivaldybės biudžeto lėšų

naudojimo sutartyje Nr. 5-156 :

1. Vykdyti krepšinio treniruotes, kurias lanko ne mažiau kaip 75 (septyniasdešimt penki) vaikai

ir jaunuoliai;

2. Visagino krepšinio mokyklos ugdytiniai dalyvauja Mažų miestelių lygoje;

3. Visagino krepšinio mokykla suderins ir patvirtins veiklos strategiją ir 2022 metams

numatytas priemones įgyvendins 100 proc.;

4. Per ataskaitinį laikotarpį Visagino krepšinio mokykla įgyvendins ne mažiau kaip 8

(aštuonias) sporto iniciatyvas, susijusias su krepšinio sportu ir/ar įtraukiančias Visagino

gyventojus į fizinio aktyvumo veiklas (renginius, šventes, stovyklas, kt.), tarp jų ir iniciatyva,

skirta Lietuvos krepšinio 100-mečiui paminėti;



5. Visagino krepšinio mokykla įgyvendins ne mažiau kaip 1 (vieną) neformaliojo vaikų

švietimo (NVŠ) sportinio ugdymo programą, finansuojamą valstybės lėšomis;

6. Ne mažiau kaip 40 (keturiasdešimt) Visagino krepšinio mokyklos sportininkų dalyvaus aukšto

meistriškumo varžybose;

7. Visagino krepšinio mokykloje per ataskaitinį laikotarpį bus suformuotos ir treniruojasi dvi ar

daugiau 3x3 krepšinio grupių;

8. Visagino krepšinio mokykla plėsdama projektinę veiklą ir siekdama pritraukti kitus

finansavimo šaltinius veiklos kokybei ir plėtrai, infrastruktūros atnaujinimui ir aprūpinimui

priemonėmis, ne mažesniu kaip 10 proc. santykiu su SB skiriamais asignavimais pritrauks

projektinių lėšų, parengs ir įgyvendins bent 3 (tris) projektus;

9. Visagino krepšinio mokykla reaguodamas į Visagino gyventojų bei miesto svečių poreikius,

ples teikiamų mokamų paslaugų įvairovę ir stiprins kokybę:

10. 2022 metais bus pasiektas ne mažesnis kaip 25 proc. už suteiktas paslaugas gautų lėšų

procentinis santykis su SB skiriamais asignavimais.

11. Visagino krepšinio mokykla teiks bent 4 mokamų paslaugų

12. Visagino krepšinio mokyklos interneto svetainėje, kurios struktūra ir turinys atitinka

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir

mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.

balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 (aktualia redakcija), reikalavimus:

a.bent 80 proc. sukurtos svetainės struktūra ir turinys atitinka reikalavimus,

b.parengta ir paviešinta interneto svetainėje ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) informacinių

pranešimų, straipsnių.

3. Veiklos ataskaitinis laikotarpis – nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 30 d.

2022 METAIS PLANUOJAMI ATLIKTI DARBAI

Planuojami darbai Laikotarpis Planuojamas rodiklis

Treniruočių vykdymas Sausis-gruodis 2460 val.

NVŠ programos akreditavimas ir

vykdymas

Sausis-gruodis 2 grupės

Dalyvavimas Moksleivių

krepšinio lygoje

Sausis-birželis, spalis-gruodis 90 val.

Dalyvavimas Mažų miestelių

lygoje

Spalis-gruodis 1 komanda



Dalyvavimas Lietuvos 3x3

čempionate

Birželis-rugpjūtis 2 komandos

Dalyvavimas tarptautiniuose

turnyruose

Balandis-birželis, rugsėjis-

spalis

4

Stovyklų organizavimas Birželis-Rugpjūtis 1

Salės apšvietimo modernizavimo

(keitimo) darbai

Kovas-rugpjūtis Pasirašytas sutartis su

rangovu, pradėti vykdyti salės

apšvietimo keitimo ir

modernizavimo darbai

L. e. direktoriaus pareigas Aleksandr Bražnikovas
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