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NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBAI 

 

1. Įstaigos pavadinimas. Neringos sporto mokyka (toliau – NSM) – Neringos  savivaldybės 

biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti neformaliojo ugdymo programas: buriavimo ir orientavimosi 

sporto. Įstaigos adresas – Lotmiškio g. 2, Neringa LT- 93121, telefonas/faksas (8 469) 52828, 

elektroninis adresas – vrazutis@gmail.com 

2. Dirbančiųjų skaičius viso: 4,25, tame tarpe administracijoje 1.5, pedagoginis personalas 

3, ūkinis – techninis personalas 0,75. 

3. Dirbančiųjų skaičius vasaros metu: 2. 

4. Vaikų skaičius ugdymo įstaigose. Viso 33, buriavimas 22, orientavimosi sportas 11. 

5. Metinis įstaigos biudžetas 

a) Savivaldybės tarybos skirtos lėšos – 514300,00 Lt; 

b) Valstybės skirtos lėšos – 1200,00 Lt; 

c) Uždirbtos lėšos – 51274,00 LT; 

d) Iš kitų šaltinių gautos lėšos – 6329,76 Lt. 

6. Dalyvavimas ES ir kituose projektuose. 

Parengtas ir pateiktas projektas konkursui dalyvauti ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto 

programoje „Erasmus Plius“. Pelno nesiekiančių organizacijų projektams įgyvendinti paramos 

programai „Geridarbai.lt“ pateiktas projektas dėl laivų saugaus nuleidimo į vandenį krantinės 

įrengimo.  

7. Svarbiausi įstaigos darbai.  

Parengtas su NSM taryba suderintas ir Neringos savivaldybės administracijai pateiktas 2015-

2017-ųjų metų NSM strateginis planas. Parengtos/atnaujintos buriavimo ir orientavimosi sporto 

programos. Buriavimo sporto šakos didelio sportinio meistriškumo plėtotės programoje įvesta nauja 

disciplina Formula Kite. 

Pasiekti ir KKSD departamento įvertinti didelio sportinio meistriškumo rodikliai:  

Treneriams Zigmantui Raudžiui ir Egidijui Pilybui iki 2017 m. suteiktos Nacionalinės trenerio 

kategorijos; 

Sportininkai/auklėtiniai V. Miliūnas ir E. Mažeikaitė įvykdė didelio sportinio meistriškumo 

MP1 normatyvus (kas atitinka anksčiau buvusią Tarptautinė sportininko kategoriją). NSM 

auklėtiniams/sportininkams sudarytos sąlygos išmokti plaukti Klaipėdos uždarame baseine. 

Neringos sporto mokykla ženkliai prisideda pravedant sportinius renginius mieste. 

„Stintapūkio“ šventės sporto rungtys buvo pravestos Nidoje ir Preiloje. Neringos sporto mokyklos 

lauko teniso aikštyne organizuoti trys lauko teniso dvejetų turnyrai. Juodkrantėje pravestas 

„Juodkrantės žvejo“ futbolo turnyras. Įgyvendintas projektas – „Nidos pusės maratono bėgimas“. 
Eil. Nr. Varžybų pavadinimas Mėnuo Atsakingas asmuo 

1 „Stintapūkio“ šventė vasaris Direktorius V. Razutis      

2 Vyrų ir moterų tinklinio turnyrai balandis Direktorius V.Razutis 

Švietimo ir sporto skyriaus 

specialistas M. Tomaševičius 

3. „Vėtrungės“ taurės buriavimo 

varžybos 

gegužės Direktorius V. Razutis      

Treneriai Z. Raudys, E. Pocius    

4 A. Zavišos lauko teniso turnyro 

pravedimas 

gegužės Direktorius V.Razutis 

Aikšt. priž. V. Kriukovas 

5 Joninių lauko teniso turnyro 

pravedimas 

birželis Direktorius V.Razutis  

Aikšt. priž. V. Kriukovas 
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6. Žolinių lauko teniso turnyro 

pravedimas 

rugpjūtis Direktorius V.Razutis  

Aikšt. priž. V. Kriukovas 

7. Juodkrantės žvejo futbolo turnyras rugsėjis Direktorius V.Razutis 

Turnyro organizatorius Č.Stonys 

8. 13 Tarptautinis Nidos pusės maratono 

bėgimas   

rugsėjis Direktorius V.Razutis 

Maratono vadovas A. Armanavičius 

8. Vadovo pastangos, iniciatyvos gerinant įstaigos infrastruktūrą ir materialinę bazę. 

Ieškant papildomo finansavimo ir kita. 

Parengti ir pateikti konkursui keturi projektai finansavimui gauti iš Kūno kultūros ir sporto 

fondo (pagal atskiras tikslines programas) bei projektas. Parengtas ir pateiktas pelno nesiekiančių 

organizacijų projektams įgyvendinti paramos programai „Geridarbai.lt“ projektas dėl laivų saugaus 

nuleidimo į vandenį krantinės įrengimo. Bendradarbiaujant su Exstremelaus sporto federacija 

parengtas projektas dėl saugių jėgos aitvarų aikštelių įrengimo/priežiūros. Nuolatos bendraujama su 

potencialiais NSM rėmėjais. 

Siekiant naujų paslaugų įvedimo ir ieškant papildomo finansavimo pristatė NSM teikiamas 

paslaugas ir vasaros stovyklą „Išmok buriuoti-2015“ tarptautinėje turizmo parodoje ADVENTOUR, 

Vilniuje. 

9. Numatomi vykdyti projektai. Vasaros stovykla „Išmok buriuoti“. Laimėtas konkursas 

didelio sportinio meistriškumo plėtotei (Laser Standart disciplina iš KKSD fondo per LBS) ir 

sportinės įrangos atnaujinimui/įsigijimui iš KKSD fondo. 

Siekiant patikrinti Neringos vaikų/jaunimo fizinį parengtumą ir su sportu susijusias žinias 

planuojamas pravesti projektą/programą „LIETUVOS KŪNO KULTŪROS ŽENKLAS“: 

Lietuvos kūno kultūros ženklo programa 8-11 m. vaikams "Augti ir stiprėti"; 

Lietuvos kūno kultūros ženklo programa 12-13 metų amžiaus vaikams "Kasdien judėti"; 

Lietuvos kūno kultūros ženklo programa 14-18 m. jaunimui "Vis tobulėti". 

10. Problemos, kurias reikia spręsti. Negausios auklėtinių/sportininkų gretos, 

nepakankama kai kurių trenerių darbo drausmę, atsakomybė, treniruočių ant vandens nepakankamas 

periodiškumas, kokybę ir užimtumas. Įrengti saugią laivų nuleidimo į vandenį krantinę. 

11. Vadovo pasiūlymai dėl įstaigos darbo gerinimo. Atkreipti dėmesį į didesnę darbo laiko 

kontrolė ir tinkamą pareigų atlikimą. Siekti ženklesnės atsakomybės ir veiklos nukreiptos į 

išmatuojamą rezultatą. Siekiamybė didinti sportininkų/auklėtinių masiškumą pasitelkus trenerių 

metodinį darbą ir iniciatyvą. 

12. Vadovo dalyvavimas savivaldybės gyvenime. Aktyviai dalyvauju miesto renginiuose, 

šventėse, pravedant sporto varžybas, rungtis. Viešinami NSM sportininkų pasiekimai regioninėje 

spaudoje, interneto svetainėse. Deramai atstovauju ir pristatau NSM miesto svečiams, delegacijoms.  

Parengtas ir pateiktas Kūno kultūros ir sporto departamentui projektas „Sportuojanti 

bendruomenė“ finansavimui gauti. Šiuo projektu siekiama paskatinti vietos gyventojų fizinį 

aktyvumą, formuoti sveikos gyvensenos įpročius, o kartu stiprinti bendruomeniškumą. 

 

 

 

Neringos sporto mokyklos direktorius   Vidmantas Razutis 


