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NERINGOS SPORTO MOKYKLOS VADOVO 

2015 METŲ ATASKAITA 

 

1. Įstaigos pavadinimas. Neringos sporto mokykla (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: 9, tame tarpe administracijoje 1,5 etato, pedagoginis 

personalas 3, ūkinis – techninis personalas 2,75 etato. 

 

3. Dirbančiųjų skaičius vasaros metu: 2. 

 

4. Vaikų skaičius ugdymo įstaigose. Viso 41, buriavimas 25, orientavimosi sportas 16. 

 

5. Metinis įstaigos biudžetas: 

a) Savivaldybės tarybos skirtos lėšos – 135007,40 Eur; 

b) Valstybės skirtos lėšos – 2393,00 Eur; 

c) Uždirbtos lėšos – 17847.77 Eur; 

d) Iš kitų šaltinių gautos lėšos – 1544,23 Eur. 

 

6. Dalyvavimas ES ir kituose projektuose. Parengti ir pateikti projektai konkursui, 

dalyvauti ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programoje „Erasmus Plius“ (tikslinė programa 

„Europos ne pelno sporto renginiai, susiję su 2015 m. Europos sporto savaite“, pateikimo data – 

2015 m. sausis).  

 

7. Svarbiausi įstaigos darbai.  

Kritiška vaikų gimstamumo demografinė padėtis Lietuvoje ir Neringoje daro įtaką 

mažėjančiam auklėtinių skaičiui Neringos sporto mokykloje. Tačiau NSM administracijai ir trenerių 

kolektyvui, glaudžiai bendradarbiaujant su Neringos savivaldybės administracija, Kūno kultūros ir 

sporto departamentu prie LR Vyriausybės, Ekstremalaus sporto federacija, Lietuvos buriuotojų 

sąjunga, 2015 m. pavyko pasiekti svarių išskirtinių rezultatų. 

Parengtas ir su NSM taryba suderintas, Neringos savivaldybės administracijai pateiktas 

2016–2018-ųjų metų NSM strateginis planas. 

Atlikta NSM pastato/patalpų rekonstrukcijos poreikio analizė, pateikti pagristi 

pageidavimai NSM pastato rekonstrukcijos projektuotojams. 

Bendradarbiaujant su Neringos savivaldybės administracija sausio 23–25 d. „Litexpo“ 

parodų rūmuose tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „Adventur 2015“ pirmąkart 

pristatyta NSM ir jos organizuojama vaikų-jaunimo stovykla „Išmok būriuoti“.  
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Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas, pripažindamas NSM sportininkų didelio sportinio 

meistriškumo pažangą, skyrė NSM pateiktiems projektams 2015-tiems metams 2000 eurų didelio 

sportinio meistriškumo programoms vystyti. 

Parengtos, suderintos ir NSM direktoriaus įsakymu patvirtintos NSM darbo ir vidaus 

taisyklės.  

KKSD departamentui pateikti dokumentai dėl Nacionalinės trenerio kategorijos Martynui 

Gomui suteikimo (sportininkė E. Mažeikaitė 2015 m pakartotinai įvykdė didelio sportinio 

meistriškumo MP1 normatyvą (kas atitinka anksčiau buvusią Tarptautinę sportininko kategoriją).  

Europos Laser klasės sportininkus vienijančios organizacijos EurIlca duomenimis 

Neringos sporto mokykla pripažinta geriausia (12045 įskaitiniai taškai) olimpinėje buriavimo Laser 

Standard klasėje. Antroje vietoje – Kauno buriavimo mokykla „Bangpūtys“ (8875 įskaitiniai 

taškai), Klaipėdos „Žiemys“ (3995 įskaitiniai taškai) – 24 vietoje. EuriIlca Laser Standart sąrašo 

pirmoje pozicijoje – Mantas Marozas (238 vieta Pasauliniame buriuotojų ISAF reitinge, NSM 

treneris Zigmas Raudys), ketvirtoje – Kornelijus Pupkus (259 vieta Pasauliniame buriuotojų ISAF 

reitinge, NSM treneris Zigmas Raudys). Pažymėtinai ir tai, kad Mantas Marozas Europos buriavimo 

taurės etape U-21 grupėje Laser Standart“ jachtų klasėje 2015 m. yra iškovojęs I vietą. 

Buenos Aires 2018 m. jaunimo olimpinių žaidynių ir Tokyo 2020 m. olimpinių žaidynių 

kandidatė buriavimo sporto Formula Kite klasėje, moterų įskaitoje, atstovaujanti Skandinaviją, 

Baltijos šalis ir Neringos sporto mokyklą sportininkė Emilė Mažeikaitė (11 vieta Pasauliniame 

buriuotojų ISAF reitinge, treneris Martynas Gomas) U-21 moterų grupėje yra iškovojusi Europos ir 

Pasaulio 2015 m. bronzos medalius. Palankiai susiklosčiusių aplinkybių seka bei dalyvavimas 

reitinginėse Pasaulio buriavimo taurės etapuose lėmė tai, kad dėl įrangos stokos ir nepalankaus vėjo 

nė karto nefinišavusi iš Abu Dhabi Pasaulio buriavimo Taurės finalo į Neringą parskraidino ISAF 

moterų įskaitos Formule Kite sidabro medalį. Pagal ISAF skirstymo svarbą šis apdovanojimų 

komplektas nusileidžia tik olimpinių medalių apdovanojimams. 

Jaunoji buriuotojų pamaina taip pat gali didžiuotis svariomis 2015 m. pergalėmis: 

Kajus Kartanovičius, „Limarko“ buriavimo taurės regatoje Optimist-B grupėje I vieta; 

Vykintas Mizgiris, BMW buriavimo taurės varžybose Optimist-B grupėje I vieta (2016 m. Ledrogių 

čempionas lengvo svorio kategorijoje ).  

NSM Orientacinio sporto atstovai: 

Augustas Baranauskas, Lietuvos orientavimosi sporto čempionate V-18 grupėje estafetės 

rungtyje II vieta, V-12 grupėje estafetės rungtyje III vieta, vidutinėje trasoje II vieta, Lietuvos 

orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate M-14 grupėje sprinto trasoje III vieta; 

Liutauras Šambaris, Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate V-14 

grupėje sprinto trasoje II vieta, ilgoje trasoje III vietą, Lietuvos orientavimosi sporto čempionate V-

18 grupėje estafetės rungtyje II vieta, V-12 grupėje estafetės rungtyje III vieta. 

Ekstremalaus sporto federacija NSM sporto bazę ir akvatoriją pripažino Lietuvos Formula 

Kite rengimo centru.  

Pažymėtina ir tai, kad NSM pripažinta tautinio pilietiškumo, patriotiškumo ir pareigos 

tėvynei kompetencijų pagrindus ugdanti ir formuojanti sporto mokykla. Jos auklėtinė E. Mažeikaitė 

yra Generolo Žemaičio Lietuvos karo akademijos pirmojo kurso kariūnė, pasirinkusi karininkės 

profesiją. Jos pėdomis seka Mantas Marozas, ketinantis 2016 m. savo ateitį susieti su karininko 

profesija. 

NSM administracija ir treneriai aktyviai dalyvavo Neringos bendruomenės gyvenime, 

ženkliai prisidėjo pravedant šiuos sportinius renginius mieste: Nidos pusės maratono bėgimas, 

„Stintapūkio“ šventė Nidoje ir Preiloje, trys lauko teniso dvejetų turnyrai lauko teniso aikštyne, 

„Juodkrantės žvejo“ futbolo turnyras Juodkrantėje. 

 

Eil. Nr. Varžybų pavadinimas Mėnuo Atsakingas asmuo 

1 „Stintapūkio“ šventė vasaris Direktorius V. Razutis      

2 Vyrų ir moterų tinklinio 

turnyrai 

balandis Direktorius V.Razutis 

M. Tomaševičius 
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3. „Vėtrungės“ taurės 

buriavimo varžybos 

gegužės Direktorius V. Razutis      

Treneriai Z. Raudys, M. Gomas 

4 A. Zavišos lauko teniso 

turnyro pravedimas 

gegužės Direktorius V.Razutis 

aikštyno prižiūrėtojas V. Kriukovas 

5 Joninių lauko teniso turnyro 

pravedimas 

birželis Direktorius V.Razutis  

aikštyno prižiūrėtojas V. Kriukovas 

6. Žolinių lauko teniso turnyro 

pravedimas 

rugpjūtis Direktorius V.Razutis  

aikštyno prižiūrėtojas 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 

 

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

ieškant papildomo finansavimo ir kita. 

Parengti ir pateikti konkursui 5 projektai finansavimui iš Kūno kultūros ir sporto fondo 

(pagal atskiras tikslines programas) gauti.  Parengti ir pateikti 2 projektai konkursui, siekiant 

dalyvauti ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programoje „Erasmus Plius“ (tikslinė programa 

„Europos ne pelno sporto renginiai, susiję su 2015 m. Europos sporto savaitė“, pateikimo data – 

2015 m. sausis).  

Siekdama naujų paslaugų įvedimo ir ieškodama papildomo finansavimo, NSM pristatė 

teikiamas paslaugas ir vasaros stovyklą „Išmok buriuoti 2015“ tarptautinėje turizmo parodoje 

Adventour, Vilniuje. 

 

8. Numatomi vykdyti projektai. Vasaros stovykla „Išmok buriuoti 2016“. Laimėtas 

konkursas ir gautas 2000 eurų 2016 metams didelio sportinio meistriškumo plėtotei ir sportinės 

įrangos atnaujinimui/įsigijimui iš KKSD fondo. 

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

planuojama dalyvauti projekte/programoje „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“. 

 

9. Problemos, kurias pavyko išspręsti per 2015 m. Mano kaip vadovo metodinis darbas 

su personalu, mano parengtos ir patvirtintos NSM vidaus taisyklės pagerino trenerių darbo drausmę, 

treniruočių ant vandens periodiškumą, auklėtinių užimtumo kokybę. 

 

10. Problemos, kurias reikia spręsti.  

Įrengti saugią laivų nuleidimo į vandenį krantinę.  

Atlikti mini golfo aikštyno einamąjį remontą.  

Kuo skubiau atlikti NSM mokyklos pastato rekonstrukciją.  

Padidinti saugumą ir pagerinti estetinį vaizdą UAB „Neringos komunalininko“ 

prižiūrimoje teritorijoje, esančioje šalia NSM, atraminę sienelę, kurios medinė apdaila yra 

susidėvėjusi ir nesaugi.  

Gauti leidimą-higienos pasą patalpoms, tinkančioms sportininkų, stovyklautojų 

apgyvendinimui.  

Neringos savivaldybės teritorijoje, bendradarbiaujant su Neringos savivaldybės taryba, 

Kuršių nerijos nacionaliniu parku, patvirtinti jėgos aitvarų aikšteles (SPOTUS), jas tinkamai 

sutvarkyti ir prižiūrėti.  

Sudaryti sąlygas didelio sportinio meistriškumo sportininkams ir treneriui pristatyti 

buriavimo įrangą į SPOTUS. 
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11. Vadovo pasiūlymai dėl įstaigos darbo gerinimo. Toliau gerinti darbo drausmę, darbo 

laiko kontrolę ir tinkamą pareigų atlikimą. Siekti ženklesnės atsakomybės ir veiklos, nukreiptos į 

išmatuojamą rezultatą. Siekiamybė – didinti sportininkų/auklėtinių masiškumą, pasitelkus trenerių 

metodinį darbą ir iniciatyvą. Atsakingiau ir racionaliau naudoti NSM turtą, transportą, katerius, 

priekabas, juos saugojant ir siekiant ilgesnio eksploatavimo laiko. Bendradarbiaujant su 

savivaldybe, konsultantais, ieškoti iniciatyvų projektinių lėšų pritraukimui. 

 

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

šventėse pravedant sporto varžybas, rungtis. Aukšti NSM sportininkų pasiekimai viešinami 

nacionalinėje, regioninėje spaudoje, interneto svetainėse. Deramai atstovauju ir pristatau NSM 

miesto svečiams, delegacijoms.  

Mano iniciatyva 2016 metams parengtas ir pateiktas KKSD projektas „Sportuojanti 

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

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

Neringos miesto svečiams ir gyventojams, mėgstantiems aktyvią gyvenseną, 

bendradarbiaujant su Ekstremalaus sporto federacija, atnaujintas jėgos aitvarų aikštelių (SPOTŲ) 

planas Neringos mieste (du saugūs SPOTAI Nidoje, du Pervalkoje, Juodkrantėje ir vienas Preiloje). 

 

 

 

Neringos sporto mokyklos direktorius Vidmantas Razutis 

 


