NERINGOS SPORTO MOKYKLOS
2019 M. METINĖ VEIKLOS ATASKAITA
1. Įstaigos pavadinimas. Neringos sporto mokykla – Neringos savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Įstaigos adresas – Lotmiškio g. 2, Neringa LT-93121, tel. (8 657) 51972, elektroninio pašto
adresas – info@nsportmok.lt
Mokyklos valdymo struktūra

2. Darbuotojų skaičius – 10, darbuotojai periodiškai tobulina kompetencijas vidiniuose ir išorės
mokymuose.
VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

3. Mokinių skaičius: 41 (2019 12 31), 38 (2018 12 31).
2019 m. buriavimo ir orientavimosi sportininkų pasiekimų lentelė (prizinės vietos)
Varžybos
LR taurė, VL. ir V. Mamontovų atminimo
„Vėtrungės“ taurė 2019 m.
Puck Puchar regata (Lenkija)
Kuiviži Cup (Latvija)
BMW Jaunimo taurė
Neringos taurė 2019
LR vaikų Čempionatas (Kaunas)
Telše 2019
Limarko taurė (Las,Lar, L4,7,Opt)
Regata "Vėjo sparnai"
LR jaunių čempionatas
LR jaunimo čempionatas
OS – orientavimosi sportas

Klasė
Las, Opt
Opt
Las, Opt
Las, Opt
OS
Las, Opt
OS
Opt
Opt
Las, Opt
Las

Vieta
1,1,2,3
3
1,1,2,3
1,1,1,2,3
2,2
1,1,1,2
2
1,1,2,3
1
1,1,2
3,3

4. Vykdomos programos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Buriavimo sporto meistriškumo tobulinimo grupių ugdymo programa
Buriavimo sporto meistriškumo ugdymo grupių programa
Buriavimo sporto pradinio rengimo grupių programa
Ikimokyklinukų supažindinimas su sportu
Futbolo treniruotės
Orientavimosi sporto treniruotės
Jaunųjų buriuotojų treniruotės

5. 2019 m. įgyvendinti projektai:
 „Lyderių laikas 3“ Neringos kūrybinės komandos projektas;
 „Jaunųjų buriuotojų ugdymo sistemos tobulinimas“ projekto Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0477;
 „Atrask Kuršių neriją su Škoda“.
6. Įstaigos strateginio plano vykdymas.
 2019 m. Neringos sporto mokykla metus pradėjo mokyklos 40-ies metų jubiliejaus renginiu,

kuriame susirinko skirtingų kartų buriuotojai, dalijosi savo patirtimi ir peržvelgė 40 metų
istoriją.
 2019 m. Neringos sporto mokykla nuosekliai formavo teigiamą požiūrį į sveikatą, aktyvias,

savimi ir savo gebėjimais pasitikinčias asmenybes. Mokyklos darbuotojai ėmėsi labai svarbios
lyderystės organizuojant masines buriavimo, orientavimosi sporto dienines ir naktines bei
futbolo varžybas. Ypatingai daug buriuotojų dalyvavo tarptautinėje Lietuvos Respublikos
buriavimo ir Vl. ir V. Mamontovų atminimo „Vėtrungės“ taurės varžybose (virš 140
buriuotojų).
 Į ugdymo programas priimti 67 mokiniai.

 Kryptingas darbas padėjo mokyklos mokiniams pasiekti aukštų pasiekimų buriavimo sporte. Per

2019 m. Neringos buriuotojai iškovojo 27 prizines vietas (13 LR čempionatuose). Neringos
sporto mokyklos mokiniai ir Optimist ir Laser rinktinėse. 2 mokiniai dalyvavo Europos Optimist
buriavimo čempionate.
 Įsigytu nauju mikroautobusu pagerintos sportininkų sąlygos vykti į įvairias varžybas ir

treniravimosi stovyklas. LR jaunių čempionate vienu metu dalyvavo didžiausia 17 Neringos
buriuotojų komanda.
 Mokykla

įsigijo 40 Optimist ir Laser burių, kurios padės Neringos buriuotojams

varžytis naudojant naujausią inventorių. Šiam inventoriui įsigyti Sporto rėmimo fondas
finansavo Neringos sporto mokyklos projektą „Jaunųjų buriuotojų ugdymo sistemos
tobulinimas“ (daugiau nei 15000 Eur).
 Parengtos naujos orientavimosi trasos Nidoje ir Juodkrantėje. Naudojant pažangias lazerines

technologijas atnaujintas Nidos žemėlapis. Įrengta nauja orientavimosi trasa Nidoje, o
Juodkrantėje 2020 m. Todėl 2020 m. atnaujintas orientavimosi žaidimas pritrauks daugiau
žaidėjų.
 Suorganizuotos bendruomenės dienos, edukacinės veiklos (pažintinės dienos), fizinio aktyvumo

stovyklos.
 Neringos sporto mokyklos kartu su partneriais organizavo 15 fizinio aktyvumo ir sporto

stovyklų. Įgyvendintos bendros Optimist ir Laser buriuotojų stovyklos siekiant pasiruošti
atstovauti Lietuvai tarptautinėse varžybose.
 Sklandžiam jachtų nuleidimui įrengtas jachtų tiltelis, mokiniams įrengta nauja hamakų poilsio

zona.
 Siekiant dominti mokinius buriavimo ir orientavimosi sportu mokykloje įrengta interaktyvi

edukacinė erdvė.
 Padidėjo tėvų įsitraukimas į įvairias mokyklos veiklas per bendruomenės dienas, padedant

tvarkyti inventorių, Neringos aplinką, išvykas į varžybas. Su tėvais nuolat vedami individualūs
pokalbiai bei konsultacijos.
 Dalyvaujant „Lyderių laikas“ projekte pagerintas mokyklos darbuotojų socialinis kapitalas per

naujų ugdymo formų išbandymą, bendradarbiavimą, stažuočių ir mokymų patirtis, iniciatyvas.
 Mokyklos veikla, mokinių pasiekimai, naujienos nuolat viešinami mokyklos tinklapyje,

facebook paskyrose, spaudoje.
 Nuosekliai dirbama su buriavimo asociacijomis sprendžiant buriuotojų meistriškumo tobulinimo

klausimus.
 Padidinus mokyklos tinklaveikos mastą ir socialinių partnerių skaičių 2020 m. suderintos naujos

buriavimo varžybos ir stovyklos Neringoje.
 Mokyklos veiklos plėtrai labai padeda bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, atviros ir

bendros treniruotės, renginiai, projektai.

7. Neringos sporto mokyklos finansinės veiklos ataskaita:

Lėšų grupė

Savivaldybės
biudžeto lėšos
Valstybės biudžeto
lėšos
Projektų lėšos
Paramos lėšos
Spec. programų
(lėšos už mokamas
paslaugas) lėšos

Lėšų dydis, tūkst.
Eur

Panaudojimas 2019 m.

2018 m.

2019 m.

114,29
68,00
0,00
3,66
0,62
0,64
0,34
5,5
1,37

115,36
80,55
0,00
3,00
3,2
0
0
0
1,58

DU su darbdavio mokesčiais
Įstaigos išlaikymui
Ilgalaikiui turtui
Ilgalaikio turto remontui
DU su darbdavio mokesčiais
Įstaigos išlaikymui
Ilgalaikiui turtui
Ilgalaikiui turtui
Orientavimosi žemėlapių sudarymas

49,36

76,34

DU, įstaigos išlaikymui, ilgalaikiam turtui įsigyti
(mikroautobusas, burės ir kt.)

_____________________
Pritarta
Neringos sporto mokyklos tarybos
2020 m. kovo 9 d. posėdyje (protokolas Nr. 2)

