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Strateginio plano tikslo Nr. 1. Buriavimo ir orientavimosi sporto sportininkų aukšto lygio 
tarptautinėms varžyboms rengimo įgyvendinimas 
 
Neringos sporto mokyklos (toliau - mokykla) 2020–2023 m.  strateginiame plane bei 2021 m. veiklos 
planuose numatyti tikslai ir uždaviniai ugdymo kokybės gerinimui bei teigiamo mokinių požiūrio į 
sveikatą, aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikinčios asmenybės formavimą. 2021 m. buriavimo 
ir orientavimosi sporto sportininkų aukšto lygio tarptautinėms varžybos rengimas buvo 
įgyvendinamas tobulinant sporto specialistų kompetencijas. Įgyvendintas ir puikiai įvertintas 
projektas „Neringos sporto mokyklos trenerių kvalifikacijos kėlimas“, kurio vykdytojas – Neringos 
sporto mokykla, buvo bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį 
administruoja Švietimo mainų paramos fondas.  
   
Neringos sporto mokyklos sporto specialistai kėlė kvalifikaciją 11 ilgalaikių kursų ir seminarų. 
Pirmiausia šiame projekte nustačius kiekvieno specialisto anglų lygį buvo sutarta jį pagerinti bent 
vienu lygiu ir aktyviai dalyvauti intensyviuose anglų kalbos kursuose. Šių kompetencijų kėlimas 
padėjo geriau bendradarbiauti tarptautiniu lygiu tobulinant sportininkų meistriškumą ir analizuoti 
specializuotą užsienio literatūrą. Vėliau specialistai gilino žinias specializuotuose subalansuotos 
mitybos, laikysenos biomechanikos ir korekcijos, funkcinių treniruočių, viešojo kalbėjimo, emocinio 
intelekto lavinimo, pirmosios pagalbos sportuojančiajam ir sporto psichologijos mokymuose. 
Mokymus vedė itin aukštos kvalifikacijos sporto specialistai, dėstytojai-praktikai, kurie padėjo kurti 
naujus funkcinius pratimus sporto šakoms, plėtoti kūrybiškumą sporto programų planavime, 
inovatyvių formatų taikymo srityje.  
 
Taip pat pagerintas psichologinių metodikų ir sportininkų psichologinių įgūdžių ugdymo strategijų 
taikymas. Sistemingai analizuotos pagrindinių psichologinių įgūdžių lavinimas: pasitikėjimo savimi, 
tikslo siekimo, dėmesio koncentracijos, vizualizacijos ir kt. Pedagogų komandos refleksijų metu 
analizuojamos varžybų, komandų ir asmeninių tikslų darna, parengti mokinių pažangos aprašai, 
patvirtintos naujos sportininko dienotvarkės analizavimo priemonės. Taip pat skatinama mokinių 
laimėjimų motyvacija, kuri priklauso nuo sportininko santykių su tikslu, kurio siekia.  
 
Įvykdytos visos suplanuotos treniruotės. Su buriuotojais savo patirtimi dalinosi nacionalinių ir 
tarptautinių varžybų prizininkas ir ilgametis Lenkijos nacionalinės buriavimo rinktinės narys 
A. Ponieczynski. 



 

 
Mokyklos komanda labai džiaugiasi intensyvesniu bendravimu su tėvais. Mokinių tėveliai renkasi 
įvairius dalyvavimo būdus mokyklos veikloje: padeda pasiruošti varžyboms, kartu vyksta į varžybas, 
remia mokyklą finansiškai. Iš mokyklai suteiktos paramos mokykla įsigijo 1 naują FEVA jachtą, tai 
pat e-sporto žaidimų įrangą, kuri padeda gerinti mokinių edukacinę aplinką mokykloje. 
 
Mokykla kartu su mokyklos partneriais organizavo Laser, Optimist, Feva bendras sportines stovyklas, 
kurios padėjo dar geriau pasirengti varžyboms. 
 
Suformuotos RS FEVA komandos, kurių formavimui skirta daug laiko. RS FEVA pasaulio 
čempionate Travemundėje Neringos buriuotojos iškovojo trečią vietą. Nuo antros vietos merginas 
skyrė tik vienas taškas. Varžybose dalyvavo 97 buriuotojų komandos. Toks aukštas pasiekimas – tai 
ilgo mokymosi rezultatas, bendradarbiavimo tarp buriavimo mokyklų rezultatas.  
 
NSM Laser buriuotojų komanda 2-ORC-C trečiame Kuršių marių regatos etape su jachtos Stinta 
įgula iškovojo pirmą vietą. Treneris Zigmantas Raudys, įgulos kapitonas Vilius Tamkvaitis ir Jonas 
Blinstrubas patikėjo jaunaisiais sportininkais ir kartu vadovavo komandai. 
Po varžybų sportininkai buvo skatinami parašyti trumpas savo įžvalgas, refleksijas, kas padeda dar 
geriau suprasti vieniems kitus. 
Herkus dalinasi savo įspūdžiais: „Komanda bendradarbiauja gerai ir tai rodo rezultatai, o taip pat 
sužinojome, kad buriuojant reikia greitai reaguoti ir ieškoti problemų sprendimų. Dėl sveikatos 
problemų nebuvo vieno komandos nario, bet jis greitai grįš.“ 
Vykinto įžvalgos: „Šiandien buvo gana silpnas vėjas, mūsų jachtai ne pats palankiausias. Tačiau po 
gero starto pavyko paimti pirmą ženklą antriems, pavėjiniu kursu pavyko aplenkti ir dar labiau 
atitolti nuo konkurentų.” Ir cituoja kapitoną V. Tamkvaitį: „Visas plaukimas buvo, kaip iš natų”. 
Komandos narys tėtis Jonas Blinstrubas pabrėžia, kad tokia pergalė pirma per 15 metų. Sveikiname 
ir linkime palankaus vėjo likusiuose etapuose!  
 
Vienas iš išskirtinių visos komandos pasiekimų, kai buvo užimta daug prizinių vietų.   
 2021 m. birželio 10–13 d. Elektrėnuose Lietuvos Respublikos jaunučių ir jaunimo buriavimo 
čempionate dalyvavo 140 buriuotojų, iš jų 20 Neringos buriuotojų. Neringos buriuotojų iškovotos 
prizinės vietos: 
1 vieta, Laser Radial (vaikinai) 
1 vieta, Laser Radial (merginos) 
1 vieta, Optimist U12 (berniukai) 
1 vieta  RS FEVA (merginos) 
3 vieta, Laser 4.7 (vaikinai) 
3 vieta, Optimist U12 (berniukai) 
Tuo pačiu vykusiose RS Feva Eurocup - Baltic cup varžybos: 
1 ir 2 vieta (bendra grupė). 
 
VARŽYBOS 1 2 3 4 Bendroji 

suma 
Vejaračių čempiontas 1 

 
2 1 4 

Lietuvos Optimist jachtų klasės čempionatas I etapas Ir RS Feva 
Saling čemopionatas 

2 1 
  

3 

Lietuvos Optimist jachtų klasės čempionatas II etapas 2 1 
  

3 
LR buriavimo regata 1 1 1 1 4 
Baltijos šalių atviros orientavimo sporto varžybos 

 
1 

  
1 

„Klaipėda Jazz Dancer“ buriavimo regata 3 2 1 1 7 
LR jaunučių ir jaunimo čempionatas, RS feva euro cup–baltic cup 3 

 
2 

 
5 



 

LDK etmono J.K.Chodkevičiaus buriavimo taurės I etapas Nida 
(optimist, RS Feva) 

 
1 

  
1 

Yamaha taurė  3 
 

2 
 

5 
Jūros šventė 2021 2 1 

  
3 

Toyota taurė - Dreverna 2 
 

2 2 6 
LR vaikų buriavimo čempionatas 2 

 
3 

 
5 

TELŠĒ 2021 
 

1 
  

1 
„Vėjo sparnai“ buriavimo varžybos 1 1 2 

 
4 

LR buriavimo čempionatas  2 1 1 2 6 
Pavasario taurė 2021 

  
1 

 
1 

Optimist taurė 1 
   

1 
Rudens vėjas 1 1 3 

 
5 

Lietuvos taurė 2021 
  

1 
 

1 
RS Feva Pasaulio čempionatas 

  
1 

 
1 

Bendroji suma 26 12 22 7 67 
 
Strateginio plano tikslo Nr. 2 Mokyklos vaidmens sprendžiant Neringos sezoniškumo problemą 
didinimo įgyvendinimas 
 
Neringos sporto mokyklos (toliau –  mokykla) 2020–2023 m. strateginiame plane bei 2021 m. veiklos 
planuose numatyti tikslai ir uždaviniai ugdymo kokybės gerinimui bei teigiamo mokinių požiūrio į 
sveikatą, aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikinčios asmenybės formavimą. 
 
2021 m. mokykla bendradarbiaudama su 7 socialiniais partneriais įgyvendino didelio masto varžybas. 
Mokykla įgijo daug naujos patirties bendradarbiaudama su Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
komanda ir padėjo organizuoti olimpinį festivalį. Iš viso kartu su socialiniais partneriais 2021 m. 
suorganizuotos 9 sporto varžybos ir 100 sportinių renginių bei akcijų, virtualių renginių. Mokykloje 
savanoriavo 15 fizinio aktyvumo specialistų. Paskelbta 80 pranešimų socialinėje žiniasklaidoje. 
Mokyklos skelbiamas naujienas peržiūrėjo virš 90 tūkst. asmenų. Mokyklos veikla plačiai pristatoma 
socialiniuose tinkluose bei Klaipėdos krašto žiniasklaidos priemonėse. 
 
Neringos sporto mokyklos ugdymo programose dalyvavo 191 mokinys.  
 
Mokykla įsigijo 10 įvairių dydžių irklenčių ir ruošėsi irklenčių užsiėmimų įvedimui. Fizinio 
aktyvumo plėtrai parengtos dvi paraiškos sporto rėmimo fondui ir viena Neringos savivaldybei 
programoms.  
 
Buvo įgyvendinta daug COVID19 saugos valdymo priemonių, kurios leido teikti paslaugas Neringos 
gyventojams, laikantis visų nustatytų reikalavimų, įrengtos atskiros persirengimo erdvės ir kt. 
 
Mokyklos vykdomos ugdymo programos: 

Nr. Programos kodas Programos pavadinimas 

1 110500831 Buriavimo sporto meistriškumo tobulinimo grupių 
ugdymo programa 

2 110500832 Buriavimo sporto meistriškumo ugdymo grupių programa 
3 110500833 Buriavimo sporto pradinio rengimo grupių programa 
4 120501759 Ikimokyklinukų supažindinimas su sportu 
5 120501874 Orientavimosi sporto pradmenys 
6 122001472 Funkcinės treniruotės 
7 120501495 Jaunųjų buriuotojų treniruotės 



 

 
II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 
(toliau – užduotys) Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 
rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 
vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 
rodikliai 

Padidinti mokyklos 
ugdymo aplinkų 
naudojimą žiemos 
laikotarpiu. 

20 proc. padidėjęs 
treniruočių kiekis 
mokyklos patalpose 
žiemos laikotarpiu.  

Žiemos sezonu 30 – 40 
proc. treniruočių 
vykdoma Neringos 
sporto mokykloje. 

Organizuoti nuotoliniai 
mokymai, vizitas. 
Treniruotės vedamos, 
aptariama, ką reikėtų 
tobulinti, dalinimąsi 
patirtimi. 

Gerinti sportinio 
meistriškumo 
rezultatus plėtojant 
bendradarbiavimą su 
tarptautiniu partneriu. 

Parengta 
tarptautinio 
bendradarbiavimo 
paraiška 

 

Parengta tarptautinio 
bendradarbiavimo 
paraiška 

Parengta tarptautinio 
bendradarbiavimo 
ERASMUS+ paraiška 

Valdyti COVID19 
riziką mokykloje. 

Užtikrinama 
COVID19 
įgyvendinimas 

 

Įgyvendintų COVID19 
valdymo priemonių 
skaičius 

Užtikrinama COVID19 
valdymo priemonių 
įgyvendinimas: atskiros 
persirengimo erdvės, 
žmonių srautų 
valdymas, individualūs 
tvarkaraščiai. 
 

Suformuoti FEVA 
jachtų buriavimo 
komandą. 

Buriuotojų dalyvaus 
bent 3 FEVA jachtų 
varžybose 
 

Varžybų skaičius 4	varžybos:	
LDK	Etmono	J.K.		
Chodkevičiaus	
buriavimo	taurės	I	
etapas	Nida	(Optimist,	
RS	Feva)	
2021.07.02-03	
Lietuvos	Optimist	
jachtų	klasės	
čempionatas	I	etapas	
Ir	RS	Feva	Saling	
čemopionatas	
2021.05.7-9	
LR	jaunučių	ir	jaunimo	
čempionatas,	RS	feva	
Euro	cup	–	Baltic	cup	



 

2021.06.09-13	
RS	Feva	Pasaulio	
čempionatas	
2021.07.27-29 

Pagerinti 
orientavimosi 
sportininkų 
treniravimosi sąlygas 
Preilos ir Pervalkos 
gyvenvietėse 

Atnaujintos 
orientavimosi trasos 
Preiloje ir 
Pervalkoje. 
 

Atnaujintų trasų 
skaičius 

Atnaujintos 
orientavimosi trasos 
Preiloje ir Pervalkoje. 

 
 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 
Užduotys Priežastys, rizikos  

- - 
 
 
 
 
 
3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Didžiausios bendradarbiavimo pamokos skirtos 
„Neringa - kultūros sala“ Vasario 16-ajai organizavimas 

Didinamas mokyklos žinomumas, 
populiarinimas fizinis aktyvumas Neringoje. 
Pamokoje dalyvavo virš 360 mokyklų 
klasių. 

3.2. Dalyvavimas planuojant olimpinio festivalio 
programą Neringoje. 

Į programą įtrauktos varžybinės rungtys, 
mankštos ir įvairūs užsiėmimai, kuriuos 
organizavo kartu su Neringos sporto 
mokykla. 

 
 
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 
ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 
jų rodikliai 

-    
 

 
III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 
VERTINIMAS 

 
5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 



 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 
langelis: 

1 – nepatenkinamai; 
2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 
4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4x 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4x 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4x 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant 
rezultatų 

1□      2□       3□       4x 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4x 
 

 
IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 
6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas 
langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai x 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 
vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

 
7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Šeimų konsultavimas 

7.2. 
 

V SKYRIUS 
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 
8. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos) 

8.1. Sukurti treniruočių 
planavimo metodinį įrankį. 

Sukurti sporto treniruočių 
metodinį įrankį, kuriame 
būtų kaupiama 

Sukurtas treniruočių planavimo 
įrankis. 



 

treniruotėms aktuali 
informacija.  

8.2. Organizuoti veiklas skirtas 
aplinką parengti tarptautinėms 
buriavimo varžyboms (marių 
dugno valymas) 

Sutvarkytas marių dugnas 
prie Neringos sporto 
mokyklos 

Bendruomenės talkų skaičius 

8.3. Organizuoti veiklas skirtas 
aplinką parengti tarptautinėms 
buriavimo varžyboms (jachtų 
nuleidimo tiltelių įrengimas) 

Įrengti papildomus du 
jachtų nuleidimo tiltelius 

Pasirašytos sutartys dėl tiltelių 
gamybos 

8.5. Įvesti naujas fizinio 
aktyvumo formas. 

Irklenčių žygių 
organizavimas 

Žygių skaičius 

 
 
9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. Karantinas, specialios COVID valdymo priemonės 

9.2. 

9.3. 
 

 
VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
____________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________  
 
____________________                          __________                    _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  
darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 
 
11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 
______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 
teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 
(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 
savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 
 
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 
 



 

Susipažinau. 
____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 


