
                                                                                                  

 

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ KREPŠINIO AKADEMIJOS „SAULĖ“  

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 I. VEIKLOS KONTEKSTAS 

 

             Viešoji įstaiga Šiaulių krepšinio akademija „Saulė“ (toliau – Akademija) yra didžiausia 

krepšinio sporto ugdymą organizuojanti įstaiga Šiaurės Lietuvos regione. Ji įsteigta 2012 m., 

reorganizavus tuo pačiu pavadinimu veikusią sporto mokyklą. 

             Akademijos dalininkais yra Šiaulių miesto savivaldybė, turinti 11,0 dalininkų balsų, ir 

Krepšinio klubas „Šiauliai“, turintis 0,5 dalininko balso. 

             Akademija veikia vadovaudamasi 2021 m. lapkričio 22 d. dalininkų susirinkime 

(protokolo Nr. VAK-4) patvirtintais įstatais. 

Akademijos pagrindinė paskirtis – rengti sportininkus ir vykdyti kitą sporto veiklą.  

Akademija krepšinio pagalba skatina vaikų ir jaunimo savirealizaciją, rengia sportininkus miesto 

reprenzentacinėms vyrų ir moterų krepšinio komandoms bei šalies vaikų, jaunučių, jaunių, 

jaunimo rinktinėms, įvairiomis formomis organizuoja vaikų ir jaunimo laisvalaikį, vykdo sporto 

renginius Šiaulių mieso bendruomenei. 

            Misija – rengti aukšto meistriškumo siekiančius sportininkus, atskleidžiant jų individualius 

gebėjimus, kryptingai  lavinant jų fizines savybes, gebančius atstovauti miestui ir šaliai įvairaus 

amžiaus rinktinėse, olimpinėse žaidynėse, pasaulio, Europos čempionatuose ir kitose tarptautinėse 

varžybose. 

            Vizija – fiziškai ir dvasiškai sveikas, motyvuotas sportininkas, nuolat besidominantis 

sportininko rengimo naujovėmis, sportininko gebėjimus formuojantis krepšinio treneris, aktyvi, 

bendraujanti ir vieninga akademijos bendruomenė. 

            Vertybės – tobulėjimas, pagarba, sveikata, atsakomybė, kūrybiškumas. 

  

 

      II. AKADEMIJOS SSGG ANALIZĖ 

 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Patyrę, kvalifikuoti krepšinio treneriai. 

2. Akademijos darbuotojų patirtis  

organizuojant sporto renginius, projektines 

veiklas. 

3. Kryptingas darbuotojų kompetencijų  

tobulinimas. 

4. Akademijos tradicijos ir pasiekti  

auklėtinių sporto rezultatai. 

5. IKT naudojamas sportiniame rengime  

ir darbo organizavime. 

6. Aktyvus ir glaudus bendradarbiavimas su 

reprezentacinėmis Šiaulių miesto  

vyrų ir moterų krepšinio komandomis, sporto 

gimnazija. 

7. Skiriams dėmesys itin gabių auklėtinių  

poreikiams ir tobulėjimui. 

1. Blogėjanti sporto bazės būklė: 

1.1.Šildymo ir  karšto vandens paruošimo katilai ir 

šilto vandens rezervuaras yra labai blogos būklės. 

Iš dviejų esančių katilų ir šilto vandens rezervuarų 

po vieną yra neveikiantys, kyla grėsmė pastato 

šildymui. 

1.2. Spindulinė sistema buvo įrengta prieš 16 

metų. Jos eksploatavimo eigoje, ji ne kartą 

remontuota, nuolat keičiami ir virinami vamzdžiai, 

taip pat nuolat genda sistemą valdantys 

elektroniniai blokai, paseno ir nebeefektyviai 

veikia spinduliavimą užtikrinantys elementai. Tam 

išleidžiamos nemažos Akademijos lėšos, todėl 

senos sistemos naudojimas yra neefektyvus ir 

neekonomiškas. 

1.3. Sporto salės apšvietimui naudojamos brangios 

PATVIRTINTA 

VšĮ Šiaulių krepšinio akademijos „Saulė“ 
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valdybos susirinkimo protokolu Nr.  
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8. Mieste rengiamos aukšto lygio tarptautinės, 

šalies krepšinio varžybos, kurias stebi miesto 

bendruomenė ir svečiai. 

9. Dalyvavimas miesto renginiuose su miesto 

bendruomene supažindinant ja su krepšinio 

sporto šaka. 

10. Nuolat atnaujinamas sporto inventorius ir 

įranga. 

11. Įdiegta ir naudojama sporto organizacijos 

valdymo platforma Stats4sports programa. 

12. Įgytas autobusas. 

kaitrinės lempos. Šviestuvų lempų lizdai nuo 

kaščio nuskilinėję, įvyksta trumpas jungimas, ko 

pasekoje, gali užsidegti šviestuvai ir kilti gaisras. 

1.4. Persirengimo kambariuose vandens čiaupai ir 

maišytuvai keisti prieš 17 m., jiems suremontuoti 

nėra detalių, reikia keisti naujais. 

1.5. Nesandarus stogas, per kurį į bazės patalpas 

bėga vanduo, užliedamas, lubas, sienas, grindis. 

2. Neišnaudotos galimybės tobulintant darbuotojų 

motyvaciją ir užduočių paskirstymą darbuotojams. 

4. Nepritaikytos sporto salės 7 m. vaikams.  
Galimybės Grėsmės 

1. Bazės remontas ir modernizazavimas: 

1.1. Esant finansavimui pakeisti šildymo 

katilą ir šilto vandens rezervuarą.  

1.2. Esant finansavimui pakeisti spindulinę-

dujinę šildymo sistemą. 

1.3. Parengus techninį projektą ir gavus 

finanasavimą, įrengti LED apšvietimą. 

1.4. Esant finansavimui persirengimo 

kambariuose pakeisti dušų čiaupus ir vandens 

maišytuvus. 

1.5. Esant finansavimui atnaujinti pastato 

stogo dangą. 

2.  Tobulinti darbuotojų motyvacinę sistemą, 

sistemingai supažindinti darbuotojus su 

motyvacijos galimybėmis. 

3. Naudojamose sporto salėse, kuriose 

treniruojasi 7 m. vaikai, įrengti nuleidžiamus 

krepšius. 

1. Mokinių skaičiaus mažėjimas mieste. 

2. Akademijos pastato būklė. 

3. Mažėjantis ateinančių sportuoti pirmokų 

skaičius (ypač mergaičių). 

4. Galimas nepakankamas finansavimas 

Akademijos veiklų vykdymui. 

5. Teisėjų ir sekretoriato trūkumas varžybų 

vykdymui. 

6. Medicinos personalo varžyboms trūkumas. 

7. Sporto salių trūkumas krepšinio treniruotėms 

Šiaulių mieste. 

 

  

 
III. TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS 

 

I. Plėtoti struktūrizuotą krepšininkų sportinio rengimo sistemą, užtikrinant krepšinio 

bendruomenei prieinamą, modernią ir saugią aplinką Šiaulių mieste. 

            1. Uždavinys. Tobulinti sportininkų rengimo sistemą. 

1.1. Priemonė. Administravimo ir ugdymo platformos naudojimas akademijoje. 

Siekiant pagerinti treniruočių administravimą ir ugdymo procesą, įsigyta speciali sporto įstaigos 

platforma stats4sport, padėsianti pagerinti grupių administravimo ir mokesčių už treniruotes 

surinkimą, komunikaciją su tėvais taip pat pagerinti treniruočių procesą, suteikiant treneriams 

papildomas planavimo ir rungtynių/treniruočių analizės įrankius. 

1.2. Priemonė. Mokomosios treniruočių stovyklos.  

Sportininkams organizuojamos mokomosios treniruočių stovyklos, kurių metų jie ugdo ir lavina 

ne tik fizines savybes bet ugdomas jų ir fizinis raštingumas. 

1.3. Priemonė. Seminarai, konferencijos. 

Treneriams suteikiama galimybė krepšinio treneriams sistemingai dalyvauti seminaruose, 

konferencijose, treneriai skatinami dalintis gerąją patirtimi, plėtoti saviraišką bei sudaromos 

sąlygos įgyvendinti inovacijas. Visi Akademijos treneriai yra Lietuvos krepšinio trenerių 

asociacijos nariai. Kiekvienai metais dalyvauja asociacijos organizuojamuose teoriniuose-

praktiniuose seminaruose. Pagal poreikį, specifinės žinioms gilinti (pvz. informacinių 

technologijų, užsienio kalbos), treneriai dalyvauja papildomuose seminaruose. 
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1.4. Priemonė. Dalyvavimas Lietuvos moksleivių krepšinio lygos (MKL) varžybose ir 

Regionų krepšinio lygos (RKL) B diviziono varžybose, kitose šalies ir tarptautinėse krepšinio 

varžybose. 

Siekiant kuo aukštesnio sportininkų meistriškumo, sportininkams sudaromos sąlygos, 

vadovaujantis Lietuvos krepšinio federacijos taisyklėmis, prisijungti ir prie stipriausių regiono 

komandų, rungtyniaujančių RKL A divizione, Nacionalinėje krepšinio lygoje, Lietuvos krepšinio 

lygoje ir Moterų krepšinio lygoje, sudaromos sąlygas geriausiems auklėtiniams prisijungti prie 

įvairaus amžiaus šalies rinktinių. 

1.5. Priemonė. Bendradarbiavimas su Lietuvos krepšinio federacija, Šiaulių sporto 

gimnazija, Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklomis. 

Krepšinio piramidės mieste ir regione veikimo proceso užtikrinimui, perspektyvių vaikų ir 

jaunuolių paieška ir atranka vykdoma ne tik regiono, bet ir visos šalies lygiu, siūlant jiems 

optimalias tobulėjimo sąlygas, bendradarbiaujant su Šiaulių sporto gimnazija, kurioje 

sportininkams suteikiamos kokybiškos treniruočių sąlygos bei galimybės suderinti mokymosi ir 

sportinio ugdymo procesus. Nuolat bendradarbiaujama su Lietuvos krepšinio federacija  dėl 

sportininkų įtraukimo į įvairaus amžiaus nacionalines krepšinio rinktines. 

2. Uždavinys. Aukšto meistriškumo sportininkų rengimas integruojant juos į 

profesionalaus klubo treniruočių sistemą. 

2.1. Priemonė. Perspektyvių sportininkų (jaunimo) treniruotės, sportinis rengimas 

bendradarbiaujant su miesto vyrų ir moterų profesionaliomis komandomis. 

3. Uždavinys. Vaikų užimtumo skatinimas per sportą,  populiarinant krepšinio sporto 

šaką. 

3.1. Priemonė. Krepšinio pamokėlės, atvirų durų dienos, krepšinio varžybos 3x3, estafetės 

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokykloms, darželiams, vasaros sporto stovyklos. 

Krepšinio akademija organizuoja ir vykdo vasaros dienos stovyklas, krepšinio pamokėles, kurias 

veda krepšinio akademijos treneriai, rengia darželių krepšinio varžybas, estafetes, kurių metu 

savanoriškoje veikloje dalyvauja ir akademijos auklėtiniai, bendradarbiaujama su bendro lavinimo 

mokyklomis ir miesto darželiais, rengiant bendrus sporto renginius. 

3.2. Priemonė. Krepšinio varžybos, estafetės, konkursai viešų renginių metu. 

Akademijos auklėtiniai dalyvauja Šiaulių miesto renginiuose (Šiaulių dienos, sporto festivalis ir 

kt.), bendrojo lavinimo mokyklų atvirų durų renginiuose, kurių metu pristatoma Akademijos 

veikla, organizuojant bendruomenei įvairias sportines veiklas, konkursus. 

4. Uždavinys. Akademijos teikiamų paslaugų kokybės gerinimas. 

4.1. Priemonė. Filmavimo kameros, telefono ir kompiuterinės įrangos įsigijimas. 

Siekiant neatsilikti nuo šiuolaikinių komunikacijos tendencijų, taip pat įvertinant galimą COVID-

19 pandemijos trukmę, įsigijus priemones bus galimybė vykdyti krepšinio varžybų tiesiogines 

transliacijas ar įrašus internetu. Rungtynių vaizdo įrašai sukeliami į stats4sport platformą, kurioje 

krepšinio treneriai gali atlikti komandos rungtynių analizę bei pateikti ją sportininkams. 

4.2. Priemonė. Reguliuojamų krepšių įrengimas bendrojo lavinimo mokyklų salėse. 

Siekiant patrauklesnių treniruočių sąlygų, sporto salės paruošiamos bei pritaikomos įvairaus 

amžiaus vaikams – įrengiami krepšiai, kurių aukštį galima reguliuoti pagal vaikų amžių.  

4.3. Priemonė. Krepšinio bei fizinio rengimo inventoriaus atnaujinimas.  

Krepšinio inventorius įsigijamas atsižvelgiant į vaikų amžių, nuolat atnaujinama fizinio rengimo 

salė naujais įrengimais bei moderniu inventoriumi. 

5. Uždavinys. Akademijos programos veiklų viešinimas. 

5.1. Priemonė. Programos vykdomas veiklų, kitus sporto renginius skelbimas interneto 

svetainėje 

www.kasaule.lt vieną kartą per savaitę, facebook (2800 sekėjų) paskyroje www.kasaule.lt ne 

mažiau kaip du kartus per savaitę.  

5.2. Priemonė. Akademijos įvairaus amžiaus krepšinio komandų Lietuvos čempionatų 

varžybų transliacijos per Lietuvos moksleivių krepšinio lygos FIBA Live start  programą „gyvai“ 

interneto svetainėje https://mkl.lt/, varžybų vykdytojų Facebook ir Youtube kanaluose. 

http://www.kasaule.lt/
http://www.kasaule.lt/
https://mkl.lt/
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5.3. Priemonė. Plakatų, skrajučių dalinimas viešose Akademijos renginiuose (atvirų durų 

dienos Akademijoje, bendrojo lavinimo mokyklose, krepšinio pamokėlės ir kt.) ir Šiaulių mieste 

vykstančiuose renginiuose (sporto festivalis, Šiaulių dienos ir kt.). 

6. Uždavinys. Akademijos bazės palaikymas ir atnaujinimas. 

6.1. Priemonė. Vandens šildymo katilų įsigijimas ir keitimas. 

6.2. Priemonė. Spindulinės sistemos keitimas, įrengimas. 

6.3. Priemonė. Stogo remontas, pastato fasado ir vidaus patalpų remontas. 

6.4. Priemonė. Durų keitimas, patalpų remontas.  

            
 

IV. 2022 METŲ VEIKLA 

 

Tikslas. Plėtoti struktūrizuotą krepšininkų sportinio rengimo sistemą, užtikrinant krepšinio 

bendruomenei prieinamą, modernią ir saugią aplinką Šiaulių mieste. 

 
Uždavinys Veikla, priemonės Data Atsakingas Vykdytojai Siekiamas rezultatas 

1. Tobulinti 

sportininkų rengimo 

sistemą. 

 

Administravimo ir 

ugdymo platformos 

naudojimas 

akademijoje. 

 

 

01-12 mėn. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Treneriai Pagerės sportinio ugdymo 

grupių administravimo ir 

mokesčių už treniruotes 

surinkimą, treniruočių 

procesas, treneriai naudosis 

papildomomis planavimo ir 

rungtynių/treniruočių 

analizės įrankiais 

Mokomosios 

treniruočių stovyklos.  

 

06-07 mėn. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Treneriai Sportinėms grupėms  

suorganizuotos mokomosios 

treniruočių stovyklos, kurių 

metų jie ugdys ir lavins 

fizines savybes. 

Seminarai, 

konferencijos. 

01 mėn. ir 

07 mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Treneriai 

 

Kiekvienas treneris 

dalyvauja mažiausiai 

dvejuose seminaruose per 

metus. 

Dalyvavimas Lietuvos 

moksleivių krepšinio 

lygos (MKL) varžybose 

ir Regionų krepšinio 

lygos (RKL) B 

diviziono varžybose, 

kitose šalies ir 

tarptautinėse krepšinio 

varžybose. 

 

01-12 mėn. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Treneriai Bent viena Akademijos 

komanda, tiek berniukų, tiek 

mergaičių, dalyvauja 

kiekvienos amžiaus grupės 

MKL čempionate. Bent trys 

berniukų ir bent viena 

mergaičių Akademijos 

komanda kiekviename MKL 

sezone rungtyniauja A 

divizione. Viena akademijos 

komanda dalyvauja RKL B 

divizione. Bent du 

Akademijos auklėtiniai 

kiekviename sezone yra 

įtraukiami į „Šiaulių“ miesto 

vyrų ir moterų komandų 

treniruočių ir(ar) varžybų 

procesą. 

Bendradarbiavimas su 

Lietuvos krepšinio 

federacija, Šiaulių 

sporto gimnazija, 

Šiaulių miesto bendrojo 

lavinimo mokyklomis. 

 

01-12 mėn. Direktorius 

 

Treneriai, 

instruktorius-

metodininkas 

Ne mažiau 16-ai 

perspektyvių Lietuvos 

jaunųjų krepšininkų 

sudarytos sąlygos derinti  

mokslą ir sportą, suteikiant 

galimybę treniruotis du 

kartus per dieną, siekiant 
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ateityje patekti į savo 

amžiaus jaunimo rinktines 

bei atstovauti aukšto 

meistriškumo regiono 

moterų ir vyrų komandoms. 

2. Aukšto 

meistriškumo 

sportininkų 

rengimas 

integruojant juos į 

profesionalaus 

klubo treniruočių 

sistemą. 

Perspektyvių 

sportininkų (jaunimo) 

treniruotės, sportinis 

rengimas 

bendradarbiaujant su 

miesto vyrų ir moterų 

profesionaliomis 

komandomis. 

01-12 mėn. Instruktorius -

metodininkas 

Treneriai, 

instruktorius-

metodininkas 

Bent du Akademijos 

auklėtiniai kiekviename 

sezone yra įtraukiami į 

„Šiaulių“ miesto vyrų ir 

moterų komandų treniruočių 

ir(ar) varžybų procesą. 

3. Vaikų užimtumo 

skatinimas per 

sportą,  

populiarinant 

krepšinio sporto 

šaką. 

 

Krepšinio pamokėlės, 

atvirų durų dienos, 

krepšinio varžybos 2x2, 

estafetės Šiaulių miesto 

bendrojo lavinimo 

mokykloms, 

darželiams, vasaros 

sporto stovyklos. 

 

01-12 mėn. Projektų 

vadovė 

 

Treneriai, 

instruktorius-

metodininkas, 

projektų 

vadovė 

Suorganizuoti 3 (trys) 

darželių krepšinio varžybų 

2x2 turai skirtingose 

bendrojo lavinimo 

mokyklose, pravesta 10 

krepšinio pamokėlių,  

suorganizuota 1 (viena) 

vaikų vasaros dieninė sporto 

stovykla. 

Krepšinio varžybos, 

estafetės, konkursai 

viešų renginių metu. 

 

01-12 mėn. Projektų 

vadovė 

Treneriai, 

projektų 

vadovė 

Sudalyvauti kasmetiniame 

Šiaulių miesto sporto 

festivalyje, 2-ejose bendrojo 

lavinimo mokyklų atvirų 

durų renginiuose, kurių 

metu pristatoma Akademijos 

veikla, organizuojant 

bendruomenei įvairias 

sportines veiklas, konkursus. 

4. Akademijos 

teikiamų paslaugų 

kokybės gerinimas. 

 

Filmavimo kameros, 

telefono ir 

kompiuterinės įrangos 

įsigijimas. 

08 mėn. Direktorius Direktoriaus 

pavaduotojas 

bendriesiems 

reikalams 

Įsigyta viena filmavimo 

kamera, vienas kompiuteris, 

vienas telefonas.  

Reguliuojamų krepšių 

įrengimas bendrojo 

lavinimo mokyklų 

salėse. 

 

07-08 mėn. Direktorius 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

bendriesiems 

reikalams 

Įrengti du krepšius, kurių 

aukštį galima reguliuoti 

pagal vaikų amžių, dvejose 

bendrojo lavinimo 

mokyklose. 

 

Krepšinio bei fizinio 

rengimo inventoriaus 

atnaujinimas.  

 

07-08 mėn. Direktorius Direktoriaus 

pavaduotojas 

bendriesiems 

reikalams, 

treneriai 

Įsigyti krepšinio kamuolių  

atsižvelgiant į vaikų amžių, 

fizinio rengimo salę 

papildyti trimis naujais  

inventoriaus komplektais. 

5. Akademijos 

programos veiklų 

viešinimas. 

 

 Akademijos vykdomų 

veiklų, kitus sporto 

renginių skelbimas 

interneto svetainėje 

www.kasaule.lt ir 

facebook paskyroje. 

01-12 mėn. Projektų 

vadovė 

Projektų 

vadovė, 

treneriai 

Ne mažiau, kaip vieną kartą 

per savaitę, facebook 

paskyroje ir internetinėje 

svetainėje www.kasaule.lt 

skelbti naujienas apie 

akademijos veiklas. 

Akademijos įvairaus 

amžiaus krepšinio 

komandų Lietuvos 

čempionatų varžybų 

transliacijos Facebook 

ir Youtube kanaluose. 

01-12 mėn. Projektų 

vadovė 

Projektų 

vadovė 

Pasidalinimas, kitų  

facebook paskyroje 

transliuojamas, MKL 

rungtynių. 

Plakatų, skrajučių 

dalinimas viešose 

Akademijos renginiuose 

(atvirų durų dienos 

09-10 mėn., 

05 mėn. 

Projektų 

vadovė 

Projektų 

vadovė, 

treneriai  

Renginiuose išdalinti 200 

skrajučių, bendrojo lavinimo 

mokykloms išdalinti 1000 

informacinių lapelių apie 

http://www.kasaule.lt/
http://www.kasaule.lt/
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Akademijoje, bendrojo 

lavinimo mokyklose, 

krepšinio pamokėlės ir 

kt.) ir Šiaulių mieste 

vykstančiuose 

renginiuose (sporto 

festivalis, Šiaulių 

dienos ir kt.). 

vykdomas krepšinio 

treniruotes. 

6. Akademijos 

bazės palaikymas ir 

atnaujinimas. 

 

Vandens šildymo katilų 

įsigijimas ir keitimas. 

 

2022 m. 

esant 

finansinėms 

galimybėms 

Direktorius  Direktoriaus 

pavaduotojas 

bendriesiems 

reikalams 

Pakeisti du katilai. 

Spindulinės sistemos 

keitimas, įrengimas. 

 

2022 m. 

esant 

finansinėms 

galimybėms 

Direktorius  Direktoriaus 

pavaduotojas 

bendriesiems 

reikalams 

Pakeista spindulinė sistema. 

Stogo remontas, pastato 

fasado ir vidaus patalpų 

remontas. 

 

2022 m. 

esant 

finansinėms 

galimybėms 

Direktorius  Direktoriaus 

pavaduotojas 

bendriesiems 

reikalams 

Atliktas stogo remontas. 

Durų keitimas, patalpų 

remontas.  

 

2022 m. 

esant 

finansinėms 

galimybėms 

Direktorius  Direktoriaus 

pavaduotojas 

bendriesiems 

reikalams 

Pakeistos 1 durys, atliktas 2-

jų patalpų remontas. 

 

 
V. LAUKIAMI REZULTATAI ĮGYVENDINUS TIKSLUS 

 

1. Patobulintas aukšto meistriškumo siekiančių krepšininkų ugdymo procesas, parengiant 

testavimo ir pradinio ugdymo sistemas, užtikrinant pastovų ir kokybišką trenerių kvalifikacijos 

kėlimą, sudarant palankias sąlygas kelti savo meistriškumą perspektyviausiems ne tik miesto ar 

regiono, bet ir visos šalies vaikams. 

2.  Populiarinamas sportas ir krepšinio sporto šaka Šiaulių miesto bendruomenėje.  

3. Pagerintas Akademijos paslaugų teikimas ir pristatymas visuomenei, pasitelkiant 

išmaniųjų technologijų priemones. 

4. Sumažinamos bazės eksploatacinės išlaidos, sutvarkant šildymo ir karšto vandens 

tiekimo sistemas bei atliekant išorės atnaujinimą, pagerinama darbo ir veiklos aplinka, sutvarkius 

ir suremontavus bendro naudojimo patalpas. 

 

VI. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

1. Veiklos plano priežiūra atliekama nuolat. 

2. Veiklos plano įgyvendinimo eiga pristatoma Akademijos valdybai kartą į ketvirtį.  

3. Akademijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojai nuolat kontroliuoja, stebi ir įvertina, 

ar Akademija įgyvendina numatytas veiklas, ar darbuotojai vykdo pavestus uždavinius ar 

vykdomos priemonės yra efektyvios ir atitinkamai koreguoja veiksmus.  

 

_______________________________________ 

 

 

 

 


