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ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO KŪRYBOS IR  SPORTO  CENTRO  

2020–2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

I. ĮSTAIGOS VEIKLOS KONTEKSTO ANALIZĖ 

1. Įvadas 

 Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro ( toliau – Centras) 2020 – 2020 metų strateginis 

planas numato fizinio aktyvumo ir sporto plėtojimo strategines veiklos kryptis, jų įgyvendinimo 

priemones, materialinį aprūpinimą, laukiamus rezultatus, kontrolės mechanizmus. Strateginio plano 

tikslas – uţtikrinti efektyvų Centro darbą ir ugdymo kokybę, telkti centro bendruomenę, sprendţiant 

aktualias problemas, numatyti veiklos prioritetus, planuoti kaitos pokyčius. 

Fizinis aktyvumas ir sportas – unikalus šiuolaikinės visuomenės reiškinys teigiamai 

veikiantis ţmogaus sveikatą, ugdantis fizines ir dvasines bendruomenės narių galias. 

Šakių jaunimo kūrybos ir  sporto centras – svarbiausia Šakių  rajono savivaldybės sporto 

organizacija, kurios tikslas – per sportą skatinti vaikų ir suaugusiųjų sporto saviraišką, ieškoti 

talentingų sportininkų, sporto mokslo bei medicinos specialistų parengtomis bei praktikoje 

patvirtintomis priemonėmis rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti Šakių rajono 

savivaldybei šalies čempionatuose ir pirmenybėse bei tarptautiniuose sporto renginiuose, tenkinti 

gyventojų kultūrinius poreikius. 

Strateginis planas parengtas vadovaujantis 2011 – 2020 metų valstybine sporto plėtros , 

Valstybine švietimo 2013 – 2022 metų strategija, Šakių rajono savivaldybės 2018 – 2024 metų 

strateginiu plėtros planu, Centro nuostatais, Centro bendruomenės narių pasiūlymais. Strateginį 

planą rengė Centro direktorės 2019 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-45 sudaryta darbo grupė. 

Rengiant buvo laikomasi viešumo, bendravimo ir partnerystės principų. 

 

2. Išorinės aplinkos analizė 

 

2.1. Politiniai ir teisiniai veiksmai. Centras savo veiklą grindţia Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Šakių rajono savivaldybės 

tarybos sprendimais, Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Centro 
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nuostatais ir kitais teisės aktais. Centras, planuodamas ir vykdydamas veiklą, vadovaujasi 

Valstybine 2011 – 2020 metų sporto plėtros strategija, Valstybine švietimo 2013 – 2022 metų 

strategija, Šakių rajono savivaldybės 2018 – 2024 metų strateginiu plėtros planu. 

2.2. Ekonominiai veiksniai. Centro lėšas sudaro savivaldybės biudţeto lėšos, lėšos uţ 

suteiktas paslaugas, gyventojų pajamų mokesčio parama ( 1,2 proc.). Centro finansavimas priklauso 

nuo šalies ir savivaldybės ekonominės būklės. Skiriamas savivaldybės biudţetas visiškai atitinka 

Centro poreikius. 

 2.3. Socialiniai veiksniai. Nuolat vykstantys pokyčiai visuomenės gyvenime, socialinės 

atskirties didėjimas, piliečių emigracija, jaunimo nedarbas kelia naujus reikalavimus, turi neigiamos 

įtakos Respublikos švietimo ir sporto sistemos situacijai. Dėl nepalankios demografinės situacijos 

Šakių savivaldybėje ( gyventojų emigracija, maţas gimstamumas) maţėja savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklų ir mokinių skaičius. Šie veiksniai turi įtakos ir Centre sportuojančių sportininkų 

atrankos, kaitos ir skaičiaus kokybiniams pokyčiams. 

 2.4. Technologiniai veiksniai. Sparčiai vystantis informacinėms technologijoms ir kuriantis 

informacinei visuomenei, viešajame  bei privačiame sektoriuose plėtojamas informacijos ir 

komunikacijos technologijų naudojimas, skatinantis įstaigų tarpusavio bendradarbiavimą, programų 

kūrimą, kvalifikacijos tobulinimą. Centras pagal galimybes diegia modernias technologijas: 

administracijos ir kasos darbo vietos kompiuterizuotos, mokytojai ugdomoje veikloje naudoja 

informacines technologijas rengdami uţduotis, testus, projektus, pedagoginės veiklos dokumentus, 

ieškodami informacijos internete, bendraudami tarpusavyje, su mokiniais ir jų tėvais. 

 

3. Vidinės aplinkos analizė 

 

 3.1. Įstaigos organizacinė struktūra. Įstaigos savininkas – Šakių rajono savivaldybė, 

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti  institucija – Šakių rajono savivaldybės taryba. Centras 

vykdo formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo švietimo programas. Centrui 

vadovauja direktorius. Centro savivaldos institucija – Centro taryba. 

 3.2. Ţmogiškieji ištekliai. Centre dirba  darbuotojai: direktorė, direktorės pavaduotoja 

moksleivių sportui, direktorės pavaduotojas suaugusiųjų sportui ir ūkinei veiklai, buhalterė,  

treniruoklių salės instruktorius, plaukimo instruktorius , 2 gelbėtojai, 3 kasininkės, ūkvedys – 

aplinkos darbininkas, 6 valytojos ir 14 neformaliojo švietimo mokytojų. Darbuotojai nuolat 

stengiasi dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo seminaruose. 

 3.3. Paslaugų gavėjų duomenys. Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centre įgyvendinamos 

formalųjį švietimą papildančios ir neformaliojo švietimo programos, tokios kaip : krepšinio, 

lengvosios atletikos, plaukimo, dziudo imtynių, futbolo, badmintono ir tinklinio. 2020 m. spalio 1 d. 
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centre mokėsi 268 mokiniai. Suformuotos 10 pradinio rengimo ir 9 meistriškumo ugdymo grupės 

(19 ugdymo grupių) ir 3 kūrybinės veiklos būreliai. Lengvosios atletikos – 6 meistriškumo ugdymo 

grupės ir 1 pradinio rengimo grupė; krepšinio – 2 meistriškumo ugdymo grupės ir 3 pradinio 

rengimo grupės; dziudo imtynių – 2 pradinio rengimo ir 1 meistriškumo ugdymo grupės; plaukimo 

– 2 pradinio rengimo grupės; badmintono – 1 pradinio rengimo grupės, futbolo – 1 pradinio 

rengimo grupė. Sportuojančių ir varţybų dalyvių skaičiui turi įtakos moksleivių skaičiaus 

maţėjimas bendrojo ugdymo mokyklose, jaunimo išvykimas iš rajono. 

 3.4. Planavimo sistema. Planavimas, kaip viena Centro vadovo atliekamų valdymo funkcijų, 

vykdomas numatant priemones, išteklius, atsakingus asmenis, rezultatus, nusistatant laiko ribas. 

Planavimo struktūrą sudaro Centro veiklos strateginis planas, metinis veiklos planas, ugdymo 

planas, metinis varţybų  ir renginių planas, mėnesiniai renginių planai, sportinio ugdymo 

programos, sporto šakų  grupių metiniai planai. Jie aptariami mokytojų ir Centro tarybos 

posėdţiuose. 

 3.5. Ryšių sistema. Centras, siekdamas uţtikrinti efektyvią įstaigos veiklą, įstaigos veiklos 

viešinimo sistemą, platina informaciją Centro internetinėje svetainėje www.sakiujksc.lt  ir 

socialinio tinklo "Facebook" paskyroje bei rajoninėje spaudoje. Centras nuolat palaiko ryšius su kitų 

savivaldybių sporto organizacijomis, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, Lietuvos 

moksleivių krepšinio lyga, Lietuvos sporto federacijomis, Šakių rajono savivaldybės bendrojo 

ugdymo mokyklomis ir Šakių rajono savivaldybės įstaigomis. 

Sporto uţsiėmimų, renginių organizavimas ir vykdymas sprendţia opią vaikų ir paauglių 

uţimtumo ir prevencijos problemą, ugdo ir lavina jauną asmenybę, diegia poreikį sistemingai 

sportuoti ir rūpintis savo sveikata. Šiam uţdaviniui įgyvendinti sudarytos sąlygos vaikams ir 

jaunimui kultivuoti pasirinktą sporto šaką. Vykdomas sporto auklėjamasis darbas, sportinio 

meistriškumo tobulinimas. Siekiant sportinio meistriškumo, sudarytos sąlygos dalyvauti 

respublikinėse ir tarptautinėse varţybose. Aukštų sportinių rezultatų siekimas įgyvendinamas 

vykdant sporto šakų mokymo programas, dalyvaujant Lietuvos sporto šakų federacijų, asociacijų 

bei lygų organizuojamose įvairiose tarptautinėse, respublikinėse varţybose, čempionatuose bei 

pirmenybėse, o taip pat įvairiuose draugiškuose turnyruose ir kituose sporto renginiuose. Skatinant 

rajono gyventojų fizinį aktyvumą, vykdome įvairių sporto šakų rajonines ir respublikines varţybas 

moksleiviams ir suaugusiems.  

3.6. Vidaus kontrolė. Centro  veiklą vertina ir ugdymo prieţiūrą vykdo direktorė ir 

direktorės pavaduotoja ugdymui. Direktorė kasmet pateikia metų veiklos ataskaitas Centro tarybai 

ir Šakių rajono savivaldybės tarybai,  

 

 

http://www.sakiujksc.lt/
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 3.7. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė. 

 

2017-2019 metų strateginio plano aktualumą pagrindţia  Šakių sporto centro bendruomenės 

atlikta SSGG analizė. 

 

Stiprybės Silpnybės 

 

Stiprios atskirų sporto šakų tradicijos rajono 

savivaldybėje. 

Aukšti atskirų sporto šakų pasiekimai.  

Sporto centre sudaromos sąlygos rinktis 

aštuonių sporto šakų ugdymo programas. 

Sporto centro moksleiviai gali lankyti 

treniruotes ir į jas vaţinėti nemokamai. 

Sporto centro ir rajono bendruomenei svarbios 

informacijos pateikimas sporto centro interneto 

svetainėje.  

Rezultatyvus ir platus bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

Sklandus bendradarbiavimas su rajono 

bendrojo ugdymo mokyklomis. 

Sėkmingas lėšų ir išteklių valdymas. 

Kvalifikacijos tobulinimo galimybės. 
 

 

Maţas procentas organizuotai sportuojančių 

dalis Šakių rajono savivaldybėje.   

Nesukurta darbuotojų, sportininkų skatinimo 

sistema. 

Nepakankamas biudţeto lėšų kiekis nesudaro 

sąlygų iki galo įgyvendinti fizinio aktyvumo ir 

sporto programas. 

Nepatogus tvarkaraštis vaikams sportuoti dėl 

sporto salių trūkumo. 

Dėl nepalankaus rajono savivaldybės 

maršrutinių autobusų grafiko ne visi 

moksleiviai gali atvykti į treniruotes. 

Fizinis aktyvumas dar netapo prioritetine 

sveikatos stiprinimo priemone ikimokyklinių, 

bendrojo ugdymo įstaigų vadovams, 

pedagogams, tėvams, moksleiviams. 

Nepakankamas bendravimas su mokinių tėvais. 

 

 

Galimybės Grėsmės 

Fizinio aktyvumo ir sporto priemonėmis 

didinti Šakių rajono savivaldybės 

bendruomenės fizinį aktyvumą, gerinti 

sveikatą.  

 

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais 

vykdyti prevencines programas.  

Plėsti ir renovuoti turimą sporto bazę, gerinti 

jos materialinį aprūpinimą.  

 

Pritraukti vidaus ir uţsienio investicijas į fizinį 

aktyvumą ir sportą.  

Ieškoti papildomų lėšų, rengiant projektus, 

programas, pritraukiant rėmėjus.  

Skatinti gyventojų motyvaciją fiziniam 

aktyvumui ir sportui.  

Labiau plėtoti esamų sporto šakų veiklą, didinti 

sportuojančių mokinių skaičių. 

Didinti ugdytinių motyvaciją, skatinti dalyvauti 

varţybose ir siekti gerų rezultatų. 

Mokinių skaičiaus rajone maţėjimas. 

Gabių sportininkų išsaugojimo problema. 

Nėra sportininkų perdavimo iš sporto centro į 

specializuotas ugdymo įstaigas (LOSC, 

sporto vidurines mokyklas), klubus 

materialinio skatinimo sistemos.  

Maţas fizinio aktyvumo ir sporto specialistų, 

ypač pradedančių darbinę veiklą atlygis. 

Menkos valstybės investicijos į sveikos 

gyvensenos propagavimą.  

Dėl maţo gyventojų fizinio aktyvumo 

blogėja jų sveikata, ir tai reikalauja vis 

didesnių išlaidų gydymui. 

Didėjant nedarbui, skurdui, bei asocialios 

rizikos šeimų skaičiui, galimas vaikų 

motyvacijos sportuoti praradimas, sumaţės 

sportininkų skaičius. 

Nepakankamas tėvų dėmesys fizinio 

aktyvumo ir sporto uţsiėmimams. 
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II. ĮSTAIGOS VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Šakių jaunimo kūrybos ir  sporto centro 2020–2022 m. strateginiam veiklos planui parengti 

buvo suformuluota sporto centro vizija, misija bei strateginiai tikslai. 

 

VIZIJA 

   

Šakių jaunimo kūrybos ir  sporto centras – švietimo įstaiga su šiuolaikiška sporto baze, 

puoselėjanti fizinio aktyvumo ir sporto vertybes, sudaranti optimalias sąlygas sportuoti, siekti 

aukštų sportinių rezultatų vaikams ir jaunimui, bei teikti įvairias fizinio aktyvumo ir sporto  

paslaugas rajono bendruomenei. 

 

MISIJA 

 

Mūsų paskirtis – sportuojant skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportinę saviraišką, 

ieškoti talentingų sportininkų, galinčių deramai atstovauti Šakių rajono savivaldybei šalies 

čempionatuose ir pirmenybėse bei tarptautiniuose sporto renginiuose, vaikų ir suaugusiųjų 

sveikatingumo ir sportinės veiklos paslaugų plėtojimas. 

 

 

STRATEGINIS PRIORITETAS 

 

Uţtikrinti perspektyvių sportininkų rengimą ir jų tinkamą atstovavimą Šakių rajono 

savivaldybei šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose, ugdyti fiziškai aktyvią rajono visuomenę. 

 

TIKSLAI, UŢDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

Šakių jaunimo kūrybos ir  sporto centro 2020-2022 m. strateginio plano tikslai: 

1. Tikslas. Sudaryti sąlygas visiems norintiems vaikams sportuoti ir uţtikrinti ugdymo 

kokybę. 

1.1.  Uţdavinys. Sudaryti sąlygas vaikams lankyti sporto centre kultivuojamų sporto šakų 

treniruotes. 

Priemonės: 
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1.1.1. Komplektuoti sporto centre kultivuojamų sporto šakų pradinio rengimo, meistriškumo 

ugdymo, meistriškumo tobulinimo ir bendrojo fizinio rengimo mokymo grupes, išlaikant sporto 

šakos tęstinumą.  

1.1.2. Ugdymo planų ir programų planavimas ir įgyvendinimas. 

1.1.3. Uţtikrinti visų sporto centro ugdymo grupių mokiniams optimalų varţybų skaičių ir lygį. 

1.2. Uţdavinys. Tobulinti ugdymo aplinką. 

 Priemonės: 

1.2.1. Pagal galimybes aprūpinti sportiniu inventoriumi, sportinėmis reprezentacinėmis 

aprangomis.  

1.2.2. Dalyvauti projektinėje veikloje siekiant aprūpinti atskiras sporto šakas inventoriumi.  

1.2.3. Sudaryti visų sporto centro ugdymo grupių mokiniams optimalias treniruočių sąlygas. 

1.3. Uţdavinys. Tobulinti mokytojų profesinį pasirengimą. 

       Priemonės: 

1.3.1. Mokytojų kvalifikacijos kėlimas. 

1.3.2. Mokytojų gerosios patirties sklaida. 

1.3.3. Mokytojų veiklos vertinimas. 

1.4. Plėtoti sportinę veiklą bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių tarpe. 

Priemonės: 

1.4.1. Šakių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų sporto varţybų vykdymas. 

1.4.2. Pagal galimybes uţtikrinti rajoną reprezentuojančių mokyklų komandų dalyvavimą 

Lietuvos mokyklų sporto ţaidynėse. 

1.4.3. Skatinti moksleivius laikyti Lietuvos kūno kultūros ţenklo normatyvus. 

2. Tikslas. Plėtoti fizinį aktyvumą ir sportą rajone, sudaryti palankią aplinką rajono 

gyventojams laisvalaikio uţimtumui, fiziniam aktyvumui ir sportui bei sveikatos stiprinimui. 

2.1.  Uţdavinys. Populiarinti įvairių sporto šakų rajono pirmenybes, sporto šventes, atminimo 

varţybas ir kitus renginius. 

Priemonės: 

2.1.1. Įvairių sporto šakų rajoninių pirmenybių, taurių varţybų organizavimas ir vykdymas. 

2.1.2. Respublikinių renginių vykdymas. 

2.1.3. Sporto centro sportininkų dalyvavimas parodomosiose programose sportinių ir kultūrinių 

renginių metu. 

2.1.4. Sveikatingumo renginių su socialiniais partneriais organizavimas. 

2.2. Uţdavinys. Plėtoti sportinę veiklą seniūnijose. 

Priemonės: 

2.2.1. Šakių rajono savivaldybės seniūnijų sporto ţaidynių vykdymas. 
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2.2.2. Dalyvavimas Lietuvos seniūnijų sporto ţaidynėse. 

2.2.3. Savanorystės skatinimas seniūnijose. 

2.3. Uţdavinys. Informavimo priemonėmis skatinti gyventojus uţsiimti fiziniu aktyvumu ir 

domėtis sveika gyvensena. 

 Priemonės: 

2.3.1. Sporto centro internetiniame puslapyje skelbti informaciją apie sporto renginius ir 

sportininkų pasiekimus. 

2.3.2. Bendradarbiaujant su ţiniasklaida skelbti straipsnius sporto tematika. 

 

Šis planas įgyvendina Šakių rajono savivaldybės 2018–2024 metų strateginio plėtros plano, 

patvirtinto 2019 m. lapkričio 22 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-353  „Dėl 

 rajono savivaldybės 2017 metų gruodţio 21 d. sprendimo Nr. T-378 "Dėl rajono savivaldybės 

2018-2024 metų strateginio plėtros  plano patvirtinimo“  pakeitimo  2 strateginės veiklos prioritetą t 

„Veikli, atvira, saugi, sveika ir tobulėjanti visuomenė“ bei šio prioriteto įgyvendinimui numatytus 

švietimo ir sporto plėtojimo programos tikslus ir uţdavinius. 

 

 

 

 

 

 

 



III. TIKSLŲ, UŢDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ 

 

Eil. 

Nr. 

Tikslas.  Tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus, mato vienetas ir 

reikšmė (laikotarpio pabaigoje) 

1. Sudaryti sąlygas visiems norintiems vaikams sportuoti ir uţtikrinti ugdymo 

kokybę. 

Mokinių, lankančių sporto centro treniruotes, skaičiaus 

dalis (%) nuo bendro rajono savivaldybės mokinių 

skaičiaus padidės 4 %;  

Mokinių, pateikusių prašymą lankyti sporto centro 

treniruotes, priėmimo procentas 100 %; 

Sporto centro mokinių, dalyvaujančių varţybose, 

procentas ≥ 70 %; 

Rajono savivaldybės moksleivių, dalyvaujančių 

varţybose, skaičius padidės 5 % 

1.1. Uţdavinys. Sudaryti sąlygas vaikams lankyti centre kultivuojamų sporto šakų treniruotes. 

 

 Įstaigos priemonės 

pavadinimas 

Proceso ir / ar 

indėlio 

vertinimo 

kriterijai ir 

mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės Atsakingi 

vykdytojai 

Asignavimai (tūkst. Eur) 

2019 

m. 

faktas 

2020 

m. 

planas 

2021 

m. 

planas 

2022 

m. 

planas 

 2019 metais 

faktiškai 

panaudotas 

finansavimas, 

iš jo: 

2020 metų 

asignavimų 

poreikis 

2021-ųjų 

metų 

asignavimų 

poreikis 

2022-ųjų metų 

asignavimų 

poreikis 

 

1.1.1. Komplektuoti 

sporto centre 

kultivuojamų 

sporto šakų 

pradinio rengimo, 

Mokomųjų 

grupių 

skaičius, vnt. 

24 22 23 24 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 
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meistriškumo 

ugdymo, 

meistriškumo 

tobulinimo ir 

bendrojo fizinio 

rengimo mokymo 

grupes, išlaikant 

sporto šakos 

tęstinumą. 

Kultivuojamų 

sporto šakų 

skaičius, vnt. 

6 6 6 6 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

 

1.1.2. Ugdymo planų ir 

programų 

planavimas ir 

įgyvendinimas. 

Parengtas 

ugdymo 

planas, vnt. 

1 1 1 1 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Parengtas 

metinis 

veiklos planas, 

vnt. 

1 1 1 1 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

1.1.3. Uţtikrinti visų 

sporto centro 

ugdymo grupių 

mokiniams 

optimalų varţybų 

skaičių ir lygį. 

Sporto centro 

moksleivių, 

dalyvavusių 

varţybose, 

skaičius, % 

65 65 70 70 Direktoriaus 

Pavaduotoja 

ugdymui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

 

Spec. lėšos 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

 

Spec. lėšos 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

 

Spec. lėšos 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

 

Spec. lėšos 

 

1.2. Uţdavinys. Tobulinti ugdymo aplinką. 

1.2.1. Pagal galimybes 

aprūpinti sportiniu 

inventoriumi, 

sportinėmis 

reprezentacinėmis 

aprangomis.  

Įsigyto 

inventoriaus ir 

sportinių 

aprangų 

komplektų 

skaičius, vnt. 

20 21 22 23 Direktorius Spec. lėšos Spec. lėšos Spec. lėšos Spec. lėšos 
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1.2.2. Dalyvauti 

projektinėje 

veikloje siekiant 

aprūpinti atskiras 

sporto šakas 

inventoriumi.  

Projektų 

skaičius, vnt. 

1 1 1 1 Pavaduotojas 

suaugusiųjų 

sportui ir 

ūkinei veiklai 

Projekto 

lėšos 

 

 

Projekto 

lėšos 

 

 

Projekto 

lėšos 

 

 

Projekto 

lėšos 

 

 

 

1.2.3. 

 

Sudaryti visų 

sporto centro 

ugdymo grupių 

mokiniams 

optimalias 

treniruočių 

sąlygas. 

Treniruoklių 

salės 

kapitalinis 

remontas, vnt. 

1 

 

 

1 0 0 Direktorius, 

Pavaduotojas 

suaugusiųjų 

sportui ir 

ūkinei veiklai 

Biudţeto 

lėšos, 

spec. lėšos 

Biudţeto 

lėšos, 

spec. lėšos 

Biudţeto 

lėšos, 

spec. lėšos 

Biudţeto 

lėšos, 

spec. lėšos 

Lauko 

aikštelių 

remontas, vnt. 

0 

 

1 1 1 Direktorius 

Pavaduotojas 

suaugusiųjų 

sportui ir 

ūkinei veiklai 

Biudţeto 

lėšos, 

spec. lėšos 

Biudţeto 

lėšos, 

spec. lėšos 

Biudţeto 

lėšos, 

spec. lėšos 

Biudţeto 

lėšos, 

spec. lėšos 

Sporto salės 

renovacija, 

vnt. 

0 0 1  Direktorius 

Pavaduotojas 

suaugusiųjų 

sportui ir 

ūkinei veiklai 

Biudţeto 

lėšos, 

spec. lėšos 

Biudţeto 

lėšos, 

spec. lėšos 

Biudţeto 

lėšos, 

spec. lėšos 

Biudţeto 

lėšos, 

spec. lėšos 

 

1.3. Uţdavinys. Tobulinti mokytojų profesinį pasirengimą. 

1.3.1. Mokytojų 

kvalifikacijos  

kėlimas. 

Kvalifikaciją 

tobulinusių 

pedagoginių 

darbuotojų 

skaičius, %.  

100 100 100 100 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 
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1.3.2. Mokytojų 

gerosios patirties 

sklaida.  

Pravestų 

atvirų pamokų  

skaičius, vnt. 

10 10 10 10 Mokytojai Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Bendruomenių 

švenčių, kurių 

organizavimui 

buvo suteikta 

pagalba, 

skaičius, vnt. 

5 6 8 10 Mokytojai Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

1.4. Uţdavinys. Plėtoti sportinę veiklą bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių tarpe. 

1.4.1. Šakių  rajono 

savivaldybės 

bendrojo ugdymo 

mokyklų atskirų 

sporto šakų 

varţybų 

vykdymas. 

Rajoninėse 

moksleivių 

varţybose 

dalyvavusiųjų 

skaičius, vnt. 

908 998 1000 1000 Direktoriaus 

pavaduotoja 

moksleivių 

sportui 

 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

1.4.2. Pagal galimybes 

uţtikrinti rajoną 

reprezentuojančių 

mokyklų 

komandų 

dalyvavimą 

Lietuvos mokyklų 

sporto ţaidynėse. 

Lietuvos 

mokyklų 

sporto 

ţaidynėse 

dalyvavusių 

komandų 

skaičius, vnt. 

10 10 10 10 Direktoriaus 

pavaduotoja 

moksleivių 

sportui 

 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

1.4.3. Skatinti 

moksleivius 

laikyti Lietuvos 

kūno kultūros 

ţenklo 

normatyvus. 

Moksleivių, 

išlaikiusių 

Lietuvos kūno 

kultūros 

ţenklo 

normatyvus, 

28 35 35 35 Direktoriaus 

pavaduotoja 

moksleivių 

sportui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

uţmokesčiui 
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skaičius vnt. 

 

2. Plėtoti kūno kultūrą ir sportą rajone, sudaryti palankią aplinką rajono 

gyventojams laisvalaikio uţimtumui, kūno kultūrai ir sportui bei sveikatos 

stiprinimui. 

Suaugusiųjų, lankančių sporto centro treniruotes, skaičius 

padidės  

Suaugusiųjų, dalyvaujančių varţybose, skaičius padidės  

2.1. Uţdavinys. Populiarinti įvairių sporto šakų rajono pirmenybes, sporto šventes, atminimo varţybas ir kitus renginius. 

2.1.1. Įvairių sporto 

šakų rajoninių 

pirmenybių, taurių 

varţybų 

organizavimas ir 

vykdymas.  

Rajoninėse 

varţybose 

dalyvavusių 

suaugusiųjų 

skaičius, vnt. 

1968 1900 1900 1900 Pavaduotojai Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

2.1.2. Respublikinių 

renginių 

vykdymas. 

Respublikinės

e varţybose 

dalyvavusių 

suaugusiųjų  

skaičius, vnt. 

1311 1290 1290 1290 Pavaduotojai Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

2.1.3. Sporto centro 

sportininkų 

dalyvavimas 

parodomosiose 

programose 

sportinių ir 

kultūrinių 

renginių metu. 

Dalyvių 

skaičius, vnt. 

300 320 320 320 Mokytojai Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

2.1.4. Sveikatingumo 

renginių su 

socialiniais 

partneriais 

organizavimas. 

Renginių 

skaičius, vnt. 

5 7 7 7 Pavaduotojai Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

2.2 Uţdavinys. Plėtoti sportinę veiklą seniūnijose. 
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2.2.1. Šakių  rajono 

seniūnijų sporto 

ţaidynių 

vykdymas. 

Šakių rajono 

seniūnijų 

sporto 

ţaidynių 

dalyvių 

skaičius, vnt. 

130 140 140 140 Pavaduotojai Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

2.2.2. Šakių rajono 

savivaldybės 

komandų 

sudarymas 

dalyvauti Lietuvos 

seniūnijų sporto 

ţaidynėse. 

Lietuvos 

seniūnijų 

sporto 

ţaidynių 

dalyvių iš 

Šakių rajono 

savivaldybės 

skaičius, vnt. 

45 50 50 50 Pavaduotojai Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

2.2.3. Savanorystės 

skatinimas 

seniūnijose. 

Bendrų 

renginių, 

įtraukiant 

seniūnijų 

bendruomenes, 

kuriuose 

savanoriavo 

bendruomenių 

nariai 

skaičius, vnt. 

8 10 10 10 Pavaduotojai Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

2.3. Uţdavinys. Informavimo priemonėmis skatinti gyventojus uţsiimti fiziniu aktyvumu ir domėtis sveika gyvensena. 

2.3.1. Sporto centro 

internetiniame 

puslapyje skelbti 

informaciją apie 

sporto renginius ir 

sportininkų 

pasiekimus. 

Centro 

internetinių 

svetainių  

skaičius, vnt. 

1 1 1 1 Pavaduotojai Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 
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2.3.2. Bendradarbiau-

jant su 

ţiniasklaida 

skelbti straipsnius 

sporto tematika.  

Straipsnių 

spaudoje 

skaičius, vnt, 

28 30 30 30 Pavaduotojai Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 

Biudţeto 

lėšos 



IV. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŢIŪRA 

 

Strateginį planą įgyvendins Šakių jaunimo kūrybos ir  sporto centro bendruomenė. 

Strateginio plano įgyvendinimo prieţiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Direktorius 

ir direktoriaus pavaduotojai stebi ir įvertina, ar sporto centro bendruomenė įgyvendina strateginius 

tikslus ir programas, ar darbuotojai įvykdė numatytus uţdavinius, ar vykdomų programų priemonės 

yra efektyvios ir tinkamai padeda įgyvendinti strateginį veiklos planą. Strateginio plano 

neatskiriama dalis yra metų veiklos programos įgyvendinimas. Metiniame veiklos plane  

numatomos priemonės, jų vertinimo kriterijai, numatomi terminai ir atsakingi vykdytojai. 

Strateginio plano įgyvendinimo rezultatai pristatomi savivaldybės tarybai rengiant ir pateikiant 

metinę įstaigos veiklos ataskaitą, kuri yra įstaigos vadovo  metų veiklos ataskaitos dalis ir yra 

rengiama Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatyta tvarka. 

 

 

_______________ 

 


