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TELŠIŲ SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO 
 

2019–2021 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 
 

1. Išorinės aplinkos analizė 
 
 

1.1. Politiniai - teisiniai veiksniai 
 

      Centras savo veiklą grindžia: 

 Lietuvos Respublikos Konstitucija; 

 Lietuvos Respublikos įstatymais; 

 Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu; 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais; 

 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymais; 

 Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais; 

 Telšių sporto ir rekreacijos centro nuostatais; 

 Kitais teisės aktais. 

 

1.2. Ekonominiai veiksniai 
 
       Centro, kaip ir kitų biudžetinių įstaigų finansavimas priklauso nuo šalies ekonominės būklės. 

Šiandien šalies ekonomika negali deramai aprūpinti sporto, socialinių ir kitų svarbiausių šalies 

reikmių. Didžioji biudžeto asignavimų dalis tenka personalo darbo užmokesčiui ir komunalinėms 

paslaugoms, tuo tarpu mokymo priemonėms įsigyti, o ypač materialinei bazei palaikyti,  lėšų 

nelieka. 

 

1.3. Socialiniai veiksniai 
 
        Dėl migracijos rajone mažėja gyventojų skaičius. Daugėja socialiai remtinų šeimų bei socialiai 

ir pedagogiškai apleistų vaikų. Kasmet mažėja sveikų vaikų. Tarp mokyklinio amžiaus vaikų 

sveikatos sutrikimų vyrauja regėjimo funkcijos defektai, laikysenos sutrikimai. Visuomenė 

nepakankamai vertina sporto reikšmę sveikatai.  
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1.4. Edukaciniai - technologiniai veiksniai 
 
       Naujų mokymo metodų taikymas treniruotėse, mokymosi proceso aktyvinimas reikalauja 

mokymo procese vis plačiau taikyti modernias šiuolaikines mokymo priemones. Mokslo ir 

technikos pažanga, spartus informacinių technologijų vystymasis leidžia išplėsti ugdymo 

prieinamumą, informacijos reikalingos sporto srityje paieškos galimybes. Jau tampa būtinybė 

treniruotėse, varžybose naudoti video aparatūrą, kompiuterius, multimedia projektorius ir kitą 

techniką. 

 

2. Vidinės aplinkos analizė 
 

2.1. Teisinė bazė 
 
         Centras dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymais, Centro nuostatais, vidaus darbo tvarkos 

taisyklėmis, darbuotojų pareigybių aprašymais ir kitais teisės aktais.  

 

2.2. Organizacinė struktūra 

 

         Centro steigėjas – Telšių rajono savivaldybės taryba. Centrui vadovauja direktorius. Veiklą 

koordinuoja vedėjas ugdymui, vedėjas suaugusiųjų sportui ir ūkio dalies vedėjas. 

         Centre veikia savivaldos institucijos: Centro taryba, trenerių taryba. 

 

2.3. Žmogiškieji ištekliai 

 

          Šiuo metu Centre dirba 49 darbuotojai: administracija – 5 darbuotojai (direktorius, vedėjas 

ugdymui, vedėjas suaugusiųjų sportui, ūkio dalies vedėjas, sekretorius referentas); 23 treneriai: 

(trečią kvalifikacinę kategoriją turi 2 treneriai; antrą kvalifikacinę kategoriją – 4 treneriai; pirmą 

kvalifikacinę kategoriją – 4 treneriai). Visi treneriai turi atitinkamą išsilavinimą ir leidimus dirbti 

treniravimo darbą. Treneriai nuolat kelia kvalifikaciją, dalyvaudami įvairiuose kvalifikacijos kėlimo 

kursuose ir seminaruose. 

          23 treneriai Centre vykdo 13 sporto šakų treniruotes: krepšinio, stalo teniso, plaukimo, 

lengvosios atletikos, bokso, teniso, sunkiosios atletikos, irklavimo, dziudo, savigynos imtynių 

(sambo), šachmatų, šaškių, šiuolaikinės penkiakovės (trikovės). Centre suformuotos 37 mokinių 

grupės, kuriose ugdomi 434 mokiniai. 

          Sportinį darbą seniūnijose organizuoja 13 sporto specialistų. 

          Aptarnaujantis personalas: valytojai – 7, darbininkas – 1, kiemsargis – 1, budėtojas – 1.       

 

2.4. Planavimo sistema 

 
          Centro planavimo sistemą sudaro strateginis veiklos planas, metinis veiklos planas, ugdymo 

planas, mokinių sporto renginių metinis kalendorius ir suaugusiųjų sporto renginių metinis 

kalendorius, savivaldos veiklos planai. 

 

2.5. Finansiniai ištekliai 

 

          Centro veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų, valstybės lėšų, įstaigos pajamų 

lėšų, projektų lėšų, rėmėjų lėšų, pervedami centrui 2 proc. Turimais finansiniais ištekliais turime 

galimybę minimaliai užtikrinti Centro veiklą, tačiau atotrūkis tarp šiuolaikinio sporto centro turimų 

bazių, įrangos, inventoriaus yra didelis. Tik labai taupant ir teikiant projektus įvairiems fondams 

pavyksta atnaujinti bazę bei įsigyti įrangos, inventoriaus. 
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2.6. Ryšių sistema 
 
          Kompiuterizuotos administracijos darbuotojų, trenerių metodinio kabineto, šachmatų ir 

šaškių trenerių darbo vietos. Įdiegtas vietinis kompiuterių tinklas ir interneto ryšys.  

 

2.7. Priežiūros sistema 

 

          Centro veiklos priežiūrą vykdo steigėjas. Centro finansinę veiklos kontrolę vykdo įgaliotos 

valstybės kontrolės institucijos ir steigėjas. Centro veiklos priežiūros sistema planuojama metams. 

Priežiūros funkcijas atlieka Centro administracija, savivaldos institucijos. Pagrindiniai vidaus 

dokumentai, pagal kuriuos vykdoma veiklos kontrolė, yra Centro nuostatai, vidaus darbo tvarkos 

taisyklės, ugdymo planas, metinis veiklos planas, pareigybių aprašymai. 

 

3. SSGG analizė 

 
 

Stiprybės Silpnybės 

 

1.Reikalavimus atitinkantis darbuotojų 

išsilavinimas ir kvalifikacija 

2. Sėkmingas sportininkų dalyvavimas šalies bei 

tarptautinėse varžybose 

3. Kaimo seniūnijų sporto specialistai vykdo 

užsiėmimus, organizuoja įvairias varžybas, 

turnyrus 

4.Vykdomos rajono pirmenybės, kaimo 

seniūnijų sporto žaidynės, turnyrai 

 

1.Skiriamų lėšų nepakanka  sportininkų 

išvykimui į tarptautines ir Lietuvos sporto 

varžybas ir darbuotojų atlyginimo fondui 

2. Trūkstama stacionarių sporto bazių: tenisui 

(žiemos metu),  boksui, sunkiajai atletikai 

3.Nepakankama sporto bazė (trūksta  

inventoriaus, įrangos) 

Galimybės Grėsmės 

 

1. Steigti tinklinio ir badmintono sporto šakų 

grupes 

2. Aktyviai dalyvauti Lietuvos, tarptautiniuose 

projektuose ir programose 

3. Motyvuoti bendruomenę sveikai gyvensenai ir 

sportinei veiklai 

4. Gerinti mokomųjų treniruočių ir varžybų bazę 

 

1.Jaunimo neužimtumas sportu didina neigiamus 

socialinius reiškinius visuomenėje 

2. Dėl mažo gyventojų fizinio aktyvumo blogėja 

jų sveikata, o tai reikalauja vis didesnių išlaidų 

gydymui 

3.Nepakankamos biudžeto lėšos trukdo 

įgyvendinti sporto šakų ugdymo programas 

 

 

 

 

                                                             5. Vizija 

 

Centras – tai moderni sporto bazė, pilnai aprūpinta įranga, inventoriumi ir teikianti sporto 

paslaugas rajono bendruomenei. 
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4. Misija 

 

Įvertinti vaikų gebėjimus ir juos ugdyti.   

            Organizuoti ir vykdyti sporto užsiėmimus ir renginius. 

 

 

                                         6. Vertybės, filosofija, išskirtinumas 

 

Bendradarbiaudamas su tėvais Centras ugdo savarankiškus, socialiai brandžius, atsakingai 

savo gyvenimą kurtis gebančius Lietuvos piliečius. Šito siekdamas Centras augina pilietiškai 

sąmoningus, atsakingus, sveiką gyvenimo būdą propaguojančius, kultūrą ir sportą puoselėjančius, 

tolerantiškus kitoms tautoms ir jų kultūroms žmones. 

 

                                                       7. Prioritetai 

  

 1. Prioritetas: ugdymosi aplinkos gerinimas. 

 2. Prioritetas: saugi ugdymo aplinka. 

 3. Prioritetas: sporto paslaugų teikimas rajono bendruomenei. 

 

8. Prioritetų įgyvendinimo planas 

 

8.1. Prioritetas. Ugdymo(si) aplinkos gerinimas. 

8.1.1. Tikslas. Efektyvi ugdymosi sistema. 

8.1.1.1. Uždavinys. Ugdymo individualizavimas pagal sporto šakas. 

Priemonė Terminas 
Vykdytojai ir 

partneriai 
Lėšų poreikis 

ir šaltiniai 
Laukiamas rezultatas 

8.1.1.1.1. Dalyvauti 

Lietuvos  jaunučių, jaunių 

sporto žaidynėse, 

čempionatuose ir 

pirmenybėse 

2019 m. 

 

2020 m. 

 

2021 m. 

Administracija 

 

Administracija 

 

Administracija 

Savivaldybės, 

projektų, 

įstaigos 

pajamų lėšos 

Laimėtos prizinės 

vietos Lietuvos  

jaunučių, jaunių sporto 

žaidynėse, 

čempionatuose ir 

pirmenybėse 

8.1.1.1.2. Siekti, kad kuo 

daugiau mokinių gerintų 

meistriškumo pakopų (MP) 

rodiklius 

 

Iki 2021 m. Administracija - 
Aukštesni Centro 

mokinių (MP) rodikliai 

8.1.1.1.3. Siekti, kad kuo 

daugiau  mokinių 

atstovautų rajonui Lietuvos 

jaunučių, jaunių rinktinėse 

 

Iki 2021 m. 

 

 Administracija - 

Didesnis mokinių 

suinteresuotumas 

gerinti sportinius 

rezultatus 

8.1.1.1.4. Ieškoti papildomų 

lėšų ugdymo proceso 

gerinimui (projektų 

rašymas, rėmėjų paieška) 

Iki 2021 m. 

Administracija, 

 

treneriai 

Savivaldybės, 

ir kitų fondų 

projektų lėšos 

Gaunamos lėšos 

sportinio inventoriaus, 

įrangos atnaujinimui 
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8.1.1.2. Uždavinys. Mokinių treniravimosi motyvacijos stiprinimas. 

Priemonė Terminas 
Vykdytojai ir 

partneriai 

Lėšų 

poreikis ir 

šaltiniai 

Laukiamas 

rezultatas 

8.1.1.2.1. Rengti sporto 

šakų parodomąsias 

treniruotes 

Kasmet 
Sporto šakų 

treneriai 
- 

Surengtos 

parodomosios 

treniruotės 

pagerins mokinių 

motyvaciją sportuoti 

8.1.1.2.2. Parengti ir 

įgyvendinti tikslinius 

grupinius arba 

individualiuosius 

treniruočių planus 

Iki 2021 m. Treneriai - 

Parengtas ir 

patvirtintas tikslinis 

treniruočių planas 

8.1.1.2.3. Vykdyti 

fizinių savybių lygio, 

judesių atlikimo 

technikos, taktinio  

parengtumo lygio 

nustatymo testus 

Kasmet Treneriai - 

Suteikiama galimybė 

treneriui 

individualizuoti 

mokinių fizinius 

krūvius 

 

 

 

8.1.1.3. Uždavinys. Trenerių ir sporto specialistų kvalifikacijos kėlimas. 

Priemonė Terminas 
Vykdytojai ir 

partneriai 

Lėšų poreikis 

ir šaltiniai 
Laukiamas rezultatas 

8.1.1.3.1.Bendradarbiauti 

su Telšių švietimo centru, 

organizuojant seminarus 

treneriams ir sporto 

specialistams 

2019 m. 

 

2020 m. 

 

2021 m. 

Vedėjas 

ugdymui, 

vedėjas 

suaugusiųjų 

sportui 

 

Savivaldybės 

lėšos 

 

 

Kuriama besimokanti 

Centro 

bendruomenė 

 

8.1.1.3.2. Tobulinti 

trenerių ir sporto 

specialistų gerosios 

patirties sklaidą 

2019 m. 

 

2020 m. 

 

2021 m. 

Vedėjas 

ugdymui, 

vedėjas 

suaugusiųjų 

sportui 

 

- 

Keliamas treniruočių ir 

užsiėmimų vykdymo 

lygis 

 

8.1.1.3.3. Aprūpinti 

trenerių metodinį kabinetą 

priemonėmis 

2019 m. 

 

2020 m. 

 

2021 m. 

Vedėjas 

ugdymui, 

 

Savivaldybės, 

įstaigos 

pajamų lėšos 

Gerėjanti ugdymo 

kokybė ir sportiniai 

rezultatai 
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8.1.1.4. Uždavinys. Tarptautinių ryšių plėtros skatinimas. Vykdytojai ir partneriai Lėšų poreikis ir šaltiniai Laukiamas rezultatas 

Priemonė Terminas 
Vykdytojai ir 

partneriai 

Lėšų poreikis 

ir šaltiniai 

Laukiamas 

rezultatas 

    

 Direktoriaus pavaduotojas moksleivių 

sportui 

Savivaldybės lėšos 

 

 

Kuriama besimokanti mokyklos 

bendruomenė 

 
8.1.1.4.1.Dalyvauti miesto 

partnerių ir kitų šalių 

tarptautiniuose turnyruose 

2019-2021 m. 

Administracija

, 

treneriai, 

sporto 

specialistai 

Savivaldybės, 

įstaigos 

pajamų, 

rėmėjų, 

 projektų lėšos 

Tobulėjanti varžybinė 

patirtis užsienio šalyse 

 

 

8.2. Prioritetas. Saugi ugdymo aplinka. 

8.2.1. Tikslas. Asmens, motyvuoto sveikai gyventi, ugdymas. 

8.2.1.1. Uždavinys. Žalingų įpročių prevencijos akcentų integravimas į treniruočių ir užsiėmimų 

procesą.  

 - Geresnė ugdymo kokybė ir sportiniai 

rezultatai 

Priemonė Terminas 
Vykdytojai ir 

partneriai 

Lėšų 

poreikis ir 

šaltiniai 

Laukiamas 

rezultatas 

8.2.1.1.1. Šviesti mokinius 

ir suaugusiuosius sveikos 

gyvensenos klausimais 

Kasmet iki 

2021 m. 

Treneriai, 

sporto 

specialistai 

- 

Gerėjanti rajono 

bendruomenės 

sveikata 

8.2.1.1.2 Stiprinti mokinių 

sveikatą 

 

Sistemingai 
Šeimos 

gydytojas 
- 

Patikrinta mokinių 

sveikata 

 

 

8.2.1.2. Uždavinys. Veiklios, saugios ir draugiškos Centro bendruomenės formavimas. 

Priemonė Terminas 
Vykdytojai ir 

partneriai 

Lėšų poreikis 

ir šaltiniai 

Laukiamas 

rezultatas 

8.2.1.2.1 Suaktyvinti 

prevencinę veiklą (teisės 

pažeidimų, 

nusikalstamumo, narkotinių 

ir 

psichotropinių medžiagų 

vartojimo, smurto ir 

kt.) 

2019 m. 

 

2020 m. 

 

2021 m. 

Administracija, 

treneriai, 

sporto 

specialistai 

- 

Pažeidimų skaičiaus 

sumažėjimas,  

turiningas laisvalaikio 

praleidimas 
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8.2.1.3. Uždavinys. Centro materialinės bazės gerinimas. 

Priemonė Terminas 
Vykdytojai ir 

partneriai 

Lėšų poreikis 

ir šaltiniai 

Laukiamas 

rezultatas 

8.2.1.3.1. Įsigyti reikiamo 

inventoriaus ir įrangos 

 

 

2019 – 2021 m. 

 

Ūkio dalies 

vedėjas 

 

Savivaldybės, 

įstaigos pajamų, 

projektų, 

rėmėjų lėšos 

Gerėjanti užsiėmimų 

kokybė ir sportiniai 

rezultatai  

 

8.2.1.3.2. Atlikti sporto 

salės (Kęstučio g. 20, 

Telšiai) renovaciją 

 

Iki 2021 m. Savivaldybė 

Valstybės, 

savivaldybės 

lėšos 

Sporto šakų 

treniruočių ir varžybų 

kokybės gerėjimas 

 

 

 

8.2.2. Tikslas. Centro įvaizdžio ir bendruomenės kultūros plėtojimas. 

8.2.2.1. Uždavinys. Saugios ir patrauklios Centro aplinką kūrimas. 

Priemonė Terminas 
Vykdytojai ir 

partneriai 

Lėšų poreikis 

ir šaltiniai 

Laukiamas 

rezultatas 

8.2.2.1.1. Gerinti 

mikroklimatą 

Nuolat 

 

 

Administracija, 

treneriai, sporto 

specialistai 

 
Gerų tarpusavio 

santykių užtikrinimas 

8.2.2.1.2. Ieškoti naujų 

ryšių su Lietuvos ir kitų 

šalių sporto įstaigomis 

2019 – 2021 m. 

 

. 

Administracija, 

treneriai, 

sporto 

specialistai 

 

Gerosios patirties 

sklaida, integracija į 

kitų šalių sporto 

bendruomenę 

8.2.2.1.3. Viešinti 

informaciją apie Centro ir 

seniūnijų sporto veiklą 

 

Sistemingai 

Administracija, 

treneriai, 

sporto 

specialistai 

 

Straipsniai vietinėje 

spaudoje,  

informacija Centro 

internetiniame 

puslapyje 

8.2.2.1.4. Centro 

internetinio puslapio 

tobulinimas ir nuolatinis 

atnaujinimas 

Nuolat 

 

Administracija, 

vedėjas 

suaugusiųjų 

sportui 

 

Savivaldybės, 

rėmėjų lėšos 

 

Centro internetinio 

puslapio nuolatinis 

atnaujinimas 
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3. Prioritetas. Sporto paslaugų teikimas rajono bendruomenei. 

3.1. Tikslas. Rajono gyventojų sporto poreikių tenkinimas. 

3.1.1. Uždavinys. Rajone vykdomų varžybų skaičiaus didinimas. 

Priemonė Terminas 
Vykdytojai ir 

partneriai 

Lėšų poreikis ir 

šaltiniai 

Laukiamas 

rezultatas 

8.4.1.1.1.Pageidaujamos 

organizuoti sporto šakos 

pirmenybės, turnyrai 

2019 – 2021 m. 

 

 

 

 

Vedėjas 

suaugusiųjų 

sportui,  

vedėjas ugdymui 

 

 

Savivaldybės, 

projektų, 

įstaigos pajamų 

lėšos 

Didėjantis 

sportuojančiųjų 

skaičiaus 

8.4.1.1.2.Seniūnijų 

sporto žaidynės 

2019 – 2021 m. 

 

 

Vedėjas 

suaugusiųjų 

sportui 

Savivaldybės, 

projektų, 

įstaigos pajamų 

lėšos 

Didėjantis 

sportuojančiųjų 

skaičiaus 

 

 

9. Įgyvendinimo stebėsena 

 

Strateginio planavimo grupė pristato strateginį planą Centro bendruomenei. Tokiu būdu 

visuomenė turi galimybę stebėti ir vertinti kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus 

bei pageidavimus.  

Centro taryba ir direktorius stebi ir įvertina, ar Centras įgyvendina strateginius tikslus ir 

programas, ar darbuotojai įvykdė pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra 

efektyvios ir atitinkamai patikslina metinės veiklos programas. 

Centro direktorius ir finansininkas analizuoja, ar tinkamai planuojamos ir naudojamos 

biudžeto lėšos. 

 

                                    ______________________________ 

 

 

 

 

 

 


