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               Kūno kultūra ir sportas – unikalus šiuolaikinės visuomenės reiškinys teigiamai veikiantis žmogaus sveikatą, ugdantis fizines ir dvasines 

bendruomenės narių galias. 

2019 m. metų veiklos analizė. Telšių sporto ir rekreacijos centras (toliau – Centras) dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kūno kultūros 

ir sporto įstatymu, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsakymais, Centro nuostatais, darbuotojų pareigybių aprašymais ir kitais teisės aktais. Centre 

dirbo 45 darbuotojai: administracija – 5 darbuotojai (direktorius, vedėjas ugdymui, vedėjas suaugusiųjų sportui, ūkio dalies vedėjas, sekretorius 

referentas); 19 trenerių: (trečią kvalifikacinę kategoriją turi 2 treneriai; antrą kvalifikacinę kategoriją – 2 treneriai; pirmą kvalifikacinę kategoriją – 4 

treneriai), Centre suformuotos 33 mokinių grupės, kuriose ugdytas 381 mokinys. Treneriai vykdė 13 sporto šakų treniruotes: krepšinio, stalo teniso, 

plaukimo, lengvosios atletikos, bokso, teniso, sunkiosios atletikos, irklavimo, dziudo, sambo, šachmatų, šaškių, šiuolaikinės penkiakovės (trikovės). 

Centre 13 sporto specialistų dirbo Upynos, Degaičių, Tryškių, Ryškėnų, Gadūnavo, Žarėnų, Varnių, Viešvėnų, Nevarėnų seniūnijose. Skatinant rajono 

gyventojų fizinį aktyvumą, vykdome rajonines sporto šakų varžybas ir dalyvaujame respublikinėse varžybose. 

Centre sporto treniruočių, renginių organizavimas ir vykdymas sprendžią mokinių užimtumo ir prevencijos problemą, ugdo ir lavina jauną 

asmenybę, diegia poreikį sistemingai sportuoti ir rūpintis savo sveikata. Šiam uždaviniui įgyvendinti sudarytos sąlygos mokiniams sportuoti pagal 

pasirinktos sporto šakos ugdymo programą. Vykdomas sporto auklėjamasis darbas, sportinio meistriškumo ugdymas, tobulinimas. Siekiant sportinio 

meistriškumo, sudarytos sąlygos dalyvauti Lietuvos čempionatuose. Aukštų sportinių rezultatų siekimas įgyvendinamas vykdant sporto šakų ugdymo 

programas, dalyvaujant Lietuvos sporto šakų federacijų, asociacijų bei lygų organizuojamose varžybose, įvairiuose tarptautiniuose draugiškuose 

turnyruose ir kituose sporto renginiuose. Centras nuolat palaiko ryšius su kitų rajonų sporto organizacijomis. 

 

SSGG analizė 

Stiprybės Silpnybės 

1. Sudaromos sąlygos rinktis trylikos sporto šakų ugdymo 

programas. 

2. Sėkmingas mokinių dalyvavimas Lietuvos čempionatuose ir 

tarptautiniuose turnyruose. 

3. Stiprios atskirų sporto šakų tradicijos rajone. 

4. Informacijos pateikimas sporto centro interneto svetainėje. 

5. Rajono seniūnijų sporto specialistai vykdo užsiėmimus, 

organizuoja įvairias varžybas, turnyrus. 

6. Sėkmingas lėšų ir išteklių valdymas. 

7. Pradėta renovacija sporto bazėje Kęstučio g. 20 A. 

1. Skiriamų lėšų nepakanka mokinių išvykimui į tarptautines ir Lietuvos 

sporto varžybas. 

2. Trūkstama stacionarių sporto bazių: tenisui (žiemos metu),  sunkiajai 

atletikai. 

3.  Trūksta  sporto inventoriaus, įrangos visoms sporto šakoms. (13 sporto 

šakų). 

4. 50 proc. sporto specialistų neturi tinkamos kvalifikacijos pagal Lietuvos 

Respublikos sporto įstatymo reikalavimus. 

5. Nepakankamas trenerių bendradarbiavimas su mokinių tėvais. 

6. Reikalingas automobilis išvykoms į sporto varžybas. 
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Galimybės Grėsmės 

1. Ieškoti papildomai lėšų, rengiant projektus, programas, 

pritraukiant rėmėjų. 

2. Motyvuoti bendruomenę sveikai gyvensenai ir sportinei veiklai. 

3. Didinti mokinių motyvaciją, skatinti dalyvauti varžybose ir siekti 

gerų rezultatų. 

4. Labiau plėtoti esamų sporto šakų veiklą, didinti sportuojančių 

mokinių skaičių. 

1. Mokinių skaičiaus rajone mažėjimas. 

2. Didėjant nedarbui, skurdui bei socialines paslaugas gaunančių šeimų 

skaičiui, galimas vaikų motyvacijos sportui praradimas, sumažės sportininkų 

skaičius. 

3. Nepakankamas tėvų dėmesys vaikų kūno kultūros ir sporto užsiėmimams. 

4. Mažas sporto specialistų, ypač pradedančių darbinę veiklą, atlygis. 

 

 

 

1. Tikslas.  Organizuoti mokinių formalųjį švietimą papildantį sportinį ugdymą. Analizuoti ugdymo procesą, numatyti šio proceso tobulinimo 

būdus, siekiant kokybinių pokyčių. Vykdyti suaugusiųjų poreikius atitinkančią sportinę veiklą rajone. Analizuoti sportinių renginių poreikį ir 

kokybę, numatant gerinimo būdus bei suaugusiųjų pritraukimo užsiimti sportine veikla galimybes. 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai Laikas Rezultatai 

1.1.Tikslingai 

vykdyti 

ugdymo 

procesą 

1.1.1. Atlikti darbuotojų metinį veiklos 

vertinimą. 

vedėjas ugdymui, vedėjas 

suaugusiųjų sportui 
Sausio mėn. Vertinimo rezultatai 

1.1.2. Dalyvauti Telšių rajono savivaldybės 

sporto tarybos veikloje (deleguotas asmuo). 
Direktorius, vedėjas ugdymui 

Sausio – 

gruodžio mėn. 
Informacijos sklaida 

1.1.3. Parengti 2019 m. veiklos ataskaitą. 

Direktorius, vedėjas ugdymui, 

vedėjas suaugusiųjų sportui, ūkio 

dalies vedėjas, sekretorius referentas 

Sausio mėn. 
2019 m. veiklos 

ataskaita 

1.1.4. Parengti 2020 m. veiklos planą. 

Direktorius, vedėjas ugdymui, 

vedėjas suaugusiųjų sportui, ūkio 

dalies vedėjas, sekretorius referentas 

Sausio mėn. 
2020 m. veiklos 

planas 

1.1.5. Parengti mokinių ir suaugusiųjų sporto 

renginių metinį kalendorių. 

Vedėjas ugdymui, vedėjas 

suaugusiųjų sportui 
Vasario mėn. 

Sporto renginių 

kalendorius 

1.1.6. Sudaryti 2019/2020; 2020/2021 mokslo 

metų trenerių tarifikaciją. 
Vedėjas ugdymui 

Sausio –  

rugsėjo mėn. 
Tarifikacija 

1.1.7. Sudaryti 2019/2020; 2020/2021 mokslo 

metų administracinio ir pagalbinio personalo 

darbuotojų tarifikaciją. 

Sekretorius referentas 
Sausio –  

rugsėjo mėn. 
Tarifikacija 
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1.1.8. Sudaryti treniruočių tvarkaraštį. Vedėjas ugdymui 
Sausio –  

rugsėjo mėn. 

Treniruočių 

tvarkaraštis 

1.1.9. Peržiūrėti etatų sąrašus. Direktorius 
Sausio –  

rugsėjo mėn. 
Etatų sąrašai 

1.1.10. Suvesti duomenis KTPRR, Mokinių 

registre, ŠVIS. 
Vedėjas ugdymui 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Duomenys 

registruose, registrų 

ataskaitos 

 

1.1.11. Suvesti duomenis Pedagogų registre, 

ŠVIS,  E. statistikos sistemoje.  

Sekretorius referentas 
Sausio –  

gruodžio mėn. 

Duomenys 

registruose, registrų 

ataskaitos 

1.1.12. Parengti sportinio ugdymo planą.  Vedėjas ugdymui Rugsėjo mėn. 
Sportinio ugdymo 

planas 

1.1.13. Parengti pedagoginių darbuotojų 

sąrašus. 
Sekretorius referentas Rugsėjo mėn. 

Pedagoginių 

darbuotojų sąrašai 

1.1.14. Parengti sporto šakų ugdymo 

programas ir pateikti tvirtinimui. 
Treneriai Pagal poreikį 

Sporto šakų ugdymo 

programos 

1.1.15. Parengti treniruočių krūvio planą pagal 

meistriškumo ugdymo grupes. 
Treneriai Rugsėjo mėn. 

Treniruočių krūvio 

planai 

1.1.16. Patikrinti ir įvertinti sporto bazių, 

įrenginių ir inventoriaus patikimumą, užtikrinti 

mokinių saugumą treniruočių ir varžybų metu. 

Direktoriaus, ūkio dalies vedėjas, 

treneriai 

Rugsėjo mėn. 

ir mokslų metų 

eigoje 

Saugi mokinių 

ugdymo aplinka 

1.1.17. Užtikrinti mokesčių už papildomą 

ugdymą mokėjimą. 
Vedėjas ugdymui, treneriai 

Pagal mokesčių 

rinkimo tvarkos 

aprašą 

Užtikrinta ugdymo 

kokybė 

1.1.18. Išduoti mokinių pažymėjimus. Vedėjas ugdymui Pagal poreikį 

Užtikrintas mokinių 

atvykimas į 

treniruotes 

1.1.19. Archyvuoti dokumentus, vadovaujantis 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymais. 
Sekretorius referentas 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Suarchyvuoti 

dokumentai 

1.1.20. Organizuoti ugdomąją veiklą. Vedėjas ugdymui Nuolat 
Užtikrinta ugdomoji 

veikla 

1.1.21. Koordinuoti sporto specialistų veiklą. Vedėjas suaugusiųjų sportui Nuolat 
Užtikrinta sporto 

specialistų veikla 
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1.1.22. Organizuoti aptarnaujančio personalo 

veiklą.  
Ūkio dalies vedėjas Nuolat 

Užtikrinta ugdomoji 

veikla 

1.1.23. Užtikrinti Centro funkcionavimą 

(šilumos, elektros energijos, ryšio, vandens 

paslaugas). 

Ūkio dalies vedėjas Nuolat 

Užtikrintas ūkio 

dalies 

funkcionavimas 

1.1.24. Sudaryti mokymo sutartis su mokinių 

tėvais (globėjais). 

Treneriai, vedėjas ugdymui, 

direktorius 

Du kartus per 

metus (naujai 

įstojusiems) 

Užtikrinta ugdomoji 

veikla 

1.1.25. Įvertinti mokinių sportinius rezultatus. Treneriai, vedėjas ugdymui Nuolat 
Įvertinta ugdymo 

kokybė 

1.1.26. Nustatyti mokinių meistriškumo 

pakopas. 
Vedėjas ugdymui, treneriai 

2 kartus per 

metus 

Mokinių 

meistriškumo 

pakopos 

1.1.27. Vykdyti ugdomojo proceso stebėseną. Direktorius, vedėjas ugdymui Nuolat 
Įvertinta ugdymo 

kokybė 

1.1.28. Parengti ir patvirtinti veiklą 

reglamentuojančius dokumentus.   

Direktorius, vedėjas ugdymui, 

vedėjas suaugusiųjų sportui, ūkio 

dalies vedėjas, sekretorius referentas 

Pagal poreikį Parengti dokumentai 

1.1.29. Organizuoti trenerių tarybos posėdžius.

  
Direktorius 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Trenerių tarybos 

posėdžių nutarimai 

1.1.30. Organizuoti Centro tarybos posėdžius. 
Direktorius,  

Centro tarybos pirmininkas 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Centro tarybos 

posėdžių nutarimai 

1.1.31. Organizuoti darbo tarybos posėdžius. Darbo tarybos pirmininkas 
Sausio – 

gruodžio mėn. 

Darbo tarybos 

posėdžių nutarimai 

1.1.32. Svarstyti  ir teikti rekomendacinius 

siūlymus direktoriui dėl kvalifikacinių 

kategorijų suteikimo treneriams. 

Vedėjas ugdymui, vedėjas 

suaugusiųjų sportui 
Pagal poreikį 

Rekomendacijos dėl 

kvalifikacinių 

kategorijų suteikimo 

treneriams 

2. Tikslas. Sudaryti sąlygas tobulinti sportinį meistriškumą, atsižvelgiant į mokinių sportinius pasiekimus. Tenkinti mokinių prigimtinius, 

kultūrinius, socialinius bei pažintinius poreikius, siekiant bendrų tikslų ieškoti naujų bendradarbiavimo su tėvais, socialiniais partneriais formų. 

Tenkinti suaugusiųjų poreikį sistemingai sportuoti, organizuojant įvairių šakų pirmenybes ir kaimo seniūnijų sporto žaidynes. Skatinti seniūnijų 

sporto žaidynių varžybas seniūnijose, siekiant aukštų rezultatų tolimesniuose etapuose. 
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2.1. Siekti 

sportinių 

rezultatų ir 

vystyti sportinę  

veiklą rajone 

2.1.1. Organizuoti draugiškas ir kontrolines 

varžybas. 
Treneriai Nuolat 

Draugiškos ir 

kontrolinės 

varžybos 

2.1.2. Dalyvauti vaikų, jaunučių, jaunių ir 

jaunimo, suaugusiųjų Lietuvos ir tarptautinėse 

varžybose. 

Treneriai 
Pagal Centro sporto 

renginių kalendorių 
Sportiniai rezultatai 

2.1.3. Formuoti visų sporto šakų komandas 

atstovauti rajonui jaunių ir sporto vilčių 

žaidynėse. 

Treneriai, vedėjas ugdymui Sausio – gruodžio mėn. Rajono rinktinės 

2.1.4. Organizuoti ir vykdyti rajono seniūnijų 

žaidynes. 
Vedėjas suaugusiųjų sportui 

Pagal Centro sporto 

renginių į kalendorių 

Rajoninės seniūnijų 

žaidynės 

2.1.5. Organizuoti komandas dalyvauti 

seniūnijų zoninėse ir finalinėse varžybose. 
Vedėjas suaugusiųjų sportui 

Pagal nuostatus ir 

varžybų kalendorių 

Seniūnijų zoninės ir 

finalinės varžybos. 

2.1.6. Organizuoti ir vykdyti įvairių sporto šakų 

suaugusiųjų rajono pirmenybes. 
Vedėjas suaugusiųjų sportui 

Pagal Centro sporto 

renginių kalendorių 
Rajono pirmenybės 

2.2.7. Organizuoti ir vykdyti tradicinius 

renginius, atminimo varžybas, turnyrus. 

Vedėjas ugdymui, treneriai, 

sporto specialistai 

Pagal Centro sporto 

renginių kalendorių 

Tradiciniai sporto 

renginiai ir 

varžybos 

2.2. Gerinti 

ugdymosi 

aplinką, 

stiprinti 

mokinių 

motyvaciją  

2.2.1. Mokyti mokinius teisėjavimo  varžybose 

taisyklių, ugdyti teisėjavimo įgūdžius. 
Treneriai Nuolat 

Mokinių ugdymas 

teisėjauti varžybose 

2.2.2. Bendradarbiauti su socialiniais 

partneriais.  

Direktorius, vedėjas 

ugdymui, Vedėjas 

suaugusiųjų sportui, ūkio 

dalies vedėjas, treneriai 

Nuolat Bendradarbiavimas 

2.2.3. Rengti programas, projektus ir jų 

ataskaitas. 

Vedėjas ugdymui,  vedėjas 

suaugusiųjų sportui,  ūkio 

dalies vedėjas 

Sausio –  gruodžio 

mėn. 

Lėšų pritraukimas 

veiklai vykdyti 

2.2.4. Vykdyti tėvų susirinkimus. Vedėjas ugdymui, treneriai 
Sausio –  gruodžio 

mėn. 
Susirinkimai 

2.2.5. Supažindinti mokinius su pirmąja pagalba 

ir jos teikimo būdais. 
Treneriai 

Sausio –   gruodžio 

mėn. 
Žinios mokiniams 
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2.2.6. Supažindinti mokinius su savikontrole ir 

siekti, kad kiekvienas mokinys sugebėtų ją 

vykdyti. 

Treneriai 
Sausio –  gruodžio 

mėn. 
Žinios mokiniams 

2.3. Kelti 

darbuotojų 

kvalifikaciją 
2.3.1. Tobulinti kvalifikacines kompetencijas.  

Administracijos darbuotojai,  

treneriai, sporto specialistai 
Nuolat 

Profesinis 

meistriškumas 

2.3.2. Dalyvauti dalykiniuose kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose, seminaruose, 

konferencijose. 

Administracijos darbuotojai,  

treneriai, sporto specialistai 

Sausio –   gruodžio 

mėn. 
Profesinės žinios 

2.3.3. Ieškoti ir skaityti metodinę literatūrą.  Treneriai Sausio – gruodžio mėn. 

Asmeninės 

kompetencijos 

ugdymas 

2.3.4. Teikti informaciją apie pedagoginių 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. 
Sekretorius referentas Spalio mėn. 

Duomenys apie 

kvalifikacijos 

kėlimą 

2.3.5. Skleisti gerąją patirtį. Treneriai, sporto specialistai Sausio – gruodžio mėn. Profesinės žinios 

2.4. Skatinti 

tarptautinių 

ryšių plėtojimą 

2.4.1. Pagal galimybes dalyvauti tarptautinėse 

varžybose.  

Vedėjas ugdymui, vedėjas 

suaugusiųjų sportui, treneriai, 

sporto specialistai 

Sausio – gruodžio mėn. 
Tarptautinis 

bendradarbiavimas 

2.4.2. Bendradarbiavimas su užsienio šalių 

sportininkais, komandomis. 

Vedėjas ugdymui, vedėjas 

suaugusiųjų sportui, treneriai 
Sausio – gruodžio mėn. 

Tarptautinis 

bendradarbiavimas 

3 Tikslas. Informuoti visuomenę apie Centro vykdomą veiklą, išskirtinumą, pasiekimus. Teikti metodinę pagalbą sporto bendruomenei. 

3.1. Formuoti 

tinkamą 

Centro įvaizdį 

3.1.1. Informacinių straipsnių ir skelbimų 

talpinimas interneto svetainėje. 

Sekretorius referentas, vedėjas 

suaugusiųjų sportui 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

Informacijos 

sklaida 

3.1.2. Parengti informacinius straipsnius rajono 

spaudai. 

Vedėjas ugdymui, vedėjas 

suaugusiųjų sportui, treneriai, 

sporto specialistai 

Sausio – gruodžio 

mėn. 

Informacijos 

sklaida 

3.2. Bendra-

darbiavimas ir 
3.2.1. Teikti metodinę pagalbą rajono kūno 

kultūros mokytojams. 
Treneriai 

Sausio – gruodžio 

mėn. 
Metodinė pagalba 
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metodinė 

pagalba kitų 

įstaigų 

darbuotojams 

3.2.2. Teikti metodinę pagalbą rajono seniūnijų 

sporto specialistams, sporto klubams. 
Vedėjas suaugusiųjų sportui 

Sausio – gruodžio 

mėn. 
Metodinė pagalba 

4 Tikslas. Užtikrinti mokinio ugdymuisi saugias, palankias ir patrauklias ugdymo aplinkas. Planuoti ūkinį ir finansinį darbą pagal Centro sąmatą ir 

kitas lėšas. Aktyvinti žalingų įpročių prevenciją suaugusiųjų tarpe per sportinę veiklą. 

4.1. Žalingų 

įpročių 

prevencijos 

integravimas į 

treniruočių 

procesą. 

4.1.1. Motyvaciniai pokalbiai su mokiniais, jų 

tėvais ir bendruomenėmis. 

Treneriai, vedėjas ugdymui, sporto 

specialistai 
Pagal poreikį Pokalbiai 

4.1.2. Suteikti žinių apie sveiką gyvenseną, 

sportą, higienos reikalavimus. 
Treneriai, sporto specialistai 

Sausio – 

gruodžio mėn. 
Žinios mokiniams 

4.1.3. Žalingų įpročių prevencija kaimo 

seniūnijose per fizinio aktyvumo skatinimą ir 

didinimą.  

Vedėjas suaugusiųjų sportui 
Sausio – 

gruodžio mėn. 
Metodinė pagalba 

4.2. Kurti 

patrauklią ir 

saugią Centro 

aplinką 

4.2.1. Vykdyti sporto salės (Kęstučio 20 A) 

remonto priežiūrą. 
Direktorius, ūkio dalies vedėjas 

Sausio – 

gruodžio mėn. 
Vidaus apdaila 

4.2.2. Prižiūrėti sporto bazes ir atlikti 

einamuosius remontus.  
Direktorius, ūkio dalies vedėjas 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Tvarkingos ir 

saugios sporto 

bazės 

4.2.3. Įsigyti reikalingų prekių, paslaugų, 

sportinio inventoriaus Centro vykdomos veiklos 

užtikrinimui. 

Direktorius, ūkio dalies vedėjas 
Sausio – 

gruodžio mėn. 

Užtikrinta Centro 

veikla 

                                                                                                                                              

________________________________ 

        SUDERINTA 
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