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TELŠIŲ SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO 
 

2022–2024 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 
 

1. Išorinės aplinkos analizė 
 
 

1.1. Politiniai - teisiniai veiksniai 
 

Telšių sporto ir rekreacijos centras (toliau  Centras) savo veiklą grindžia: 

• Lietuvos Respublikos Konstitucija; 

• Lietuvos Respublikos įstatymais; 

• Lietuvos Respublikos 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. 

Dėl koronaviruso sukeltos pandemijos pasaulio ekonomika yra neapibrėžta. Nors įsibėgėjant 

vakcinacijai numatomas BVP augimas, vis dėlto COVID-19 ir atmainos išlieka pagrindine pasaulio 

ekonomikos atsigavimo grėsme. Ekonominį atsigavimą lydi ir padidėjusi infliacija. 

Centro didžioji biudžeto asignavimų dalis tenka darbuotojų darbo užmokesčiui ir 

komunalinėms paslaugoms, tuo tarpu sportinio ugdymo priemonėms įsigyti, o ypač materialinei 

bazei išlaikyti, lėšų nepakanka. 

 

1.3. Socialiniai veiksniai 
 

Į Centro sportinio ugdymo veiklas ir užimtumą vasaros metu įtraukiami vaikai, kurių šeimos 

gauna socialines išmokas, socialines pašalpas bei patiria socialinę atskirtį. Dėl šeimų migracijos 

rajone mažėja gyventojų skaičius. Kasmet mažėja sveikų vaikų. Tarp mokyklinio amžiaus vaikų 
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sveikatos sutrikimų vyrauja regėjimo funkcijos defektai, laikysenos sutrikimai. Visuomenė 

nepakankamai vertina sporto reikšmę sveikatai.  

 
 
1.4. Edukaciniai - technologiniai veiksniai 
 

COVID-19 pandemija padarė įtaką ne tik mokinių sportinio ugdymo meistriškumo siekimui, 

rajono gyventojų fizinio aktyvumo įpročiams, bet ir paskatino IT technologijų diegimą ir naudojimą 

Centro veiklai užtikrinti. 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 sporto įstatymu, Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, Centro nuostatais, vidaus 
kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašu, 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, darbo taryba. 

 

2.3. Žmogiškieji ištekliai 

 

Šiuo metu Centre pagal pareigybes dirba 41 darbuotojas: administracija – 4 darbuotojai: 

vedėjas ugdymui, vedėjas suaugusiųjų sportui, ūkio dalies vedėjas, raštinės administratorius; 15 

trenerių: (trečią kvalifikacinę kategoriją turi 4 treneriai; antrą kvalifikacinę kategoriją – 2 treneriai; 

pirmą kvalifikacinę kategoriją – 3 treneriai). Visi treneriai turi atitinkamą išsilavinimą ir leidimus 

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

kėlimo kursuose ir seminaruose. 

15 trenerių Centre vykdo 11 sporto šakų treniruotes: krepšinio, stalo teniso, lengvosios 

atletikos, bokso, teniso, sunkiosios atletikos, irklavimo, dziudo, savigynos imtynių (sambo), 

šachmatų, šiuolaikinės penkiakovės (trikovės). Centre suformuotos 27 mokinių grupės, kuriose 

ugdoma 312 mokinių. 

Sportinį darbą seniūnijose organizuoja 11 fizinio aktyvumo specialistų. 

Aptarnaujantis personalas: valytojai – 8, darbininkas – 1, kiemsargis – 1, budėtojas – 1. 
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2.4. Planavimo sistema 

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

neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančių ugdymo programų sportinio ugdymo 

planas, mokinių ir suaugusiųjų sporto renginių metinis kalendorius. 

 

2.5. Finansiniai ištekliai 

 

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

lėšų, projektų lėšų, rėmėjų lėšų, pervedant Centrui 1,2 proc. GPM. Turimais finansiniais ištekliais 

turime galimybę minimaliai užtikrinti Centro veiklą, tačiau atotrūkis tarp šiuolaikinio Centro turimų 

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

pavyksta atnaujinti bazę bei įsigyti įrangos, inventoriaus. 

 

2.6. Ryšių sistema 

 

Kompiuterizuotos administracijos darbuotojų darbo vietos, trenerių kabinetas, esantis Birutės 

g. 60. Treneriai naudoja elektroninį dienyną Stats4sport, įdiegtas vietinis kompiuterių tinklas ir 

interneto ryšys, adresu Birutės g. 60 naudojamas Telia interneto ryšys, adresu Birutės g. 7 –

Balticum interneto ryšys. Centro veiklai užtikrinti yra naudojamos TELE2 mobiliojo ryšio 

paslaugos, finansų valdymo ir apskaitos sistemoje naudojama  programa ,,Biudžetas VS“. 

 

2.7. Priežiūros sistema 

 

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

valstybės kontrolės institucijos ir steigėjas. Priežiūros funkcijas atlieka Centro administracija, 

savivaldos institucijos. Pagrindiniai vidaus dokumentai, pagal kuriuos vykdoma veiklos kontrolė, 

yra  Centro nuostatai, vidaus kontrolės įgyvendinimo Centre tvarkos aprašas. 

 

3. SSGG analizė 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Reikalavimus atitinkantis trenerių 

išsilavinimas ir kvalifikacija. 

2. Sėkmingas sportininkų dalyvavimas šalies 

bei tarptautinėse varžybose. 

3. Mokinių užimtumas vasaros metu, 

sveikatingumo ir sporto stovyklų vykdymas. 

4. Fizinio aktyvumo specialistai vykdo 

užsiėmimus bendruomenei, organizuoja 

įvairias varžybas, turnyrus. 

5. Vykdomi čempionatai, rajono pirmenybės, 

seniūnijų sporto žaidynės, turnyrai. 

 

 

 

1. Nepakanka skiriamų lėšų  sportininkų 

išvykimui į tarptautines sporto varžybas. 

2. Trūksta stacionarių sporto bazių tenisui, 

lengvajai atletikai, šiuolaikinei penkiakovei 

(žiemos metu). 

3. Nepakankama fizinio aktyvumo specialistų 

kvalifikacija. 
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Galimybės Grėsmės 

1. Steigti tinklinio, orientavimosi ir 

badmintono sporto šakų grupes. 

2. Įtraukti neįgaliuosius į fizinio aktyvumo 

veiklas. 

3. Dalyvauti Lietuvos, tarptautiniuose 

projektuose ir programose. 

4. Motyvuoti bendruomenę sveikai 

gyvensenai ir sportinei veiklai, didinti 

sportuojančių vaikų skaičių. 

5. Gerinti mokomųjų treniruočių ir varžybų 

sporto bazę. 

1. Trenerių trūkumas ir jų amžiaus vidurkio 

didėjimas. 

2. Mažėjantis mokinių skaičius. 

3. Mažas gyventojų fizinio aktyvumas. 

4. Nepakankama neįgaliųjų integracija į sportą. 

 

4. Misija 

 

Sporto ir fizinio aktyvumo vertybių rajone puoselėjimas, skatinant vaikų, jaunimo ir 

suaugusiųjų sportinę saviraišką, užtikrinant sportinės veiklos ir fizinio aktyvumo paslaugų  

prieinamumą, neįgaliųjų integraciją per sportą. 

 

5. Vizija 

 

Išplėtota, moderni rajono gyventojų poreikius atitinkanti sporto infrastruktūra, užtikrinanti  

tinkamas sąlygas mokinių sportiniam ugdymui, aukšto meistriškumo siekimui, fizinio aktyvumo 

veiklų rajono bendruomenei vykdymui.  

 

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: sportinio ugdymo kokybės gerinimas. 

2. Prioritetas: stiprinti bendradarbiavimą su tėvų bendruomene. 

3. Prioritetas: sporto paslaugų teikimas rajono bendruomenei. 

 

8. Prioritetų įgyvendinimo planas 

 

8.1. Prioritetas. Sportinio ugdymo kokybės gerinimas. 

8.1.1. Tikslas. Stiprinti ilgalaikį, aiškiais kriterijais paremtą sportinį ugdymą nuo pradinio rengimo 

iki aukšto meistriškumo. 

8.1.1.1. Uždavinys. Peržiūrėti sportinio ugdymo turinį, siekiant kuo efektyvesnės sportinio ugdymo 

kokybės. 
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Priemonė Terminas 
Vykdytojai ir 

partneriai 
Lėšų poreikis 

ir šaltiniai 
Laukiamas rezultatas 

8.1.1.1.1. Sportinio 

ugdymo programų 

atnaujinimas ir  

pasirinkimo įvairovės 

didinimas. 

2022–2024 m. Vedėjas 

ugdymui, 

treneriai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pagal sportinio ugdymo 

etapus atnaujinta 

vienuolikos sporto šakų 

sportinio ugdymo 

programų. Atsiras dviejų 

naujų sporto šakų ugdymo 

programų pasiūla. 

8.1.1.1.2. Sudaryti 

optimalias sąlygas 

mokiniams dalyvauti 

Lietuvos ir 

tarptautiniuose sporto 

renginiuose, stovyklose 

ir kt. 

2022–2024 m. Treneriai Savivaldybės 

ir įstaigos 

pajamų lėšos 

Pagal sporto šakų sportinio 

ugdymo rekomendacijas ir 

Centro varžybų 

kalendorių, bus sudaryta 

galimybė reguliariai 

dalyvauti varžybose, 

turnyruose, čempionatuose 

bei stovyklose. Mokiniai 

galės sistemingai kelti 

sportinį meistriškumo lygį. 

8.1.1.1.3. Sportinio 

ugdymo materialinės 

bazės kūrimas, trenerių 

aprūpinimas metodine 

medžiaga. 

2022–2024 m. Direktorius, 

ūkio dalies 

vedėjas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus įsigytas kiekvienos 

sporto šakos būtinas 

inventorius. Pagerės 

sportinio ugdymo mokinių 

poreikių tenkinimas, 

sportiniai pasiekimai, 

trenerių aprūpinimas 

metodine medžiaga. 

8.1.1.1.4. Projektinės 

veiklos vykdymas ir 

papildomų lėšų 

pritraukimas sportinio 

ugdymo procesui 

įgyvendinti. 

2022–2024 m. Vedėjas 

ugdymui, 

treneriai 

Žmogiškieji 

ištekliai ir 

kitų programų, 

fondų lėšos 

Bent 30 procentų Centro 

mokinių dalyvaus 

projektinėse veiklose. 

Gaunamos lėšos sportinio 

inventoriaus, išvykoms į 

tarptautines varžybas, 

sporto inventoriaus 

įsigijimui. 
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8.1.1.2. Uždavinys. Stiprinti mokinių sportinių pasiekimų ir pažangos, asmeninės mokinio pažangos 

vertinimą. 

Priemonė Terminas 
Vykdytojai ir 

partneriai 

Lėšų poreikis 

ir šaltiniai 
Laukiamas rezultatas 

8.1.1.2.1. Sukurti 

mokinių sportinių 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo sistemą. 

2022–2023 m. Vedėjas 

ugdymui, 

treneriai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sukurta ir patvirtinta 

sportinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

sistema. Bus stebimi 

mokinių sportiniai 

pasiekimai ir pažanga. 

8.1.1.2.2. Organizuoti 

trenerių tarybos 

pasitarimus, 

susirinkimus, seminarus 

apie individualios 

pažangos vertinimą, 

pristatyti stebėtų 

treniruočių analizę, 

skatinti trenerius dalintis 

gerąja patirtimi. 

2022–2024 m. Direktorius, 

vedėjas 

ugdymui, 

treneriai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Trenerių taryboje per 

mokslo metus skaitomas 

bent vienas pranešimas 

apie individualios 

pažangos vertinimą ir 

pateikiama stebėtų 

treniruočių analizė. 

8.1.1.2.3. Taikyti 

individualizavimo, 

diferencijavimo, 

personalizavimo 

metodus treniruočių 

metu. 

2022–2024 m. Treneriai Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokinių pasiektų 

aukštesnių MP rodiklių 

didėjimas. 

8.1.1.2.4. Parengti 

individualius treniruočių 

planus mokiniams 

įgyvendinusiems MP-3 ir 

aukštesnius rodiklius. 

2022–2024 m. Treneriai Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengtas ir patvirtintas 

individualių treniruočių 

planas. 

 

8.1.1.3. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką nuotolinį sportinį ugdymą. 

 

Priemonė Terminas 
Vykdytojai ir 

partneriai 

Lėšų poreikis 

ir šaltiniai 
Laukiamas rezultatas 

8.1.1.3.1. Sudaryti 

sąlygas nuotolinio darbo 

metu treniruotes vykdyti 

iš darbo vietos pagal 

patvirtintus treniruočių 

tvarkaraščius. 

2022–2024 m. Administracija, 

treneriai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Gerės nuotolinis sportinis 

ugdymas, diegiamos 

informacinių technologijų 

naujovės. 
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8.1.1.3.2. Apklausų 

vykdymas, siekiant 

kokybiško nuotolinio 

sportinio ugdymo. 

2022–2024 m. Administracija, 

treneriai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Bus organizuota bent 

viena apklausa per mokslo 

metus. Gerės sportinio 

ugdymo organizavimas. 

8.1.1.3.3. Nuolatinė 

nuotolinio sportinio 

ugdymo kontrolė. 

2022–2024 m. Administracija, 

treneriai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kiekvienas treneris pateiks 

nuotolinio darbo mėnesio 

ataskaitą, 10 procentų 

pagerės darbo 

efektyvumas. Gerės 

sportinis ugdymas, bus 

užtikrintas ugdymo 

proceso sklandumas. 

 

8.1.1.4. Uždavinys. Sudaryti sąlygas treneriams ir darbuotojams dalyvauti kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose. 

Priemonė Terminas 
Vykdytojai ir 

partneriai 

Lėšų poreikis 

ir šaltiniai 
Laukiamas rezultatas 

8.1.1.4.1. 

Bendradarbiauti su 

sporto šakų 

federacijomis, sporto 

gimnazijomis, Lietuvos 

universitetais, šalies ar 

užsienio sporto centrais 

ir kitomis sporto 

įstaigomis. Inicijuoti 

bendradarbiavimo 

sutarčių pasirašymą ir jų 

įgyvendinimą. 

2022–2024 m. Direktorius 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Partnerystė su įvairiomis 

sporto organizacijomis leis 

efektyviai planuoti Centro 

veiklą ir siekti veiklos 

perspektyvumo. Pasirašyta 

bent viena nauja 

bendradarbiavimo sutartis 

su sporto šakos federacija, 

Lietuvos universitetu. 

Pasirašyta bent viena nauja 

bendradarbiavimo sutartis 

su šalies ar užsienio sporto 

centrais. 

8.1.1.4.2. Dalyvauti  

nuotolinio ugdymo, 

sporto metodikos 

mokymuose. 

2022–2024 m. Vedėjas 

ugdymui, 

treneriai 

Savivaldybės 

lėšos, įstaigos 

pajamos, 

projektinės 

lėšos 

Sportinio ugdymo kokybės 

gerinimas. 

 

 

 

8.1.1.5. Uždavinys. Sudaryti optimalias sąlygas mokiniams ir treneriams. 

Priemonė Terminas 
Vykdytojai ir 

partneriai 

Lėšų poreikis 

ir šaltiniai 
Laukiamas rezultatas 
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8.1.1.5.1. Įsigyti 9 vietų 

automobilį. 

 

2022 m. Ūkio dalies 

vedėjas 

Savivaldybės 

 lėšos 

Saugus mokinių išvykimas 

ir deramas atstovavimas 

centrui, ir Lietuvai 

įvairaus lygio varžybose. 

8.2.1.5.2. Įdiegti 

internetinį ryšį, Kęstučio 

g. 20 A, Telšiai. 

 

2022 m. Ūkio dalies 

vedėjas 

Savivaldybės 

 lėšos 

Kokybiškas ugdymo 

procesas. 

8.2.1.1.3. Įrengti trenerių 

kabinetą ir posėdžių salę 

Kęstučio g. 20 A, 

Telšiai. 

 

2022 m. Ūkio dalies 

vedėjas 

Savivaldybės Trenerių darbo sąlygų 

gerinimas. 

 

8.2. Prioritetas. Stiprinti bendradarbiavimą su tėvų bendruomene. 

8.2.1. Tikslas.  Bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), įgyvendinant Centro veiklą. 

8.2.1.1. Uždavinys. Skatinti tėvų (globėjų, rūpintojų) iniciatyvas organizuojant bendrus renginius. 

 

Priemonė Terminas 
Vykdytojai ir 

partneriai 

Lėšų poreikis 

ir šaltiniai 
Laukiamas rezultatas 

8.2.1.1.1. Tėvai 

(globėjai, rūpintojai) 

įtraukiami į Centro 

organizuojamus 

renginius. 

Kasmet iki 

2024 m. 

Direktorius, 

vedėjas 

ugdymui, 

treneriai 

 

Savivaldybės, 

įstaigos 

pajamų, 

rėmėjų, 

projektų lėšos 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

savanoriškas įsitraukimas į 

centro organizuojamus 

renginius. Glaudesnis 

bendradarbiavimas tarp 

centro ir tėvų (globėjų, 

rūpintojų). 

8.2.1.1.2. Sudaryti 

galimybes 

tėvams (globėjams, 

rūpintojams) aptarti, 

diskutuoti mokinių 

ugdymo 

klausimais. 

Kasmet iki 

2024 m. 

Direktorius, 

vedėjas 

ugdymui, 

treneriai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Treneriai reguliariai 

organizuoja tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susirinkimus. 

Tėvams bus sudarytos 

geros sąlygos išsakyti 

nuomonę ir pageidavimus 

ugdymo organizavimo 

klausimais. 

8.2.1.1.3 Tėvų (globėjų, 

rūpintojų) įsitraukimas į 

prevencinių, 

socializacijos, sveikatos 

stiprinimo 

programų, projektų, 

renginių planavimą ir 

vykdymą. 

Kasmet iki 

2024 m. 

Direktorius, 

vedėjas 

ugdymui, 

treneriai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

įsitraukimas į prevencines, 

sveikatos stiprinimo Telšių 

rajono bendruomenės 

švietimą. 
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8.3. Prioritetas. Fizinio aktyvumo paslaugų teikimas rajono bendruomenei. 

8.3.1. Tikslas. Užtikrinti rajono gyventojų kasdienį fizinį aktyvumą ir dalyvavimą rajono sporto 

renginiuose. 

8. 3.1.1. Uždavinys. Vykdyti fizinio aktyvumo užsiėmimus Telšių rajono gyventojams. 

 

Priemonė Terminas 
Vykdytojai ir 

partneriai 

Lėšų poreikis 

ir šaltiniai 

Laukiamas 

rezultatas 

8.3.1.1.1. Užtikrinti 

Telšių rajono gyventojų 

dalyvavimą fizinio 

aktyvumo 

užsiėmimuose. 

2022 – 2024 m. 

 

Vedėjas 

suaugusiųjų 

sportui, fizinio 

aktyvumo 

specialistai 

Dalyvių 

startinis 

mokestis, 

savivaldybės, 

projektų, 

įstaigos pajamų 

lėšos 

Fizinio aktyvumo 

užsiėmimų 

prieinamumas 

Telšių rajono 

gyventojams, 

didėjantis fiziškai 

aktyvių žmonių 

skaičius. 

8.3.1.1.2. Vykdyti fizinio 

aktyvumo užsiėmimų 

priežiūrą pagal 

patvirtintus fizinio 

aktyvumo specialistų 

darbo grafikus. 

2022 – 2024 m. 

 

Direktorius, 

vedėjas 

suaugusiųjų 

sportui 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Fizinio aktyvumo 

užsiėmimų kokybės 

užtikrinimas. 

 

8.3.1.2. Uždavinys. Užtikrinti fizinio aktyvumo specialistų bendradarbiavimą organizuojant 

bendrus sportinius renginius. 

 

Priemonė Terminas 
Vykdytojai ir 

partneriai 

Lėšų poreikis ir 

šaltiniai 

Laukiamas 

rezultatas 

8.3.1.2.1.Organizuoti 

sporto šakų 

pirmenybes, turnyrus. 

2022–2024 m. 

 

 

Vedėjas 

suaugusiųjų 

sportui 

Dalyvių startinis 

mokestis, 

savivaldybės, 

projektų, 

įstaigos pajamų 

lėšos 

Organizuojamos ir 

vykdomos sporto 

šakų pirmenybės ir 

turnyrai. 

8.3.1.2.2.Organizuoti ir 

vykdyti seniūnijų 

sporto žaidynes. 

2022–2024 m. 

 

 

Vedėjas 

suaugusiųjų 

sportui, fizinio 

aktyvumo 

specialistai 

Savivaldybės, 

projektų, 

įstaigos pajamų 

lėšos 

Telšių rajono 

seniūnijos dalyvaus 

seniūnijų sporto 

žaidynėse 
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8.3.1.2.3. Vienyti 

seniūnijose dirbančius 

fizinio aktyvumo 

specialistus, 

organizuojant bendrus 

sporto renginius. 

2022–2024 m. 

 

 

Vedėjas 

suaugusiųjų 

sportui, fizinio 

aktyvumo 

specialistai 

Savivaldybės, 

projektų, 

įstaigos pajamų 

lėšos 

Organizuoti ir 

vykdyti du bendrus 

sporto renginius, 

vienijant seniūnijose 

dirbančius fizinio 

aktyvumo 

specialistus. 

 

 

9. Įgyvendinimo stebėsena 

 

Centro direktorius pristato strateginį planą Centro bendruomenei. Strateginio plano 

įgyvendinimo stebėsena vyksta sistemingai viso jo įgyvendinimo metu. Strateginis planas gali būti 

koreguojamas kiekvienų metų pabaigoje. 

Centro bendruomenė stebi ir vertina strateginio plano įgyvendinimą, teikia siūlymus ir 

rekomendacijas. 

Kiekvienų metų pabaigoje trenerių taryboje, Centro taryboje aptariamas strateginio plano 

įgyvendinimas. Tokiu būdu visi turi galimybę susipažinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai, 

teikti pasiūlymus ir pastabas strateginio plano koregavimui. 

Centro direktorius ir finansininkas analizuoja, ar tinkamai planuojamos ir naudojamos 

biudžeto lėšos. 

 

______________________________ 

 


