
 1 

  

                           PRITARTA    

                                                                                 Centro  tarybos posėdyje 2023-01-20 d. Nr. 1                                                                                                

                           

                          PRITARTA 

                                Tauragės rajono savivaldybės 

                                       administracijos švietimo ir sporto                         

                                                       skyriaus vedėjos 2023. ... d. įsakymu Nr. ... 

                                                                                                                                                                                               

                                  PATVIRTINTA 

                                                                Tauragės sporto centro direktoriaus 

                                                                           2023 m. kovo 01 d. įsakymu Nr. VĮ-23/36 
 

 

 

TAURAGĖS SPORTO CENTRO  

 

 

 
 

2023-2027 M. STRATEGINIS 

VEIKLOS PLANAS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

TURINYS 
 

 

 

 

      1.            Įvadas.................................................................................................3 

2.          Bendrosios nuostatos, pristatymas.....................................................4  

      3.             Sporto centro veiklą įtakojančių veiksnių analizė..............................8  

      5.            Po reorganizacijos svarbiausi atliktieji darbai....................................8 

      6.            Išorės  veiksniai..................................................................................9  

      7.            Vidaus  veiksniai...............................................................................10 

      8.            Strateginis veiklos planas..................................................................11 

      9.            Strateginių tikslų ir veiksmų įgyvendinimo priemonių planas.........15 

      10.          Lėšų poreikis  sporto centro strateginio plano įgyvendinimui..........17 

      15.          Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra.........................................17 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

ĮVADAS 
 

 Strateginis planas – Tauragės Sporto centro bendruomenės  sprendimų visuma, padedanti  

įgyvendinti ilgalaikius tikslus, diegti naujoves ir stimuliuoti kaitą.  

 Strateginis planas parengtas siekiant efektyviai organizuoti Sporto centro veiklą telkiant 

bendruomenę aktualiausių ugdymo problemų sprendimui, numatant Sporto centro vystymo perspektyvas 

ir prioritetus, sukuriant veiksmingą ir darnią atsakingu valdymu, tikslingu finansavimu ir racionaliu 

išteklių naudojimu pagrįstą ugdymo sistemą. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 Tauragės  sporto centras yra neformaliojo vaikų švietimo mokykla, teisinė forma – 

biudžetinė įstaiga.  Tauragės  sporto centro strateginio plano tikslas – efektyviai organizuoti veiklą, 

pasirinkti teisingą veiklos tobulinimo kryptį, per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti 

talentingų sportininkų. 

 Rengiant sporto centro strateginį planą 2023-2027 metams vadovautasi:   

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 828 patvirtinta 

Strateginio planavimo metodika;  

 LR švietimo įstatymu ir kitais dokumentais, vadybos seminaruose gautomis 

rekomendacijomis; 

 Sporto centro  bendruomenės poreikių tyrimais, sporto centro  veiklos kokybės įsivertinimo 

duomenų analize; 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-554 

patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija; 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-

1308 patvirtinta Geros mokyklos koncepcija; 

 Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 1-1 patvirtintu 

Tauragės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginiu veiklos planu; 

 Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 1-30 patvirtintu 

Tauragės rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginiu plėtros planu; 

 Tauragės sporto  centro veiklos įsivertinimo  rezultatais; 

 Sporto centro  nuostatais; 

 Sporto centro bendruomenės narių rekomendacijomis, pageidavimais ir pasiūlymais,  

gyventojų poreikiais, esama situacija, išoriniais ir vidiniais veiksniais bei atsižvelgiant į 

turimus žmogiškuosius, materialinius išteklius. 
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Strateginį planą rengė mokyklos direktoriaus 2022 m. lapkričio  9  d. Nr. VĮ-22/82  įsakymu 

,,Dėl strateginio plano darbo grupės sudarymo“ patvirtinta darbo grupė: 

Vadovė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Jurienė; 

Nariai:  mokytojai Tadas Rapolavičius, Tomas Rimas,  Saulius Bucius ir Giedrius Vaištaras, 

specialistė Rūta Karmazinaitė.                 

 

II. PRISTATYMAS 
 

2. Oficialus  pavadinimas – Tauragės sporto centras, trumpasis pavadinimas – TSC. Centras įkurtas 1969 

metais. 

 Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 188720931. 

 Centro buveinės adresas: Prezidento g. 27A, LT-72246 Tauragė. 

 Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

 

2.1Organizacinė struktūra ir valdymas 

 

Sporto centro administracija                                        

 

Vardas, pavardė Pareigybė ir pagrindinės funkcijos 

Gediminas Sakalauskas Direktorius 

Inga Jurienė                       Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Sandra Martinkienė Direktoriaus pavaduotoja 

Mokytojai-  dirbančiųjų mokytojų skaičius 26 

 

2.2 Mokytojų kvalifikacija 

 

          Sporto centre dirba: 10 mokytojų metodininkų, 4 vyresnieji  mokytojai,  9 atestuoti mokytojai, 3 

neatestuoti. 

Siekia aukštojo išsilavinimo – 0. 

2.3  Sporto centro valdymas, teisinė bazė 

 

 Tauragės sporto centras yra biudžetinė,  pelno nesiekiant įstaiga. Tai neformaliojo vaikų 

švietimo  ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaiga. Sporto centras yra juridinis asmuo. Sporto 

centras savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Švietimo įstatymu, LR 

Vyriausybės nutarimais, Tauragės  rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, 

administracijos direktoriaus įsakymais, Tauragės rajono savivaldybės švietimo ir sporto  skyriaus vedėjos 

įsakymais, centro nuostatais, ugdymo planais,  darbo tvarkos taisyklėmis, savivaldos institucijų – Sporto 
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centro tarybos, mokytojų tarybos nutarimais, Sporto centro direktoriaus įsakymais, metodinės tarybos, 

tėvų komiteto, sportininkų tarybos nutarimais. 

2.4 Įstaigos savivalda 

 

 

2.5 Sporto centro 

struktūra

 

 

2.6 Planavimo struktūra 

 

 Planavimo struktūrą sudaro Sporto centro strateginis planas, metinė veiklos programa, 

ugdymo planas, mokytojų metiniai veiklos planai, mokytojų tarybos, metodinės tarybos pedagogų 

tarybos, atestacijos planai, mėnesio veiklos planai.  

 Planams sudaryti sudaromos darbo grupės (ugdymo planui, strateginiam planui, metinės 

veiklos programai, kalendoriniam planui, vasaros poilsio socializacijos programų), o atskirais atvejais 

pasiūlymai ir idėjos planams teikiami įvairių susirinkimų ir pasitarimų metu. Planai ir programos 
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derinami, siekiama dermės tarp įvairių planų tikslų ir uždavinių. Planavimo formos ir procedūros nuolatos 

tobulinamos, siekiant kuo didesnio visos Sporto centro bendruomenės veiklos efektyvumo. 

2.7. Įstaigos struktūros pokyčiai 

 

 

 
 

2.8. Vykdomos programos 

 

FŠPU     

• KREPŠINIO PRADINIO RENGIMO IR MEISTRIŠKUMO UGDYMO 

• RANKINIO PRADINIO RENGIMO IR MEISTRIŠKUMO UGDYMO 

• FUTBOLO  PRADINIO RENGIMO IR MEISTRIŠKUMO UGDYMO 

• TINKLINIO  PRADINIO RENGIMO IR MEISTRIŠKUMO UGDYMO 

• BOKSO PRADINIO RENGIMO IR MEISTRIŠKUMO UGDYMO 

• SAMBO  PRADINIO RENGIMO IR MEISTRIŠKUMO UGDYMO 

• IMTYNIŲ  PRADINIO RENGIMO IR MEISTRIŠKUMO UGDYMO 

• KARATE  PRADINIO RENGIMO IR MEISTRIŠKUMO UGDYMO 

• LENGVOSIOS ATLETIKOS PRADINIO RENGIMO IR MEISTRIŠKUMO 

UGDYMO 

• SVARSČIŲ KILNOJIMO PRADINIO RENGIMO IR MEISTRIŠKUMO 

UGDYMO 

• JĖGOS TRIKOVĖS PRADINIO RENGIMO IR MEISTRIŠKUMO UGDYMO 

• ŠACHMATŲ  PRADINIO RENGIMO IR MEISTRIŠKUMO UGDYMO 

NVŠ 

 LENGVOSIOS ATLETIKOS PRADINIO RENGIMO 
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2.11.Grupių  komplektų skaičiaus pokyčiai 

 
 

2.12 Darbuotojų  skaičiaus pokyčiai 

 

 

 

 

3.Veiklos kontrolė 

Tauragės sporto centre yra sukurta vidaus kontrolės politika, kuri skirta užtikrinti, kad būtų įgyvendinami 

šie  bendrieji tikslai: 

 laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių centro veiklą, reikalavimų;

 saugomas turtas nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo, neteisėto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo ar kitų neteisėtų veikų;

 veikla vykdoma laikantis patikimo finansų valdymo principo;

 teikiama patikima, aktuali, išsami ir teisinga informacija apie įstaigos finansinę ir kitą veiklą.

Sporto centro direktorius, siekdamas nustatytų tikslų, užtikrina vidaus kontrolė sukūrimą sporto centre, 

jos įgyvendinimą ir tobulinimą. 

        Sporto centro veiklą prižiūri Tauragės rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyrius, 

centralizuota vidaus audito tarnyba. Finansinės veiklos kontrolę vykdo kontrolės ir audito tarnyba. 

Higienos                priežiūrą vykdo Nacionalinės visuomenės sveikatos centro Tauragės departamentas. 
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4.Informacinė sklaida 

 

               Informacija apie sporto centro veiklą skelbiama internetinėje svetainėje https://www.taurages-

sc.lt, Tauragės rajono spaudoje ir kitose rajoninėse bei respublikinėse žiniasklaidos priemonėse, 

socialiniuose tinklapiuose. Vidinė informacija mokiniams, mokinių tėvams ir mokytojams pateikiama el. 

paštu, centro informaciniuose stenduose, susirinkimų metu, telefonu,   internetinėje svetainėje ir Facebook 

paskyroje, kurioje mokytojai taip pat naudojasi sukurta uždara darbuotojų grupe. 

                Sporto centras naudojasi Tauragės rajono savivaldybės elektronine (eDVS) dokumentų 

valdymo sistema ,,Kontora“, finansų apskaitos valdymo sistema (FVAS), LR finansų ministerijos 

Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS). Centras taip pat 

naudojasi mokinių ir pedagogų registrais, Neformaliojo švietimo programų registru (KTPPR), Švietimo 

valdymo informacine sistema (ŠVIS). 

 

III. SPORTO CENTRO VEIKLĄ ĮTAKOJANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 
 

              Tauragės sporto centras - rajono neformaliojo švietimo įstaiga, kurios veiklos pradžia kaip 

Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Sporto centras (2001-02-07-2015-06-17) Tauragės 

Sporto centras (2015-06-18 – veikla tęsiama). Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018-06-13 

sprendimu Nr.1-211, Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokykla reorganizuota nuo 2018-10-01d. 

prijungiant ją prie Tauragės sporto centro. 

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018-06-13d.sprendimu Nr.1-211 patvirtinti Tauragės sporto centro 

nuostatai. 

Tauragės sporto centro bendruomenei siekiant šio strateginio tikslo įgyvendinimo, greta 

reorganizacinių pokyčių ir veiklos organizavimo permainų, 2020 metais teko nemažas kiekis 

planinių uždavinių ir papildomų iššūkių. Pagrindiniai  uždaviniai buvo šie: 

 Užtikrinti TSC ugdymo programų įvairovę ir kokybę, išskirtinį dėmesį 

skiriant vidinio  įsivertinimo išvadoms ir išorinio vertinimo metu pateiktoms 

rekomendacijoms. 

 Skatinti ir sudaryti sąlygas TSC mokiniams pasiruošti ir dalyvauti 

respublikinėse, tarptautinėse varžybose, turnyruose, sporto šakų federacijų 

vykdomuose čempionatuose. 

 Gerinti treniruočių sąlygas bei aplinką, papildyti sporto  inventoriaus  

materialinę bazę. 

 Skatinti ir sudaryti  sąlygas mokytojams bendradarbiaujant ugdyti profesines  

kompetencijas, plėtoti gerosios patirties sklaidą. 

 Užtikrinti vaikų socializacijos galimybes, skatinti socialinę partnerystę, 

kultūrinės ir  pilietinės brandos ugdymą. 

 

IV. PO REORGANIZACIJOS ATLIKTA  

 
 

 

PROGRAMOS 

       Po reorganizacijos užtikrintas nepertraukiamas ir kokybiškas neformaliojo 

ugdymo ir FŠPU programų įgyvendinimas, mokiniams pasiūlyta ir keletas naujų 

sporto šakų. 

Siekiant veiklų prieinamumo kaimo vietovėse Batakiuose ir Žygaičiuose įsteigtos 

lengvosios atletikos grupės (NVŠ). 

Esant karantino laikotarpiui visos programos buvo sėkmingai vykdomos 

nuotoliniu būdu. 

 

RENGINIAI 

     Aktyviai dalyvauta rajoninėse, respublikinėse bei tarptautinėse  varžybose,  

turnyruose. Pasiekimai ir rezultatai skelbiami  https://www.taurages-sc.lt, sporto 
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 centro socialiniame 

tinklapyje Facebook. Mūsų centro auklėtiniai ne kart garsino Tauragės miesto 

vardą Lietuvoje ir už jos ribų. 

DALYVAVIMAS  

PROJEKTUOSE, 

RENGINIUOSE 

    Aktyviai dalyvaujame Vaikų vasaros socializacijos projektuose. Kasmet 

vasaros atostogų metu sporto centro mokiniams vykdoma bendra vasaros sporto 

stovykla, bei atskirų sporto šakų ar grupių stovyklos. 

     Tęsiamas dalyvavimas Tauragės rajono savivaldybės inicijuotame projekte, 

įvedant mokinių lankomumo apskaitą elektroniniais mokinio pažymėjimais 

(EMP). 

   Pateikėme pasiūlymą ,,Dalyvaujamąjame mokyklų biudžete‘‘, kurį iniciavo 

Tauragės rajono savivaldybė ir gavome lėšų Modulio salės poilsio erdvei įrengti. 

 

 

METODINĖ 

VEIKLA 

 

     Atliktas įstaigos mikroklimato įsivertinimo tyrimas. Tyrime dalyvavo visi 

sporto centro darbuotojai: mokytojai, administracija bei techninis personalas. 

Tyrimo išvados: ,,Tauragės sporto centro  mikroklimatas“ vertinamas teigiamai. 

Apklausos rezultatai rodo, kad žmonės įstaigoje jaučiasi gerai ir santykiai su 

vadovais geri. Jokios įtampos ar nusiskundimų  bei nepatenkintų žmonių 

apklausoje nebuvo. 

     Rašytas baigiamasis darbas ,, Tauragės sporto centro veiklos efektyvumo 

didinimas‘‘ (Kauno kolegija, vadybos ir teisės katedra, Tauragės skyrius, studentė 

Agnė Mizgerienė). Šio tyrimo metu buvo apklausti ir aktyviai darbe dalyvavo 

sporto centro administracija ir mokytojai  bei vyr. finansininkė.  Atliktame darbe 

įstaigos finansinis efektyvumas yra vertinamas gerai. Bendras Sporto centro 

veiklos efektyvumą vadovaujančias pareigas užimantys darbuotojai vertina gerai. 

Pasiūlymai efektyvumui gerinti įtraukti į strateginį planą. 

     Centro mokytojams buvo organizuojami mokymai, seminarai, susitikimai, 

atviros pamokos: „Nuotolinio darbo organizavimas. Zoom platforma”, Google 

įrankiai. 

   2021-04-27 VĮ-53 sukurtas ir direktoriaus patvirtintas ,,Vidaus kontrolės 

įgyvendinimo sporto centre tvarkos aprašas’’ (Įstaigos vidaus kontrolės politika). 

    Inicijuotas ir pradėtas naujo sporto centro strateginio plano 2023-2027 kūrimas 

(metodinė  grupė aktyviai dalyvavo ir atliko SSGG analizę). 

 

UGDYMO 

APLINKOS 

 

      Didžiausia vaikų koncentracija yra  sporto centro  ,,Modulio‘‘ sporto salėje. 

Stengiamės išnaudoti kiekvieną patalpą maksimaliai. Pagrindinėje salėje 

vykdomos krepšinio, rankinio treniruotės. O visi rūsiai yra išnaudojami 

individualioms sporto šakoms : imtynėms, boksui, karate. Sporto salės balkone 

įrengta sambo salė. Sporto salėje, esančioje adresu Prezidento 27A sportuoja 

futbolininkai ir lengvosios atletikos grupės. ,,Bastilijos‘‘ sporto salėje žaidžia 

rankininkai ir krepšininkai, ten vykdomos komandinių sporto šakų oficialios 

varžybos ir čempionatai. Dėl didelio sporto centro salių užimtumo tenka naudotis 

BU mokyklų sporto salėmis: tinklininkai – Jovarų pagrindinėje mokykloje, 

futbolininkai – Versmės gimnazijos salėje, krepšininkai – M.Mažvydo 

progimnazijoje. 

     Sporto centro ugdymosi aplinkos yra saugios, prižiūrimos, atnaujintos, kasmet 

papildomos reikiamu inventoriumi. 

 

SAVIVALDŲ 

RINKIMAI 

 

    Sporto centre per laikotarpį 2018-22 metais išspręsta  naujai įkurtos įstaigos 

veiklai svarbių organizacinių klausimų:  suorganizuoti  darbo tarybos rinkimai, 

pasirašyta kolektyvinė sutartis,   metodinės tarybos suformavimas, įstaigos 

bendruomenėje suorganizuoti centro  tarybos rinkimai. Sporto centro savivaldos 

institucijos nuo pat pirmųjų dienų aktyviai įtrauktos į pagrindinių dokumentų 

svarstymą (darbo apmokėjimo sistema, darbo tvarkos taisyklės, vidaus kontrolės 

politikos, perteklinių darbuotojų atrankos ir atleidimo klausimai, mokesčių 

lengvatų sistema ir kt.). 
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V.  IŠORĖS VEIKSNIAI 

SSGG 
 

STIPRYBĖS 

 

SILPNYBĖS 

 

1. Mokinių pasitikėjimas mokytojais. 

 

 

2. Sporto centro kuriamos ir puoselėjamos 

tradicijos.  

 

3. Kryptinga metodinės tarybos veikla. 

 

4. Visi mokytojai dalyvauja tikslinguose, su 

mokyklos strategija derančiuose kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose bei dalijasi gerąja patirtimi. 

 

5. Atidaromos mokymo grupės Tauragės rajono 

kaimo vietovėse, todėl didėja mokinių skaičius. 

 

6. Prasmingai švenčiamos valstybinės šventės, 

ugdančios pilietiškumą, patriotiškumą. 

 

7. Efektyviai diegiamos ir naudojamos  

informacinės technologijos. 

 

1. Rankinio, futbolo, šachmatų, badmintono grupėms 

trūksta naujų specialistų. 

 

2. Nėra naujai paruoštų Lietuvos sportininkų 

kvalifikacinių kategorijų reikalavimų ir normų, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo  ir 

sporto ministerijos. 

 

3. Organizacijai trūksta universalių sporto trenerių, 

kurie galėtų pakeisti esamus, kai jie išvykę i varžybas 

ar suserga. 

 

4. Rajone yra tik viena sporto salė (,,Bastilijos“ 

kompleksas) su reikalavimus atitinkančių matmenų 

krepšinio, rankinio, futbolo aikštele. 

 

5. Darbuotojų atlyginimai neproporcionalūs 

ekonominio išsivystymo lygiui. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

  

1. Pakankamai išplėtotas neformalus švietimas 

ir projektinė veikla. 

 

2. organizacijoje pradeda dirbti 2 bendro fizinio 

rengimo treneriai, kurie pavaduotų specialiųjų 

užsiėmimų trenerius ir pagal suderintą grafiką 

padėtų vaikams kelti bendrą fizinį pasiruošimą. 

 

3. Daugelis mokytojų planingai ir kryptingai 

tobulina dalykinę kompetenciją. 

 

4. Įsisavinamos 1,2 proc. gyventojų pajamų 

mokesčio lėšos. 

  

5. Bendruomeniškumas: sutelktumas, 

sutarimas, nusiteikimas siekti bendrų tikslų. 

 

6. Atidarant mokymo grupes Tauragės  rajono 

kaimo vietovėse, didėja mokinių skaičius. 

 

7. Pastačius sporto kompleksą, pagerės sąlygos 

treniruotėms ir varžyboms organizuoti. 

 

8. Vykdyti neformalųjį suaugusiųjų sportinį 

ugdymą. 

 

1. Valstybės vykdoma sportinio ugdymo turinio 

finansavimo politika neužtikrina mokinių poreikių 

tenkinimo bei mokymo(si) aplinkos savalaikio 

modernizavimo.  

 

2.  Visuomenės neigiami reiškiniai (kainų augimo 

atotrūkis nuo darbo užmokesčio, bedarbystė), 

didėjantis vaikus auginančių socialinės rizikos šeimų 

skaičius, didina vaikų turinčių problemų, gyvenančių 

socialinėje atskirtyje, skaičių. 

 

3. Rankinio,  futbolo, šachmatų, badmintono 

grupėms trūksta naujų specialistų. 

 

4. Gimstamumo mažėjimas ir gyventojų emigracija 

gali sąlygoti mokinių skaičių centre. 

 

5. Mokinių sveikatos problemų padidėjimas dėl IT 

spartaus tobulėjimo, antsvorio ir pan. 
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PEST (matrica)     

VI. VIDAUS VEIKSNIAI 
6.1. Vidaus kontrolė                                                                                                                                                                                          

            Sporto centre sukurta darbo taryba, sudarytas ir patvirtintas darbo tarybos reglamentas, vidaus 

darbo tvarkos taisyklės. 

 

6.2. Sporto centro finansiniai ištekliai  

          Sporto centras finansuojamas iš biudžeto lėšų, surinkto mokesčio  už vaikų neformalųjį ugdymą, 

projektų lėšų,  sportinio ugdymo krepšelio lėšų neformaliajam vaikų švietimui, kitaip teisiškai gautomis 

lėšomis. 

 

6.3. Žmogiškieji ištekliai 

 Sporto centras sparčiai jaunėja, priimdamas dirbti baigusius sporto universitetą jaunus, energingus 

mokytojus, aktyviai ieškančius naujovių ir jas pritaikančius savo darbe. Visi Sporto centro mokytojai 

nuolat stengiasi dalyvauti savo sporto šakų organizuojamuose seminaruose, dalintis gerąja patirtimi su 

kolegomis. Sporto centre veikia metodinės grupės, kurių nariai analizuoja ir sprendžia ugdymo 

problemas. 

 

VII. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 
 

7.1. VIZIJA 
 

             Tauragės Sporto centras – moderni neformaliojo ugdymo įstaiga, kurios moksleivis yra sveikas, 

doras, sportuojantis, suprantantis sportą kaip būtinybę normaliai brandai, sveikatai, kūno ir sąmonės 

vystymuisi, suvokiantis sporto reikšmę gyvenime. 

 

7.2. FILOSOFIJA 

 

 ,,NUGALĖK SAVE IR BŪSI NUGALĖTOJAS‘‘ 
 

7.3. MISIJA 

 

7.3.1 Užtikrinti kokybišką pradinio rengimo ir meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo  

programų vykdymą, atvirumą vietos bendruomenei. 

7.3.2. Ugdyti ir lavinti visuomenei sveiką, dorą, iniciatyvią asmenybę, gebančią ir norinčią mokytis, 

sportuoti ir tobulėti visą gyvenimą. 

7.3.3. Teikti mokymo įstaigoms, organizacijoms metodinę ir organizacinę paramą fizinio ugdymo ir 

sporto klausimais. 

 

7.4. VERTYBĖS 
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7.4.1. Atsakomybė – centro darbuotojų ir mokinių įsipareigojimas Sporto centrui. 

7.4.2. Bendradarbiavimas – Sporto  bendruomenės susitelkimas.  

7.4.3. Draugiškumas – mokinių pagalba vienas kitam mokantis, organizuojant renginius, draugiški 

Sporto centro bendruomenės narių santykiai.  

7.4.4. Savęs tobulinimas – mokytojų atvirumas pokyčiams siekiant naujų kompetencijų.  

7.4.5. Sveikata – sveikos ir saugios aplinkos sporto centre puoselėjimas.  

7.4.6. Pagarba – ugdyti pagarbą žmogui, krašto tradicijoms ir istorijai. 

 

7.5. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

7.5.1. Gerinti ugdymo(-si) kokybę, rengti aukšto meistriškumo sportininkus. 

Uždaviniai: Skatinti mokytojus kelti kvalifikaciją, parengti naujas atskirų sporto šakų programas, kurios 

įgalintų rengti aukšto meistriškumo sportininkus, turtinti ugdymo bazę. 

7.5.2. Plėtoti bendruomenės dalyvavimą planuojant ir vystant Sporto centro veiklą. 

Uždaviniai: Skatinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, sporto klubais,  bendrojo ugdymo 

mokyklomis, tobulinti Sporto centro veiklą, kad ji būtų atvira visuomenei, į neformalų ugdymą įtraukti 

suaugusius. 

7.5.3.  Formuoti teigiamą sportininkų požiūrį į sveikatą, ugdyti sveiką, aktyvų, savimi ir savo gebėjimais 

pasitikintį mokinį. 

Uždaviniai: Organizuoti sportinius renginius ir formuoti sportininkų sveikos gyvensenos įpročius, 

aktyvinti bendradarbiavimą su tėvais. 

7.5.4. Plėsti sporto centro teikiamų paslaugų įvairovę 

Uždaviniai: Skatinti rajono gyventojų įsitraukimą į įvairiapuses iniciatyvas, plėtoti fizinio aktyvumo ir 

sporto, aktyvaus laisvalaikio veiklas, teikti kokybiškas sporto infrastruktūros paslaugas. 

Kodas 

(strategini

o tikslo 

nr.) 

Strateginio tikslo pavadinimas 

7.5.1. Gerinti ugdymo(-si) kokybę, rengiant aukšto meistriškumo sportininkus  

Tikslo iškėlimo argumentai 

Tik nuolatinis ir tikslingas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas pagal Sporto centro ugdymo 

prioritetus gali užtikrinti sėkmingą uždavinių įgyvendinimą bei aukštą ugdymo kokybę. Mokytojai 

privalo nuolat kelti savo kvalifikaciją, domėtis naujovėmis. Siekiant sklandesnio darbo, reikia 

paruošti atskirų sporto šakų programas. Sportininkų paskatinimui reikalinga perspektyvių sportininkų 

skatinimo programa, kuri motyvuotų siekti aukštesnių sportinių rezultatų. 
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Nr. Uždaviniai Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

Laukiamas rezultatas Reikalingi 

ištekliai  

7.5.1.1. Kvalifikacijos tobulinimas 

seminaruose ir kursuose. 

2023-2027 m. Aukštesnė mokytojų 

kvalifikacija suteiks 

galimybę paruošti 

atnaujintas sportinio 

ugdymo programas ir 

sportininkų skatinimo 

programą 

Biudžeto lėšos 

7.5.1.2 Fizinio parengimo treneris. 2023-2027 m. Fizinio rengimo 

treneris padės 

mokiniams ruoštis 

fiziškai. Taip pat 

nenukentės ugdymo 

procesas ir 

pasiruošimas išvykus į 

varžybas pagrindiniam 

grupės treneriui. 

Biudžeto lėšos 

7.5.1.3 Sporto infrastruktūros 

gerinimas. 

2023-2027 m. Vytauto stadiono 

bėgimo takų 

sutvarkymas. 

Bastilijos komplekso 

sporto salės stogo 

renovacija. 

Projektinės lėšos 

7.5.1.4. Sporto mokytojų darbo 

sąlygų gerinimas. 

2023-2027 m. Nuolat atnaujinamas 

inventorius. 

Biudžeto lėšos 

7.5.1.5. Įsigyti  9 vietų 

mikroautobusą. 

2023 m. 9 vietų autobusas, 

didelė pagalba 

individualių sporto 

šakų atstovų išvykoms 

į varžybas. 

Lėšos už 

teikiamas 

paslaugas 

7.5.2. Plėtoti bendruomenės dalyvavimą planuojant ir vystant Sporto centro veiklą 

Tikslo iškėlimo argumentai 

          Kiekvieną bendruomenės narį paskatinti suvokti savojo indėlio svarbą Sporto centro veiklai 

tobulinti. Daugiau įtraukti vietos bendruomenę į Sporto centro veiklą, renginius per diegiamą 

elektroninių dienynų ir elektroninių pažymėjimų sistemą. Plėsti bendradarbiavimą su socialiniais 

partneriais. 

Nr. Uždaviniai Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

Laukiamas rezultatas Reikalingi 

ištekliai  

7.5.2.1. Glaudus 

bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

organizuojant ir vykdant 

tradicinius sporto centro 

renginius, šventes, 

stovyklas 

2023-2027 Geresnis tradicinių 

sporto renginių 

masiškumo ir kokybės 

santykis, įtraukiama 

daugiau bendruomenės 

narių į sporto centro 

organizuojamas veiklas 

Sporto renginių 

programos lėšos 
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7.5.2.2. Padidintas neformaliojo 

ugdymo prieinamumas ir 

kokybė, į sportinio 

ugdymo veiklą įtraukiant 

suaugusiuosius. 

2023-2027 Įsteigti suaugusiųjų 

neformalaus sportinio 

ugdymo grupes 

Biudžeto lėšos 

7.5.3.  Formuoti teigiamą mokinių požiūrį į sveikatą, ugdyti sveiką, aktyvų, savimi ir savo 

gebėjimais pasitikintį mokinį 

Tikslo iškėlimo argumentai 

          Šiuo tikslu siekiama mokinius mokyti(-is) sveikai gyventi, tapti aktyviais, sveikais, savimi ir 

savo gebėjimais pasitikinčiais piliečiais, išugdyti visą gyvenimą išliekantį poreikį ir pomėgį sportuoti. 

Įgiję sveikos gyvensenos įgūdžius mokiniai pasieks aukštesnių sportinių rezultatų 

Nr. Uždaviniai Planuojamas 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

Laukiamas rezultatas Reikalingi 

ištekliai  

7.5.3.1. Organizuojami sportiniai 

renginiai ir per juos 

formuojami mokinių 

sveikos gyvensenos 

įpročiai 

2023-2027 Organizuoti apie 200 

įvairių renginių ir 

varžybų, į jas įtraukiant 

iki 25 proc. dalyvių iš 

kitų rajonų 

Sportinio 

ugdymo 

krepšelio lėšos 

7.5.3.2. Bendradarbiavimo su 

tėvais aktyvinimas per 

sveikatinimo paskaitas ir 

bendrus renginius 

2023-2027 Organizuoti 12 įvairių 

renginių ir sveikatinimo 

paskaitų vaikams, 

tėvams. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

7.5.4 

 

Plėsti sporto centro teikiamų paslaugų įvairovę 

 

                                         Tikslo iškėlimo argumentai 

 

       Siekti sudaryti sąlygas ir galimybes gyventojams naudotis šiuolaikiškomis sporto, aktyvaus 

laisvalaikio, žaidimų ir poilsio paslaugomis, skatinti propaguoti sveiką gyvenimo būdą, dalyvauti 

sveikatinimo renginiuose ir programose. 

7.5.4.1. Sanitarinių-higienos 

sąlygų užtikrinimas 

2023-2027 Nuolat gerinamos 

sanitarinės-higienos 

sąlygos 

daugiafunkcinio 

sveikatingumo centro 

lankytojams 

Biudžeto lėšos 

 

7.5.4.2. Baseino paslaugų plėtra 2023-2027 Papildomų paslaugų 

teikimas visoms rajono 

gyventojų socialinėms 

grupėms. 

Lėšos už 

teikiamas 

paslaugas 

7.5.4.3. Sporto klubo (treniruoklių 

salės) paslaugų plėtra 

2023-2027 Organizuojamos 

treniruočių programos 

visų amžiaus grupių 

lankytojams, teikiamos 

grupinių užsiėmimų 

paslaugos. 

Lėšos už 

teikiamas 

paslaugas 

 

7.6.  PRIORITETAI 
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7.6.1. Propaguoti šiuolaikišką požiūrį į ugdymo procesą ir jo kaitą, kuriant naujas sporto programas, pagal 

kurias kiekvienas norintis sportuoti rajono visuomenės narys galėtų lankyti sporto centrą, siekti 

meistriškumo ir rezultatų. 

7.6.2. Kurti modernią (saugią ir sveiką) ugdymo(si) aplinką, propaguojant sveikos gyvensenos nuostatas, 

skleidžiant sporto teorines ir metodines žinias informacinėse laidose, žiniasklaidoje, daugiau rašant 

spaudoje apie sportinius pasiekimus, žymesnius Sporto centro  auklėtinius, nuolat atnaujinant mokyklos 

interneto svetainę sporto ir sveikos gyvensenos naujienomis. 

7.6.3. Plėtosime sporto centro kultūrą įgalindami kiekvieną bendruomenės narį prisiimti atsakomybę už 

Sporto centro  gerovės kūrimą ir puoselėjimą. 

7.6.4. Sporto centro strateginiai prioritetai ir jų ryšys su šalies ir rajono politika:  

 

VIII. STRATEGINIŲ TIKLSŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

Uždaviniai  Įgyvendinimo 

priemonės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdy

mo data 

Uždavinių įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

Gerinti sporto 

centro 

ugdymo(si) 

kokybę 

Veiklos ir 

ugdymo(si) 

kokybės vidinio 

įsivertinimo 

organizavimas ir 

rezultatų analizė. 

Administracija 

mokytojai 

kasmet Atliktas veiklos ir ugdymo(si) 

kokybės įsivertinimas ir pokyčio 

analizės, kurių rezultatai naudojami 

strateginio plano, metinių planų ir 

ugdymo programų koregavimui bei 

tikslinimui. 

 Ugdymo 

kokybės ir 

pokyčių 

aptarimai 

pagal  

sportinio 

ugdymo 

sričių 

specifiką. 

Administracija 

 Metodinė grupė 

pirmininkai 

2023-
2027  

1. Metodinėje grupėje 1-2 kartus 

per metus vyksta 

individualizuoto mokymo 

turinio, metodų ir formų 

aptarimai. 

2. Ugdymo kokybės pokyčiai 

atsispindi stebėtų pamokų 

aprašuose bei mokinių 

apklausose. 

 Talentingų ir 

gabių mokinių 

skatinimas. 

Administracija 

 Centro taryba 

2023-
2027 

Parengtas ir įgyvendinamas 

mokinių skatinimo tvarkos  

aprašas. Tauragės rajono 

savivaldybės premijavimo už 

aukštus sportinius pasiekimus 

programa 

 Palankių sąlygų 

sudarymas 

ugdytiniams 

įgytas žinias ir 

kompetencijas 

pritaikyti 

praktinėje 

sporto veikloje 

bei centro 

reprezentavime 
Lietuvoje ir 
užsienyje. 

Administracija 

Mokytojai 

2023-
2027  

Augantys skaičiai mokinių, 

dalyvaujančių respublikiniuose 

ir tarptautiniuose sporto 

renginiuose, gerėjantys 

pasiekimų rezultatai. 
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 Individualaus  ir 

motyvuojančio 

ugdymo 

organizavimas. 

Administracija 

Mokytojai 

2023-
2027  

1. Ugdymo procesas 

individualizuotas ir lankstus. 

Esant tam tikroms situacijoms 

vyksta ne pagal išankstinį planą, 

tačiau veiklos dera su planuotu 

turiniu. 

2. Mokinių ir jų tėvų apklausų 

rezultatai rodo, kad ugdymas 

atitinka ne tik ugdymo 

programose numatytus tikslus ir 

standartus, bet ir individualius 

lūkesčius. 

Užtikrinti 

sporto centro  

ugdymo 

programų 

prieinamumo 

plėtrą. 

Sporto centre 

vykdomų ug-

dymo programų 

pristatymų ir 

reklaminių akcijų 

organizavimas 

Tauragės ben-

druomenei. 

Reklama interneto 

svetainėje ir 

socialiniame 

tinklapyje. 

Metodinė        taryba 2023-
2027  

1. Kiekvienais mokslo metais 

parengiami ir Tauragės 

bendruomenei gyvai ir virtualiai 

pateikiami sporto centro 

vykdomų  ugdymo programų 

pristatymai. 

2. Sistemingai    vykdomos     visų     

ugdymo     programų 
reklaminės akcijos ir 
informacinė sklaida apie 
mokinių ir mokytojų 
pasiekimus. 

 Platesnių galimy-

bių ir  palankesnių 

sąlygų sudarymas 

socialinę atskirtį 

patiriantiems ir 

SUP asmenims 

naudotis centre 

vykdomomis 

ugdymo 

programomis. 

Administracija  

Metodinė 

taryba 

2023-
2027 

1. Vykstantis glaudus 

bendradarbiavimas su atsakingomis, 

socialinį darbą vykdančiomis 

institucijomis, sistemingai teikiant 

kryptingą informaciją apie centre 

vykdomas ugdymo programas, 

galimybes jose dalyvauti socialinę 

atskirtį patiriantiems ir negalią 

turintiems asmenims, apie jiems 

taikomas socialines lengvatas. 
2. Reguliariai atnaujinama ir 
patraukliai pateikiama informacija 
apie teikiamas švietimo paslaugas. 

Stiprinti 

mokytojų 

mokymąsi, 

gerosios 

patirties 

sklaidą 

Metodinių dienų 

organizavimas, 

atvirų treniruočių 

vedimas. 

Metodinė taryba kasmet 1. Organizuojamos metodinės 

dienos. 

2. Kuriama, tobulinama ir 

įgyvendinama pagalbos vieni 

kitiems sistema, komandinio darbo 

įgūdžiai, siekiant bendrų tikslų 

įgyvendinimo. 

3. Skatinama, kad treneris per 

mokslo metus pravestų bent vieną 

atvirą treniruotę. Kolegos 

dalyvauja atvirų veiklų stebėjime ir 

teikia grįžtamąjį ryšį apie 

treniruotės efektyvumą. 

 Bendrų projektų, 

treniruočių, 

renginių, centro 

švenčių 

organizavimas ir 

Metodinė taryba, 

mokytojai 

kasmet 1. Bendrų ugdomųjų veiklų 

rengimas, konsultacijos, 

pasitarimai suteikia galimybę 

taikyti įtraukųjį ugdymą. 
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įgyvendinimas. 

 Pedagoginių, 

metodinių, 

pažintinių 

susitikimų 

organizavimas su 

kitų miestų sporto 

įstaigomis, su 

Tauragės miesto 

sporto klubais. 

Administracija, 

metodinė taryba 

nuolat 2. Bendravimas, 

bendradarbiavimas, dalijimasis 

gerąja patirtimi, bendros veiklos ir 

renginiai.  

Skatinti 

mokytojų ir 

vadovų 

asmeninį ir 

profesinį 

tobulėjimą. 

Mokymai, 

seminarai 

Direktoriaus 

pavaduotoja, 

metodinė taryba 

kasmet Rekomenduojama išklausyti 5 

seminarus kvalifikacijos kėlimui, 

tobulinimuisi per mokslo metus 

 

 

IX.  LĖŠŲ POREIKIS SPORTO CENTRO STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMUI 

 

 Biudžeto lėšos          1185000  Eur. 

 

  Sportinio ugdymo krepšelis neformaliajam vaikų švietimui          507000 Eur. 

 

 Lėšos už teikiamas paslaugas           295000 Eur. 

 

X.STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

Strateginiam planui įgyvendinti rengiami metiniai veiklos planai, juose detalizuojamas strateginių 

uždavinių įgyvendinimas bei pagal jų įgyvendinimo lygį koreguojamas strateginis planas. Strateginio 

plano įgyvendinimo priežiūra atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Sporto centro direktorius 

pristato bendruomenei informaciją apie strateginio plano įgyvendinimą. Visi bendruomenės nariai turi 

galimybę stebėti ir įvertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai, teikti pastabas bei siūlymus. Sporto 

centro direktorius ir pavaduotojai stebi ir vertina, ar institucija įgyvendina strateginius tikslus, ar 

darbuotojai vykdo pavestas užduotis, ar uždavinių įgyvendinimo priemonės yra efektyvios. Sporto centro 

direktorius ir vyriausias finansininkas stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai naudojamos lėšos.  

Sporto centro strateginis planas gali būti tikslinamas atsižvelgiant į veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatus, išorės vertinimo pažymas, ataskaitas, rekomendacijas. 

 

 

Direktorius                Gediminas Sakalauskas 


