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Plungės sporto ir rekreacijos centras 

 

PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

Biudžetiniai metai 2021 metai 

Asignavimų valdytojas (-ai) Plungės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga  

Plungės sporto ir rekreacijos centras 

Asignavimų vykdytojo (-ų)  

kodas 

302776863 

 

Programos pavadinimas Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos 

užtikrinimo programa 

Kodas 01 

 

Programos parengimo 

argumentai 

      Programa siekiama įgyvendinti pagrindinę kūno kultūros ir 

sporto misiją – ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, kuo 

daugiau gyventojų įtraukiant į organizuotas ir savarankiškas 

sporto pratybas, skatinant jų visapusišką tobulėjimą, ugdant 

talentingus sportininkus, kurie deramai atstovautų Plungės rajoną 

ir Lietuvą tarptautinėse varžybose, bei prisidėti prie pozityvaus 

Plungės rajono bei Lietuvos įvaizdžio formavimo. Ši programa 

užtikrina Plungės sporto ir rekreacijos centro veiklos 

organizavimą ir apima visas veiklos sritis. 

Ilgalaikis prioritetas 

 (pagal PRSPP*) 

Kokybiškų viešųjų paslaugų parkas  

Kodas 

 

 01 

  

Šia programa 

įgyvendinamas savivaldybės 

strateginis tikslas: 

Ugdyti išsilavinusią ir kultūrą puoselėjančią 

bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje 

 

Kodas 

01 

Programa Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos 

užtikrinimo programa 

 01 

 

Programos tikslas Tenkinti mokinių pažinimo ir saviraiškos 

poreikius neformaliojo ugdymo įstaigose 

Kodas   02 

 

Programos tikslo aprašymas  

        Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos 

poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais, o formalųjį švietimą papildantis 

ugdymas pagal ilgalaikes programas sudaro prielaidas sistemiškai plėsti tam tikros srities žinias, 

stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas. 

 

Efekto vertinimo kriterijai: 

E-03-01 Gyventojų skaičiaus pokytis( %) 

E-03-02 Vidutinis darbo užmokestis ( Eur) 

E-03-03  1 000 gyventojų tenka natūralios kaitos (vnt.) 

E-03-04  Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė ( metai) 

E-03-05  Patrauklumo gyventi Plungės r. sav. vertinimas( %) 



 

1. Uždavinys. Organizuoti  kokybišką ugdymą ir užtikrinti modernią aplinką neformaliojo 

ugdymo įstaigose 

 

            Sudaryti tinkamas ugdymosi galimybes, tenkinti visuomenės poreikius, gerinti ir 

modernizuoti neformaliojo ugdymo įstaigų materialinę bazę. Stiprinti intelektualinius resursus, 

sudaryti saugią, sveiką, estetišką ugdymosi aplinką ir higienos normas atitinkančias ugdymo 

sąlygas. Sudaryti sąlygas atsiskleisti vaikų meniniams, sportiniams, techniniams sugebėjimams, 

ugdyti jų kūrybiškumą, tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius, ugdyti jaunų žmonių asmenybę, 

diegti bendrąsias vertybes. Kuo daugiau jaunų žmonių užimti prasminga veikla. Sudaryti sąlygas 

dalyvauti įvairiuose konkursuose, koncertuose, varžybose, čempionatuose. 

 

Rezultato vertinimo kriterijai: 

 

R-01-02-08  Sporto užsiėmimus  lankančių vaikų skaičius (vnt.).  

R -01-02-01  Kėlusių kvalifikaciją pedagogų dalis (proc.) 

R-01-02- 02   Suorganizuotų renginių skaičius( vnt.) 

 

1.Priemonė. 

Plungės sporto ir rekreacijos centro veikla 

        Plungės sporto ir rekreacijos centras yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga, organizuojanti ir 

vykdanti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų sportinę veiklą, sudaranti sąlygas saviraiškai per sportą, 

koordinuojanti kūno kultūros ir sporto veiklą Plungės rajone.  Veiklos funkcijas reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos įstatymai, teisės aktai, nutarimai, Plungės rajono savivaldybės tarybos 

sprendimai, Centro nuostatai. Įstaigai vadovauja direktorius. Centre veikia savivalda -  Centro 

taryba, trenerių taryba, darbo taryba. 

Patvirtinti etatai: direktorius – 1 et., pavaduotojas - 1 et., pavaduotojas ugdymui-1 et., 

administratorė-1et., komunikacijos, reklamos specialistas -0,6et., informacijos rinkimo 

specialistas-0,6 et., ūkvedys- 0,85 et., bendrosios praktikos slaugytoja- 1 et., statinių priežiūros 

darbininkas -1 et., valytojai- 2,5 et.  Dirba 25 treneriai – sporto mokytojai, iš jų – 2 turi ketvirtą 

kvalifikacinę kategoriją, 1- trečią, 1 - antrą, 8–pirmą kvalifikacinę kategoriją. Centro bendrosios 

praktikos slaugytoja turi bendrosios praktikos slaugos licenciją. 

        Vykdomos vienuolikos sporto šakų  FŠPSU programos: krepšinio, tinklinio, regbio, 

lengvosios atletikos, sunkiosios atletikos, šachmatų, baidarių kanojų irklavimo, buriavimo, 

orientavimosi sporto, dziudo, ritinio.  

      2020 m. pradžioje Centre užsiėmimus lankė  519 mokinių, 2020 m. spalio mėn. - 499 mokiniai. 

2020 m. Centrą baigė 25 mokiniai, kuriems išduoti Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai. 

2020/21 mokslo metams sudarytos 43 ugdymo grupės: 12 pradinio rengimo, 26  mokinių.  

meistriškumo ugdymo, 5 meistriškumo tobulinimo.  

        Sportininkų ugdymas organizuojamas vadovaujantis Centro ugdymo planu, ugdymo 

programomis, metiniais ir mėnesiniais sportininkų mokomųjų treniruočių planais, treniruočių ir 

varžybų tvarkaraščiais, sporto varžybų kalendoriniais planais ir kitais normatyviniais dokumentais. 

Sportininkų ugdymas, sportiniai  renginiai  organizuojami  laisvalaikiu: po pamokų, poilsio ir 

švenčių dienomis, atostogų metu. 

        Viso 2020 metais mokiniai dalyvavo apie 157 varžybų (480 dienų). Įvairaus amžiaus Lietuvos 

čempionatuose, pirmenybėse ir kitose svarbiose oficialiose varžybose iškovojo 97 prizines vietas. 

Lietuvos rinktinėse atstovavo 10 PSRC sportininkų.  

Plungės SRC organizuoja ir vykdo bendrojo ugdymo mokyklų mokinių varžybas, kurių laimėtojai 

dalyvauja Lietuvos mokyklų žaidynėse. Per metus organizuojama apie 20 varžybų. Taip pat 

organizuojamos Mėgėjų žaidynės, vykdomos rajono krepšinio pirmenybes, kuriose. Sporto ir 

rekreacijos centras, be pagrindinių renginių, vykdo dar apie 30 mažesnių renginių: dviračių žygius, 



bėgimus, renginius skirtus darželinukams, žiemos sporto šventę, tinklinio pirmenybes ir kt. Juose 

dalyvauja apie 1000 žmonių per metus. 

        Plungės SRC pagal galimybes vykdo  irklavimo bazės priežiūrą. 

 

Produkto vertinimo kriterijai: 

P- 01- 02- 01- 01  Lietuvos skirtingo amžiaus rinktinių narių skaičius (vnt.) 

P- 01- 02- 01- 01  Lietuvos čempionatų, pirmenybių 1 – 3 vietų laimėtojų skaičius (vnt.) 

P- 01- 02- 01- 02 Renginiuose dalyvavusių žmonių skaičius (vnt.) 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: 

        Įgyvendinus šią programą, bus vykdomas kiekvienam rajono vaikui prieinamas, kokybiškas 

11 (vienuolikos) sporto šakų mokomasis treniruočių procesas, kuriame nuolat dalyvaus apie 500 

mokinių. Su vaikais dirbs 21 – 25 sporto treneriai. Bus užtikrintas finansavimas dalyvavimui 

oficialiose varžybose, čempionatuose, pirmenybėse bei pagal galimybes - draugiškose varžybose, 

turnyruose.  

        Su gabiausiais Centro auklėtiniais (12 -15  auklėtinių) bus vykdomas papildomas darbas. Tam 

bus skiriamas  papildomas finansavimas. Tai leis parengti 7- 8 aukšto meistriškumo sportininkų – 

Lietuvos jaunučių, jaunių, jaunimo rinktinės narius. Gerėjantys auklėtinių meistriškumas, 

pasiekimai  suteiks galimybę treneriams- sporto mokytojas kelti kvalifikacinę kategoriją.  

       Treneriai- sporto mokytojai kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvaus ne mažiau kaip 16 

akademinių valandų per metus. 

        Centras organizuos ir vykdys bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams Lietuvos mokyklų 

žaidynes, Plungės rajono krepšinio pirmenybes bei 6 masinius renginius, skirtus rajono 

bendruomenei. Iš viso bus suorganizuota 10 masinių sporto sveikatingumo renginių, kuriuose 

dalyvaus apie 2 tūkstančiai Plungės rajono gyventojų. 

        Centras pagal savo finansines galimybes eksploatuos ir prižiūrės jam priklausančias sporto 

bazes. 

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Valstybės tikslinė dotacija, savivaldybės 

biudžeto lėšos, projektinės lėšos. 

 

 

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai: 

       Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų įstatymai, Lietuvos Respublikos 

kūno kultūros ir sporto įstatymas, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo 

įstatymas, LR vietos savivaldos įstatymas, LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 

 

Veiksmai, numatyti Plungės rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane, kurie susiję su 

vykdoma programa:  

1 PRIORITETAS. Kokybiškų viešųjų paslaugų parkas 

1.2. Tikslas. Diegti inovacijas švietimo įstaigose, atliepiant ateities ekonomikos poreikius, 

gerinti švietimo paslaugų kokybę ir užtikrinti prieinamumą. 

1.2.1. Uždavinys. Pritraukti aukštos kvalifikacijos specialistus į švietimo įstaigas. 

1.2.3.   Uždavinys. Didinti formalaus ugdymo tarpdiscipliniškumą ir socialinių partnerių 

įtraukimą. 

1.2.6.Uždavinys.Vykdyti kokybiško įtraukiojo ugdymo plėtrą švietimo įstaigose, stiprinti 

mokinių emocinę sveikatą.   

1.2.8. Vykdyti neformaliojo švietimo sistemos plėtrą, skatinant mokymąsi visą gyvenimą. 

 

 

 


