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2022 METŲ VEIKLOS PLANO APRAŠYMAS 
 

Metinio veiklos plano parengimo argumentai 

Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 

straipsnio 4 punktu ir strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.1435 „Dėl strateginio 

planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“ 

 

Trumpa situacijos analizė 
      Plungės sporto ir rekreacijos centras (toliau-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. Centras pavaldus Savivaldybės 

tarybai,  savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai. Jos valdymas derinamas su jos 

savarankiškumu ir savivalda. Įstaigai vadovauja direktorius. Centre veikia savivalda -  trenerių taryba, 

Centro taryba. 

        Patvirtinti etatai : direktorius – 1 et., pavaduotojas -0,5 et., pavaduotojas ugdymui-1 et., sekretorė -

0,65 et., visuomenės informavimo specialistas - 1 et., informacjos rinkimo specialistas-0,6 et. ūkvedys- 1 

et., bendrosios praktikos slaugytoja-1 et., statinių priežiūros darbininkas -1 et., valytojai- 2,5 et.  Dirba 23 

treneriai , iš jų – 1 turi ketvirtą  kvalifikacinę kategoriją, 4- trečią, 4- antrą, 4–pirmą kvalifikacinę 

kategoriją. Centro bendrosios praktikos slaugytoja turi medicinos praktikos licencija. 

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

atletikos, sunkiosios atletikos, šachmatų, baidarių ir  kanojų irklavimo, buriavimo, orientavimosi sporto, 

dziudo, lietuviško ritinio. 

      Užsiėmimus lanko virš 500 mokinių. Sudarytos 42 ugdymo grupės: 9 pradinio rengimo, 28 

meistriškumo ugdymo, 5 meistriškumo tobulinimo. 

Sportininkų ugdymas organizuojamas vadovaujantis Centro ugdymo planu, ugdymo programomis, 

metiniais  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. 

 

Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu veiklos planu 
„Kokybiškų viešųjų paslaugų parkas“ 

 



 

 

Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas  
            Įgyvendinant valstybinę sporto plėtros strategiją, sudaryti Plungės rajono gyventojams geras 

sąlygas  sportuoti, kūno kultūros ir sporto paslaugoms plėtoti, gabiausiems sportininkams siekti aukštų 

rezultatų,  numatomi tokie metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatai: 

1. Centras vykdys 11 sporto šakų formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programas. Bus 

užtikrintas ugdymo paslaugų prieinamumas, kokybė  ir saugi ugdymo aplinka. Ugdymo procese dalyvaus 

ne mažiau kaip 510 ugdytinių. 

2. Lietuvos čempionatų, pirmenybių 1 – 3 vietų laimėtojais taps 50 Centro auklėtinių. 

3. Lietuvos skirtingo amžiaus rinktinėms atstovaus 10 Centro auklėtinių. 

4. Kvalifikaciją kels 70 procentų Centro trenerių.  

5. Centras vykdys 40  masinių sporto sveikatingumo renginių, skirtų Plungės rajono 
bendruomenei. Juose dalyvaus apie 4000 Plungės savivaldybės gyventojų. 
           6. Centras vykdys Lietuvos mokyklų žaidynių įvairių sporto šakų varžybas bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniams. Varžybos vyks 20 dienų. Jose dalyvaus 1000 mokinių. 

5. Pagal galimybes, Centras užtikrins tvarką ir funkcionalumą Centrui priklausančiose sporto 

bazėse. 
Įgyvendinus kūno kultūros ir sporto plėtros programą,  pasikeis gyventojų, taip pat ir šeimos, 

požiūris į kūno kultūros reikšmę, daugiau žmonių sportuos organizuotai bei savarankiškai, padidės 

sportuojančiųjų Plungės sporto ir rekreacijos centre ir  tai turės teigiamos įtakos miesto ekonominei, 

socialinei ir kultūrinei raidai. Gyventojų užimtumas kūno kultūros ir sporto priemonėmis mažins išlaidas, 

skirtas žmonių gydymui, atitrauks jaunimą nuo žalingų įpročių, stabdys nusikalstamumą, ugdys gabius 

sportininkus, kurie garsins Plungės  miestą ir Lietuvą. Puikūs sportiniai laimėjimai geriau formuos teigiamą 

Plungės miesto įvaizdį Lietuvoje bei tarptautinėse sporto organizacijose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


