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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 

1971 m. rugsėjo 1 d. buvo įsteigta Molėtų rajono vaikų ir jaunimo sporto mokykla. 

1995 m. rugpjūčio 8 d. Molėtų savivaldybės tarybos sprendimu buvo įsteigtas Molėtų rajono kūno 

kultūros ir sporto centras. Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Molėtų sporto 

centras),  pagrindiniai uždaviniai – sudaryti sąlygas mokinių tobulėjimui sporto srityje; tenkinti 

mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius; rengti mokinių, jaunimo ir visos 

savivaldybės bendruomenės sporto renginius, varžybas, sporto šventes; teikti įvairias kūno kultūros 

ir sporto paslaugas savivaldybės gyventojams; užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo ir sportavimo 

aplinką. 

 Molėtų sporto centras, tapo pagrindiniu rajono aktyvaus laisvalaikio ir sportinio darbo 

organizatoriumi – organizuojamos sporto varžybos mokiniams, suaugusiems, vykdomos formalųjį 

švietimą papildančios sportinio ugdymo programos. 

Šiuo, Molėtų sporto centro, strateginiu planu 2020 – 2022 metams, siekiama, įvertinus 

esamą Molėtų sporto centro situaciją, įvardinti Molėtų sporto centro vertybes, suformuluoti misiją ir 

viziją, nustatyti prioritetus, tikslus, uždavinius bei priemones. Tikslingai ir kokybiškai planuoti 

veiklos pokyčius, efektyviai organizuoti centro veiklą, telkti bendruomenę sprendžiant aktualias 

ugdymosi ir paslaugų teikimo problemas. 

 Molėtų sporto centro strateginis planas rengiamas atsižvelgiant į : 

- Valstybės švietimo strategiją 2013 – 2022 m. 

- Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą; 

- Švietimo veiklos planavimo rekomendacijas; 

- Lietuvos Respublikos sporto įstatymą; 

- Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginį plėtros planą; 

- Molėtų rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 2020-2022 metams; 

- Molėtų sporto centro socialinę aplinką, vykdomą veiklą bei turimus išteklius, bendruomenės 

 narių pasiūlymus.  

Strateginį planą 2020–2022 metams parengė darbo grupė, patvirtinta 2020 m. 

balandžio 9 d. Molėtų sporto centro direktoriaus įsakymu Nr. V-34. Šis planas aptartas, pritarta 

Molėtų sporto centro tarybos posėdyje. 2020 m. birželio 18 d. Sporto centro tarybos protokoliniu 

nutarimu Nr. C-5. Molėtų sporto centro 2020 – 2022 m. strateginį planą sudaro 8 dalys: 1. 

Bendrosios nuostatos. 2. Centro pristatymas. 3. 2018 – 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 

analizė. 4 Vidaus veiksnių analizė. 5. Dabartinė centro situacijos analizė. 6. Sporto centro vizija, 



misija, vertybės. 7. Strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo planas. 8. Strategijos plano 

įgyvendinimo priežiūra.  

 

II. CENTRO PRISTATYMAS 

Molėtų sporto centras yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą su centro 

pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, 

atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro įsakymais, Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro nuostatais, Molėtų rajono savivaldybės 

tarybos sprendimais, Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais. 

 

Steigimo metai  1971 m. rugsėjo 1 d. įsteigta Molėtų rajono vaikų ir 

jaunimo sporto mokykla. 

Nuo 1995 m. rugpjūčio 8 d. Molėtų r. kūno kultūros ir 

sporto centras.  

Centro direktoriai  Jonas Danauskas (1971 – 1972),  

a. a. Arūnas Gražys (1972 – 1973), 

Algimantas Antanas Čiža (1973 – 1980) ,  

a. a. Eimantas Dubauskas (1980 – 1984),  

Vytautas Vaitkevičius (1984 – 1988) ,  

Gailutė Keliuotienė (1988 – 1995) ,  

Kęstutis Vaicekauskas (1995 – 2020), 

Mindaugas Kildišius (nuo 2020). 

Teisinė forma  Biudžetinė įstaiga  

Centro savininkas  Molėtų rajono savivaldybė  

Savininko teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija  

Molėtų rajono savivaldybės taryba  

Centro pagrindinė paskirtis  Neformaliojo vaikų švietimo grupės sportinio ugdymo 

mokykla.  

Centras vykdo  Neformalaus vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančias programas 

Adresas  Ąžuolų g. 10 Molėtai, LT-33125   

Ugdymo programos  Krepšinio, rankinio, teniso pradinio rengimo, meistriškumo 

ugdymo, meistriškumo tobulinimo ugdymo programos.  

Bendradarbiavimas  Bendradarbiaujame su Molėtų r. policija, Molėtų PGT, 

Molėtų KASP 806 kuopa, šalies sporto ugdymo įstaigomis, 

Molėtų rajono bendrojo ugdymo mokyklomis, Molėtų r. 

sporto klubais, sporto šakų federacijomis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SPORTINIAI PASIEKIMAI (2018/19 m. m.) 

 

 

Sporto 

šaka 
Varžybų pavadinimas, užimta vieta 

Sportininko pavardė, 

komanda 
NŠ mokytojas 

Rankinis 

LR jaunių U-17 rankinio čempionatas, 2 

vieta 

2002/03 m. g. vaikinų 

komanda 

R.Bimbirienė 

LR jaunučių U-15 rankinio čempionatas, 3 

vieta 

2004/05 m. g vaikinų 

komanda 

Tarptautinis rankinio turnyras “Molėtai-

2019“, 5 vieta 

2004/05 m. g. vaikinų 

komanda 

Rankinio turnyras “Ludzos taurė-2018“, 5 

vieta 

2004/05 m. g. vaikinų 

komanda 

LR vaikų U-11 rankinio čempionatas, 2 

vieta 

2008/09 m. g. 

berniukų komanda 

Tarptautinis rankinio turnyras  

“Molėtai-2019“,1 vieta 

2008/09 m. g. 

berniukų komanda 

LR vaikų U-9 rankinio MINI čempionatas, 

3 vieta 

2010 m. g.  

berniukų komanda 
M.Žala 

LR jaunimo U-19 rankinio čempionatas,  2 

vieta 

2000/01 m. g. vaikinų 

komanda 
S.Šanteriovas  

Krepšinis 

Lietuvos mokyklų žaidynės tarpzoninės 

krepšinio varžybos 3 vieta 

2005/2006 m. g. 

merginų komanda 
I.Vaicekauskienė 

Lietuvos Regioninė vaikų (berniukų) 

krepšinio lyga 3 vieta 

2005/06 m. g. 

berniukų komanda 
G.Keliuotienė 

Tenisas 

„Žalgirio“ teniso akademijos taurė 

 U-10,  3 vieta 
Kevinas Pumputis 

A.Šėža 
„Teniso erdvės“ U-10 taurė, 3 vieta Kevinas Pumputis 

Super Viva Cup U-10 Palanga Open,  

3 vieta 
Kevinas Pumputis 

„Teniso erdvės“ U-10 taurė, 2 vieta Adas Pesliokas 

 

                                               

SPORTINIAI PASIEKIMAI (2019/20 m. m.) 

 

 

Sporto 

šaka 
Varžybų pavadinimas, užimta vieta 

Sportininko pavardė, 

komanda 
NŠ mokytojas 

Rankinis 

LR vaikų U-10 rankinio MINI rankinio 

čempionatas, 2 vieta 

2010 m. g.  

berniukų komanda 

M.Žala 

LR vaikų U-12  rankinio čempionatas, 1-2 

vieta 

2008/09 m. g. berniukų 

komanda 

R.Bimbirienė 

 

LR jaunių U-17 rankinio čempionatas,  5-

8 vieta 

2004/05 m. g.  

vaikinų komanda 

LR jaunių U-19 rankinio čempionatas,  3-

5 vieta 

2002/03 m. g. vaikinų 

komanda 

LRF Taurė U-19, 2 vieta  
2002/03 m. g. vaikinų 

komanda 

Tenisas 

Teniso erdvės U-12 taurė 2019 turnyras, 

pateko į pusfinalį 
Aistis Kiaunė  

A.Šėža 

Teniso erdvės U-12 taurė 2019 turnyras, Kornelija Pumputytė 



pateko į pusfinalį 

Kviečiamas į Nacionalinė treniruočių 

stovyklas 

Kevinas Pumputis, 

Aistis Kiaunė 

Teniso turnyras „Klaipėdos taurė-2020“ , 

7 vieta 
Aistis Kiaunė 

Teniso erdvės U-12 taurė 2020 turnyras, 6 

vieta 
Kevinas Pumputis 

 

III. 2018 – 2020 METŲ STATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

                

Įgyvendinant 2018 – 2020 m. Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro strateginį planą, 

buvo siekta vieno strateginio tikslo  – sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, 

ieškoti talentingų sportininkų. Šiam tikslui pasiekti, buvo numatyta papildomi tikslai, uždaviniai ir 

priemonės. 

Tikslai: 

1. Plėtoti kūno kultūrą ir sportą visiems  

Užsibrėžtą tikslą pavyko įgyvendinti iš dalies, nes Sporto  centrą lankančių mokinių 

skaičius ir sportinių grupių skaičius sumažėjo. Buvo komplektuojamos gabių vaikų rankinio, 

krepšinio, teniso sportinės grupės tačiau dziudo – sambo imtynių sportinė grupė nesusirinko. Naujų 

sporto šakų nebuvo įdiegtą, kas ir įtakojo sportuojančių mokinių mažėjimą.  

Visi sportuojantys mokiniai buvo rengiami, treniruojami pagal sporto šakų programas, 

sportininkams ir komandoms buvo sudaromos optimalios sąlygos dalyvauti jų pasirengimo lygį 

atitinkančiose sporto varžybose, žaidynėse, stovyklose. Iš dalies aprūpinti sportiniu inventoriumi, 

sportinėmis treniruočių ir reprezentacinėmis aprangomis. Visiems kviestiems sportininkams buvo 

sudaromos galimybės dalyvauti jų amžiaus grupių Lietuvos rinktinėse. Neformaliojo švietimo 

mokytojams buvo sudarytos sąlygos profesiniam tobulėjimui.  

Rengtos populiarių sporto šakų mokinių žaidynių varžybos pagal mokyklų galimybes 

ir pageidavimus. Koordinuojamas  savivaldybės mokyklų komandų ir sportininkų dalyvavimas 

Lietuvos mokinių žaidynėse, vykdomos sporto šakų zoninės, tarpzoninės varžybos.  Vykdomos ir 

koordinuojamos kitų projektų, akcijų, lygų varžybos, konkursai (Seniūnijų mokyklų futbolo 

žaidynės „Golas“, Juventus krepšinio lyga, „Sportiškiausia mokykla“ ir kiti sporto renginiai 

mokiniams). 

Užtikrintas kasmetinių (tradicinių) sporto renginių, varžybų organizavimas ir 

finansavimas. Populiarius, tradiciniai sporto renginiai, varžybos, turnyrai, žaidynės, šventės 

(krepšinio, futbolo, teniso, rankinio, bėgimo, tinklinio, orientavimosi sporto  ir kt. varžybos, 

seniūnijų, mokytojų sporto žaidynės, akcijos) buvo organizuotos kartu su partneriais, sporto klubais, 

lygomis, bendruomenėmis. Sudaromos palankios sąlygos savarankiškai sporto mėgėjų 

savirealizacijai lauko sporto aikštelėse,  išnuomojamos sporto salės mėgėjiškam krepšinio, futbolo, 



teniso, kitų sporto šakų žaidimui ir treniruotėms. Sporto klubams organizuotų sporto varžybų, 

priemonių vykdymui suteiktos sporto salės.  

2. Plėtoti sporto infrastruktūrą. 

Siekiant įgyvendinti šį tikslą ir iškeltus uždavinius, buvo užtikrinamas sporto centro 

administracijos, bazės aptarnaujančių darbuotojų samdymas ir aprūpinimas. Sporto centro sporto 

bazių išlaikymas ir aptarnavimas, aprūpinimas resursais: šiluma, vanduo, elektros energija, ryšiai, 

eksploatacinės medžiagos, einamieji remontai, speciali technika ir įranga stadiono priežiūrai, kitos 

būtinos priemonės. Rekonstruotas ir renovuotas miesto stadionas su infrastruktūra, įrengtas dviračių 

– riedučių aikštynas, sudarytos ženkliai geresnės sąlygos jaunų sportininkų ugdymui, mokinių, 

sporto mėgėjų sportavimui. Atliktas Molėtų baseino investicinio projekto atnaujinimas/tikslinimas, 

atlikti reikalingi projektavimo darbai. 

  Negavus finansavimo, nepavyko modernizuoti sporto informavimo priemonių, įsigyti 

papildomų kilnojamų tribūnų žiūrovams, atnaujinti sporto salės grindų ir sienų dangos. 

 

IV. VIDAUS VEIKSNIŲ ANALIZĖ 

 

Molėtų sporto centras vykdo pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo 

tobulinimo programas. Šiuo metu suburta 14 grupių: 3 grupės mišrios (berniukai ir mergaitės, 

įvairaus amžiaus), 4 grupės sudarytos iš 3-4 amžiaus grupių moksleivių, 7 grupės sudarytos iš 

dviejų amžiaus grupių moksleivių. Centre dirba 20 darbuotojų: 7 mokytojai (iš jų 3 dirba pilnu 

krūviu, 4 dirba su 1-2 grupėmis), kiti 13 darbuotojų administracijos ir aptarnaujantis personalas. 

 

MOKINIAI IR JŲ SKAIČIAUS KAITA 

 

 
Sporto 

šaka 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Mokinių Grupių Mokinių Grupių Mokinių Grupių Mokinių Grupių Mokinių Grupių 

Rankinis 110 7 119 6 102 6 119 7 120 7 

Krepšinis 67 4 79 4 59 4 56 4 62 4 

Imtynės 25 2 39 2 15 1 13 1   

Tenisas 32 3 33 3 24 3 25 3 26 3 

IŠ VISO: 234 16 270 15 201 14 213 15 208  14 

 

 

 

 

 

 

  

 

MOKYTOJAI 

                                       



Kvalifikacinė kategorija Mokytojų skaičius 

Mokytojai 3 

Vyresnysis  mokytojas 1 

Mokytojas metodininkas 2 

Mokytojas Ekspertas 1 

Iš viso mokytojų: 7 

Amžius metais Mokytojų skaičius 

28-30 1 

31-35 1 

36-51 1 

51-55 1 

56-60 1 

60 ir vyresni 2 

Iš viso mokytojų: 7 

                                              

Visi centro mokytojai turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą išskyrus vieną, kuris šiuo metu 

studijuoja. Pagal kvalifikacines kategorijas mokytojai skirstomi taip: mokytojai – 42 %, vyresnieji 

mokytojai – 15 %, mokytojai metodininkai – 28 %, mokytojai ekspertai – 15 %. Pagal pedagoginio 

darbo stažą mokytojai, turintys virš 30 metų pedagoginio darbo stažą, sudaro 60 %, o mokytojai, 

turintys 1-4 metų pedagoginio darbo stažą, – 40 % bendro centro mokytojų skaičiaus. Centro 

mokytojų amžiaus vidurkis yra 47 metai.  

 

ADMINISTRACIJA 

 

 

Pareigybė Skaičius 

Direktorius 1 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  1 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 

Metodininkas 1 

Sekretorė 1 

Sveikatos priežiūros specialistė 1 

Iš viso: 6 

 

APTARNAUJANTIS PERSONALAS 

 

 
Pareigybė Skaičius 

Autobuso vairuotojas 1 

Budėtojas, pastatų priežiūros darbininkas 1 

Valytojos 5 

Elektrikas 1 

Kiemsargis 1 

Iš viso: 9 

 

SPORTO BAZĖ 

 
Rodiklis Rodiklio reikšmė ir paaiškinimas 

Administracinis pastatas,  Ąžuolų g. 10, Pastatytas 2008 m. , bendras plotas - 292,76 m
2
. Geros 



Molėtai 
Turtas perduotas patikėjimo teise 

Savivaldybės tarybos sprendimu 2008-02-

14 Nr. B1-42. Priėmimo – perdavimo aktu 

2008-03-15 Nr. F23-1. 

būklės, atitinkantis higienos normas.  

Sporto arena,  Ąžuolų g. 10, Molėtai  
Turtas perduotas patikėjimo teise 

Savivaldybės tarybos sprendimu 2008-02-

14 Nr. B1-42. Priėmimo – perdavimo aktu 

2008-03-15 Nr. F23-1. 

Pastatyta 2008 m., pritaikyta neįgaliesiems, sporto salės 

žaidybinis plotas – 925,54 m
2
, 250 stacionarių žiūrovų 

vietų tribūnų plotas -185,31m
2
. Galimas krepšinio, 

rankinio, salės futbolo, teniso, grindų riedulio, tinklinio, 

pramoginių šokių ir kitų sporto šakų priemonių 

vykdymas. Geros sąlygos sportuojantiems ir sporto 

vadybininkams, renginių vykdytojams, atitinka higienos 

reikalavimus. 

Sporto salė, Statybininkų g. 9-2, Molėtai 

(unikalus Nr. 4400-2963-7023:2920) 

Turtas perduotas patikėjimo teise 

Savivaldybės tarybos sprendimu 2015-11-

17 Nr. B1-254. Priėmimo – perdavimo aktu 

2015-12-23 Nr. NT(PAT)-(2015)-1. 

Pastatyta 1970 m., renovuota 2015 m., pritaikyta 

neįgaliesiems, sporto salės bendras plotas – 1074,62 m
2
, 

žaidybinis plotas - 818,41m
2
, žiūrovams įrengtas 

balkonas – 62,1 m
2, 

, 2 persirengimo kambariai ir 2 

dušinės. Sporto salė naudojama SC auklėtinių pratyboms 

ir varžyboms, sporto klubų pratyboms ir renginiams, 

mokinių varžyboms. Įrengtos ir veikia būtinos 

aptarnavimo sistemos, salės būklė gera ir atitinkanti 

higienos normas.  

Treniruoklių ir imtynių salė, Jaunimo g. 

1, Molėtai (unikalus Nr. 6294-0001-4034) 

Turtas perduotas patikėjimo teise 

Savivaldybės tarybos sprendimu 2017-05-

25 Nr. B1-107. Priėmimo – perdavimo aktu 

2017-05-26 Nr. F23-1. 

Perduota 2017 m., bendras plotas – 262,46 m
2
, 

nepritaikyta neįgaliesiems, imtynių salė – 100 m
2
 

imtynių kilimas (tatamis). Naudojasi SC auklėtiniai, 

mokyklų mokiniai, klubai, neformalaus ugdymo grupės. 

Būklė gera, atitinka higienos normas. 

Stadionas, Kreivoji g. 3, Molėtai 

(unikalus Nr. 4400-1588-3757) 

Turtas perduotas patikėjimo teise 

Savivaldybės tarybos sprendimu 2014-12-

18 Nr. B1-210. Priėmimo – perdavimo aktu 

2014-12-31 Nr. F23-19. 

Renovuotas 2017 m., bendras plotas – 12884,0 m
2
, 

pritaikytas neįgaliesiems (įrengtas neįgaliųjų pandusas), 

futbolo aikštė – veja, natūrali žolė, su įrengta laistymo 

sistema (68x105 m.) – 8062,0 m
2
, bėgimo takai (4x400 

m. ir 6x100 m.) – 2574,0 m
2
, dengta žiūrovų tribūna – 

200 vietų. Stadionu naudojasi SC auklėtiniai, sporto 

klubai treniruotėms ir varžyboms, mokyklos kūno 

kultūros pamokoms, moksleivių varžyboms, policijos ir 

PGT pareigūnai fizinės parengties patikrinimams, 

bėgimo mėgėjai ir kiti rajono sporto bendruomenės 

nariai.  Stadionas geros būklės. 

Teniso kortai (lauko teniso aikštelė), 

Kreivoji g. 3, Molėtai (unikalus Nr. 

4400-3101-4260) 

Turtas perduotas patikėjimo teise 

Savivaldybės tarybos sprendimu 2014-12-

18 Nr. B1-210. Priėmimo – perdavimo aktu 

2014-12-30 Nr. NT(PAT)-(2014)-4. 

Pastatyti 2014 m., 2 (23,77 m x 10,97 m). Lauko teniso 

aikštelės, su vielos tinklo atitvaru, užrakinami vartai, 

apšvietimas, 2 suoliukai poilsiui, 2 skėčiai nuo saulės. 

Aikštynu naudojasi SC auklėtiniai, teniso klubai, teniso 

mėgėjai. Teniso aikštės geros būklės. 

Padėlio (meksikietiško teniso) aikštelės, 

Kreivoji g. 3, Molėtai (unikalus Nr. 

4400-3101-4305 ir Nr. 4400-3101-4316) 

Turtas perduotas patikėjimo teise 

Savivaldybės tarybos sprendimu 2014-12-

18 Nr. B1-210. Priėmimo – perdavimo aktu 

2014-12-30 Nr. NT(PAT)-(2014)-4. 

Pastatyta 2014 m., 2 (20 m x 10 m.) padėlio teniso 

aikštelės, grūdinto stiklo sienos. Apšvietimas. Padėlio 

aikštelės geros būklės.   

Automobilių stovėjimo aikštelė, Ąžuolų 

g. 10, Molėtai (unikalus Nr. 4400-3101-

4227) 

Turtas perduotas patikėjimo teise 

Įrengta 2014 m., plotas – apie 600? m
2
. Galima parkuoti 

iki 50 automobilių. Būklė gera. 



Savivaldybės tarybos sprendimu 2014-12-

18 Nr. B1-210. Priėmimo – perdavimo aktu 

2014-12-30 Nr. NT(PAT)-(2014)-4. 

Mokyklinis autobusas, id. Nr. 

ZCFC350A205050954  

Turtas perduotas patikėjimo teise 

Savivaldybės tarybos sprendimu 2019-06-

13 Nr. B1-137. Priėmimo – perdavimo aktu 

2019-07-15 Nr. L-113. 

Perduotas savivaldybės 2019 m., IVECO DAILY/ 

50C15, pagamintas 2015 m., valst. Nr. HZV 137, 19 s/v. 

Būklė gera. 

 

BIUDŽETAS 

 

Biudžeto išlaidos 2017 2018 2019 2020 

Bendra biudžeto sąmatos išlaidų suma tūkst. eur. 237 240,8 306,2 265,2 

Iš jų:     

Išlaidos darbo užmokesčiui, soc. draudimas 175,8 181,8 203 199,6 

Išlaidos ugdymui (spec.l.) 6,3 9,8 7,9 10 

Išlaidos ūkio išlaikymui (komunalinės, transporto, 

ryšio, ūkinės išlaidos) 
49,9 44,2 46,9 55,6 

Ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui 5 5 48,4 0 

 

 

V. DABARTINĖ CENTRO SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

Siekdami teikti kuo kokybiškesnes paslaugas, Molėtų krašto gyventojams, Sporto 

centro administracija 2020-05-06 inicijavo apklausą apie Molėtų sporto centro veiklą. Prašėme, kad  

Molėtų krašto bendruomenė, išreikštų savo nuomonę apie teikiamų paslaugų kokybę bei galimų 

veiklų plėtrą. Darbo grupė, įvertinusi šios apklausos duomenis, išanalizavusi esamą padėtį Sporto 

centre išskyrė šias pagrindines Sporto centro Stiprybes, Silpnybes, Galimybes, Grėsmes.   

 

 

STIPRYBĖS 

-Gera sporto infrastruktūra, bazė. 

-Sporto centro auklėtiniai atstovauja įvairaus amžiaus Lietuvos Rankinio rinktines. 

-Turime tradicinius sporto renginius. 

-Gera sporto centro veiklos informacijos sklaida 

-Diegiama ir naudojama  informacinės technologijos 

-Sudarytos sąlygos mokytojų profesiniam tobulėjimui, kūrybiškam darbui, tobulinti kvalifikaciją, 

skleisti pedagoginio darbo patirtį. 

-Ilgametė mokytojų darbo patirtis 

-Jaunų mokytojų energingumas, žingeidumas. 



-Bendro ugdymo mokykloms teikiama metodinė ir organizacinė pagalba. 

SILPNYBĖS 

-Blogas sporto centro darbuotojų mikroklimatas. 

-Didelė vaikų lankančių ugdymo programas kaita. 

-Nėra pritaikytos pavėžėjimo sistemos,  kaimiškose vietovėse gyvenantiems mokiniams. 

-Nepakankamas sportuojančių merginų skaičius. 

-Dalies tėvų abejingumas mokinių ugdymuisi bei mažas dalyvavimas bendruomenės gyvenime. 

-Dalies mokytojų abejingumas Sporto centro paslaugų kokybės didinimui. 

-Nepakankamai efektyvi ugdymo proceso stebėsena.  

-Nėra dėmesio priešmokyklinio, ikimokyklinio  ir suaugusių neformalaus švietimo. 

-Nepakankamas bendradarbiavimas su mokiniais jų tėvais (Globėjais). 

-Trūksta naujų sporto renginių visiems.  

-Didesnė darbo užmokesčio fondo dalis skiriama aptarnaujančiam personalui. 

Nedidelė siūlomų sporto šakų pasiūla. 

GALIMYBĖS 

-Teikti komercines paslaugas išnaudojant turimą sporto bazės potencialą, siekiant pritraukti lėšų. 

-Turtinti, modernizuoti, plėsti sporto bazę, skatinant fizinio aktyvumo plėtrą. 

-Neformalaus ugdymo programų plėtra. 

-Skatinti savanorystę, būti savanorius priimančia organizacija. 

-Dalyvauti rajono, šalies, ES projektuose, konkursuose, programose siekiant pritraukti lėšų. 

-Plėtoti bendradarbiavimą su mokinių tėvais, ieškoti įvairesnių bendravimo su jais būdų ir formų, 

sėkmingai derinti Sporto centro, mokinių bei mokinių tėvų interesus gerinant ugdymo kokybę. 

-Tobulinti Sporto centro veiklos informacijos sklaidą. 

-Organizuoti apklausas apie sporto centro teikiamų paslaugų kokybę. 

-Sukurti mokytojų, gabių sportininkų skatinimo sistemą. 

-Formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į sveikatą, kaip didžiausią vertybę, kūno kultūros  

priemonėmis didinti gyventojų fizinį aktyvumą. 

GRĖSMĖS 

-Bendravimo, bendradarbiavimo stoka sporto centro darbuotojų tarpe, neleis pasiekti bendrų tikslų. 

-Nenoras ieškoti ir diegti patrauklesnių, originalesnių, šiuolaikiškų ugdymo metodų. 

-Mokytojų kontingentas sensta, jaunų mokytojų norinčiu dirbti nedaug.  

-Mažėjantis mokinių skaičius. 

-Prastėjantys mokinių sveikatos rodikliai. 

-Mokiniai renkasi kitas sporto paslaugų teikimo organizacijas. 

-Atsainus tėvų (globėjų), mokinių  požiūris į sportą. 



-Nesportuojanti Molėtų krašto bendruomenė. 

 

VI. SPORTO CENTRO VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS 

Vizija – Besimokantis, nuolatos atsinaujinantis vaikų ir bendruomenės poreikius tenkinantis Sporto 

centras.  

Misija – Užtikrinti Molėtų rajono savivaldybės deleguotų funkcijų vykdymą. Padėti bendruomenės 

nariams tenkinti ir plėtoti sveikos gyvensenos poreikius. Sportinio ugdymo pagalba, ugdyti vaikų 

kompetencijas, padedančias tapti konkurencingais visuomenės nariais. 

Vertybės: 

Sąžiningumas.  

Pagarba. 

Profesionalumas. 

Atvirumas. 

Tradicijų laikymasis. 

Prioritetiniai tikslai 

I. Gerinti neformaliojo švietimo paslaugų kokybė. 

II. Didinti  neformaliojo švietimo paslaugų prienamumą ir įvairovę. 

III. Stiprinti bendradarbiavimą. 

 

 

 

 

 

 

VII. STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA 

 

 

1. Tikslas. Gerinti neformaliojo švietimo paslaugų kokybę. 

1.1. Uždavinys. Tobulinti personalo dalykines kompetencijas, turtinti sporto bazę. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Atsakingas 

Mokytojų veiklos savianalizės 

anketos paruošimas 

Parengta mokytojų savianalizės 

anketa. 

Savianalizė vykdoma 1 kartus per 

metus. 

2020-2021 m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Mokytojų taryba 

Mokytojų ir darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo programa 
Parengta ir vykdoma programa. 2020-2021 m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Mokytojų taryba 

Mokytojų patirties sklaidos 

organizavimas 

Kasmet, kiekvienas mokytojas po 1 

kartą. 
Nuo 2021 m. Direktorius 

Tinklų nuo vėjo teniso kortuose Uždėti tinklai. 2020 m. Direktorius 



įrengimas 

Papildomų krepšių sporto salėje 

įrengimas 
Įrengti 4 krepšiai. 2020-2023 m. Direktorius 

Paplūdimio aikštelės įrengimas Įrengta aikštelė. 2020-2023 m. Direktorius 

1.2. Uždavinys. Tobulinti ugdymo proceso organizavimo kokybę. 

Vykdyti sporto centro veiklos 

kokybės įsivertinimą 
Įvykdytas įsivertinimas. 

Kiekvienų 

mokslo metų 

pabaigoje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Vykdyti teikiamų paslaugų 

kokybės tyrimą 
Įvykdytas tyrimas. 

2020, 2023 m. 
Direktorius 

Vykdyti ugdymo proceso 

stebėseną ir analizę 

Vykdoma stebėsena, analizuojamas 

ugdymo procesas. 

2-3 kartus per 

mokslo metus 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Tobulinti veiklos apžvalgas Sukurta anketa. 

 

2020 m. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Parengti inventoriaus įsigijimo 

planą 
Parengtas planas. 

2020-2023 m. Pavaduotoja 

ugdymui  

Įdiegti E-dienyną Įdiegtas E-dienynas.  2020 m.  

Ruošti sporto šakų teisėjus 
Kiekvienais metais po 2 naujus, 

kiekvienos sporto šakos teisėjus. 

2020-2023 m. 
Mokytojai 

1.3. Uždavinys. Siekti aukšto sportinio meistriškumo. 

Organizuoti sporto šakų 

turnyrus, draugiškas varžybas. 

Kiekvienais metais  

surengta 20 draugiškų varžybų. 
2020-2023 m. 

Metodininkas, 

Mokytojai 

Dalyvauti šalies vaikų jaunučių, 

jaunių jaunimo čempionatuose, 

turnyruose, tarptautinėse 

varžybose 

Kiekvienais mokslo metais, 

dalyvauta Lietuvos vaikų, jaunučių, 

jaunių, jaunimo, 

pirmenybėse, turnyruose bei 

čempionatuose. 

2020-2023 m. Mokytojai 

Deleguoti geriausius Sporto 

centro auklėtinius į rinktines, 

kitų sporto klubų žaidžiančių 

aukštesniame lygyje sudėtis ar 

komandas.  

Kiekvienais mokslo metais, 

deleguoti visi kandidatai. 

 

2020-2023 m. Mokytojai 

Planų individualizavimas 

Kiekvienais mokslo metais, 

parengiami planai geriausiems 

sportininkams. 

2020-2023 m. Mokytojai 

2. Tikslas. Gerinti neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą. 

2.1. Uždavinys.  Neformaliojo ugdymo plėtra.  

Priemonės Pasiekimo indikatorius 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Atsakingas 

Plėsti pasirenkamų neformaliojo 

ugdymo sporto šakų pasiūlą. 

Įdiegtos naujų sporto šakų ugdymo 

programos. 
2020-2023 m. Direktorius 

Vykdyti neformalųjį iki 

mokyklinį ir prieš mokyklinį 

ugdymą 

Pradėta vykdyti  ikimokyklinio ir 

prieš mokyklinio ugdymo 

programos. 

2021 m.  Direktorius 

Vykdyti suaugusiųjų 

neformalųjį ugdymą 

Pradėta vykdyti suaugusių 

neformaliojo ugdymo programa. 
2020 m.  Direktorius 

2.2. Uždavinys. Tradicinių ir naujų sporto renginių organizavimas. 

Organizuoti tradicinius sporto 

renginius 

Kiekvienais metais organizuota: 

Molėtų r. vyrų krepšinio 

pirmenybės; 

“Vilnies” krepšinio turnyras; 

Tarptautinis rankinio turnyras 

“Pavasaris”; 

Molėtų vyrų rankinio pirmenybės; 

2020-2023 m.  

 

Metodininkas, 

mokytojai 



 

 

VII. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

Seniūnijų žaidynės; 

Moksleivių žaidynės; 

Vaikų vasaros stovyklos. 

Organizuoti naujus sporto 

renginius visuomenei 

Kiekvienais metais organizuota: 

Masinio bėgimo renginys; 

Molėtų r. krepšinio 3x3 vasaros 

čempionatas; 

Atviros teniso dienos; 

Atviros sporto dienos. 

2020-2023 m.  

 

Direktorius, 

Metodininkas, 

2.3. Uždavinys. Tobulinti Sporto centro įvaizdį. 

Sukurti naują internetinę 

svetainę 

Sukurta, nuolat atnaujinama 

internetinė svetainė. 
2020-2023 m. 

Svetainės 

administratorius 

Skleisti informaciją 

socialiniuose tinkluose 

Nuolat skelbiame apie sporto centro 

veiklą. 
2020-2023 m. 

Svetainės 

administratorius 

Skleisti viešąją reklamą, mieste 
Informuojame apie didžiausius 

sporto renginius. 
2020-2023 m. 

Svetainės 

administratorius 

Skleisti informaciją Molėtų r. 

žiniasklaidoje 

Nuolatinis informacijos pateikimas  

žiniasklaidai. 
2020-2023 m. 

Svetainės 

administratorius 

3. Tikslas. Bendradarbiavimas 

3.1. Uždavinys.  Glaudus bendradarbiavimas su auklėtinių tėvais (globėjais) 

Priemonės Pasiekimo indikatorius 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Atsakingas 

Įtraukti į Sporto centro 

sprendimų priėmimą, renginių 

organizavimą  

Tėvai (globėjai) dalyvauta Sporto 

centro tarybos veikloje. 

Kasmet, surengta 2 bendri 

renginiai. 

2020-2023 m. 
Direktorius 

Tėvai (globėjai) 

Reguliarūs neformaliojo 

švietimo mokytojo ir vaikų 

ugdymo pasiekimų aptarimai 

Kasmet, 2 kartus aptariami vaikų 

ugdymosi pasiekimai. 

2020-2023 m. 
Mokytojai 

Tėvai (globėjai) 

Įtraukti į savanorystę 
Savanoriauja ne mažiau kaip 5 

tėvai. 

2020-2023 m. Sporto centro 

administracija 

3.2. Uždavinys. Glaudus bendradarbiavimas su bendruomenė (mokytojai, vaikai, sporto visuomenė, 

gyventojai, institucijos ir t.t.) 

Sporto centro personalo 

motyvavimo (komandos 

formavimo) renginiai  

Kasmet surengta 2 renginiai. 2020-2023 m. Direktorius 

Organizuoti tradiciniai renginiai 

bendruomenei 

Organizuoti 2-3 renginiai per 

metus. 

2020-2023 m. 
Metodininkas  

Suburti sporto centro ALUMNI 

klubą 

Registruoti ne mažiau kaip 100 

buvusių SC auklėtinių. 
2021 m. Sekretorė 

3.3. Uždavinys. Glaudus bendradarbiavimas su Sporto organizacijomis, federacijomis, LTOK. 

Įstoti į Sporto centre 

kultivuojamų sporto šakų 

federacijas. 

Esame visų federacijų nariais. 2020-2023 m. Direktorius 

Teikti sporto stovyklų paslaugas 

Sukurtas paslaugų katalogas, 

informuota 100 ir daugiau sporto 

organizacijų ir federacijos. 

 

2020-2023 m. Sekretorė 

Prisidėti, prie sporto federacijų 

renginių organizavimo Molėtų 

r.  

Kasmet organizuojama 3 renginiai. 2020-2023 m. Direktorius  



Strateginio plano koregavimas atliekamas pasibaigus kalendoriniams metams – 

kiekvienų metų sausio mėnesį. Strateginio plano įgyvendinimo ataskaita pateikiama pasibaigus 

plano vykdymo laikotarpiui 2022 metų gruodžio mėnesį Sporto centro tarybos posėdyje. 

Sporto centro direktorius stebi ir vertina, ar centras efektyviai įgyvendina strateginius 

tikslus, uždavinius, ar pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai vykdo pavestus uždavinius, ar 

vykdomos priemonės yra efektyvios, ar tinkamai, skaidriai planuojamos bei naudojamos lėšos. 

 


