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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 centro 2021 metų veiklos planas parengtas remiantis: 

- Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

- Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro nuostatais; 

- Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro 2020-2022 metų strateginiu veiklos planu. 

 

II 2019-2020 M. M. VEIKLOS APŽVALGA 

 

2019 – 2020 m. m. Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro programa, buvo patvirtinta 

2019-12-27 įsakymu Nr. V1-122. Nuo 2020 m. sausio 2 dienos Molėtų r. kūno kultūros ir sporto 

centro direktoriaus pareigas pradėjo vykdyti naujas vadovas Mindaugas Kildišius. Įgyvendinant 

patvirtintą programą buvo siekta trijų pagrindinių prioritetinių veiklos krypčių, tai: neformalusis 

papildomas sportinis mokinių ugdymas; bendrojo lavinimo mokyklų mokinių sporto renginių, 

varžybų organizavimas ir vykdymas; rajono įvairių sporto šakų mėgėjų veiklos koordinavimas ir 

renginių organizavimas.   

Atsižvelgiant, kad 2020-07-29 buvo patvirtintas naujas 2020-2022 m. Molėtų r. kūno 

kultūros ir sporto centro strateginis planas, prie numatytų užduočių, vykdėme ir strateginiame plane 

numatytus prioritetinius tikslus ir veiklos priemones šiems tikslams pasiekti. 

2020 metų pradžioje Molėtų sporto centre dirbo 20 darbuotojų, iš jų: 6 administracijos 

darbuotojai, 5 neformaliojo švietimo mokytojai (2 administracijos darbuotojai taip pat dirba ir 

mokytojais), 9 – ūkinės dalies personalas. Molėtų sporto centras vykdė krepšinio, rankinio ir teniso 

sporto šakų ugdymo programas, sukomplektuotos 14 grupių, sporto pratybas lankė 200 mokinių.  

Metų eigoje, buvo atsisakyta vairuotojo, elektriko, šilumos priežiūros specialistų etatų. Šias 

paslaugas perkame iš rinkos dalyvių. Nuo naujų mokslo metų pradžios, Molėtų sporto centre 

pradėjo dirbti du nauji neformaliojo švietimo mokytojai. Sukūrėme naujų sporto šakų - aerobinės 

gimnastikos ir lengvosios atletikos sportinio ugdymo programas. Sukomplektavome tris papildomas 



grupes. Metų pabaigoje sporto centre veikė 18 grupių, kurias lankė 269 moksleiviai, iš jų 115 

mergaičių. Vienos krepšinio grupės užsiėmimai vykdomi Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazijos 

patalpose. Iš visų sporto centro moksleivių, 68 (t.y. 32%) moksleiviai gyvena Molėtų r.. Vykdome 5 

sporto šakų sportininkų ugdymo programas: rankininkų – 7, krepšininkų – 5, lengvosios atletikos – 

1, tenisininkų – 3, aerobines gimnastikos – 2. Šiuo metu Molėtų sporto centre dirba 20 darbuotojų: 

administracijoje 6, neformaliojo švietimo mokytojų 7 ( 2 mokytojai dirba ir administracijos 

darbuotojais), 7 ūkinės dalies personalas.  

Sporto šaka 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2021 m.  

Mokinių Grupių Mokinių Grupių Mokinių Grupių Mokinių Grupių 

Rankinis 102 6 119 7 120 7 130 7 

Krepšinis 59 4 56 4 62 4 72 5 

Imtynės 15 1 13 1     

Tenisas 24 3 25 3 26 3 30 3 

Lengvoji atletika       11 1 

Aerobinė gimnastika       26 2 

IŠ VISO: 201 14 213 15 208  14 269 18 

 

2020 m. pradžioje buvo atliktas Molėtų sporto centro veiklos vidaus auditas, kurį 

atliko Molėtų r. savivaldybės centralizuotas audito skyrius. Molėtų sporto centro veiklos vidaus 

audito rekomendacijų plano įgyvendinimo ataskaita buvo pateikta 2020 m. gruodžio 1d.  

 Neformalusis vaikų švietimas 

Visų sporto šakų sportinio ugdymo grupės savo veiklą vykdė vadovaudamiesi Molėtų 

sporto centro ugdymo planu ir savo grupės ugdymo programa. Nuo metų pradžios mokėmės dirbti 

su elektroniniu sporto centro dienynu, o nuo mokslo metų pradžios sportinio ugdymo apskaitą 

vykdome e-dienyno pagalba.  

Krepšinio sporto šakos grupės mokiniai dalyvavo Lietuvos moksleivių krepšinio lygos 

organizuojamuose čempionatuose, medalių savo amžiaus grupėse nelaimėjo. 

Rankinio sporto šakos grupės mokiniai dalyvavo Lietuvos rankinio federacijos organizuojamose 

įvairaus amžiaus vaikų čempionatuose. U-12 rankinio čempionate Molėtų SC berniukų komanda 

iškovojo 1 vietą, „Mini “ rankinio čempionate U-10 berniukų komanda iškovojo 2 vietą, LRF taurės 

turnyre U-18 komanda iškovojo 2 vietą. Į įvairaus amžiaus Lietuvos rankinio rinktinės stovyklas 

buvo kviečiamos 3 Sporto centro merginos ir  2 vaikinai. 

Teniso sporto šakos grupės 2 mokiniai dalyvavo nacionalinėje treniruočių stovykloje. 

 

 



Paskelbtas karantinas dėl Covid-19 pandemijos Lietuvos Respublikos teritorijoje, 

sutrukdė tinkamai vykdyti kontaktines treniruotes ir tinkamai pasiruošti planuotoms varžyboms. 

Sportinis ugdymas vyko nuotoliniu, kontaktiniu ir mišriu būdu. 2020 m. sporto varžybų 

kalendorius, buvo nuolat koreguojamas, stabdomas ir vėl tęsiamas. 

Nuo 2020-09-02 vykdome 3 sporto šakų (krepšinio, rankinio, fitness-aerobikos) vaikų 

ir suaugusių fizinio aktyvumo užsiėmimus. Sukomplektuota 6 grupės, viena krepšinio grupė veiklą 

vykdo Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazijoje. Iš viso sporto centro fizinio aktyvumo pratybas 

lanko 105 vaikai ir suaugusieji. 

Neformaliojo švietimo mokytojai per 2020 m. tobulino savo specialiąsias ir 

bendrąsias kompetencijas, dalyvavo 35 seminaruose, kurių trukmė 310 val.. Vyko 6 mokytojų 

tarybos, 3 metodinės grupės posėdžiai. Organizavo sporto turnyrus, vaikų vasaros stovyklas. Visi 

neformaliojo švietimo mokytojai aprūpinti planšetiniais kompiuteriais su internetiniu ryšiu, 

sportiniu inventoriumi. Vasaros laiku, 3 neformaliojo švietimo mokytojai organizavo 7 vaikų 

vasaros stovyklas. Viena iš jų visiems Molėtų r. pradinukams. 

Renginiai 

Molėtų sporto centras organizavo tradicinius sporto renginius bendro lavinimo 

mokykloms ir Molėtų r. bendruomenei: 

- Lietuvos mokinių žaidynės, tarpzoninės krepšinio 3x3 varžybos, dalyvavo 6 vaikinų  ir 5 

merginų komandos iš Vilniaus, Panevėžio, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių, Molėtų r. 

mokyklų, viso 55 dalyviai; 

- Molėtų r. mokyklų žaidynės, stalo teniso ir smiginio varžybos, dalyvavo 6 vaikinų ir 4 

merginų komandos, viso 26 dalyviai; 

- Molėtų r. mokyklų žaidynės „Drąsūs, Stiprūs, Vikrūs“ varžybos, dalyvavo 4 komandos, 56 

dalyviai; 

- Molėtų r. moksleivių lengvosios atletikos pavasario kroso varžybos, dalyvavo 170 mokinių; 

- Molėtų r. pradinių klasių mokyklų krepšinio 3x3 varžybos, dalyvavo 6 komandos, 30 

dalyvių; 

- Molėtų rajono vyrų krepšinio pirmenybės, dalyvavo 12 komandų, 170 dalyvių; 

- Molėtų r. atvirasis rankinio čempionatas, dalyvavo 5 komandos, 60 dalyvių; 

- Molėtų r. XIII-osios seniūnijų sporto žaidynės, dalyvavo 5-kių seniūnijų komandos: Alanta, 

Giedraičiai, Suginčiai, Giedraičiai, Dubingiai, viso 104 dalyviai; 

- Mindūnų žiemos žūklės ir Užgavėnių šventė, organizuotos 5 sporto rungtys, 95 dalyviai; 

- XXIX – ais „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas, dalyvavo 11 komandų, 160 dalyvių. 

- Netradicinį ir naują renginį organizavome 2020 m. rugsėjo 26 d. “Be Actyve Night”, 

kuriame vyko krepšinio 3x3 turnyras, bėgimas “Molėtai Bėga 2020”, teniso turnyras, 



merginų futbolo turnyras, karate, aerobika, “Zumba”, linijinių šokių pasirodymai, 

sportiniame renginyje dalyvavo 342 dalyviai. 

- Kartu su VšĮ „Plento taurė”, organizavome Lietuvos dviračių plento “Molėtai – Ukmergė 

2020” varžybas.  

- Surengėme seminarą Molėtų r. mokytojams „Žmogaus anatomija, biomechanika ir 

treniravimo klaidos”. 

- Bendradarbiavome su Lietuvos rankinio trenerių asociacija organizuojant talentingų 

rankinio žaidėjų stovyklas „Rankinio mozaika“. Šiose stovyklose kvalifikaciją kėlė 3 mūsų 

rankinio treneriai, meistriškumą tobulino 3 mūsų moksleiviai. 

SC administravimas: 

- patvirtinti nauji Sporto centro nuostatai; 

- sukurtas naujas 2020-2022 m. strateginis planas; 

- atnaujinta ir sukurta naujų, 11 sporto centro veiklą reglamentuojančių tvarkos aprašų;  

- gauta akreditacija dėl jaunimo savanoriškos tarnybos; 

- parengtos 7 paraiškos projektiniam finansavimu gauti; 

- atliktas sporto centro veiklos kokybės įsivertinimas ir išorinis vertinimas; 

- atlikta sporto centro veiklos ir kokybės apklausa; 

- išleista 255 sporto centro direktoriaus įsakymai: 69 personalo klausimais, 72 komandiruočių 

klausimais, 114 veiklos klausimais; išsiųsta 131 raštas; sudarytos 25 turto nuomos sutartys; 

- vykdyti du konkursai į neformaliojo švietimo mokytojų pareigas;  

- sukurta nauja sporto centro  www.moletusportas.lt internetinė svetainė, veikia sporto centro 

„Facebook“ ir „Instagram“ platformos; 

- įdiegta elektroninė sporto bazių nuomos prieiga; 

- sukurta nauja krepšinio internetinė svetainė www.moletukrepsinis.lt su elektroniniu 

krepšinio protokolu; 

- paruoštas ir išplatintas (visoms Lietuvos sporto organizacijoms) Molėtų sporto centro 

teikiamų paslaugų katalogas;  

- vasaros laikotarpiu Molėtų sporto centro bazėje vyko Vilniaus miesto sporto organizacijų 

krepšinio ir futbolo sporto stovyklos; 

- organizuota Molėtų sporto centro darbuotojų vasaros iškyla su baidarėmis. 

SC viešinimas: 

- atnaujintas Molėtų sporto centro logotipas; 

- pastatytas reklaminis stovas šalia Molėtų sporto centro; 

http://www.moletusportas.lt/
http://www.moletukrepsinis.lt/


- Molėtų sportas Facebook paskyroje buvo skelbtos 334 naujienos; sukurti ir pasidalinti 85 

informaciniai plakatai, įkeltos 1242 nuotraukos iš Molėtų sporto centro renginių, tai pat  

įkelta 13 video įrašų; sukurti 3 video filmukai, „Instagram“ paskyroje įkelta 31 naujiena;  

- Molėtų krepšinis Facebook paskyroje paskelbta 120 naujienų; sukurti ir pasidalinti 42 

informaciniai plakatai, įkeltos 529 nuotraukos iš Molėtų sporto centro organizuojamų 

krepšinio rungtynių;   

- internatinėje svetainėje www.moletukrepsinis.lt  parašyti ir įkelti 13 informacinių straipsnių; 

pilnai suvesta Molėtų sporto centro vykdomų krepšinio čempionatų rungtynių statistika iš 53 

rungtynių; sukurta 170 žaidėjų  anketų.  

- interneto svetainėje www.moletusportas.lt parašyti ir paskelbti 46  informaciniai straipsniai; 

- sukurta  ir paskelbta 29 renginiai Molėtų sporto centro salėse; sukurti 53 vidiniai puslapiai, 

juose įkelti 48 „Word“ failai.  

- Molėtų krašto laikraštyje „Vilnis“ išspausdinti 39 straipsniai. 

SC sporto bazių priežiūra, atnaujinimas 

Nuolatos vykdomi Sporto salių priežiūros darbai: apšvietimas, vėdinimas. Sanitariniai 

mazgai veikia gerai. Turima infrastruktūra atitinka priešgaisrinius reikalavimus, atliktas 

priešgaisrinės tarnybos patikrinimas, įvertintas gerai. Sporto inventorius ir įranga nuolat prižiūrimi, 

yra saugūs.   

Stadiono priežiūra vykdoma nuolatos, trąšos išberiamos laiku, pagal „LinasAgro“ 

konsultantų rekomendacijas, grunto tyrimai atliekami kas antri metai, stadiono priežiūrai 

reikalingos įrangos ir technikos turime.  Stadiono laistymo sistemai reikalingas remontas. 

Darbuotojai aprūpinti darbo priemonėmis. Laiku ir pakankamai perkamos higienos  

bei valymo priemonės. Kabinetai erdvūs, apšviesti. Nuo metų pradžios patalpos nuolat 

dezinfekuojamos, skysčio, rankų dezinfekavimui, visada yra.     

Želdiniai laiku pjaunami. Statiniai nuolat apžiūrimi ir tvarkomi. Atlikti darbai: 

- pastatyti 3 vėliavų stiebai; 

- pakeistos visos sporto salės (Ąžuolų g. 10) apšvietimo lempos į modernias LED lempas, 

nudažytos sijos, pakeistos senos kėdės; 

- suremontuota sporto salės (Statybininkų g.9) vėdinimo sistemos oro paėmimo anga, 

nutinkuota ir nudažyta siena, padarytos dėžės sporto inventoriui susidėti; 

- atnaujinta teniso kortų siena, įdiegta elektroninė įėjimo/išėjimo spyna;  

- imtynių salė, perdaryta į universalią fitnes-aerobikos sporto salę;  

- nupirktas naujas sporto inventorius; 

- vykdėme ledo aikštelės priežiūrą. 

 



SC finansavimas 

Iš Molėtų r. savivaldybės biudžeto patvirtinta: 

- 2018 m. patvirtintas biudžetas 245,9 tūks. Eur.  

- 2019 m. patvirtintas biudžetas 310, 5 tūks. Eur. 

- 2020 m. patvirtintas biudžetas 265,2 tūks. Eur. 

SC projektai: 

2019 m. 

- Vaikų vasaros poilsio organizavimo 3 programos. Molėtų savivaldybė 2900,00 eur. 

- Gamtosauginis projektas „Mes rūšiuojam“, rinkta elektrotechnikos atliekos 3,66 eur. 

- Mobilus futbolo vartai. Lietuvos futbolo federacija 1120,00 eur. 

Projektų vertė 4023,66 eur. 

2020 m.  

- Įgyvendinamas Sporto rėmimo fondo finansuojamas projektas SRF-FAV-2020-1-0089 

“Fizinio aktyvumo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje, skatinant aerobikos ir fitneso, 

rankinio bei krepšinio sporto šakų masiškumą“. Projekto vertė 88143,20 eur. 

- Įgyvendintas projektas finansuojamas Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ „Be Actyve 

Night“ Projekto vertė 6153,40 eur. 

- Įgyvendinti 5 vasaros stovyklų projektai finansuojami Molėtų r. savivaldybės.  

Projektų vertė 13150,00 eur. 

Pajamos už paslaugas: 
- 2019 m. pajamas už paslaugas 11186,46 eur.; 

- 2020 m. pajamos už paslaugas 14539,00 eur.  

Parama: 
- 2019 m. parama sporto centrui 174,31 eur.  

- 2020 m. parama sporto centrui 2525,33 eur. 

 

II. SPORTO CENTRO STIPRYBĖS IR SPILNYBĖS 

 

Molėtų sporto centre 2020 m. lapkričio 10-11 d. vyko Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo 

kokybės išorinis vertinimas. Išorinio kokybės vertinimo metu, nustatytos stiprieji ir tobulintini 

Sporto centro veiklos rodikliai: 

Stiprieji veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai 

1. Asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu (2.) – aukštas lygis. 

2. Veiklų prieinamumas (5.) – aukštas lygis. 

3. Bendradarbiavimas ir bendravimas (8.) – aukštas lygis. 

4. Ugdymo individualizavimas (9.) – aukštas lygis. 

5. Fizinė ugdymo(si) aplinka ir priemonės (10.) – aukštas lygis. 



 

Tobulintini veiklos rodikliai ir / ar jų aspektai 

1. Teikėjas naudoja individualios vaiko pažangos, pasiekimų atpažinimo ir pažangos vertinimo 

sistemą (1.3.) – vidutiniškas lygis. 

2. Mokytojai tikslingai tobulina bendrąją ir specialiąją (dalykinę ir didaktinę) kompetencijas (4.2.) – 

vidutiniškas lygis. 

3. Įstaigoje darbuotojai jaučiasi gerai, mikroklimatas teigiamas (7.5.) – vidutiniškas lygis. 

 

III. 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. 

 

IV. SPORTO CENTRO PRIORITETINIAI TIKSLAI 

I. Gerinti neformaliojo švietimo paslaugų kokybę. 

II. Didinti  neformaliojo švietimo paslaugų prienamumą ir įvairovę. 

III. Stiprinti bendradarbiavimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII. 2021 M. VEIKLOS TIKSLAI 

 

 

1. Tikslas. Gerinti neformaliojo švietimo paslaugų kokybę. 

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

Priemonės, uždaviniui įgyvendinti Pasiekimo indikatorius 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Atsakingas 

Mokytojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa. Parengta ir vykdoma programa. Iki vasario 1 d. 
Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, mokytojų taryba. 
Kvalifikacijos kėlimo renginiai neformaliojo švietimo 

mokytojams. 

Organizuota ne mažiau kaip 2 seminarai 

pedagoginiam personalui. 
2021 m.   Direktorius. 

Kvalifikacijos kėlimas darbuotojams. 
Kiekvienas specialistas kėlė kvalifikaciją ne mažiau 

kaip 2 kartus per metus. 
2021 m.    Direktorius. 

NŠ mokytojų atestacijos programos vykdymas. Pagal kvalifikaciją atestuoti NŠ mokytojai.  2021 m.   Direktorius. 

Mokytojų veiklos savianalizės anketos paruošimas. 
Parengta mokytojų savianalizės anketa. 

Savianalizė vykdoma 1 kartą per metus. 

Iki kovo 31 d.  

Iki birželio 15 d.  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, mokytojų taryba. 

Mokytojų patirties sklaidos organizavimas. Kiekvienas mokytojas po 1 kartą per metus. 
Kiekvieną 

ketvirtį 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, mokytojų taryba. 
Tinklų nuo vėjo teniso kortuose įrengimas. Uždėti tinklai. Iki gegužės 1 d.  Direktorius. 

Papildomų krepšių sporto salėje (Ąžuolų g. 10) 

įrengimas. 
Įrengti 4 krepšiai. I ketvirtis Direktorius. 

Elektorinio sporto klasės įrengimas. Įrengta e-sporto klasė. I ketvirtis Direktorius. 

Stadiono priežiūra. 
Stadiono žolės trešimas ne mažiau kaip 3 kartus per 

metus, stadiono laistymo sistemos remontas. 
2021 m. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui. 

Užtikrinti saugias darbo ir sportavimo sąlygas. 
Stadiono ir teniso kortų naudojimo taisyklių 

iškabinimas. 
Iki gegužės 1 d.  

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui. 

Statinių ir teritorijų priežiūra. Maišytuvų keitimas  Iki vasario 1 d. 
Direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui. 

Priešgaisrinė sauga. 
Atlikta gesintuvų patikra 12 vnt.  

Gesinimo žarnų pervyniojimas 8 vnt.  
II ketvirtis 

Direktoriaus pavaduotojas 

ūkiui. 

1.2. Uždavinys. Tobulinti ugdymo proceso organizavimo kokybę. 

Vykdyti sporto centro veiklos kokybės įsivertinimą. Įvykdytas įsivertinimas. Iki liepos 1 d.  
Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. 



Sporto centro 2022 metų veiklos plano parengimas. Parengtas ir patvirtintas 2022 m. veiklos planas. Gruodžio mėn. Direktorius 

Mokinių ir mokytojų  registrų duomenų naujinimas. Pateikti nauji duomenys. Iki spalio 1d. 
Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

2021-2022 m. m. sportinio ugdymo plano rengimas. 
Patvirtintas 2021-2022 m. m. sportinio ugdymo 

planas. 

Iki rugpjūčio 1 

d. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Sportinių ugdymo grupių planų rengimas.  Patvirtinti sportinių ugdymo grupių planai. Iki rugsėjo 1 d. 
Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, mokytojai. 

Reguliarūs neformaliojo švietimo mokytojo ir vaikų 

ugdymo pasiekimų aptarimai. 
Du kartus aptariami vaikų ugdymosi pasiekimai. 

Pavasarį ir 

Rudenį. 

Mokytojai, tėvai (globėjai), 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. 

Mokinių sveikatos patikra. 

Visi mokiniai turi galiojanti sveikatos pažymėjimą. 

Iki spalio 1 d. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, sveikatos 

priežiūros specialistė. 

Mokiniai lankantys meistriškumo ugdymo ir 

tobulinimo grupes, sveikatos patikrą atlieka Vilniaus 

medicinos sporto centre. 

Paraiškų projektams, rengimas ir pateikimas  
Parengtos mažiausiai 2 paraiškos projektiniam 

finansavimui gauti. 
2021 m.  Direktorius. 

Sporto rėmimo fondo projekto SRF-FAV-2020-1-0089 

įgyvendinimas. 
Įgyvendinamos projekte numatytos veiklos. 2021 m.  Direktorius. 

Vykdyti ugdymo proceso stebėseną ir analizę. 
Vykdoma ugdymo stebėseną, analizuojamas ugdymo 

procesas. 

Kiekvienas 

mokytojas 2-3 

kartus per 

mokslo metus 

Direktoriaus pavaduotoja 

Ugdymui. 

Parengti sporto inventoriaus ir aprangų įsigijimo planą. Parengtas planas. Sausio mėn. 
Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. 

Ruošti sporto šakų teisėjus. Kiekvienai ugdymo grupei po 2 teisėjus. 2021 m. 
Pavaduotoja ugdymui, 

mokytojai. 

1.3. Uždavinys. Siekti aukšto sportinio meistriškumo. 

Parengti  2021 m. varžybų kalendorių. Parengtas ir patvirtintas 2021 m. varžybų kalendorių. Sausio mėn. 
Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. 

Organizuoti sporto šakų turnyrus, draugiškas varžybas. 
Kiekvienais metais surengta ne mažiau 30 draugiškų 

varžybų. 
2021 m. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui , mokytojai. 

Dalyvauti šalies vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo 

čempionatuose, turnyruose, tarptautinėse varžybose. 

Kiekviena sportinio ugdymo grupė, dalyvavo 

mažiausiai viename vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo, 

turnyre,  čempionate. 

Pagal 2021 m. 

varžybų 

kalendorių. 

Mokytojai, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui. 

Deleguoti geriausius Sporto centro auklėtinius į 

rinktines, kitų sporto klubų žaidžiančių aukštesniame 

lygyje sudėtis ar komandas.  

Deleguoti visi kandidatai. 2021 m. 
Mokytojai, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui. 



Planų individualizavimas 
Kiekvienais mokslo metais, parengiami planai 

geriausiems sportininkams. 
2021 m. 

Mokytojai, direktoriaus  

pavaduotoja ugdymui.  

2. Tikslas. Gerinti neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą. 

2.1. Uždavinys.  Neformaliojo ugdymo plėtra.  

Priemonės Pasiekimo indikatorius 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Atsakingas 

Didinti pasirenkamų neformaliojo ugdymo sporto šakų 

pasiūlą. Išlaikyti sukomplektuotas grupes. 

Įdiegta nauja ugdymo programa. Sukomplektuota ne 

mažiau kaip 18 grupių. 
Rugsėjo mėn. Direktorius. 

Vykdyti neformalųjį prieš mokyklinį ugdymą. Pradėta vykdyti  prieš mokyklinio ugdymo programa. 2021 m.  Direktorius. 

Vykdyti suaugusiųjų neformalųjį ugdymą. 
Vykdoma ne mažiau kaip 3 suaugusių neformaliojo 

ugdymo programos. 
2021 m.  Direktorius. 

2.2. Uždavinys. Tradicinių ir naujų sporto renginių organizavimas. 

Parengti metinį sporto renginių kalendorių. 
Parengtas ir patvirtintas 2021 m. sporto renginių 

kalendorius. 
Sausio mėn. Metodininkas. 

Parengti mėnesio renginių planą. Parengtas ir patvirtintas mėnesio renginių planas. 

Kiekvieno mėn. 

paskutinę darbo 

dieną. 

Metodininkas. 

Organizuoti tradicinius sporto renginius. 

Sporto renginiai: 

Molėtų r. vyrų krepšinio pirmenybės; 

Molėtų krašto laikraščio “Vilnis” krepšinio turnyras; 

Tarptautinis rankinio turnyras “Pavasaris”; 

Molėtų vyrų rankinio pirmenybės; 

Seniūnijų žaidynės; 

Moksleivių žaidynės; 

Vaikų vasaros stovyklos. 

Pagal sudaryta 

sporto renginių 

2021 m. planą. 

 

Metodininkas, mokytojai. 

Organizuoti naujus sporto renginius visuomenei. 

Sporto renginiai: 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo datai paminėti 

„Laisvės bėgimas“; 

Masinio bėgimo renginys, „Molėtai bėga 2021”; 

Molėtų r. krepšinio 3x3 vasaros čempionatas; 

Atviros teniso dienos; 

Sporto centro 50 metų jubiliejus minėjimas. 

Pagal sudaryta 

sporto renginių 

2021 m. planą. 

 

Metodininkas. 

2.3. Uždavinys. Tobulinti Sporto centro įvaizdį. 

Skleisti informaciją socialiniuose tinkluose. 
Nuolat skelbiame apie sporto centro veiklą. Ne 

mažiau kaip 10 unikalių žinučių per mėn. 
2021 m. Svetainės administratorius. 

Skleisti viešąją reklamą, mieste. Informuojame apie didžiausius sporto renginius. 2021 m. Metodininkas. 

Skleisti informaciją Molėtų r. žiniasklaidoje. Nuolatinis informacijos pateikimas žiniasklaidai. Ne 2021 m. Metodininkas. 



 

 

    

mažiau kaip 40 straipsnių per metus. 

3. Tikslas. Bendradarbiavimas 

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

Priemonės Pasiekimo indikatorius 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Atsakingas 

Sporto centro tarybos darbo organizavimas. Ne mažiau kaip 4  tarybos posėdžiai  per metus.  2021m.   
Direktorius, Tarybos 

pirmininkas. 

Sporto centro mokytojų tarybos darbo organizavimas. Ne mažiau kaip 4  tarybos posėdžiai  per metus. 2021 m.   Direktorius. 

Sporto centro mokinių ir mokinių tėvų tarybų veikla. Ne mažiau kaip po 1 tarybos posėdį  per metus. 2021 m.   
Direktorius, Tarybų 

pirmininkai. 

Sporto centro mokinių tėvus įtraukti į sprendimų 

priėmimą, renginių organizavimą. 

Tėvai (globėjai) dalyvauta Sporto centro tarybos 

veikloje (kiekvieną ketvirtį). 

Kasmet, surengta 2 bendri renginiai. 

2021 m. 
Direktorius, Tėvai (globėjai), 

Metodininkas 

Įtraukti bendruomenę į savanorystę Savanoriauja ne mažiau kaip 2 mokinių tėvai. 2021 m. Direktorius 

3.2. Uždavinys. Glaudus bendradarbiavimas su bendruomenė (mokytojai, vaikai, sporto visuomenė, gyventojai, institucijos ir t.t.) 

Sporto centro personalo motyvavimo (komandos 

formavimo) renginiai. 
Surengta 2 komandos formavimo renginiai. 2021 m. Direktorius. 

Organizuoti tradiciniai renginiai bendruomenei. Organizuoti 2 renginiai. 2021 m. Metodininkas. 

Suburti sporto centro ALUMNI klubą. 
Registruoti ne mažiau kaip 100 buvusių SC 

auklėtinių. 
Iki birželio mėn. Sekretorė. 

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

Įstoti į Sporto centre kultivuojamų sporto šakų 

federacijas. 
Įstoti į lengvosios atletikos federacijos narius. 2021 m. Direktorius. 

Teikti sporto stovyklų paslaugas. 
Sukurtas paslaugų katalogas, informuota 100 ir 

daugiau sporto organizacijų ir federacijos. 
2021 m. Sekretorė. 

Prisidėti, prie sporto federacijų renginių organizavimo 

Molėtų r.  
Kasmet organizuojama 3 renginiai. 2021 m. Direktorius.  


