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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šilalės sporto mokyklos  (toliau – Mokyklos) veiklos programa  (toliau – Programa) 

numato 2020-2021 metų veiklos prioritetus, kryptis, jų įgyvendinimo priemones ir laukiamus 

rezultatus. Programa siekiama sudaryti sąlygas vaikui įgyti kompetencijas, tapti sąmoninga asmenybe, 

sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai veikti visuomenėje bei 

prisitaikyti prie kintančios aplinkos. 2020-2021 metų veiklos programa rengiama vadovaujantis 

demokratiškumo, atsinaujinimo, profesionalumo, tęstinumo principais ir vertybėmis. 

2. Programa parengta vadovaujantis: 

• Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija; 

• Valstybės švietimo strategija; 

• Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu. 

3. Įgyvendinant programą bus telkiamos visos mokyklos bendruomenės pastangos, 

bendradarbiaujama su Šilalės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, sporto 

klubais, Šilalės rajono ugdymo įstaigomis, Respublikos neformaliojo ugdymo įstaigomis ir sporto 

organizacijomis. 

 

II. 2019-2020 MOKSLO METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

4. Bendra informacija 

2019-2020 mokslo metų veikla buvo vykdoma remiantis mokyklos veiklos programa, ugdymo 

planu, strateginiu planu bei mokyklos nuostatais. Mokykloje įgyvendintos dviračių, sunkiosios 

atletikos, orientavimosi, futbolo, krepšinio, lengvosios atletikos, stalo teniso, tinklinio, sveikatingumo, 

plaukimo, rankinio teorinio ir praktinio mokymo programos. 

 

Mokinių skaičius pagal sporto šakas (duomenys 2019 m. spalio 1 d.) 

 

Sporto šakos (grupės) Berniukai Mergaitės 
Suma pagal mokinių 

lytis 

A 1 2 3 

 1. Dviračių sportas 10 14 24 

 2. Orientavimosi sportas 12 7 19 

 3. Lengvoji atletika 18 18 36 
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 4. Sunkioji atletika 9  - 9 

 5. Futbolas 45 1 46 

 6. Krepšinis 83 - 83 

 7. Rankinis 28 - 28 

 8. Tinklinis - 12 13 

 9. Stalo tenisas 29 15 44 

 

10. 
Sveikatingumo grupės 26 17 43 

11.        Plaukimas 9 9 18 

  Visos sporto šakos 269 93 362 

 

Mokinių ir grupių skaičius pagal meistriškumą (duomenys 2019 m. spalio 1 d.) 

 

Eil. 

Nr. 
Sporto šaka 

Mokomųjų grupių skaičius metų 

pabaigoje 
Sportininkų kvalifikacinės kategorijos 
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MP7-9 MP6 MP5 MP4 MP3 MP2 MP1 Iš viso 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13 

  Olimpinės sporto 

šakos                         

1. Dviračių sportas  2 1    3  5 5 6   1   17 

2. Futbolas 2 2    4   12        12 

3. Krepšinis 2 3     5    30 8      38 

4. Lengvoji atletika 2 1     3 4 7        11 

5. Rankinis 2       2        0 

6. Stalo tenisas  3   1    4     4     4 

7. Sunkioji atletika   1     1  5 3       8 

8. Tinklinis   1    1     4 7      11 

9. Plaukimas 1    1        0 

  
Iš viso olimpinių 

sporto šakų: 
12 9 3 0 24 4 17 54 25 0 1 0 101 

  
Kitos sporto 

šakos 
                        

1. 
Orientavimosi 

sportas 
 2      2  10 4 1      15 

2. 
Sveikatingumo 

grupės 
3       3             0 

  
Iš viso kitų 

sporto šakų: 
3 2 0 0 5 0 10 4 1 0 0 0 15 

  

Iš viso olimpinių 

ir kitų sporto 

šakų: 

15 11 3 0 29 15 27 58 26 0 1 0 116 

 

Treneriai – sporto mokytojai (duomenys 2019 m. spalio 1 d.) 

 

Eil. 

Nr. 
Sporto šaka 

Dirbo trenerių – sporto mokytojų 

Iš
 v

is
o
 

Iš
 j

ų
 m

o
te

r
ų

 

N
e
tu

r
i 

k
v

a
li

fi
k

a
c
in

ės
 

k
a

te
g
o
r
ij

o
s 

Turi kvalifikacines 

kategorijas 

Dirba 18 val. ir 

daugiau per savaitę 

Dirba mažiau kaip 

18 val. per savaitę 
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  Olimpinės sporto šakos                           

1. Dviračių sportas 2 1 0 1   1 1 1  1 1  

2. Futbolas 1     1  1 1     

3. Krepšinis 5 1 0 1 2 2     5 5  

4. Lengvoji atletika 2  0   2     2 2  

5. Rankinis 1  0   1     1 1  

6. Stalo tenisas 2 2 0   2     2 2  

7. Sunkioji atletika 1  0   1     1 1  

8. Tinklinis 1 1 0   1     1 1  

9. Plaukimas 1  0   1     1 1  

  Iš viso olimpinių sporto šakų: 15 4 0 2 2 11 1 2 2 0 14 14 0 

  Kitos sporto šakos                           

9. Orientavimosi sportas 1   0       1 1 1         

10. Sveikatingumo grupė 1   0 1             1 1   

  Iš viso kitų sporto šakų: 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 

  Iš viso olimpinių ir kitų sporto šakų: 17 4 0 3 2 11 2 3 3 0 15 15 0 

 

Mokyklos direktoriaus kvalifikacija – II-oji vadybinė kvalifikacinė kategorija, patvirtinta 2012 

m. gruodžio mėn.  

18 pedagoginių darbuotojų turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą. 

Mokykla siekė įgyvendinti veiklos programoje užsibrėžtus tikslus ir uždavinius: kokybiškai 

organizuoti ugdymo procesą, užtikrinti bendruomenės narių saugumą, plėtoti bendravimą ir 

bendradariavimą, turtinti mokyklos edukacines aplinkas. Įgyvendinant 2019-2020 mokslo metams 

numatytus tikslus ir uždavinius buvo telkiamos visos mokyklos bendruomenės pastangos. Išsikeltus 

tikslus įgyvendinome per sporto šakų mokymo programas, projektus, dalyvaujant Lietuvos sporto šakų 

federacijų, asociacijų bei lygų organizuojamose įvairiose tarptautinėse, respublikinėse varžybose, 

čempionatuose bei pirmenybėse, o taip pat įvairiuose draugiškuose turnyruose bei kituose sporto 

renginiuose.  

2019 metais veiklą vykdė 14 sporto klubų. Klubuose sportavo 495 sporto mėgėjų. Rajono 

sporto klubai per 2019 metus suorganizavo 5 varžybų, 8 sporto visiems renginius ir 4 stovyklų. 

Mokykla panaudos pagrindais naudojasi sporto sale, turi keturis autobusus. Taip pat 

naudojamės Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos, Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro 

Stulginskio gimnazijos, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos, Šilalės Dariaus ir Girėno 

progimnazijos ir Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos sporto salėmis. 

 

5. Rajono bendrojo lavinimo mokinių sporto plėtojimas 

Mokykla vykdo Šilalės rajono mokyklų žaidynes. Užtikrina bendrojo lavinimo mokyklų 

žaidynių nuostatų, varžybų tvarkaraščių ir sklandų varžybų vykdymą rajone, dalyvavimą Lietuvos 

mokyklų žaidynių zoninėse, tarpzoninėse ir finalinėse varžybose. Rajono bendrojo lavinimo 

mokykloms suorganizuota 16 įvairaus amžiaus grupių rajono mokinių sporto šakų varžybų: krepšinio, 

futbolo, lengvosios atletikos atskirų rungčių, rudens kroso, kroso estafečių, keturkovės, trikovės, 

virvės traukimo, stalo teniso, smiginio, svarsčių kilnojimo, šaškių, šachmatų, tinklinio, „Drąsūs, 

stiprūs, vikrūs“, kvadrato varžybų. 

Iniciavome ir vykdėme 2019-2020 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių varžybas: miesto ir 

kaimo vietovių mokyklų „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 2007 m. ir 2009 m. gim. zonines varžybas, Lietuvos 

mokyklų žaidynių kvadrato 2007 m. ir 2009 m. gim. kaimo ir miesto zonines varžybas, futbolo kaimo 

mokyklų zonines ir tarpzonines varžybas, kaimo vietovių mokyklų krepšinio 3x3 tarpzonines 

varžybas. Mokyklų žaidynės sustabdytos dėl pakelbtos  Covid -19 ligos. 

 

 



4 

 

 

6. Geriausi sporto mokyklos auklėtinių sportiniai pasiekimai 

Varžybų pavadinimas Sportininko vardas, 

pavardė 

Rungtis Vieta Treneris 

Stalo tenisas 

Tarptautinės “Rygos taurė 

2019” varžybos 

Arėjus Misevičius Asmeninės I O. Jucevičiūtė 

Tarptautinės “Rygos taurė 

2019” varžybos 

Neringa Misevičiūtė Asmeninės III 

Lietuvos jaunučių 2006 

m. gim. čempionatas 

(rajonų) 

Neringa Misevičiūtė Asmeninės I 

Lietuvos stalo teniso 

čempionatas 

Gabrielė Brazauskaitė 

Roberta Vaivadaitė 

Neringa Misevičiūtė 

Komandinės III 

     

Lengvoji atletika 

“Žemaitijos taurė 2020” Žygimantas Bladys Rutulys I R.Bendžius 

“Žemaitijos taurė 2020” Edvinas Petravičius Rutulys III 

“Žemaitijos taurė 2020” Kamilė Nemčiauskaitė Rutulys II 

“Žemaitijos taurė 2020” Justas Vaitiekus 60 m. b.b. III 

Klaipėdos apskrities 

vaikų čempionatas 

Ūla Juodytė Kamuoliuko 

metimas 

III 

Sunkioji atletika 

Lietuvos jaunučių iki 13 

m. sunkiosios atletikos 

čempionatas 

Andrius Noreika Dvikovė II  

Orientavimosi sportas 

“Žemaitija 2020” Andrius Barauskas 

 

Sprinto trasa I  

E. Mikšys 

“Žemaitija 2020” Emilija Dikčiūtė  III 

“Azimutas 2020” Edvinas Kruša  III 

“Azimutas 2020” Aidas Kriauza Asmeninė II 

“Jūros šventė” Orestas Arcišauskas Asmeninė I 

“Nida 2020”  Rojus Alvikis Asmeninė III 

Dviračių sportas 

Lietuvos vaikų ir 

jaunučių plento 

čempiontas 

Auksė Lekavičiūtė ALL I K. Česaitis 

Lietuvos vaikų ir 

jaunučių plento 

čempiontas 

Skaistė 

Mikašauskaitė 

ALL I 

Lietuvos vaikų ir 

jaunučių plento 

čempiontas 

Austėja Žekaitė ALL II 

Lietuvos vaikų ir Kristupas Mikutis ALL II 
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jaunučių plento 

čempiontas 

R. Navardausko taurė 

2020 

Aivaras Mikutis Generalinė įskaita  III 

R. Navardausko taurė 

2020 

Kristupas Mikutis Generalinė įskaita  III 

Lietuvos plento 

čempionatas 

Auksė Strainytė ALL I 

Lietuvos plento 

čempionatas 

Aivaras Mikutis ALL I 

Lietuvos plento 

čempionatas 

Monika Juškevičiūtė Grupinės lengtynės I 

Lietuvos plento 

čempionatas 

Jomantas Venckus Grupinės lengtynės II 

Tarptautinės 

daugiadienės jaunučių 

lenktynės 

Austėja Žekaitė Generalinė įskaita I 

Tarptautinės 

daugiadienės jaunučių 

lenktynės 

Jomantas Venckus 
 

Generalinė įskaita I 

Futbolas 

Lietuvos “Wellkid” lygos 

U-10 vaikų 7x7 futbolo 

čempionatas (B grupė) 

Vaikinų komanda 

 

2009 m. gim. I R.A. Simanavičius 

Plaukimas 

Alytaus miesto vaikų 

žiemos varžybos 

Nerilė Noreikaitė Laisvas stilius III V. Janušas 

Kauno miestos atviros 

varžybos 

Auksė Detkauskaitė Krūtine II 

 

7. Sporto mokyklos auklėtiniai Lietuvos rinktinėse: 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Rinktinės pavadinimas Iš viso 

Suaugusiųjų Jaunimo Jaunių Jaunučių 

1. Aivaras Mikutis   X  1 

2. Rimantė Žiliūtė   X  1 

3. Gustė Stanišauskaitė     1 

4. Auksė Strainytė   X  1 

5. Monika Juškevičiūtė   X  1 

6. Jomantas Venckus    X 1 

7. Justinas Venckus    X 1 

8. Edgaras Žekas    X 1 

9. Kristupas Mikutis    X 1 

10. Austėja Žekaitė    X 1 

11. Skaistė Kamilė 

Mikašauskaitė 

   X 1 
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III. SITUACIJOS ANALIZĖ 
 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

• Sėkmingai administruojamas naujas sporto ir 

laisvalaikio centras. 

• Įvairios sporto šakos, grupės pagal poreikius 

ir galimybes. 

• Sportinė mokinių veikla ir pasiekimai garsina 

miestą ir rajoną Lietuvoje. 

• Mokyklos auklėtiniai atsovauja įvairioms 

Lietuvos rinktinėms. 

• Kvalifikuotas ir kruopštus personalas. 

• Nuosavas transportas, gerai organizuotas 

ugdytinių pavėžėjimas į varžybas. 

• Mokykla turi 25 m. ilgio plaukimo baseiną, 

vykdomos vaikų mokymo plaukti programos. 

• Dėl salių trūkumo užsiėmimai vyksta vaikams 

nepatogiu laiku. 

• Trūksta patalpų užsiėmimams. 

• Specialistų trūkumas. 

• Didelė vaikų, pradedančių lankyti grupes, 

kaita, ypač pradedančiųjų grupėse. 

• Kaimo vietovių mokiniams nesudarytos 

sąlygos lankyti sporto mokyklos užsiėmimus. 

• LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

neturi vieningos trategijos kaip organizuoti 

sportinį ugdymą. 

• Nepakankamai veiksmingos, aktyvios 

savivaldos institucijos. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

• Optimaliai plėtojant Šilalės sporto ir 

laisvalaikio centro veiklą, prisidėtume prie 

aktualių miesto visuomenei problemų 

sprendimo: jaunimo užimtumo, sveikatinimo 

ir fizinio pasiruošimo, pozityvaus miesto 

įvaizdžio formavimo. 

• Papildomš finansavimo šaltinių paieška. 

• Gerinti sporto bazę dalyvaujant projektuose, 

programose, pritraukiant rėmėjų. 

• Plėtoti ryšius su kitomis neformaliojo 

ugdymo ir bendrojo ugdymo įstaigomis. 

 

• Sparčiai mažėjantis mokinių skaičius rajone. 

• Darbuotojų atlyginimai neproporcionalūs 

ekonominio išsivystymo lygiui. 

• Rėmėjų stygius. 

• Dokumentacijos gausa. 

• Neskiriama lėšų sporto stovykloms. 

• Karantino metu veiklų ir NVŠ programų 

vykdymo stabdymas 

 

 

IV. 2020-2021 MOKSLO METŲ MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

 

1 tikslas: Užtikrinti kokybišką sportinį ugdymą. 

Uždaviniai: 

1. Sudaryti sąlygas moksleiviams lankyti centre kultivuojamų sporto šakų treniruotes. 

2. Tobulinti ugdymo aplinką. 

3. Tobulinti trenerių profesines kompetencijas. 

4. Gerinti materialinę bazę. 

2 tikslas: Organizuoti bei skatinti rajono gyventojų fizinį aktyvumą ir sportą.  

Uždaviniai: 

1. Plėtoti sportinę veiklą bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių tarpe. 

2. Plėtoti sportinę veiklą suaugusiųjų tarpe. 

3. Informavimo priemonėmis skatinti gyventojų fizinį aktyvumą ir domėjimąsi sveika 

gyvensena. 
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V. TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, VEIKLŲ IR ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ 

 

Eil. 

Nr. 

Tikslas Tikslo 

pasiekimo 

vertinimo 

kriterijus, 

mato vienetas 

ir reikšmė 

1. Užtikrinti kokybišką sportinį ugdymą 

 

 

 

 

Sporto 

mokykloje 

kultivuojamų 

sporto šakų 

skaičius, 11 

vnt.   

Sporto 

mokyklos 

užsiėmimus 

lankančių 

moksleivių 

skaičius,  ≥ 350 

vnt. 

Respublikinėse 

varžybose 

dalyvavusių 

moksleivių 

skaičius, ≥ 

1000 vnt. 

1.1. Uždavinys. Sudaryti sąlygas moksleiviams lankyti centre kultivuojamų sporto šakų 

treniruotes 

 Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir / ar 

indėlio vertinimo 

kriterijai, mato 

vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(tūkst. Eur) 

1.1.1 Komplektuoti 

Šilalės sporto 

mokykloje 

kultivuojamų sporto 

šakų pradinio 

rengimo, 

meistriškumo 

ugdymo, 

meistriškumo 

tobulinimo ir 

bendrojo fizinio 

rengimo mokymo 

grupes, išlaikant 

sporto šakos 

tęstinumą. 

Mokomųjų grupių 

skaičius - 30 vnt. 

Kultivuojamų 

sporto šakų 

skaičius – 11 vnt. 

Užsiėmimus 

lankančių 

moksleivių 

skaičius,  ≥ 350 

vnt. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

2020 m. 

rugsėjo 

mėn. 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

užmokesčiui 

1.1.2. Parengti ugdymo 

planą. 

Parengtas ugdymo 

planas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

2020 m. 

rugpjūčio 

Asignavimai 

darbuotojų 
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mėn. darbo 

užmokesčiui 

1.1.3. Sudaryti metinius 

sportinio ugdymo 

grupių treniruočių 

planus. 

Sudaryti metiniai 

sportinio ugdymo 

grupių treniruočių 

planai, 100 proc. 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

treneriai 

2020 m. 

rugsėjo 

mėn. 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

užmokesčiui 

1.1.4. Parengti metinį 

vykdomų sportinių 

renginių planą. 

Parengtas metinis 

vykdomų sportinių 

renginių planas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

Administratorius-

vadybininkas 

2021 m. 

sausio 

mėn. 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

užmokesčiui 

1.2. Uždavinys. Tobulinti ugdymo aplinką. 

1.2.1. Pagal galimybes 

aprūpinti sportiniu 

inventoriumi, 

sportinėmis 

reprezentacinėmis 

aprangomis.  

Įsigyto 

inventoriaus ir 

sportinių aprangų 

komplektų skaičius 

≥ 50 vnt. 

Direktorius,  

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

administratorius-

vadybininkas 

Visus 

metus 

Biudžeto lėšos, 

spec. lėšos, 

projektinės 

lėšos 

1.2.2. Dalyvauti 

projektinėje veikloje 

siekiant aprūpinti 

atskiras sporto šakas 

inventoriumi.  

Projektų skaičius ≥ 

2 vnt. 

Direktorius,  

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

administratorius-

vadybininkas 

Visus 

metus 

Projekto lėšos, 

Biudžeto lėšos. 

 

1.2.3. Sudaryti visų sporto 

mokyklos ugdymo 

grupių mokiniams 

optimalias 

treniruočių sąlygas. 

Sudarytas 

optimalus 

treniruočių 

tvarkaraštis. 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

Visus 

metus 

Biudžeto lėšos. 

1.2.4. Sudaryti visų sporto 

mokyklos ugdymo 

grupių mokiniams 

optimalias sąlygas 

dalyvauti jų 

pasirengimo lygį 

atitinkančiose 

varžybose: 

čempionatuose, 

žaidynėse, 

pirmenybėse. 

Moksleivių, 

dalyvavusių 

respublikinėse 

varžybose, skaičius 

≥ 1000 vnt. 

Direktorius Visus 

metus 

Biudžeto lėšos 

 

 

1.3. Uždavinys. Tobulinti trenerių profesines kompetencijas 

1.3.1 Trenerių 

kvalifikacijos  

kėlimas. 

Ne mažiau kaip 2 

dienas per metus 

treneriai kels 

kvalifikaciją 

seminaruose, 

kursuose.  

 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

treneriai 

Visus 

metus 

Biudžeto lėšos 

1.3.2. Trenerių veiklos 

vertinimas. 

Parengta trenerių 

ugdytinių 

pasiekimų rezultatų 

suvestinė. 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

Visus 

metus 

Biudžeto lėšos 
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Trenerių, įgijusių 

kvalifikacinę 

kategoriją, skaičius 

≥ 1 vnt. 

1.4. Uždavinys. Gerinti materialinę bazę 

1.4.1. Įsigyti reikiamą 

sportinį inventorių 

 

Įsigyti treniruoklių 

treniruoklių salei, 

įvairaus sportinio 

inventoriaus sporto 

šakoms. ≥ 20 vnt.  

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Visus 

metus 

Projekto lėšos. 

Biudžeto lėšos. 

1.4.2. Prižiūrėti turimą 

sporto bazę ir atlikti 

einamąjį remontą. 

Tvarkinga ir saugi 

sporto bazė. 

Direktorius 

 

Visus 

metus 

Biudžeto lėšos 

2. Organizuoti bei skatinti rajono gyventojų fizinį aktyvumą ir sportą 

 

 

 

Užsiėmimus 

lankančiųjų 

suaugusiųjų 

skaičius ≥ 200 

vnt. 

Varžybose 

dalyvavusių 

suaugusiųjų 

skaičius, ≥ 

1500 vnt. 

Rajoninėse 

varžybose 

dalyvavusių 

moksleivių 

skaičius, ≥ 500 

vnt. 

2.1. Uždavinys. Plėtoti sportinę veiklą bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių tarpe 

2.1.1. Šilalės rajono 

bendrojo ugdymo 

mokyklų atskirų 

sporto šakų varžybų 

vykdymas. 

Parengti atskirų 

sporto šakų 

varžybų nuostatai. 

Rajoninėse 

moksleivių 

varžybose 

dalyvavusių 

moksleivių 

skaičius ≥ 500 vnt. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Visus 

metus 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

užmokesčiui 

2.1.2. Lietuvos mokyklų 

sporto žaidynių 

vykdymas. 

Komandų, 

dalyvavusių 

Lietuvos mokyklų 

žaidynių 

varžybose, skaičius 

≥ 10 vnt. 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

 

Visus 

metus 

 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

užmokesčiui 

2.2. Uždavinys. Plėtoti sportinę veiklą suaugusiųjų tarpe. 

2.2.1. Populiarių rajone 

sporto šakų 

(krepšinis, futbolas, 

tinklinis ir kt.) 

varžybų vykdymas.  

Rajoninėse 

varžybose 

dalyvavusių 

suaugusiųjų 

skaičius, ≥800 vnt. 

Direktoirus, 

treneriai 

Visus 

metus 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

užmokesčiui 
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2.2.2. Rengti kasmetinius, 

tradicinius sporto 

renginius. 

Renginių skaičius; 

≥5 vnt. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Visus 

metus 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

užmokesčiui 

2.2.3. Dalyvauti 

respublikiniuose 

renginiuose 

Respublikinėse 

varžybose 

dalyvavusių 

suaugusiųjų  

skaičius, ≥300 vnt. 

Direktoriaus 

pavaduotojas, 

treneriai 

Visus 

metus 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

užmokesčiui 

2.2.4. Pagal galimybes 

sudaryti sąlygas 

sistemingai 

sportuoti. 

Šilalės sporto 

mokyloje, 

reguliariai 

sportuojančių 

suaugusiųjų 

asmenų skaičius, 

≥200 vnt. 

Direktoriaus 

pavauotojas, 

Administratorius-

vadybininkas, 

Treneriai 

Visus 

metus 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

užmokesčiui 

3. Uždavinys. Informavimo priemonėmis skatinti gyventojų fizinį aktyvumą ir domėjimąsi 

sveika gyvensena 

3.1. Sporto mokyklos 

internetiniame 

puslapyje, facebook 

paskyroje skelbti 

informaciją apie 

sporto renginius ir 

sportininkų 

pasiekimus. 

Sporto mokyklos 

internetinių 

svetainių  skaičius, 

1 vnt., facebook 

paskyrų – 2 vnt. 

Dirktoriaus 

pavaduotojas, 

administratoriyus-

vadybininkas 

Visus 

metus 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

užmokesčiui 

3.2. Bendradarbiaujant 

su žiniasklaida 

skelbti straipsnius 

sporto tematika 

Straipsnių spaudoje 

skaičius, 5 vnt. 

Direktoriaus 

pavdutojas, 

administratorius-

vadybininkas, 

treneriai 

Visus 

metus 

Asignavimai 

darbuotojų 

darbo 

užmokesčiui 

 

 

 

_________________________________ 

 


