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                                               ROJEKTAS 
 

VIEŠOJI ĮSTAIGA „ŠILUTĖS SPORTAS“ 

2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 

 
                      

 

 

I. TIKSLAI 
 

Ugdyti ir skatinti sveiką, stiprų, gerai fiziškai ir dvasiškai susiformavusį pilietį per sportinę veiklą. 

 

            II. UŽDAVINIAI 
 

1. Organizuoti Šilutės rajono gyventojams įvairias sporto šakų pirmenybes, turnyrus, žaidynes. 

2. Sudaryti sąlygas esamose sporto bazėse organizuoti įvairias respublikines, tarptautines sportines varžybas ir kitus sporto bei kultūrinius renginius 

3. Populiarinti futbolo žaidimą vaikų ir suaugusiųjų tarpe Šilutės rajone. 

4. Siekti kuo aukštesnių rezultatų dalyvaujant LFF, NKL organizuojamose varžybose. 

5. Organizuoti Šilutės rajono  futbolo vaikų turnyrus, tarpmokyklines , tarp gatvines varžybas  

6. Ieškoti talentingų vaikų. 

7. Ruošti jaunimą FK “Šilutė“ vyrų komandai. 

8. Ruošti įvairaus amžiaus vaikus Lietuvos futbolo rinktinėms. 

9. Propaguoti salės futbolą, dalyvauti Lietuvos mažojo futbolo pirmenybėse. 

10. Įtikinti sportininkus, kad treniruotėje jie lavina fizines savybes, formuoja sveiko gyvenimo įgūdžius. 

11. Apsaugoti sportuojančius nuo žalingų įpročių, nusikalstamumo. 

12. Ieškoti rėmėjų sportiniam inventoriui ,futbolo, krepšinio veiklai, bei bazėms gerinti. 
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Eil. 

Nr. 

Vykdomos 

programos, 

projektai, priemonės 

Priemonės 

aprašymas 

 

Vykdytojai Vykdymo 

laikotarpis 

    Laukiami rezultatai 

1 2 3 4 5 7 

1 Įstaigos veiklos programos įgyvendinimo 

užtikrinimas ir administravimas. 

Sąlygų, užtikrinančių ūkio funkcionavimą, pavestų 

funkcijų vykdymą, bazių priežiūra,  sportinei veiklai 

ugdyti ir sportiniams poreikiams tenkinti. 

 

Įstaigos 

administracija  

2019 m. Įstaiga įgyvendins iškeltus tikslus ir 

uždavinius 2019 m. 

 

2 Reklamos organizavimas, sportinių renginių 

informacijos sklaida 

Sportinių renginių reklamavimas rajoninėje spaudoje, 

savivaldybės  internetinio sporto puslapyje. 

Vadybininkas 

Sekretorė 

Visus metus Teigiamo įvaizdžio formavimas. 

3 Internetinio puslapio administravimas 

 

 

 

Internetiniame puslapyje bus teikiama informacija apie 

įstaigos veiklą, organizuojamus renginius, bei 

naujoves. 

Sekretorė 

 

 

2019 m. 

nuolat 

Visuomenė bus supažindinama su įstaigos 

veikla, pasiektais rezultatais ir 

naujovėmis. 

 

4 Įstaigos darbuotojų pasitarimai, veiklos 

rezultatų  analizė 

Futbolo trenerių darbo gairės,  futbolo varžybų 

organizavimas. Darbuotojų atliktos veiklos ataskaitų 

analizė.  

Direktorius, 

Vadybininkas, 

Administratorius 

2018 m. 

kiekvieno 

mėnesio   

Antros sav. 

antradienį. 

Gerės organizuojamų sporto renginių 

kokybė, veiklos  rezultatai. 

 

5 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas Sudaryti sąlygas visiems įstaigos darbuotojams 

dalyvauti organizuojamuose profesinio tobulinimo 

seminaruose, bei kursuose. 

 

Direktorius 2019 m. Kils darbuotojų profesinis lygis. 

6 Įstaigos darbuotojų aprūpinimas 

būtiniausiomis darbo priemonėmis 

Administracijos aprūpinimas kanceliarinėmis 

priemonėmis. Techninius darbuotojus, ūkinėmis 

priemonėmis, kokybiškesniais darbo įrankiais ir 

medžiagomis. Treneriai sportiniu inventoriumi 

 

Vadybininkas 

Administratorius 

Nuolat Gerės atliekamų darbų kokybė 

7 Užtikrinti saugaus darbo taisyklių 

laikymąsi, priešgaisrinės saugos 

reikalavimų vykdymą. 

 

Instruktažai rengiami užtikrinant darbo saugą darbo 

vietoje 

Direktorius 

Administratorius 

Vadybininkas 

Du kartus 

per metus 

 Darbo ir priešgaisrinės saugos darbo 

vietoje užtikrinimas 

8 Sporto bazių eksploatacijos naudojimo 

grafikų pateikimas 

 

Vyks bazių užimtumo racionalus panaudojimas Direktorius 

Vadybininkas 

2019 m. 

I ketv. 

Bus užtikrintas tvarkingas bazių 

naudojimas įvairių sporto šakų 

sportininkams. 

 

9 Sporto bazių paruošimas varžyboms Prieš kiekvienas varžybas paruošti pagal reikalavimus 

sporto bazes 

Administratorius 

Vadybininkas 

2019 m. Visos varžybos bus vykdomos pagal visus 

keliamus sporto šakų reikalavimus. 
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10  Krepšinio komanda ,,Šilutė“ NKL  
čempionate 

Dalyvavimas  Lietuvos nacionalinėje krepšinio lygoje Direktorius 

 

 

2019 m. 01-

04, 10-12 

mėn. 

 

Žaisti finaliniame etape 

11 KK „Šilutė“ bendro fizinio pasiruošimo 

stovykla, prieš ir dalyvaujant  NKL 

čempionate. 

Tinkamas treniruočių proceso planavimas bei 

vykdymas. Siekiant geresnių rezultatų NKL 

čempionate organizuojama bendro pasiruošimo 

stovykla. Stovykla vykdoma kiekvieną mėnesį .   

Vadybininkas 

 Vyr. treneris 

2019-01-04 

mėn. 08-12 

mėn. 

 

 

Geriau pasiruoš NKL čempionatui, 

pasieks geresnių sportinių rezultatų. 

12 Šilutės rajono suaugusiųjų krepšinio 

pirmenybės  

Populiarinti  krepšinį  Šilutės rajone 

Teikti malonumą žiūrovams, skatinti įvairių amžiaus 

grupių prasmingą laisvalaikio praleidimą 

Direktorius 2019. 01-03 

mėn. 

 

 

Sveikos gyvensenos propagavimas. 

Aktyvus laisvalaikio praleidimas 

13 Jaunimo komandų mažojo futbolo turnyras 

„Usėnų  dėdukui“ atminti 

Populiarinti salės futbolą. Treneriai 2019 m. 01 

mėn. 

 

Pagerbti P. Rimkaus atminimą. 

14 Lietuvos mokinių mažojo futbolo 5x5 

čempionatas (berniukai) 

2009 m. g. 

2008 m. g.  

2006 m. g.  

2007 m. g. 

Mergaitės 

2003 m. g. ir jaunesnės 

 

Dalyvavimas salės futbolo pirmenybėse pagal savo 

amžiaus grupes 

Treneriai 

Vadybininkas 

2019 m. 01-

03 mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

Populiarinti salės futbolą,  vienai 

komandai patekti aštuntfinalį. 

 

15 Nepriklausomybės  dienai paminėti „ 

Naktinis salės  futbolas“ 

 

Populiarinti  futbolą Šilutės mieste 

 

Vadybininkas 2019.02 

mėn. 

 

Teikti malonumą žiūrovams, skatinti  

prasmingą laisvalaikio praleidimą. 

16 FK „Šilutė“ bendro fizinio pasiruošimo 

stovykla, prieš ir dalyvaujant LFF „II“ lygos 

čempionate. 

Tinkamas treniruočių proceso planavimas bei 

vykdymas. Siekiant geresnių rezultatų LFF „II“  lygos 

čempionate organizuojama bendro pasiruošimo 

stovykla. Stovykla vykdoma kiekvieną mėnesį .   

Vadybininkas 

 Vyr. treneris 
2019.02-10 

mėn. 

 

 

 

Geriau pasiruoš LFF  II lygos futbolo 

čempionatui, pasieks geresnių sportinių 

rezultatų. 

 

17 Draugiškos jaunimo  ir suaugusiųjų futbolo 

varžybos (10 varžybų). 

Komplektuoti komandą LFF  II lygos varžyboms Vyr. treneris 

Vadybininkas 

2019 m. 02-

03 mėn. 

 

Geriau pasiruošime LFF II lygos futbolo 

čempionatui. 

18  FK „Šilutė“ Lietuvos futbolo federacijos  II 

– šios lygos vakarų regiono čempionato 

varžybos 

 

Dalyvavimas Lietuvos futbolo federacijos  II–osios 

lygos vakarų regiono čempionate. 

Vadybininkas 

Vyr. treneris 2019 m. 03-

10 mėn. 

 

Čempionate užimti  trečią vietą 
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19 Lietuvos jaunių 11x11 komandų  I lygos.  

futbolo pirmenybės U-16 (2004 m. g.)          

II lyga vakarų reg.  U-14 (2006 m. g.) 

 

Dalyvavimas čempionatuose pagal savo amžiaus 

grupes 

Vadybininkas 

treneriai 

2019 m. 03-

11 mėn. 

 

 

Užimti  pirmenybėse šias vietas: 

2004 m. g. – 3 

2006 m. g. - 5 

20 Šilutės rajono suaugusiųjų futbolo 

pirmenybės. 

Dviem ratais 

 

Populiarinti futbolą Šilutės rajone 

Teikti malonumą žiūrovams, skatinti įvairių amžiaus 

grupių prasmingą laisvalaikio praleidimą. 

Vadybininkas 2019 m. 05-

06 mėn. 

08-09 mėn. 

 

Sveikos gyvensenos propagavimas. 

Aktyvus laisvalaikio praleidimas.  

21 Lietuvos vaikų  2019 m. futbolo sezono 9x9  

2008, 7x7, 2009, 2010 m. g. Vakarų  

regiono varžybos. 

 

 

Ieškoti talentingų sportininkų Vadybininkas 

Treneriai 

2019 m.04-

11 mėn. 

 

 

 

Užimti pirmenybėse šias vietas: 

2009 m. g. - 3 

2008 m. g. – 4 

2010 m. g. – 5 

 

22 Vaikų  futbolo turnyrai  Šilutėje:           

2004/2005, 2008, 2009, 2011 m. g.  

Vaikų futbolo turnyrai Lietuvoje.  

 2007/2009 m. g. – Gargždai 

2007-11 m. g. – Klaipėda 

2007-2009 m. g. – Telšiai 

2007-2011 m. g. – Plungė 

2008 -2011 m. g. – Tauragė 

2008-2011 m. g.  – Kretinga 

2007/9m. g.  – Palanga 

2007/8m. g – Kybartai 

 

Dalyvavimas įvairiose turnyruose, skatinamas 

bendravimas su kitų miestų futbolininkais, naujų 

įgūdžių tobulinimas 

Treneriai 2019 m. 11 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgys  varžybų  patirties. Visokeriopai 

skatinamas vaikų ir jaunimo fizinis 

aktyvumas, gerinama jų sveikata. 

23 Tarptautiniai vaikų  turnyrai: 

Estijoje- 2007, 2009, 2005, 2004 m. g. 

Latvija- 2008 m. g. 

Lenkija- 2007 m. g. 

 

 

Atostogų metu įvairios draugiškos varžybos ir turnyrai. 

 Įvairaus pobūdžio priemonių pagalba pritraukti kuo 

daugiau vaikų ir jaunimo lankyti futbolo treniruotes 

Vadybininkas 

Treneriai 

2019 m.   

07 mėn. 

08 mėn. 

06 mėn. 

 

 

Jaunieji futbolininkai ne tik pasitikrins 

savo meistriškumą su kitų šalių  savo 

amžiaus vaikais, bet ir pamatys kitas 

šalis, miestus, kils vaikų išsilavinimo 

lygis. 

24 Šilutės miesto tarp gatvinės  vaikų futbolo 

varžybos (2011 – 2004 m. g.) 

Šilutės miesto tarpmokyklinės futbolo 

varžybos  

Šilutės rajono seniūnijų  tarpmokyklinės 

futbolo varžybos 

 

 

Įtikinti vaikus, kad sportuodami jie lavina fizines 

savybes, formuoja sveiko gyvenimo įgūdžius. 

Vadybininkas 

Treneriai 

2019 m. 07-

08 mėn. 

 

 

 

2019 m. 05-

06 mėn. 

 

Įvairaus pobūdžio priemonių pagalba 

pritraukti kuo daugiau vaikų ir jaunimo 

lankyti futbolo treniruotes. Apsaugoti 

vaikai nuo žalingų įpročių, 

nusikalstamumo. 
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25  Lietuvos futbolo federacijos taurės 

varžybos 

 

Dalyvavimas Lietuvos futbolo federacijos 2019 m. 

taurės varžybose 

Vadybininkas 

Treneriai 
2019 m. 04-

05 mėn. 

 

 Lietuvos futbolo taurės varžybose laimėti 

pirmą etapą. 

26 Medicininis jaunųjų futbolininkų  

patikrinimas 

 

 

Atliekamas privalomas jaunųjų futbolininkų 

medicininis patikrinimas. 

Treneriai 

 

2019 m. 

09 mėn. 

 

 

Atliktas jaunųjų futbolininkų 

patikrinimas. Žinomas sveikatos būsena 

sportininkų. 

 

27 Šilutės rajono suaugusių futbolo taurės 

varžybos 

„Usėnų dėdukui“ atminti  

 

Populiarinti futbolą tarp rajono gyventojų  Vadybininkas 2019 m. 10 

mėn. 

 

 

Pagerbti P. Rimkaus atminimą. 

28 DĖLDALYVAVIMO LICENCIJAVIMO 

PROCESE LICENZIJAI GAUTI 2019  

METŲ FUTBOLO SEZONO II LYGOS 

VARŽYBOSE  

TEISINEI , PERSONALO, SPORTO, 

INFRASTRUKTŪROS 

FINANSINIAI,KRITERIJAI 

 

Sporto, infrastruktūros, teisinių ir personalo-

administravimo kriterijų įvykdymą pagrindžianti 

licencijavimo dokumentacija 

 
Finansinė atskaitomybė turi būti pateikta Licencijos 

davėjui iki licencijavimo dokumentų pateikimo 

termino, įrodant finansinių kriterijų įvykdymą 

Vadybininkas 

Direktorius 

 

 

 

Finansininkė 

2019 m. 02-

04 mėn. 

 

 

 

 

 

 

Licencijos pareiškėjas įgyvendins LFF 

futbolo klubų licencijavimo taisyklių II 

lygos privalomus sporto infrastruktūros, 

teisinių ir personalo kriterijų reikalavimus 

Bus suteikta licencija dalyvauti LFF II 

lygos futbolo pirmenybėse 

 

29 Šilutės rajono „Lietuvos Olimpinis 

festivalis“ tarpmokyklinės mažojo futbolo 

varžybos 2006 m. g. ir jaunesni. 

 

Įtikinti vaikus, kad sportuodami jie lavina fizines 

savybes, formuoja sveiko gyvenimo įgūdžius 

 

Vadybininkas 

Treneriai 

2019 m.12 

mėn. 

 

 

Siekti masiškumo ir išsiaiškinti geriausias 

rajono komandas. 

 

30 

Šilutės rajono suaugusiųjų mažojo futbolo 

5x5 pirmenybės. 

 

 

 

Teikti malonumą žiūrovams, skatinti įvairių amžiaus 

grupių prasmingą laisvalaikio praleidimą 

 

Vadybininkas 

 

2019 m. 12 

mėn. 

 

 

 

 

Įtraukti organizuojant rajono pirmenybes 

kuo daugiau aktyviai klubuose 

sportuojančių žmonių, taip pat aktyvinti 

žmonių norą dalyvauti įvairiuose 

varžybose 

 

31 Bendri renginiai su jaunųjų futbolininkų 

tėvais. 

Išvyka Į Ledo areną Klaipėdoje, vykti stebėti „A“ 

lygos, Lietuvos rinktinės  varžybas,    

vaikų-tėvų  bendros varžybos, kalėdinis vakaras, kita 

kultūrinė  veikla 

Treneriai 2019 m. 

 

 

 

 

 

Vykdoma prevencinė veikla. Paskatintas 

aktyvesnis bendravimas tarp vaikų ir 

tėvų.  
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32 

 

       1. Šilutės rajono suaugusiųjų seniūnijų  

sporto žaidynės . 

       2. Šilutės rajono suaugusiųjų 

pirmenybės, turnyrai: 

2.1. Stalo tenisas  

2.2. Vyrų ir moterų pliažo tinklinis 

2.3. Šaškės 

2.4. Šachmatai 

2.5. Lauko tenisas 

       3. Krepšinio turnyras 3x3  

       4. Šilutės miesto šventės sportiniai 

renginiai. 

Populiarinti įvairias sporto šakas Šilutės rajone. 

Teikti malonumą žiūrovams, skatinti įvairių amžiaus 

grupių prasmingą laisvalaikio praleidimą 

 

Direktorius 2019 m. 

 

01-12 mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveikos gyvensenos populiarinimas bei 

laisvalaikio užimtumas Šilutės rajono 

gyventojams. 

Išsiaiškinti aktyviausiai sportuojančias 

seniūnijas. 

Populiarinti stato teniso, tinklinio, šaškių-

šachmatų sporto šakas. 

 

33 Įstaigos veiklos plano parengimas 2020 m. 

 

 

 

Įgyvendinant įstaigos veiklos strategiją rengiamas 2019 

m. įstaigos veiklos planas 

Direktorius, 

įstaigos 

administracija 

 

2019 m. 01-

12 mėn. 

 

 

Vykdoma Šilutės rajono  

savivaldybės kultūros ir sporto plėtros 

programa. 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

Parengė  

R. Taršauskas 


