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 PATVIRTINTA 

 Viešosios įstaigos 

„VšĮ Marijampolės futbolo centro“ 

Direktoriaus 2021-02-10  

    Įsakymu Nr. V-7 (1.3.) 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VšĮ MARIJAMPOLĖS FUTBOLO CENTRO“ 

2021-2023 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

 

I. ĮSTAIGOS VEIKLOS ANALIZĖ 

 

 Kūno kultūra ir sportas – unikalus šiuolaikinės visuomenės reiškinys teigiamai 

veikiantis žmogaus sveikatą, ugdantis fizines ir dvasines bendruomenės narių savybes.  

 Viešosios įstaigos „VšĮ Marijampolės futbolo centro“ (toliau – Futbolo centras) tikslas 

– tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Siekdama savo tikslų, įstaiga 

veikia sporto, švietimo, pramogų ir poilsio srityse, organizuoja vaikų, jaunimo ir suaugusių 

sportininkų sportinį rengimą, sveikatą stiprinančią kūno kultūrą, mėgėjų sportą, sveiką gyvenseną, 

vysto ir populiarina futbolą, ugdo aukštos  kvalifikacijos futbolininkus, rengia juos futbolo klubui 

„Sūduva“ ir Lietuvos rinktinėms, organizuoja ir rengia futbolo varžybas ir kitus sportinius 

renginius. Vysto bendrą sportinę veiklą ir sudaro sąlygas įstaigos nariams fiziškai ir dvasiškai 

tobulėti.  

 Futbolo centras, įgyvendindamas savo veiklą, orientuojasi į įstaigos bendruomenės 

narių ir Marijampolės rajono gyventojų poreikių tenkinimą. Savo veiklą grindžia LR civiliniu 

kodeksu, LR viešųjų įstaigų įstatymu, LR švietimo įstatymu, kitais LR įstatymais ir teisės aktais bei 

Futbolo centro įstatais.  

 2020-2021 mokslo metais Futbolo centre yra 14 sportininkų grupių. Jas lanko 340 

ugdytinių, tarp jų mergaičių, moterų ir „Sūduvos močiučių“ futbolo komandos. 

 Įstaigoje dirba 15 darbuotojų, iš jų 12 – trenerių, 3 – aptarnaujantis personalas. 

Įstaigos veikloje dalyvauja 3 savanoriai. 

 Futbolo užsiėmimai, renginių organizavimas ir vykdymas sprendžia opią vaikų ir 

paauglių užimtumo problemą, ugdo ir lavina jauną asmenybę, diegia poreikį sistemingai sportuoti ir 

rūpintis savo sveikata. Šiam uždaviniui įgyvendinti sudarytos sąlygos vaikams ir jaunimui 

kultivuoti futbolo sporto šaką. Vykdomas futbolo sporto auklėjamasis darbas, sportinio 

meistriškumo tobulinimas. Siekiant sportinio meistriškumo, sudarytos sąlygos dalyvauti 

respublikinėse ir tarptautinėse varžybose. Aukštų sportinių rezultatų siekimas įgyvendinamas 

vykdant futbolo sporto šakos mokymo programas, dalyvaujant Lietuvos futbolo federacijos 

organizuojamuose čempionatuose, o taip pat įvairiuose draugiškuose turnyruose ir kituose sporto 

renginiuose. Kasmet organizuojamos futbolo stovyklos vasaros atostogų metu.  

 Futbolo centras palaiko ryšius su rajono sporto organizacijomis, siekdamas užtikrinti 

futbolo ugdymo proceso tęstinumą, vystyti ir populiarinti futbolą, ugdyti aukštos kvalifikacijos 

futbolininkus, rengti juos Lietuvos rinktinėms. Pagrindinis siekiamas bendradarbiavimo tikslas – 

geresnė ugdymo(si) kokybė futbolo srityje.  
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SSGG analizė. 

 

2021-2023 metų strateginio plano aktualumą pagrindžia Viešosios įstaigos „VšĮ 

Marijampolės futbolo centro“ bendruomenės atlikta SSGG analizė. 

 

Stiprybės Silpnybės 

Geriausia sporto bazė Marijampolės mieste. 

Aukšta ugdymo kokybė.  

Stipri ir glaudžiai bendradarbiaujanti įstaigos 

bendruomenė.  

Bendradarbiavimas su rajono sporto 

mokyklomis.  

Futbolo centro ugdytinių dalyvavimas įvairiuose 

miesto sporto renginiuose, tarptautiniuose, 

draugiškuose turnyruose, LFF rengiamuose 

čempionatuose. 

Futbolo centro trenerių gerosios patirties sklaida. 

Vaikų sportinis švietimas - puiki prevencinė 

priemonė prieš gyvenime plintančias negeroves 

jaunimo tarpe.  

Gebėjimas iš futbolo sportinės veiklos sukaupti 

lėšas ir jas panaudoti ugdomajam treniruočių 

procesui, sportinio inventoriaus įsigijimui. 

Nepakankamas finansavimas. 

Trenerių trūkumas. 

Nepakankamai aprūpinama sportiniu inventoriumi.  

Galimybės Grėsmės 

Pasitelkiant futbolo sportą didinti Marijampolės 

rajono savivaldybės bendruomenės fizinį 

aktyvumą, gerinti sveikatą. 

Bendradarbiauti su Lietuvos futbolo federacija, 

FK “Sūduva”,  įvairiomis futbolo sporto 

įstaigomis, organizacijomis vykdyti prevencines 

programas. 

Ieškoti papildomų lėšų rengiant projektus, 

programas, pritraukiant rėmėjus. 

Skatinti gyventojų motyvaciją kūno kultūrai ir 

sportui. 

Didinti futbolą lankančių mokinių skaičių. 

Didinti ugdytinių motyvaciją, skatinti dalyvauti 

varžybose ir siekti gerų rezultatų. 

Kelti trenerių kvalifikaciją. 

Mokinių skaičiaus mažėjimas rajone.  

Gabių sportininkų išsaugojimo problema. 

Mažas pedagoginių specialistų, ypač pradedančių 

darbinę veiklą atlygis. 

Šiuolaikinių technologijų neigiama įtaka mokinių 

sportiniam aktyvumui. 

 

 

II ĮSTAIGOS VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Viešosios įstaigos  „VšĮ Marijampolės futbolo centro“ 2021-2023 m. strateginiam 

veiklos planui parengti buvo suformuluota Futbolo centro vizija, misija ir strateginiai tikslai. 

 

Misija 

  

Sudaryti galimybę kiekvienam moksleiviui dalyvauti, savo pomėgius atitinkančiose, 

futbolo sporto treniruotėse bei varžybose. Gerinti moksleivių sveikatą, ugdyti pomėgį futbolo 

sportui, atitraukti nuo žalingų įpročių. Išmokyti vaikus pagrindinių futbolo technikos ir taktikos 

veiksmų ir juos pritaikyti žaidžiant. Atrinkti gabius, perspektyvius futbolui vaikus tolesniems, 

papildomiems aukštesnio lygio užsiėmimams. 
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Vizija 

Būti pirmaujančia futbolo mokykla rajone, kurioje ugdytiniams siūlomos kokybiškos 

futbolo sporto paslaugos, dirba kvalifikuoti treneriai, įstaiga turi reikiamą sportinį inventorių 

treniruočių kokybei užtikrinti, ugdymo aplinka yra draugiška ir saugi. 

 

 

Strateginis prioritetas 

 

 Užtikrinti perspektyvių futbolininkų rengimą ir jų tinkamą atstovavimą Marijampolės 

miestui Lietuvos ir tarptautiniuose turnyruose. Ugdyti fiziškai aktyvią bendruomenę.  

 

Tikslai, uždaviniai ir priemonės 

 

Viešosios įstaigos „VšĮ Marijampolės futbolo centro“ 2021-2023 m. strateginio plano 

tikslai: 

 1. Tikslas. Sudaryti sąlygas visiems norintiems vaikams žaisti futbolą.  

 1.1. Uždavinys. Sudaryti sąlygas vaikams lankyti futbolo užsiėmimus. 

 Priemonės:  

1.1.1. Komplektuoti pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo 

tobulinimo grupes išlaikant futbolo sporto tęstinumą. 

 1.1.2. Ugdymo planų ir programų planavimas, įgyvendinimas. 

 1.1.3. Užtikrinti visiems  ugdymo grupių mokiniams optimalų varžybų skaičių ir lygį. 

 1.1.4. Organizuoti mokinių pavėžėjimą. 

 2. Tikslas. Užtikrinti aukšto lygio futbolo ugdymo kokybę. 
 2.1. Uždavinys. Tobulinti ugdymo aplinką. 

 Priemonės: 

 2.1.1. Pagal galimybes aprūpinti sportiniu inventoriumi. 

2.1.2. Plėtoti išorinę įstaigos komunikaciją, didesnį dėmesį skirti internetiniam 

puslapiui. 

2.1.3. Tęsti Futbolo centro bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis.  

2.1.4. Rinkti ir sisteminti informaciją apie jaunųjų žaidėjų ir tėvų nuomonę dėl 

organizacijos veiklos kokybės. 

 2.2. Uždavinys. Tobulinti trenerių profesinį pasirengimą, didinti jų skaičių.  

 Priemonės: 

 2.2.1. Trenerių kvalifikacijos kėlimas. 

 2.2.2. Trenerių gerosios patirties sklaida. 

 2.2.3. Didinti pedagoginio personalo skaičių ir atlyginimą Futbolo centre. 

2.3. Uždavinys. Sudaryti sąlygas gabiems žaidėjams žaisti antroje FK „Sūduva“ 

komandoje, vėliau ir pagrindinėje komandoje. 

 Priemonės: 

 2.3.1. Vykdyti žaidėjų atranką. 

 3. Tikslas. Vykdyti socialinę veiklą. 

3.1. Uždavinys. Organizuoti renginius, skirtus nelankantiems futbolo sporto 

treniruočių vaikams. 

Priemonės: 

3.1.1. Renginys, skirtas vietos bendruomenės vaikams, kurie turi specialiųjų ugdymo 

(si) poreikių. 

3.1.2. Organizuoti edukacinę veiklą, susijusią su futbolo sportu bendrojo lavinimo 

mokyklų vaikams, kurie nelanko futbolo treniruočių. 

3.1.3. Stovyklų organizavimas. 
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III. VEIKLOS PLANAS 2021-2023 METAMS 

 

Tikslai Uždaviniai Priemonės Laukiamas rezultatas Vykdytojai Finansavimo 

šaltiniai 

Laikas 

1. Tikslas. Sudaryti 

sąlygas visiems 

norintiems vaikams 

žaisti futbolą.  

 

1.1. Uždavinys. 

Sudaryti sąlygas 

vaikams lankyti 

futbolo 

užsiėmimus. 

 

1.1.1. Komplektuoti pradinio 

rengimo, meistriškumo 

ugdymo, meistriškumo 

tobulinimo grupes išlaikant 

futbolo sporto tęstinumą. 

 

Padidinti 

komplektuojamų grupių 

skaičių, padidinti 

lankančių futbolą vaikų 

skaičių iki 380. 

Mokiniams baigusiems 

futbolo centro ugdymo 

etapus bus sudaroma 

galimybė patekti į 

Marijampolės „Sūduvos 

B“ futbolo komandą, o 

vėliau ir į pagrindinę 

komandą. 

Direktorius, 

treneriai, 

techninis 

direktorius 

Žmogiškieji 

ištekliai, įstaigos 

steigėjų 

finansavimas, 

tikslinės 

(projektinės) lėšos 

ir rėmėjų lėšos. 

2021-2023 m. 

1.1.2. Ugdymo planų ir 

programų planavimas, 

įgyvendinimas. 

Parengtas ugdymo 

planas. 

1.1.3. Užtikrinti visiems  

ugdymo grupių mokiniams 

optimalų varžybų skaičių ir 

lygį. 

 

Futbolo centro ugdytinių, 

dalyvavusių varžybose 

skaičius 

1.1.4. Organizuoti mokinių 

pavėžėjimą. 

Sudaromos vienodos 

sąlygos Marijampolės 

savivaldybės teritorijoje 

gyvenantiems vaikams ir 

jaunuoliams lankyti futbolo 

treniruotes Marijampolės 

futbolo centre. 

Administracija 
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2. Tikslas. 

Užtikrinti aukšto 

lygio futbolo 

ugdymo kokybę. 

2.1. Uždavinys. 

Tobulinti ugdymo 

aplinką. 

 

2.2.1. Pagal galimybes 

aprūpinti sportiniu 

inventoriumi. 

 

Įsigyto sportinio 

inventoriaus skaičius 

Direktorius Žmogiškieji 

ištekliai, įstaigos 

steigėjų 

finansavimas, 

tikslinės 

(projektinės) lėšos 

ir rėmėjų lėšos. 

2021-2023 m. 

2.1.2. Plėtoti išorinę įstaigos 

komunikaciją, didesnį dėmesį 

skirti internetiniam puslapiui. 

 

 

Patobulinti įstaigos 

internetinį puslapį ir 

nuolat naujinti 

informaciją. Taip 

internetinis puslapis taps 

informatyvesnis, o 

Futbolo centras bus 

labiau pastebimas 

visuomenėje. 

 

 

Administracija 

2.1.3. Tęsti Futbolo centro 

bendradarbiavimą su kitomis 

įstaigomis. 

Išlaikyti 

bendradarbiavimą su 

Kazlų Rūdos, 

Vilkaviškio, Prienų, 

Kalvarijos sporto 

įstaigomis. Pasirašyti 

bendradarbiavimo sutartį 

su Kybartų sporto klubu. 

 

 

Techninis 

direktorius 

2.1.4. Rinkti ir sisteminti 

informaciją apie jaunųjų 

žaidėjų ir tėvų nuomonę dėl 

organizacijos veiklos 

kokybės. 

 

 

Vykdyti žaidėjų ir jų tėvų 

apklausas dėl 

organizacijos veiklos 

kokybės, parengti 

išvadas. 

Administracija 
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2.2. Uždavinys. 

Tobulinti trenerių 

profesinį 

pasirengimą, 

didinti jų skaičių.  

 

2.2.1. Trenerių kvalifikacijos 

kėlimas. 

Kvalifikaciją tobulinusių 

pedagoginių darbuotojų 

skaičius.  

Direktorius Žmogiškieji 

ištekliai, įstaigos 

steigėjų 

finansavimas, 

tikslinės 

(projektinės) lėšos 

ir rėmėjų lėšos. 

2021-2023 m. 

2.2.2. Trenerių gerosios 

patirties sklaida. 

 

Pasidalinti žiniomis 

grįžus iš seminarų, 

komandiruočių. 

Treneriai 

2.2.3. Didinti pedagoginio 

personalo skaičių ir 

atlyginimą Futbolo centre. 

Naujai sukurtų etatų 

skaičius, atlyginimo 

didėjimas procentais. 

Direktorius, 

techninis 

direktorius. 

2.3. Sudaryti 

sąlygas gabiems 

žaidėjams žaisti 

antroje FK 

„Sūduva“ 

komandoje, vėliau 

ir pagrindinėje 

komandoje. 

 

2.3.1. Vykdyti žaidėjų 

atranką. 

 

Žaidėjų skaičius, kurie 

prisijungia prie FK 

Sūduva B ir pagrindinės 

komandos 

Techninis 

direktorius 

3. Tikslas. Vykdyti 

socialinę veiklą. 

 

3.1. Uždavinys. 

Organizuoti 

renginius, skirtus 

nelankantiems 

futbolo sporto 

treniruočių 

vaikams. 

 

3.1.1. Renginys, skirtas vietos 

bendruomenės vaikams, kurie 

turi specialiųjų ugdymo (si) 

poreikių. 

 

Suorganizuotas bent 1 

tokio pobūdžio renginys 

Sporto renginių 

organizatorius, 

treneriai.  

Žmogiškieji 

ištekliai, įstaigos 

steigėjų 

finansavimas, 

tikslinės 

(projektinės) lėšos 

ir rėmėjų lėšos. 

2021-2023 m. 

3.1.2. Organizuoti edukacinę 

veiklą, susijusią su futbolo 

sportu bendrojo lavinimo 

mokyklų vaikams, kurie 

nelanko futbolo treniruočių. 

 

Suorganizuotos bent 3 

treniruotės 

Sporto renginių 

organizatorius, 

treneriai.  

3.1.3. Stovyklų 

organizavimas. 

 

3-4 stovyklos skirtingo 

amžiaus vaikams. 
Sporto renginių 

organizatorius, 

treneriai.  
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IV. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 

 

 Strateginį planą įgyvendins Viešosios įstaigos „VšĮ Marijampolės futbolo centro“ bendruomenė. Strateginio plano įgyvendinimo 

priežiūra atliekama viso proceso metu. Direktorius ir techninis direktorius stebi ir įvertina ar Futbolo centro bendruomenė įgyvendina strateginius 

tikslus ir programas, ar darbuotojai įvykdė numatytus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir tinkamai padeda įgyvendinti 

strateginį veiklos planą. 

 

 

 

_________________________________ 


