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JURBARKO RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS 

PLANAS 

 

Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centro) tikslas – per sportą skatinti 

vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, ilgalaikėmis programomis sistemingai gilinti sporto srities 

žinias, ieškoti talentingų sportininkų, sporto mokslo bei medicinos specialistų parengtomis bei 

praktikoje patvirtintomis programomis rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti Jurbarko 

rajono savivaldybei šalies čempionatuose, pirmenybėse bei šaliai – tarptautiniuose sporto 

renginiuose. 

Centro veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Neformaliojo vaikų švietimo 

koncepcija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, Jurbarko rajono savivaldybės 

tarybos sprendimais, savivaldybės mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymais bei nurodymais, Centro nuostatais.  

Centras siekia teikti kokybiškas paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, 

tenkinti Jurbarko rajono vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų poreikį sportuoti, taupiai ir tikslingai naudoti 

Centrui skirtus išteklius. 

Veiklos planą įgyvendins Centro administracija, treneriai, sportininkai ir jų tėvai (globėjai, 

rūpintojai), Centro bendruomenės nariai. 

 

2020 m. spalio 1 d. duomenimis Centro užsiėmimus lanko 410 sportininkų. Centre dirba 13 

trenerių. Suformuotos 30 ugdomųjų grupių.  

 

Eil. 

Nr. 

Užsiėmimų 

pavadinimas 

Trenerio vardas, 

pavardė 

Grupė/Ugdytinių 

skaičius 

Tarifikuojamas 

valandų skaičius 

Užsiėmimų 

vykdymo 

vieta 

1. 

Dziudo Diana Arlauskaitė Meistriškumo 

ugdymo 3 m., 

17 sportininkų 
10 

Jurbarko 

Vytauto 

Didžiojo 

progimnazija 

2. 

Dziudo Diana Arlauskaitė Meistriškumo 

ugdymo 5 m., 

10 sportininkų 
10 

Jurbarko 

Vytauto 

Didžiojo 

progimnazija 

3. 

Dziudo Vilius Paukštis Pradinio rengimo 

2 m.,22 sportininkų 6 

Jurbarko 

Vytauto 

Didžiojo 

progimnazija 



4. 

Dziudo Vilius Paukštis Meistriškumo 

ugdymo 1 m., 

19 sportininkų 12 

Smalininkų 

Lidijos 

Meškaitytės 

pagrindinė 

mokykla 

5. 

Kyokushin 

karate 

Artūras Enčeris Meistriškumo 

ugdymo 1 m., 

11 sportininkų 

10 

Jurbarko 

švietimo 

centras 

6. 

Kyokushin 

karate 

Artūras Enčeris Meistriškumo 

ugdymo 5 m., 

11 sportininkų 

12 

Jurbarko 

švietimo 

centras 

7. 

Krepšinis Vaidas Greičius Pradinio rengimo 

1 m.,15 sportininkų 
2 

Jurbarko 

vaikų 

lopšelis-

darželis 

„Nykštukas“ 

8. 

Krepšinis Vaidas Greičius Pradinio rengimo 

2 m.,21 sportininkų 6 

Jurbarko 

Vytauto 

Didžiojo 

progimnazija 

9. 

Krepšinis Vaidas Greičius Meistriškumo 

ugdymo 2 m., 

15 sportininkų 
10 

Jurbarko  

A. Giedraičio 

–Giedriaus 

gimnazija 

10. 

Krepšinis Vaidas Greičius Neformalaus 

sportinio ugdymo, 

17 sportininkų 
8 

Jurbarko  

A. Giedraičio 

–Giedriaus 

gimnazija 

11. 

Krepšinis Povilas Valaitis Meistriškumo 

ugdymo 1 m., 

15 sportininkų 
6 

Jurbarko  

A. Giedraičio 

–Giedriaus 

gimnazija 

12. 

Krepšinis Povilas Valaitis Meistriškumo 

ugdymo 2 m., 

16 sportininkų 
8 

Jurbarko  

A. Giedraičio 

–Giedriaus 

gimnazija 

13. 

Krepšinis Povilas Valaitis Meistriškumo 

ugdymo 2 m., 

15 sportininkų 
10 

Jurbarko  

A. Giedraičio 

–Giedriaus 

gimnazija 

14. 

Lengvoji 

atletika 

Antanas Domeika Neformalaus 

sportinio ugdymo, 

17 sportininkų 8 

Smalininkų 

Lidijos 

Meškaitytės 

pagrindinė 

mokykla 

15. 

Lengvoji 

atletika 

Antanas Domeika Neformalaus 

sportinio ugdymo, 

17 sportininkų 

8 

Viešvilės 

pagrindinė 

mokykla 

16. 

Lengvoji 

atletika 

Laimutė Stanienė Meistriškumo 

ugdymo 3 m., 

13 sportininkų 
4 

Jurbarko 

Vytauto 

Didžiojo 

progimnazija 



17. 

Lengvoji 

atletika 

Laimutė Stanienė Meistriškumo 

tobulinimo 2 m. 

10 sportininkų 

10 

Jurbarko 

Vytauto 

Didžiojo 

progimnazija, 

Jurbarko  

A. Giedraičio 

–Giedriaus 

gimnazija 

18. 

Lengvoji 

atletika 

Violeta Kokarskaja Meistriškumo 

tobulinimo 2 m. 

7 sportininkai 

15 

Smalininkų 

Lidijos 

Meškaitytės 

pagrindinė 

mokykla, 

Jurbarko  

A. Giedraičio 

–Giedriaus 

gimnazija 

19. 

Rankinis Modestas Bakaitis Meistriškumo 

tobulinimo 2 m. 

14 sportininkių 

14 

Jurbarko 

Naujamiesčio 

progimnazija, 

Jurbarko 

miesto 

Romualdo 

Marcinkaus 

stadionas 

20. 

Regbio Daivaras Jonaitis Neformalaus 

sportinio ugdymo, 

10 sportininkų 

4 

Jurbarko 

Vytauto 

Didžiojo 

progimnazija, 

Jurbarko 

miesto 

Romualdo 

Marcinkaus 

stadionas 

21. 

Regbio Daivaras Jonaitis Neformalaus 

sportinio ugdymo, 

13 sportininkų 

6 

Jurbarko 

Vytauto 

Didžiojo 

progimnazija, 

Jurbarko 

miesto 

Romualdo 

Marcinkaus 

stadionas 

22. 

Regbio Daivaras Jonaitis Neformalaus 

sportinio ugdymo, 

14 sportininkų 

6 

Jurbarko 

Vytauto 

Didžiojo 

progimnazija, 

Jurbarko 

miesto 

Romualdo 

Marcinkaus 

stadionas 

23. 
Regbio Daivaras Jonaitis Neformalaus 

sportinio ugdymo, 
4 

Eržvilko 

gimnazija 



8 sportininkai 

24. 

Sambo Diana Arlauskaitė Pradinio rengimo  

2 m.,16 sportininkų 4 

Jurbarko 

Vytauto 

Didžiojo 

progimnazija 

25. 

Sambo Diana Arlauskaitė Meistriškumo 

tobulinimo 2 m., 

10 sportininkų 
6 

Jurbarko 

Vytauto 

Didžiojo 

progimnazija 

26. 

Sunkioji 

atletika 

Rimantas Slavikas Pradinio rengimo 

2 m.,12 sportininkų 
8 

Klausičių 

Stasio 

Santvaro 

pagrindinė 

mokykla 

27. 

Sunkioji 

atletika 

Rimantas Slavikas Meistriškumo 

tobulinimo 2 m., 

4 sportininkai 12 

Klausičių 

Stasio 

Santvaro 

pagrindinė 

mokykla 

28. 

Šachmatai Valentinas Jankūnas Pradinio rengimo 

2 m.,12 sportininkų 
9 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

29. 

Šachmatai Valentinas Jankūnas Meistriškumo 

ugdymo 2 m., 

11 sportininkų 12 

Jurbarko 

rajono 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

30. 

Futbolas Martynas Pučinskis Neformalaus 

sportinio ugdymo, 

14 sportininkų 

4 

Jurbarko 

Naujamiesčio 

progimnazija, 

Jurbarko 

miesto 

Romualdo 

Marcinkaus 

stadionas 

 

Dziudo skyriuje treniruojasi 68 ugdytiniai, sambo skyriuje – 26, lengvosios atletikos skyriuje – 

64, kyokushin karate skyriuje – 22, rankinio skyriuje – 14, krepšinio skyriuje – 1113, šachmatų 

skyriuje – 23, regbio skyriuje – 50, sunkiojoje atletikoje – 16, futbolo skyriuje – 14. 

 

Šių programų paskirtis – užtikrinti vaikų ir jaunimo gerovę, įgyvendinant kryptingas užimtumo, 

prevencijos ir edukacines programas, sąlygojančias sėkmingą vaikų ir jaunimo socializaciją, 

ugdančias jų kultūrinę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdžius, saviraišką, gebėjimus ir polinkius. 

 

II. VIZIJA 

 

Moderni ir bendradarbiaujanti įstaiga, pilnai aprūpinta šiuolaikiška, kokybiška sporto įranga ir 

įrenginiais, teikianti kūno kultūros ir sporto, poilsio bei pramogų paslaugas rajono bendruomenei. 

 

III. MISIJA 

 



Plėtoti kokybišką sportinio ugdymo programų įgyvendinimą, ugdant talentingus sportininkus, 

deramai atstovauti rajoną šalies varžybose, Lietuvą - tarptautinio lygio varžybose, ir ugdyti sveiką ir 

fiziškai aktyvią rajono bendruomenę. 

 

IV. VEIKLOS ANALIZĖS REZULTATŲ APIBENDRINIMAS 

Stiprybės Silpnybės 

 Centras koordinuoja ir vykdo 

moksleivių ir suaugusiųjų sportinę 

veiklą rajone. 

 Rūpinasi vaikų užimtumu, suteikdami 

galimybę sportuoti visiems vaikams 

be meistriškumo apribojimų. 

 Kvalifikuotas ir pasiaukojančiai 

nusiteikęs kolektyvas. 

 Geri sportiniai rezultatai. 

 Įrengtos administracinės Centro 

patalpos. 

 Vykdančių sporto renginius 

darbuotojų kompetencija. 

 Teigiamas rajono valdžios požiūris į 

kūno kultūrą ir sportą, iniciatyvų 

palaikymas.  

 Aktyviai rajone veikiančios su kūno 

kultūra ir sportu susijusios 

visuomeninės organizacijos (sporto 

klubai). 

 Trūksta jaunų, perspektyvių trenerių. 

 Nepatrauklios, neatnaujintos sporto bazės 

prie progimnazijų ir gimnazijos. 

 Nepakankamas finansavimas. 

 Kūno kultūra ir sportas dar netapo 

prioritetine sveikatos stiprinimo priemone 

ikimokyklinių, bendrojo lavinimo įstaigų 

vadovams, pedagogams, tėvams, 

moksleiviams. 

 Nepakankamas rėmėjų kiekis. 

Galimybės Grėsmės 

 Teigiamo visuomenės požiūrio 

formavimas į sveikatą, kaip į 

didžiausią vertybę. 

 Organizuojamų renginių įvairovės 

plėtimas. 

 Platesnė informacijos sklaida apie 

Centrą. 

 Organizuojamų varžybų bei 

mokomųjų treniruočių stovyklų 

skaičiaus ir kokybės didinimas. 

 Rajono gyventojų skatinimas 

užsiiminėti kūno kultūra. 

 Kūno kultūros veiklos organizavimas 

kaimiškųjų seniūnijų gyventojams. 

 Rėmėjų paieška. 

 

 Trenerių amžiaus vidurkio didėjimas. 

Mažas trenerių, ypač pradedančių darbinę 

veiklą, atlygis.   

 Tėvų išvykimas į užsienio šalis, mažas 

gimstamumas, mokinių skaičiaus 

mažėjimas mokyklose. 

 Dėl mažo moksleivių bei suaugusiųjų 

fizinio aktyvumo blogėja jų sveikata, o tai 

reikalauja vis didesnių išlaidų gydymui. 

 Moksleivių ir jaunimo motyvacijos 

mažėjimas susijęs su informacinių  

 Nepakankamas lėšų kiekis nesudaro sąlygų 

iki galo įgyvendinti sporto organizacijų, 

Centro suplanuotų priemonių. 

 

V. CENTRO TIKSLAI 

 

I.Tikslas. Kryptingai vykdyti mokomąją sportinę veiklą, ruošiant sportininkus Centro, rajono ir 

nacionalinėms rinktinėms, atstovauti Lietuvos, Europos, Pasaulio čempionatuose bei tarptautinėse 

varžybose. 



II. Tikslas. Racionalaus mokyklos valdymo užtikrinimas. 

III. Tikslas. Centro sąveika su išorės aplinka, įvaizdžio gerinimas. 

IV. Tikslas. Efektyvus finansinių, materialinių išteklių valdymas. 

 

VI. PAGRINDINĖS UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS TIKSLAMS PASIEKTI 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės, 

veiksmo 

pavadinimas 

Vykdymo 

data 

Veiksmai, 

priemonės 

tikslams ir 

uždaviniams 

Laukiami 

rezultatai 
Vykdytojai 

1. Kryptingai vykdyti mokomąją sportinę veiklą, ruošiant sportininkus Centro, 

rajono ir nacionalinėms rinktinėms, atstovauti Lietuvos, Europos, Pasaulio 

čempionatuose bei tarptautinėse varžybose. 

1.1. 

Rengti 

sportininkus 

dalyvauti 2021 

m. 

kalendorinėse 

varžybose. 

Pagal 

varžybų 

kalendorių 

Komandų 

sudarymas, 

paraiškų 

paruošimas, 

transporto 

užsakymas 

išvykoms, sporto 

bazės paruošimas 

varžyboms, teisėjų 

kolegijų 

sudarymas, 

varžybų 

vykdymas, 

rezultatų 

paskelbimas 

internetinėje 

erdvėje 

Keliamas 

sportininkų 

meistriškumas 

Sporto 

metodininkas, 

sporto šakų 

treneriai, 

specialistas. 

1.2. 

Vykdyti visų 

amžiaus grupių 

atvirus Jurbarko 

rajono Centre 

kultivuojamų 

sporto šakų 

čempionatus 

2021 m. 

sausio – 

birželio 

mėn. ir 

rugsėjo – 

lapkričio 

mėn. 

Komandų 

sudarymas, 

paraiškų 

paruošimas, sporto 

bazės paruošimas 

varžyboms, teisėjų 

kolegijų 

sudarymas, 

varžybų 

vykdymas, 

rezultatų 

paskelbimas 

internetinėje 

erdvėje 

Keliamas 

sportininkų 

meistriškumas 

Sporto 

metodininkas, 

sporto šakų 

treneriai, 

specialistas. 

1.3. 

Sudaryti 

sąlygas 

gabiausiems 

Centro 

sportininkams 

dalyvauti 

Pagal 

varžybų 

kalendorių 

 Keliamas 

sportininkų 

meistriškumas 

Sporto šakų 

treneriai, 

sporto šakų 

federacijos 



tarptautinėse 

mokomosiose 

treniruočių 

stovyklose 

Lietuvoje bei 

užsienyje 

1.4. 

Organizuoti 

trenerių 

profesinio 

meistriškumo 

tobulinimą, 

gerosios darbo 

patirties 

sklaidą. 

Vykdyti 

trenerių 

metodinius 

seminarus, 

dalyvauti 

kituose 

miestuose 

rengiamuose 

kursuose, 

seminaruose. 

Nuolat Trenerių 

supažindinimas su 

vykstančiais 

metodiniais 

renginiais mieste ir 

šalyje, jų 

dalyvavimas 

seminaruose, 

konferencijose, 

pagal poreikį 

kursuose, geriausių 

seminarų 

aptarimas, atvirų ir 

parodomųjų 

treniruočių 

vykdymas ir 

aptarimas sporto 

šakų trenerių 

pasitarimuose. 

Keliama trenerių 

kvalifikacija, 

gerėjanti 

treniruočių 

kokybė. 

Direktorius, 

Sporto 

metodininkas, 

sporto šakų 

treneriai. 

2. Racionalaus Centro valdymo užtikrinimas. 

2.1.  

Vykdyti sporto 

centro tarybos, 

trenerių tarybos 

posėdžius. 

Pagal 

poreikį, ne 

rečiau kaip 

2 kartus 

per metus. 

Centrui svarbių 

klausimų: 

sportinio ugdymo 

planas, Centro 

metinis veiklos 

planas, ugdymo 

programų 

įgyvendinimas, 

sportinio ugdymo 

rezultatai, 

pedagoginės 

veiklos tobulinimo 

būdų aptarimas, 

trenerių 

pedagoginės ir 

dalykinės 

komplektacijos 

galimybės, trenerių 

darbo krūviai, 

sportininkų 

ugdymo 

organizavimas, 

ugdytinių 

dalyvavimas 

Vykdomos Centro 

tarybos, trenerių 

tarybos funkcijos. 

Direktorius, 

sporto 

metodininkas, 

sporto šakų 

treneriai. 



sporto varžybose ir 

kiti klausimai. 

2.2. 

Organizuoti 

trenerių 

tarybos, 

trenerių 

tarifikavimo 

komisijos ir kitų 

komisijų veiklą. 

Pagal 

poreikį, 

bet ne 

rečiau 1 

kartą per 

pusmetį. 

Komisijų 

sudarymas. 

Savalaikis 

dokumentų 

pateikimas 

Jurbarko rajono  

savivaldybės 

Švietimo, kultūros 

ir sporto skyriui. 

Dokumentų 

apskaita. 

Viešumas, 

skaidrumas. 

Keliama trenerių 

kvalifikacija. 

Direktorius, 

sporto 

metodininkas. 

2.3. 

Sudaryti 2021 

m. varžybų 

kalendorinį 

planą 

2021 m. 

sausio 

mėn. 

Svarbių varžybų, 

sportinių renginių 

suderinimas su 

sporto šakų 

federacijomis 

Tinkamai ir laiku 

planuojamos lėšos. 

Sporto 

metodininkas, 

specialistas, 

sporto šakų 

treneriai. 

2.4. 

Parengti 2021 

m. Centro 

metinį veiklos 

planą. 

2021 m. 

sausio – 

vasario 

mėn. 

2021 m. metinės 

veiklos programos 

rengimas. 

Planinga veikla ir 

apskaita. 

Direktorius, 

sporto 

metodininkas, 

specialistas. 

2.5. 

Parengti 2020 

m. veiklos 

programos ir 

metinę 

statistinę 

ataskaitą. 

2021 m. 

vasario 

mėn. 

2020 m. Centro 

veiklos programos 

ir metinės 

statistinės 

ataskaitos 

rengimas. 

Veiklos programos 

ataskaita. 

Direktorius, 

sporto 

metodininkas, 

vyr. 

buhalteris, 

specialistas. 

2.6.  

Vykdyti 

ugdytinių 

fizinio 

pajėgumo lygio 

nustatymą – 

testavimą. 

2 k. per 

metus 

pagal 

planą. 

Testavimo laiko ir 

vietos 

pasirinkimas, 

vykdymas, 

dokumentacijos 

pateikimas, 

apskaita, testų 

rezultatų aptarimas 

trenerių 

susirinkimuose ir 

trenerių tarybose. 

Ugdytinių bendro 

fizinio parengimo 

tobulėjimo 

stebėjimas. 

Sporto 

metodininkas, 

sporto šakų 

treneriai. 

2.7. 

Organizuoti ir 

vykdyti 

sportinio 

ugdymo 

treniruočių 

stovyklas, 

vasaros 

dienines ir 

stacionarias 

sportines 

stovyklas. 

2021 m. 

vasario – 

gruodžio 

mėn. 

Projektų rašymas ir 

teikimas 

finansavimui gauti, 

sutarčių 

pasirašymas, 

užimtumo 

programų 

parengimas, 

stovyklų 

vykdymas, sklaida, 

Ugdytinių 

užimtumas 

sportinio ugdymo 

metų bėgyje ir 

vasaros atostogų 

bendro lavinimo 

mokyklose metu, 

prevencija. 

Direktorius, 

sporto 

metodininkas, 

specialistas, 

sporto šakų 

treneriai. 



atskaitų 

parengimas. 

2.8. 

Bendradarbiauti 

su bendrojo 

lavinimo 

mokyklomis, 

spręsti sporto 

salių panaudos 

treniruotėms 

klausimus. 

Nuolat Bendrojo lavinimo 

mokyklų 

lankymas, 

susitikimas su 

mokyklų vadovais, 

kūno kultūros 

mokytojais. 

Plėtojamas 

bendradarbiavimas 

gerėja treniruočių 

sąlygos, plečiasi 

bendros veiklos 

geografija. 

Direktorius, 

sporto 

metodininkas, 

specialistas, 

sporto šakų 

treneriai. 

2.9. 

Rūpintis 

ugdytinių 

sveikata, 

organizuoti ir 

vykdyti 

medicininę 

kontrolę. 

Nuolat Ugdytinių 

sveikatos 

tikrinimas ne 

mažiau kaip 2 k. 

per metus, pagal 

šakos specifiką ir 

meistriškumo lygį. 

Sveiki ugdytiniai. Direktorius, 

sporto 

metodininkas, 

sporto šakų 

treneriai, 

bendrosios 

praktikos 

slaugytoja. 

2.10. 

Organizuoti 

sporto varžybų 

medicininį 

aptarnavimą. 

Nuolat Užtikrintas 

sveikatos 

priežiūros 

specialistų darbas 

ir savalaikis sporto 

varžybų 

medicininis 

aptarnavimas, 

aprūpinimas 

medikamentais. 

Ugdytinių sauga, 

pirmos medicinos 

pagalbos 

suteikimas traumų 

atveju. 

Direktorius, 

sporto 

metodininkas, 

sporto šakų 

treneriai, 

bendrosios 

praktikos 

slaugytoja. 

2.11. 

Instruktuoti 

ugdytinius ir 

darbuotojus 

darbų saugos 

klausimais. 

Ne mažiau 

vieną kartą 

per metus. 

Supažindinimas su 

darbų saugos 

instrukcijomis 

pasirašytinai. 

Nelaimingų 

atsitikimų 

Prevencija. 

Ūkio dalies 

vedėjas, 

sporto šakų 

treneriai. 

2.12. 

Lankytis 

treniruotėse ir 

varžybose, 

teikti metodinę 

pagalbą, 

vykdyti trenerių 

darbo kontrolę. 

Nuolat Trenerių darbo 

kontrolė, 

metodinės 

pagalbos teikimas. 

Vykdoma 

treniruočių 

apskaita, gerėja 

kokybė. 

Direktorius, 

sporto 

metodininkas. 

2.13. 

Tvarkyti Centro 

dokumentaciją 

ir archyvą pagal 

raštvedybos 

reikalavimus. 

Nuolat Patvirtinta bylų 

nomenklatūra, 

užvedamos naujos 

bylos, senos 

ruošiamos 

pridavimui į 

archyvą. 

Sutvarkytos bylos, 

užtikrintas jų 

saugumas. 

Direktorius, 

sekretorė. 

3. Centro sąveika su išorės aplinka, įvaizdžio gerinimas. 

3.1. 
Organizuoti 

renginius ir 

Pagal 

tvarkaraštį. 

Dalyvavimas 

masiniuose sporto 

Centro 

pristatymas, 

Direktorius, 

sporto 



dalyvauti 

turnyruose, 

šventėse. 

renginiuose, 

vykdomi 

tradiciniai žaidimų 

sporto šakų 

turnyrai, 

individualių sporto 

šakų varžybos, 

sportininkų 

pagerbimo šventė. 

reklama, sportinio 

meistriškumo 

kėlimas, sportinio 

ugdymo darbas. 

metodininkas, 

specialistas, 

sporto šakų 

treneriai. 

3.2. 

Centro 

internetiniame 

puslapyje ir 

socialiniuose 

tinkluose teikti 

aktualią 

informaciją 

apie sporto 

šakas, įvairius 

renginius bei 

Centro 

sportininkų 

pasiekimus 

Nuolat Centro interneto 

svetainės bei 

socialinių tinklų 

tobulinimas ir 

pastovus 

atnaujinimas, 

operatyvus 

informacijos apie 

vykstančius 

sportinius 

renginius, 

pasiektus 

rezultatus, 

teikiamas 

paslaugas 

teikimas. 

Centras žinomas ir 

patrauklus. 

 

Specialistas, 

sporto šakų 

treneriai. 

3.3. 

Bendradarbiauti 

su žiniasklaida, 

teikti 

informaciją 

apie Centre 

kultivuojamas 

sporto šakas, 

parengti 

straipsnius apie 

Centro 

sportininkų 

pasiekimus 

svarbiausiose 

varžybose 

Nuolat 
Parengta ir nuolat  

teikiama 

informacija rajono 

laikraščiams apie 

Centre 

kultivuojamas 

sporto šakas, 

parengti 

straipsnius apie 

Centro sportininkų 

pasiekimus 

svarbiausiose 

varžybose 

Informaciją apie 

vykstančius 

sportinius 

renginius, 

pasiektus 

rezultatus, 

teikiamas 

paslaugas sužinos 

didesnis skaičius 

rajono gyventojų. 

Direktorius, 

specialistas, 

sporto šakų 

treneriai. 

3.4. 

Dalyvauti 

įvairiose sporto 

mugėse ir 

parodose, 

organizuoti 

šventes ir atvirų 

durų dienas 

rajono 

gyventojams, 

suteikiant jiems 

galimybę iš 

Nuolat Centre 

kultivuojamų 

sporto šakų 

pristatymas rajono 

bendruomenei. 

Padidėjęs Centro 

žinomumas rajono 

gyventojų tarpe. 

 



arčiau 

susipažinti su 

Centro 

teikiamomis 

paslaugomis, 

taip pat 

išbandyti 

kultivuojamas 

sporto šakas 

4. Efektyvus finansinių, materialinių išteklių valdymas. 

4.1. 

Sudaryti 2021 

m. metines 

sąmatas, 

supažindinti 

sporto centro 

tarybą. 

2021 m. 03 

mėn. 

Biudžeto, 

mokesčių, 

nuomos, paramos 

ir kt. planų 

sudarymas ir 

patvirtinimas 

Viešumas, 

skaidrumas. 

Direktorius, 

vyriausioji 

buhalterė. 

4.2. 

Paruošti 2021 

m. Sporto 

centro viešųjų 

pirkimų planą ir 

ataskaitą už 

2019 m. 

2021 m. 

01-02 

mėn. 

Plano paskelbimas 

Centro 

tinklalapyje. 

Viešumas, 

skaidrumas. 

Direktorius, 

ūkio dalies 

vedėjas. 

4.3. 

Ieškoti rėmėjų, 

papildomo, 

finansavimo. 

Nuolat Vykdoma agitacija 

dėl 1,2 % 

finansinės 

paramos, 

bendradarbiaujama 

su verslo atstovais. 

Papildomas 

biudžetas. 

Direktorius, 

sporto 

metodininkas, 

ūkio dalies 

vedėjas. 

4.4. 

Papildyti sporto 

centro biudžetą, 

rengiant 

programas – 

projektus. 

Nuolat Programų 

ruošimas 

savivaldybės 

skelbiamiems 

projektams, sporto 

rėmimo fondui, 

kitiems fondams. 

Papildomas 

biudžetas. 

Direktorius, 

sporto 

metodininkas, 

ūkio dalies 

vedėjas, 

specialistas. 

 

CENTRO NUMATOMI VYKDYTI RENGINIAI  

2021 M.  

 

DATA PAVADINIMAS VIETA 

SAUSIS 

   

VASARIS 

Pagal 

tvarkaraštį 

„Ladygolas“ Jurbarko rajono BUM 6 kl. (2007 

m. gimimo ir jaunesnių), 8 kl (2005 m. gimimo 

ir jaunesnių), 10 kl. (2003 m. gimimo ir 

jaunesnių) merginų salės futbolo (futsalo) 

varžybos 

Klausučių St. Santvaro pagrindinė 

mokykla 

1-12  
Internetinio šachmatų turnyras, skirtas Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai paminėti 

Jurbarko KKSC. 

 



16 

XVII-asis sveikatingumo bėgimas Jurbarko 

miesto gatvėmis, skirtas Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienai paminėti 

Romualdo Marcinkaus stadionas 

19 

Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro 

,,Sporto viktorina“ 

Jurbarko KKSC, 

Nuotoliniu būdu, ,,Zoom“ platformoje 

(klausimus transliuosime ,,Kahoot“ 

platformoje). 

 Jurbarko autosporto čempionato I etapas 

Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centro 

taurei laimėti 

Jurbarkas 

 Jurbarko rajono asmeninės stalo teniso 

pirmenybės 
A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

 Jurbarko krepšinio lygos 2020-2021 m. 

čempionato varžybos 
A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

 2021 m. Jurbarko rajono salės futbolo 

pirmenybių turų varžybos 
A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

 Fizinio aktyvumo ir sveikatingumo veiklos. 

Projektas ,,Sportuojantis ir besimankštinantis 

žmogus – visuotinė vertybė“ (projekto Nr. 

JURB-LEADER-6B-V-3-1-2018) 

Laikas ir vieta tikslinama 

 Fizinio aktyvumo ir sveikatingumo veiklos. 
,,Jurbarko miesto sportuojanti bendruomenė – 

sveika bendruomenė “ (projekto Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0392) 

Laikas ir vieta tikslinama 

 Kvalifikacinis kyokushin karate diržų (10-5 

kyu) egzaminas 
A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos vaikų U12, gimusių 2009 m. krepšinio 

čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos vaikų U14, gimusių 2007 m. krepšinio 

čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos vaikų U15, gimusių 2006 m. krepšinio 

čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos jaunučių U18, gimusių 2003 m. 

krepšinio čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos jaunių U19, gimusių 2002 m. krepšinio 

čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

KOVAS 

17 

Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir 

kaimo vietovių bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių šaškių varžybos 

Eržvilko gimnazija 

23 

Bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių 

mokinių šaškių merginų ir vaikinų (gimusių 

2010 m. ir jaunesnių) varžybos 

Eržvilko gimnazija 

 Jurbarko krepšinio lygos 2020-2021 m. 

čempionato varžybos 
A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

 Jurbarko krepšinio lygos 2020-2021 m. 

čempionato „Krepšinio diena“ 
A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

 
2021 m. Jurbarko rajono salės futbolo 

pirmenybių turų varžybos 
A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

 2021 m. Jurbarko rajono tinklinio pirmenybės A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

 Atviros Jurbarko miesto vaikų ir jaunučių 

dziudo pirmenybės 
Vytauto Didžiojo progimnazija 



 Atviros Jurbarko miesto jaunučių sambo 

pirmenybės 
Vytauto Didžiojo progimnazija 

 Fizinio aktyvumo ir sveikatingumo veiklos. 

Projektas ,,Sportuojantis ir besimankštinantis 

žmogus – visuotinė vertybė“ (projekto Nr. 

JURB-LEADER-6B-V-3-1-2018) 

Laikas ir vieta tikslinama 

 Fizinio aktyvumo ir sveikatingumo veiklos. 

,,Jurbarko miesto sportuojanti bendruomenė – 

sveika bendruomenė “ (projekto Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0392) 

Laikas ir vieta tikslinama 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos vaikų U12, gimusių 2009 m. krepšinio 

čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos vaikų U14, gimusių 2007 m. krepšinio 

čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos vaikų U15, gimusių 2006 m. krepšinio 

čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos jaunučių U18, gimusių 2003 m. 

krepšinio čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos jaunių U19, gimusių 2002 m. krepšinio 

čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

BALANDIS 

8 
Jurbarko rajono BUM pradinių klasių mokinių 

šachmatų finalinės varžybos 
A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

21 

Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir 

kaimo vietovių bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

28 
Jurbarko rajono BUM lengvosios atletikos 

kroso estafečių varžybos  
Dvaro parke už Mituvos 

29 
Jurbarko rajono BUM lengvosios atletikos 

trikovės varžybos 
Vytauto Didžiojo progimnazija 

 
Jurbarko rajono asmeninės greitųjų šachmatų 

pirmenybės 
Jurbarko verslo ir turizmo centras 

 Jurbarko rajono tinklinio pirmenybių varžybos A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

 
Velykinis mergaičių (gimusių 2002-2003 m.) 

rankinio turnyras 
Naujamiesčio progimnazija 

 
Atviros Jurbarko miesto jaunių dziudo 

pirmenybės 
Vytauto Didžiojo progimnazija 

 
Atviros Jurbarko miesto jaunių sambo 

pirmenybės 
Vytauto Didžiojo progimnazija 

 

Fizinio aktyvumo ir sveikatingumo veiklos. 

Projektas ,,Sportuojantis ir besimankštinantis 

žmogus – visuotinė vertybė“ (projekto Nr. 

JURB-LEADER-6B-V-3-1-2018) 

Laikas ir vieta tikslinama 

 

Fizinio aktyvumo ir sveikatingumo veiklos. 

,,Jurbarko miesto sportuojanti bendruomenė – 

sveika bendruomenė “ (projekto Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0392) 

Laikas ir vieta tikslinama 

GEGUŽĖ 

1 
Krepšinis 3x3 – „Jurbarko miesto ir verslo 

dienos 2021“ 
Nemuno g., Jurbarkas 

6 
Jurbarko rajono BUM lengvosios atletikos 

keturkovės varžybos 
Vytauto Didžiojo progimnazija 



8 
Jurbarko rajono BUM mokinių lėkščiasvydis 

5x5 
A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

18 
Futbolo turnyras (gim. 2013-2014 m.) 

„Futboliukas“  
Lopšelis-darželis „Nykštukas“ 

19 

Jurbarko rajono BUM lengvosios atletikos 

keturkovės mergaičių ir berniukų finalinės 

varžybos 

Vytauto Didžiojo progimnazija 

27 

Jurbarko rajono kaimo vietovių BUM 

lengvosios atletikos mergaičių ir berniukų 

finalinės varžybos 

Vytauto Didžiojo progimnazija 

 

Jurbarko rajono 2021 metų Jurbarko rajono 

kūno kultūros ir sporto centro absolventų 

pagerbimo ceremonija 

Laikas ir vieta tikslinama 

Pagal 

tvarkaraštį 

„Golas“ Jurbarko rajono BUM mokinių futbolo 

zoninės varžybos 
Zonose 

 Atviros Jurbarko rajono mažojo futbolo 7x7 

pirmenybės 
Romualdo Marcinkaus stadionas 

 
Sunkiosios atletikos turnyras Jurbarko rajono 

kūno kultūros ir sporto centro taurei laimėti 

Klausučių St. Santvaro pagrindinė 

mokykla 

 
Atviros Jurbarko miesto jaunimo dziudo 

pirmenybės 
Vytauto Didžiojo progimnazija 

 
Atviros Jurbarko rajono jaunimo sambo 

pirmenybės 
Vytauto Didžiojo progimnazija 

 
Kvalifikacinis kyokushin karate diržų (10-5 

kyu) egzaminas 
A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

 

Fizinio aktyvumo ir sveikatingumo veiklos. 

Projektas ,,Sportuojantis ir besimankštinantis 

žmogus – visuotinė vertybė“ (projekto Nr. 

JURB-LEADER-6B-V-3-1-2018) 

Laikas ir vieta tikslinama 

 

Fizinio aktyvumo ir sveikatingumo veiklos. 

,,Jurbarko miesto sportuojanti bendruomenė – 

sveika bendruomenė “ (projekto Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0392) 

Laikas ir vieta tikslinama 

BIRŽELIS 

2 
Jurbarko rajono BUM mokinių lengvosios 

atletikos komandinių atskirų rungčių varžybos 

Vytauto Didžiojo progimnazija 

 

12 
Jurbarko rajono savivaldybės seniūnijų sporto 

žaidynės 

Romualdo Marcinkaus stadionas 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

 Kyokushin karate stovykla Smalininkų TVM 

 Naktinis krepšinio 3x3 turnyras A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

 
Lietuvos regbio vaikų ir jaunučių pirmenybių 

varžybos 
Romualdo Marcinkaus stadionas 

 Atviros Jurbarko rajono mažojo futbolo 7x7 

pirmenybės 
Romualdo Marcinkaus stadionas 

 
Sporto švenčių organizavimas Jurbarko rajone 

(pagal seniūnijų prašymus) 
Jurbarko rajonas 

 

Fizinio aktyvumo ir sveikatingumo veiklos. 

Projektas ,,Sportuojantis ir besimankštinantis 

žmogus – visuotinė vertybė“ (projekto Nr. 

JURB-LEADER-6B-V-3-1-2018 

Laikas ir vieta tikslinama 

 
Fizinio aktyvumo ir sveikatingumo veiklos. 

,,Jurbarko miesto sportuojanti bendruomenė – 
Laikas ir vieta tikslinama 



sveika bendruomenė “ (projekto Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0392) 

LIEPA 

10-11 Jurbarko rajono asmeninės teniso pirmenybės Jurbarkas 

 
Atviros Jurbarko rajono mažojo futbolo 7x7 

pirmenybės 
Romualdo Marcinkaus stadionas 

 
Sporto švenčių organizavimas Jurbarko rajone 

(pagal seniūnijų prašymus) 
Jurbarko rajonas 

 

Fizinio aktyvumo ir sveikatingumo veiklos. 

Projektas ,,Sportuojantis ir besimankštinantis 

žmogus – visuotinė vertybė“ (projekto Nr. 

JURB-LEADER-6B-V-3-1-2018 

Laikas ir vieta tikslinama 

 

Fizinio aktyvumo ir sveikatingumo veiklos. 

,,Jurbarko miesto sportuojanti bendruomenė – 

sveika bendruomenė “ (projekto Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0392) 

Laikas ir vieta tikslinama 

RUGPJŪTIS 

20 Sporto sezono atidarymo šventė Romualdo Marcinkaus stadionas 

20-21 Naktinis parko tinklinio turnyras „Jurbarko 

krašto šventė 2021“ 
Romualdo Marcinkaus stadionas 

21 Linksmasis plaukimas baidare KKSC, 

Jurbarko dvaro parke prie Mituvos 

28 
Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių II etapo 

(Jurbarko zono) varžybos 

Romualdo Marcinkaus stadionas 

Smalininkų TVM 

 
Atviros Jurbarko rajono mažojo futbolo 7x7 

pirmenybės 
Romualdo Marcinkaus stadionas 

 
Sporto švenčių organizavimas Jurbarko rajone 

(pagal seniūnijų prašymus) 
Jurbarko rajonas 

 

Fizinio aktyvumo ir sveikatingumo veiklos. 

Projektas ,,Sportuojantis ir besimankštinantis 

žmogus – visuotinė vertybė“ (projekto Nr. 

JURB-LEADER-6B-V-3-1-2018 

Laikas ir vieta tikslinama 

RUGSĖJIS 

16 
Jurbarko rajono vaikų ir jaunučių lengvosios 

atletikos atviras čempionatas 
Vytauto Didžiojo progimnazija 

25 Futbolo turnyras R. Marcinkui atminti Romualdo Marcinkaus stadionas 

 
Atviros Jurbarko miesto jaunimo dziudo 

pirmenybės 
Vytauto Didžiojo progimnazija 

 
Atviros Jurbarko rajono mažojo futbolo 7x7 

pirmenybės 
Romualdo Marcinkaus stadionas 

 Vytauto Sutkaus jaunių sambo turnyras Vytauto Didžiojo progimnazija 

 

Fizinio aktyvumo ir sveikatingumo veiklos. 

,,Jurbarko miesto sportuojanti bendruomenė – 

sveika bendruomenė “ (projekto Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0392) 

Laikas ir vieta tikslinama 

SPALIS 

2 
Lietuvos lengvosios atletikos kroso taurės V 

etapas 
Jurbarkas 

17 
Jurbarko krepšinio lygos 2021-2022 m. 

čempionato atidarymas ir I turo varžybos 
A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

31 
Jurbarko krepšinio lygos 2021-2022 m. 

čempionato II turo varžybos 
A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 



 
Jurbarko rajono BUM mergaičių (gimusių 2008 

m. ir jaunesnių) kvadrato finalinės varžybos 
Vytauto Didžiojo progimnazija 

 
Jurbarko rajono BUM berniukų (gimusių 2008 

m. ir jaunesnių) kvadrato finalinės varžybos 
Naujamiesčio progimnazija 

 

Fizinio aktyvumo ir sveikatingumo veiklos. 

,,Jurbarko miesto sportuojanti bendruomenė – 

sveika bendruomenė “ (projekto Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0392) 

Laikas ir vieta tikslinama 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos vaikų U12, gimusių 2010 m. krepšinio 

čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos vaikų U13, gimusių 2009 m. krepšinio 

čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos vaikų U15, gimusių 2007 m. krepšinio 

čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos vaikų U16, gimusių 2006 m. krepšinio 

čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos jaunučių U19, gimusių 2003 m. 

krepšinio čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

LAPKRITIS 

7, 21 

Krepšinio turnyro Jurbarko rajono laikraščio 

„Šviesa“ taurei laimėti aštuntfinalio, 

ketvirtfinalio varžybos 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija  

14, 28 
Jurbarko krepšinio lygos 2020-2021 m. 

čempionato III, IV turų varžybos 
A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

20 
Dvejetų teniso turnyras Jurbarko rajono kūno 

kultūros ir sporto centro taurei laimėti 

Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Naujamiesčio progimnazija 

28 
Greitųjų šachmatų turnyras Jurbarko rajono 

kūno kultūros ir sporto centro taurei laimėti 
Jurbarko verslo ir turizmo centras 

 

Jurbarko rajono kaimo vietovių BUM mergaičių 

(gimusių 2008 m. ir jaunesnių) kvadrato 

finalinės varžybos 

Eržvilko gimnazija 

 

Jurbarko rajono kaimo vietovių BUM berniukų 

(gimusių 2008 m. ir jaunesnių) kvadrato 

finalinės varžybos 

Eržvilko gimnazija 

5 

Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir 

kaimo vietovių bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių futbolo 5x5 merginų (gimusių 2006 m. 

ir jaunesnių), vaikinų (gimusių 2007 m. ir 

jaunesnių) varžybos 

Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė 

mokykla 

 
Kyokushin karate varžybos „Vidurio Lietuvos 

taurė 2021“ 
A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos vaikų U12, gimusių 2010 m. krepšinio 

čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos vaikų U13, gimusių 2009 m. krepšinio 

čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos vaikų U15, gimusių 2007 m. krepšinio 

čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos vaikų U16, gimusių 2006 m. krepšinio 

čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos jaunučių U19, gimusių 2003 m. 

krepšinio čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

GRUODIS 



5, 18 

Krepšinio turnyro Jurbarko rajono laikraščio 

„Šviesa“ taurei laimėti pusfinalio, finalinės 

varžybos 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

12 
Jurbarko krepšinio lygos 2021-2022 m. 

čempionato V turo varžybos 
A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

19 
Stalo teniso turnyras Jurbarko rajono kūno 

kultūros ir sporto centro taurei laimėti 
Smalininkų TVM 

 Kalėdinis 1x1 krepšinio turnyras A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

 Kalėdinis dziudo turnyras Vytauto Didžiojo progimnazija 

 Kalėdinis rankinio turnyras Naujamiesčio progimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos vaikų U12, gimusių 2010 m. krepšinio 

čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos vaikų U13, gimusių 2009 m. krepšinio 

čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos vaikų U15, gimusių 2007 m. krepšinio 

čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos vaikų U16, gimusių 2006 m. krepšinio 

čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

Pagal 

tvarkaraštį 

Lietuvos jaunučių U19, gimusių 2003 m. 

krepšinio čempionatas  

Jurbarko KKSC, 

A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija 

 

Varžybų vykdymo vietos ir laikai gali būti tikslinami atsižvelgus į sporto šakų federacijų, 

sąjungų, asociacijų pateiktus tikslius varžybų kalendorius.  

_____________________________________________ 

 


