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VADOVO ŽODIS 

 

 Marijampolės sporto centras įsteigtas 2020 metų birželio 1 dieną Marijampolės 

savivaldybės tarybos  2020 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 1-34 „Dėl Marijampolės sporto 

mokyklos, Marijampolės žaidimų sporto mokyklos, Marijampolės savivaldybės sporto centro 

„Sūduva“ ir Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ reorganizavimo jungimo būdu į 

Marijampolės sporto centrą“.  Metų pabaigoje įstaigoje dirbo 93 darbuotojai,  iš jų 40 sporto 

trenerių. Marijampolės sporto centre vyksta trylikos sporto šakų treniruotės nuo pradinio rengimo 

iki aukšto meistriškumo rengimo. Įstaigoje  tarifikuotos 83 mokomosios grupės, kuriose 

sportuojančiųjų skaičius – 964. 

 Nors pasaulinė pandemija trukdo sėkmingiau vykdyti sportines veiklas, situacijai 

pagerėjus Marijampolės sporto centre tikimės didėjančio sportuojančių asmenų skaičiaus, jaunų 

kvalifikuotų trenerių įdarbinimo galimybių, pagal poreikį, naujų sporto šakų įsteigimo. Taip pat 

būtina modernizuoti esamas sporto bazes, kad treniruočių sąlygos būtų kuo palankesnės treneriams 

ir sportininkams. Didelis dėmesys skiriamas projektinei veiklai. Įvykdytos kelios skirtingų sporto 

šakų stovyklos, sporto projektas „Per masiškumą į meistriškumą“.  Dalyvaujame plaukimo 

projektuose „Delfinukas“, „Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“, kuriuos finansuoja 

Marijampolės savivaldybės administracija ir Lietuvos plaukimo federacija. Pateiktos keturios 

paraiškos Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti. 
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 Susijungus sporto įstaigoms į vieną, labai svarbu kurti vieningą sporto centro 

bendradarbiavimo kultūrą tarp sporto centro darbuotojų, trenerių, ugdytinių ir jų tėvų. 

                          

I.  BENDROS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ 

 

Sporto centro misija 

 

              Sporto centro misija – per sportą skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką bei 

parengti aukšto meistriškumo sportininkus, garsinančius miesto ir šalies vardą, padėti ugdytis 

sveikai ir fiziškai aktyviai bendruomenei.                                                   

 

Sporto centro tikslai 

 

1. Tenkinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų pažinimo, saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti 

aktyviais visuomenės nariais, ilgalaikėmis programomis sistemingai plėsti sporto srities 

žinias, tapti aktyviais visuomenės nariais, ilgalaikėmis programomis sistemingai plėsti 

sporto srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius, suteikti asmeniui papildomų dalykinių 

kompetencijų. 

2. Skatinti fizinį aktyvumą ir plėtoti sportą savivaldybėje. 

3. Sudaryti sąlygas savivaldybės gyventojams reguliariai užsiimti aktyvia fizine veikla ir/ar 

sportu, stiprinti savo sveikatą, siekti sporto rezultatų. 

4. Ieškoti talentingų sportininkų, vykdyti jų atranką ir ugdymą, kurti sportui gabių vaikų 

ugdymo sistemą, 

 

 

Sporto centro uždaviniai  

 

1. Sukurti ugdymui palankų psichologinį klimatą ir ugdymo erdvę, sudaryti sąlygas pasirinkti 

Sporto centre vykdomas sporto šakas. 

2. Vykdyti sportinį vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumą. 

3. Teikti įvairias fizinio aktyvumo, sporto paslaugas savivaldybės gyventojams. 

4. Vykdyti savivaldybės fizinio aktyvumo, sporto plėtros ir renginių programas. 

5. Vykdyti kryptingą gabių talentingų sportininkų paiešką ir atranką, sportinį ugdymą. 

6. Rengti aukšto sportinio meistriškumo sportininkus. 

7. Skatinti įsijungti į aktyvią sportinę veiklą turinčius fizinę negalią ir specialiųjų poreikių 

žmones. 



 

                                      Sporto centro sporto šakos 

 

         Sporto centre vyksta 13 sporto šakų treniruotės:  

Baidarių irklavimas - 4 grupės; 

Boksas – 4 grupės; 

Buriavimas – 2 grupės; 

Dziudo imtynės – 4 grupės; 

Imtynės – 4 grupės; 

Krepšinis – 22 grupės; 

Lengvoji atletika- 16 grupių; 

Plaukimas – 13 grupių; 

Regbis – 1 grupė; 

Sunkioji atletika – 5 grupės; 

Šachmatai – 2 grupės; 

Šaškės – 3 grupės; 

Tinklinis – 3 grupės; 

         Bendras sportuojančių skaičius – 964. 

 

Sporto centro materialinė bazė 

  

  Baidarių irklavimo bazė – 1;  

  Plaukimo baseinai – 2; 

  Sporto salės – 4; 

  Specializuotos sporto salės – 6; 

  Treniruoklių salės – 2; 

  Lauko tinklinio/krepšinio aikštės – 3; 

  Stadionas – 1. 
 

 

II. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ 

 

Varžybų, stovyklų ir dalyvavusių sportininkų skaičius 

 

Eil. 

Nr. 

Sporto šaka Varžybų 

skaičius 

Dalyvavo SC 

sportininkų 

Stovyklų 

skaičius 

Dalyvavo 

sportininkų 

1 Baidarių irklavimas 8 34 1 27 

2 Boksas 7 34 2 19 

3 Buriavimas 10 18 - - 

4 Dziudo 8 23 - - 

5 Graikų-romėnų ir 

moterų imtynės 

12 30 1 10 

6 Krepšinis 105 306 3 65 

7 Lengvoji atletika 21 106 2 22 

8 Plaukimas 13 150 - - 

9 Regbis - - - - 

10 Sunkioji atletika 10 32 4 2 

11 Šachmatai 9 14 - - 

12 Šaškės 7 38 - - 

13 Tinklinis 8 36 - - 



 

 

 

Paruošta kandidatų Lietuvos rinktinėms 

 

Eil. 

Nr. 

Sporto šaka Rinktinės pavadinimas Iš viso 

Olimpinė Nacionalinė Jaunimo Jaunių  Jaunučių 

ir vaikų 

1 Baidarių irklavimas   1  4 5 

2 Boksas   3 1  4 

3 Buriavimas      - 

4 Dziudo      - 

5 Graikų-romėnų ir 

moterų imtynės 
  1 3 9 13 

6 Krepšinis    3  3 

7 Lengvoji atletika  3 4 4  11 

8 Plaukimas    3  3 

9 Regbis      - 

10 Sunkioji atletika   1 1 3 5 

11 Šachmatai  1 2 2  5 

12 Šaškės   1 1 2 4 

13 Tinklinis   1   1 

 

 

 III.   ĮSTAIGOS FINANSAVIMAS 

 Pagal 2020 metų patvirtintą biudžeto sąmatą, Marijampolės sporto centrui skirta 

asignavimų (eurais): 

 Aplinkos lėšos Pavėžėjimo lėšos Įstaigos pajamos Iš viso 

Patvirtintas 

finansavimas  

868500,00 3300,00 41500,00 913300,00 

Gautas 

finansavimas  

868419,39 3076,38 41496,79 912992,56 

Gautas finansavimas panaudotas šioms išlaidoms apmokėti: 

Išlaidų pavadinimas Suma, eurais 

Darbo užmokestis, socialinės išmokos ir socialinis draudimas  790365,06 

Prekių ir paslaugų naudojimas  111933,11 

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 10694,39 

Iš viso: 912992,56 

 

2020 metais Marijampolės sporto centras dalyvavo įvairiose veiklos programose  ir iš 

Marijampolės savivaldybės administracijos gavo 29857,00 eurus programoms įgyvendinti. Šios 

lėšos buvo gautos vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo  vaikų švietimo veiklų programų 

įgyvendinimui bei 2000,00 eurų programai „Nemokamų dušo paslaugų teikimas“. Už pasiektus 



rezultatus sportininkams  buvo išmokėta premijos  1496,00 eurų. Iš kitų paramos gavėjų per 

ataskaitinį laikotarpį gavome 2500,00 eurų paramą, kuri buvo skirta sportinėms aprangoms įsigyti ir 

RKL starto mokesčiams apmokėti. 

2020 m. birželio 1 d. sporto centras perėmė kreditorinius  įsiskolinimus iš reorganizuotų 

sporto įstaigų  – 879,02 eurų tiekėjams mokėtinos sumos, 306,54 eurų – už pavėžėjimo paslaugas, 

115700,85 eurų – su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus. 

2020 m. gruodžio 31 d. kreditorinis įsiskolinimas – 795,66 eurų. 

Išlaidų ekonominės 

klasifikacijos kodas 

Išlaidų pavadinimas Kreditorinis 

įsiskolinimas eurais 

Pastabos 

2.1.2.1.1.1 Socialinio draudimo įmokos 90,91  

2.2.1.1.1.05 Ryšių paslaugos 29,14  

2.2.1.1.1.06 Transporto paslaugos 103,60  

2.2.1.1.1.20 Komunalinės paslaugos 556,68  

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų 

išlaidos 

15,33  

 Iš viso: 795,66  

 

           

IV. SPORTO CENTRO PROBLEMOS 

 

         Marijampolės sporto centro infrastruktūra yra  patenkinamos būklės. Nors sąlygos vykdyti 

sportinę veiklą saugioje aplinkoje yra sudarytos, reikalinga sporto salių  renovacija bei Jaunimo g. 8 

baseino vonios remontas. Trys sporto centro transporto priemonės stipriai nusidėvėję, techninė būklė 

tik patenkinama, nuolat reikalingas remontas. Dalis krepšinio ir tinklinio grupių treniruočių 

vykdomos Marijampolės miesto ugdymo įstaigų sporto salėse,  tačiau 2020 metais nepavyko 

susitarti dėl reikalingo valandų skaičiaus su ugdymo įstaigų vadovais. Tai apsunkina treniruočių 

proceso organizavimą.  

 

 

 

Direktorius                                                                    Andrius Larčenka 

 

 
 

 

 

 

 


