
PATVIRTINTA 

Jurbarko sporto centro  

direktoriaus 2022 m. rugsėjo 26 d.  

įsakymu Nr. VĮ-136 

 

JURBARKO SPORTO CENTRO  

2022 M. SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

2. Renginiai. 

2. 2. Dalyvavimas renginiuose rajone  

Data  Renginio pavadinimas Vieta 
Organizatorius/ 

Dalyvaujanti įstaiga 

1 d. 

10.00 val. 

Mažojo futbolo 7x7 turnyras Romualdui 

Marcinkui atminti 

Jurbarko miesto 

Romualdo Marcinkaus 

stadionas 

Jurbarko SC 

2 d. 

11.00 val. 

Labdaringas sveikatingumo renginys „Mes – 

Ukrainos kariams“ 

Jurbarko Imsrės slėnyje, 

Rotary parkelyje 

Jurbarko „Rotary 

klubas“ , Jurbarko 

„Lions klubas“, 

Jurbarko rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Jurbarko SC 

14-15 d.  Krepšinio turnyras ,,Jurbarko rajono 

savivaldybės mero taurei laimėti“ 

Jurbarko Antano 

Giedraičio-Giedriaus 

sporto salė 

Jurbarko SC, Jurbarko 

rajono savivaldybė,  

KK Jurbarko 

,,Jurbarkas-Karys“ 

22 d. Jurbarko sporto centro atviras vaikų, jaunučių ir 

jaunių greitųjų šachmatų turnyras 

 

Jurbarko turizmo ir 

verslo informacijos 

centro konferencijų salė 

Jurbarko SC 

Data ir 

laikas 

derinami 

2022-2023 m. sezono Lietuvos vaikų lygos 

futbolo U9 čempionato A lygmens Vakarų 

regiono A pogrupio rungtynės  

Vieta tikslinama 
LVJUFA/ 

Jurbarko SC 

Data ir 

laikas 

derinami 

2022-2023 m. sezono Lietuvos vaikų lygos 

futbolo U11 čempionato A lygmens Vakarų 

regiono B pogrupio rungtynės 

Vieta tikslinama 
LVJUFA/ 

Jurbarko SC 

Data ir 

laikas 

derinami 

Projektas ,,Sportuojantys senjorai – sveiki 

senjorai“ (projekto Nr. JURB-LEADER-6B-V-

5-1-2020) 

Vieta tikslinama Jurbarko SC 

Data ir 

laikas 

derinami 

Jurbarko rajono BUM mokinių (mergaičių gim. 

2010 m. ir jaunesnių) kvadrato finalinės 

varžybos* 

Vieta tikslinama 
Jurbarko SC/ Bendrojo 

ugdymo mokyklos 

Data ir 

laikas 

derinami 

Jurbarko rajono BUM mokinių (berniukų gim. 

2010 m. ir jaunesnių) kvadrato finalinės 

varžybos* 

Vieta tikslinama 
Jurbarko SC/ Bendrojo 

ugdymo mokyklos 

Data ir 

laikas 

derinami 

Jurbarko rajono pradinių klasių BUM mokinių 

(gim. 2012 m. ir jaunesnių) kvadrato finalinės 

varžybos* 

Vieta tikslinama 
Jurbarko SC/ Bendrojo 

ugdymo mokyklos 

Data ir 

laikas 

derinami 

Jurbarko rajono kaimo vietovių BUM mokinių 

(mergaičių gim. 2010 m. ir jaunesnių) kvadrato 

finalinės varžybos* 

Vieta tikslinama 
Jurbarko SC/ Bendrojo 

ugdymo mokyklos 

Data ir 

laikas 

derinami 

Jurbarko rajono kaimo vietovių BUM mokinių 

(berniukų gim. 2010 m. ir jaunesnių) kvadrato 

finalinės varžybos* 

Vieta tikslinama 
Jurbarko SC/ Bendrojo 

ugdymo mokyklos 

Data ir 

laikas 

derinami 

Jurbarko rajono kaimo vietovių pradinių klasių 

BUM mokinių (gim. 2012 m. ir jaunesnių) 

kvadrato finalinės varžybos* 

Vieta tikslinama 
Jurbarko SC/ Bendrojo 

ugdymo mokyklos 



2. 3. Dalyvavimas zoniniuose ir šalies renginiuose 

Data Renginio pavadinimas Vieta 
Organizatorius/ 

Dalyvaujanti įstaiga 

1 d. 

10.00 val. 

2022 m. šachmatų varžybos, skirtos kūno kultūros ir 

sporto dienai paminėti 

 

Tauragė Tauragės ,,Šaltinio“ 

progimnazija ir 

Tauragės šachmatų 

klubas ,,Tauragis“/ 

Jurbarko SC 

2 d. 

10.00 val. 

2022 m. Lietuvos regbio federacijos jaunių (gim. 

2007-2008 m.) pirmenybės 

Kaunas LRF/Jurbarko SC 

8 d. 

10.00 val. 

Vaikų greitųjų šachmatų turnyras ,,Auksaspalvis 

ruduo 2022“ 

 

Vilkaviškis /Jurbarko SC 

8 d.  Kyokušin karatė „Let‘s join the fight together“ 

čempionatas 

Garliava Vilkaviškio šachmatų 

klubas ,,Širvinta“/ 

Jurbarko SC 

15 d. 

11.00 val. 

Atviros Plungės miesto jaunučių ir vaikų dziudo 

varžybos ,,Auksinis ruduo 2022“ 

Plungė Plungės sporto ir 

rekreacijos centras, 

klubas ,,Plungės 

dziudo“/ 

Jurbarko SC 

15 d. 

10.00 val. 

2022 m. Lietuvos regbio federacijos jaunučių (gim. 

2009-2010 m.) ir jaunučių (gim. 2011-2012 m.) 

pirmenybės 

Šiauliai LRF/Jurbarko SC 

16 d.  

10.00 val. 

2022 m. Lietuvos regbio federacijos jaunių (gim. 

2007-2008 m.) pirmenybės 

Šiauliai LRF/Jurbarko SC 

22 d. 

10.00 val. 

Lietuvos dziudo jaunučių pirmenybės Prienai LDF/Jurbarko SC 

29 d. 

10.00 val. 

Lietuvos kyokušin karatė moksleivių taurės varžybos Kėdainiai LKKF/Jurbarko SC 

Data ir 

laikas 

derinami 

2022-2023 m. sezono Lietuvos vaikų lygos futbolo 

U9 čempionato A lygmens Vakarų regiono A 

pogrupio rungtynės  

Vieta tikslinama 
LVJUFA/ 

Jurbarko SC 

Data ir 

laikas 

derinami 

2022-2023 m. sezono Lietuvos vaikų lygos futbolo 

U11 čempionato A lygmens Vakarų regiono B 

pogrupio rungtynės 

Vieta tikslinama 
LVJUFA/ 

Jurbarko SC 

 

** Suderinta ,,STATS4SPORT“ sporto organizacijos valdymo platformoje (dienyne) 

*Švietimo įstaigos, vykdamos į ženklu * pažymėtus renginius, gali užsisakyti transportą. 

____________________ 


