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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

         Pagrindiniai strateginio plano tikslai ir uždaviniai – tobulinti ugdymo programų kokybę, sudarant 

galimybes kiekvienam realizuoti savo gebėjimus. Diegiant šiuolaikiškus ir lanksčius ugdymo metodus, 

skatinant ugdytinių motyvaciją sportuoti, siekti sportinių rezultatų. Skatinti fizinį aktyvumą tenkinant 

gyventojų fizinio aktyvumo poreikį, rengiant populiarius masinius renginius. Kurti modernią ir saugią aplinką 

sudarant sąlygas sportininkams saugiai ir kokybiškai tobulėti. Puoselėjant bendradarbiavimą su socialiniais 

partneriais. 

        Įgyvendinant strateginį planą, buvo užtikrinama šalies ir rajono savivaldybės poreikius atitinkanti fizinio 

aktyvumo ir aukšto meistriškumo sportininkų  ugdymo kokybė, sukurta palanki ugdymo (si) aplinka  

vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems. Pagrindinis ugdymo turinio uždavinys: vaikų jaunimo ir suaugusių 

saviraiška sporte, talentingų sportininkų paieška, optimalus bendrasis ir specialusis jų fizinis rengimas, 

pasirinktos sporto šakos pagrindų mokymas, nuoseklus pratybų ir sporto varžybų apimčių didinimas, 

šiuolaikinių sporto mokslo laimėjimų pritaikymas siekiant sportinių rezultatų. Teorinio mokymo, sporto 

pratybų ar kitų mokymo pratybų laiką ir vietą nurodo pratybų tvarkaraščiai ir dalyvavimo varžybose 

kalendoriniai planai, varžybų nuostatai. 

        Raseinių kūno kultūros ir sporto centre organizuojamas sporto ugdymas pagal  7 sporto šakų programas: 

krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos, laisvųjų imtynių, badmintono, futbolo, kulkinio šaudymo. 

        2019 – 2022 mokslo metų trenerių, trenerių kvalifikacijų, sportininkų ir grupių palyginimas: 

 

 2019 m.  2020 m. 2021 m. 2022 m.   

Sportininkai 522 510 548 564 

Treneriai 19 19 19 19 

IV kvalifikacinė 

kategorija 
1 1 0 0 



III kvalifikacinė 

kategorija 
3 3 4 3 

II kvalifikacinė 

kategorija 
3 1 1 7 

I kvalifikacinė 

kategorija 
1 4 3 1 

Treneriai be 

kvalifikacinės 

kategorijos 

11 10 11 8 

 

Pradinio rengimo 

grupės 
13 14 12 15 

Meistriškumo 

ugdymo grupės 
11 11 15 11 

Meistriškumo 

tobulinimo 

grupės 

7 7 4 6 

Aukšto  

meistriškumo 

rengimo grupės 

3 3 4 4 

Iš viso: 
34 35 35 36 

 

     2022 metais Sporto centrą baigė 46 sportininkai. 

     2022 metais Sporto centro sportininkai pasiekė aukštų rezultatų respublikinėse varžybose. Jie tapo 

Lietuvos čempionatų prizininkais ir nugalėtojais: 7 kulkinio šaudymo, 8 badmintono, 29 lengvosios atletikos, 

28 laisvųjų imtynių  sportininkai, 3 tinklinio. 22 ugdytiniai savo amžiaus grupėse buvo kviečiami į Lietuvos 

rinktines. 

    

 

     Sporto centras kartu su sporto klubais 2022 metais suorganizavo 235 renginius ir varžybas iš jų 173 

sporto varžybos, kuriose sudalyvavo 4202 sportininkai, 52 sportiniai renginiai kuriuose  sudalyvavo 1958 

dalyviai, 10 sporto stovyklų sportavo 280 sportininkų. 

      Raseinių rajone buvo tradiciškai pravestos seniūnijų žaidynės. Raseinių rajono krepšinio, salės futbolo 

5x5, 8x8 futbolo, tinklinio  4x4, paplūdimio tinklinio pirmenybės. Birželio 3 dieną Raseinių kūno kultūros 

ir sporto centro aikštyne buvo rengiamas šeimų futbolo turnyras  Lietuvos futbolo šimtmečiui paminėti. 

Raseinių kūno kultūros ir sporto centras kartu su renginio partneriais Raseinių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru ir futbolo  klubu „Danspin“ vienoje vietoje subūrė net 13 aktyvių rajono šeimų, 

kurios komandose 4 prieš 4 varžėsi futbolo rungtyje bei savo jėgas išbandė atliekant individualias užduotis. 

Birželio 17 d. Raseinių kūno kultūros ir sporto centras organizavo žygį Dubysos regioninio parko pėsčiųjų 

taku „4000 žingsnių saugios vasaros link“ Rugsėjo 10 dieną Raseinių kūno kultūros ir sporto centras, 

 Sportininkų, Lietuvos rinktinių narių ( kandidatų), skaičius 

 

Olimpinės 

rinktinės 

nariai 

 

Olimpinės 

rinktinės 

kandidatai 

 

Nacionalinės 

rinktinės nariai 

 

Jaunimo 

rinktinės 

nariai 

 

Jaunių 

rinktinės 

nariai 

Sporto klubai 0 2 8 6 4 

KKSC 0 2 6 8 8 

Iš viso: 0 4 14 14 12 



asociacija „Ariogalos tauras“, Lietuvos lengvosios atletikos federacija Ariogalos Dainų slėnyje organizavo 

Lietuvos kroso IV etapą, kuris Ariogaloje vyko ketvirtą  kartą. Kroso varžybose  dalyvavo  dešimties Lietuvos 

rajonų ir keturių miestų komandos bei sportininkas iš Latvijos. Rugsėjo 10 dieną vyko  26-tas dviračių žygis 

Raseiniai – Dubysa. Žygio organizatoriai Raseinių sporto centras ir dviratininkų klubas ,,Minam”.  Raseinių 

kūno kultūros ir sporto centras kartu su asociacija „Sportas visiems“ ir su Visuomenės  sveikatos biuru rugsėjo 

24 dieną Raseinių Maironio parke  vykdė sporto renginį „BE ACTIVE NIGHT Europos sporto savaitei 

paminėti.  

 

 2022 metais suorganizuotų varžybų ir kitų sporto renginių skaičius 

Sporto varžybos  Sporto visiems renginiai Stovyklos 
Varžybos  Dalyviai 

 

Iš jų 

moterys 

Renginiai  Dalyviai 

 

Iš jų 

moterys 

Stovyklos Dienos 

 

Dalyviai 

 

Sporto 

klubai 
97 1870 209 47 1680 177 6 21 155 

KKSC 76 2332 601 5 278 125 4 21 125 

Iš 

viso: 
173 4202 810 52 1958 302 10 42 280 

 

       Sporto centre vykdoma ugdomosios veiklos stebėsena. Pagal iš anksto mokslo metams sudarytą 

treniruočių stebėjimo grafiką buvo stebimos trenerių treniruotės, aptariami stiprieji ir tobulinti veiklos 

aspektai, pagal parengtą darbuotojų veiklos rezultatų vertinimo sąrašą darbuotojai įsivertina ir išsikelia 

metines veiklos užduotis. Pagal planą buvo parengti 2022-2023 m. sportinio ugdymo planai, parengti ir 

patvirtinti mokomųjų treniruočių krūvio planai. Nustatytos ugdytinių meistriškumo pakopos. Rugsėjo mėnesį 

sudarytas ir suderintas 2022-2023 m. m. treniruočių tvarkaraštis. 

80 proc. administracijos darbuotojų ir 50 proc. trenerių dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose ir 

seminaruose. Raseinių kūno kultūros ir sporto centre suorganizuotas ir pravestas seminaras „Atramos ir 

judamojo aparato skausmo priežastis, paieška ir gydymas” Sporto centro treneriams ir Raseinių rajono 

mokyklų fizinio ugdymo mokytojams. 

     2022 metais buvo atliktas vidaus finansinis  auditas, pagal  pateiktą vidaus finansinę audito ataskaitą Nr. 

K5-48 (dėl informacijos apie finansinį (teisėtumo) auditą), per 2022 metus buvo įgyvendintos finansinio 

audito nurodytos rekomendacijos. Pasirašyta sutartis dėl įstaigos duomenų apsaugos paslaugų teikimo. 

Raseinių rajono savivaldybės administracija skyrė lėšų Raseinių kūno kultūros ir sporto centro 

administracijos patalpų remontui. Palgal pateiktą remonto sąmatą lėšų buvo skirta tik direktoriaus ir raštinės 

kabinetams sutvarkyti. Buvo išleista 14552,39 eurai. 

     Raseinių kūno kultūros ir sporto centrui labai trūksta patalpų, dėl salių didelio užimtumo kai kurių sporto 

šakų tinklinio, badmintono, krepšinio, futbolo treniruotės prasideda per vėlai, dažniausiai baigaisi vėliau nei 

21 val. tai  stipriai įtakoja sportininkų lankomumą ir masiškumą. 

    Uždengus sporto aikštyną atsirastų galimybė fubolo, lengvosios atletikos, tinklinio, krepšinio treniruotes 

vesti visais metų laikais taip pat sumažintų naudojamų ar nuomuojamų salių užimtumą. Atsirastų daugiau 

galimybių sporto bendruomenėms užsiiminėti sportiniais užsiėmimais. 

RKKSC neturi tinkamų  fizinio rengimo patalpų. Esamos patalpos yra per mažos ir neatitinka saugumo 

reikalavimų. Naujos fizinio rengimo salės įrengimui galimybių yra išnaudojant sporto centro pastatą. 

 

Finansinė informacija: 

 

Finansavimo šaltiniai Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos  

Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

% 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos 783,3 783,3 100  



Iš jų:     

1.1. Darbuotojų darbo užmokestis 

ir socialinio draudimo įmokos 

646,8 646,8 100  

1.2. Kitos būtinosios lėšos 136,5 136,5 100  

1.3. Ilgalaikio turto įsigijimo lėšos      

2. Mokymo lėšos 12,0 12,0 100  

Iš jų:     

2.1. Darbuotojų darbo užmokestis ir 

socialinio draudimo įmokos 

12,0 12,0 100  

2.2. Ugdymo priemonės     

2.3. Kvalifikacijos kėlimas     

2.4. DNR lėšos     

2.5. Kitos išlaidos     

3. Specialiosios programos lėšos 

SP 

1,7 0,8 47 Nesurinkta 

suplanuota 

lėšų suma.  

4. Valstybės investicijų/ ES 

struktūrinių fondų lėšos 

    

5. Finansuojamų projektų lėšos 

SB 

    

6. Kitos valstybės lėšos 

iš jų: 

3,6 3,6 100  

6.1. Privalomas ikimokyklinis 

ugdymas 

    

6.2. Konsultacijoms skirtos lėšos     

6.3. Kitos neišvardintos 6.1. ir 6.2. 

punktuose valstybės lėšos 

3,6 3,6 100 VB (211 

lėšos) 

7. Iš viso (1+2+3+4+5+6) 800,6 799,7 99,8  

8. Vienam mokiniui tenkančios 

lėšos ((1+2)/MS): 

    

Vienam mokiniui tenkančios 

Mokymo lėšos (2/MS) 

    

Vienam mokiniui tenkančios 

savivaldybės biudžeto lėšos (1/MS) 

    

 

   Nuolatinė sporto bazių priežiūra padėjo išlaikyti sporto erdves funkcionalias ir patrauklias, garantavo 

sklandų ir aukštos kokybės treniruočių, stovyklų, varžybų ir įvairių renginių vykdymą. Materialinė bazė 

nuolat prižiūrima ir atmaujinama sportiniu inventoriumi. 

 

 

 

II SKYRIUS 

2022 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys(toliau – 

užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai(kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 



1.1. Tobulinti 

Raseinių kūno 

kultūros ir sporto 

centro  

administracijos ir 

trenerių vadybines ir 

dalykines 

kompetencijas. 

1.1. Administracijos 

darbuotojų ir trenerių  

kompetencijų 

tobulinimas.  

 

 

 

1.2. Bendradarbiauti 

su Anykščių kūno 

kultūros ir sporto 

centru (toliau -  

Anykščių KKSC.) 

Draugiškų  santykių 

užmezgimas su 

Anykščių KKSC, 

geros patirties 

sklaida tarp  

administracijos 

darbuotojų ir 

trenerių.  

Suorganizuotos  

draugiškos varžybas 

tarp Raseinių KKSC 

ir Anykščių KKSC 

auklėtinių ir 

trenerių). 

Aktyvus 

bendradarbiavimas 

įgyvendinant 

sveikatinimo ir 

sporto projektus. 

1.3. Supažindinti su 

Raseinių krašto 

kultūra ir  istorija. 

1.1.1. 60 % 

administracijos ir 50 

% trenerių pakels 

dalykinę kvalifikaciją. 

 

 

 

1.2.1. Įgyti gerosios 

vadybinės patirties.  

Pravesti draugiškas 

varžybos. 

Pasidalinti gerąja 

patirtimi.   

Parengti 

bendradarbiavimo 

sutartį.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Pravesti 

ekskursiją po Raseinių 

miesto lankytinas 

vietas. 

1.1.1.1.  80 % 

administracijos 

darbuotojų ir 50% 

trenerių tobolino 

dalykinę 

kvalifikaciją. 

1.2.1.1. Pravestos 

vaikų draugiškos 

futbolo varžybos. 

Tarp trenerių ir 

administracijos 

darbuotojų 

pasidalinta gerąja 

patirtimi. Pasirašyta 

bendradarbiavimo 

sutartis su Anykščių 

kūno kultūros ir 

sporto centru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1. 

Anykščių kūno 

kultūros ir sporto 

centro darbuotojai 

buvo supažindinti su 

Raseinių krašto 

istorija, nuvykta iki 

Lyduvėnų  

geležinkelio tilto. 

 

 

1.2. Inicijuoti naujo 

Raseinių kūno 

kultūros ir sporto 

centro 2022-2024 

metų strateginio 

plano rengimą. 

1.2.1. Sudaryta darbo 

grupė. 

1.2.2. Vadovauta 

RKKSC strateginio 

plano rengimui. 

1.2.3. Parengtas 

strateginis planas. 

1.2.1.1. Iki 2022  kovo 

31 d. parengtas 

RKKSC 2022-2024 

metų strateginis 

planas. 

 

 

1.2.1.1.1. Parengtas 

ir patvirtintas           

2022 – 2024 m. 

RKKSC strateginis 

planas pritarta 

administracijos  

direktoriaus 2022-



 

 

 

 

 

 

04-11 įsakymu Nr. 

A1-454 ir 

patvirtintas RKKSC 

direktoriaus  2022-

04-12  SC1-V-106. 

1.3. Didinti 

mokomojo proceso 

prieinamumą ir 

treniruočių proceso 

efektyvumą  

Raseinių kūno 

kultūros ir sporto 

centre.  

1.3.1. Atnaujinti 

sporto inventorių, 

aikštynus. 

 

 

 

 

1.3.2. Sporto centre 

sportuos 527 

sportininkai, bus 

pravesta 50 sportinių 

renginių.  

 

 

 

1.3.3. Siekti  aukštų 

sportinių rezultatų. 

Išugdyti Lietuvos  

čempionatų ir 

pirmenybių   

nugalėtojus ir 

prizininkus. 

1.3.4. Parengti  

Lietuvos respublikos 

rinktinės nariais. 

 

 

1.3.1.1. Atnaujintas 

inventorius, 

pagerintos 

sportuojančių sąlygos. 

 

 

 

1.3.2.1. Išlaikytas 

sporto centro 

auklėtinių skaičius 

(527 sportininkai), 

pravesta 50 sportinių 

renginių. 

 

 

1.3.3.1. 13 RKKSC 

sportininkų taps 

Lietuvos čempionatų, 

tarptautinių turnyrų ir 

pirmenybių 

nugalėtojais. 

 

1.3.4.1. Parengti 4 

(lengvosios atletikos, 

laisvųjų imtynių, 

kulkinio šaudymo) 

Lietuvos Respublikos 

rinktinės nariai. 

 

1.3.1.1.1. 

Atnaujintas pagal 

poreikį kultivuojamų 

sporto šakų 

inventorius. 

 

1.3.2.1.1. Padidėjęs 

sporto centro 

auklėtinių skaičius 

nuo 527 iki 564. 

Pravesta virš 50 

sportinių renginių. 

 

1.3.3.1.1. 35 

RKKSC sportininkai 

tapo Lietuvos 

čempionatų ir 

pirmenybių 

prizininkais  ir 

nugalėtojais. 

1.3.4.1.1.  22 

sportininkai savo 

amžiaus grupėse  

kviečiami į Lietuvos 

rinktines. 

 

 

1.4. Elektroninio 

dienyno įdiegimas 

Sporto centro 

informacinėje 

sistemoje. 

1.4.1. Apmokyti 

administracijos 

darbuotojai ir 

treneriai naudotis 

elektroniniu dienynu. 

 

 

1.4.2. Paskirtas 

asmuo už el. dienyno 

priežiūrą ir 

tobulinimą.  

1.4.1.1. Iki 2022 m. 

rugsėjo 1 d. bus 

įdiegtas elektroninis 

dienynas  RKKSC 

informacinėje 

sistemoje. 

 

1.4.1.2. Paskirtas 

asmuo, nuolat stebės 

ir kontroliuos RKKSC 

el. dienyno apskaitą. 

1.4.1.1.1 Rugsėjo 1 

d. įdiegta ir pradėta 

naudoti sporto 

organizacijos 

valdymo platforma 

https://stats4sport.co

m/lt/. 

1.4.1.2.1 Paskirtas 

asmuo nuolatiniam 

el. dienyno apskaitos 

stebėjimui, kontrolei, 



konsultavimui ir 

tobulinimui su 

sporto organizacijos 

valdymo platformos 

kūrėjais.  

1.5. Skatinti 

sveikatinimą ir 

sportinį turizmą. 

1.5.1. Surengti 

Raseinių kūno 

kultūros ir sporto 

centro bendruomenės 

turistinį žygį po 

Raseinių Dubysos 

regioninį parką.  

 

 

 

1.5.2. Pravesti 

sportinės rungtis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3 Susipažinti su 

Dubysos regioninio 

parko turizmo 

infrastruktūra, 

kraštovaizdžiu, 

gamta. 

1.5.1.1. Surengtas 

RKKSC 

bendruomenės 

turistinis žygis. 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.1. Pravestos 

sportinės rungtys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.1. Susipažinta su 

Dubysos regioninio 

parko turizmo 

infrastruktūra, 

kraštovaizdžiu ir 

gamta. 

 

1.5.1.1.1. 

Suorganizuotas  

Raseinių 

bendruomenės žygis 

Dubysos regioninio 

parko pėsčiųjų  taku 

„4000 žingsnių 

saugios vasaros 

link“. 

1.5.2.1.1 Pravestos 

edukacijos kaip 

suteikti pirmąją 

pagalbą, kaip saugiai 

elgtis vandenyje ir 

kaip elgtis kilus 

gaisrui. Savanorių 

210 lengvosios 

kuopos pėstininkai 

mokė naudotis 

kompasu ir 

žemėlapiu ir kaip 

elgtis pasiklydus 

gamtoje. Policijos 

atstovai supažindino 

su policijos 

profesine veikla, 

mokė kaip elgtis tam 

tikrose kritinėse 

situacijose. Buvo 

galima susipažinti su  

spec. tarnybų 

technika ir įranga. 

1.5.3.1.1. Buvo 

nukeliauta nuo 

Kalniškių 

poilsiavietės iki 

Maslaušiškių 

malūno, buvo galima 

aplankyti patį 



malūną su supažinti 

su malūno istorija ir 

to laikmečio 

technologijomis. 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.   

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Vykdyto vidaus finansinio audito rekomendacijų 

įgyvendinimas. 

 

3.2 Atliktas darbuotojų priešgaisrinės saugos 

atestavimas ir žinių patikrinimas. 

Įgyvendintos   vidaus finansinio audito 

pateiktos rekomendacijos.  

 

Darbuotojai buvo supažindinti su 

priešgaisrine sauga, kaip elgtis kilus 

gaisrui kaip saugiai evakuotis. Atliktas 

žinių patikrinimas. 

 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    
 

 

 


