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RASEINIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO 

2013-2015 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 
 

 

 ĮVADAS 

 

          Raseinių kūno kultūros ir sporto centro (toliau Sporto centro) strateginis veiklos planas 

parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-2015 metų Nacionaline darnaus 

vystymo švietimo programa, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2012-2014 metų 

strateginiu veiklos planu, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2012-2014 metų strateginiu veiklos planu, Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 

2020 metų strateginiu planu, Raseinių rajono savivaldybės 2012-2014 m. strateginiu veiklos planu, 

Raseinių kūno kultūros ir sporto centro nuostatais ir atsižvelgiant į Valstybinę Švietimo 2013-2022 

metų strategiją (patvirtinta vyriausybėje). 

          Sporto centro 2013-2015 metų strateginį veiklos planą rengė darbo grupė, patvirtinta sporto 

centro direktoriaus 2012 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. SC1-V-169 ,,Dėl Raseinių KKSC 2013-2015 

metų strateginio veiklos plano rengimo darbo grupės sudarymo“. Strateginis veiklos planas 

parengtas trijų metų laikotarpiui. Pagrindinis Sporto centro veiklos strateginis tikslas - sudaryti 

palankią aplinką visiems rajono gyventojams sportuoti ir mankštintis.  

      

 

I. SPORTO CENTRO PRISTATYMAS 

 

          Raseinių vaikų ir jaunių sporto mokykla (dabar Raseinių kūno kultūros ir sporto centras) 

buvo įkurta 1965 metų rugsėjo 1 dieną Raseinių rajono liaudies švietimo skyriaus vedėjo įsakymu. 

Tuo metu mokykla savo bazės neturėjo, treneriai dirbo Raseinių 1-os vidurinės mokyklos (dabartinė 

Viktoro Petkaus  pagrindinė mokykla) sporto salėje, stadione. Dirbo tik du treneriai ir mokyklos 

direktorius. Po dvejų metų mokykla perkeliama į Raseinių II vidurinės mokyklos bazę, didėja 

trenerių, sporto šakų skaičius. Pagrindinės permainos įvyko 1975 metais, kai mokykla įsikėlė į 

naujas patalpas – priestatą prie ,,Kalno“ vidurinės mokyklos (dabar Viktoro Petkaus pagrindinė 
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mokykla). Buvo įsteigtos naujos sporto šakos – laisvosios imtynės, šaškės, vėliau šachmatai, 

tinklinis, šaudymas, į kolektyvą įsijungė keletas jaunų trenerių. Sporto įstaiga keletą kartų keitė 

savo pavadinimą ir nuo 2003 metų liepos mėnesio sporto mokykla reorganizuota į Raseinių kūno 

kultūros ir sporto centrą. Šiuo metu Sporto centre dirba 39 darbuotojai, iš jų 22 treneriai. Sporto 

centras tapo pagrindiniu rajono sportinės veiklos organizatoriumi – organizuojamos sporto varžybos 

mokiniams, suaugusiems, vykstame į respublikinius, tarptautinius sporto turnyrus. Palaikome 

nuolatinius sportinius ryšius su Latvijos, Estijos, Rusijos, Vokietijos, Lenkijos sporto 

organizacijomis, keičiamės sportinėmis delegacijomis. Sporto centras išugdė nemažai aukšto 

meistriškumo sportininkų: turime didelį būrį Lietuvos čempionų ir prizininkų, tarptautinių turnyrų 

nugalėtojų, Europos, pasaulio čempionatų dalyvių, olimpiečių. 

 

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

         2013 m. sausio 1 d. Sporto centre galima lankyti 8 sporto šakų užsiėmimus: krepšinio, 

tinklinio, lengvosios atletikos, laisvųjų imtynių, šaškių, badmintono, futbolo, šaudymo. Treniruotes 

lanko 479 mokiniai-sportininkai, jie pagal amžių ir meistriškumą suskirstyti į 34 grupes. Su 

sportininkais dirba 22 treneriai: 4 treneriai ekspertai, 6 treneriai metodininkai, 5 vyresnieji treneriai, 

7 treneriai. Sporto centre dirba 7 sporto specialistai, kurių pagrindinis darbas yra rajono seniūnijose 

organizuoti sportinę veiklą, padėti seniūnams sudaryti komandas, kurios varžosi tiek rajono 

pirmenybėse, tiek ir seniūnijų žaidynėse. 

    Rajone yra įregistruoti 25 sporto klubai, kuriuose sportuoja apie 1500 sporto mėgėjų. 

          Sporto centras turi dvi sporto sales, specializuotą imtynių salę, bendro fizinio pasirengimo 

salę, šaškių-šachmatų klubą, stadioną, sporto aikštynus. Išaugus sportuojančiųjų skaičiui, savų 

patalpų neužtenka, treniruočių procesas vykdomas ir kitose rajono sporto bazėse. 

 

Politiniai veiksniai 

 

         Valstybine kūno kultūros ir sporto politika siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis 

jaunuolio asmenybei, kad jis susidarytų teisingas socialines nuostatas kūno kultūros vertybių 

atžvilgiu, jomis vadovautųsi ir vis siektų tobulėti, skatinti vyresnio amžiaus žmones aktyviai fizinei 

veiklai, sveikam gyvenimo būdui, vykdyti talentingų sportininkų atranką, juos ugdyti, rengti 

komandas, pavienius sportininkus ir rajono rinktines svarbiausioms respublikinėms varžyboms, 

Lietuvos rinktinėms, tarptautinėms sporto varžyboms-olimpinėms žaidynėms, pasaulio ir Europos 

čempionatams, kad gerais sportiniais rezultatais garsintų Raseinių rajoną, šalies vardą ir kurtų 

palankų Lietuvos valstybės įvaizdį. 

           

      Išoriniai veiksniai 

 

         Mokslinė – techninė pažanga padarė žmonių gyvenimą komfortišką, naujos technologijos 

gerokai apribojo žmonių fizinę veiklą, sumažino žmogaus fizinį aktyvumą profesinėje veikloje, 

buityje, laisvalaikiu. Todėl padidėjo galimybė susirgti kraujo apytakos sistemos ligomis. 

           Europos techninė ir finansinė pagalba Lietuvai integracijos laikotarpiu ir įstojus į ES sudarė 

prielaidas aprūpinti kūno kultūros ir sporto sritį naujausiomis šiuolaikinėmis technologijomis, 

kurios leis geriau organizuoti valdymo procesą, efektyviau informuoti visuomenę apie kūno 

kultūros naudą bei rengti Raseinių rajono sportininkus atsakingoms varžyboms. 

 

      Vidiniai veiksniai 

 

          Raseinių rajono sporto politiką formuoja Raseinių rajono savivaldybės taryba, įgyvendina – 

Sporto centras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, rūpinasi kūno kultūros ir sporto plėtra 

rajone, sporto bazių būkle, koordinuoja visuomeninių organizacijų darbą, skatina pasižymėjusius 
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sportininkus, sporto klubus, sportą bei sveiką gyvenseną propaguojančius žmones, rūpinasi 

aktyvaus laisvalaikio, užimtumo, rekreacijos organizavimu ir sporto paslaugų teikimu rajono 

visuomenei. Raseinių rajone dirba 43 kūno kultūros ir sporto specialistai, turintys aukštąjį 

išsilavinimą. Raseinių rajone aktyviai sportuoja 1685 raseiniškiai. 

 

                                                              SSGG analizė 

 

Stiprybės:   

1. Rajono tarybos patvirtinta, rajono poreikius 

atitinkanti kūno kultūros ir sporto valdymo 

struktūra.  

2. Sporto centras turi savo sporto bazę. 

3. Patvirtinta mokesčio už vaikų neformalųjį 

ugdymą sporto centro tvarka ir mokesčių 

panaudojimo tvarka. 

4. Patvirtintos autobusų nuomos paslaugų 

kainos.  

5. Patvirtinta mokinių įstojimo į Sporto centrą ir 

išstojimo tvarka. 

6. Rajono sporto klubus iš dalies finansuoja  

Raseinių rajono savivaldybė. 

7. Sporto centre galima lankyti 8-ių sporto šakų 

užsiėmimus (laisvųjų imtynių, futbolo, 

krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos, 

badmintono, šaškių, šaudymo iš pneumatinio 

pistoleto). 

8. Glaudus Sporto centro bendradarbiavimas su 

įstaigomis, esančiomis Savivaldybės teritorijoje.  

9. Sporto centre dirba kvalifikuoti treneriai. 

10. Sporto centro treneriai sistemingai tobulina 

savo kvalifikaciją.   

11. Sporto centras finansuojamas Raseinių 

rajono savivaldybės pagal atskirą kūno kultūros 

ir sporto programą (programos kodas 04).   

12. Vyrauja geri bendruomenės narių tarpusavio 

santykiai. 

13. Sporto centro veiklos planavimas, veikla 

grindžiama bendruomenės narių bendravimu ir 

bendradarbiavimu.  

14. Sporto centro sportininkai įvairių 

respublikinių ir tarptautinių varžybų prizininkai 

ir nugalėtojai, Europos ir Pasaulio čempionatų 

dalyviai.  

 

 

Silpnybės:  

1. Sporto klubuose yra dirbančių trenerių, kurie 

neturi specialaus kūno kultūros ir sporto 

išsilavinimo ar atitinkamos licenzijos. 

2. Iš dvylikos seniūnijų sporto specialistus turi 

tik septynios seniūnijos.  

3. Tik vienas iš 7-ių sporto specialistų, dirbančių 

seniūnijose sporto organizatoriais, turi kūno 

kultūros išsilavinimą. 

4. Nenustatytos prioritetinės sporto šakos. 

5. Sporto klubų statistinėse ataskaitose 

pateikiami duomenys ne visada patikimi. 

6. Sporto centras neturi internetinės svetainės.  

7. Sporto centro bendruomenės slaugytojos 

kabinetui trūksta medicininės įrangos. 

Aukštesnio meistriškumo sportininkai turi vykti 

sveikatos būklės tyrimus atlikti į Kauno sporto 

medicinos centrą.   

8. Savivaldybės skiriamų lėšų nepakanka 

sveikatingumo ir vaikų užimtumo programoms 

vykdyti, ypač vasarą, taip pat – olimpinės 

pamainos sportininkų rengimui. 

9. Sporto centro sporto salių ir pagalbinių 

patalpų būklė nepilnai atitinka higienos 

reikalavimus. 

10. Nepritaikytos esamos sporto bazės 

neįgaliems žmonėms. 

11. Nepakankamai finansuojamas mokinių 

sportas ir sporto klubų veikla. 

12. Nepakankamas rajono visuomenės švietimas 

apie kūno kultūrą ir sportą. 

13. Nepakankama sporto bazė (trūksta sporto 

salių, šiuolaikiško inventoriaus). 

14. Dėl lėšų stokos trūksta sporto bazių, o 

esamos  neaprūpintos šiuolaikiniu sportiniu 

inventoriumi, todėl yra nepatrauklios rajono 

bendruomenės nariams. 

Galimybės: 

1. Plėtoti sporto klubų veiklą, didinti 

sportuojančių gyventojų skaitlingumą. Nes 

sporto klubų veikla apima tik siaurą ratą savo 

sporto šakos entuziastų.  

2. Formuoti teigiamą visuomenės ir darbdavių 

požiūrį į sveikatą, kaip didžiausią vertybę. Kūno 

Grėsmės:  

1. Dėl mažo gyventojų fizinio aktyvumo blogėja 

jų sveikata, o tai reikalauja vis didesnių išlaidų 

gydymui. 

2. Mokinių ir jaunimo neužimtumas kūno 

kultūra ir sportu didina neigiamus socialinius 

reiškinius visuomenėje. 
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kultūros užsiėmimais didinti gyventojų fizinį 

aktyvumą, darbingumą ir gerinti sveikatą. 

3. Vykdyti prevencines programas, įtraukiant 

jaunimą į sportinę veiklą.. 

4. Pritraukti vidaus ir užsienio papildomas 

investicijas į kūno kultūrą ir sportą. Rengti 

įvairius projektus.  

5. Plėtoti trenerių kompetencijas. Sudaryti 

sąlygas treneriams tobulinti kvalifikaciją 

seminaruose.  

6. Aprūpinti sportininkus moderniu sportiniu 

inventoriumi, naudojant rėmėjų lėšas. 

7. Sporto centro ir tėvų bendromis pastangomis 

organizuoti pavėžėjimą į ,,Karpynės“ sporto 

kompleksą ir taip jį išnaudoti treniruotėms.  

 

3. Nepakankamos sąlygos neįgaliųjų integracijai 

į sportą, skatina juos jaustis nevisaverčiais 

visuomenės nariais. 

4. Nepakankamas biudžeto lėšų kiekis trukdo 

įgyvendinti sporto organizacijų kūno kultūros ir 

sporto programas. 

5. Nauja Švietimo ir mokslo ministerijos darbo 

užmokesčio apmokėjimo tvarka neskatina siekti 

sportinių rezultatų.  

6. Dėl geresnių treniruočių sąlygų gabiausi 

sportininkai priversti išvykti į kitus šalies 

miestus.  

7. Kūno kultūra dar netapo prioritetine sveikatos 

stiprinimo priemone mokymo įstaigų vadovams, 

pedagogams, tėvams, o taip pat ir svarbiausia 

Savivaldybės strateginio plėtros plano dalimi. 

 

 

III. VEIKLOS STRATEGIJA 

 

Vizija: 

Raseinių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras – tai moderni sporto bazė, pilnai 

aprūpinta įvairia įranga ir sportiniu inventoriumi, sudaranti optimalias sąlygas sportuoti 

sportininkams ir siekti aukštų sportinių rezultatų, teikianti įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas 

rajono bendruomenei. 

 

Misija: 

1. Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią Raseinių rajono bendruomenę. 

2. Nustatyti vaikų potencinius gebėjimus ir juos ugdyti parengiant didelio meistriškumo 

sportininkus, atstovauti rajonui apskrities, šalies varžybose ir Lietuvai tarptautinio rango varžybose. 

3. Savo įtakos sferoje plėtoti ir organizuoti kūno kultūros bei sporto renginius, teikti metodinę 

paramą suinteresuotoms struktūroms (organizacijoms). 

4. Gerinti vaikų ir paauglių užimtumą, prisidėti prie nusikaltimų prevencijos. 

5. Analizuoti sporto vystimosi raidos tendencijas ir rajono gyventojų poreikius. 

6. Vykdyti kryptingą kūno kultūros ir sporto programų įgyvendinimo politiką.  

 

Veiklos prioritetai 

 

 

1 prioritetas 

 

                                            Kūno kultūros plėtojimas 

Tikslas 1.1. Sudaryti palankią aplinką bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams 

sportuoti. 

Tikslas 1.2. Stiprinti rajono bendrojo ugdymo mokyklų sportinę bazę. 

Tikslas 1.3. Tenkinti rajono gyventojų kūno kultūros poreikius. 

 

 

2 prioritetas 
                                            Sporto plėtojimas 

Tikslas 2.1. Sudaryti sąlygas visiems norintiems sportuoti. 

Tikslas 2.2. Ugdyti talentingus sportininkus. 

Tikslas 2.3. Deramai atstovauti rajonui ir Lietuvai įvairaus rango varžybose.  

 

 

3 prioritetas 
                            Sportinio ugdymo turinio tobulinimas  

Tikslas 3.1. Tobulinti sportinio ugdymo kokybę. 

Tikslas 3.2. Modernizuoti sportinio ugdymo procesą.        
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4 prioritetas 
                            Mokinių sporto poreikių tenkinimas 

Tikslas 4.1. Tenkinti mokinių sporto poreikius. 

Tikslas 4.2. Skatinti mokinių sportavimo motyvaciją. 

 

5 prioritetas                              Trenerių profesinės kompetencijos tobulinimas 

Tikslas 5.1. Tobulinti trenerių profesinę kompetenciją.  

 

6 prioritetas                             Tarptautinis bendradarbiavimas 

Tikslas 6.1. Plėsti tarptautinį bendradarbiavimą. 

 

7 prioritetas                             Valdymo tobulinimas 

Tikslas 7.1. Plėtoti efektyvų vadovavimą. 

 

 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas. Sudaryti palankią aplinką bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams sportuoti. 

Įsteigti sporto klubus prie rajono bendrojo ugdymo mokyklų. 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams organizuoti sporto šventes, dviratininkų žygius.   

 

Tikslas. Stiprinti rajono bendrojo ugdymo mokyklų sportinę bazę. 

Padėti įsigyti rajono bendrojo ugdymo mokykloms gero ir naudingo sportinio inventoriaus. 

Padėti organizuoti sportines varžybas, kitus sportinius renginius. 

 

Tikslas. Tenkinti rajono gyventojų kūno kultūros poreikius. 

Plėsti rajone vykdomų sporto šakų varžybų skaičių. 

Steigti  rajone naujus sporto klubus. 

 

Tikslas. Sudaryti sąlygas visiems norintiems sportuoti. 

Įrengti šiuolaikišką sporto bazę rajone. 

Padėti rajono neįgaliems sportininkams. 

 

Tikslas. Ugdyti talentingus sportininkus. 

Didinti Sporto centre kvalifikuotų trenerių skaičių.. 

Atnaujinti sportinį inventorių Sporto centre. 

Užtikrinti gerą treniruočių lankomumą. 

 

Tikslas. Deramai atstovauti rajonui ir Lietuvai įvairaus rango varžybose. 

Parengti visų Sporto centre kultivuojamų sporto šakų kandidatus į Lietuvos rinktines. 

Laimėti medalius Lietuvos čempionatuose, tarptautinėse varžybose. 

 

Tikslas. Tobulinti sportinio ugdymo kokybę. 

Taikyti naujus, efektyvesnius mokymo metodus. 

Naudoti naujausią sporto inventorių norimam efektui pasiekti. 

 

Tikslas. Modernizuoti sportinio ugdymo procesą. 

Šiuolaikiškai įrengti bendro fizinio pasirengimo sporto salę. 

Naudoti ugdymo procese informacines technologijas. 

 

Tikslas. Tenkinti mokinių sporto poreikius. 
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Atlikti mokinių poreikių tyrimus. 

Įdiegti ir tobulinti individualias ir bendrąsias mokymo programas. 

 

Tikslas. Skatinti mokinių sportavimo motyvaciją. 

 Kurti ir įgyvendinti sporto projektus su kitomis respublikos, užsienio sporto įstaigomis. 

Organizuoti susitikimus su olimpiniais čempionais, kitais nusipelniusiais sporte žmonėmis. 

 

Tikslas. Tobulinti trenerių profesinę kompetenciją. 

Tobulinti metodinę veiklą. 

Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo programose ir dalintis gerąja darbo patirtimi. 

 

Tikslas. Plėsti tarptautinį bendradarbiavimą. 

Rengti ir vykdyti tarptautinius sporto projektus. 

Plėtoti bendradarbiavimą su Miulhauseno (Vokietija), Lubartovo ir Lubavos (Lenkija), Slavsko,  

Kaliningrado (Rusija), Rygos, Venspilio (Latvija) ir kitų šalių sporto įstaigomis.  

 

Tikslas. Plėtoti efektyvų vadovavimą. 

Ieškoti rėmėjų. 

Siekti geresnio sporto finansavimo iš Savivaldybės biudžeto. 

Pasiruošti Sporto centro administracinio pastato su sporto sale ir Ariogalos sporto salės 

renovacijai. 

 

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

                                 1. Tikslas. Sudaryti palankią aplinką bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams sportuoti. 

    Uždavinys 1.1. Įsteigti sporto klubus prie rajono bendrojo lavinimo mokyklų.           

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų  

poreikis 

Paruošti sporto 

klubų nuostatus 

Kasmetinis jau įsteigtų sporto 

klubų veiklos aptarimas, jų 

skaičiaus augimas. 

2013-2015 m. Sporto klubų 

vadovai 

400 Lt 

vieno 

klubo 

įsteigimui 

Bendradarbiauti 

su įsteigtų 

sporto klubų 

vadovais 

Metodinių būrelių susirinkimų, 

kuriuose aptariama sporto 

klubų veikla, skaičius. 

2013-2015 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio ir sporto 

reikalams, 

sporto klubų 

vadovai 

- 

    Uždavinys 1.2. Organizuoti sporto šventes, dviratininkų žygius.                             

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Paruošti 

klausimyną 

apie žiemos 

sportą ir 

dviračių žygių 

paklausą, atlikti 

apklausos 

analizę. 

Analizės rezultatai, buvusių 

sąskrydžių, dviračių žygių 

aptarimas. 

2013-2015 m. Direktoriaus 

pavaduotojai, 

bendrojo 

ugdymo 

mokyklų kūno 

kultūros 

mokytojai 

- 

               2.  Tikslas. Stiprinti rajono bendrojo ugdymo mokyklų sportinę bazę. 

Uždavinys 2.1. Padėti įsigyti rajono bendrojo ugdymo mokyklų gero ir naudingo sportinio 
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inventoriaus. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Apklausos 

būdu sužinoti 

apie esamo 

sportinio 

inventoriaus 

būklę, atlikti 

apklausos 

analizę. 

Analizės rezultatai. 2013-2015 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

mokinių 

sportui, 

kūno kultūros 

mokytojai ir 

treneriai 

30000 Lt 

(po 10000 

Lt per 

metus) 

Parengti 

inventoriaus 

įsigijimo 

projektą, atlikti 

firmų pasiūlos 

apklausą. 

Poreikis sportuoti tik su 

kokybišku ir geru sportiniu 

inventoriumi, inventoriaus 

kiekis. 

2013-2015 m. Sporto centro 

administracija,  

- 

Uždavinys 2.2. Padėti pravesti sportines varžybas, kitus sportinius renginius. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Paruošti sporto 

renginių, 

varžybų planą-

projektą.  

Paruoštos varžybų programos-

projektai 

2013-2015 m. Mokyklų kūno 

kultūros 

mokytojai, 

Sporto centras 

30000 Lt 

(po 10000 

Lt per 

metus) 

Vykdyti 

planuotus 

sporto 

renginius 

Sporto renginių skaičius 2013-2015 m. Sporto centro 

administracija, 

treneriai 

 

                         3.  Tikslas.  Tenkinti rajono gyventojų kūno kultūros poreikius. 

Uždavinys 3.1. Plėsti rajone vykdomų sporto šakų pirmenybių skaičių. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Atlikti 

apklausą tarp 

rajono 

gyventojų   

Apklausos rezultatas 2013 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

- 

Pageidaujamos 

organizuoti 

sporto šakos 

pirmenybės 

Sportuojančiųjų skaičius 2013-2015 m. Sporto centro 

administracija, 

treneriai 

10000 Lt 

(po 5000 

Lt kasmet) 

Uždavinys 3.2. Steigti rajone naujus sporto klubus. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Taikyti apklausos 

metodą 

Apklausos rezultatas, 

kasmetinis sporto klubų 

augimo skaičius 

2013-2015 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio ir sporto 

reikalams 

400 Lt 

vieno 

klubo 

steigimui 

Dalyvauti rajono, 

respublikos 

sporto 

renginiuose 

Kasmetinių varžybų 

(organizuotų, išvykų) 

skaičius 

2013-2015 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio ir sporto 

reikalams, 

10000 Lt 

kasmet 
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sporto klubų 

vadovai 

                                      4. Tikslas. Sudaryti sąlygas visiems norintiems sportuoti. 

Uždavinys 4.1. Įrengti šiuolaikišką sporto bazę rajone. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Parengti 

programas lėšoms 

gauti 

Programų, kuriose dalyvauta, 

skaičius 

2013-2015 m.  Sporto centro 

administracija 

80000 Lt 

Kas metai  

Uždavinys 4.2. Padėti rajono neįgaliems sportininkams. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Bendradarbiauti, 

teikiant 

efektyvius 

bendradarbiavimo 

metodus 

Respublikinių neįgaliųjų 

renginių, rajoninių neįgaliųjų 

varžybų skaičius 

2013-2015 m. Sporto centro 

kolektyvas 

9000 Lt 

(3000 Lt 

kasmet)  

Treniruoti  

aukštesnio  

meistriškumo 

neįgalius 

sportininkus   

Respublikinių, tarptautinių 

sporto varžybų, iškovotų 

apdovanojimų skaičius 

2013-2015 m.  Paskirti sporto 

centro 

treneriai 

15000 Lt 

(5000 Lt 

kasmet) 

                                     5.  Tikslas. Ugdyti talentingus sportininkus. 

Uždavinys 5.1. Didinti Sporto centre kvalifikuotų trenerių skaičių. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Rengti aukšto 

meistriškumo 

sportininkus 

Kokybiškas darbas 

treniruotėse, auklėtinių 

pasiekimai 

2015 m. Direktorius 15000 Lt 

Uždavinys 5.2. Atnaujinti sportinį inventorių sporto centre. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Taikyti 

programos-

projekto metodą 

Kasmetinis programos-

projekto taikymo aptarimas, 

gautų lėšų kiekis 

2013-2015 m.  Sporto centro 

administracija 

15000 Lt 

(5000 Lt 

kasmet) 

Vykdyti sporto 

renginius rajono 

seniūnijose 

Sportinių renginių skaičius, 

kaimo gyventojų užimtumas 

2013-2015 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio ir sporto 

reikalams,  

sporto 

specialistai, 

seniūnai 

9000 Lt 

(3000 Lt 

kasmet) 

Uždavinys 5.3. Užtikrinti gerą treniruočių lankomumą. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Gerinti Sporto 

centro bazės 

sąlygas 

Sportuojančiųjų skaičius 

treniruotėse 

2013-2015 m. Direktorius, 

treneriai 

30000 Lt 

(10000 Lt 

kasmet) 

Pateikti 

informaciją 

sportininkų 

Išugdomas vaikų pomėgis 

darbui, sportui, pareigos 

jausmas  

2013-2015 m. Treneriai - 
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tėvams 

(globėjams)  

                        6.  Tikslas.  Deramai atstovauti rajonui ir Lietuvai įvairaus rango varžybose. 

Uždavinys 6.1. Parengti visų sporto centre kultivuojamų sporto šakų kandidatus į Lietuvos 

rinktines. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Dalyvauti visų 

Sporto centre 

kultivuojamų 

sporto šakų 

Lietuvos 

čempionatuose 

Aukštesnio meistriškumo 

sportininkų paruošimas, 

kvalifikuoti treneriai 

2013-2015 m. Sporto centro 

kolektyvas 

30000 Lt 

(10000 Lt 

kasmet) 

Taikyti 

atstatomąsias 

priemones, ištirti 

sportininkus 

sporto 

dispanseryje 

 

Traumų išvengimas, 

sportininkų galimybių 

nustatymas 

2013-2015 m. Sporto centro 

administracija, 

treneriai 

12000 Lt 

(4000 Lt 

kasmet) 

Uždavinys 6.2. Laimėti medalius Lietuvos čempionatuose, tarptautinėse varžybose. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Taikyti 

šiuolaikines 

sporto 

technologijas, 

naudoti tinkamą 

sporto inventorių 

Lietuvos čempionų, 

prizininkų, tarptautinių 

turnyrų prizininkų skaičius 

2013-2015 m. Sporto centro 

kolektyvas 

60000 Lt 

(20000 Lt 

kasmet) 

                                  7.  Tikslas.  Tobulinti sportinio ugdymo kokybę. 

Uždavinys 7.1. Taikyti naujus, efektyvesnius mokymo metodus 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Taikyti projekto 

metodą 

Kasmetinis projekto metodo 

taikymo aptarimas, surengtų 

varžybų, turnyrų skaičius 

2013-2015 m. Treneriai 12000 Lt 

(4000 Lt 

kasmet) 

Bendradarbiauti, 

taikant 

efektyvesnius 

mokymo metodus 

Trenerių susirinkimų, 

kuriuose svarstomas 

efektyvesnių metodų 

taikymas, skaičius 

2013-2015 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

mokinių 

sportui, trenerių 

metodinė 

taryba 

- 

Uždavinys 7.2. Naudoti naujausią sporto inventorių norimam efektui pasiekti. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Parengti projektą-

programą 

inventoriui įsigyti 

Geriausių pasaulio sporto 

firmų inventorius, aukšti 

sporto rezultatai 

2013-2015 m. Sporto centro 

administracija, 

treneriai 

30000 Lt 

(10000 Lt 

kasmet) 

                                 8.  Tikslas.  Modernizuoti sportinio ugdymo procesą. 

Uždavinys 8.1. Šiuolaikiškai įrengti bendrojo fizinio pasirengimo sporto salę. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 
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Parengti projektą-

programą įrengti 

bendrojo fizinio 

pasirengimo 

sporto salę  

Sportininkų bendrojo fizinio 

pasirengimo rodiklių 

augimas, sportinių rezultatų 

gerėjimas 

2013-2015 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

20000 Lt 

Uždavinys 8.2. Naudoti ugdymo procese informacines technologijas. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Parengti atskirų 

sporto šakų 

ugdymo 

programas, 

taikant 

informacines 

technologijas  

 

Paruoštos programos 2013-2015 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

mokinių 

sportui, 

treneriai 

4000 Lt 

(2000 Lt 

kasmet) 

Taikyti naujai 

parengtas 

programas 

ugdymo procese 

Pravestų treniruočių, 

naudojant naująsias 

programas, skaičius 

2013-2015 m. Treneriai - 

                                 9.  Tikslas.  Tenkinti mokinių sporto poreikis. 

Uždavinys 9.1. Atlikti mokinių poreikių tyrimus. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Paruošti 

klausimyną apie 

mokinių 

poreikius, 

surengti mokinių 

ir jų tėvų 

apklausą, atlikti 

apklausos analizę 

Analizės rezultatai 2013 m. Sporto centro 

administracija 

200 Lt 

Uždavinys 9.2. Įdiegti ir tobulinti individualias ir bendrąsias mokymo programas. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Parengti ugdymo 

programas, 

remiantis 

mokinių poreikių 

apklausos 

rezultatais 

Parengtų programų skaičius 2014 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

mokinių 

sportui, 

treneriai 

400 Lt 

                                 10. Tikslas.  Skatinti mokinių sportavimo motyvaciją. 

Uždavinys 10.1. Kurti ir įgyvendinti sporto projektus su kitomis respublikos, užsienio sporto 

įstaigomis. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Parengti sporto 

sintezės 

kūrybinius 

projektus 

Parengtų projektų skaičius 2013-2015 m. Treneriai 6000 Lt 

(2000 Lt 

kasmet)  

Parengti atskirų 

sporto šakų 

Parengtų projektų skaičius 2013-2015 m. Treneriai 6000 Lt 

(2000 Lt 
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kūrybinius 

projektus 

kasmet) 

Uždavinys 10.2. Organizuoti susitikimus su olimpiniais čempionais, kitais nusipelniusiais 

sporte žmonėmis. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Rengti 

sportininkų 

išvykas į 

susitikimus su 

olimpiniais 

čempionais, 

kitomis sporto 

įžymybėmis 

Išvykų skaičius per metus 2013-2015 m. Sporto centro 

administracija 

3000 Lt 

(1000 Lt 

kasmet) 

Kviesti 

profesionalius 

sportininkus, 

kitas sporto 

įžymybes susitikti 

Raseiniuose 

Organizuotų susitikimų 

skaičius 

2013-2015 m. Sporto centro 

administracija 

3000 Lt 

(1000 Lt  

kasmet) 

                            11. Tikslas. Tobulinti trenerių profesinę kompetenciją. 

Uždavinys 11.1. Tobulinti metodinę veiklą.  

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Rengti metodines 

dienas 

Metodinių dienų skaičius 2013-2015 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

mokinių sportui 

600 Lt 

(200 Lt 

kasmet) 

Organizuoti 

trenerių išvykas į 

tarptautinius 

turnyrus, 

pasaulio, Europos 

pirmenybes 

Išvykų skaičius 2013-2015 m. Sporto centro 

taryba 

3000 Lt 

(1000 Lt 

kasmet) 

Kaupti 

metodinius 

darbus 

Sukauptų metodinių darbų 

skaičius (skaitmeninėse 

laikmenose) 

2013-2015 m. Sporto centro 

taryba 

300 Lt  

(100 Lt 

kasmet) 

Uždavinys 11.2. Dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo programose ir dalintis gerąja darbo 

patirtimi. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Vykti į rengiamus 

respublikinius 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

kursus, seminarus 

Kvalifikacijos tobulinimo 

pažymėjimai 

2013-2015 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

mokinių 

sportui 

1800 Lt  

(600 Lt 

kasmet) 

Skleisti seminarų 

metu sukauptą 

informaciją 

sporto centro 

treneriams 

Metodinių užsiėmimų 

skaičius 

2013-2015 m. Direktoriaus 

pavaduotojas 

mokinių 

sportui 

- 

                                12.  Tikslas.  Plėsti tarptautinį bendradarbiavimą. 

Uždavinys 12.1. Rengti ir vykdyti tarptautinius sporto projektus. 
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Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Organizuoti 

tarptautinius 

sporto projektus 

Vykusių projektų skaičius 2013-2015 m. Sporto centro 

administracija, 

treneriai 

15000 Lt 

(5000 Lt 

kasmet) 

Surasti projektus 

ir dalyvauti juose 

partnerio teisėmis 

Projektų, kuriuose 

dalyvauta, skaičius 

2013-2015 m. Sporto centro 

administracija, 

treneriai 

9000 Lt 

(3000 Lt 

kasmet) 

Uždavinys 12.2. Plėtoti bendradarbiavimą su Miulhauseno (Vokietija), Lubartovo ir Lubavos 

(Lenkija), Slavsko, Kaliningrado (Rusija), Rygos ir Venspilio (Latvija) ir kitų šalių sporto 

įstaigomis. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Rengti 

tarptautines 

sportines 

varžybas su 

kolegomis iš 

užsienio 

Sporto renginių skaičius 2013-2015 m. Sporto centro 

administracija, 

treneriai 

15000 Lt 

(5000 Lt 

kasmet) 

Organizuoti 

bendras sporto 

stovyklas, keistis 

sportinio darbo 

patirtimi 

Vykusių stovyklų skaičius 2013-2015 m. Sporto centro 

administracija, 

treneriai 

12000 Lt 

(4000 Lt 

kasmet) 

                                  13. Tikslas.  Plėtoti efektyvų vadovavimą. 

Uždavinys 13.1. Ieškoti rėmėjų. 

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Surasti daugiau 

rėmėjų 

Nuolatinių rėmėjų skaičius 2013-2015 m. Sporto centro 

administracija, 

taryba, treneriai 

- 

Uždavinys 13.2. Siekti geresnio sporto finansavimo iš savivaldybės biudžeto.   

Priemonės Pasiekimo indikatorius Pasiekimo laikas Atsakingas Lėšų 

poreikis 

Siekti, kad 

didesnis 

procentas lėšų  

viso rajono 

biudžeto būtų 

skirtas sportui 

Skirtų lėšų kiekis 2013-2015 m. Direktorius, 

sporto centro 

taryba 

- 

Kurti kasmetines 

veiklos finansines 

programas 

Kasmetinių finansinių 

programų sukūrimas ir jų 

įgyvendinimas 

2013-2015 m. Direktoriaus 

pavaduotojai 

- 

 

 

 

IV. LAUKIAMI REZULTATAI 

 

     Strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūrą vykdys Sporto centro direktorius. Plano 

uždaviniai ir priemonės gali būti papildomi ir keičiami kasmet. Tikslai keistis negali.  

     Įgyvendinant Sporto centro strateginį planą, taps efektyvesnis vadovavimas centrui, tobulės 

trenerių profesinė kompetencija. Sportininkams bus sudarytos kuo palankiausios sąlygos gebėjimų 
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raiškai plėtoti, sportinio ugdymosi poreikiams tenkinti: jie dalyvaus Sporto centro sportinėje 

veikloje, vyks į respublikos, tarptautinius sporto renginius. Bus vykdomi atskirų sporto šakų 

kūrybiniai projektai, kurie skatins sportininkų ugdymo motyvaciją. Lavės ir vystysis sporto kaip 

būtinybės poreikis, plėsis vertybinių nuostatų, žinių ir supratimo visuma. 

 

                            _________________________________________________ 

 


