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RASEINIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO 

 

2022 - 2024 METŲ STRATEGINIS PLANAS 

 

 
                                                                           I SKYRIUS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

Raseinių kūno kultūros ir sporto centro (toliau - Centro) strateginio tikslas — išskirti Centro 

veiklos tobulinimo prioritetus, numatyti bei planuoti raidą ir pokyčius, parengti priemonių planą 

ugdymo(si) kokybei gerinti ir apibrėžti laukiamus rezultatus, efektyviai organizuojant įstaigos veiklą, 

tenkinant Raseinių rajono savivaldybės gyventojų fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto 

poreikius ir interesus. 

Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos sporto įstatymu, Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos nuostatomis, Geros 

mokyklos koncepcija, Raseinių rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginiu veiklos planu, 

Neformaliojo vaiką švietimo koncepcija, Centro nuostatais, bendruomenės narių pasiūlymais bei 

rekomendacijomis. 

Įgyvendinant strateginį planą, bus užtikrinama šalies ir rajono savivaldybės poreikius 

atitinkanti fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sportininkų  ugdymo kokybė, pagerės sporto 
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švietimo efektyvumas ir prieinamumas. Sukurta palanki ugdymo(si) aplinka padės vaikams, jaunimui 

ir suaugusiesiems įgyti visuomeninei veiklai ar asmeniniam gyvenimui būtinas kompetencijas. 

2022-2024 metų strateginį Centro planą rengė darbo grupė, sudaryta Centro direktoriaus 

2021 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr.SC1-V-201 ,,Dėl darbo grupės sudarymo 2022-2024 metų 

Raseinių KKSC strateginiam planui parengti“.  

Planas parengtas laikantis viešumo, atvirumo, partnerystės principų. 

 

 

                                                                          II SKYRIUS 

 

                                                               SITUACIJOS ANALIZĖ 

 
                                                                 IŠORĖS APLINKOS ANALIZĖ 

                                                   Politiniai veiksniai 

Centro vykdoma švietimo politika yra formuojama atsižvelgiant į bendrąsias Europos 

Sąjungos švietimo politikos gaires ir vertybes. Centras veiklą grindžia Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos sporto 

įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybine švietimo 2013-2022 metų 

strategija, Lietuvos pažangos strategijos ,,Lietuva 2030“ keliamais uždaviniais švietimui, Vaiko teisių 

konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Neformaliojo vaikų 

švietimo koncepcija, Raseinių rajono savivaldybės tarybos ir administracijos teisės aktais, Centro 

nuostatais. 

                                          Ekonominiai veiksniai 

Šalies ekonominiai rodikliai (bendrasis vidaus produktas, bendras gyventojų skaičius, 

gimstamumo rodiklis, mokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus mažėjimas) veikia ir daro įtaką visos 

šalies švietimui, taip pat ir Centro veiklai. Centras - savivaldybės biudžetinė įstaiga, kasmet veiklą 

vykdo Raseinių rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis Raseinių rajono savivaldybės biudžeto 

lėšomis. Centras stengiasi racionaliai planuoti lėšas ir tikslingai jas panaudoti. Lėšų reikia stadiono 

atnaujinimui, nes jis neatitinka šiuolaikinių sporto aikštynų reikalavimų: nusidėvėję bėgimo takai, 

futbolo aikštė, sportininkai neturi galimybės siekti aukštesnių asmeninių sportinių pasiekimų. 

Skiriamas Savivaldybės biudžetas nevisiškai atitinka Centro poreikius. Dėl finansų trūkumo, sporto 

šakų komandoms tik iš dalies sudaromos galimybės dalyvauti varžybose, sporto stovyklose, todėl 

mažėja sportininkų motyvacija ir turi įtakos sportiniams pasiekimams. 

Socialiniai, demografiniai veiksniai 

Respublikos švietimo ir sporto sistemos situacijai turi neigiamos įtakos ir kelia naujus 

reikalavimus šalyje nuolat vykstantys pokyčiai visuomenės gyvenime - socialinės atskirties 
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didėjimas, emigracija, vidaus migracija, mažas gimstamumas, didėjantis pensinio amžiaus gyventojų 

skaičius. Dėl nepalankios demografinės situacijos Raseinių savivaldybėje (gyventojų emigracija, 

mažas gimstamumas) mažėja Savivaldybės ugdymo mokyklų ir mokinių skaičius. Šie veiksniai turi 

įtakos ir Centre sportuojančių sportininkų atrankos, kaitos ir skaičiaus kokybiniams pokyčiams. 

Lankančių vaikų atranka nebevyksta, priimami visi norintys sportuoti ir siekiantys aukštų sportinių 

rezultatų. Kaimiškų vietovių vaikai turi mažas galimybes sportuoti, nes po pamokų iš karto vežami į 

namus. 

Technologiniai veiksniai 

Europos techninė ir finansinė pagalba Lietuvai esant Europos Sąjungos nare sudaro 

prielaidas aprūpinti turimas sportines bazes naujausiomis šiuolaikinėmis technologijomis, kurios 

leidžia geriau organizuoti valdymo procesą, efektyviau informuoti visuomenę apie fizinio aktyvumo 

naudą, bei rengti Raseinių rajono sportininkus sporto varžyboms. Sparčiai vystantis informacinėms 

technologijoms ir kuriantis informacinei visuomenei, viešajame bei privačiame sektoriuose 

plėtojamas informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimas, skatinantis įstaigų tarpusavio 

bendradarbiavimą, programų kūrimą, kvalifikacijos tobulinimą. Centras pagal galimybes diegia 

modernias technologijas administracijos ir ugdymo veikloje: naudojamos  informacinės technologijos 

rengiant užduotis, testus, projektus, pedagoginės veiklos dokumentus, ieškant informacijos internete, 

bendraujant tarpusavyje, su mokiniais ir jų tėvais. 

Edukaciniai veiksniai 

Organizuojant neformalųjį ugdymą privalu sukurti tokią edukacinę aplinką, kuri suteiktų 

kiekvienam sportininkui mokymosi galios ir turėtų įtakos jo pasiekimams. Veiksniai, sąlygojantys 

kokybišką ugdymą: trenerių kompetencija, įdomi - dinamiška, individualizuota ugdomoji veikla, 

pritaikyta kiekvieno poreikiams, patraukli edukacinė erdvė, trenerių ir tėvų bendradarbiavimas. 

Centre sudaromos sąlygos darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimui, suteikta galimybė 

formuoti individualų ugdymo turinį ir individualizuoti ugdymo procesą (Centro ugdymo planai, 

programos), atnaujinamos sporto salės ir aikštynai. 

 

VIDAUS IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

Teisinė bazė 

Centras – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri vadovaujasi šalies ir rajono Savivaldybės 

dokumentais. Centro veiklos ir santykių raidos strategija grindžiama vidaus dokumentais: Centro 

nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, veiklos planu, ugdymo planu, pareigybių aprašymais, Centro 

direktoriaus įsakymais, savivaldos institucijų nutarimais, darbuotojų saugos ir sveikatos 

instrukcijomis, mokymo ir kitomis sutartimis. 



 4 

Organizacinė struktūra 

Centrui vadovauja direktorius. Veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir 

direktoriaus pavaduotojas sportui. Centre veikia savivaldos institucijos: Centro taryba, trenerių taryba 

ir darbo taryba. 2022 m. sausio 1 d. Raseinių kūno kultūros ir sporto centre galima lankyti 7 sporto 

šakų užsiėmimus: krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos, laisvųjų imtynių, badmintono, futbolo, 

kulkinio šaudymo. 2021-2022 m. m. Centrą pradėjo lankyti 548 sportininkai, sudarytos 35 grupės, iš 

kurių – 12 – pradinio rengimo grupių, 15 – meistriškumo ugdymo grupių, 4 – meistriškumo 

tobulinimo grupės ir 4 – aikšto meistriškumo grupės. 

Žmogiškieji ištekliai 

Centre dirba 19 trenerių. Trenerių kvalifikacinės kategorijos: 3 – III kvalifikacinės 

kategorijos treneriai, 5 – II kvalifikacinės kategorijos treneriai, 2 – I kvalifikacinės kategorijos 

treneriai ir 9 treneriai. Centre dirba 2 pavaduotojai: pavaduotojas ugdymui įgijęs III vadybinę 

kvalifikacinę kategoriją, direktoriaus pavaduotojas  sportui, 8 sporto specialistai, kurių pagrindinis 

darbas - rajono seniūnijose organizuoti sporto renginius, juos vykdyti, padėti seniūnams sudaryti 

komandas, kurios varžosi tiek rajono pirmenybėse, tiek ir seniūnijų žaidynėse ir 9 aptarnaujančio 

personalo darbuotojai. Rajone 2022 metais yra įregistruoti 36 sporto klubai, iš jų 21 gavo dalinį 

finansavimą iš Raseinių rajono savivaldybės. Klubuose sportavo 1218 sporto mėgėjų.  

Materialiniai ištekliai 

Centras valdo Savivaldybės turtą: Raseinių KKSC sporto salę, treniruoklių salę ir 

administracines patalpas, Raseinių KKSC Ariogalos sporto salę, šaškių šachmatų klubą ir stadioną. 

Gylių ir Žaiginio sporto sales naudoja pagal panaudos sutartį. Taip pat treniruotės vykdomos Raseinių 

Šaltinio progimnazijos, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos, Betygalos Maironio gimnazijos, 

Šiluvos gimnazijos, Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos sporto salėse. 

Finansiniai ištekliai 

Direktorius yra Centro finansinių išteklių valdytojas ir atsako už Centro turto lėšų efektyvų, 

racionalų panaudojimą vadovaujantis viešosios teisės principais. Centro veikla finansuojama iš 

Savivaldybės biudžeto. Papildomos lėšos pritraukiamos gaunant projektų finansavimą, rėmėjų ir 1.2 

% gyventojų pajamų mokesčio paramą. Centras turi paramos gavėjo statusą. Centro finansiniai 

ištekliai didinami ir išnuomojant turimas patalpas ir transportą. 

Informacinės veiklos ir sklaidos sistema 

Informacija apie Centro veiklą skelbiama rajono žiniasklaidoje: ,,Alio, Raseiniai“, interneto 

puslapiuose http://manoraseiniai.lt/, http://raseiniunaujienos.lt/, http://raseiniukksc.lt/. Centro 

elektroninis paštas - info@raseiniukksc.lt, informacija darbuotojams, sportininkams ir tėvams 

pateikiama el. paštu, telefonu, susirinkimuose. Tikslinė informacija pateikiama individualiai. 

http://manoraseiniai.lt/
http://raseiniunaujienos.lt/
http://raseiniukksc.lt/
mailto:info@raseiniukksc.lt
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                                                                       III SKYRIUS 

 

RASEINIŲ KKSC SSGG ANALIZĖ 

 

 

Stiprybės 

 

 

Silpnybės 

 

- Aukšti sportiniai rezultatai šalies čempionatuose ir 

tarptautinėse varžybose. Sportininkai patenka į 

įvairaus amžiaus Lietuvos Respublikos rinktines, tai 

rodo, kad dirba aukštos kvalifikacijos treneriai ir 

nedidelė jų kaita. 

- Aktyvi sporto klubų veikla. 

- Glaudus bendradarbiavimas su bendrojo ugdymo 

mokyklomis teikiant metodinę ir organizacinę 

pagalbą. 

 - Nepakankamas tėvų dėmesys vaikų fizinio 

aktyvumo ir sporto užsiėmimams. 

- Sporto salių trūkumas Raseinių mieste. 

- Nepakankamas sporto stovyklų organizavimo 

finansavimas. 

- Kaimo vietovių mokiniams minimalios sąlygos 

lankyti sporto centro užsiėmimus. 

- Nepakankamas finansavimas išvykoms į 

tarptautines varžybas. 

- Patalpų trūkumas sportinio inventoriaus laikymui. 

 

Galimybės 

 

Grėsmės 

- Atnaujinamos sporto bazės - prielaida skatinti 

rajono gyventojus sportuoti ir siekti aukštų rezultatų. 

- Visuomenės požiūrio formavimas per sporto 

prizmę sudaro galimybę sveikai gyvensenai ir 

sveikatai, kaip didžiausiai vertybei. 

- Sporto klubų veiklų aktyvinimas yra sportuojančių 

gyventojų skaitlingumo didinimas. 

- Aktyvi sporto specialistų seniūnijose veikla 

suteikia galimybę sportuoti kaimiškųjų seniūnijų 

gyventojams. 

- Silpna sporto bazių būklė mažina patrauklumą 

sportuoti ir trukdo sportininkams siekti aukštesnių 

sporto rezultatų. 

Fizinė veikla nelaikoma prioritetine sveikatos 

stiprinimo priemone, todėl blogėja gyventojų 

sveikata. 

- Blogėjanti demografinė padėtis rajone gali sąlygoti 

sportininkų skaičių Centre. 

- Mažėjanti vaikų motyvacija užsiiminėti kūno 

kultūra ir sportu.  
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IV SKYRIUS  

ASIGNAVIMAI IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

  2022 m. 

asignavimai (Eur.) 

2023 m. 

asignavimai (Eur.) 

2024 m. 

asignavimai (Eur.) 

Darbo užmokestis 624 492 650 000 660 000 

Mokinio krepšelis 12 042 12 500 12 500 

Ilgalaikis turtas 5000 5000 5000 

Stovyklos 4000 4500 5000 

Kitos paslaugos: 

Sodra, nedarbingumas, 

komunalinės, 

komandiruotės ir t.t 

75 963 80000 83 000 

Kvalifikacijos kėlimas 2000 2000 2000 

Iš viso: 700 455 754 000 767 500 

Sporto renginiai 33 000 38 000 38 000 

 

 

                                                                      V SKYRIUS  

 

                                      VEIKLOS STRATEGIJA 

 

                                                     Vizija 

Raseinių kūno kultūros ir sporto centras – moderni sporto įstaiga su šiuolaikiška sporto baze, 

puoselėjanti fizinio aktyvumo ir sporto vertybes, sudaranti optimalias sąlygas norintiems sportuoti, 

siekti aukštų sportinių rezultatų bei teikianti plačias fizinio aktyvumo ir sporto paslaugas 

bendruomenei. 

                                                            Misija 

Raseinių kūno kultūros ir sporto centras – vaikų, jaunimo neformalaus ugdymo ir 

suaugusiųjų sporto savivaldybės įstaiga, sudaranti sąlygas sportuoti, koordinuojanti kūno kultūros ir 

sporto veiklą rajone. Per sportą skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, ieškoti talentingų 

sportininkų, galinčių deramai atstovauti Raseinių rajono savivaldybei šalies čempionatuose ir 
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pirmenybėse bei tarptautiniuose sporto renginiuose, vykdyti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų fizinio 

aktyvumo ir sportinės veiklos paslaugų teikimą ir plėtojimą. 

Filosofija ir vertybės 

Nuo masiškumo iki olimpinių medalių. 

Pagrindinė vertybė – žmogus, kuris yra sveikas, doras, sportuojantis, suprantantis sportą kaip 

būtinybę jo normaliai brandai, sveikatai, kūno ir sąmonės vystymuisi. Sportininkas – be žalingų 

įpročių, suprantantis, kad sportas yra reikalingas jam pačiam. Saugi aplinka, bendradarbiavimas, 

atsakomybė, tolerancija ir pilietiškumas. 

 

VI. SKYRIUS 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

1. Tobulinti ugdymo programų kokybę, sudarant galimybes kiekvienam realizuoti savo 

 gebėjimus.  

1.1. Diegti šiuolaikiškus ir lanksčius ugdymo metodus. 

1.2. Skatinti ugdytinių motyvaciją sportuoti. 

1.3. Siekti sportinių rezultatų. 

2. Skatinti fizinį aktyvumą. 

2.1. Tenkinti gyventojų fizinio aktyvumo poreikį. 

2.2. Rengti populiarius masinius renginius (seniūnijose).  

3. Kurti modernią ir saugią aplinką. 

3.1. Sudaryti sąlygas sportininkams saugiai ir kokybiškai ugdytis.  

3.2. Puoselėti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

 

 

VII. SKYRIUS 

 

 CENTRO TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 
1. Tikslas. Tobulinti ugdymo programų kokybę, sudarant galimybes kiekvienam realizuoti savo 

 gebėjimus.  

1.1. Uždavinys. Diegti šiuolaikiškus lanksčius ugdymo metodus.  

1.1.1.  Priemonė. Trenerių kvalifikacijos tobulinimas. 

Eil. 

Nr. 
Rodikliai Atsakingi 

Rodikliai (lėšos Eur.)  

2022 m. 2023 m. 2024 m. 
1 2 3 4 5 6 
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1. Dalyvavimas įvairaus pobūdžio 

seminaruose, mokymuose, 

konferencijose ar kituose 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui, treneriai 

Ne 

mažiau 

kaip 

kartą per 

metus 

Ne 

mažiau 

kaip 

kartą per 

metus 

Ne 

mažiau 

kaip 

kartą per 

metus 

2. Treniruočių stebėjimas ir 

grįžtamojo ryšio teikimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Kasmet Kasmet  Kasmet 

3. Teikti metodinę pagalbą rajono 

bendrojo ugdymo mokykloms. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui, treneriai 

Kasmet Kasmet  Kasmet 

4. Dalyvavimas elektroninio 

dienyno kūrime ir tobulinime, jo 

naudojimas ugdymo procese. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui, treneriai 

Įdiegti  

 

Tobulinti  Tobulinti  

Rizikos veiksnių apibūdinimas ir vertinimas. Finansų stoka, trenerių motyvacijos stoka. 

 

1.2. Uždavinys. Skatinti ugdytinių motyvaciją sportuoti. 

1.2.1. Priemonė. Individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo programas, sudarant galimybę 

tenkinti visų ugdytinių poreikius.  

 

  1 2 3 4 5 6 

1. Parengti ugdymo planus, 

mokymo planus grupėms, 

treniruočių tvarkaraščius. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui, treneriai 

Kasmet  Kasmet Kasmet  

2. Skatinti ugdytinius siekti 

meistriškumo pakopų. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui, treneriai 

Kasmet  Kasmet Kasmet 

3. Parengti Raseinių kūno kultūros 

ir sporto centro ugdytinių 

sportinių rezultatų suvestinę ir 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Kasmet  Kasmet  Kasmet 
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suorganizuoti geriausiųjų 

sportininkų pagerbimo šventę. 

 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui, treneriai 

4. Stabilus sportuojančių skaičius. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, treneriai. 

Ne  

mažiau 

kaip 500 

Ne  

mažiau 

kaip 500 

Ne  

mažiau 

kaip 500 

5. Stabilus sportinio ugdymo ir 

rengimo grupių skaičius. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, treneriai. 

Ne 

mažiau 

kaip 35 

Ne 

mažiau 

kaip 35 

Ne 

mažiau 

kaip 35 

6. Stabilus sporto šakų skaičius. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, treneriai. 

Ne 

mažiau 

kaip 7 

Ne 

mažiau 

kaip 7 

Ne 

mažiau 

kaip 7 

Rizikos veiksnių apibūdinimas ir vertinimas. Finansavimo stoka, nepakankamas mokinių ir 

trenerių aktyvumas. 

1.3. Uždavinys. Siekti sportinių rezultatų. 

      1.3.1. Priemonė. Organizuoti ir vykdyti rajono ir Lietuvos mokyklų žaidynių varžybas. 

  1 2 3 4 5 6 

1. Raseinių rajono mokyklų 

žaidynių kalendorinio plano 

sudarymas.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Kasmet  Kasmet  Kasmet 

2. Raseinių rajono mokyklų 

žaidynių vykdymas.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, treneriai. 

Kasmet Kasmet Kasmet  

3. Lietuvos mokyklų žaidynių 

zoninių, tarpzoninių ir finalinių 

varžybų vykdymas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, treneriai. 

Kasmet Kasmet Kasmet 

      1.3.2. Priemonė. Dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse varžybose. 

  1 2 3 4 5 6 

1. Dalyvavimas Lietuvos vaikų, 

jaunučių, jaunių, jaunimo ir 

suaugusiųjų įvairių sporto šakų 

federacijų čempionatuose. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui, treneriai 

Kasmet Kasmet Kasmet 

2. Dalyvavimas tarptautinėse įvairių 

sporto šakų varžybose. Lietuvos 

rinktinių narių skaičius. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui, treneriai 

3 proc. 

sportinin

kų 

3 proc. 

sportinin

kų 

3 proc. 

sportini

nkų 
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     1.3.3. Priemonė. Organizuoti ir vykdyti įvairių sporto šakų varžybas. 

  1 2 3 4 5 6 

1. Raseinių rajono vaikų, jaunučių, 

jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų 

įvairių sporto šakų turnyrų ir 

varžybų vykdymas.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui, treneriai 

Ne 

mažiau 

kaip 10 

Ne 

mažiau 

kaip 10 

Ne 

mažiau 

kaip 10 

Rizikos veiksnių apibūdinimas ir vertinimas. Finansavimo stoka, sportininkų traumos, veikla 

apribojama dėl pandemijos. 

2. Tikslas. Fizinio aktyvumo skatinimas. 

2.1. Uždavinys. Tenkinti gyventojų fizinio aktyvumo poreikį. 

      2.1.1. Priemonė. Organizuoti ir vykdyti varžybas rajono gyventojams. 

  1 2 3 4 5 6 

1. Raseinių rajono įvairių sporto 

šakų pirmenybių organizavimas 

ir vykdymas.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui, sporto 

specialistai, 

treneriai 

Ne 

mažiau 

kaip 5 

Ne 

mažiau 

kaip 5 

Ne 

mažiau 

kaip 5 

      2.1.2. Priemonė. Kolegialus bendradarbiavimas. 
  1 2 3 4 5 6 

1. Metodinė pagalba sporto 

klubams ir visuomeniniams 

organizatoriams. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui, treneriai, 

sporto specialistai 

Kasmet 

 

Kasmet Kasmet  

2.  Sporto salėse teikiamų paslaugų 

prieinamumo užtikrinimas rajono 

gyventojams. 

Direktorius Kasmet 

 

Kasmet Kasmet  

Rizikos veiksnių apibūdinimas ir vertinimas. Finansavimo stoka, neatsiras norinčių dalintis 

gerąją patirtimi, veikla apribojama dėl pandemijos. 

2.2. Uždavinys. Rengti populiarius masinius renginius (seniūnijose). 

2.2.1. Priemonė. Organizuoti ir vykdyti sportinius renginius rajono gyventojams. 

  1 2 3 4 5 6 

1. Raseinių seniūnijų žaidynių 

organizavimas ir vykdymas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui, sporto 

specialistai, 

treneriai 

Ne 

mažiau 

kaip 1 

Ne 

mažiau 

kaip 1 

Ne 

mažiau 

kaip 1 

2. Raseinių seniūnijų komandų 

dalyvavimas zoninėse ir 

finalinėse žaidynėse. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui, sporto 

specialistai 

Kasmet Kasmet Kasmet 
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3. Tradicinių renginių rajone 

organizavimas ir vykdymas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui, treneriai, 

sporto specialistai 

Ne 

mažiau 

kaip 3 

Ne 

mažiau 

kaip 3 

Ne 

mažiau 

kaip 3 

Rizikos veiksnių apibūdinimas ir vertinimas. Finansavimo stoka, seniūnijų gyventojų 

aktyvumas, veikla apribojama dėl pandemijos. 

3. Tikslas. Kurti modernią ir saugią aplinką. 

      3.1. Uždavinys. Sudaryti sąlygas sportininkams saugiai ir kokybiškai ugdytis.  

3.1.1. Priemonė. Infrastruktūros gerinimas. 

  1 2 3 4 5 6 

1. Raseinių kūno kultūros ir sporto 

centro stadiono renovacijos 

projekto koordinavimas. 

Direktorius 230 000 545 000 545 000  

2. Raseinių kūno kultūros ir sporto 

centro dirbtinės dangos aikštyno 

uždengimo projekto 

koordinavimas.  

Direktorius  Iki 

500 000  

 

3. Raseinių kūno kultūros ir sporto 

 centro sporto salės Raseiniuose,  

Ariogalos sporto salės, Žaiginio  

sporto salės, Gylių sporto salės, 

 šaškių – šachmatų klubo patalpų  

einamasis remontas. 

Direktorius, 

ūkvedys 

Kasmet Kasmet Kasmet 

4. Sportinio inventoriaus, skirto  

futbolo, badmintono, lengvosios 

 atletikos, laisvųjų imtynių,  

kulkinio šaudymo, tinklinio ir  

krepšinio sporto šakoms, 

įsigijimas.    

Direktorius, 

ūkvedys 

Kasmet Kasmet Kasmet 

5. Raseinių kūno kultūros ir sporto 

centro  stacionarios trenerių  

darbo vietos įrengimas(kompiuteris, 

spausdintuvas, internetas). 

Direktorius, 

ūkvedys 

 3000   

6. Raseinių kūno kultūros ir sporto 

centro administracinių patalpų  

remontas. 

Direktorius, 

ūkvedys 

    14 500  11 500   

Rizikos veiksnių apibūdinimas ir vertinimas. Finansavimo stoka. 

3.2. Uždavinys. Puoselėti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

3.2.1. Priemonė. Bendradarbiavimas su institucijomis. 

  1 2 3 4 5 6 

1. Bendrų veiklų organizavimas su 

rajono ir šalies institucijomis ir  

švietimo įstaigomis pagal  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Kasmet Kasmet Kasmet 
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pasirašytas sutartis. ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui, treneriai. 

2. Bendrų veiklų organizavimas su  

kaimyninių valstybių sporto 

organizacijomis pagal pasirašytas 

sutartis. 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui, treneriai. 

Kasmet Kasmet Kasmet 

3.2.2. Priemonė. Informacinė sklaida.  

1. Informacijos pateikimas žiniasklaidoje 

,,Alio Raseiniai“ ir tinklalapiuose  

http://manoraseiniai.lt/ ,  

http://raseiniunaujienos.lt/ , 

socialiniuose tinkluose. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, treneriai. 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

2. Informacijos Centro internetinėje  

Svetainėje atnaujinimas. 

 

Direktorius Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Rizikos veiksnių apibūdinimas ir vertinimas. Finansavimo stoka, veikla apribojama dėl 

pandemijos, motyvacijos stoka. 

 

VIII SKYRIUS  

PLANO STEBĖSENA IR ĮGYVENDINIMAS 

 

              Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena vykdoma viso proceso metu. Ją vykdo strateginio 

plano įgyvendinimo priežiūros grupė, patvirtinta direktoriaus įsakymu. Grupė posėdžiauja  kartą per 

metus, pasibaigus kalendoriniams metams. Plano įgyvendinimo rezultatai pristatomi Centro tarybai, 

pagal galimybes - kitiems bendruomenės nariams. Bendruomenė turi galimybę stebėti ir vertinti 

strateginio plano įgyvendinimą, teikti siūlymus jam keisti. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui ir direktoriaus pavaduotojas sportui stebi ir vertina ar įgyvendinami strateginiai tikslai ir 

uždaviniai, ar darbuotojai įvykdė pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra 

efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginį planą. 

           Strateginis planas gali būti koreguojamas pasikeitus šalies ar rajono savivaldybės švietimo 

politikai, įstatymams, finansavimo sąlygoms. 

 

                                               ______________________________ 

http://manoraseiniai.lt/
http://raseiniunaujienos.lt/

