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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

        Raseinių kūno kultūros ir sporto centro (toliau-Centras) veiklos planas 2021 metams parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Sporto įstatymu, švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu ,,Dėl sportinio ugdymo organizavimo 

rekomendacijų tvirtinimo“, Raseinių rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginiu veiklos planu, Raseinių rajono savivaldybės 2021-2030 m. 

strateginiu plėtros planu, Centro nuostatais ir 2020-2021 m. m. ugdymo planu, Centro ir rajono bendruomenės poreikiais. 

         2021 metų veiklos planą rengė darbo grupė, sudaryta Centro direktoriaus 2020-01-04 įsakymu Nr.SC1-V-04 ,,Dėl darbo grupės sudarymo 

2021 metų veiklos planui parengti“.  

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

2020 metais Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą lankė 510 ugdytinis, buvo suformuotos 35 mokymo grupės. Sporto centrą lankė 

ugdytiniai iš devynių Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų. 2019-2020 mokslo metais Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą baigė 24 

sportininkai.  

2020 metais veiklą vykdė 30 sporto klubų, iš jų 25 gavo dalinį finansavimą iš Raseinių rajono savivaldybės. Klubuose sportavo 1331 

sporto mėgėjas. Centre dirba 2 pavaduotojai, 19 trenerių, 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.  

2020 metais Centro sportininkai, nors šalyje buvo sunki situacija dėl COVID-19 pandemijos, įvairių sporto šakų varžybose pasiekė puikių 

rezultatų. 

                      Lengvoji atletika. Raseinių KKSC komanda Lietuvos lengvosios atletikos suaugusiųjų čempionate rajonų grupėje laimėjo 1-ąją vietą. 

Jogailė Petrokaitė, Roberta Žikaitė, Augustė Žikaitė ir Urtė Kščenavičiūtė Lietuvos lengvosios atletikos čempionate estafetinio bėgimo rungtyje 

4x100m laimėjo 2-ąją vietą. Raseinių KKSC jaunimo komanda Lietuvos lengvosios atletikos jaunimo čempionate rajonų grupėje laimėjo 1-ąją vietą. 

http://www.infolex.lt/raseiniai/Default.aspx?Id=3&DocId=25434
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Roberta Žikaitė, Augustė Žikaitė, Urtė Kščenavičiūtė ir Kristina Kapliauskaitė Lietuvos lengvosios atletikos jaunimo čempionate estafetinio bėgimo 

rungtyje 4x100 m laimėjo 3-ąją vietą. Lukas Bankauskas, Aurimas Narijauskas, Domantas Labutis ir Dovydas Jocius Lietuvos lengvosios atletikos 

jaunių čempionate estafetinio bėgimo rungtyje 4x100 m laimėjo 3-ąją vietą. Raseinių KKSC jaunučių komanda Lietuvos lengvosios atletikos jaunučių 

čempionate rajonų grupėje laimėjo 2-ąją vietą. Jogailė Petrokaitė Baltijos šalių lengvosios atletikos komandiniame čempionate šuolio į tolį rungtyje, 

Lietuvos lengvosios atletikos čempionate šuolio į tolį rungtyje ir Lietuvos lengvosios atletikos federacijos taurės varžybose šuolio į tolį rungtyje 

laimėjo 1-ąsias vietas. Augustė Žikaitė Baltijos šalių jaunimo lengvosios atletikos čempionate 800 m bėgimo rungtyje laimėjo 3-ąją vietą,  Lietuvos 

lengvosios atletikos čempionate 800 m bėgimo rungtyje laimėjo 2-ąją vietą, Lietuvos lengvosios atletikos jaunimo čempionate 800 m bėgimo rungtyje 

laimėjo 2-ąją vietą ir 400 m bėgimo rungtyje laimėjo 3-ąją vietą. Roberta Žikaitė Baltijos šalių jaunimo lengvosios atletikos čempionate 400 m bėgimo 

rungtyje laimėjo 3-ąją vietą, Lietuvos lengvosios atletikos jaunimo čempionate 400 m bėgimo rungtyje laimėjo 2-ąją vietą. Aurimas Narijauskas 

Baltijos šalių lengvosios atletikos jaunių uždarų patalpų komandiniame čempionate trišuolio rungtyje laimėjo 1-ąją vietą, Baltijos šalių lengvosios 

atletikos jaunių ir jaunimo komandiniame čempionate trišuolio rungtyje laimėjo 3-ąsias vietas, Tarptautinėse lengvosios atletikos varžybose ,,Sūduvos 

taurė 2020“ trišuolio rungtyje laimėjo 1-ąją vietą, Lietuvos lengvosios atletikos jaunimo čempionate trišuolio rungtyje laimėjo 3-ąją vietą, Lietuvos 

lengvosios atletikos jaunių čempionate trišuolio rungtyje laimėjo 1-ąją vietą ir šuolio į tolį rungtyje laimėjo 2-ąją vietą. Lietuvos rajonų lengvosios 

atletikos jaunių ir jaunimo uždarų patalpų čempionate trišuolio rungtyje laimėjo 1-ąją vietą. Urtė Kščenavičiūtė tarptautinėse lengvosios atletikos 

varžybose ,,Sūduvos taurė 2020“ šuolio į tolį rungtyje laimėjo 2-ąją vietą. Kajus Balžekas Lietuvos lengvosios atletikos jaunimo čempionate ieties 

metimo rungtyje ir Lietuvos lengvosios atletikos jaunių čempionate ieties metimo rungtyje laimėjo 3-ąsias vietas, Lietuvos lengvosios atletikos 

mokinių metimų čempionate ieties metimo rungtyje laimėjo 2-ąją vietą, tarptautinėse lengvosios atletikos varžybose ,,Janio Lūšio atminimo taurė U-

20“ ieties metimo rungtyje laimėjo 3-ąją vietą. Dovydas Jocius Lietuvos rajonų lengvosios atletikos jaunių čempionate 60 m bėgimo rungtyje ir 

Lengvosios atletikos jaunių varžybose ,,Žemaitijos taurė“ II-ajame ir III-ajame etapuose 60 m bėgimo rungtyje laimėjo 1-ąsias vietas. 

                      Kulkinis šaudymas. Skaidrė Kvietkutė, Martyna Malinauskaitė ir Austėja Tolevičiūtė Lietuvos kulkinio šaudymo pneumatiniais ginklais 

jaunių komandiniame čempionate laimėjo 3-ąją vietą. 

           Laisvosios imtynės. Nedas Urniežius Lietuvos laisvųjų imtynių vyrų čempionate laimėjo 2-ąją vietą ir jaunimo čempionate laimėjo 1-ąją 

vietą. Titas Grišius Lietuvos laisvųjų imtynių vyrų čempionate laimėjo 1-ąją vietą. Titas Pijoraitis Lietuvos jaunių laisvųjų imtynių čempionate laimėjo 



 5 

3-ąją vietą. Andrius Žekas Lietuvos laisvųjų imtynių vyrų čempionate laimėjo 2-ąją vietą ir atvirame Lietuvos laisvųjų imtynių paplūdimio čempionate 

laimėjo 2-ąją vietą. Domantas Pauliuščenko Lietuvos laisvųjų imtynių vyrų čempionate laimėjo 2-ąją vietą. Leandras Nutautas Lietuvos laisvųjų 

imtynių vyrų čempionate laimėjo 3-ąją vietą ir jaunimo čempionate laimėjo 2-ąją vietą. Vladimir Rafeenko Lietuvos laisvųjų imtynių vyrų čempionate 

laimėjo 2-ąją vietą ir jaunimo čempionate laimėjo 1-ąją vietą. Tomas Kačiukevičius Lietuvos laisvųjų imtynių vyrų čempionate laimėjo 2-ąją vietą ir 

jaunimo čempionate laimėjo 1-ąją vietą. Gvidas Narmontas Lietuvos laisvųjų imtynių vyrų čempionate laimėjo 3-ąją vietą. Rapolas Jokilaitis Lietuvos 

laisvųjų imtynių jaunių čempionate laimėjo 3-ąją vietą ir Lietuvos laisvųjų imtynių jaunių sporto žaidynėse laimėjo 2-ąją vietą. Gustas Karčauskas 

Lietuvos laisvųjų imtynių jaunių čempionate laimėjo 3-ąją vietą. Nojus Ivanauskas Lietuvos laisvųjų imtynių jaunių sporto žaidynėse laimėjo 2-ąją 

vietą. Marius Bajorinas Lietuvos laisvųjų imtynių jaunių sporto žaidynėse laimėjo 3-ąją vietą. Vytautė Beinoriūtė Lietuvos laisvųjų imtynių jaunių 

sporto žaidynėse laimėjo 1-ąją vietą. 

                      Krepšinis. Tauras Karabinas tarptautiniame krepšinio turnyre ,,Baltic Cup U-15“ atstovaudamas Lietuvos U-15 krepšinio rinktinei 

laimėjo 1-ąją vietą. Domantas Strimilas, Gražvydas Navickas ir Vaidas Žiauberis Raseinių ,,Raseiniai“ komandos sudėtyje 2019-2020 m. Lietuvos 

RKL ,,A“ diviziono čempionate užėmė 5-ąją vietą. Raseinių KKSC jaunių vaikinų (gimusių 2003 metais) krepšinio komanda - 2019-2020 m. Lietuvos 

MKL jaunių U-17 krepšinio čempionate ir Raseinių KKSC jaunučių vaikinų (gimusių 2004 metais) krepšinio komanda - 2019-2020 m. Lietuvos MKL 

jaunučių U-16 krepšinio čempionate užėmė 13-ąsias vietas. 

                       Badmintonas. Greta Šukutytė badmintono turnyro ,,Panevėžys City Open 2020“ moterų vieneto varžybose laimėjo 1-ąją vietą. Greta 

Šukutytė ir Diana Valantinaitė badmintono turnyro ,,Panevėžys City Open 2020“ moterų dvejeto varžybose laimėjo 1-ąją vietą. Diana Valantinaitė 15-

osios Lietuvos badmintono taurės I-ojo etapo Ds grupės moterų dvejeto varžybose laimėjo 1-ąją vietą ir mišraus dvejeto varžybose laimėjo 3-ąją vietą. 

15-oios Lietuvos badmintono taurės I-ojo etapo Bj grupės mišraus dvejeto kategorijos varžybose Justas Pocius ir Greta Šukutytė laimėjo 2-ąją vietą, 

15-oios Lietuvos badmintono taurės II-ojo etapo Bj grupės mišraus dvejeto kategorijos varžybose Justas Pocius ir Greta Šukutytė laimėjo 2-ąją vietą, o 

Dievidas Paškevičius ir Justė Linkutė laimėjo 3-ąją vietą. Tomas Petrauskas atvirose badmintono pirmenybėse Prienų r. mero taurei laimėti vyrų 

dvejeto kategorijoje laimėjo 2-ąją vietą, o Diana Valantinaitė mišraus dvejeto kategorijoje laimėjo 3-ąją vietą. 

                      Tinklinis. Vakarė Bartkutė ir Dominyka Petrokaitė Lietuvos jaunimo merginų U-16 paplūdimio tinklinio čempionate užėmė 9-ąją vietą. 

Vakarė Bartkutė ir Paulina Guntarskytė Lietuvos mergaičių U-14 paplūdimio tinklinio čempionate laimėjo 5-ąją vietą.  



 6 

                2021 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. Treniruotes lanko 510 sportininkai, jie pagal amžių ir meistriškumą suskirstyti į 35 

grupes. Sporto centrą lanko ugdytiniai iš devynių Raseinių rajono bendrojo lavinimo mokyklų. Su sportininkais dirba 19 trenerių: 1 – IV kvalifikacinės 

kategorijos treneris, 3 – III kvalifikacinės kategorijos treneriai, 1 – II kvalifikacinės kategorijos treneris, 4 – I kvalifikacinės kategorijos treneriai ir 10 

trenerių. 

               Centras turi stadioną, dvi sporto sales, treniruoklių patalpas ir šaškių-šachmatų klubą, taip pat naudojamės Raseinių Viktoro Petkaus 

pagrindinės mokyklos ir Raseinių Šaltinio progimnazijos, Raseinių r. Betygalos Maironio, Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo, Prezidento Jono 

Žemaičio, Raseinių r. Ariogalos ir Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijų, Raseinių VšĮ Technologijos ir verslo mokyklos sporto 

salėmis.  

 Centro užsiėmimus gali lankyti ugdytiniai, turintys gydytojo leidimą, išduotą atitinkamos medicinos įstaigos. 

 Tėvai centre ypač vertina vaikų užimtumą, nes vaikai po pamokų savo laisvalaikį leidžia turiningai, stiprėja fiziškai. 

 Norėtųsi, kad vykdami į aukšto rango varžybas mokiniai gautų maistpinigius, nes  ne visi tėvai įstengia išleisti vaikus į varžybas.  

 Sporto salių trūkumas - trukdo didinti rajono mokinių užimtumą ir sukelia papildomų rūpesčių treneriams, mokiniams ir tėvams. 

 Centras nuolat palaiko ryšius su kitų rajonų sporto organizacijomis, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sporto 

grupe, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro  kūno kultūros ir sportinio ugdymo skyriumi, rajono bendrojo ugdymo mokyklomis ir 

Savivaldybės įstaigomis. 

 Centre veikia savivaldos institucijos: sporto centro taryba, trenerių taryba, darbo taryba. Jos dalyvauja priimant sprendimus įvairiais 

klausimais tobulinant ugdymo procesą, sprendžiant socialinius, finansinius ir kt. veiklos klausimus. 
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Stiprybės 

 

Silpnybės 

 

 

-    Centras koordinuoja ir vykdo mokinių ir suaugusiųjų sportinę 

veiklą rajone. 

-    Aukštos kvalifikacijos treneriai ir nedidelė jų kaita. 

-    Aukšti sportiniai rezultatai. 

-    Sportininkai patenka į įvairaus amžiaus Lietuvos Respublikos 

rinktines. 

-    Vykdančių sporto renginius darbuotojų kompetencija. 

-    Teigiamas visuomenės požiūris ir veiklos palaikymas. 

 

 

-     Trūksta lėšų trenerių kvalifikacijos kėlimo kursams apmokėti. 

-     Sporto bazių trūkumas. 

-     Nepakankamas finansavimas sporto stovyklų organizavimui. 

-     Kaimo vietovių mokiniams tik minimalios sąlygos lankyti sporto 

centro užsiėmimus. 

-     Nepakankamas finansavimas vykimui į tarptautines varžybas. 

 

Galimybės Grėsmės 

 

-     Materialinės ir techninės sporto bazių aplinkos gerinimas. 

-    Teigiamo visuomenės požiūrio formavimas į sveikatą, kaip į 

didžiausią vertybę. 

-     Rajono gyventojų skatinimas užsiiminėti kūno kultūra. 

-     Kūno kultūros veiklos organizavimas kaimiškųjų seniūnijų 

gyventojams. 

 

 

-     Blogėjanti rajono demografinė padėtis. 

-      Blogėjanti gyventojų sveikata. 

-      Mažėjanti vaikų motyvacija užsiiminėti kūno kultūra ir sportu. 

 

 

 

                                                                                          III. 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. Centras formuoja ir įgyvendina mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo įstatymą 

ir Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijas. 
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                                   IV. VIZIJA 

 

Sporto centras siekia sudaryti sąlygas ugdytis sveikai ir fiziškai aktyviai Raseinių miesto ir rajono bendruomenei, nustatyti vaikų 

potencialius gebėjimus ir juos ugdyti parengiant didelio meistriškumo sportininkus, kurie atstovautų rajonui apskrities, šalies ir tarptautinio lygmens 

varžybose. 

Savo įtakos sferoje plėtoti ir organizuoti kūno kultūros bei sporto renginius, teikti metodinę paramą suinteresuotiems asmenims, sporto 

klubams, bendruomenėms.  

 

V. STRATEGIJA 

 

                Sporto centro strategija – žmogus, kuris yra sveikas, doras, sportuojantis, suprantantis sportą kaip  būtinybę jo normaliai brandai, 

sveikatai, kūno ir sąmonės vystymuisi. Mokinys – nerūkantis, nevartojantis alkoholio ir narkotikų, suprantantis, kad sportas yra reikalingas jam 

pačiam, ne kūno kultūros mokytojui ar treneriui. Įsisąmoninęs, jog jo sportavimo tikslas – ne medaliai ir pergalės, o jis pats, jo kūno ir sąmonės 

gerovė.  

                Raseinių rajono suaugę bendruomenės nariai, aktyviai sportuojantys, propaguojantys sveiką gyvenimo būdą, rodantys pavyzdį jaunimui.  

                Raseinių kūno kultūros ir sporto centras – tai moderni sporto bazė, aprūpinta įvairia įranga ir sportiniu inventoriumi, turinti visų sporto 

šakų specialistus, sudaranti optimalias sąlygas sportuoti sportininkams ir siekti aukštų sportinių rezultatų, teikianti įvairias kūno kultūros ir sporto  

paslaugas rajono bendruomenei.  

 

VI. PRIORITETAI 

 

1. Skatinti vaikų, jaunimo ir visų rajono gyventojų fizinį aktyvumą ir pajėgumą. 

2. Per sportą ugdyti teigiamą visuomenės požiūrį į sveikatą, kaip didžiausią vertybę, padedančią tenkinti asmenybės poreikius, 

 atitinkančius jų fizines galias ir gebėjimus. 
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VII. TIKSLAI  IR UŽDAVINIAI 

 

1. Sporto bazės infrastruktūros gerinimas. 

1.1. Atnaujinti Raseinių KKSC sporto salės patalpas iš išorės. 

1.2. Atnaujinti Raseinių KKSC stadiono aikštyną. 

1.3. Prižiūrėti sporto bazes ir atlikti einamuosius remontus. 

1.4. Atnaujinti sportinį inventorių. 

2. Rengti aukšto meistriškumo sportininkus, galinčius atstovauti rajonui šalies čempionatuose ir pirmenybėse, bei tarptautinėse varžybose. 

       2.1. Tikslingai vykdyti ugdymo procesą. 

            2.2. Siekti sportinių rezultatų. 

            2.3. Tirti ir  analizuoti veiklos rezultatus. 

3. Efektyvinti metodinę veiklą. 

3.1. Tobulinti trenerių ir sporto darbuotojų profesines kompetencijas. 

4. Fizinio aktyvumo skatinimas. 

4.1. Vystyti sportinę veiklą rajone. 

4.2. Bendradarbiauti su žiniasklaida. 

VIII. PRIEMONĖS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMUI 

 
Uždaviniai 

 

Priemonės pavadinimas Laikas Vykdytojas 

 

Ištekliai, lėšų 

šaltiniai 

Laukiami rezultatai 

Tikslas: 1. Sporto bazės infrastruktūros gerinimas. 

1.1.  Atnaujinti Raseinių KKSC  

sporto salės patalpas iš išorės. 

 

 

 

1.1.1. Renovuoti Raseinių 

KKSC sporto salės išorines 

sienas (Vilniaus g.11, 

Raseiniai). 

Sausio  – 

gegužės mėn. 

Raseinių r. 

savivaldybė, 

direktorius. 

350000,00 eur.  

1.2. Atnaujinti Raseinių KKSC  1.2.1. Uždengti  kupolu arba Sausio – Raseinių r.   
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stadiono aikštyną. angaru Raseinių KKSC 

renovuotos stadiono dalies 

aikštyną (Vilniaus g.11, 

Raseiniai). 

gruodžio mėn. savivaldybė, 

direktorius. 

1.3. Prižiūrėti sporto bazes ir atlikti 

 einamuosius remontus. 

1.3.1. Prižiūrėti Raseinių KKSC 

sporto salę, Raseinių KKSC 

Ariogalos sporto salę ir šaškių – 

šachmatų klubą, Raseinių 

KKSC stadioną. 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Direktorius, 

ūkvedys. 

Sporto centro 

lėšos. 

Tvarkingos ir saugios 

sporto bazės. 

1.4. Atnaujinti sportinį inventorių. 1.4.1. Įsigyti reikalingą 

inventorių krepšinio, futbolo, 

tinklinio, lengvosios atletikos, 

laisvųjų imtynių, kulkinio 

šaudymo ir badmintono sporto 

šakoms.    

Pagal poreikį. Direktorius, 

ūkvedys. 

Sporto centro 

lėšos. 

Gero sportinio rezultato 

užtikrinimas, vaikų 

motyvacija ir 

užimtumas. 

Tikslas: 2. Rengti aukšto meistriškumo sportininkus, galinčius atstovauti rajonui šalies čempionatuose ir pirmenybėse, bei tarptautinėse  

varžybose. 

2.1. Tikslingai vykdyti ugdymo 

procesą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Organizuoti 2020-2021 

m. m. ugdomąją veiklą. 

 

 

Sausio –

birželio mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

treneriai. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Užtikrinta ugdomoji 

veikla. 

2.1.2. Organizuoti 

aptarnaujančio personalo 

veiklą. 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Direktorius, 

ūkvedys. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Užtikrinta 

aptarnaujančio personalo 

veikla. 

2.1.3. Parengti 2021-2022 m. 

m. ugdymo planą. 

Birželio – 

rugpjūčio mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

treneriai. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Parengtas Raseinių 

KKSC 2021-2022 m. m. 

ugdymo planas. 

2.1.4. Parengti grupių 2021-

2022 m. m. mokomųjų 

treniruočių krūvio planus ir 

pateikti direktoriaus tvirtinimui. 

Iki spalio  

1 d. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

treneriai. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Parengti ir direktoriaus 

patvirtinti 2021-2022 m. 

m. mokomųjų 

treniruočių krūvio 
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planai. 

2.1.5. Ugdytinių meistriškumo 

pakopų nustatymas. 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

treneriai. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Patvirtintos ugdytinių 

meistriškumo pakopos. 

2.1.6. Sudaryti 2021-2022 m. 

m. treniruočių tvarkaraštį.  

 

Rugsėjo mėn. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Parengtas ir patvirtintas 

2021-2022 m. m. 

treniruočių tvarkaraštis. 

2.1.7. Parengti 2021-2022 m. 

m. treniruočių ir pridedamųjų 

pareigų paskirstymo lentelę. 

Rugsėjo mėn. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Parengta ir patvirtinta 

2021-2022 m. m. 

treniruočių ir 

pridedamųjų pareigų 

paskirstymo lentelė. 

2.1.8. Organizuoti 2021-2022 

m. m. ugdomąją veiklą. 

 

 

Rugsėjo – 

gruodžio mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

treneriai. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Užtikrinta ugdomoji 

veikla. 

2.1.9. Sudaryti KKSC mokymo 

sutartis su ugdytiniais. 

 

 

 

Sausio – 

gruodžio mėn., 

naujai 

formuojamoms  

grupėms iki 

spalio  

1 d. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

treneriai. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Užtikrinta ugdomoji 

veikla. 

2.1.10. Ugdytinių sveikatos 

pažymėjimų pateikimas ir 

tikrinimas. 

Rugsėjo mėn. Treneriai, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Įvertinta ugdytinių 

sveikatos būklė. 
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2.1.11. Ugdytinių 

supažindinimas su saugaus 

elgesio taisyklėmis. 

Rugsėjo mėn. Treneriai. Žmogiškieji 

ištekliai. 

Ugdytiniai įgyja žinių 

apie saugaus elgesio 

taisykles. 

2.1.12. Mokomųjų grupių 

dokumentacijos tvarkymas. 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Treneriai. Žmogiškieji 

ištekliai. 

Užpildyti mokomųjų 

treniruočių žurnalai ir 

kiti dokumentai. 

2.1.13. Apskaityti KKSC 

ugdytinių sportinius rezultatus. 

 

 

 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

treneriai. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Įvertinta ugdymo 

kokybė. 

2.1.14. Parengti metinę 

statistinę ataskaitą Lietuvos 

sporto centrui. 

 

 

Sausio - 

vasario mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengta metinė 

ataskaita Lietuvos sporto 

centrui. 

2.1.15. Pateikti formalųjį 

švietimą papildančių ugdymo 

mokyklų statistinius duomenis į 

ŠVIS. 

Lapkričio mėn. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pateikti formalųjį 

švietimą papildančių 

ugdymo mokyklų 

statistiniai duomenys 

ŠVIS sistemoje. 

2.2. Siekti sportinių rezultatų.  

 

2.2.1. Organizuoti ir vykdyti 

rajono ir Lietuvos mokyklų 

žaidynių varžybas. 

 

Sausio - 

gruodžio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui. 

Turima sporto  

bazė, 

žmogiškieji 

ištekliai, sporto 

renginių 

programai 

skirtos lėšos. 

Įvykdytos rajono ir 

Lietuvos mokyklų 

žaidynių varžybos. 

2.2.2. Dalyvauti vaikų, 

jaunučių, jaunių, jaunimo ir 

suaugusiųjų respublikinėse ir 

tarptautinėse varžybose. 

Pagal varžybų 

kalendorių. 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui, 
treneriai. 

Sporto centro ir 

sporto renginių 

programai 

skirtos lėšos. 

Varžybose dalyvavusių 

ugdytinių sportiniai 

rezultatai. 
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2.2.3. Organizuoti draugiškas 

varžybas ir turnyrus. 

 

 

 

 

 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui, 

treneriai. 

Sporto centro ir 

sporto renginių 

programai 

skirtos lėšos. 

Surengtos draugiškos  

varžybos ir turnyrai. 

Ugdytinių tobulėjimas.  

2.3. Tirti ir analizuoti veiklos  

rezultatus. 

2.3.1. Parengti 2021-2022 m. 

m. treniruočių stebėjimo 

grafiką. 

Mokslo 

metams 

Direktorius,  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Parengtas 2021-2022 m. 

m. treniruočių stebėjimo 

grafikas ir stebimos 

treniruotės, vyksta 

aptarimas. 

2.3.2. Stebėti treniruočių 

proceso vykdymą. 

 

Sausio –

gruodžio mėn. 

Direktorius,  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Efektyvus ir kokybiškas 

ugdymo procesas, 

stebėtų treniruočių 

aptarimas trenerių 

taryboje. 

2.3.3. Ataskaitų apie 

sportininkų pasiekimus 

pateikimas. 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Treneriai. Žmogiškieji 

ištekliai. 

Surinkta informacija 

apie sportininkų 

pasiekimus. 

2.3.4. Vertinti veiklos 

rezultatus, ugdytinių ir trenerių 

pasiekimus. 

Gruodžio mėn. Direktorius,  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Pasiekimų ir rezultatų 

įvertinimas. 

Tikslas: 3. Efektyvinti metodinę veiklą. 

3.1. Tobulinti trenerių ir sporto 

darbuotojų profesines kompetencijas. 

 

 

 

3.1.1. Vadovų, trenerių ir sporto 

darbuotojų dalyvavimas 

kvalifikacijos kėlimo kursuose 

ir seminaruose. 

 

Sausio - 

gruodžio mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui. 

Sporto centro ir 

sporto renginių 

programai 

skirtos lėšos. 

Bus įgytos įvairios 

kompetencijos, pagerės 

treniruočių kokybė, 

išaugs sportininkų 

meistriškumas. 
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3.1.2.Teikti metodinę pagalbą 

rajono BUM kūno kultūros 

mokytojams. 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui, 

treneriai. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Suteikta pagalba. 

3.1.3. Teikti metodinę pagalbą 

sporto klubams ir 

visuomeniniams 

organizatoriams. 

Pagal poreikį Direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Sutiekta pagalba. 

3.1.4. Bendradarbiauti su 

kitomis institucijomis ir 

švietimo įstaigomis. 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Naujų kompetencijų 

įgijimas. 

3.1.5. Bendradarbiauti su 

kaimyninių valstybių sporto 

organizacijomis. 

Sausio - 

gruodžio mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Naujų kompetencijų 

įgijimas. 

Tikslas: 4. Fizinio aktyvumo skatinimas. 

4.1. Vystyti sportinę veiklą rajone. 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Organizuoti ir vykdyti 

įvairių sporto šakų rajono 

pirmenybes. 

 

 

Sausio - 

gruodžio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

sportui. 

Turima sporto  

bazė, 

žmogiškieji 

ištekliai, sporto 

renginių 

programai 

skirtos lėšos. 

Vyks įvairių sporto šakų 

varžybos. 
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4.1.2. Organizuoti ir vykdyti 

seniūnijų žaidynes. 

 

 

Pagal 

nuostatus 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

sportui. 

KKSD lėšos, 

sporto renginių 

programai 

skirtos lėšos. 

Vyks rajono seniūnijų 

žaidynių varžybos. 

4.1.3. Organizuoti komandas 

dalyvauti seniūnijų regioninėse 

ir finalinėse žaidynėse. 

Pagal varžybų 

kalendorių 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

sportui. 

Sporto renginių 

programai 

skirtos lėšos. 

Komandos dalyvaus 

seniūnijų regioninėse ir 

finalinėse varžybose. 

4.1.4. Organizuoti ir vykdyti 

tradicinius sporto renginius. 

 

 

Pagal 

mėnesinius 

sporto renginių 

veiklos planus. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui. 

Sporto renginių 

programai 

skirtos lėšos. 

Bus vykdomi tradiciniai 

sporto renginiai. 

4.1.5. Bendradarbiauti su  

įvairiomis organizacijomis  

rengiant sporto varžybas  

žmonėms su negalia. 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui. 

Žmogiškieji 

ištekliai, sporto 

renginių 

programai 

skirtos lėšos. 

Naujų kompetencijų 

įgijimas ir suteikta 

pagalba. 

2.1.2. Organizuoti sporto 

specialistų veiklą. 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Užtikrinta sporto 

specialistų veikla. 

4.1.7. Siekti, kad mokyklų  

sporto salės būtų atviros rajono  

bendruomenės reikmėms. 

Pagal poreikį Direktorius Žmogiškieji 

ištekliai. 

Sudarytos sąlygos rajono 

bendruomenei sportuoti. 
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4.2. Bendradarbiauti su  

žiniasklaida. 

4.2.1. Bendradarbiauti su  

Alio, Raseiniai 

savaitraščio redakcija, 

 ir tinklapiais   

http://manoraseiniai.lt// ,  

http://raseiniaitv.lt/ , 

http://raseiniunaujienos.lt/ ,  

teikti išsamią informaciją į 

tinklapį http://raseiniukksc.lt/  . 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

sportui, 

treneriai, 

sporto 

specialistai. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Sklaida visuomenėje, 

stiprės domėjimasis 

kūno kultūra ir sportu. 

 

                   

IX.  SAVIVALDA IR JOS VEIKLA 

 

Centro savivaldos institucijos yra šios: 

1. Sporto centro taryba. 

2. Trenerių taryba. 

3. Darbo taryba. 

Nr. Posėdis Mėnuo Atsakinga 

1.   Finansinės ataskaitos už 2020 metus ir 2021 metų biudžeto aptarimas. Sausio – kovo 

mėn.  

Trenerių taryba, sporto centro taryba, darbo taryba. 

2.   Ugdytinių, baigiančių sporto centrą, sąrašų tvirtinimas ir mokymo grupių 

komplektavimas  2021-2022 mokslo metams.  

Gegužė – 

birželio mėn.  

Trenerių taryba. 

3.  Ugdymo plano tvirtinimas  ir treniruočių tvarkaraščio, treniruočių 

vykdymo vietų aptarimas. 

Birželio – 

rugpjūčio mėn.  

Trenerių taryba, sporto centro taryba. 

4.   Geriausių sportininkų rinkimas  ir 2021 metų rezultatų aptarimas. Gruodžio mėn. Trenerių taryba. 

5.   2021 metų veiklos plano tvirtinimas. Vasaris-kovas Trenerių taryba, sporto centro taryba. 

 

  PRIEDAI: 

1. Sporto centro mokinių respublikinių varžybų planas. 

2. Sporto renginių organizavimo priemonių planas. 

_________________ 

http://manoraseiniai.lt/
http://raseiniaitv.lt/
http://raseiniunaujienos.lt/
http://raseiniukksc.lt/

