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2020 m. sausio ... d.  

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centre dirbo 35 darbuotojai: 5 administracijos 

darbuotojai, 15 trenerių, 7 kvalifikuoti darbuotojai ir 10 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Su 

ugdytiniais dirbo tinkamą išsilavinimą turintys treneriai. Atsižvelgiant į trenerių treniruojamų 

(treniruotų) sportininkų pasiektus rezultatus aukšto meistriškumo sporto varžybose buvo suteiktos 

kvalifikacinės kategorijos: 13 % - penkta kategorija, 53 % - trečia, 7 % - antra, 20 % - pirma ir 7 % 

kategorijos neturi. 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro veiklos tikslai - plėtoti gyventojų kūno kultūrą 

bei organizuoti didelio meistriškumo sportininkų pasirengimą. Šie veiklos tikslai įgyvendinami 

organizuojant sportinį vaikų ir jaunimo užimtumą, teikiant įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas 

Savivaldybės gyventojams, vykdant Savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros ir renginių 

programas, vykdant kryptingą gabių sportininkų atranką, ugdymą ir talentingų sportininkų paiešką 

bei rengiant didelio sportinio meistriškumo sportininkus.  

Ši veikla yra tęstinė ir ilgalaikė, kuria siekiama sudaryti optimalias sąlygas visiems 

norintiems sportuoti ir siekti sportinių rezultatų. 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro 2019 m. veiklos plano tikslai: 

I tikslas. Sudaryti sąlygas visiems norintiems sportuoti, ugdyti talentingus 

sportininkus deramai atstovauti rajoną ir Lietuvą įvairaus rango varžybose. 

Šiam tikslui įgyvendinti sudarytos sąlygos vaikams ir jaunimui kultivuoti pasirinktą sporto 

šaką. Vykdomas sporto auklėjamasis darbas, sportinio meistriškumo tobulinimas. Siekiant sportinio 

meistriškumo, sudarytos sąlygos dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse varžybose. 

2019 m. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centrą lankė 320 ugdytinių, buvo vykdomos 6 

sportinio ugdymo šakos: 

Eil. 

Nr. 
Sporto šaka 

Sportuojančių 

skaičius 

Sportuojančių 

skaičius (proc.) 

1. Krepšinis 129 40,3 

2. Lengvoji atletika 53 16,6 

3. Kulkinis šaudymas 27 8,4 

4. Dziudo imtynės 69 21,6 

5. Šachmatai 17 5,3 

6. Futbolas 25 7,8 

Iš viso: 320 100 

 

Tarifikuotos 27 sportinio ugdymo grupės, iš jų: 9 - pradinio rengimo  ir 18 meistriškumo 

ugdymo grupių.  



Aukštų sportinių rezultatų siekimas buvo įgyvendinamas vykdant sporto šakų mokymo 

programas, dalyvaujant Lietuvos sporto šakų federacijų, asociacijų bei lygų organizuojamose 

įvairiose tarptautinėse, respublikinėse varžybose, čempionatuose bei pirmenybėse, o taip pat 

įvairiuose draugiškuose turnyruose, stovyklose ir kituose sporto renginiuose.  

16 % Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro ugdytinių įvairių amžiaus grupių šalies 

čempionatuose bei pirmenybėse iškovojo 62 medalius (iš jų 11 aukso) bei 2 medalius (aukso ir 

bronzos) Baltijos šalių čempionatuose. Per 2019 m. iškovota viena IV vieta (jaunimo) pasaulyje ir 

viena V vieta (jaunimo) Europoje. Aukštus sportinius rezultatus pasiekę ugdytiniai apdovanoti 2019 

m. geriausių sportininkų apdovanojimo šventėje. 

Pagal 2019 m. laimėjimus į 2019 m. Lietuvos rinktinės sąrašą įtraukta 12 ugdytinių (3,75 

%): 4 dziudo, 3 šaudymo sporto, 3 krepšinio, 1 lengvosios atletikos ir 1 šachmatų sportininkai. Dar 

5 sportininkai yra kandidatai į Lietuvos rinktinę.  

Moksleivių vasaros atostogų metu ugdytiniams buvo organizuojamos sporto stovyklos. 

Rugpjūčio mėnesį buvo suorganizuota tarptautinė dziudo stovykla Biržuose (120 dalyvių), 17 

krepšininkų vyko stovyklauti į Palangą, pagal projektą 6 lengvaatlečiai vyko į stovyklą Slovėnijoje. 

Tobulinant ugdymo aplinką buvo sudarytos optimalios treniruočių sąlygos, pagal 

finansines galimybes atnaujintas inventorius. Futbolo komandai nupirkta sportinė apranga. Gerinant 

treniruočių sąlygas, perdažytos ir perlakuotos sporto salės, esančios Karaimų g. 5, grindys, 

išdažytos sporto salės, esančios Rotušės g. 2, persirengimų kambarių grindys, sutvarkyta 

kanalizacija, sutvarkytas šaudyklos, esančios Jaunimo g. 2, pagalbinių patalpų stogas. 

Tobulinant trenerių profesinį pasirengimą 8 treneriai 26 dienas dalyvavo kvalifikacijos 

kėlimo seminaruose. Treneriai, kurių auklėtiniai pasiekė puikių rezultatus, apdovanoti 2018 m. 

geriausių sportininkų pagerbimo šventėje. 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras nuolat palaiko ryšius su kitų rajonų ir miestų 

sporto organizacijomis, Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklomis ir darželiais, 

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. 

 Buvo vykdomos rajoninės Lietuvos mokyklų žaidynių atskirų sporto šakų varžybos, kurias 

sudarė 17 sporto šakų varžybos miesto mokykloms ir 10 – kaimo mokykloms, dalyvavo 1172 

moksleiviai iš visų rajono bendrojo lavinimo mokyklų: 

 Varžybų skaičius 
Varžybose dalyvavusių 

moksleivių skaičius 

Miesto mokyklos 39 679 

Kaimo mokyklos 18 493 

Viso: 57 1172 

Lietuvos mokinių žaidynėse Biržų rajonas miestų, rajonų sporto šakų varžybose užėmė I 

vietą.  

II tikslas. Plėtoti kūno kultūrą ir sportą, sudaryti palankią aplinką įvairaus amžiaus 

gyventojų laisvalaikio užimtumui, fiziniam aktyvumui ir sveikatos stiprinimui. Siekti 

efektyvios veiklos kūno kultūros ir sporto srityje. 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro bazėse vyko 207 renginiai, juose dalyvavo 6971 

sportininkas. Treniruoklių salę lankė 38 moksleiviai, 60 suaugusių ir 30 senjorų.  

Gyventojų susidomėjimą kūno kultūra ir sportu didina organizuojamos įvairių sporto šakų 

rajono ir respublikinės varžybos moksleiviams ir suaugusiems. Rajone yra 25 sporto klubai, tačiau 

aktyvią sportinę veiklą vykdo tik 14. Tai krepšinio, futbolo, tinklinio, ekstremalaus sporto, 

motosporto, dziudo, bokso, buriavimo, šachmatų, jėgos trikovės, aviacijos, aktyvaus judėjimo 



klubai, kurie ne tik organizuoja įvairius renginius rajone, bet ir jų sportininkai dalyvauja Lietuvos 

čempionatuose ir tarptautinėse varžybose.  

Sudarytos geros sąlygos treniruotis pagyvenusio amžiaus žmonėms. Sporto salėje, esančioje 

Karaimų g. 5, nuolat mankštinasi bei užsiima įvairia sportine veikla Biržų ,,Artrito“ klubas, 

asociacija „Biržėnai“ Biržų trečiojo amžiaus universitetas. Visuomenės sveikatos biuras vedė 

nemokamas mankštas būsimoms mamoms ir senjorams. 

Didelė mūsų veiklos sritis įtraukti visuomenę į sportine veiklą, skatinti nuolat sportuoti. 

Rajono sporto mėgėjams renginiai buvo organizuoti atsižvelgiant į sportines tradicijas, poreikius, 

resursus, sporto bazių galimybes, iniciatyvas bendradarbiaujant su sporto klubais. Rajono 

gyventojams buvo organizuojamos Biržų rajono krepšinio pirmenybės, futbolo pirmenybės, dziudo, 

šachmatų turnyrai, stalo teniso, paplūdimio  tinklinio ir salės tinklinio pirmenybės. 

Daug dėmesio sulaukė Biržų rajono savivaldybės sporto renginiai – Žiemos sporto šventė, 

Vasaros vandens ir paplūdimio sporto šventė, taip pat Biržų rajono krepšinio pirmenybės, kurios 

kiekvieną savaitgalį pritraukdavo pilną sporto salę žiūrovų. Ypač daug sporto entuziastų pritraukė 

bėgimo varžybos, kurias kūno kultūros ir sporto centras organizavo kartu su Lengvosios atletikos 

asociacija. Pavasarį vyko bėgimo varžybos Jono Pipynės ir Biržų mero taurei laimėti, kuriose 

dalyvavo 563 bėgikai. Rudenį vyko du bėgimai - biržietiškos mylios (300 dalyvių) ir bėgimas 

skirtas nusipelniusio trenerio P. Karoblio taurei laimėti (virš 600 dalyvių). 

 Taip pat vykdytos Biržų rajono savivaldybės seniūnijų sporto žaidynės, kuriose 

seniūnijų sportininkai galėjo išbandyti jėgas krepšinio, tinklinio, stalo teniso, šaškių, šachmatų, 

futbolo, smiginio varžybose, giros kėlimo ir virvės traukimo rungtyse. Atskiros Seniūnijų žaidynių 

rungtys buvo vykdomos skirtingose seniūnijose. 

2019 m. sausio mėnesį pagerbti ir apdovanoti puikiais pasiekimais Biržus 2018 metais 

garsinę sportininkai ir jų treneriai, bei tie žmonės, kurie prisidėjo prie aktyvios sportinės veiklos. 

Tobulinant veiklą, kūno kultūros ir sporto centro valdyme dalyvauja Trenerių taryba, Centro 

taryba. Šios institucijos veikia pagal centro nuostatuose numatytus veiklos principus ir teikia 

siūlymus bei dalyvauja svarstymuose pagal centro nuostatuose priskirtą kompetenciją. 

2019 m. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro pajamos buvo 441137 Eur, iš jų: 

Savivaldybės biudžeto lėšos –  418514 tūkst. Eur; pajamos už teikiamas paslaugas – 20333 Eur; 

gyventojų parama iš VMI 2 % GPM – 170 Eur; rėmėjų lėšos – 2120 Eur. Krepšinio federacija skyrė 

20 krepšinio kamuolių ir 16 aprangos komplektų mergaitėms. 

Finansinius 2019 m. sporto centras baigė su minimaliais įsiskolinimais už paslaugas (už dalį 

gruodžio mėn. paslaugų). 

Atsižvelgdami į 2019 m. veiklas, manome, kad Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro 

veiklos planas 2019 metams yra įgyvendintas sėkmingai. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai 
 

Metinės veiklos 

užduotys / metinės 

užduotys 

Siektini 

rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis tiesioginis 

darbuotojo vadovas (toliau – 

vadovas) / savininko teises ir 

Pasiekti rezultatai 



pareigas įgyvendinančios 

institucijos vadovas ar jo įgaliotas 

asmuo (toliau – institucijos vadovas 

ar jo įgaliotas asmuo) vertins, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

1.1. Skatinti sporto 

centro darbuotojų ir 

ugdytinių pilietiškumą 

Organizuoti  

sporto 

renginius 

valstybės 

švenčių 

paminėjimui 

Suorganizuoti bei pravesti 3 sporto 

renginiai valstybės šventėms 

paminėti 

Suorganizuoti 6 

renginiai valstybės 

šventėms paminėti:  

1) 2019-02-16 – 

tinklinio turnyras; 

2) 2019-02-17 - stalo 

teniso turnyras; 

3) 2019-03-05 – 

tinklinio varžybos; 

4) 2019-03-11 – 

dziudo turnyras; 

5) 2019-04-12 - 

Velykinis tinklinio 

turnyras; 

6) 2019-07-06 – 

vasaros sporto šventė. 

1.2. Skatinti Biržų 

rajono savivaldybes 

kaimo gyventojų fizinį 

aktyvumą 

1.2.1. 

Organizuoti ir 

pravesti rajono  

kaimo 

seniūnijų 

sporto 

žaidynes 

 

1.2.1. Iki 2019-12-31 pravestos 

Biržų rajono kaimo seniūnijų 

žaidynės  

 

2019-05-17 – šaškių 

varžybos 

(Rinkuškiuose); 

2019-05-24 – stalo 

tenisas (Pabiržėje); 

2019-05-23 – 

šachmatai („Saulės“ 

gimnazijoje); 

2019-06-14 – krepšinis 

(Nemunėlio 

Radviliškyje); 

2019-06-22 – futbolas 

(Kaštonų pagr. m-

kloje); 

2019-07-06 - tinklinis, 

rankų lenkimas, giros 

kilnojimas, smiginis, 

virvės traukimas, 

seniūnų trikovė 

(centriniame 

paplūdimyje) 

1.2.2. 

Organizuoti ir 

pravesti Biržų 

rajono kaimo 

vietovių 

mokyklų 

sporto 

žaidynes 

1.2.2. Iki 2019-12-31 pravestos 

Biržų rajono kaimo vietovių 

mokyklų sporto žaidynės 

 

Pravestos Biržų rajono 

kaimo vietovių 

mokyklų sporto 

žaidynės, 

kurias sudarė 10 sporto 

šakų. Vyko 18 

varžybų, dalyvavo 493 

moksleiviai. 

1.2.3. Sporto 

šakų pasiūlos 

gyventojams 

plėtra 

 

1.2.3.  Biržų rajono kaimo seniūnijų 

jaunimas ir suaugę gyventojai  

dalyvaus ne mažiau kaip 9 sporto 

šakose, o vaikai ir jauniai – 10 

sporto šakų 

Biržų rajono kaimo 

seniūnijų vaikai, 

jaunimas ir suaugę 

gyventojai dalyvavo 

10 sporto šakų 

(krepšinis, futbolas, 



tinklinis, šachmatai, 

šaškės, stalo tenisas, 

smiginis, virvės 

traukimas, svarsčio 

kėlimas, rankų 

lenkimas) 

1.3. Sudaryti sąlygas 

sporto klubams ir 

individualiems 

sportininkams siekti 

aukštesnių rezultatų 

Organizuoti 

sporto klubų ir 

sportininkų 

dalyvavimą 

respublikinėse 

ir tarptautinėse 

varžybose 

1.3.1. Sportininkų, dalyvavusių 

rajono, šalies, tarptautiniuose 

renginiuose, skaičius ne mažiau 200 

 

Sudarytos sąlygos 

sportininkams 

dalyvauti įvairiose 

varžybose. Daugiau 

nei 3000 sportininkų 

dalyvavo rajoninėse 

varžybose, 315 – 

respublikinėse, 109 – 

tarptautinėse. 

1.3.2. Laimėtų medalių skaičius ne 

mažiau 90 

 

Per 2019 m. ugdytiniai 

iškovojo 64 medalius 

(14 aukso, 20 sidabro, 

30 bronzos), sporto 

klubai – 18 medalių. 

 1.3.3. Stovyklų skaičius ne mažiau 

kaip 2 

 

Suorganizuotos 3 

stovyklos BKKSC 

ugdytiniams: 

tarptautinė dziudo 

stovykla (Biržuose) -

120 dalyvių; krepšinio 

stovykla (Palangoje) – 

17; lengvosios 

atletikos stovykla 

(Slovėnija) – 6. 

1.4. Dalyvauti rajono 

infrastuktūros 

projektuose 

1.4.1. 

Savalaikis 

turimos sporto 

bazės 

paruošimas 

naujam 

sportinio 

ugdymo 

sezonui 

1.4.1.1. Perlakuotos sporto salės 

Karaimų g. 5 grindys 

 

2019 m. liepos mėn. 

perdažytos ir 

perlakuotos  sporto 

salės Karaimų g. 5 

grindys 

 1.4.1.2. Išdažytos sporto salės 

Rotušės g. 2 persirengimų kambarių 

grindys  

 

2019 m. rugpjūčio 

mėn. išdažytos sporto 

salės Rotušės g. 2 

persirengimo kambarių 

grindys, sutvarkyta 

kanalizacija. 

2019 m. liepos – 

rugpjūčio mėn. 

sutvarkytas šaudyklos 

(Jaunimo g. 2) 

pagalbinių patalpų 

stogas. 

1.4.2. 

Dalyvauti 

vykdomų 

rajono sporto 

pasatų, 

įrenginių  

projektų 

priežiūroje 

1.4.2. Pagal poreikį teikti pastabas 

ir pastebėjimus projektų ,,Mokyklų 

tinklo efektyvumo  didinimas Biržų 

rajone“ ir ,,Neformalaus ugdymo 

galimybių plėtojimas, 

modernizuojant Biržų V. Jakubėno 

muzikos mokyklos ir rajono kūno 

kultūros ir sporto centro 

2019 kovo mėn. 

pateikta projekto 

paraiška Sporto 

rėmimo fondo lėšoms 

gauti (2 ir 4 etapas). 

2019 m. gruodžio mėn. 

su rangovais derintas 

darbų eiliškumas. 



infrastuktūrą“ įgyvendinimui 

 

2. Einamųjų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys) 
 

Einamųjų metų veiklos 

užduotys / einamųjų metų 

užduotys 

Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis vadovas / 

institucijos vadovas ar jo įgaliotas 

asmuo vertins, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

2.1. Siekti papildomų finansavimo 

šaltinių pritraukimo 

Pritraukti papildomą 

finansavimą centro veiklai 

Ne mažiau kaip 5 proc. visų išlaidų 

gauta iš papildomų šaltinių 

(teikiamų mokamų paslaugų, 

projektų, trumpalaikės turto 

nuomos ir pan.) 

2.2. Parengti 2020-2022 metų 

strateginį Biržų rajono kūno 

kultūros ir sporto centro planą. 

Parengtas ir patvirtintas 

Biržų rajono kūno kultūros 

ir sporto centro strateginis 

2020-2022 metų planas 

Parengtas Biržų rajono kūno 

kultūros ir sporto centro strateginis 

2020-2022 metų planas ir pateiktas 

patvirtinti rajono savivaldybės 

administracijai iki 2020 m. kovo 1 

d. 

2.3. Sudaryti sąlygas sporto 

klubams ir individualiems 

sportininkams siekti aukštesnių 

rezultatų 

2.3.1. Organizuoti sporto 

klubų ir sportininkų 

dalyvavimą respublikinėse 

ir tarptautinėse varžybose 

Laimėtų medalių skaičius ne 

mažiau 64 

2.3.2. Skatinti vaikų 

užimtumą vasaros atostogų 

metu 

Suorganizuota ne mažiau kaip 3 

stovyklos 

 

3. Rizika, kuriai esant nustatytos einamųjų metų veiklos užduotys / einamųjų metų užduotys 

gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamą įtaką šių užduočių įvykdymui) 

(pildoma suderinus su darbuotoju / biudžetinės įstaigos vadovu) 
 

3.1. Laikinas nedarbingumas  

3.2. Lėšų trūkumas 

3.3. Teisės aktų pasikeitimas 

3.4. Sportininkų traumos 

 


