
2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

1. Pagrindiniai praėjusių kalendorinių metų veiklos rezultatai 

(pildo darbuotojas / biudžetinės įstaigos vadovas) 
 

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 

pareigas įgyvendinančios 

institucijos vadovas ar jo įgaliotas 

asmuo (toliau – institucijos vadovas 

ar jo įgaliotas asmuo) vertins, ar 

nustatytos užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

1.1. 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.) 

8,28 proc. visų išlaidų 

gauta iš papildomų 

šaltinių (už teikiamas 

paslaugas - 10059 Eur, 

SRF - 7488,60 Eur, vaikų 

ir jaunimo socializacijos 

programa – 7750 Eur, 

visuomenės sveikatos 

rėmimo specialioji 

programa – 2600 Eur, 

VMI 2% -169 Eur, 

tikslinės lėšos (dziudo 

stovykla) – 12548 Eur) 

1.2. 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. 

Parengtas Biržų rajono 

kūno kultūros ir sporto 

centro strateginis 

veiklos planas 2020-

2022 metams ir 

suderintas su švietimo, 

kultūros ir sporto 

skyriaus vedėju 2020 m. 

vasario 17 d. 

1.3.  Sudaryti sąlygas 

sporto klubams ir 

individualiems 

sportininkams siekti 

aukštesnių rezultatų. 

1.3.1. 

Organizuoti 

sporto klubų ir 

sportininkų 

dalyvavimą 

respublikinėse 

ir tarptautinėse 

varžybose 

1.3.1. Laimėtų medalių skaičius ne 

mažiau 90 

Per 2020 m. ugdytiniai 

iškovojo 98 medalius,  iš 

jų 89 medalius Lietuvoje 

(21 aukso, 21 sidabro, 

47 bronzos) ir 9 

medalius Baltijos šalių 

čempionatuose (2 aukso, 

1 sidabro, 6 bronzos), 

sporto klubai – 15 

medalių (4 aukso, 11 

sidabro). 

1.3.2. Skatinti 1.3.2. Suorganizuota ne mažiau 



vaikų 

užimtumą 

vasaros 

atostogų metu 

kaip 3 stovyklos  

  

Suorganizuotos 4 

stovyklos BKKSC 

ugdytiniams: 1) 

Tarptautinė dziudo 

stovykla (2020 m. 

rugpjūčio 10-20 d.) -  

200 dalyvių; 2) Vasaros 

užimtumo stovykla 

„Sportas ir poilsis" 

(2020 m. rugpjūčio 24-

28 d.) – 24 ugdytiniai; 

3) Fizinio aktyvumo ir 

sveikos mitybos 

skatinimo stovykla 

(2020 rugpjūčio 24-28 

d.) – 26 ugdytiniai; 4) 

Rudens atostogų 

stovykla „Sportas ir 

poilsis" (2020 m. spalio 

17-18 ir 23-25 d.) – 67 

ugdytiniai. 

 

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. Organizuoti sporto renginius 

su kitomis valstybėmis. 

Bendradarbiauti su kitomis 

užsienio valstybėmis. 

Pravesti nemažiau kaip 3 sporto 

renginiai su kitomis 

valstybėmis iki 2021-12-31. 

2.2. Skatinti Biržų rajono 

savivaldybės gyventojų fizinį 

aktyvumą. 

2.2.1. Organizuoti ir 

pravesti rajono  kaimo 

seniūnijų sporto žaidynes. 

2.2.1. Iki 2021-12-31 pravestos 

Biržų rajono kaimo seniūnijų 

žaidynės. 

2.2.2. Pasiūlyti rajono 

gyventojams įvairių sporto 

renginių. 

2.2.2. Per metus suorganizuoti 

ne mažiau kaip 5 sporto 

renginiai rajono gyventojams.  

2.3. Koordinuoti projektinę veiklą, 

projektų rengimą papildomam 

finansavimui gauti, užtikrinti 

finansuotų projektų įgyvendinimą. 

Parengti ir teikti projektų 

paraiškas papildomam 

finansavimui gauti. 

Parengtos ir pateiktos ne 

mažiau kaip 3 paraiškos ir 

gautas bent 1  finansavimas per 

metus. 

2.4. Sudaryti sąlygas rajono 

sportininkams kelti sportinį 

meistriškumą. 

Didinti pasiekimų skaičių 

Lietuvoje ir tarptautinėse 

varžybose. 

2.4.1. 8 proc. Centro ugdytinių  

taps Lietuvos čempionatų 

nugalėtojais ar prizininkais, 

tarptautinių turnyrų laimėtojais. 

2.4.2. Rajono sportininkų 

laimėtų medalių skaičius ne 



mažiau 95. 

 

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. Pandemija, ekstremali situacija 

3.2. Laikinas nedarbingumas 

3.3. Lėšų trūkumas 

3.4. Teisės aktų pasikeitimai 

3.5. Sportininkų traumos 

 


