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BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO 
 

2019 m. VEIKLOS PLANAS 

 

VIZIJA 

               Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras – tai moderni sporto bazė, visiškai aprūpinta įvairia įranga ir sportiniu inventoriumi, sudaranti optimalias 

sąlygas sportuoti ir siekti aukštų sportinių rezultatų bei teikti įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas rajono bendruomenei. 

 

MISIJA 

Plėtoti kūno kultūrą ir sportą, sudaryti, palankią aplinką bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams ir rajono gyventojams laisvalaikio užimtumui kūno 

kultūrai ir sportui bei sveikatos stiprinimui. 

 

Tikslai 

1. Sudaryti sąlygas visiems norintiems sportuoti, ugdyti talentingus sportininkus deramai atstovauti rajoną ir Lietuvą įvairaus rango varžybose. 

2. 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.  

 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai, partneriai Laikas Rezultatas (kiekybinis ir kokybinis) 
Ištekliai, lėšų 

šaltiniai 

 

1. Tikslingai 

vykdyti 

ugdymo 

procesą 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Parengti 2019 m. veiklos  planą.  Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas, 

administravimo specialistė 

2018-12 Parengtas Centro veiklos planas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.2. Parengti ir patvirtinti KKSC veiklą 

reglamentuojančius dokumentus. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas  

pagal poreikį Planuota BKKSC veikla. Bus parengti 

BKKSC veiklą reglamentuojantys 

dokumentai: veiklos planas, sportinio 

ugdymo planas. 

1.3. Parengti kiekvieno mėnesio ir 

metinį kalendorinį varžybų planą. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas 

2019 01 31 Planuota BKKSC veikla. Bus 

suorganizuoti 26 metiniai sporto 

renginiai. 

1.4. Ugdytinių sportinio meistriškumo 

pakopų nustatymas. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas, treneriai  

Nuolat po 

įvykusių 

varžybų 

Pagerės sportinio ugdymo kokybė. 

Nustatytos ugdytinių meistriškumo 

pakopos pagal pasiektą rezultatą. 

1.5. Raginti ugdytinius sumokėti 

mokestį už ugdymą. 

Treneriai  Nuolat Surinkti mokesčiai už sportinio ugdymo 

užsiėmimus (100 %).  

1.6. Organizuoti sportinę ugdomąją Direktorius, direktoriaus Nuolat Užtikrinta sportinė ugdomoji programos 



 veiklą. pavaduotojas veikla. Bus tikrinamas  sportinių 

užsiėmimų programų vykdymas 

(kiekvienos sporto šakos programa 

tikrinama tris  kartus į metus).  

1.7. Fiksuoti BKKSC ugdytinių 

sportinius rezultatus. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas, treneriai 

Nuolat Įvertinta  sportinio ugdymo programos 

kokybė (60 % ugdytinių pagerino savo 

sportinius kvalifikacinius normatyvus) 

1.8. Paruošti metinę statistinę ataskaitą 

Lietuvos kūno kultūros ir sporto 

departamentui 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas, 

administravimo specialistė 

2019 m. sausis - 

vasaris 

Parengta metinė sporto veiklos statistinė 

ataskaita. 

2. Siekti 

sportinių 

rezultatų ir 

vystyti 

sportinę 

veiklą rajone 

2.1. Organizuoti draugiškas ir 

kontrolines varžybas. 

Treneriai  Nuolat Pagerės sportiniai rezultatai.  Bus  

vykdomos draugiškos ir kontrolinės 

varžybos po vieną kiekvienos sporto 

šakos kultivuojamos rajone. Žmogiškieji 

ištekliai 2.2. Vykdyti kontrolinių normatyvų 

laikymą/testavimą. 

Treneriai   2019 m. gegužė 

- birželis 

2019 m. rugsėjis 

- spalis 

Pagerės sportinio ugdymo programų 

kokybė. Bus vykdomas 2 kartus į metus 

kontrolinių normatyvų laikymas. 

2.3. Dalyvauti vaikų, jaunučių, jaunių 

ir jaunimo, suaugusiųjų respublikinėse 

ir tarptautinėse varžybose. 

Treneriai   Pagal varžybų 

kalendorių 

Pagerės rajono sportiniai rezultatai. 

Padidės susidomėjimas įvairiomis sporto 

šakomis. Dalyvaus visose  federacijų 

kalendoriuje numatytose respublikinėse 

varžybose. 

Sveikatingumo 

programos 

lėšos, tėvų 

įnašai 

2.4. Organizuoti ir vykdyti rajono 

mokyklų mokinių sporto žaidynes. 

Direktoriaus pavaduotojas  Pagal varžybų 

kalendorių 

Padidės mokinių fizinis aktyvumas. 

Dalyvaus 11 mokyklų, 34 sporto šakose. 

Sveikatingumo 

ir sporto 

programos lėšos 

2.5. Organizuoti ir vykdyti seniūnijų 

žaidynes. 

Direktorius Pagal nuostatus Padidės rajono kaime gyvenančių 

žmonių fizinis aktyvumas. Rajoninėse 

seniūnijų žaidynėse dalyvaus visos 7 

kaimų seniūnijos.  

Sveikatingumo 

ir sporto 

programos, 

KKSD lėšos 

 2.6. Organizuoti ir vykdyti įvairių 

sporto šakų rajono pirmenybes. 

 

Treneriai pagal sporto šakas Pagal varžybų 

kalendorių 

Sudarytos geros sąlygos visiems 

norintiems sportuoti.   Bus vykdomos 

dziudo, futbolo, krepšinio, lengvosios 

atletikos, šachmatų, šaudymo sporto 

šakų varžybos. 

Sveikatingumo 

ir sporto 

programos lėšos 
2.7. Organizuoti ir vykdyti tradicinius 

sporto renginius, atminimo varžybas. 

 

Direktorius Pagal renginių 

kalendorių 

Pagerės bendradarbiavimas. Tradiciniai 

sporto renginiai, atminimo varžybos. 

2.8. Formuoti rajono atskirų sporto 

šakų komandas ir rinktines dalyvauti 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas 

Pagal renginių 

kalendorių 

Ugdomi talentingi sportininkai. Rajono 

atstovavimas respublikinėse varžybose. 
SP lėšos 



respublikinėse varžybose. (Visų rajone kultivuojamų sporto šakų) 

3. Tirti ir 

analizuoti 

veiklos 

rezultatus 

3.1 Stebėti sportinio ugdymo programų 

vykdymą.  

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas 

Nuolat Efektyvus ir kokybiškas  sportinis 

ugdomasis procesas. Bus tikrinamas  

sportinių užsiėmimų programų 

vykdymas (kiekvienos sporto šakos 

programa tikrinama tris  kartus į metus)  
Žmogiškieji 

ištekliai 

3.2. Darbuotojų metinės veiklos 

vertinimo pokalbis su darbuotojais. 

Direktorius Iki 2019 m. 

sausio 31d. 

Įvertinta kiekvieno darbuotojo 

individuali veikla. Numatyti darbuotojų 

tobulėjimo kriterijai. 

3.3. Organizuoti metodinius seminarus, 

atviras veiklas. 

Treneriai   Nuolat Pagerės žinių ir patirties sklaida. Centro 

treneriai ir bendro ugdymo mokyklų 

kūno kultūros mokytojai teisėjaus rajono 

mokyklų mokinių sporto žaidynių 

varžybose.  
Žmogiškieji 

ištekliai 
3.4. Bendradarbiauti su kitomis 

institucijomis. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas, treneriai 

Nuolat Naujų kompetencijų įgijimas. 

Bendradarbiaujama su rajono  bendrojo 

lavinimo mokyklomis ir socialiniais 

partneriais. 

3.5. Dalyvauti programose ir 

projektuose.  

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas, treneriai 

Nuolat Parengtos programos ir projektai 

Programoje ,,Sportas visiems“ seniūnijų 

sporto žaidynės, projektas ,,2014–2020 

m. Europos kaimynystės priemonės 

Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 

bendradarbiavimo per sieną programa“, 

Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo 

krypties projektas, neformalaus vaikų 

švietimo programa.   

Spec. lėšos 

3.6. Organizuoti tėvų susirinkimus. Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas, treneriai 

Pagal poreikį Metodinė parama tėvams. Pagerės 

bendradarbiavimas su tėvais siekiant 

aukštų sportinių rezultatų. Ne mažiau 

kaip 2 kartus į metus ir dalyvaus 

nemažiau 60% tėvų.   
Žmogiškieji 

ištekliai 

3.7. Nustatyti trenerių  darbo 

dokumentų kokybę 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas, 

administravimo specialistė 

Nuolat 

Tvarkinga dokumentacija. 



 
 

 

4.Rūpintis 

ugdytinių 

socializacija 
 

 

4.1. Pagalbos teikimas ugdytiniams. Treneriai  Nuolat  Užtikrintas auklėjamasis prevencinis 

darbas. Pokalbiai patyčių ir sveikos 

gyvensenos klausimais kiekvienoje 

treniruotėje.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

4.2. Organizuoti netradicines šventes, 

kitus renginius. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas, treneriai 

Nuolat Pagerės tarpusavio santykiai. Bus 

suorganizuota 10 renginių. 

4.3. Mokyti ugdytinius teisėjavimo 

varžybose taisyklių, ugdyti įgūdžius. 

Treneriai  Nuolat Įgyti profesiniai įgūdžiai. Kartą per 

savaitę sudaryti sąlygas vaikams 

teisėjauti. 

4.4. Pagal galimybes ugdytinius 

aprūpinti sportiniu inventoriumi, 

sportinėmis reprezentacinėmis 

aprangomis. 

Direktorius Nuolat Gerės sportininkų motyvacija ir Centro 

įvaizdis.  

5. Informuoti 

visuomenę 

apie sporto 

pasiekimus 

5.1. Informuoti visuomenę apie 

mokinių, sporto klubų ir kitų 

sportininkų pasiekimus. 

Direktoriaus pavaduotojas, 

treneriai   

Nuolat Padidės susidomėjimas kūno kultūra ir 

sportu. Po kiekvienų varžybų bus 

pateikiama informacija spaudoje ir 

Centro interneto svetainėje.  

Žmogiškieji 

ištekliai 

5.2 Organizuoti geriausių rajono 

sportininkų apdovanojimų šventę. 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas  

2019 m. gruodis 

– 2020 m. sausis 

Bus pagerbti ir apdovanoti geriausi 

rajono sportininkai. 
BKKSC lėšos 

 

 

6. Gerinti 

materialinę 

sporto bazę 

6.1. Prižiūrėti sporto bazes ir atlikti 

einamuosius remontus. 

Direktorius            Nuolat Tvarkingos ir saugios sporto bazės 
BKKSC lėšos 

6.2. Sporto salės, esančios Karaimų g. 

5, išorės kapitalinis remontas 

Direktorius 2019 m. Saugi, tvarkinga, patraukli sporto bazė 
BKKSC lėšos 

6.3. Atnaujinti sporto inventorių. Direktorius Pagal poreikį Saugi, patraukli sporto bazė. Gerės 

treniruočių kokybė. 
BKKSC lėšos 

6.5. Sutvarkyti sporto salės, esančios 

Karaimų g. 5, apšvietimą. 

Direktorius Iki 2019 m. 

gruodžio mėn. 

Saugi, tvarkinga sporto bazė 
BKKSC lėšos 

                

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


