
PATVIRTINTA 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro  

direktoriaus 2022 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V- 127 

  

 

BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO STRATEGINIS VEIKLOS 

PLANAS 2023 – 2025 METAMS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

Biržų kūno kultūros ir sporto centro (toliau – Centras) strateginio plano tikslas – pasirinkti reikiamas įstaigos veiklos tobulinimo 

kryptis ir prioritetus, užtikrinti ugdymosi kokybę bei telkti bendruomenę sprendžiant ugdymo problemas, efektyviai ir tikslingai organizuoti 

įstaigos veiklą, numatyti jai keliamus reikalavimus.  

Rengiant strateginį 2023-2025 metų planą remtasi: 

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; 

 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu;  

 Valstybės švietimo 2013-2022 m. strategija;  

 Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“;  

 Lietuvos Respublikos sporto įstatymu;  

 Biržų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2030 metams koncepcija; 

 Biržų rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginiu veiklos planu; 

 Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro nuostatais;  

 Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimais; 

 Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu ir kitais formalųjį papildantį ir neformalųjį ugdymą 

reglamentuojančiais dokumentais, poįstatyminiais aktais, norminiais dokumentais;  

 Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisiniais aktais ir dokumentais;  

 Atsižvelgta į centro bendruomenės narių pasiūlymus ir rekomendacijas. 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro strateginį planą rengė 2022 m. lapkričio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-122 sudaryta 

darbo grupė. Rengiant Centro strateginį planą buvo paisoma viešumo, partnerystės ir diskusijomis pagrįsto bendradarbiavimo principų, 

aiškių tikslų ir uždavinių nustatymo, atsižvelgta į nuomonių, minčių įvairovę 
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II SKYRIUS 

BIRŽŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO PRISTATYMAS 

 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras rajono savivaldybės tarybos sprendimu įsteigtas 2016 m. vasario 18 d. Nuo 2016 m. 

rugsėjo 1 d. prie kūno kultūros ir sporto centro buvo prijungta Biržų rajono sporto mokykla.  

Kūno kultūros ir sporto centras siekia sudaryti kuo geresnes sąlygas sportuoti, teikti fizinio aktyvumo ir sporto paslaugas rajono 

bendruomenei. Vykdo šių sporto šakų sportinio ugdymo programas: bokso, dziudo, futbolo, krepšinio, lengvosios atletikos, šachmatų, 

šaudymo pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo. Centre ugdomi 349 ugdytiniai, jaunuosius sportininkus 

treniruoja 14 trenerių. Centras taip pat organizuoja visą sportinę veiklą rajone – įvairių sporto šakų rajono pirmenybes, seniūnijų sporto 

žaidynes, sveikatingumo renginius, atminimo turnyrus, Lietuvos mokyklų žaidynes, bendradarbiauja su rajono švietimo įstaigomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, sporto klubais, palaiko ryšius su kitų rajonų ir miestų sporto organizacijomis, glaudžiai bendradarbiauja 

su LR atskirų sporto šakų federacijomis, per sportą skatina vaikų, jaunimo saviraišką, ugdo talentingus sportininkus, galinčius deramai 

atstovauti savivaldybei Lietuvos ir tarptautinėse varžybose. 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras patikėjimo teise prižiūri be eksploatuoja šiuos Centrui priskirtus objektus: sporto salę, 

esančią Karaimų g. 5, šaudyklą, esančią Jaunimo g. 2, stadioną, esantį J. Basanavičiaus g. 69A, sporto salę ir administracinį pastatą, esančius 

Rotušės g. 2,Biržai, treniruoklių salę, esančią B. Sruogos g. 15A, Vabalninko m., Biržų r. sav. 

 

III SKYRIUS 

APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

 

Išorės veiksniai.  
Politiniai veiksniai 

Valstybine sporto politika siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jaunuolio asmenybei, kad jis susidarytų teisingas 

socialines nuostatas sporto ir fizinio aktyvumo vertybių atžvilgiu, jomis vadovautųsi ir siektų tobulėti, skatinti vaikus, moksleivius, jaunimą 

ir vyresnio amžiaus žmones aktyviai fizinei veiklai, sveikam gyvenimo būdui, vykdyti talentingų sportininkų atranką, juos ugdyti, rengti 

komandas, pavienius sportininkus ir rajono rinktines svarbiausioms šalies varžyboms, čempionatams, kad gerais sportiniais rezultatais 

garsintų Biržų rajoną, šalies vardą ir kurtų palankų Lietuvos valstybės įvaizdį. 

Išoriniai veiksniai 

Mokslinė – techninė pažanga padarė žmonių gyvenimą komfortišką, naujos technologijos gerokai apribojo žmonių fizinę veiklą, 

sumažino žmogaus fizinį aktyvumą profesinėje veikloje, buityje, laisvalaikiu. Todėl padidėjo galimybė susirgti kraujo apytakos sistemos 

ligomis. 

Europos techninė ir finansinė pagalba Lietuvai esant ES narei sudaro prielaidas aprūpinti sporto sritį naujausiomis šiuolaikinėmis 

technologijomis, kurios leidžia geriau organizuoti valdymo procesą, efektyviau informuoti visuomenę apie fizinio aktyvumo ir sporto naudą 

bei rengti Biržų rajono sportininkus atsakingoms varžyboms. 

Socialiniai veiksniai 
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Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro (toliau - Centras) veiklą įtakoja sparti socialinės politikos kaita. Gyventojų skaičius 

Biržų rajono savivaldybėje nuolatos mažėja. Natūralu, kad mažėja ir mokinių skaičius. Didėja visuomenės diferenciacija, daugėja vaikų iš 

socialinę atskirtį turinčių šeimų. Šie reiškiniai įtakoja Centro veiklą: surenkama mažiau teikiamų ugdymo paslaugų mokesčių, vis daugiau 

lėšų reikia sportininkų aprūpinimui būtinomis priemonėmis. Pastebima ir vaikų sergamumo didėjimo tendencija. 

Vidiniai veiksniai 

Biržų rajono sporto politiką formuoja Biržų rajono savivaldybės taryba, įgyvendina – Centras. Centras įgyvendindamas jam iškeltus 

uždavinius, rūpinasi kūno kultūros ir sporto plėtra rajone, sporto bazių būkle, koordinuoja visuomeninių organizacijų darbą, skatina 

talentingus, didelio meistriškumo sportininkus, komandas, jų trenerius, sportą bei sveiką gyvenseną propaguojančius žmones, rūpinasi 

aktyvaus laisvalaikio užimtumo, rekreacijos organizavimu ir sporto paslaugų teikimu rajono visuomenei. 

Biržų rajone yra veikiantys 27 sporto klubai, Centre propaguojamos 7 sporto šakos. Šiose organizacijose kasmet aktyviai sportuoja 

virš 1000 biržiečių. 

 

Centro SSGG analizė 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

 Rajono tarybos patvirtinta mokesčio už vaikų papildomą 

ugdymą BKKSC tvarka, teikiamų paslaugų kainos ir mokesčių 

panaudojimo tvarka;  

 bendroji sporto programa ir išsilavinimo standartai, 

reglamentuojantys formaliojo švietimo sporto turinį ir kokybę, 

numato mokykloms ir mokiniams siektinus fizinio ugdymo (si) 

tikslus, uždavinius bei veiklos pobūdį; 

 mokyklos dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtintoje Vaikų ir jaunimo socializacijos programoje, Lietuvos 

mokyklų žaidynėse bei kitose sportinėse programose; 

 didėja gyventojų domėjimasis sportu, daugiau įvairaus 

amžiaus žmonių mankštinasi; 

 aktyvi sporto klubų veikla, Biržų rajonas turi savas sporto 

tradicijas; 

 glaudus BKKSC bendradarbiavimas su rajono seniūnijomis ir 

įstaigomis, esančiomis Biržų savivaldybės teritorijoje; 

 glaudus bendradarbiavimas su LR atskirų sporto šakų 

federacijomis, rajono bendrojo ugdymo mokyklomis, darželiais, 

sporto klubais, seniūnijomis; 

 sėkmingas sportininkų dalyvavimas šalies bei tarptautinėse 

 Fizinis aktyvumas dar netapo prioritetine sveikatos stiprinimo 

priemone rajone; 

 nepakankama sporto bazė; 

 prasta pastatų techninė būklė; 

 nepakankama trenerių kompiuterinio raštingumo 

kompetencija; 

 trenerių motyvacijos stoka pokyčių įgyvendinimui; 

 dėl nepalankaus rajono savivaldybės maršrutinių autobusų 

grafiko ne visi mokiniai gali atvykti į treniruotes; 

 seni, susidėvėję autobusai nėra saugūs sportininkų kelionėms 

į / iš varžybas; 

 savivaldybės skiriamų lėšų nepakanka sveikatingumo ir vaikų 

užimtumo programos vykdyti, ypač vasarą, taip pat – aukšto 

meistriškumo sportininkų rengimui; 

 neaiški trenerių darbo apmokėjimo sistema; 

 nėra patvirtinti sportininkų ir trenerių už sportinius 

laimėjimus skatinimo nuostatai; 

 vykstant bendrojo ugdymo mokyklų tinklo restruktūrizacijai, 

mokyklos tampa uždaromis bendruomenėmis ir todėl siaurėja jų 

kaip kūno kultūros ir sporto židinio vaidmuo; 
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varžybose; 

 sėkmingas tarptautinis sportinis bendradarbiavimas; 

 reikalavimus atitinkantis sporto darbuotojų išsilavinimas; 

 sėkminga projektinė veikla; 

 sportininkų atstovavimas nacionalinėse rinktinėse. 

 dėl lėšų stokos ne visos sporto bazės patrauklios miesto 

gyventojams, sportininkams, ugdytiniams, jos neaprūpintos 

šiuolaikiniu sporto inventoriumi; 

 ne visos pritaikytos esamos sporto bazės neįgaliems 

žmonėms; 

 mažėja motyvuotų sportininkų, kurie nori siekti aukštų 

sportinių rezultatų skaičius; 

 sumažėjo gyventojų pajamos, padidėjo socialinių pašalpų 

gavėjų skaičius, padidėjo atleistų nuo mokesčio ugdytinių 

skaičius. 

Grėsmės Galimybės 

 Mažėjantis ugdytinių skaičius rajone; 

 dėl mažo gyventojų fizinio aktyvumo blogėja jų sveikata, o 

tai reikalauja vis didesnių išlaidų gydymui; 

 vaikų ir jaunimo neužimtumas fizinio aktyvumu ir sportu 

didina neigiamus socialinius reiškinius visuomenėje; 

 ne visi treneriai suvokia teisinių dokumentų bei įstatymų 

pažinimo ir laikymosi svarbą; 

 privačių paslaugų tiekėjų analogiška pasiūla; 

 nepakankamas biudžeto lėšų kiekis nesudaro sąlygų iki galo 

įgyvendinti sporto organizacijų fizinio aktyvumo ir sporto 

programas; 

 dėl nepakankamo patalpų tinkamumo sportui, dėl lėto 

renovavimo ir modernizavimo darbų tempo galima netekti daug 

sportuojančiųjų. 

 Plėtoti sporto klubų veiklą, didinti sportuojančių gyventojų 

skaitlingumą; 

 formuoti teigiamą visuomenės ir darbdavių požiūrį į sveikatą, 

kaip didžiausią vertybę, fizinio aktyvumo priemonėmis didinti 

gyventojų aktyvumą, darbingumą ir gerinti sveikatą; 

 vykdyti sporto prevencines programas;  

 stiprinti visuomenės informavimą apie kūno kultūros ir sporto 

centro veiklą; 

 plėtoti ugdytinių pavežėjimą; 

 trenerių asmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymas, 

plėtojant įvairias kvalifikacijos tobulinimo formas; 

 stiprinti trenerių, ugdytinių ir ugdytinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) dialogą;  

 dalyvavimas finansavimo projektuose sudaro galimybes 

pritraukti papildomų lėšų BKKSC strateginių tikslų įgyvendinimui; 

 pritraukti vidaus ir užsienio investicijas į fizinį aktyvumą ir 

sportą; 

 teikti rajono savivaldybės tarybai pasiūlymus statyti naujas, 

renovuoti mokymo įstaigų bei rajono sporto bazes. 
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IV SKYRIUS 

VEIKLOS STRATEGIJA 2023-2025 METAMS 

 

Vizija 

Biržų rajono savivaldybės 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 

Teikti kokybišką sportinio ugdymo programų įgyvendinimą, rengti didelio meistriškumo sportininkus, kurie atstovautų rajoną šalies 

ir tarptautinėse varžybose, ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią bendruomenę. 

Filosofija  
Nuo masiškumo iki olimpinių medalių. 

Vertybės 

Pagarba ir tolerancija, atsakomybė, tobulėjimas, bendradarbiavimas, atvirumas, demokratiškumas, nuolatinis atsinaujinimas.  

 

V SKYRIUS 

ASIGNAVIMAI IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

tūkst. Eur. 

Programos pavadinimas 

2023 metų asignavimai 2024 metų asignavimai 2025 metų asignavimai 

  iš jų 

iš viso 

iš jų   iš jų 

iš viso 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti 
iš viso 

išlaidoms 

turtui 

įsigyti iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

iš viso 

iš jų 

darbo 

užmo-

kesčiui 

Ugdymo kokybės ir mokymosi 

užtikrinimo programa priemonė 1.1.1.2 
250670 248670 220670 2000 256300 254300 225000 2000 266500 263500 233000 3000 

Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir 

bendruomenių veiklos aktyvinimo 

programa priemonė 3.1.1.8 

516960 466960 290860 50000 544400 489400 301000 55000 577100 517100 317000 60000 

Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir 

bendruomenių veiklos aktyvinimo 

programa priemonė 3.1.2.1 

25000 25000 0 0 26000 26000 0 0 27000 27000 0 0 

Iš viso programai                         
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iš jų: 792630 740630 511530 52000 826700 769700 526000 57000 870600 807600 550000 63000 

pagal finansavimo šaltinius                         

Savivaldybės biudžeto lėšos 1.1.1.2 230670 230670 220670 0 235300 235300 225000 0 244500 244500 233000 0 

Savivaldybės biudžeto lėšos 3.1.1.8 508960 458960 290860 50000 535400 480400 301000 55000 567100 507100 317000 60000 

Savivaldybės biudžeto lėšos 3.1.2.1 25000 25000 0 0 26000 26000 0 0 27000 27000 0 0 

Pajamos už suteiktas paslaugas 3.1.1.8 8000 8000 0 0 9000 9000 0 0 10000 10000 0 0 

Paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir 

kitose įstaigose pajamos 1.1.1.2 
20000 18000 0 2000 21000 19000 0 2000 22000 19000 0 3000 

Iš viso programai 792630 740630 511530 52000 826700 769700 526000 57000 870600 807600 550000 63000 

 

VI skyrius 

STRATEGIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
1. Tikslas - Užtikrinti kokybišką sportinį ugdymą:  

1.1. Uždavinys - Sudaryti sąlygas moksleiviams lankyti centre kultivuojamų sporto šakų treniruotes; 

1.2. Uždavinys - Skatinti trenerių profesionalumą, vykdyti gerosios patirties sklaidą; 

1.3. Uždavinys - Tobulinti ugdymo(si) aplinką.  

2. Tikslas – Organizuoti bei skatinti rajono gyventojų fizinį aktyvumą: 

2.1. Uždavinys - Skatinti, kad kuo daugiau bendrojo lavinimo mokyklų mokinių užsiimtų sportine veikla; 

2.2. Uždavinys - Skatinti, kad kuo daugiau gyventojų užsiimtų sportine veikla, ugdyti talentingus sportininkus; 

2.3. Uždavinys - Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą ir domėjimąsi sveika gyvensena informavimo priemonėmis. 

3. Tikslas – Modernios, saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos kūrimas: 

3.1. Uždavinys - Modernizuoti ir gerinti ugdymo(si) sąlygas; 

3.2. Uždavinys - Puoselėti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

 

VII SKYRIUS 

STRATEGIJOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Priemonės pavadinimas 
Įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

Atsakingas 

(koordinatorius) 
Būklė 

Siekinys 

2023 m. 

Siekinys 

2024 m. 

Siekinys 

2025 m. 
Finansavimas 

1. Tikslas. Užtikrinti kokybišką sportinį ugdymą 

1.1. Uždavinys. Sudaryti sąlygas moksleiviams lankyti centre kultivuojamų sporto šakų treniruotes 

Formalųjį švietimą papildančio Kultivuojamų sporto šakų Centro 7 7 7 7 2023-2025 m. 
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ugdymo sportinės programos 

organizavimo sistemos išlaikymas 

skaičius administracija, 

treneriai 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Ugdomųjų grupių skaičius 

Centro 

administracija, 

treneriai 

28 28 29 29 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Centro treniruotes lankančių 

ugdytinių skaičius 

Centro 

administracija, 

treneriai 

349 320 320 320 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Parengtas ir įgyvendintas 

metinis varžybų ir sporto 

renginių planas 

Centro 

administracija 
1 1 1 1 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pagal galimybes užtikrinti rajoną 

reprezentuojančių sportininkų  

dalyvavimą varžybose 

Pasaulio, Europos ir Baltijos 

šalių visų sporto šakų ir 

amžiaus grupių 

čempionatuose laimėtų 

medalių skaičius ir 

dalyvavusių sportininkų 

skaičius 

Centro 

administracija, 

treneriai 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Lietuvos sporto čempionatų 

finalinėse varžybose 

BKKSC sportininkų laimėtų 

medalių skaičius ir 

dalyvavusių sportininkų 

skaičius 

Centro 

administracija, 

treneriai 

76 medaliai 

132 sport. 

70 

132 

70 

132 

70 

132 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Atitinkamo amžiaus 

nacionalinės rinktinės narių 

skaičius 

Centro 

administracija, 

treneriai 

9 6 6 6 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.2. Uždavinys. Skatinti trenerių profesionalumą, vykdyti gerosios patirties sklaidą 

Tikslingas vadovų ir trenerių 

dalyvavimas seminaruose, 

konferencijose, siekiant asmeninio 

meistriškumo ir tobulėjimo 

Vadovų kvalifikacijos 

tobulinimo (kursai, 

seminarai, konferencijos) 

dienų skaičius  

Centro 

administracija 
9 6 6 6 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Trenerių kvalifikacijos 

tobulinimo (kursai, 

seminarai, konferencijos) 

dienų skaičius 

Centro 

administracija, 

treneriai 

22 14 14 14 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalinimasis gerąją patirtimi Pravestų atvirų treniruočių Centro 6 6 6 6 2023-2025 m. 
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skaičius administracija, 

treneriai 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Stacionarios trenerių darbo 

vietos įrengimas 

(kompiuteris, spausdintuvas, 

internetas) sporto bazėse 

Centro 

administracija 
1 2 3 4 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.3. Uždavinys. Tobulinti ugdymo(si) aplinką 

Pagal galimybes ugdytinius aprūpinti 

sportiniu inventoriumi, sportinėmis 

reprezentacinėmis aprangomis 

Įsigyto sporto inventoriaus 

skaičius 

Centro 

administracija 
225 200 200 200 

2023-2025 m. 

SB, 

projektinės 

lėšos 

Įsigyto ilgalaikio 

inventoriaus skaičius 

Centro 

administracija 
5 2 2 2 

2023-2025 m. 

SB, 

projektinės 

lėšos 

Įsigytos sportinės 

reprezentacinės aprangos 

komplektų skaičius 

Centro 

administracija 
31 30 30 30 

2023-2025 m. 

SB 

Dalyvauti projektinėse veiklose, 

siekiant aprūpinti atskiras sporto šakas 

inventoriumi 

Pateiktų projektų paraiškų 

skaičius 

Centro 

administracija 
2 2 2 2 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Stebėti ir analizuoti ugdymo(si) 

procesą 

Stebėtų treniruočių 

protokolų skaičius 

Centro 

administracija 
10 28 28 28 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Atliktų giluminių 

įsivertinimų skaičius 

Centro 

administracija 
1 1 1 1 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Trenerių, ugdytinių (MU ir 

MT) ir tėvų dalyvavusių 

apklausoje, procentas 

Centro 

administracija 

100 

80 

50 

100 

80 

50 

100 

80 

50 

100 

80 

50 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2. Tikslas. Organizuoti bei skatinti rajono gyventojų fizinį aktyvumą  

2.1. Uždavinys. Skatinti, kad kuo daugiau bendrojo lavinimo mokyklų mokinių užsiimtų sportine veikla. 

Vykdyti rajono mokyklų žaidynių 

varžybas 

Dalyvaujančių rajono 

mokyklų žaidynėse mokyklų 

skaičius 

Centro 

administracija 
5 5 5 5 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvaujančių rajono 

mokyklų žaidynėse mokinių 

skaičius  

Centro 

administracija 
86 500 500 500 

2023-2025 m. 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Pravestų rajono mokyklų 

žaidynių atskirų sporto šakų 

varžybų skaičius  

Centro 

administracija 
3 34 34 34 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 
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ištekliai 

Dalyvauti Lietuvos mokyklų žaidynių 

tarpzoninėse, zoninėse ir finalinėse 

varžybose 

Mokyklų komandų, 

dalyvavusių respublikinėse 

varžybose, skaičius  

Centro 

administracija 
4 34 34 34 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Mokyklų komandų, 

atstovavusių Biržų rajoną 

Lietuvos mokyklų žaidynių 

atskirų sporto šakų 

varžybose, medalių skaičius  

Centro 

administracija 
0 3 3 3 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.2. Uždavinys. Skatinti, kad kuo daugiau gyventojų užsiimtų sportine veikla, ugdyti talentingus sportininkus 

Sporto ir sveikatingumo renginių, 

atminimo varžybų, pirmenybių, 

organizavimas ir vykdymas tarp 

įvairaus amžiaus biržiečių bei dalyvių 

iš kitų miestų ir rajonų 

Sporto renginių rajono 

visuomenei skaičius  

Centro 

administracija, 

treneriai 

114 114 114 114 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sporto renginiuose 

dalyvavusių dalyvių skaičius 

Centro 

administracija 
2480 2400 2400 2400 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Seniūnijų sporto žaidynių 

organizavimas ir vykdymas 

Dalyvaujančiųjų kaimo 

seniūnijų sporto žaidynėse 

seniūnijų ir dalyvių skaičius 

Centro 

administracija 

7 

333 

7 

330 

7 

330 

7 

330 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Seniūnijų sporto žaidynėse 

vykdomų sporto šakų 

skaičius  

Centro 

administracija, 

treneriai 

10 10 10 10 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sudaryti sąlygas visiems norintiems 

lankytis treniruoklių salėje 

Treniruoklių salę lankančių 

asmenų skaičius 

Centro 

administracija, 

instruktoriai 

120 120 120 120 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Rajono sportininkų laimėtojų, 

prizininkų skatinimo sistema. 

Pasaulio, Europos ir Baltijos 

šalių visų sporto šakų ir 

amžiaus grupių 

čempionatuose laimėtų 

medalių skaičius  

Centro 

administracija 
4 4 4 4 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Lietuvos visų sporto šakų ir 

amžiaus grupių 

čempionatuose laimėtų 

medalių skaičius 

Centro 

administracija 
7 7 7 7 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Apdovanotų, už aukštus 

sportinius pasiekimus, 

Centro 

administracija 
7 7 7 7 

2023-2025 m. 

SB, 
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rajono sportininkų skaičius Žmogiškieji 

ištekliai 

2.3. Uždavinys. Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą ir domėjimąsi sveika gyvensena informavimo priemonėmis 

Informacijos apie sporto renginius ir 

sportininkų pasiekimus viešinimas 

Informacijos Centro 

internetinėje svetainėje ir 

socialiniame tinkle 

Facebook paskyroje 

atnaujinimas 

Centro 

administracija 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Informacijos pateikimas 

rajono spaudai („Šiaurės 

rytai“, „Biržiečių žodis“) 

Centro 

administracija, 

treneriai 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

Pagal 

poreikį 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Socialinio tinklo Facebook 

paskyros sekėjų skaičius 

Centro 

administracija 
15000 15000 15000 15000 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3. Tikslas – Modernios, saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos kūrimas 

3.1.Uždavinys. Modernizuoti ir gerinti ugdymo(si) sąlygas 

Sudaryti sąlygas sportininkams saugiai 

ir kokybiškai ugdytis 

Centro sporto salės 

(Karaimų g. 5) einamasis 

remontas 

Centro 

administracija 
 Kasmet Kasmet Kasmet 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Administracinio pastato ir 

sporto salės (Rotušės g. 2) 

einamasis remontas 

Centro 

administracija 
 Kasmet Kasmet Kasmet 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Stadiono (J. Basanavičiaus 

g. 69A) einamasis remontas 

Centro 

administracija 
 Kasmet Kasmet Kasmet 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Šaudyklos (Jaunimo g. 2) 

einamasis remontas 

Centro 

administracija 
 Kasmet Kasmet Kasmet 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

3.2. Uždavinys. Puoselėti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais 

Bendrų veiklų organizavimas su rajono 

ir šalies institucijomis ir švietimo 

įstaigomis pagal pasirašytas sutartis 

Pasirašytų bendradarbiavimo 

sutarčių skaičius 

Centro 

administracija 
18 20 20 20 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Suorganizuotų bendrų 

renginių skaičius 

Centro 

administracija 
9 10 10 10 

2023-2025 m. 

SB, 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

VIII SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA 
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Strateginį planą įgyvendina Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro bendruomenė. Strateginio plano įgyvendinimo priežiūra atliekama 

viso proceso metu ir visais lygiais. 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 ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi ir įvertina, ar sporto centro bendruomenė įgyvendina strateginius tikslus ir programas, 

ar darbuotojai įvykdė numatytus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir tinkamai padeda įgyvendinti strateginį 

veiklos planą. Strateginio plano tikslai ir uždaviniai bei priemonės įgyvendinami kasmet rengiant ir įgyvendinant Centro metinį veiklos 

planą. 

Strateginis planas gali būti koreguojamas pasikeitus šalies ar rajono savivaldybės švietimo politikai, įstatymams ir kt. teisės aktams, 

finansavimo sąlygoms. 
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