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I  DALIS 

BENDRA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

1. Trumpai (iki 10 sakinių) pakomentuokite jūsų įstaigos kontekstinę aplinką. 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras (toliau – 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. Sporto centras įregistruotas Juridinių 

asmenų registre, kodas 304195675, buveinės adresas – Rotušės g. 2, 41175 Biržai, internetinis 

puslapis - https://birzukksc.wixsite.com/bkksc. Sporto centro savininkė – Biržų rajono savivaldybė, 

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Biržų rajono savivaldybės taryba. Patikėjimo 

teise prižiūri bei eksploatuoja šiuos Sporto centrui priskirtus objektus: sporto salę, esančią Karaimų 

g. 5, šaudyklą, esančią Jaunimo g. 2, stadioną, esantį J. Basanavičiaus g. 69A, sporto salę, 

administracinį pastatą ir aikštyną, esančius Rotušės g. 2.  

Sporto centro tikslai - plėtoti gyventojų kūno kultūrą, organizuoti didelio meistriškumo 

sportininkų pasirengimą. Vykdomos septynių sporto šakų sportinio ugdymo programos: bokso, 

krepšinio, šachmatų, lengvosios atletikos, dziudo, futbolo, šaudymo, pradinio rengimo, 

meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo. Sporto centras taip pat organizuoja visą sportinę 

veiklą rajone – įvairių sporto šakų rajono pirmenybes, seniūnijų sporto žaidynes, sveikatingumo 

renginius, atminimo turnyrus, 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. 

   

II  DALIS 

DARBUOTOJAI 

 

2.1. Įstaigos organizacinė struktūra 2021 metais. 

 

Etatų skaičius 

Administracija Treneriai 
Sporto 

specialistai 

Kvalifikuoti 

darbuotojai 

Nekvalifikuoti 

darbuotojai 

Iš viso 

etatų 

Laisvi 

etatai 

5 9 5 4 8 34,5 3,5 

 

Vadovai 2021 metais. 

 



Pareigybė 
Kvalifikacijos tobulinimas (nurodykite tik tobulinimo kryptis ir valandų 

skaičių) 

Direktorius 

Duomenimis grįstas mokyklos veiklos tobulinimas. NVŠ įstaigų/teikėjų 

veiklos įsivertinimas ir išorinis vertinimas, 8 val.; 

Darbuotojų sauga ir sveikata, 3 val. 

Pavaduotojas ugdymui  

Olimpinis švietimo forumas 2021 „Fizinis raštingumas: kritiškai svarbus 

požiūris į judėjimą“, 6 val. 

Turizmo renginių vadovų saugos ir sveikatos klausimais mokymai, 8 

val. 

 

2.2. Treneriai.  
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2.3. Trenerių kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2021 metais. 

Siekiant užtikrinti aukštą veiklos kokybę, Sporto centro treneriai plėtojo savo profesines ir 

bendrąsias kompetencijas ir praktinius įgūdžius. Treneriai plėtojo profesinį bendradarbiavimą, o 

tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikė savo praktinėje veikloje, dalinosi 

gerąja patirtimi. 

Sporto centro treneriai 2021 m. dalyvavo šiuose kvalifikacijos tobulinimo seminaruose ir 

mokymuose: 

1) Turizmo renginių vadovų saugos ir sveikatos klausimais mokymai; 

2) Olimpinis švietimo forumas 2021 „Fizinis raštingumas: kritiškai svarbus požiūris į 

judėjimą“; 

3) Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos seminaras „Jaunųjų krepšininkų rengimo 

inovacijos“; 

4) rungtynių ir treniruočių vaizdo įrašų analizės programa „BasketMap“; 

5) Seminaras „Vaikų, turinčių sutrikusį vystymąsi, įtraukimas į sporto veiklas pasitelkiant 

jungtinio krepšinio treniruotes bei kitas veiklas“; 

6) Seminaras „Darbas su specialiųjų poreikių mokiniais“; 

7) Sambo teisėjų ir trenerių seminaras; 

8) Seminaras-mokymai „Dziudo taisyklių pasikeitimai“. 

 

2.4. Trenerių veiklos pasiekimai. 



2021 m. du treneriai buvo deleguoti vykti į tarptautines varžybas kaip Lietuvos rinktinės 

treneriai. 

Vienas treneris sekretoriavo MKL, RKL varžybose, rajono krepšinio pirmenybėse. 

Sporto centre šešias dienas per savaitę ugdytiniams vykdomos įvairios sporto šakų 

treniruotės, organizuojamos varžybos ir turnyrai, vasarą – sportinės stovyklos. 2021 m. buvo 

organizuota: 

1) Bėgimo varžybos Povilo Karoblio taurei laimėti (2021 m. rugsėjo 17 d.); 

2) Tarptautinė dziudo stovykla (2021 m. rugpjūčio 2-15 d.); 

3) Dieninė vasaros užimtumo stovykla „Sportas ir poilsis" (2021 m. rugpjūčio 16-27 d.); 

4) Lengvosios atletikos vaikų ir jaunučių dienos stovykla (2021 m. liepos 26–rugpjūčio 1 d.) 

5) Bokso stovykla „Stiprėk fiziškai bokso ritmu” (2021 m. rugpjūčio 19-26 d.); 

6) Vaikų dziudo pirmenybės (2021 m. birželio 17 d.); 

7) Vaikų dziudo turnyras „Pirma kova“ (2021 m. spalio 20 d.); 

8) Atviras bokso turnyras „2021“ (2021 m. spalio 2 d.); 

9) Futbolo turnyras, skirtas Policijos dienai paminėti (2021 m. rugsėjo 30 d.); 

10) Šachmatų „Žaibo“ turnyrai (kiekvieną trečiadienį); 

11) Atviras  Biržų l. atletikos jaunučių, jaunių jaunimo čempionatas (2021 m. birželio 4 d.); 

12) Vaikų, jaunučių l. atletikos „Aukštaitijos taurė“ varžybos (2021 m. birželio 10 d.); 

13) Kalėdinis berniukų krepšinio turnyras (2021 m. gruodžio 22 d.). 

 

2.5. Problemos dėl pareigybių, darbuotojų (specialistų) 2021 metais. Trūksta šių pareigybių 

darbuotojų: 

2020 m. buvo įsteigti sporto organizatorių etatai seniūnijose (po 0,5 etato kiekvienoje), 

tačiau darbuotojo, atsakingo už kūno kultūros ir sporto paslaugų teikimą Papilio seniūnijos 

gyventojams nėra. Centro internetiniame puslapyje buvo ir yra skelbiama informacija apie 

reikalingą pareigybę, buvo ne kartą bendrauta su Papilio seniūnijos seniūnu, bet pretendentų į šią 

pareigybę iki šiol neatsirado. 

Taip pat reikalingas futbolo sporto šakos treneris darbui su ugdytiniais. Ši informacija yra 

skelbiama tinklapyje, tačiau pretendentų per visus 2021 m. neatsirado. 

 

III  DALIS 

 UGDYTINIAI (VAIKAI). UGYTINIŲ PASIEKIMAI. 

 

3.1. Ugdytinių, lankančių neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus, skaičius pagal programas: 

 

Neformalusis vaikų švietimas 

(duomenys pagal sporto šakas) 
Ugdytinių skaičius 

Išduoti baigimo 

pažymėjimai 

2019 m.  
Dziudo, futbolas,  krepšinis, 

lengvoji atletika, šachmatai, 

šaudymas 

305 19 

2020 m.  
Boksas, dziudo, futbolas,  

krepšinis, lengvoji atletika, 

šachmatai, šaudymas 

328 21 

2021 m. 
Boksas, dziudo, futbolas,  

krepšinis, lengvoji atletika, 

šachmatai, šaudymas 

320 26 

 



3.2. Ugdytinių pasiekimai varžybose, čempionatuose ir kt. 

Sporto centro ugdytinių pasiekimai tarptautinėse arenose: 

 Pirma vieta Antra vieta Trečia vieta Kita 

Pasaulio 

čempionatai 
- - - - 

Europos 

čempionatai 
- - - 

U-16 rinktinės 

dalyvė 

Baltijos šalių 

čempionatai  
- 2 1 

V vieta (l. 

atletika); 

I vieta 

tarptautinis R. 

Šiškausko vardo 

krepšinio 

turnyras; I, dvi II 

ir III vietos 

tarptautiniame 

P. Eigmino 

sambo turnyre 

Iš viso: 0 2 1  

Sporto centro ugdytinių pasiekimai Lietuvoje: 

 Pirma vieta Antra vieta Trečia vieta Viso 

Lietuvos suaugusių 

čempionatai 
  8 8 

Lietuvos jaunimo 

čempionatai 
3 7 10 20 

Lietuvos jaunių 

čempionatai 
3 6 12 21 

Lietuvos jaunučių 

čempionatai 
9 8 5 22 

Lietuvos vaikų 

čempionatai 
2 13 1 16 

Iš viso: 17 34 36 87 

 

3.3. Ugdytinių pavėžėjimas.  

Sporto centro ugdytinių pavėžėjimas organizuojamas pagal Biržų rajono savivaldybės 

tarybos patvirtintą „Biržų rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežimo 

organizavimo ir jų vežimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą“. 2021 m. 4 Sporto centro 

ugdytiniai naudojosi pavėžėjimo paslauga UAB Biržų autobusų parko autobusais – vietinio 

reguliaraus susisiekimo maršrutais. Ugdytiniai vyko šiais maršrutais: 

1) Germaniškis – Biržai – Gremaniškis, 1 ugdytinis; 

2) Pabiržė – Biržai – Pabiržė, 1 ugdytinis;  

3) Parovėja – Biržai – Parovėja, 1 ugdytinis; 

4) Medeikiai – Biržai – Medeikiai, 1 ugdytinis. 

 

3.4. Lietuvos mokyklų žaidynės.  

Lietuvos mokyklų žaidynės dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) Lietuvos Respublikos 

teritorijoje paskelbtos ekstremalios situacijos 2021 m. nebuvo vykdomos.  



 

3.5. Varžybos (vaikai, jaunučiai, jauniai, jaunimas) 

Centro ugdytinių dalyvavimo varžybose statistika 

 Rajono  Šalies  Tarptautiniai 

Varžybų skaičius 91 126 12 

Dalyvių skaičius 309 171 58 

Proc. nuo bendro ugdytinių 

skaičiaus 
97 53 18 

 

3.6. Rajono sportininkų varžybos ir pasiekimai 

Rajono sportininkų dalyvavimo varžybose statistika: 

 Rajono  Šalies  Tarptautiniai 

Varžybų skaičius 9 75 12 

Dalyvių skaičius 279 69 20 

 

Rajono sportininkų pasiekimai tarptautinėse arenose: 

 Pirma vieta Antra vieta Trečia vieta 

Lietuvos čempionatai 6 9 10 

Tarptautiniai čempionatai 4 - - 

Iš viso: 10 8 3 

 

IV  DALIS 

FINANSAVIMAS 

 

4.1. Vaikų išlaikymas įstaigoje. Mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje lengvatos (2021-12-

31 duomenimis) buvo suteiktos 67 ugdytiniams (20,94 proc.). 

 

4.2. Finansavimo šaltiniai.  

 

Išlaidų rūšys 
Gauta 2021 m. 

( Eur) 

Panaudota 2021 m.  

(Eur) 

Savivaldybės biudžeto lėšos 491328 491328 

Valstybės lėšos (Sporto rėmimo fondo lėšos) 20442 5793 

Valstybės lėšos (moksleivių stovykloms) 3275 3275 

1,2 proc. GPM lėšos 232 0 

Specialiųjų programų lėšos (tėvų mokesčiai) 7224 7224 

Specialiųjų programų lėšos (pajamos gautos už 

kitas paslaugas) 
2643 2643 

Parama, labdara,  tikslinės lėšos 21039 20040 



Europos socialinio fondo agentūros lėšos 

(Projektas „Vaikų socialinis įtraukimas per 

sportinius užsiėmimus“) 

36344 22276 

 

4.3. Materialinės bazės ir edukacinių erdvių turtinimas. 

 

Atlikti darbai 
Panaudotos lėšos 

(Eur) 
Finansavimo šaltiniai 

Nuotėkų vamzdyno prijungimas prie 

miesto tinklų (Rotušės g. 2, Biržai) 
5809 Savivaldybės biudžeto lėšos 

Stogo (Rotušės g. 2, Biržai) remonto 

darbai  
3837 Savivaldybės biudžeto lėšos 

Šaudyklos (Jaunimo g. 2, Biržai) 

durų įsigijimas ir montavimo darbai 
400 

Lėšos gautos už teikiamas 

paslaugas 

Sporto salės (Karaimų g. 5, Biržai) 

grindų perlakavimas 
300 

Lėšos gautos už teikiamas 

paslaugas 

Įsigyti mobilūs atitvarai (tvorelės) 2783 Savivaldybės biudžeto lėšos 

Starto finišo vartai 1890 Sporto rėmimo fondo lėšos 

Tatamis, sporto inventorius 19326 
Europos socialinio fondo 

agentūros lėšos 

Iš viso: 34345  

 

V DALIS 

 

Sporto centro strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi 

rezultatai bei rodikliai 

 

Sporto centras 2021 m. realizavo šiuos veiklos strategijos tikslus: 

I tikslas - Plėtoti kūno kultūrą ir sportą, sudaryti palankią aplinką bendrojo ugdymo mokyklų 

mokiniams ir rajono gyventojams laisvalaikio užimtumui, kūno kultūrai ir sportui bei sveikatos 

stiprinimui.  

1) Rajone vyko 128 renginiai, juose dalyvavo 4948 sportininkai. Treniruoklių salę lankė 36 

moksleiviai, 42 suaugusieji ir 32 senjorai.  

2) Lietuvos mokyklų žaidynės dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbtos ekstremalios situacijos 2021 m. nebuvo vykdomos. 

3) Dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtos 

ekstremalios situacijos tradicinės Biržų rajono savivaldybės seniūnijų sporto žaidynės nevyko. 

Buvo vykdomos tik atskiros rungtys, varžybos seniūnijų gyventojams. Vyko tinklinio 5x5 varžybos 

Germaniškyje, A. Šato vardo gatvės krepšinis Vabalninke, Biržų rajono kaimo bendruomenių 

sąskrydis Parovėjoje. Aktyviai seniūnijos dalyvavo ir Vasaros sporto šventėje.  

4) Sudarytos geros sąlygos treniruotis pagyvenusio amžiaus žmonėms. Sporto salėje, 

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

klubo, asociacijos „Biržėnai“, Biržų trečiojo amžiaus universiteto nariai. 

5) Daug sporto entuziastų pritraukė masiniai rajono sporto renginiai: bėgimo varžybos 

Povilo Karoblio taurei laimėti (362 dalyviai), Vasaros sporto šventė (310 dalyvių).  



6) Daug dėmesio sulaukė ir Biržų rajono krepšinio pirmenybės, kurios 2021 m. buvo 

organizuotos dvejose grupėse. Pirmoje A grupėje 5x5 dalyvavo 7 komandos ir buvo sužaistos 31 

varžybos. Antroje B grupėje – 3x3 dalyvavo taip pat 7 komandos ir buvo sužaistos 21 varžybos.  

7) Rajone yra 25 sporto klubai, tačiau aktyvią sportinę veiklą vykdo tik 14. Tai krepšinio, 

futbolo, tinklinio, 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. Vienas didžiausių renginių 2021 m. - 

Biržų motokroso trasoje vykusios tarptautinės motokroso varžybos „Lietuvos taurė“ IV etapo 

varžybos. Jas organizavo Sporto centras kartu su Biržų rajono motoklubu „Agaras“, dalyvavo 182 

motociklininkai iš Lietuvos ir Latvijos, iš jų 20 biržiečių. Taip pat, buvo organizuotas ir dviračių 

kroso „Biorinos taurė. Aukštaitija 2021“ II etapas, kuriame dalyvavo 80 dviratininkų. 

8) Antrus metus iš eilės Biržuose vyko tarptautinės galiūnų varžybos, kurias organizavo 

Sporto centras kartu su Lietuvos galiūnų federacija.  

9) Pagerbti ir apdovanoti sportininkai, 2020 metais pasiekę reikšmingų pergalių 

respublikinėse ir tarptautinėse varžybose, jų treneriai bei tie žmonės, kurie prisidėjo prie aktyvios 

sportinės veiklos. 

II tikslas - Modernios, saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 

1) Pasirašyta viešojo darbų pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „Inovasta“ dėl sporto salės, 

esančios adresu Rotušės g. 2, Biržai, stogo remonto darbų. Pasirašius sutartį, 2021 m. gruodžio 

mėn. buvo atlikti perdangų šiltinamosios izoliacijos įrengimo darbai, likusieji darbai bus atlikti 

2022 m.  

2) Administracinio pastato ir sporto salės, esančios Rotušės g. 2, Biržai, nuotekų sistema 

prijungta prie centralizuotų miesto tinklų. 

3) Pateiktos 3 paraiškos 2021 m. Sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkursui fizinio 

aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos 

įsigijimui, sporto renginių organizavimui. Viena paraiška (sporto renginių organizavimas) buvo 

finansuojama ir su Švietimo mainų paramos fondu pasirašyta sutartis dėl finansavimo. Projekto 

išlaidų suma sudaro – 36 646,69 Eur, iš kurių Fondo lėšomis apmokamos išlaidos – 32 982,02 Eur.  

4) Pateikta 1 paraiška „Vaikų ir jaunimo socializacijos programų finansavimo 2021 m. 

konkursui“ ir, gavus finansavimą (3275 Eur), buvo organizuota dviejų savaičių trukmės dieninė 

vasaros stovykla Sporto centro ugdytiniams.  

5) Pateikta paraiška „Vaikų socialinis įtraukimas per sportinius užsiėmimus“ Europos 

socialinio fondo agentūrai (ESFA). Gautas finansavimas ir pasirašyta projekto finansavimo sutartis. 

Iš ESFA projektui įgyvendinti skirta 55 734,03 Eur suma. Projekto įgyvendinimo pabaiga - 2022-

08-25. 

 

 

 

 



II SKYRIUS 

CENTRO VIZIJA, MISIJA IR VERTYBĖS 

 

Vizija - Biržų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras – tai sporto, sveikatingumo, sporto renginių ir paslaugų bazė Biržų 

rajono 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. 

Vertybės - tobulėjimas, bendradarbiavimas,  atvirumas, demokratiškumas. 

 

III SKYRIUS  

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 

1. Tikslas - Plėtoti kūno kultūrą ir sportą, sudaryti palankią aplinką bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams ir rajono gyventojams 

laisvalaikio užimtumui, kūno kultūrai ir sportui bei sveikatos stiprinimui. 

Uždaviniai: 

1.1. Skatinti, kad kuo daugiau bendrojo lavinimo mokyklų mokinių užsiimtų sportine veikla; 

1.2. Sudaryti sąlygas visiems norintiems sportuoti, ugdyti talentingus sportininkus, deramai atstovauti rajonui ir Lietuvai įvairaus 

rango varžybose; 

1.3. Skatinti, kad kuo daugiau gyventojų užsiimtų sportine veikla. 

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

Uždaviniai:  

2.1. Renovuoti ir modernizuoti esamas sporto bazes ir statyti naujas; 

2.2. Rengti investicijų programas sporto bazių statybai, renovacijai ir ilgalaikio turto įsigijimui. 

 

IV SKYRIUS  

2020 METŲ VEIKLOS SSGG ANALIZĖ 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 BKKSC patvirtinta: 

- lėšų, skirtų mokinių varžybų išlaidoms, naudojimo tvarka; 

 Neaiški trenerių darbo apmokėjimo sistema. 

 Silpni BKKSC ryšiai su sporto klubais įvardijant ir grupuojant 



- paramos gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarka; 

- viešųjų sporto renginių ir aukšto meistriškumo sporto 

treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų 

piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarka; 

- asmens duomenų tvarkymo taisyklės. 

 Rajone sukurta, rajono poreikius atitinkanti kūno kultūros ir sporto 

valdymo sistema. BKKSC propaguojamos 7 sporto šakos: boksas, dziudo, 

futbolas, krepšinis, lengvoji atletika, šachmatai, šaudymas, koordinuojama 

24 sporto klubų veikla.  

 BKKSC ugdytinių ruošimas ir dalyvavimas varžybose 

finansuojamas iš Įmokų už išlaikymą švietimo įstaigose programos. 

 Asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu.  

sveikatinimo ir sporto problemas bei teikiant siūlymus, kaip esmingai 

pagerinti situaciją; 

 Savivaldybės skiriamų lėšų nepakanka olimpinės pamainos 

sportininkų rengimui. 

 Nepatrauklios, neatnaujintos sporto bazės, nepakankamai sveika ir 

patogi ugdymosi aplinka. 

 Ribotos skatinimo galimybės. 

 Nepakankama trenerių kompiuterinio raštingumo kompetencija. 

 Trenerių motyvacijos stoka pokyčių įgyvendinimui. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Kelti profesinę kvalifikaciją. 

 Stiprinti trenerių, ugdytinių ir ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

dialogą. 

 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. 

 Stiprinti visuomenės informavimą apie kūno kultūros ir sporto 

centro veiklą. 

 Pritraukti vidaus investicijas į fizinį aktyvumą ir sportą.  

 Dalyvavimas projektuose sudaro galimybes pritraukti papildomų 

lėšų BKKSC strateginių tikslų įgyvendinimui, 

 Gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Biržų rajono 

gyventojų poreikius. 

 Materialinės ir techninės sporto bazių aplinkos gerinimas. 

 

 Mažėjantis ugdytinių skaičius. 

 Nepakankamas BKKSC finansavimas 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. 

 Didėjantis ugdytinių skaičius iš socialiai remtinų šeimų (atleidžiama 

nuo mokesčio), atitinkamai surenkama mažesnė suma pinigų. 

 Ne visi treneriai suvokia teisinių dokumentų bei įstatymų pažinimo 

ir laikymosi svarbą. 

 Nuotolinis ugdymas nėra pilnavertis ugdymo procese, atitinkamai 

prastėja sportiniai rezultatai. 

 

 

 

V SKYRIUS 



VEIKLOS PLANO UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, ĮGYVENDINIMO KRITERIJAI, LAUKIAMI REZULTATAI 

Įgyvendinimo priemonė Vertinimo kriterijai 
Atsakingas 

(koordinatorius) 
Įgyvendinimo laikas 

Finansavimo 

šaltinis 

Numatomas 

rezultatas 

1. Tikslas - Plėtoti kūno kultūrą ir sportą, sudaryti palankią aplinką bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams ir rajono gyventojams laisvalaikio užimtumui, 

kūno kultūrai ir sportui bei sveikatos stiprinimui 

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

Organizuoti rajono mokyklų žaidynių 

varžybas 

Suorganizuotų varžybų 

skaičius 

Pavaduotojas 

ugdymui 
Balandis - gruodis 

Biudžeto lėšos, 

rėmėjų lėšos, 

projektinės lėšos 

18 

Organizuoti Lietuvos mokyklų žaidynių 

zonines ir tarpzonines varžybas 

Suorganizuotų zoninių ir 

tarpzoninių varžybų 

skaičius 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

Rugsėjis - gruodis Biudžeto lėšos 4 

1.2. Uždavinys -  Sudaryti sąlygas visiems norintiems sportuoti, ugdyti talentingus sportininkus, deramai atstovauti rajonui ir Lietuvai įvairaus rango 

varžybose 

Sukomplektuoti sportinio ugdymo grupes 
Sportinio ugdymo grupių 

skaičius 
Treneriai Rugsėjis - spalis  30 

Patvirtinti ugdymo grupių tarifikaciją, 

ugdytinių grupių sąrašus, paskirstyti 

darbo valandas 

Patvirtinta tarifikacija, 

nustatytas darbo krūvis 

treneriams (val.)  

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

Rugsėjis  430 val. 

Užtikrinti veiklos kontrolę ir optimizuoti 

resursus 

Parengtas varžybų 

kalendorinis planas 

metams, renginių planas 

metams (mėnesiui) 

Administracija, 

treneriai 

Sausis, rugsėjis. 

Mėnesiniai planai 

kiekvieną mėnesį 

 13 

Stebėti ugdymo veiklas, treniruotes, 

varžybas 

Stebėtų treniruočių 

skaičius 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

Sausis - gruodis  40 

Bendradarbiauti su mokyklomis dėl 

sporto bazių skyrimo 

Pasirašytų 

bendradarbiavimo 

sutarčių skaičius 

Direktorius Sausis - gruodis  5 

Užtikrinti sportinės veiklos planavimą 

Parengtų sportinio 

ugdymo programų 

skaičius 

Pavaduotojas 

ugdymui, treneriai 
Rugsėjis  30 

Dalyvauti atskirų sporto šakų varžybose 

pagal sporto federacijų kalendorinius 

planus 

Varžybose dalyvavusių 

ugdytinių skaičius 

Pavaduotojas 

ugdymui, treneriai 
Sausis - gruodis 

Biudžeto lėšos, 

lėšos gautos už 

teikiamas paslaugas  

200 

Organizuoti draugiškas ir kontrolines 

varžybas 

Suorganizuotų draugiškų 

ir kontrolinių varžybų 

Pavaduotojas 

ugdymui, treneriai 
Sausis - gruodis 

Biudžeto lėšos, 

lėšos gautos už 
40 



skaičius teikiamas paslaugas 

Organizuoti baigimo pažymėjimų 

išdavimo šventę 

Išduotų baigimo 

pažymėjimų skaičius 
Administracija Gegužė - birželis 

Biudžeto lėšos, 

lėšos gautos už 

teikiamas paslaugas 

14 

Organizuoti vaikų vasaros stovyklas, 

suteikiant galimybę tobulintis pasirinktoje 

sporto šakoje 

Suorganizuotų stovyklų 

skaičius 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, treneriai 

Birželis - rugpjūtis 

Biudžeto lėšos, 

lėšos gautos už 

teikiamas 

paslaugas, rėmėjų 

lėšos, projektinės 

lėšos 

4 

1.3. Uždavinys - Skatinti, kad kuo daugiau gyventojų užsiimtų sportine veikla 

Organizuoti ir vykdyti masinius renginius 

rajono bendruomenei 

Suorganizuotų renginių 

ir dalyvių skaičius 

Administracija, 

treneriai 
Sausis - gruodis 

Biudžeto lėšos, 

rėmėjų lėšos, 

projektinės lėšos 

2 renginiai 

200 dalyvių 

Organizuoti ir vykdyti vasaros sporto 

šventę 
Šventės dalyvių skaičius 

Administracija, 

treneriai 
Birželis - liepa 

Biudžeto lėšos, 

rėmėjų lėšos, 

projektinės lėšos 

100 

Organizuoti atskirų sporto šakų varžybas, 

čempionatus rajono bendruomenei 

Suorganizuotų varžybų, 

čempionatų skaičius, 

dalyvių skaičius 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, treneriai 

Sausis - gruodis 

Biudžeto lėšos, 

rėmėjų lėšos, 

projektinės lėšos 

5 varžybos  

580 dalyvių 

Organizuoti atminimo varžybas  
Atminimo varžybų 

skaičius 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, treneriai 

Sausis - gruodis 

Biudžeto lėšos, 

rėmėjų lėšos, 

projektinės lėšos 

5 

Organizuoti kaimo seniūnijų sporto 

žaidynes 

Dalyvavusių seniūnijų 

sporto žaidynėse skaičius 

Administracija, sporto 

organizatoriai 
Sausis - gruodis 

Biudžeto lėšos, 

rėmėjų lėšos, 

projektinės lėšos 

7 

Organizuoti sporto renginius seniūnijose 
Renginių seniūnijose 

skaičius 

Direktorius, sporto 

organizatoriai 
Sausis - gruodis 

Biudžeto lėšos, 

rėmėjų lėšos, 

projektinės lėšos 

14 

Teikti treniruoklių salės paslaugas 

gyventojams 

Lankytojų, apsilankiusių 

treniruoklių salėje, 

skaičius 

Direktorius, 

instruktoriai 
Sausis - gruodis 

Biudžeto lėšos, 

rėmėjų lėšos, 

projektinės lėšos 

100 

Organizuoti geriausių rajono sportininkų 

pagerbimo šventę 

Apdovanotų sportininkų 

skaičius 
Administracija Vasaris - kovas 

Biudžeto lėšos, 

lėšos gautos už 

teikiamas 

paslaugas, rėmėjų 

lėšos, projektinės 

50 



lėšos 

Bendradarbiavimas su klubais 

organizuojant varžybas, metodinės 

organizacinės paramos teikimas, 

pasidalinimas patirtimi 

Bendradarbiavimo 

sutarčių su klubais 

skaičius per metus 

Administracija Sausis - gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai, biudžeto 

lėšos 

8 

Informacijos apie Centro veiklą ir 

teikiamas paslaugas viešinimas 

Nuolat ir sistemingai 

viešinti informaciją 

Centro interneto 

svetainėje, spaudoje 

Administracija Sausis - gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai, biudžeto 

lėšos 

 

Centro įvaizdžio gerinimas 

 

Centro interneto 

svetainėje sukurta 

rubrika ir joje 

skelbiamos „Sėkmės 

istorijos“, susijusios su 

baigusiais Centrą 

ugdytiniais 

Administracija, 

treneriai 
Sausis - gruodis 

Žmogiškieji 

ištekliai, biudžeto 

lėšos 

3 

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

2.1. Uždavinys - Renovuoti ir modernizuoti esamas sporto bazes ir statyti naujas 

Sutvarkyti pastato, esančio Rotušės g. 2, 

stogą 
Pakeistas pastato stogas Direktorius Sausis - gegužė Biudžeto lėšos Saugi aplinka 

Paruošti sporto patalpas naujiems mokslo 

metams 

Išlakuotos grindys, 

nudažytos grindys sporto 

salėse (Karaimų g. 5, 

Rotušės g. 2)   

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Liepa - rugpjūtis 

Biudžeto lėšos, 

lėšos gautos už 

teikiamas 

paslaugas,  

Patraukli aplinka 

Pagal galimybes atnaujinti sportinį 

inventorių, įsigyti naujos sportinės 

reprezentacinės aprangos 

Įsigyto inventoriaus ir 

sportinių aprangų 

komplektų skaičius 

Administracija, 

treneriai 
Balandis - gruodis 

Biudžeto lėšos, 

lėšos gautos už 

teikiamas 

paslaugas, rėmėjų 

lėšos, projektinės 

lėšos 

100 

2.2. Uždavinys - Rengti investicijų programas sporto bazių statybai, renovacijai ir ilgalaikio turto įsigijimui 

Rašyti projektus ir teikti paraiškas Sporto 

rėmimo fondo lėšoms gauti 

Pateiktų paraiškų 

skaičius 
Administracija Sausis - gruodis  2 

Rašyti projektus stovyklų finansavimui 

gauti 

Pateiktų paraiškų 

skaičius 
Administracija Sausis – gruodis   1 

2.3. Uždavinys - Skatinti besimokančios organizacijos plėtrą ir lyderystę 

Kelti trenerių kvalifikaciją Trenerių, per metus Direktorius, Sausis - gruodis Biudžeto lėšos 90 proc. 



kėlusių kvalifikaciją, 

dalis (procentais) 

pavaduotojas 

ugdymui, treneriai 

Ugdymo proceso į(si)vertinimas ir  

planavimas ugdymo kokybei gerinti 

 

Centro darbuotojų, 

išsikėlusių sau metinius 

einamuosius uždavinius 

ir įsivertinusių savo 

veiklas (remiantis 

duomenų analize 

grindžiamais sėkmės 

kriterijais), skaičius 

procentais 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui 

Sausio - kovo mėn. – 

kvalifikuoti 

darbuotojai, 

rugpjūčio - rugsėjo 

mėn. - treneriai 

Biudžeto lėšos 90 proc. 

Trenerių gerosios patirties sklaida 

Pravestų atvirų 

treniruočių, sporto centrų 

treneriams, rajono kūno 

kultūros mokytojams 

skaičius, vnt. 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, treneriai 

Sausis - gruodis 

Biudžeto lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai 

5 

Trenerių ir ugdytinių (MU ir MT grupėse) 

apklausa „Ugdymo organizavimas“ 

Apklausoje dalyvavusių 

trenerių ir ugdytinių 

skaičius, procentais 

Įsivertinimo grupė Kovas - birželis 
Žmogiškieji 

ištekliai 

100 proc. 

70 proc. 

Organizuoti trenerių kategorijų suteikimo 

komisijos posėdžius 

Perkvalifikuotų trenerių 

skaičius 

Direktorius, 

pavaduotojas 

ugdymui, treneriai 

Sausis - gruodis 
Žmogiškieji 

ištekliai 
5 

2.4. Uždavinys - Stiprinti tėvų (globėjų rūpintojų) įsitraukimą į Centro veiklas 

Elektroninio dienyno įdiegimas 

Parengti elektroninio 

dienyno naudojimo 

nuostatus, parinkti 

tiekėją 

Administracija Sausis - rugpjūtis Biudžeto lėšos 100 proc. 

Tėvų apklausa „Ugdymo organizavimas“ 

Apklausoje dalyvavusių 

tėvų (globėjų, rūpintojų) 

skaičius, procentais 

Įsivertinimo grupė Kovas - birželis 
Žmogiškieji 

ištekliai 
60 proc. 

Taikyti įvairesnes bendravimo ir 

bendradarbiavimo formas su tėvais 

(globėjais, rūpintojais) 

Mokslo metų eigoje 

treneriai organizuoja po 

du tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susirinkimus 

(renginius) 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

treneriai 

Sausis - gruodis 
Žmogiškieji 

ištekliai 
 

 

 



 


