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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO  

2019–2020 M. M. VEIKLOS PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ 2019–2020 M. M. 

 

Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras (toliau Centras ) - biudžetinė 

įstaiga, priklausanti Prienų rajono savivaldybei, kuri remiasi nuostatais, patvirtintais Prienų rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-262, Centro veiklos programa, Centro 

ugdymo planu.  

2018–2019 m. m. Centre buvo vystomos vienuolikos sporto šakų užsiėmimai: lengvosios 

atletikos, bokso, futbolo, krepšinio, orientavimosi sporto, stalo teniso, dziudo, teniso, aerobinės 

gimnastikos, badmintono ir irklavimo. 

Įstaigos paskirtis - ruošti įvairaus amžiaus šių sporto šakų sportininkus, komplektuoti miesto 

rinktines, dalyvauti šalies čempionatuose ir žaidynėse bei kitose tarptautinėse varžybose, ruošti rezervą 

Lietuvos rinktinėms. Sportininkai ruošiami pagal daugiametės sportininkų rengimo sistemos etapus: 

pradinis rengimas, meistriškumo ugdymas, meistriškumo tobulinimas, aukšto meistriškumo siekimas. 

2018–2019 mokslo metais sportininkus treniravo 18 trenerių, treniruotes lankė 401 auklėtinis 

31 ugdymo grupėse. 

Per 2018–2019 m. m. buvo pasirašytos šešios alternatyviojo ugdymo produktyviojo mokymo 

modelio diegimo trišalės sutartys, pagal kurias mokiniai galėjo išsamiai susipažinti su Centro darbuotojų 

profesijomis, Centro veikla, stebėti trenerių vedamas treniruotes, įvairias sportines varžybas. 

Tikslas įgyvendinamas siekiant gerinti Centro sporto bazę ir sporto paslaugų kokybę. Sportas - 

tai ne tik fizinių galių ugdymas, bet ir kilnaus elgesio, dorovinių normų mokykla. Kad ir kokius tikslus 

turėtume - žmonių sveikatinimą ar didelio meistriškumo sportininkų rengimą, jiems įgyvendinti reikalingos 

tvarkingos, jaukios, higieninius reikalavimus atitinkančios sporto bazės. 

Geriausiai Centro veiklą apsprendžia pasiekti sportiniai rezultatai. Per 2018–2019 m. m. 

Centro auklėtiniai pasiekė šių aukštų rezultatų: 

Dziudo sporto šakos sportininkai: 

Rimantas Giniūnas - Lietuvos mokinių, jaunių, jaunučių ir vaikų dziudo čempionatas - 2 vieta. 

Vytautė Einikaitė - Lietuvos mokinių, jaunių, jaunučių ir vaikų dziudo čempionatas - 2 vieta. 

Brigita Rokaitė - Lietuvos mokinių, jaunių, jaunučių ir vaikų dziudo čempionatas - 3 vieta. 

Benas Norvaiša - Lietuvos mokinių, jaunių, jaunučių ir vaikų dziudo čempionatas - 3 vieta. 

Irklavimo sportininkai: 

Danielis Matukaitis - Lietuvos suaugusių čempionatas - 5 vieta, Lietuvos jaunių čempionatas - 

5 vieta. 

Sporto centro irklavimo keturvietė (Mantas Ardaravičius, Tautvydas Pažėra, Tadas 

Vaitkevičius, Elijus Stravinskas) - Lietuvos jaunučių čempionatas - 3 vieta. 

Lengvosios atletikos sportininkės Miglė Damynaitė - Lietuvos rajonų jaunių čempionas 2 

vieta (žiemos sezonas), Lietuvos jaunių čempionas 3 vieta (žiemos sezonas), Lietuvos jaunių čempionas 



3vieta (vasaros sezonas) ir Viktorija Šuliauskaitė - Lietuvos olimpinių vilčių žaidynės rajonų grupėje 3 

vieta. 

Sporto centro vyrų paplūdimio futbolo komanda (Vaidas Celiešius, Julius Strampickas, 

Povilas Andriuškevičius, Povilas  Damynas, Tomas Jonyka, Justas Šerkšnas, Alvaras Zagurskas, Donatas 

Mekionis, Renatas Balnanosis, Donatas Dainauskas, Egidijus Pašukevičius) - Lietuvos čempionatas - 6 

vieta, Lietuvos taurė - 4 vieta. 

Sporto centro 2003 metų gimimo krepšinio komanda - Pietvakarių regiono krepšinio 

čempionato, 2002-2003 m. grupės, 3 vietos laimėtojai.  

Sporto centro 2006 metų gimimo krepšinio komanda - Pietvakarių regiono krepšinio 

čempionato, 2006-2007 m. grupės, 3 vietos laimėtojai. 

Teniso komanda Lietuvos mokyklų žaidynių 6 vietos laimėtoja. 

2018 m. sausio mėn. Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras šventė 50 

metų jubiliejų. Kartu Prienų sporto arenoje vyko ir 2017 metų geriausių Prienų rajono sportininkų 

apdovanojimai. 

2018 m. jau trečią kartą vykdytas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos bėgimas 

pritraukė virš 500 bėgimo mėgėjų iš visos Lietuvos. 

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 2018 metais vykdėme Prienų rajono sporto šventę, kurios 

metu vyko krepšinio 3x3, futbolo, paplūdimio futbolo, teniso, orientavimosi labirinto, badmintono, 

pingpongo varžybos, įvairūs atrakcionai, Lietuvos sportinio ėjimo čempionatas. 

Centre visus metus vyko Lietuvos krepšinio lygos, Baltijos krepšinio lygos varžybos, Lietuvos 

moksleivių krepšinio lygos U-13, U-16 ir U-18 varžybos, Regioninės krepšinio lygos čempionato B 

diviziono varžybos, Pietvakarių regiono krepšinio čempionato U-10, U-12, U-14, U-16 varžybos, vaikų 

futbolo pirmenybės. 

Vykdėme Prienų rajono savivaldybės ir laikraščio „Gyvenimas“ krepšinio, Prienų rajono 

savivaldybės salės futbolo pirmenybes, Prienų rajono futbolo čempionatą. 

Ištisus metus Centras rengė Lietuvos mokyklų žaidynių antrojo etapo varžybas. Tai 

respublikinės mokyklų varžybos, globojamos Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės. Per 2018 metus iš 

viso organizavome 24 rajoninio etapo varžybas rajono bendrojo ugdymo mokykloms (badmintono, salės 

futbolo, krepšinio, kvadrato, lengvosios atletikos, orientavimosi sporto, stalo teniso, štangos spaudimo, 

teniso) skirtingose amžiaus grupėse, o nugalėtojai vyko į tolimesnius etapus kovojo dėl taškų Prienų 

rajonui. 

Taip pat Centras buvo atrinktas vykdyti Lietuvos mokyklų žaidynių zoninių ir tarpzoninių 

etapų varžybas. 

Kartu su sporto šakų federacijomis ir partneriais organizavome: 

• Europos moterų salės futbolo čempionato atrankos etapą, 

• Lietuvos graikų-romėnų ir moterų imtynių jaunimo čempionatą,  

• Tarptautinį meninės gimnastikos turnyrą,  

• XXIV Lietuvos  Aerobinės gimnastikos čempionatą, 
• Lietuvos Top - 12 stalo teniso čempionatą, 

• Tarptautines smiginio varžybas, 

• Atvirą Prienų badmintono čempionatą ,,Mero Taurei“ laimėti, 

• ,,Big Baller Brand“ tarptautinį krepšinio turnyrą, 
•  Bokso turnyrą, 

• Tarptautinį dziudo turnyrą, 

• Šokių šventę 

•  ,,Editos Daniūtės šokių studijos“ pramoginių šokių konkursą, 



• Sniego dieną. 
Centro treneriai organizavo įvairių sporto šakų draugiškas varžybas, turnyrus, sporto bei 

sveikatinimo stovyklas savo auklėtiniams. 
 

 

II SKYRIUS 

PRIORITETAI 

2019/2020 M. M. 

 

1. Ugdymo kokybės, efektyvumo ir įvairovės didinimas. 

2. Palankių ir saugių ugdymo aplinkos ir ugdymosi sąlygų Centre užtikrinimas. 

 

TIKSLAI 

 

1. Kryptingai organizuoti ugdymo procesą. 

2. Rengti sportininkus Centro, rajono, Lietuvos Respublikos rinktinėms. 

3. Materialinės bazės gerinimas. 

 

UŽDAVINIAI 

 

1. Tikslingai vykdyti ugdymo procesą. 

2. Siekti sportinių rezultatų ir vystyti sportinę veiklą rajone. 

3. Tirti ir analizuoti veiklos rezultatus. 

4. Efektyvinti metodinę veiklą. 

5. Rūpintis ugdytinių, darbuotojų socializacija. 

6. Informuoti visuomenę apie sporto pasiekimus. 

7. Gerinti materialinę bazę. 

 



 

III SKYRIUS 

PRIEMONĖS, PADEDANČIOS ĮGYVENDINTI PAGRINDINIUS  

SPORTO CENTRO TIKSLUS IR UŽDAVINIUS 

 

 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojai, partneriai Laikas Rezultatas Ištekliai, lėšų 

šaltiniai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tikslingai 

vykdyti 

ugdymo 

procesą 

1.1. Parengti 2019/20 m. m. veiklos 

programą, ugdymo planą. 

Direktorius, pavaduotoja, darbo 

grupė 

Rugsėjis 2019/20 m. m. veiklos 

programa, ugdymo planas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.2. Sudaryti 2019/20 m. m. trenerių 

tarifikaciją. 

Direktorius, pavaduotoja, 

tarifikacinė komisija 

Rugsėjis Tarifikacija 

1.3. Peržiūrėti Centro organizacinę 

struktūrą. 

Direktorius Rugsėjis Organizacinės struktūros 

tvirtinimas 

1.4. Parengti pedagoginių darbuotojų 

sąrašus. 

Direktorius Rugsėjis Pedagoginių darbuotojų 

sąrašai 

1.5.Parengti ir patvirtinti Centro veiklą 

reglamentuojančius dokumentus. 

Direktorius, pavaduotoja  Pagal poreikį Centro veiklą 

reglamentuojantys 

dokumentai 

1.6. Parengti metinį kalendorinį varžybų 

planą. 

Direktorius, pavaduotoja, treneriai 2019 m. rugsėjis 

2020 m. sausis 

Metinis kalendorinis 

varžybų planas 

1.7. Parengti grupių metinius veiklos 

planus, pateikti tvirtinimui. 

Treneriai  Rugsėjis Mokomųjų grupių metiniai 

veiklos planai 

1.8. Parengti grupių mėnesinius ugdymo 

planus. 

Treneriai  Kas mėnesį Mokomųjų grupių 

mėnesiniai ugdymo planai 

1.9. Ugdytinių meistriškumo pakopų 

nustatymas. 

Direktorius, pavaduotoja, 

treneriai, trenerių kvalifikacinių 

kategorijų suteikimo komisija 

Rugsėjis, pagal 

poreikį  

Ugdytinių meistriškumo 

pakopos 

1.10. Sudaryti treniruočių tvarkaraščius, 

sporto salių užimtumo grafikus. 

Direktorius, pavaduotoja, treneriai  2019  m. rugsėjis, 

keisti esant 

poreikiui 

Trenerių darbo laiko 

grafikas 

1.11. Patikrinti ir įvertinti sporto bazių, 

įrenginių ir inventoriaus patikimumą, 

užtikrinti ugdytinių saugumą treniruočių ir 

varžybų metu. 

Ūkvedys, treneriai   2019 m. rugsėjis, 

mokslo metų 

eigoje 

Saugios sporto bazės, 

inventorius ir ugdymo 

sąlygos 

1.12. Rinkti mokesčius už neformalųjį 

švietimą ir tvarkyti dokumentaciją. 

Treneriai, vyriausioji buhalterė Kas mėnesį, 

  

Užtikrinta ugdymo kokybė 



 

 

1.13. Išduoti ugdytiniams mokinio 

pažymėjimus ir vienkartinius važiavimo 

autobusais bilietus. 

Pavaduotoja, treneriai   Pagal poreikį Užtikrintas nemokamas 

ugdytinių atvykimas į 

treniruotes ir grįžimas 

namo 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

1.14. Palaikyti glaudžius ryšius su 

sportininkų tėvais (globėjais). 

Direktorius, pavaduotoja, treneriai   Nuolat   

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

1.15. Paruošti metinę statistinę ataskaitą 

Lietuvos kūno kultūros ir sporto 

departamentui. 

Direktorius, pavaduotoja 2020 m. sausis Metinė statistinė ataskaita 

1.16. Organizuoti ugdomąją veiklą. Direktorius, pavaduotoja  Nuolat Užtikrinta ugdomoji veikla 

1.17. Organizuoti pagalbinio personalo 

veiklą. 

Ūkvedys Nuolat Užtikrinta pagalbinio 

personalo veikla 

1.18. Užtikrinti Centro funkcionavimą 

(šilumos, elektros energijos, ryšio, 

vandens paslaugas). 

Ūkvedys Nuolat Užtikrintas Centro ūkinės 

dalies funkcionavimas 

1.19. Sudaryti ugdymo sutartis su 

ugdytiniais. 

Direktorius, pavaduotoja, treneriai   Iki 

2019 09 12 ir 

naujai įstojusiems 

pastoviai 

Užtikrinta ugdomoji veikla 

1.20. Apskaityti Centro ugdytinių 

sportinius rezultatus. 

Direktorius, pavaduotoja, treneriai   Nuolat Įvertinta ugdymo kokybė 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Siekti 

sportinių 

rezultatų ir 

vystyti 

sportinę 

veiklą rajone 

2.1. Organizuoti draugiškas ir kontrolines 

varžybas. 

Treneriai  Nuolat Draugiškos ir kontrolinės 

varžybos 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 2.2. Vykdyti kontrolinių normatyvų 

laikymą/testavimą. 

Treneriai 2019 m. rugsėjis 

2020 m. gegužė 

Kontrolinių normatyvų 

rezultatai 

2.3. Dalyvauti vaikų, jaunučių, jaunių ir 

jaunimo, suaugusiųjų respublikinėse ir 

tarptautinėse varžybose. 

Treneriai   Pagal varžybų 

kalendorių 

Varžybose dalyvaujančių 

ugdytinių ir suaugusiųjų 

sportiniai rezultatai 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

2.4. Formuoti visų amžiaus grupių 

mokinių rinktines. 

Direktorius, pavaduotoja, treneriai   Pagal poreikį Suformuotos rajono 

rinktinės 

Žmogiškieji 

ištekliai 

2.5. Organizuoti ir vykdyti Lietuvos 

mokyklų žaidynių rajoninio etapo 

varžybas. 

Direktorius, pavaduotoja, treneriai  Pagal varžybų 

kalendorių 

Lietuvos mokyklų žaidynių 

rajoninio etapo varžybos 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

2.6. Organizuoti ugdomąsias 

treniruočių ir poilsio stovyklas. 

Treneriai  Pagal poreikį Užtikrinta ugdomoji veikla Savivaldybės 

biudžeto lėšos  



 

 

2.7. Stebėti įvairaus rango varžybas. Pavaduotoja, treneriai Pagal varžybų 

kalendorius 

Sporto šakų varžybos 

 2.8. Organizuoti ir vykdyti įvairių sporto 

šakų rajono pirmenybes. 

 

Pavaduotoja, treneriai Pagal varžybų 

kalendorių 

Sporto šakų varžybos Savivaldybės 

biudžeto lėšos  

2.9. Organizuoti ir vykdyti tradicinius 

sporto renginius, atminimo varžybas. 

 

Pavaduotoja, treneriai Pagal renginių 

kalendorių 

Tradiciniai sporto renginiai, 

atminimo varžybos 

2.10. Formuoti centro atskirų sporto šakų 

komandas ir rinktines dalyvauti 

respublikinėse varžybose. 

Direktorius, pavaduotoja, treneriai  Pagal renginių 

kalendorių 

Rajono atstovavimas 

respublikinėse varžybose 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

3. Tirti ir 

analizuoti 

veiklos 

rezultatus 

3.1. Vykdyti mokomojo sportinio darbo 

planavimo ir apskaitos žurnalų tikrinimą. 

Direktorius, pavaduotoja Mėnesio 

paskutinioji diena 

Mokomojo sportinio darbo 

planavimo ir apskaitos 

žurnalai 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 3.2. Stebėti trenerių ugdymo procesą. Direktorius, pavaduotoja Nuolat Efektyvus ir kokybiškas 

ugdomasis procesas  

3.3. Nustatyti trenerių darbo dokumentų 

kokybę. 

Direktorius, pavaduotoja Nuolat Tvarkinga dokumentacija 

3.4. Vertinti veiklos rezultatus, ugdytinių 

ir trenerių pasiekimus. 

Direktorius, pavaduotoja Nuolat Pasiekimų ir rezultatų 

įvertinimas 

 

 

 

 

 

4. Efektyvinti 

metodinę 

veiklą 

4.1. Gerinti trenerių ir vadovų 

kvalifikacines kompetencijas, profesinį 

meistriškumą. 

Direktorius, pavaduotoja, treneriai  Nuolat Įgytos kompetencijos, 

profesinis meistriškumas 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos, 

biudžetinės 

įstaigos 

pajamos 

4.2. Vykdyti metodinius seminarus, 

atviras veiklas, programas ir projektus. 

Treneriai  Nuolat Žinios ir patirties sklaida  

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

4.3. Dalyvauti rajono kūno kultūros 

mokytojų metodiniuose pasitarimuose. 

Direktorius, pavaduotoja Pagal švietimo 

pagalbos tarnybos 

planą 

Gerosios darbo patirties 

sklaida 

4.4. Teikti metodinę pagalbą rajono kūno 

kultūros mokytojams. 

Direktorius, pavaduotoja, treneriai  Nuolat Suteikta pagalba 

4.5. Bendradarbiauti su kitomis 

institucijomis. 

Direktorius, pavaduotoja, treneriai  Nuolat Naujų kompetencijų 

įgijimas 

4.6. Dalyvauti programų ir projektų Direktorius, pavaduotoja, treneriai  Nuolat Parengtos programos ir Biudžetinės 



 

rengime, ieškoti rėmėjų. projektai įstaigos 

pajamos 

4.7.Organizuoti darbuotojų susirinkimus. Direktorius, pavaduotoja  Pagal poreikį  Žmogiškieji 

ištekliai 4.8. Teikti metodinę paramą tėvams. Direktorius, pavaduotoja, treneriai  Nuolat Metodinė parama tėvams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rūpintis 

ugdytinių, 

darbuotojų 

socializacija 

5.1. Kontroliuoti mokinių bei darbuotojų 

sveikatos patikrinimą. 

Treneriai, visuomenės sveikatos 

specialistė 

Nuolat  Užtikrintas auklėjamasis 

prevencinis darbas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

5.2. Užtikrinti efektyvų prevencinį darbą 

treniruočių ir varžybų metu. 

Treneriai Nuolat Užtikrintas saugumas 

treniruočių ir varžybų metu 

5.3. Rengti darbų saugos ir sveikatos bei 

gaisrinės saugos instrukcijas, pravesti 

darbuotojams instruktavimą. 

Direktorius Nuolat Užtikrintas saugumas 

5.4. Organizuoti ugdytiniams pokalbius 

drausmės, kultūringo elgesio, 

prevencinėmis temomis. 

Treneriai  Nuolat Žinios ugdytiniams 

5.5. Suteikti ugdytiniams žinių saugumo 

klausimais. 

Treneriai  Nuolat Žinios ugdytiniams 

5.6. Supažindinti mokinius su pirmąja 

pagalba ir jos suteikimo būdais. 

Treneriai Nuolat Žinios ugdytiniams 

5.7. Supažindinti mokinius su 

savikontrole ir siekti, kad kiekvienas 

mokinys sugebėtų ją vykdyti. 

Treneriai Nuolat Sportinio ugdymo raidos 

sklaida ugdytiniams 

5.8. Suteikti žinių apie sveiką gyvenseną, 

kūno kultūrą, būtinumą laikytis higieninių 

reikalavimų. 

Treneriai Nuolat Sportinio ugdymo raidos 

sklaida ugdytiniams 

5.9. Skatinti, kad ugdytiniai sveikai 

maitintųsi, sportuotų, stiprintų organizmą. 

Treneriai Nuolat Sveiki ir stiprūs ugdytiniai 

5.10. Mokyti ugdytinius teisėjavimo 

varžybose taisyklių, ugdyti įgūdžius. 

Treneriai Nuolat Įgyti profesiniai įgūdžiai 

5.11.Geriausių sportininkų apdovanojimai Direktorius, treneriai  2020 m. sausio-

vasario mėn. 

 

Geresni rezultatai, 

tarpusavio santykiai 

6. Informuoti 

visuomenę 

apie sporto 

pasiekimus 

6.1. Informuoti visuomenę apie 

sportininkų pasiekimus. 

Direktorius, pavaduotoja, treneriai  Nuolat Sklaida visuomenėje  

Žmogiškieji 

ištekliai 6.2. Skelbti informaciją spaudoje, 

internetinėje svetainėje apie Centro 

veiklą. 

Direktorius, pavaduotoja, treneriai  Nuolat Sklaida visuomenėje 



 

 

 

 

7. Gerinti 

materialinę 

bazę 

7.1. Prižiūrėti sporto bazes ir atlikti 

einamuosius remontus. 

Direktorius, ūkvedys Nuolat Tvarkingos ir saugios 

sporto bazės 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos, 

biudžetinės 

įstaigos 

pajamos 

7.2. Tvarkyti  centro finansinius 

atsiskaitymus. 

Vyriausioji buhalterė Nuolat Atliktos reikiamos 

finansinės operacijos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

7.3. Atlikti Centro turto inventorizaciją 

bei susidėvėjusio turto nurašymą. 

Vyriausioji buhalterė, komisija 2019 m. lapkritis Suinventorizuotas ir 

nurašytas Centro turtas 

Žmogiškieji 

ištekliai 

7.4. Paruošti centro šiluminius mazgus 

žiemos sezonui ir juos prižiūrėti metų 

eigoje. 

Ūkvedys 2019 m. rugsėjis, 

prižiūrėti metų 

eigoje 

Paruošti Centro šiluminiai 

mazgai 

Žmogiškieji 

ištekliai 

7.5. Atlikti automobilių techninę priežiūrą 

ir aptarnavimą. 

Vairuotojas Nuolat Tvarkingos transporto 

priemonės 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

savivaldybės 

biudžeto lėšos, 

biudžetinės 

įstaigos 

pajamos 

7.6. Įsigyti kanceliarinių, ūkinių ir kitų 

reikalingų prekių. 

Direktorius, ūkvedys Pagal poreikį Naujos ūkinės prekės Savivaldybės 

biudžeto lėšos, 

biudžetinės 

įstaigos 

pajamos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


