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įsakymu Nr. (1.8.)V1-116 

     

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO  

2021-2022 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

2020-2021 M. M. PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

2020–2021 m. m. veiklos plane buvo iškeltas tikslas: „Plėtoti kūno kultūrą ir sportą rajone, sudaryti 

palankią aplinką rajono asmenims laisvalaikio užimtumui, kūno kultūrai ir sportui bei sveikatos 

stiprinimui.“. Šis tikslas buvo įgyvendinamas per šiuos uždavinius:  

1. Sudaryti sąlygas asmenims lankyti Centre kultivuojamų sporto šakų treniruotes. 

Įgyvendinant šį uždavinį, ugdytiniams buvo sudarytos galimybės pasirinkti iš 10 kultivuojamų sporto 

šakų. Viso dirbo 15 trenerių, treniruotes lankė 309 mokiniai. 

Grupių ir ugdytinių skaičius pagal sporto šakas 2020–2021 m. m.: 

 
 Sporto šaka Ugdymo grupių/asmenų skaičius  

Viso Pradinio 

rengimo 

Meistriškumo 

ugdymo 

Meistriškumo 

tobulinimo 

1 m 2 m 1 m 2 m 1 m 2 m Gru

pių 

Asme 

nų 

Iš jų 

suaug. 

Iš jų 

ikimok. 

Iš jų 

prieš

mok. 

1. Krepšinis  3/45 1/15 3/45   7 105 8 - - 

2. Futbolas 3/36 1/12     4 48 9 - - 

3. Lengvoji atletika     1/8  1 8 - - - 

4. Irklavimas  1/10     1 10 - - - 

5. Tenisas 1/12      1 12 - - - 

6. Stalo tenisas 1/12      1 12 - - - 

7. Boksas 1/13 1/12     2 25 - - - 

8. Orientavimosi 

sportas 

 1/10     1 10 1 - - 

9. Aerobinė 

gimnastika 

3/38  2/20 1/9   6 67 - 9 3 

10. Badmintonas 1/12      1 12 - - - 

                    

Viso: 

10/123 7/89 3/35 4/54 1/8  25 309 18 9 3 

  



 

2020–2021 m. m. 57 ugdytiniai įvykdė meistriškumo pakopų rodiklius, treneriai parengė 9 Lietuvos 

rinktinės narius, kurie Lietuvos garbę gynė įvairiose sporto varžybose: 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas  Skaičius 

1.  Suteikta meistriškumo pakopos ugdytiniams:  

1.1. 1 MP - 

1.2. 2 MP - 

1.3. 3 MP 3 

1.4. 4 MP 4 

1.5. 5 MP 19 

1.6. 6 MP 31 

1.7. 7 MP - 

1.8. 8 MP - 

1.9. 9 MP - 

2. Centre parengta sportininkų:  

2.1. Olimpinės rinktinės narių - 

2.2. Olimpinės rinktinės kandidatų - 

2.3. Lietuvos rinktinės narių - 

2.4.  Lietuvos jaunimo rinktinės narių 1 

2.5. Lietuvos jaunių rinktinės narių 2 

2.6. Lietuvos jaunučių rinktinės narių 1 

2.7. Lietuvos vaikų rinktinės narių 5 

 

Paskelbus Lietuvoje karantiną, treneriai susidūrė su aktualiais ugdymo iššūkiais. Karantino 

laikotarpiu treniruotės buvo vedamos nuotoliniu būdu naudojant įvairias ugdymo ir socialinių tinklų 

platformas. 

Centre buvo vykdoma ugdomosios veiklos stebėsena: stebimos trenerių treniruotės. 80% 

treniruočių, kaip ir visas ugdymas buvo stebėtos nuotoliniu būdu. Varžybos buvo vedamos taip pat 

nuotoliniu būdu. Treneriai, ugdytiniai siuntė filmuotas treniruote. Pagal parengtą darbuotojų veiklos 

rezultatų vertinimo aprašą darbuotojai įsivertina ir išsikelia metines veiklos užduotis. Nuo 2020 m. 

rugsėjo 3 d. iki gruodžio 31 d. Centre buvo atliekamas veiklos vertinimas (vidaus auditas), kurio tikslas 

buvo įvertinti Centre sukurtas ir į veiklą integruotas vidaus kontrolės priemones Centro tikslams 

pasiekti. Jo metu išaiškinta, kad visa Centro veiklos rizika yra nustatyta ir valdoma (yra tik keletas 

vidaus kontrolės trūkumų, neturinčių neigiamos įtakos veiklos rezultatams). Centre vidaus kontrolė yra 

įvertinta „gerai“.   

Įgyvendinant antrą uždavinį Plėtoti sportinę veiklą bendrojo ugdymo mokyklų mokinių tarpe 

Centras turėjo vykdyti Prienų rajono mokyklų žaidynes, Lietuvos mokyklų žaidynių zonines, 

tarpzonines varžybas. Paskelbus Lietuvoje karantiną, numatytos varžybos buvo sustabdytos, treneriai 

negalėjo suteikti organizacinės pagalbos organizuojant sportines varžybas. 

Įgyvendinant trečią uždavinį Populiarinti įvairių sporto šakų rajono pirmenybes, čempionatus, 

sporto šventes, ir kitus renginius 2020–2021 m. m. ,,pandeminiais“ metais svarbiausiais tikslas buvo 

išlaikyti ugdytinių motyvaciją sportuoti, tačiau Centro sportininkai pasiekė aukštų rezultatų 

respublikinėse varžybose. Jie tapo ne vieno Lietuvos čempionato prizininkais ir nugalėtojais: 12 

aerobinės gimnastikos sportininkių, 2 irkluotojai, 6 lengvaatlečiai, 6 badmintonininkai, 3 orientavimosi 



 

sporto atstovai. Iškovoti Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų čempionų bei 

prizininkų medaliai: 

 

Eil. 

Nr. 
Sporto šaka  

Tarptautinės 

varžybos 

Lietuvos 

čempionatai, 

pirmenybės 

Kitos 

varžybos 

Skaičius 

Iš viso 

1. Aerobinė gimnastika - 9 5 14 

2. Badmintonas - 4 3 7 

3. Boksas - - - - 

4. Futbolas - - 3 3 

5. Irklavimas - - - - 

6. Krepšinis - - 5 5 

7. Lengvoji atletika 2 2 3 7 

8. Orientavimosi sportas - - 2 2 

9. Stalo tenisas - - - - 

10. Tenisas - - 9 9 

 Iš viso: 2 15 30 47 

 

Centras organizuodamas ir vykdydamas sportinius renginius glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos 

asociacija ,,Sportas visiems” ir jos narėmis,  Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, Lietuvos 

sporto universitetu, Lietuvos lengvosios atletikos, krepšinio, futbolo, bokso, irklavimo, orientavimosi 

sporto federacijomis, teniso asociacija, Lietuvos moksleivių sporto asociacija, Lietuvos moksleivių 

krepšinio lyga, Prienų rajono savivaldybe, Prienų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir 

sporto skyriumi, kaimyninių savivaldybių sporto centrais ir mokyklomis, Prienų rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklomis, visuomenės sveikatos biuru, žiniasklaidos atstovais. 

Nelengvomis pandemijos sąlygomis Centre vyko LKL krepšinio varžybos, RKL čempionato B 

diviziono krepšinio varžybos, Baltijos šalių kultūrizmo čempionatas, Lietuvos kultūrizmo čempionatas, 

salės futbolo A lygos čempionatas, salės futbolo taurės varžybos, Lietuvos sportinio ėjimo vaikų, 

jaunučių, jaunių taurės finalinis etapas, Lietuvos badmintono taurės du etapai. 

 Vykdėme Prienų rajono futbolo čempionatą, XXVI Lietuvos  Aerobinės gimnastikos čempionatą, 

Lietuvos paplūdimio futbolo čempionato I-ąjį etapą ir Lietuvos mažojo futbolo du etapus, treniravosi 

Lietuvos futbolo salės ir paplūdimio rinktinės stovyklos.                             

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas  Skaičius 

1.  Centro organizuoti renginiai, iš jų:  

1.1. Mokinių sporto varžybos  15 

1.2. Suaugusių sporto varžybos  27 

1.3. 
Sporto renginiai visiems (mėgėjų sporto varžybos, sporto festivaliai, 

šventės, konkursai ir kitos visapusiško ugdymo priemonės) 
- 

1.4. 
Stovyklos (poilsio, sporto, sveikatinimo, mokomųjų treniruočių ir 

kitos) 

8 

1.5. Kvalifikacijos kėlimo seminarai, konferencijos 12 

1.6. Kiti sporto renginiai bendruomenei 8 

2. Centre vykę renginiai, kuriuos organizavo kiti rengėjai 46 



 

 

Ugdymosi tempas nebuvo toks intensyvus, todėl parašytas projektas ir laimėtas finansavimas 

vasaros stovyklų organizavimui, surengtos 8 stovyklos, kuriose dalyvavo 84 mokiniai. Šešių stovyklų 

vaikai stovyklavo Prienuose viena stovykla vyko Kazlų Rūdoje, kita – Alantoje. Stovyklose dalyvavo 

Centro auklėtiniai, kurie gavo nemokamą nakvynę, maitinimą, buvo apmokami ekskursijų bilietai, 

kelionės išlaidos, įgijo bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijas. 

Įgyvendinat ketvirtą uždavinį Skatinti gyventojus užsiimti kūno kultūra ir domėtis sveika 

gyvensena informacija apie Centro veiklą, ugdytinių pasiektus rezultatus reguliariai talpinama Centro, 

Prienų rajono savivaldybės, interneto svetainėse, socialiniame Facebook paskyrose, rašomi straipsniai į 

rajono žiniasklaidą, platinama Prienų rajono savivaldybės, Sporto centro tinklapiuose ir socialiniuose 

tinkluose, krašto laikraščių ir portalų ,,Kvitrina“, ,,Gyvenimas“, ,,Gera Prienuose“, ,,Naujasis Gėlupis“ 

platformose, televizijos ,,Eteris“ laidose. 

Tęsiamas tikslingas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Prienų rajono bendrojo ugdymo 

mokyklomis, ikimokyklinėmis įstaigomis, sporto šakų federacijomis, žiniasklaida, ugdytinių tėvais, 

aptarnaujančiomis įstaigomis, rėmėjais. Socialinius partnerius kviečiami į renginius, varžybas.  

Įvertinus visus priemonių įgyvendinimo rezultatų rodiklius, manome, kad 2020–2021 mokslo metų 

veiklos planas dėl ekstremalios situacijos Covid-19 pandemijos metu  įgyvendintas iš dalies. 

 

 

 

 



 

II SKYRIUS 

PLANUOJAMA VEIKLA 

 

Uždaviniai Priemonės Vykdytojai, partneriai Laikas Rezultatas Ištekliai, lėšų 

šaltiniai 
Refleksija 

 

1. Siekti aukštų 

ugdymo(si) bei 

sportavimo 

rezultatų. 

1.1. Parengti 2021-2022 m. 

m. veiklos ir ugdymo planus. 

Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui, pavaduotojas 

sportui, darbo grupė. 

Rugpjūtis-

rugsėjis 

Parengti 2021-2022 

m. m. veiklos ir 

ugdymo planai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priimti 

susitarimai 

aptarti 2021-08 

mėn. 

trenerių 

tarybos 

posėdyje. 

1.2. Sudaryti 2021-2022 m. 

m. trenerių tarifikaciją. 

Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui, tarifikacinė 

komisija. 

Rugpjūtis-

rugsėjis 

Paskirstyti krūviai. 

1.3. Parengti sporto šakų 

grupių metines veiklos 

programas. 

Treneriai  Rugsėjis Parengtos sporto šakų 

ugdomųjų grupių 

metinės veiklos 

programos. 

1.4. Parengti sporto šakų 

grupių mėnesinius ugdymo 

planus. 

Treneriai  Kas mėnesį Parengti sporto šakų 

ugdomųjų grupių 

mėnesiniai ugdymo 

planai. 

1.5. Nustatyti ugdytinių 

meistriškumo pakopas. 

Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui, treneriai, trenerių 

kvalifikacinių kategorijų 

suteikimo komisija. 

Rugsėjis ir 

mokslo metų 

eigoje. 

Nustatytos ugdytinių 

meistriškumo 

pakopos. 

1.6. Sudaryti treniruočių 

tvarkaraščius, sporto salių, 

baseino užimtumo grafikus. 

Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui, pavaduotojas 

sportui, treneriai. 

2021 m. 

rugsėjis, keisti 

esant poreikiui. 

Parengti treniruočių 

tvarkaraščiai, sporto 

salių, baseino 

užimtumo grafikai. 

1.7. Užtikrinti baseino 

veiklas. 

Direktorius, treneriai, 

aptarnaujantis personalas. 

Nuolat Parengta plaukimo, 

pramogų baseinų, 

pirčių naudojimosi 

taisyklės. Patvirtinti 

darbo grafikai. 



 

1.8. Sudaryti ugdymo sutartis 

su ugdytiniais. 

Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui, treneriai.   

Iki 

2021 09 15 ir 

pastoviai 

naujai 

įstojusiems 

Sudarytos ugdymo 

sutartys su 

ugdytiniais. 

  

 1.9. Vykdyti mokomojo 

sportinio darbo planavimo ir 

apskaitos žurnalų tikrinimą. 

Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui. 

Mėnesio 

paskutinioji 

diena 

Patikrinti mokomojo 

sportinio darbo 

planavimo ir apskaitos 

žurnalai. 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

Įrašai 

mokomojo 

sportinio darbo 

planavimo ir 

apskaitos 

žurnaluose. 

1.10. Stebėti trenerių ugdymo 

procesą. 

Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui. 

Nuolat Efektyvus ir 

kokybiškas ugdomasis 

procesas. Stebėtos 

trenerių vedamos 

treniruotės.  

Trenerių 

refleksijos 

fiksavimas po 

treniruočių 

stebėjimo 

protokole ir 

aptarimas po 

treniruotės 

2. Tobulinti 

trenerių 

profesinį 

pasirengimą. 

 

2.1. Gerinti trenerių 

kvalifikacines kompetencijas, 

profesinį meistriškumą. 

Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui, treneriai. 

Nuolat Įgytos kompetencijos.  

 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

 

 

 

 

Įgyvendinimas 

bus aptartas 

2021 m. 12 

mėn. ir 2022 

m. 01 mėn. 

aptariant 

trenerių 

veiklos 

rezultatus. 

2.2. Vertinti trenerių veiklos 

rezultatus, ugdytinių 

sportinius pasiekimus. 

Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui. 

Nuolat Pasiekimų ir rezultatų 

įvertinimas. 

2.3. Dalyvauti rajono fizinio 

ugdymo mokytojų 

metodiniuose pasitarimuose. 

Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui. 

Pagal švietimo 

pagalbos 

tarnybos planą 

Gerosios darbo 

patirties sklaida 

2.4. Vykdyti ir dalyvauti 

metodiniuose seminaruose, 

atvirose veiklose, programose 

bei projektuose. 

Administracija, treneriai  Nuolat Žinios ir patirties 

sklaida. Kiekvienas 

treneris sudalyvaus ne 

mažiau kaip 2 

seminaruose, atvirose 

veiklose ir kt. 



 

2.5. Teikti metodinę pagalbą 

rajono fizinio ugdymo 

mokytojams. 

Administracija, treneriai.  Nuolat Suteikti organizacinę 

pagalbą organizuojant 

sportines varžybas 

(teisėjaujant, 

pravedant varžybas ir 

kt.).  

  

3.Vykdyti 

sportinę veiklą, 

organizuoti 

planingas 

treniruotes, 

sporto varžybas, 

stovyklas. 

 

 

 

3.1. Dalyvauti vaikų, 

jaunučių, jaunių, jaunimo, 

suaugusiųjų respublikinėse ir 

tarptautinėse varžybose. 

Treneriai   Pagal varžybų 

kalendorių 

Varžybose 

dalyvaujančių asmenų 

sportiniai rezultatai. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

 

 

 

 

 

Vykdomos 

veiklos 

aptarimai 

įvairiais 

lygmenimis 

(trenerių 

taryba, 

savivaldos 

institucijos, 

darbuotojų 

susirinkimai) 

3.2. Organizuoti ugdomąsias 

treniruočių ir poilsio 

stovyklas. 

Treneriai  Pagal poreikį Užtikrinta ugdomoji 

veikla. 

3.3. Organizuoti sporto šakų 

varžybas. 

Treneriai  Nuolat Kiekvienas treneris 

2021/2022 m. m. 

suorganizuoja savo 

sporto šakos varžybas. 

3.4. Organizuoti ir vykdyti 

įvairių sporto šakų rajono 

pirmenybes, tradicinius 

sporto renginius. 

Administracija, treneriai. Pagal varžybų 

kalendorius 

Suorganizuotos 

krepšinio, futbolo, 

salės futbolo rajoninės 

pirmenybės, kovo 11-

osios bėgimas, 

rajoninė sporto šventė. 

3.5. Organizuoti „Geriausių 

sportininkų apdovanojimus“. 

Administracija, treneriai.  2022 m. 

sausio-vasario 

mėn. 

Geresni sportiniai 

rezultatai, tarpusavio 

santykiai, didės 

ugdytinių motyvacija. 

4. Sudaryti 

palankią aplinką 

rajono 

gyventojams 

laisvalaikio 

užimtumui, 

sportui bei 

4.1. Informuoti visuomenę 

apie teikiamas paslaugas 

Centre. 

Direktorius, pavaduotojas 

sportui. 

Nuolat Sklaida internetinėje 

svetainėje, rajoninėje, 

respublikinėje 

žiniasklaidoje. 

Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžetinės 

įstaigos 

pajamos, 

savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

Veiklų 

įgyvendinimas, 

priimti 

susitarimai 

aptarti 2021-08 

mėn. 

trenerių 

tarybos 

posėdyje.  

4.2. Skelbti informaciją 

spaudoje, internetinėje 

svetainėje apie Centro veiklą. 

Direktorius, pavaduotojas 

sportui, treneriai.  

Nuolat Sklaida internetinėje 

svetainėje, rajoninėje, 

respublikinėje 

žiniasklaidoje. 



 

sveikatos 

stiprinimui. 

 

4.3. Bendradarbiauti su 

kitomis institucijomis. 

Administracija, treneriai.  Nuolat Naujų kompetencijų 

įgijimas. 

 

 

 

4.4. Palaikyti glaudžius ryšius 

su sportininkų tėvais 

(globėjais). 

Direktorius, pavaduotojas 

ugdymui, treneriai.   

Nuolat Tėvai informuoti apie 

vaikų sportinius 

rezultatus. 

4.4. Dalyvauti programų ir 

projektų rengime, ieškoti 

rėmėjų. 

Administracija, treneriai.  Nuolat Parengta viena 

programa ir/ar 

projektas. 

 

III. PLANO ĮGYVENDINIMO PRISTATYMAS IR APTARIMAS 

 

 Planas pristatomas Trenerių tarybai. Po plano patvirtinimo Centro direktoriaus įsakymu, jis skelbiamas Centro interneto svetainėje. 

Centro iškeltų tikslų ir uždavinių veikla konkretinama trenerių tarybos, trenerių planuose, kurie tvirtinami direktoriaus įsakymu kartu su metų 

veiklos planu. Plano įgyvendinimo  priežiūrą vykdys veiklos plano kūrimo darbo grupė. 

Plano įgyvendinimas aptariamas Trenerių tarybos posėdyje 2022 m. rugpjūčio mėn., informacija apie plano įgyvendinimą  

talpinama Centro tinklalapyje. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Trenerių tarybos  2021-08-30 

Posėdžio protokolas Nr. 2 

 


