TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO
2020 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2020 m. vasario 27 d. Nr. S1Trakai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu,
punktu, Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Kūno kultūros ir sporto centro 2020 metų veiklos planą (pridedama).
2. Įpareigoti Kūno kultūros ir sporto centro direktorių tikslinti ir keisti Kūno kultūros ir sporto
centro 2020 metų veiklos planą, atsižvelgiant į patvirtintą 2020 metų Trakų rajono savivaldybės biudžetą.

Savivaldybės merė

Edita Rudelienė
______________

PATVIRTINTA
Trakų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. S1-

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO 2020 M. VEIKLOS PLANAS

1. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO VADOVO VEIKLOS PROGRAMA
VIZIJA: Trakų rajono kūno kultūros ir sporto centras – pilnai aprūpinta įvairia įranga ir sportiniu
inventoriumi, sudaranti optimalias sąlygas sportuoti sportininkams ir siekti aukštų sportinių rezultatų,
teikianti įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas rajono bendruomenei, turinti aukštos kvalifikacijos
specialistus
MISIJA: Tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą sporto, kultūros, socialinę,
mokslo, švietimo, poilsio ir pramogų organizavimo veiklą ir viešai teikti šių sričių paslaugas visuomenės
nariams.
2. ORGANIZACINĖS ELGSENOS VERTYBĖS
Bendradarbiavimas. Trakų rajano kūno kultūros ir sporto centro veikloje vadovaujamės
atsakomybės, klausymosi, abipusio supratimo ir bendradarbiavimo nuostatomis.
Lygios galimybės visiems. Organizacijoje laikomės lygių galimybių visiems nuostatų.
Etika. Organizacinėje veikloje mandagus tarpusavio bei su kitais asmenimis elgesys yra esminis.
Asmeninis tobulėjimas. Tikime, jog sporto poveikis augančiai asmenybei, jos socialiniams
įgūdžiams yra itin reikšmingas taip pat siekiame asmeninio tobulėjimo ir darbinėje aplinkoje, bei
profesinėje veikloje.
Galimybės pasireikšti asmeniniams ir profesiniams gebėjimams. Siekiame palankiausių
galimybių pasireikšti profesiniams personalo bei sportininkų gebėjimams.
Pagarba sau ir kitiems. Siekiame jog kiekvienas asmuo dalyvaujantis Trakų kūno kultūros ir
sporto veikloje didžiuotųsi savo asmeniniu indėliu ir kad yra Trakų savivaldybės bei Lietuvos respublikos
pilietis. Tikime, jog Trakų bei kitų piliečių tarpusavio pagarbos vertybės yra ypatingai svarbios.
3. PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS
1. Užtikrinti talentingų sportininkų rengimą ir atstovavimą Trakų miestui, šaliai
svarbiausiose šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose.
•
•

Sudaryti sąlygas sporto auklėtiniams tinkamai pasirengti ir dalyvauti respublikinėse, bei
tarptautinėse pirmenybėse.
Atnaujinti sporto inventorių sportininkams ir kaikuriuos sportinio rengimo objektus.

Rodiklis pagal kurį vertinamas ši veiklos kryptis

Parengtų sportininkų nacionalinėms rinktinėms skaičius. Tiek sportininkų, tiek ir trenerių
dalyvavimas Europos, pasaulio čempionatuose, Olimpinėse žaidynėse. Iškovotų medalių skaičius.
Dalyvavimas respublikinėse pirmenybėse ir iškovotų medalių skaičius.
2. Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią bendruomenę.
• Kurti palankią aplinką ir galimybes sportuoti visiems, siekti bendruomenės gerovės kūno
kultūra ir sportu stiprinant žmonių sveikatą, propaguoti sveiką gyvenseną, organizuoti kūno
kultūros, neprofesionalaus sporto ir poilsio renginius įvairaus amžiaus žmonėms.
• Dalyvauti neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto organizacijų programose bei projektuose.
• Dalyvauti projektuose skirtuose vaikų, jaunimo, senjorų fizinio aktyvumo ir sveikos
gyvensenos skatinimui.
Rodiklis pagal kurį vertinamas ši veiklos kryptis
Programos metu savivaldybėje įrengtų universalių dirbtinės dangos ir kitų sporto objektų skaičius.
Programų, projektų, konkursų skaičius kuriose dalyvavo KKSC skirtų vaikų, jaunimo, senjorų ir kitų
socialinių
grupių
fizinio
aktyvumo
ir
sveikos
gyvensenos
skatinimui
skaičius.
Sportuojančių ir besimankštinančių Trakų rajono savivaldybės gyventojų dalis (procentais).
3. Sudaryti sąlygas kultūrinių renginių pritraukimui ir organizavimui.
•
•

Kurti palankią aplinką ir galimybes Trakų miesto gyventojų kultūrinės, socialinės veiklos
bei laisvalaikio užimtumo poreikiams tenkinti.
Sportinių renginių pritraukimas ir organizavimas. Kultūrinių renginių pritraukimas ir
organizavimas.

Rodiklis pagal kurį vertinamas ši veiklos kryptis
Miesto, respublikinių, tarptautinių sportinių renginių skaičius.
4. STRATEGINIS TIKSLAS IR PROGRAMA
1. Plėtoti kūno kultūrą ir sportą, sudaryti palankią aplinką bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams
ir rajono gyventojams, stiprinti sveikatą, skatinti laisvalaikio užimtumą dalyvaujant įvairiuose sporto
renginiuose.
2. Sudaryti sąlygas visiems norintiems sportuoti, ugdyti talentingus sportininkus, tinkamai
atstovauti rajonui ir Lietuvai įvairiose varžybose.
3. Per sportą skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų
galinčių deramai atstovauti ne tik Trakų rajonui Lietuvos varžybose, sporto renginiuose, bet ir Lietuvai
įvairiose tarptautinėse varžybose, Europos, pasaulio čempionatuose, Olimpinėse žaidynėse.
4. Sudaryti optimalias sąlygas sportuoti sportininkams ir siekti aukštų sportinių rezultatų, teikti
įvairias kūno kultūros ir sporto paslaugas rajono bendruomenei.
5. Sudaryti sąlygas rajono gyventojams dalyvauti kūno kultūros, sveikos gyvensenos, sportas
visiems renginiuose, ugdyti didelio meistriškumo sportininkus, remti sporto komandas.
6. Plėtoti kūno kultūrą ir sportą, sudaryti palankią aplinką bendrojo lavinimo mokyklų
moksleiviams ir kitiems rajono gyventojams laisvalaikio užimtumui ir sportui bei sveikatos stiprinimui.
7. Sudaryti sąlygas visiems norintiems sportuoti, ugdyti talentingus sportininkus, siekiant deramai
atstovauti rajoną ir Lietuvą įvairaus lygio varžybose.

5. STRATEGINIŲ PROGRAMOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS, VEIKLOS KONTEKSTAS
Valstybės kūno kultūros ir sporto politika skatina sudaryti palankias sąlygas jaunuolio asmenybei
formuotis, tinkamoms socialinėms nuostatoms kūno kultūros vertybių atžvilgiu sudaryti, jomis
vadovautis ir siekti vis tobulėti. Ši politika siekia sudaryti galimybes vykdyti talentingų sportininkų
atranką, gabiausius ugdyti, rengti svarbiausioms tarptautinėms sporto varžyboms – olimpinėms
žaidynėms, pasaulio ir Europos čempionatams, kad gerais rezultatais garsintų Trakų rajoną, šalies vardą ir
kurtų palankų Lietuvos valstybės įvaizdį.
Trakų rajono gyventojų kūno kultūros ir sporto politiką formuoja Trakų rajono savivaldybės taryba,
Trakų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius, o įgyvendina Kūno kultūros ir
sporto centras.
Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Kūno kultūros ir sporto centras yra pelno nesiekiantis
ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, tokios struktūros atsirado po 2003 m. birželio 26
d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1 – 172 „Dėl savivaldybės biudžetinių įstaigų
likvidavimo“ ir 2003 m. liepos 31 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. S1 – 182 „Dėl
Trakų rajono vaikų ir jaunių sporto mokyklos likvidavimo projekto patvirtinimo“, prijungus prie Kūno
kultūros ir sporto centro Trakų rajono vaikų ir jaunių sporto mokyklą.
Kūno kultūros ir sporto centro papildomo ugdymo proceso oraganizavimas mokiniams, moksleivių
ir rajono gyventojų laisvalaikio organizavimas, sveikos asmenybės ugdymas ir lavinimas, meilės ir
poreikio kūno kultūrai diegimas, aukštų sportinių rezultatų siekimas, sportininkų rengimas Lietuvos
Respublikos rinktinėms, sportinės veiklos koordinavimas savivaldybėje (sporto klubai, kaimo seniūnijos
ir t.t.), varžybų ir kitų sportinių renginių vykdymas, informacijos ir metodinės pagalbos teikimas
suinteresuotiems asmenims bei organizacijoms.
Nemaža dalis Centro aukėtinių yra iš socialiai remtinų šeimų. Viena iš aktualiausių problemų –
mokinių kaita ir lankomumas. Dirbant su tokiais mokiniais, treneriams – sporto mokytojams reikia ne tik
dalykinių, bet ir psichologinių žinių. Treneriai – sporto mokytojai nuolat skatinami dalyvauti įvairiuose
turnyruose, organizuoti sportines šventes ir kitus rengnius. Į sportinę veiklą įtraukiama visa bendruomenė,
mokiniams sudaromos sąlygos dalyvauti įvairiose veiklose. 2019 m. Kūno kultūros ir sporto centre dirba
22 treneriai – sporto mokytojai, Centrą lanko 368 vaikai. Kultivuojama 13 sporto šakų: irklavimas,
baidarių-kanojų irklavimas, baidarių kanupolas, lengvoji atletika, kulkinis šaudymas, vaikų futbolas, stalo
tenisas, krepšinis, savigynos imtynės, graikų-romėnų imtynės, dziudo, slidinėjimas.
Veikla planuojama atsižvelgiant į stipriąsias ir silpnąsias sritis, atliekant trenerių - sporto mokytojų
apklausas bei Centro posėdžiuose diskutuojant aktualiais klausimais.
Remiantis valstybės politikos nuostatomis teigiama, jog valstybės investicijos, kartu su miestų ir
rajonų savivaldybėmis, bus ir toliau skiriamos modernių, tarptautinius standartus atitinkančių stadionų
rekonstrukcijai, universalių dirbtinės dangos sporto aikštelių įrengimui.
Lietuvoje veikia 112 pripažintos sporto (šakų) federacijos, iš jų – 5 neįgaliųjų. Sporto šakų ir sporto
visiems plėtra įgyvendinama per kūno kultūros ir sporto organizacijų parengtas programas. Veiksmingai
vykdant ir plėtojant Trakų rajono kūno kultūros ir sporto centro veiklą, bendradarbiaujant su Lietuvos
Kūno kultūros ir sporto departamentu tikimasi šias investicijas pritraukti ir į Trakų rajoną.
6. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Strateginis veiklos programos tikslas įgyvendinamas šios programos tikslais ir uždaviniais, kurie
yra grindžiami XVI Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 metų veiklos IV prioriteto „Švietimo,
mokslo, kultūros ir sveikatinimo politikos įgyvendinimas gerinant kokybęs ir prieinamumą“ 4.5 kryptis
„Lietuvos gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“. Bei XVI Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programinėmis nuostatomis.
1. Tikslas: Įgyvendinti Valstybinę sporto plėtros strategiją ir vykdyti tokią sporto politiką, kad
vykdoma programa būtų naudinga regiono gyventojams, kad fizinis aktyvumas, sveika gyvensena būtų
prieinami bendruomenėse, seniūnijose, kad mokiniai turėtų geras sąlygas sportuoti per papildomo

ugdymo pratybas, klubuose ir ši politika būtų skirta ne tik didelio sportinio meistriškumo sportininkams
ugdyti, bet ir sveikai gyvensenai propaguoti, kad vyktų pakankamai seniūnijų, nacionalinių ir tarptautinių
varžybų, kitų sporto bei kultūrinių renginių.
Uždaviniai:
1. Skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų fizinį ugdymą ir aktyvumą, per sportą integruoti
neįgaliuosius.
2. Dalyvauti ir skatinti nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų vykdomas kūno
kultūros ir sveiko gyvenimo būdo puoselėjimo, sporto visiems populiarinimo, fizinio
aktyvumo skatinimo, neįgaliųjų sporto ir socialinės integracijos programas ir projektus.
3. Organizuoti tarptautines ir nacionalines konferencijas, seminarus ir kitus renginius fizinio
aktyvumo skatinimo klausimais, taip pat skatinti nevyriausybines organizacijas organizuoti
panašius renginius.
4. Sudaryti sąlygas Trakų rajono sportininkams dalyvauti sporto varžybose užsienyje,
Trakuose vyktų šalies ir tarptautiniai sporto renginiai.
5. Užtikrinti veiksmingą kūno kultūros ir sporto sistemos valdymo politikos įgyvendinimą.
6. Aktyviai dalyvauti kūno kultūros ir sporto projektuose.
2. Tikslas: Aktyvinti plėtoti bendradarbiavimą, su sporto socialine funkcija susijusiomis,
institucijomis sporto, jaunimo, švietimo, turizmo ir kitose srityse.
Uždaviniai:
1. Užtikrinti veiksmingą kūno kultūros ir sporto sistemos valdymo politikos įgyvendinimą.
2. Administruoti Trakų rajono kūno kultūros ir sporto veiklą.
3. Tikslas: Prisidėti prie didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistemos, padedančios spręsti
talentų atrankos, pradinio rengimo, rėmimo, sportininkų meistriškumo ugdymo ir tobulinimo klausimus.
Siekti, kad Trakų rajono kūno kultūros ir sporto centras taptų prieinamu kaimo ir miestelių mokiniams.
Uždaviniai:
1. Rengti sportininkus šalies ir tarptautinėms varžyboms, tobulinti sportui perspektyvaus
jaunimo atrankos sistemą.
2. Trakų rajono kūno kultūros ir sporto centre atnaujinti sporto inventorių ir modernizuoti
sporto bazes.
3. Sudaryti sąlygas, kad Trakų rajono kūno kultūros ir sporto centro sportininkai dalyvautų
sporto varžybose Lietuvoje ir užsienyje, Trakuose vyktų šalies ir tarptautiniai sporto
renginiai.
4. Tikslas: Sudaryti patrauklias sąlygas sportuoti Trakų miesto visuomenei, siekti sporto
infrastruktūros prieinamumo, kad ji būtų, prieinama kiekvienam gyventojui jo aplinkoje ir sudarytų
tinkamas sąlygas įgyvendinti įvairių amžiaus grupių asmenų fizinį ugdymą, plėtoti profesionalųjį ir
mėgėjų sportą. Tam sutelkiant ir efektyviau panaudojant valstybės, privataus sektoriaus ir ES struktūrinių
fondų lėšas, prioritetą skiriant ilgalaikio savaiminio sportinio ekonominio funkcionavimo modelio
sukūrimui.
Uždaviniai:
1. Pagal valstybės investicijų programą ieškoti galimybių sporto bazių statybai bei renovacijai.
2. Veiksmingai įgyvendinti kūno kultūros ir sporto plėtros projektus.
3. Dalyvauti kūno kultūros ir sporto projektuose.

5. Tikslas: Prisidėti prie Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistemos tobulinimo,
sudarydami galimybes talentingiems sportininkams dalyvauti respublikinėse pirmenybėse, Europos,
pasaulio čempionatuose. Dėsime reikiamas pastangas, kad mūsų sportininkai deramai ruoštųsi ir
dalyvautų vietiniuose bei tarptautiniuose sporto renginiuose.
Uždaviniai:
1. Rengti sportininkus įvairiems nacionaliniams čempionatams bei nacionalinėms rinktinėms,
tobulinti sportui perspektyvaus jaunimo atrankos sistemą.
2. Sudaryti sąlygas mūsų sportininkams dalyvautų vietinėse, respublikinėse sporto varžybose,
Trakuose vykdyti šalies ir tarptautinius sporto renginius.
3. Veiksmingai įgyvendinti kūno kultūros ir sporto plėtros projektus.
4. Dalyvauti kūno kultūros ir sporto projektuose.
6. Tikslas: Plėtoti ir skatinti sveikatingumo paslaugas, viešąją ir privačią partnerystę sporte ir
fizinio ugdymo srityje, taip skatindami Trakų rajono gyventojus gyventi sveikai.
Uždaviniai:
1. Kurti palankią aplinką ir galimybes sportuoti visiems, siekti bendruomenės gerovės kūno
kultūra ir sportu stiprinant žmonių sveikatą, propaguoti sveiką gyvenseną, organizuoti kūno
kultūros, neprofesionalaus sporto ir poilsio renginius įvairaus amžiaus žmonėms.

7. PRIEMONĖS, PADEDANČIOS ĮGYVENDINTI PAGRINDINIUS
CENTRO UŽDAVINIUS
Eil. Nr.
1
1.

2.

3.

4.

Pavadinimas
2
ORGANIZACINIS DARBAS
Organizuoti trenerių-sporto mokytojų
tarybos posėdžius
Informuoti vietos spaudą apie Centro
veiklos pasiektus rezultatus, metinės
veiklos programos vykdymą. Viešinti
Centro veiklą internetinėje rajono
savivaldybės svetainėje
Pildyti mokomųjų grupių žurnalus, sudaryti
metinius ir mėnesinius arba ciklinius
mokymo planus bei vykdyti krūvio
įvykdymo ataskaitą.
Kontroliuoti grupių žurnalų pildymą

Data
3
2020-01/03
2020-04/06
2020-07/09
2020-10/12

Administracija

Per metus

Administracija

Per metus

Treneriai-sporto
mokytojai

Per metus

Dir. pavaduotojas

Iki 2020-01-10

Administracija ,
treneriai – sporto
mokytojai, sporto
organizatoriai

Iki 2020-02

Administracija

5.
Sudaryti ir patvirtinti Centro varžybų
kalendorių 2020 m. m.
6.

Parengti ir pasiūlyti remėjams patrauklias,
abipusiai naudingas ilgalaikio rėmimo
sutartis

Atsakingas asmuo
4

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

19.1.

Įstoti į Lietuvos Respublikos savivaldybės
kūno kultūros ir sporto centrų vadovų
asociaciją
Susitikti su kūno kultūros ir sporto
mokytojų metodinio ratelio nariais ir aptarti
gabių vaikų atrankos strategiją
Susitikti su rajone veikiančių sporto klubų
bei visuomeninių organizacijų atstovais ir
aptarti bendrą veiksmų planą siekiant kuo
daugiau žmonių įtraukti į sveikos
gyvensenos ir aktyvaus gyvenimo būdo
propogavimą
Kreiptis į Lietuvos olimpinį sporto centrą
dėl aukšto sportinio meistriškumo
irkluotojų grupės įsteigimoTrakuose
Peržiūrėti Trakų rajono savivaldybės
strateginius plėtros ir veiklos planus bei
pateikti siūlymus juos papildyti bei
atnaujinti naujomis priemonėmis kūno
kultūros ir sporto srityje
Parengti ir patvirtinti naujus įstaigos
nuostatus, atitinkančius Lietuvos
Respublikos įstatymus, atsižvelgiant į Kūno
kultūros ir sporto centrų vadovų asociacijos
parengtus pavyzdinius nuostatus

Iki 2020-02

Administracija

Iki 2020-03

Administracija

Iki 2020-03

Administracija

Iki 2020-03

Administracija

Iki 2020-03

Administracija

Iki 2020-05

Administracija

Sudaryti mokinių medicininio patikrinimo
grafiką

Iki 2020-08-31

Patvirtinti mokomojo sportinio darbo
planavimo apskaitos žurnalus

Iki 2020-09-01

Sudaryti ir patvirtinti trenerių-sporto
mokytojų darbo tvarkaraštį 2019/20 m. m.
Paruošti trenerių-sporto mokytojų
tarifikaciją ir pateikti savivaldybės
Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto
skyriui
Sudaryti sporto salių užimtumo grafikus ir
suderinti su mokyklų vadovais. Pasirašyti
panaudos sutartis.
Patvirtinti Centro I-ų metų pradinio
rengimo naujų grupių sąrašus
MOKOMASIS SPORTINIS DARBAS
Organizuoti trenerių-sporto mokytojų
pedagoginės veiklos priežiūrą:
treniruočių proceso tikrinimas (grupių
komplektavimo atitikties nustatymas,
sportininkų lankomumas treniruotėse),

Dir. pavaduotojas,
Vyr. specialistas,
Specialistas
Dir. pavaduotojas,
Vyr.specialistas,
Specialistas

Iki 2020-10-01

Administracija

Iki 2020-09-18

Administracija

Iki 2020-10-01

Iki 2020-10-01

Per metus
2020-01/12

Dir. pavaduotojas,
Vyr. specialistas,
Specialistas
Dir. pavaduotojas,
Vyr. specialistas,
Specialistas

Administracija
Dir. pavaduotojas,
Vyr. specialistas,
Specialistas

19.2.

slidinėjimo skyriaus treniruotėse,
2020-02/12

19.3.

19.4.

savigynos imtynių, graikų-romėnų imtynių,
dziudo skyriaus treniruotėse,

2020-04/09

stalo teniso, šaudymo skyrių treniruotėse,
2020-05/10

19.5.

19.6.

futbolo, krepšinio ir lengvosios atletikos
skyrių treniruotėse,

2020-05/10

irklavimo, baidarių-kanojų irklavimo ir
kanupolo skyrių treniruotėse,

2020-06/11

20.1.

METODINIS DARBAS
Trenerių-sporto mokytojų tarybos
posėdžiuose:
skaityti pranešimą aktualia tema

20.2.

skaityti pranešimą aktualia tema

20.3.

skaityti pranešimą aktualia tema

20.4.

skaityti pranešimą aktualia tema

20.5.

20.

2020
2020-02

Dir. pavaduotojas,
Vyr. specialistas,
Specialistas
Dir. pavaduotojas,
Vyr. specialistas,
Specialistas
Dir. pavaduotojas,
Vyr. specialistas,
Specialistas
Dir. pavaduotojas,
Vyr. specialistas,
Specialistas
Dir. pavaduotojas,
Vyr. specialistas,
Specialistas
Administracija
Administracija

2020-03

Administracija

2020-04

Administracija

2020-05

Administracija

skaityti pranešimą aktualia tema

2020-09

Administracija

20.6.

Skaityti pranešimą aktualia tema

2020-10

Administracija

20.7.

skaityti pranešimą aktualia tema

2020-11

Administracija

Kiekvieną ketvirčio
antrą ketvirtadienį

Administracija

Pagal būrelio planą

Administracija,
Treneriai

2020-11/12

Administracija

2020-08

Administracija,
Treneriai

2020-09

Administracija,
Treneriai

21.
22.
23.

24.

25.

Vykdyti tarybos susirinkimus,
Dalyvauti rajono kūno kultūros mokytojų
metodinio būrelio susirinkimuose,
Parengti trenerių-sporto mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo programą,
DARBŲ SAUGA IR JOS PRIEŽIŪRA
Supažindinti trenerius - sporto mokytojus
su darbų saugos ir sveikatos instruktavimo
būdais ir organizuoti instruktažą darbo
vietoje,
Organizuoti sporto bazių, kuriose vykdo
užsiėmimus sporto centro treneriai -sporto
mokytojai, patikrinimą pagal saugaus
darbo taisykles ir parengti išvadas,

26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.

Parengti Centro moksleiviams darbų
saugos instruktažų grafiką darbo vietoje,
Organizuoti Centro moksleiviams darbų
saugos instruktažus darbo vietoje,
Supažindinti darbų saugos ir sveikatos
darbo vietoje instrukcijomis naujai
priimtus į Kūno kultūros ir sporto centrą
mokinius,
Organizuoti darbo vietoje įvadinius
instruktažus naujai priimtiems
darbuotojams,
Supažindinti trenerius - sporto mokytojus
ir moksleivius, išvykstančius į sportinius
renginius, su darbų saugos ir sveikatos
instrukcija bei saugaus eismo ir elgesio
taisyklėmis,
Vykdyti Centro trenerių-sporto mokytojų,
kitų darbuotojų, mokinių darbų saugos
priežiūrą,
Kontroliuoti trenerių-sporto mokytojų
darbų saugos reikalavimų vykdymą,
Užtikrinti operatyvų, nesuvėluotą mokinių
medicininį patikrinimą,
Vykdyti Sporto centro darbuotojų darbų
saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą,
FINANSINIS-ŪKINIS DARBAS
Pravestų renginių, švenčių, varžybų
protokolų rezultatų apskaitos
organizavimas,
Vestų renginių, švenčių, varžybų vaizdinės
medžiagos fiksavimas, kaupimas,
sisteminimas,
Rėmėjų paieška ir sutarčių sudarymas
Kūno kultūros ir sporto centro 2018 m.
veiklos ataskaita
Vaikų sportinio užimtumo vasara
programos parengimas,
Vaikų užimtumo ir mokymo plaukti
programos parengimas
Sporto centro programų Lietuvos kūno
kultūros ir sporto departamento sporto
rėmimo fondui parengimas ir pateikimas.
Projekto „Sporto specialistų mokymas ir

2020-09
Pagal atskirų sporto
šakų grafikus
Per metus
Per metus

Administracija,
Treneriai
Administracija,
Treneriai
Administracija,
Treneriai
Direktorius,
Specialistas

Per metus

Direktorius,
Specialistas

Per metus

Direktorius,
Specialistas

Per metus

Dir. pavaduotojas

Per metus

Dir. pavaduotojas,
Treneriai

Per metus

Administracija

Per metus

Administracija

Per metus

Per metus
2020-01

2020-02

2020-03

2020-02/03
2020-04

Administracija,
Treneriai-sporto
mokytojai,
Sporto
organizatoriai
Administracija
Administracija,
Treneriai-sporto
mokytojai
Dir. pavaduotojas,
Vyr. specialistas,
Treneriai-sporto
mokytojai
Dir. pavaduotojas,
Vyr. specialistas,
Treneriai-sporto
moytojai
Administracija,
Treneriai-sporto
mokytojai
Dir. pavaduotojas,

kvalifikacijos kėlimas“ parengimas.
43.
44.

45.

46.

Einamojo remonto, aikštynų įrengimo
atlikimas rėmėjų pagalba.
Sporto centro veiklos dokumentų patikra:
žurnalų metinis planavimas, krūvio
vykdymo apskaita, moksleivių med.
patikrinimo priežiūra, pareiškimai ir
asmens kortelės, kontrolinių normatyvų
testavimo protokolai, varžybų
dokumentacija (lentelės, protokolai),
rugsėjo mėnesio tarifikacija ir jos
paruošimui reikalingi dokumentai, grupių
sąrašai, varžybų kalendorius, asmens bylos
ir darbo saugos žurnalai,
Sporto centro metinės statistinės ataskaitos
paruošimas
Kūno kultūros ir sporto veiklos planas
2020 m.

2020-05/09

2020-11/12

2020-12

2020-12

Vyr. specialistas,
Specialistas
Dir. pavaduotojas,
Vyr. specialistas

Administracija,
Treneriai-sporto
mokytojai

Dir. pavaduotojas,
Vyr. specialistas,
Specialistas
Administracija,
Treneriai-sporto
mokytojai

8. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO NUMATYTI VYKDYTI
RENGINIAI 2020 M.
Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.

Renginio pavadinimas
Rūdiškių seniūnijos žiemos sporto
šventė, pasaulinės sniego dienos
minėjimas
Rytietiški nauji metai, „Diskgolf“
turnyras šeimoms
Lentvario seniūnijos poledinės žūklės
varžybos
Dusmenų sporto šventė, skirta
Vasario 16 dienai
Seniūnijų žiemos sporto šventė

Vykdymo
data
2020-01-19

Vykdymo
vieta
Lentvaris,
Rūdiškės

2020-02-08

Lentvaris

2020-02

Lentvaris

2020-02-15

Dusmenys

2020-02-23

Trakai, Senieji KKSC
Trakai
Aukštadvaris KKSC,
Aukštadvario SK,
Aukštadvario sen.
Trakai
Lietuvos sveikuolių
sąjunga,
KKSC
Rūdiškės
KKSC,
Rūdiškių SK
Aukštadvaris KKSC,
Aukštadvario SK,
Romualdas Rudzys

6.

Šeimų šventė „Aukštadvario šeimų
ledas-2020“

2020-02-22

7.

25 metrų plaukimas ekete

2020-02-29

8.

„Nepriklausomybės mylios“
bėgimas Rūdiškėse
Krepšinio turnyras nepriklausomybės
atkūrimo dienai paminėti

2020-03-06

9.

2020-03-07

Organizatoriai
KKSC,
Lentvario SK,
Rūdiškių SK
KKSC,
Rūdiškių SK
KKSC,
Lentvario SK
KKSC, Onuškio SK

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

„Pavasario taurės“ stendinio šaudymo
varžybos
„Nepriklausomybės mylios“
bėgimas Lentvaryje
Moterų tinklinio turnyras skirtas
motinos dienai paminėti
Dviračių žygis tarptautinei darbo
dienai paminėti
„Aš – lengvaatletis“
LSD „Žalgiris“ vasaros sporto
žaidynių krepšinio zoninės varžybos
Lietuvos irklenčių taurė
„Trakų pusmaratonis-2020“

2020-04

2020-05-02

KKSC,
Aukštadvario SK
Lentvaris
KKSC,
Rūdiškių SK
Senieji Trakai KKSC

2020-05-01

Trakai

KKSC

2020-05-01

Lentvaris

KKSC,
Rūdiškių SK
KKSC

2020-03-10

2020-05

Aukštadvaris

Trakai

2020-05-16-17 Trakai
2020-05-16 Trakai

18. Aukštadvario seniūnijos šeimų sporto
šventė

2020-05-30

Aukštadvaris

2020-06-06
2020-06-5/7

Trakai
Trakai

2020-06-5/7

Trakai

22.

„Trakų vasara-2020“
Tarptautinis vaikų futbolo turnyras
„Trakų taurė“
Tarptautinis krepšinio veteranų
turnyras VSK „Galvė“ taurei laimėti
Varžybos „Trakų iššūkis“

2020-06-06

Trakai

23.

Vaikų ir jaunių kanupolo turnyras

19.
20.
21.

24. Buriavimo regata „Galvės taurė 2020“
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

XIII Lietuvos seniūnijų sporto
žaidynių I etapas
Lentvario miesto vasaros spartakiada

2020-06-06/07 Trakai
2020-06-06/07 Trakai
2020-06-13

KKSC
KKSC,
VšĮ „Sporto renginiai“
Aukštadvario SK,
Aukštadvario sen.,
KKSC
KKSC
KKSC
KKSC,
VSK „Galvė“
S. Ritter sporto
akademija,
KKSC
KKSC,
SK „Trakai“
TBK
KKSC
KKSC,

Trakai,
Senieji Trakai
2020-06-23 Lentvaris
KKSC,
Lentvario SK
Aukštadvario seniūnijos vasaros
2020-06-23 Aukštadvaris KKSC,
sporto šventė
Aukštadvario SK
Tarptautinė „Gintarinių irklų“ regata 2020-06-26/28 Trakai
KKSC,
LIF
Tarptautinis „Trakų triatlonas“
2020-07-05 Trakai
KKSC,
VšĮ „Tarptautinis
maratonas“
Onuškio vasaros sporto šventė, skirta 2020-07-05/06 Onuškis
KKSC,
Valstybės dienai paminėti
Onuškio SK
Tarptautinis kanupolo turnyras „Takų
2020-07
Trakai
KKSC,
ežerų taurė“
SK „Trakai“
Oninių šventės Dusmenyse sporto
2020-07-25 Dusmenys
KKSC
varžybos
„Vandens regata-2020“
2020-08-15 Aukštadvaris Aukštadvario SK
KKSC
Bėgimas Trakai-Elektrėnai, skirtas
2020-08-21 Trakai,
KKSC,

35.

Juodojo kaspino dienai
„Trakų šeimų sporto festivalis-2020“

39.

„Trakai Battle“ gatvės gimnastikos
varžybos
Paplūdimio tinklinio turnyras
Tarptautinė b/k irklavimo „Galvės
regata“
Naktinis Trakų bėgimas

40.

Triatlono varžybos „Iron Trakai“

36.
37.
38.

41. Čiuožimo pamoka AKROPOLIO ledo
arenoje
42. Sveikatingumo diena, skirta kūno
kultūros ir sporto dienai
43. Atviros rajono b/k irklavimo sezono
uždarymo v-bos „Trakų regata“
44. Onuškio seniūnijos šeimų varžybos

Elektrėnai
Trakai

Elektrėnų SC
Funkcinės medicinos
centras,
KKSC

2020-09
2020-09
2020-09

Trakai
Trakai
Trakai

KKSC
KKSC
LBKIF, KKSC

2020-09

Trakai

2020-08-22

2020-11-28

KKSC,
VšĮ „Sporto renginiai“
Trakai
KKSC,
VšĮ „Lietuvos triatlono
taurė“
KKSC,
Vilnius
Lentvario SK
Trakai
KKSC,
CSK „Žalgiris“
Trakai
A.Vietos SK,
KKSC
Onuškis
KKSC,
Onuškio SK
Lentvaris
KKSC,
Lentvario SK
Lentvaris
KKSC,
Lentvario SK
Senieji Trakai KKSC,
CSK „Žalgiris“
Aukštadvaris KKSC,
Aukštadvario SK
Onuškis
KKSC,
Onuškio SK
Senieji Trakai KKSC

2020-12
2020-12-11

Trakai
Rūdiškės

2020-09-19

2020-09-28
2020-10-03
2020-10-10
2020-10-17

45.

Rudens spiningavimo varžybos

2020-10-17

46.

Lentvariečių žygis dviračiais

2020-10-24

47.
48.

Moterų tinklinio turnyras „Auksinis
ruduo“
KKSC kulkinio šaudymo taurė

2020-11-13

49.

Onuškio krepšinio 3x3 varžybos

2020-11-21

50.

Atviros rajono stalo teniso
pirmenybės
51. Rajono „Kalėdinė krepšinio taurė“
52. Kalėdinė popietė „Aš, šeima,
bendruomenė“
53. Onuškio seniūnijos kalėdinės sporto
varžybos
54. Aukštadvario seniūnijos
naujametinis krepšinio 3x3 turnyras
55. Kalėdinis vaikų krepšinio turnyras

2020-11

2020-12-19
2020-12-19
2020-12-29

KKSC
KKSC,
Rūdiškių SK
Onuškis
Onuškio SK,
KKSC
Aukštadvaris Aukštadvario SK,
KKSC
Trakai
KKSC

9. 2020 M. LIETUVOS MOKYKLŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ TRAKŲ RAJONO

VARŽYBŲ VYKDYMO KALENDORIUS
Eil. Varžybų pavadinimas
Nr.
1. Visų
1
tipų mokyklų tinklinis 2003 m.g.
ir
. jaun (merg.)
2. Visų
2
tipų mokyklų tinklinis 2003 m.g.
ir
. jaun. (bern.)
3. Stalo
1
tenisas 2004 m.g. ir jaun.
(bern.,merg.)
.
4. Krepšinis
3
2004 m.g. ir jaun. (bern.)
.
5. Krepšinis
4
3x3 kaimo vietovių ir visų
tipų
.
mokyklų
6. „Drąsūs,stiprūs,vikrūs“
5
2009 m.g. ir
jaun.
.
7. Badmintonas
Š
(3 bern., 3 merg.)
.
8. „Drąsūs,stiprūs,vikrūs“ kaimo vietovių
2009 m.g. ir jaun.
9. „Drąsūs,stiprūs,vikrūs“
6
kaimo vietovių
2007
.
m.g. ir jaun.
10. Smiginis
7
.
11. Šaškės
8
2009 m.g. ir jaun.
.
12. Šaškės
9
.
13. Virvės
1
traukimas
0
.
14. L.atletikos
1
kroso estafetės 2001-2004
m.g.
2
.
15. L.
1 atletikos trikovė 2009 m.g. ir jaun.
3
.
16. L.atletikos
1
keturkovė 2006 m.g. ir
jaun.
6
.
17. L.atletikos
1
atskiros rungtys
7
.
18. Moksleivių
1
krepšinio lyga
8
.
19. Futbolas
2
5x5 2007 m.g.
0
.
20. K
2 vadratas visų tipų m-klų 2010 m.g. ir

Vykdymo data
2020 01 09
2020 01 16
2020 01 23
2020 02-03
2020 01 14
2020 02 11

Vykdymo vieta
Sen.Trakų A.Stelmachovskio
pagr. m.
Lentvario H. Senkevičiaus
gimnazija
Sen.Trakų A.Stelmachovskio
pagr. m.
Rajonas
Onuškio D. Malinausko
gimnazija
Trakų pradinė mokykla

2020 02 25

Lentvario M. Šimelionio
gimnazija
Onuškio D.Malinausko gimn

2020 03 03

Paluknio „Medeinos“ v.m.

2020 03 12

Lentvario M. Šimelionio
gimnazija.
Lentvario pradinė mokykla

2020 03 05

2020 04 21
2020 04 23
2020 04 24

Lentvario H.Senkevičiaus
gimnazija
Senųjų Trakų A.
Stelmachovskio gimnazija

2020 04 30

Trakai

2020 04 28

Lentvaris

2020 05 06

Trakai

2020 05 14

Trakai

2020 10–12

Rajonas

2020 10

Rūdiškių gimnazija

2020 11

Trakų pradinė mokykla

jaun.
1
.
21. Kvadratas
2
2008 m.g.ir jaun. (bern.)
2
.
22. Kvadratas
2
kaimo vietovių m-klų 2010
m.g.
3 ir jaun.
.
23. Kvadratas
2
2008 m.g. ir jaun. (merg.)
4
.
24. Kvadratas
2
kaimo vietovių m-klų 2008
m.g.
5 ir jaun. (bern.)
.

2020 11

Trakų vidurinė mokykla

2020 11

Onuškio D.Malinausko
gimnazija

2020 11

Lentvario H.Senkevičiaus
gimnazija

2020 11

Onuškio D.Malinausko
gimnazija

Varžybų vykdymo vietos ir laikai gali būti tikslinami atsižvelgus į sporto šakų federacijų, sąjungų,
asociacijų pateiktus tikslius varžybų kalendorius. Planas bus tikslinamas, atsižvelgus į patvirtintą 2020 m.
savivaldybės biudžetą.
___________________________________________________

