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UTENOS DAUGIAFUNKCIO SPORTO CENTRO  

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 METŲ  

ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

ĮVADAS 

 

Utenos daugiafunkcio sporto centro veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos sporto, švietimo ir kitais įstatymais, vaiko teisių konvencija, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

patvirtintais dokumentais, Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais bei 

jų pagrindu parengtais Utenos daugiafunkcio sporto centro nuostatais. 

Šiuo dokumentu buvo siekiama, įvertinus esamą Utenos daugiafunkcio sporto centro (toliau 

UDSC) situaciją, įvardinti pagrindinius tikslus, uždavinius bei priemones, užtikrinančias Centro 

veiklą, bei suformuoti viziją 2017-2019 metams. Šį strateginį planą sudarė trys pagrindinės dalys – 

esamos situacijos įvertinimas, Centro plėtros vizija ir priemonių planas. Didelis dėmesys buvo 

skiriamas esamos sporto situacijos įvertinimui, Centro plėtros vizijai, kaip pagrindui, leidžiančiai, 

tiksliai nurodyti plėtros galimybes. 

Rengiant UDSC 2017-2019 metų strateginį veiklos planą atsižvelgta į: 

• 2011-2020 metų Valstybinę sporto plėtros strategiją; 

• Utenos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto 2013-2017 metų strateginį planą; 

• Utenos rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginį veiklos planą; 

• Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 metų gegužės 28 d. sprendimo TS-130 „Dėl 

strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos patvirtinimo“. 

Strateginis planas buvo sudarytas 2017-2019 metams. Jo tikslas -  tobulinti Centro veiklą, 

sutelkiant visus sportininkus, trenerius, kitus bendruomenės narius, tėvus.   

 

II SKYRIUS 

UDSC PRISTATYMAS 

 

1953 metais Utenoje įkurta viena pirmųjų Lietuvoje vaikų sporto mokykla, vėliau ji buvo 

pavadinta vaikų ir jaunimo sporto mokykla, dar vėliau – vaikų ir jaunių sporto mokykla, o nuo 1992 

m. – kūno kultūros ir sporto centras, nuo 2012 m. – Utenos daugiafunkcis sporto centras (toliau 

UDSC). 

UDSC tikslas – per sportą skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, ieškoti talentingų 

sportininkų, sporto bei medicinos specialistų parengtomis ir praktikoje patvirtintomis priemonėmis, 

rengti juos tinkamai atstovauti Utenos rajonui šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose, tenkinti 

gyventojų kultūrinius poreikius. Tikslas įgyvendinamas vykdant kokybiško švietimo sistemos 

kūrimo ir jaunimo užimtumo programą (Nr. 07).  

UDSC tapo pagrindiniu rajono sportinio darbo organizatoriumi – organizuojamos sporto 

varžybos mokiniams, suaugusiems, vykdomos formalųjį švietimą papildančios sportinio ugdymo 

programos.  

UDSC – svarbiausia Utenos rajono sporto organizacija, kurioje sportinį kelią pradėjo 

dviratininkė Simona Krupeckaitė ir krepšininkas Jonas Valančiūnas. Išauginti Lietuvos čempionai, 

bei Lietuvos rinktinių nariai: dviratininkas Aidis Kruopis, rankininkai Aidenas Malašinskas, 

Giedrius Morkūnas, Dovilė Ilčiukaitė, olimpietė slidininkė Ingrida Ardišauskaitė, Lietuvos 



čempionai plaukikė Agnė Sorakaitė, lengvaatletė Ieva Zarankaitė ir kiti gabūs bei perspektyvūs 

sportininkai. 

Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programas dešimtyje olimpinių sporto šakų lankė 

daugiau kaip 500 sportininkų, kurie galėjo ugdytis šiose sporto šakose: beisbolo, dziudo imtynių, 

dviračių sporto, lengvosios atletikos, krepšinio, plaukimo, rankinio, slidinėjimo, stalo teniso, karate. 

Šalies įvairaus amžiaus ir sporto šakų rinktinių sudėtyse buvo per 40 UDSC auklėtinių. 

Sportininkus treniravo ir įvairaus lygio varžyboms ruošė 23 treneriai, iš jų: 2 – nacionalinės 

kategorijos sporto treneriai, 16 – Lietuvos sporto trenerių, 4 – sporto treneriai, 1 – treneris neįgijęs 

kategorijos.  

Treneriai aktyviai dalyvavo profesiniuose seminaruose, kėlė kvalifikaciją kursuose. UDSC 

sportininkai bei treneriai dalyvavo daugelyje varžybų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, sėkmingai 

atstovavo šaliai bei rajonui Pasaulio, Europos čempionatuose bei tarptautinėse varžybose.  

Kasmet apie 150 UDSC sportininkų tampa Lietuvos įvairaus amžiaus pirmenybių 

nugalėtojais ir prizininkais. 

Kasmet Centre vyksta per 800 renginių, kuriuose dalyvauja per 23000 dalyvių. Plaukimo 

baseine kasmet apsilanko per 33000 lankytojų.  

Sportas yra švietimo dalis, nes ugdomas ne tik meistriškumas, bet ir vaiko, paauglio 

gyvenimo įgūdžiai, ugdoma ištvermė, kantrybė, siekiant rezultato, be abejo tai ir sveikatingumas ir 

užimtumas. Tas indėlis, investuojamas į vaiką, paauglį, jaunuolį – yra labai svarbus ir jis negali būti 

skaičiuojamas jokiais finansiniais vienetais. 

 

  III SKYRIUS 

CENTRO STRATEGIJA 

 

Vizija – išplėtota, moderni Utenos rajono gyventojų poreikius atitinkanti sporto ir kultūros 

infrastruktūra. Centro sportininkams sudarytos sąlygos siekti sportinio meistriškumo, kad jie galėtų 

sėkmingai atstovauti Utenai įvairaus lygio varžybose šalyje ir užsienyje. Rekonstruotos sporto bazės 

ir aikštynai pritraukia sportuoti daugiau bendruomenės narių, skatina organizuoti įvairaus rango 

sporto, sveikatingumo ir kultūros renginius. Uteną reprezentuojančios komandos ir individualių 

sporto šakų atstovai sėkmingai dalyvauja šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose. 

Misija: 

1. Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią Utenos rajono bendruomenę; 

2. Nustatyti vaikų gebėjimus ir juos ugdyti, parengiant didelio meistriškumo sportininkus, 

atstovauti rajonui šalies ir tarptautinio rango varžybose; 

3. Savo įtakos sferoje plėtoti ir organizuoti kūno kultūros bei sportinius renginius, teikti 

metodinę paramą suinteresuotoms struktūroms (organizacijoms); 

4. Gerinti vaikų ir paauglių užimtumą, prisidėti prie nusikaltimų prevencijos; 

5. Analizuoti sporto vystymosi raidos tendencijas ir rajono gyventojų poreikius; 

6. Organizuoti kūno kultūros ir sporto programų vykdymą; 

7. Tenkinti rajono bendruomenės kultūrinius poreikius. 

Strategijos tikslas – tobulinti kūno kultūros ir sporto prieinamumą, didinti kūno kultūros ir 

sporto, kultūros paslaugų sklaidą Utenos rajone, gerinti sporto infrastruktūrą, ugdyti sveiką ir 

fiziškai aktyvią visuomenę, suteikti rajono gyventojams platesnes galimybes tenkinti savo poreikius 

sporto ir sveikatingumo, kultūros srityse, sukurti palankias galimybes talentingiems sportininkams 

siekti sportinio meistriškumo. 

Įgyvendinimo programa – kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo 

programa (Nr. 07). 

UDSC tikslas - per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, sukurti talentingiems 

sportininkams palankiams galimybes siekti sportiško meistriškumo ir tinkamai atstovauti rajoną 

šalies ir kituose tarptautiniuose renginiuose, tobulinti kūno kultūros ir sporto prieinamumą ir 

paslaugų sklaidą Utenos rajone.  

UDSC uždaviniai: 



1. Vykdyti formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programas. 

2. Siekti sportinių rezultatų ir vykdyti sportinę veiklą rajone. 

3. Sudaryti sąlygas Utenos rajono gyventojams užsiimti aktyvia sporto veikla, puoselėti sveiką 

gyvenseną. 

4. Nustatyti UDSC sporto bazių panaudojimo ir plėtros galimybes. 

5. Užtikrinti rajono bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimą, bei paslaugų prieinamumą. 

Prioritetas: 

Užtikrinti perspektyvių sportininkų rengimą ir jų tinkamą atstovavimą Utenos rajonui, šalies ir 

tarptautiniuose renginiuose, ugdyti fiziškai aktyvią rajono bendruomenę. 

 



IV SKYRIUS 

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 

 

1 uždavinys. Vykdyti formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programas. 

 

PRIEMONĖ VYKDYTOJAI REZULTATAS LAIKAS 

1. Atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, 

atrinkti juos į UDSC mokymo grupes. 

UDSC treneriai Atrinkti mokiniai į UDSC mokymo grupes. UDSC lankė:  

2017 m. – 560 mok.; 2018 m. – 610 mok.; 2019 m. – 610 mok. 

2017-2019 m. 

2. Sudaryti sąlygas mokiniams UDSC 

plaukimo baseine mokytis plaukti, 

saugiai elgtis vandenyje. 

UDSC pavaduotojas 

sportui 

Sudarytos sąlygos mokiniams UDSC plaukimo baseine mokytis 

plaukti, saugiai elgtis vandenyje.  

Išmoko plaukti: 

2017 m. – 324 mok.; 2018 m. – 300 mok.; 2019 m. – 410 mok.  

2017-2019 m. 

3. Organizuoti vaikų vasaros poilsį, 

suteikiant galimybę tobulintis 

pasirinktoje sporto šakoje. 

UDSC vadovai Organizuotas vaikų vasaros poilsio stovyklos, suteikta galimybė 

tobulintis pasirinktoje sporto šakoje. 

Stovyklose dalyvavo: 

2017 m. – 200 vaikų; 2018 m. – 200 vaikų; 2019 m. – 200 

vaikų. 

2017-2019 m. 

4. Organizuoti Olimpinės dienos, 

mokinių sporto šventės renginius.  

UDSC pavaduotojas 

sportui, metodininkas 

Buvo organizuoti Olimpinės dienos, mokinių sporto šventės 

renginiai. 

Renginiuose dalyvavo: 

2017 m. – 700 mok.; 2018 m. – 750 mok.; 2019 m. – 750 mok. 

2017-2019 m. 

5. Siekti, kad laisvu nuo pamokų metu 

bendrojo ugdymo mokyklų sporto bazės 

būtų skirtos UDSC treniruotėms. 

UDSC vadovai Laisvu nuo pamokų metu bendrojo ugdymo mokyklų sporto 

bazės skirtos UDSC treniruotėms. 

Bendrojo ugdymo mokyklų sporto bazėse treniravosi: 

2017 m. – 160 sport.; 2018 m. – 160 sport.; 2019 m. – 160 

sportininkas. 

2017-2019 m. 

6. Organizuoti Lietuvos mokyklų 

žaidynių zonines, tarpzonines, finalines 

varžybas 

UDSC pavaduotojas 

sportui, metodininkas, 

sporto vadybininkas 

Buvo organizuotos Lietuvos mokyklų žaidynių zoninės, 

tarpzoninės, finalinės varžybos. 

Varžybose dalyvavo: 

2017 m. – 900 mok.; 2018 m. – 900 mok.; 2019 m. – 900 

mokiniai 

2017-2019 m. 

7. Organizuoti seminarus UDSC 

darbuotojams. 

Dalyvauti organizuojamuose 

UDSC vadovai, 

metodininkas 

UDSC darbuotojai dalyvavo organizuojamuose 

respublikiniuose seminaruose, konferencijose. 

UDSC darbuotojų dalyvavo seminaruose: 

2017-2019 m. 



respublikiniuose seminaruose, 

konferencijose. 

2017 m. – 23, 2018 m.- 23; 2019 m. – 23. 

8. Dalyvauti Utenos rajono savivaldybės 

administracijos rengiamuose 

mokymuose, seminaruose antikorupcijos 

klausimais 

UDSC vadovai 2017-2019 m. per 75 % UDSC darbuotojų dalyvavo 

mokymuose, seminaruose antikorupcijos klausimais 

2017-2019 m. 

9. Organizuoti antikorupcinę akciją, 

skirtą korupcijos prevencijai 

UDSC vadovai 2017-2019 m. po 75 % UDSC darbuotojų dalyvavo  akcijoje 2017-2019 m. 

10. Centro internetinėje svetainėje ir 

centro patalpose sudaryti galimybes 

gyventojams pateikti atsiliepimus apie 

suteiktų paslaugų kokybę, aptarnavimo 

kultūrą bei galimas korupcinio pobūdžio 

apraiškas 

UDSC vadovai 2017-2019 m. sutarytos galimybės internetinėje svetainėje ir 

centro patalpose gyventojams pateikti atsiliepimus apie suteiktų 

paslaugų kokybę, aptarnavimo kultūrą bei galimas korupcinio 

pobūdžio apraiškas 

2017-2019 m. 

 

11. Informuoti bendruomenę apie 

vykdomas antikorupcines priemones 

(skelbiama centro internetinėje 

svetainėje) 

UDSC vadovai 2017-2019 m. informuota bendruomenė apie vykdomas 

antikorupcines priemones (informacija skelbiama centro 

internetinėje svetainėje). 

2017-2019  

 

 

2 uždavinys. Siekti sportinių rezultatų ir vykdyti sportinę veiklą rajone. 

 

PRIEMONĖ VYKDYTOJAI REZULTATAS LAIKAS 

1. Ieškoti talentingų sportininkų. UDSC treneriai UDSC treneriai atrinko perspektyvius sportininkus. 

Atrinkta perspektyvių sportininkų: 

2017 m. – 42 sport.; 2018 m. – 40 sport.; 2019 m. – 40 

sportininkų. 

2017-2019 m. 

2. Dalyvauti pakopėje varžybų sistemoje. UDSC pavaduotojas 

sportui, treneriai 

UDSC sportininkai dalyvavo pakopėje varžybų sistemoje: 

2017 m. – 560 vaikų; 2018 m. – 610 vaikų; 2019 m. – 610 

vaikų. 

 

2017-2019 m. 

3. Sudaryti geras treniruočių ir varžybų 

sąlygas olimpinės pamainos 

kandidatams. 

UDSC vadovai, 

treneriai 

Sudarytos geros treniruočių ir varžybų sąlygos olimpinės 

pamainos kandidatams. 

2017-2019 m. treniruotėse ir varžybose dalyvavo po 4 

kandidatai 

2017-2019 m. 



4. Įgyvendinti didelio meistriškumo 

sportininkų ugdymo programą. 

UDSC vadovai 2017-2019 m. įgyvendinta didelio meistriškumo sportininkų 

ugdymo programa. 

2017-2019 m. 

5. Atnaujinti UDSC sportininkų ir 

trenerių skatinimo sistemą. 

UDSC vadovai 2017-2019 m. buvo parengta ir atnaujinta sportininkų ir trenerių 

skatinimo sistema. 

2017-2019 m. 

6. Dalyvauti olimpinio atžalyno 

varžybose: jaunučių, jaunių ir vilčių 

žaidynėse 

UDSC pavaduotojas 

sportui, treneriai 

2017-2019 m. po 300 sportininkų dalyvavo jaunučių ir vilčių 

žaidynėse 

2017-2019 m. 

7.  Dalyvauti atskirų sporto šakų 

varžybose pagal sporto federacijų 

kalendorinius planus 

UDSC pavaduotojas 

sportui, treneriai 

UDSC sportininkai dalyvavo atskirų sporto šakų varžybose: 

2017 m. – 560 vaikų; 2018 m. – 600 vaikų; 2019 m. – 600 

vaikų. 

2017-2019 m. 

8. Organizuoti tarptautines dviračių 

varžybas treneriui  

M. Veršilai atminti, tarptautines 

plaukimo varžybas „Olimpiečių taurė“, 

tarptautines stalo teniso varžybas 

UDSC vadovai, 

metodininkas 

Kiekvienais metais per 600 vaikų dalyvavo tarptautinėse 

dviračių ir plaukimo, stalo teniso varžybose 

2017-2019 m. 

 

3 uždavinys. Sudaryti sąlygas Utenos rajono gyventojams užsiimti aktyvia sporto veikla, puoselėti sveiką gyvenseną. 

 

PRIEMONĖ VYKDYTOJAI REZULTATAS LAIKAS 

1. Organizuoti seniūnijų sporto žaidynes. UDSC pavaduotojas 

sportui, metodininkas, 

sporto vadybininkas, 

sporto organizatoriai 

Po 300 sportuojančių kiekvienais metais dalyvavo žaidynėse 2017-2019 m. 

2. Organizuoti Utenos rajono 

savivaldybės Mero taurės krepšinio 

varžybas. 

UDSC pavaduotojas 

sportui, metodininkas,  

sporto vadybininkas 

Kiekvienais metais po 300 krepšinio mėgėjų dalyvavo 

varžybose 

2017-2019 m. 

3. Organizuoti I, II, III lygų krepšinio 

varžybas. 

UDSC pavaduotojas 

sportui, metodininkas,  

sporto vadybininkas 

Kiekvienais metais po 350 krepšinio mėgėjų dalyvavo 

organizuotose lygose 

2017-2019 m. 

4. Organizuoti atskirų sporto šakų 

varžybas rajono bendruomenei. 

UDSC pavaduotojas 

sportui, metodininkas,  

sporto vadybininkas 

Kiekvienais metais dalyvavo: stalo teniso – 30, šachmatų – 20, 

šaškių – 16, smiginio – 30 dalyvių 

2017-2019 m. 

5. Organizuoti Utenos miesto 

seniūnaitijų varžybas. 

UDSC pavaduotojas 

sportui, metodininkas,  

Dalyvavo po 50 sporto mėgėjų kiekvienais metais 2017-2019 m. 



sporto vadybininkas 

6. Organizuoti UDSC salės futbolo 

varžybas. 

UDSC pavaduotojas 

sportui, metodininkas,  

sporto vadybininkas 

Po 150 sportininkų dalyvavo varžybose 2017-2019 m. 

7. Organizuoti krepšinio varžybas 3x3, 

skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai. 

UDSC pavaduotojas 

sportui, metodininkas,  

sporto vadybininkas 

280 krepšinio mėgėjų dalyvaudavo varžybose 2017-2019 m.  

8. Organizuoti Utenos rajono tinklinio 

varžybas. 

UDSC pavaduotojas 

sportui, metodininkas,  

sporto vadybininkas 

Dalyvavo per 40 tinklinio mėgėjų 2017-2019 m. 

9. Organizuoti Utenos miesto futbolo 

pirmenybes. 

UDSC pavaduotojas 

sportui, metodininkas,  

sporto vadybininkas 

120 futbolo mėgėjų dalyvavo rengiamose varžybose 2017-2019 m. 

10. Organizuoti sporto savaitę, skirtą 

kūno kultūros ir sporto dienai pažymėti. 

UDSC pavaduotojas 

sportui, metodininkas,  

sporto vadybininkas 

Dalyvavo po 500 sporto mėgėjų įvairiose veiklose 2017-2019 m. 

11. Organizuoti futbolo turnyrą 

Stanislovui Rameliui atminti 

UDSC pavaduotojas 

sportui, metodininkas,  

sporto vadybininkas 

Dalyvavo po 120 futbolo mėgėjų iš Lietuvos ir užsienio 2017-2019 m. 

 

4 uždavinys. Nustatyti UDSC sporto bazių panaudojimo ir plėtros galimybes. 

 

PRIEMONĖ VYKDYTOJAI REZULTATAS LAIKAS 

1. Atnaujinti UDSC transporto parką. UDSC vadovai 2017 m. įsigytas automobilis 2017-2019 m. 

2. Pagal galimybes baigti renovuoti 

plaukimo baseiną (įrengti balkoną, 

sėdimas vietas varžybų dalyviams). 

UDSC vadovai Parengtas projektas 2017-2019 m. 

3. UDSC krepšinio salės šildymo 

sistemos efektyvumo gerinimas, 

panaudojant oro nusodinimo – maišymo 

sistemas 

UDSC vadovai 2017 m. įrengta šildymo sistema 2017-2019 m. 

 

 

 



5 uždavinys. Užtikrinti rajono bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimą, bei paslaugų prieinamumą. 

 

PRIEMONĖ VYKDYTOJAI REZULTATAS LAIKAS 

1. Organizuoti ir vykdyti gyventojų 

laisvalaikio užimtumo renginius 

(sportiniai ir šventiniai renginiai, 

minėjimai, forumai, simpoziumai, 

koncernai, cirko pasirodymai, mugės, 

televizijos transliacijos, filmų, varžybų 

demonstravimas, edukaciniai renginiai ir 

kt.). 

Sporto organizatorius Renginiuose dalyvavo po 20 000 bendruomenės narių 2017-2019 m. 

2. Teikti viešąsias sporto, poilsio ir 

pramogų organizavimo paslaugas. 

UDSC vadovai Teikiamos paslaugos, vadovaujantis Utenos rajono 

savivaldybės tarybos nustatytais įkainiais 

2017-2019 m. 

3. Teikti baseino, treniruoklių salės 

paslaugas gyventojams. 

UDSC pavaduotojas 

sportui. 

Po 33 000 apsilankydavo žmonių baseine ir treniruoklių salėje 2017-2019 m. 

 

IV SKYRIUS 

ASIGNAVIMAI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Finansavimo šaltiniai Asignavimai 

2017 m. 

Iš jų: darbo 

užmokesčiui 

Asignavimai 

2018 m. 

Iš jų: darbo 

užmokesčiui 

Asignavimai 

2019 m. 

Iš jų: darbo 

užmokesčiui 

Iš viso asignavimų 861,1 504,2 852,9 497,1 915,5 655,6 

Valstybės biudžeto lėšos 55,0 44,7 40,3 31,0 40,8 40,1 

Savivaldybės biudžeto lėšos 733,3 431,7 745,2 438,7 805,8 587,1 

Biudžetinių įstaigų pajamos 72,8 27,8 67,4 27,4 68,9 28,4 

 


