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MOLöTŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO

2012-2013 M.M. VEIKLOS PROGRAMA

Mol÷tų rajono kūno kultūros ir sporto centras
Vaikų, jaunimo neformalaus ugdymo biudžetin÷ savivaldyb÷s įstaiga, sudaranti sąlygas
užsiimin÷ti sportu, koordinuojanti kūno kultūros ir sporto veiklą Mol÷tų rajone.
Centre dirba 21 darbuotojas. Pratybas metų eigoje lanko virš 300 mokinių - sportininkų.
(2011 m. gale 335) Jaunuosius sportininkus ugdo 10 trenerių: 1 treneris ekspertas, 1 treneris
metodininkas, 5 vyresnieji treneriai ir trys treneriai. Ugdome penkių sporto šakų sportininkus:
rankininkų – 9, krepšininkų – 5, dziudo imtynininkų – 2, tenisininkų – 2, lengvaatlečių – 1
mokomosios sportininkų grup÷s.
Aštuoni centro treneriai turi aukštąjį kūno kultūros išsilavinimą, 1 - aukštąjį pedagoginį, 1 aukštąjį inžinerinį su pedagoginių – psichologinių žinių kurso baigimo pažym÷jimu. Centre
dirbančių trenerių tikslas - užtikrinti jaunimo užimtumą, reguliariai aktyviai sportuojant pasirinktą
sporto šaką, ieškoti talentingų sportininkų, siekti nuoseklaus talentingų sportininkų meistriškumo
did÷jimo, jų rengimui tikslingai panaudoti vasaros laikotarpį. KKSC treneriai nuolatos dalyvauja
įvairiuose kvalifikacijos k÷limo kursuose, seminaruose rengiamuose rajono Mol÷tų švietimo centro,
įvairių šalies sporto bei švietimo sistemos organizacijų.
Sporto centras vykdo rajono moksleivių olimpinio festivalio varžybas, užtikrina rajono
mokyklų komandų dalyvavimą respublikiniuose renginiuose, organizuoja sportinius renginius bei
šventes rajono moksleiviams. Kartu su rajone veikiančiais sporto klubais ir kitais socialiniais
partneriais organizuoja atskirų sporto šakų varžybas, turnyrus, akcijas. Bendradarbiaudami su
Lietuvos sporto šakų federacijomis, vykdo Lietuvos čempionatus ir moksleivių pirmenybes. KKSC
aukl÷tiniai dalyvauja respublikin÷se, jaunių, jaunučių sporto žaidyn÷se, šalies čempionatuose
įvairiose tarptautin÷se bei respublikin÷se varžybose ir dažnai iškovoja aukštas vietas. Keletas KKSC
aukl÷tinių yra Lietuvos įvairių rinktinių (jaunimo, jaunių) nariai.
Vertinant pra÷jusio laikotarpio 2011 – 2012 mokslo metų veiklos programos įvykdymą,
galima teigti jog daugumą numatytų veiklų buvo s÷kmingai įgyvendinta.
Per 2011/12 mokslo metų sezoną pasiekti rezultatai.
LR sporto mokyklų vaikų – jaunių pirmenyb÷se varž÷si 7 rankininkų komandos. 2011/12
metų sportinį sezoną s÷kmingiausiai baig÷ 2000 m.g. jaunučių komanda, užimta 2-ji vieta ir 2001
m.g. rankininkai mini rankinio vicečempionai. 94 m.g vaikinų krepšininkų komanda s÷kmingai
varž÷si su bendraamžiais MKL „Karūnos“ čempionato ir vietinių „Vilnies“ ir rajono krepšinio
pirmenybių turnyruose, Rytų Aukštaitijos „Utenos m÷sos“ taur÷s turnyre, 96 m.g, jaunučiai
krepšininkai s÷kmingai žaid÷ zonin÷se Lietuvos mokinių olimpinio festivalio varžybose, laim÷jo
pirmąją vietą. 97 m.g. jaunučių komanda varž÷si MKL čempionato 3-čio diviziono varžybose.
Jaunių vaikinų ir merginų krepšinio komandos s÷kmingai dalyvavo Lietuvos mokinių „Manijos“
krepšinio čempionate – pirmosios vietos Utenos apskrityje ir gana s÷kmingas, ypač vaikinų
žaidimas sekančiame etape. Lietuvos jaunučių, jaunių, įvairaus rango varžybose varž÷si teniso,
lengvosios atletikos, dziudo imtynių atstovai. Mūsų jaunieji sportininkai s÷kmingai varž÷si 2011-12
metų VII Lietuvos mokinių olimpinio festivalio varžybose – rajonas 10–ji vieta, Mol÷tų pagrindin÷
mokykla – aukšta 5–ji vieta. Mol÷tų rajonui atstovavo 34 komandos iš 8 mokyklų. 2011 m.
Lietuvos jaunių sporto žaidynių galutin÷je įskaitoje – Mol÷tų rajono sportininkai už÷m÷ 4-ją vietą.
Vasara, rugpjūčio m÷nesį vykd÷me KKSC jaunių rankininkų sportinę poilsio stovyklą
Utenos rajone, Tauragnuose. Stovyklą pavyko surengti sutelkus savivaldyb÷s, sporto centro, t÷velių
l÷šas ir resursus. Stovyklavo 10 sportininkų.
Rajono mokykloms vykdytos olimpinio festivalio sporto žaidyn÷s, kurias sudar÷ 15-os
sporto šakų varžybos. Jose dalyvavo apie 2000 moksleivių iš visų rajono bendrojo lavinimo
mokyklų. 38 mokyklų komandos dalyvavo Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio renginiuose.
Per 2011 metus sporto centras vykd÷ 38 stambesnius sporto renginius, kuriuose dalyvavo
per 2880 dalyvių. Vykdyta m÷g÷jiškų sporto varžybų rajono gyventojams programa.
Sausio m÷nesį kartų su Lietuvos moterų krepšinio lyga s÷kmingai įvykdytas „Žvaigždžių
dienos 2012“ renginys.
Geguž÷s – birželio m÷nesiais KKSC sureng÷ rajono seniūnijų sporto žaidynes: 260 dalyvių,
dalyvavo 11 seniūnijų komandos. Delegavome rajono seniūnijų komandų rinktinę į finalines
varžybas Jonavoje.. Kartu su LMSSC vykdytos Lietuvos jaunučių 2 dienų dviračių plento
lenktyn÷s. S÷kmingai organizuotas bendras su Ukmerg÷s visuomen÷s sveikatos biuru projektas
„Tegu mūsų širdys plaka išvien“ – krepšinio turnyras vaikams Mol÷tuose ir nugal÷tojų išvyka į

Plungę, į finalinį etapą. Tradicinis gatv÷s krepšinio turnyras 3x3 į vieną krepšį – 41 komanda.
Surengtos moterų tinklinio varžybos Mindūnuose Žvejų muziejaus vasaros švent÷s proga. Moterų
paplūdimio tinklinio turnyras kartu su Ambraziškio bendruomene – 5 komandos.
Finansavimas
2011 metams rajono biudžete sporto centro veiklai skirta 610,3 (2010 - 617,4) tūkst.
Lt. finansavimas. 2012 metams skirta - 632,1 tūkst. Lt.
Dalyvavimas projektuose:
Savivaldyb÷s vaikų vasaros poilsiui organizuoti:
- 0,55 tūkst. lt;
MKL Lietuvos mokyklų krepšinio čempionatas „Manija“:
- Krepšinio aprangų 2 komplektai (24 vnt.) + krepšinio kamuoliai(4 vnt.):
LR Sporto r÷mimo fondas:
- 2200,0 Lt. Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių vykdymui.
- 10000,0 Lt. sporto įrangos įsigijimui
Neformaliojo švietimo programoms (4 programos) - 6,3 tūkst. Lt.
KKSC veikloje numatomos tris pagrindin÷s prioritetin÷s veiklos kryptys ir 20122013 m.m. laikotarpiui:
- neformalusis papildomas sportinis mokinių ugdymas;
- bendrojo lavinimo mokyklų mokinių sporto renginių, varžybų organizavimas ir
vykdymas;
- rajono įvairių sporto šakų m÷g÷jų veiklos koordinavimas ir renginių organizavimas.
1. Tikslas

Pl÷toti neformalaus papildomo sportininkų ugdymo sistemą.

Uždaviniai

Veikla (Priemon÷s)

Atsakingi

Užtikrinti
vaikų ir
jaunimo
užimtumo
įvairovę ir
sudaryti sąlygas
saviraiškai

Kvalifikacijos k÷limo renginiai
mokytojams - treneriams,
darbuotojams

G.Keliuotien÷

Mokslo metų veiklos programos
parengimas, aptarimas ir
tvirtinimas

K.Vaicekauskas
G.Keliuotien÷

Ugdymo grupių komplektavimas
programų rengimas, komandų
registravimas pirmenyb÷se,
lygose, turnyruose
Treniruočių – varžybų periodas:

G.Keliuotien÷

G.Keliuotien÷

2012 rugs÷jis
– 2013 liepa

Rankinis :
LR RF 1994/95 m.g. jaunių
pirmenyb÷s
LR RF vyrų pirmenyb÷s
LR 1996/97 m.g. jaunučių
žaidyn÷s vaikinai
LR RF jaunučių pirmenyb÷s
1996/97 m.g. vaikinai
LR RF 1998 m.g. vaikų
pirmenyb÷s berniukai

R.Bimbirien÷

2012 spalis –
2013 kovas

R.Bimbirien÷

2012 rugs÷jis

R.Bimbirien÷

2012 spalis 2013 geguž÷
2012 spalis –
2013 kovas

S.Šanteriovas

Laikas

Rezultatai
(s÷km÷s
kriterijai)
2012 rugs÷jis- Po 2-3
2013 rugpjūtis kvalifikacinius
renginius
darbuotojui
2012 rugs÷jis Parengta,
– spalis
patvirtinta m.m.
veiklos
programa
2012 rugs÷jis 19 sportinių
mokymo grupių

Treniruočių,
ugdymo
steb÷sena
Patekti į
pusfinalį

Dalyvauti
pirmame etape
Patekti į
pusfinalį
Patekti į finalinį
ketvertą

LR RF 1999 m.g. vaikų
pirmenyb÷s berniukai
LR RF 2000 m.g. vaikų
pirmenyb÷s berniukai

S.Šanteriovas

LR RF 2001 m.g. vaikų
pirmenyb÷s berniukai
LR RF 2002 m.g. vaikų mini
rankinio turnyras berniukai
LR jaunučių žaidyn÷s 1996/97
m.g. merginos
LR RF 1996/97 m.g. jaunučių
pirmenyb÷s merginos

Z.Liegien÷

LR RF 1998 m.g. vaikų
pirmenyb÷s mergait÷s
Turnyrai, kontrolin÷s rungtyn÷s
pagal trenerių komandų
parengimo programas
Sportin÷s stovyklos, vasaros
turnyrai, pagal komandų
parengimo programas
Krepšinis :
1994/95 m.g. jaunių MKL
„Manijos“ moksleivių
čempionatas
Rytų aukštaitijos krepšinio
turnyras, rajono turnyrai
1994/96 m.g. vaikinai
1997/98 m.g. vaikinai LT
jaunučių sporto žaidyn÷s
1997 m.g. MKL jaunučių
vaikinų „A“ čempionatas
2000/01 m.g. MKL vaikų
krepšinio čempionatas „Manija“
1994/96 m.g. merginos LT
jaunučių sporto žaidyn÷s
1994/96 m.g merginos, darbas
pagal ugdymo programą,
moksleivių „Manijos“ krepšinio
čempionatas
Krepšininkų vasaros sportin÷s
treniruočių stovyklos,
pramoginiai renginiai(turn.3x3)
Tenisas :
darbas pagal pasirengimo
programą, šalies, apskrities
turnyrai, kontrolin÷s varžybos
LR jaunių žaidyn÷s
LR mokinių OF finalas

2012 spalis –
2013 kovas
2012 spalis –
2013 kovas

Patekti į antrą
etapą
Patekti į finalą
Patekti į finalą

Z.Liegien÷

2012 spalis –
2013 kovas
2013 birželis

R.Bimbirien÷

2012 rugs÷jis

R.Bimbirien÷
S.Šanteriovas

2012 spalis –
2013 kovas

Dalyvauti
pirmame etape
Patekti į antrą
etapą

S.Šanteriovas

2012 spalis –
2013 kovas
2012 rugs÷jis
2013 birželis

Patekti į
pusfinalį
Po 1-2 turnyrus
komandai

S.Šanteriovas

Rankinio treneriai

Rankinio treneriai

2013 birželisrugpjūtis

G.Keliuotien÷

2012 gruodis
2013 kovas

V.Valiukas,
G.Keliuotien÷

2012 spalis
2013 kovas

V.Valiukas

2012 rugpjūtis

V.Valiukas

2012 spalis
2013 geguž÷
2012 spalis
2013 kovas

V.Valiukas
I.Vaicekauskien÷
I.Vaicekauskien÷

Patekti į finalą

Laim÷ti
apskrities
(regiono) etapą
Patekti į finalus

Dalyvauti
pirmame etape
Patekti į antrą
etapą
Dalyvauti
pirmame etape

2012 rugpjūtis Dalyvauti
pirmame etape
2012 rugs÷jis Dalyvauti
2013 geguž÷
apskrities
(regiono) etape

G.Keliuotien÷
V.Valiukas
I.Vaicekauskien÷

2013 birželis
rugpjūtis

A.Š÷ža

2012 rugs÷jis
2013 birželis

A. Š÷ža

2013 geguž÷
birželis

Dalyvauti
finaluose

2012 spalis 2013 birželis

Patekti į finalus

Dziudo imtyn÷s :
SM vaikų, jaunučių pirmenyb÷s, I.Turkovas
I.Šulskyt÷
turnyrai pagal pasirengimo
programą

3-4 stovyklos,
pramoginiai
renginiai
Paruošti turnyrų
prizininkų,
surengti 1-2
turnyrus

LR jaunių žaidyn÷s
Lengvoji atletika :
SM vaikų, jaunučių, jaunių
pirmenyb÷s, „Aukštaitijos
taur÷“, apskrities v-bos pagal
pasirengimo programą,
LR jaunių sporto žaidyn÷s
Projektų rengimas ir vykdymas,
bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais

2. Tikslas

I.Turkovas
I.Šulskyt÷

2013 birželis

S.Bimbiris

2012 rugs÷jis2013 birželis

Užimti
prizininkes
vietas

S.Bimbiris

2013 birželis

K.Vaicekauskas
G.Keliuotien÷
K.Purvys

Visus metus

Patekti į finalinį
etapą
Parengti ir
įgyvendinti 2-3
projektai

Daugiau mokinių įtraukti į sporto sąjūdį.

Uždaviniai

Veikla (Priemon÷s)

Atsakingi

Skatinti mokinių
iniciatyvą
dalyvauti
sportiniame
mokyklos, rajono
gyvenime

Rajono mokinių olimpinio
sporto festivalio priemonių
planavimas, mokyklų paraiškų
rinkimas, apibendrinimas
Rajono mokinių olimpinis
festivalis: sporto šakų varžybos
ir kitos priemon÷s, pagal
nuostatus
Lietuvos moksleivių VIII
olimpinis festivalis

K. Purvys

Kiti projektai mokykloms: MKL
mokyklų čempionatas, „Ežio“
futbolo varžybos
Mažojo futbolo turnyras „Ateik
su draugu“

K.Purvys

K.Purvys

K.Purvys

S.Šanteriovas

Lietuvos sportiškiausių mokyklų K. Purvys
apdovanojimas už 2011/12 m.m.,
pagerbimas LR Seime
LR ir rajono moksleivių
olimpinio sporto festivalio
rezultatų apibendrinimas ir
nugal÷tojų apdovanojimas

3. Tikslas
Uždaviniai

Patekti į finalus

K. Purvys

Laikas
(Data)

Rezultatai
(s÷km÷s
kriterijai)
2012 rugs÷jis Rajono
mokyklos
pateikia
pageidavimus
2012 rugs÷jis Visų rajono b.l.
– 2013 geguž÷ mokyklos
dalyvauja OF
renginiuose
2012 spalis 30 komandų
2013 geguž÷
varžybose,
bendroje įsk.
patekti į
dešimtuką
2013 sausis 4-5 rajono
geguž÷
mokyklos
dalyvauja
2013 geguž÷- Dalyvauja iki
birželis
20 mokinių
komandų
2012 lapkritis Mol÷tų
mokykla
patenka į
dešimtuką
2013 birželis
Patekti į
dešimtuką 3–je
savivaldybių
grup÷je

Pl÷toti sporto paslaugų ir „sporto visiems“ renginių prieinamumą.
Veikla (Priemon÷s)

Atsakingi

Laikas
(Data)

Rezultatai
(s÷km÷s
kriterijai)

Sudominti rajono
visuomenę
įvairia, patrauklia
sporto veikla

Pl÷sti sporto
paslaugų
infrastruktūrą.
išlaikyti sporto
baz÷s objektus
funkcionalius ir
patrauklius
naudojimui

2012 m. 21-asis „Vilnies“
laikraščio taur÷s vyrų krepšinio
turnyras
Mol÷tų SC taur÷s sal÷s futbolo
turnyras
„Mol÷tų SK“ rankinio taur÷s
turnyras rajono pirmenyb÷s
Teniso turnyrai

K. Purvys

Orientavimosi sportas: Mol÷tų
„Klajūno“ taur÷s etapai
B÷gimo m÷g÷jų varžybos
„Suginčiai – 2013“
Rajono vyrų krepšinio
pirmenyb÷s (dvi lygos)
Mokytojų sporto turnyras
rajono mokyklose(3 etapai)
Festivalis „Sportas visiems“
Palangoje
Olimpin÷s dienos renginiai
Vilniuje
VI Lietuvos seniūnijų
sporto žaidyn÷s
Gatv÷s krepšinio turnyras 3x3 į
vieną krepšį
Įvairios akcijos, turnyrai,
varžybos, renginiai su
socialiniais partneriais

A. Kraujalis
K.Purvys
A.Kraujalis
K. Purvys
K. Purvys

Futbolas visiems (2 kartus į
savaitę)vasarą stadionas, žiemą
– sporto sal÷s
Sporto salių funkcionalumo
užtikrinimas

K.Vaicekauskas

S. Šanteriovas
A.Čiža
S.Šanteriovas
R.Bimbirien÷
A. Š÷ža

K. Purvys
I.Vaicekauskien÷
V.Valiukas
K. Purvys
K. Purvys
K. Purvys
K.Vaicekauskas
K.Purvys
G.Keliuotien÷

V.Laurinavičius

2012 spalis –
gruodis

Dalyvauja 15
komandų
40 rungt.
2013 sausis – Dalyvauja 8
kovas
komandos
2013 sausis – Dalyvauja 8
kovas
komandos
2012 rugs÷jis- Dalyvauja 16
2013 birželis
dalyvių
2012 rugs÷jis 5 etapai, 60 –
2013 rugpjūtis 70 dalyvių
2013 sausis
400 dalyvių

2013 sausis –
balandis
2013 balandis
-geguž÷
2013 geguž÷

18 komandų,
60 rungt.
Dalyvauja
20 pedagogų
40 dalyvių

2013 birželis

20 dalyvių

2013 geguž÷ – 11 seniūnijų,
birželis
250 dalyvių
2013 rugpjūtis 40 komandų
2012 rugs÷jis- S÷kmingi
2013 rugpjūtis projektai,
bendradarbiavi
mas
2012 rugs÷jis 20 – 30 futbolo
2013 rugpjūtis m÷g÷jų
2012 rugs÷jis
-2013
rugpjūtis
2012 spalisgruodis

Sportinių grupių aprangos,
inventoriaus įsigijimas

G. Keliuotien÷

Sporto sal÷s, ūkinių patalpų
rekonstrukcija, remontas
Sporto arenos informacin÷s
sistemos tobulinimas

V.Laurinavičius
K.Vaicekauskas
V.Laurinavičius

2012 spalisgruodis
2012 spalisgruodis

Sporto arenos grindų dangos
renovavimas
Sporto sal÷s stogo šiltinimas ir
dangos renovavimas
Sporto arenos sportavimo
saugumo užtikrinimas
Miesto stadiono renovacija
Teniso aikštyno įrengimas

V.Laurinavičius

2013 vasara

V.Laurinavičius

2013 vasara

V.Laurinavičius

2013

K.Vaicekauskas

2013

Pareng÷ direktorius

Sal÷s parengtos
pratyboms,
varžyboms
SC Komandos
aprūpintos varžybų apranga
Įrengta rūbin÷
imtynininkams
Arenoje įrengta
papildoma
švieslent÷(lrsf)
Atnaujinta
grindų danga
Atnaujinta
danga
Padidintas
saugumas
Prad÷tas pirmas
etapas

Kęstutis Vaicekauskas

