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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Kūno kultūros ir sporto populiarumas tarp įvairaus amžiaus žmonių rodo, kad kūno
kultūra ir sportas apima daugelį visuomenės vertybių, nes kūno kultūra – bendrosios kultūros
dalis, neatsiejama nuo visuomenės raidos. Ji daro įtaką pozityvios socializacijos procesui, kuris
plačiąja prasme yra suvokiamas kaip individo ir visuomenės sąveika, padedanti žmogui perimti
elgsenos normas ir dvasines vertybes, o visuomenei - kultūros paveldą.
Kūno kultūra plačiąja prasme – tai ir gyvenimo būdas, ir sveikos gyvensenos samprata, ir
higienos kultūra, ir ugdymosi rezultatas. Žmogus, norintis veikti, kurti materialines ir dvasines
vertybes, visiškai realizuoti savo gebėjimus, turi susiformuoti brandžią kūno kultūrą. Dėl tos
priežasties žmogui, suvokiančiam kūno kultūros svarbą, jos formavimas yra labai reikšmingas.
Kūno kultūra ir sportas tiesiogiai susiję su žmogaus fizine prigimtimi. Ji savo
natūraliomis priemonėmis gali veiksmingai spręsti žmonių sveikatos problemas. Didelis
nuovargis, nervinė įtampa, nemokėjimas tinkamai ir aktyviai ilsėtis pamažu griauna žmogaus
sveikatą.
Mažas vaikas turi įgimtą poreikį judėti, todėl fizinis aktyvumas, kaip visapusiška pasaulio
pažinimo, fizinio ir psichinio tobulinimosi vertybė, yra biologinė mažo vaiko reikmė, kuri užima
svarbią vietą vaiko, mokinio ugdymosi procese. Mokykloje stengiamasi mokinį parengti plėtoti
judesių kultūrą, integruotis į visuomenę, saikingai pagal išgales siekti fizinio pajėgumo,
sveikatos stiprinimo ir mokymosi sėkmės bei išsiugdyti bendruosius gebėjimus.
Kūno kultūra ir sportas – reikšminga ugdymo proceso sudedamoji dalis norint išauginti
darnią ir visavertę asmenybę. Įskiepiję fizinio aktyvumo poreikį vaikystėje, išauginsime sveikus,
fiziškai užsigrūdinusius, pasirengusius gyvenimui jaunuolius. Kūno kultūra ir sportas visiems
turėtų tapti neatsiejama žmogaus gyvenimo dalimi, todėl turi būti skatinama sportinė veikla,
vykdomos vaikų vasaros aktyvaus poilsio programos, plėtojama sporto klubų veikla, taip pat
atrenkami gabūs vaikai, kurie būtų rengiami didžiajam sportui.
Sėkminga kūno kultūros ir sporto plėtra – vienas iš pagrindinių Utenos rajono
savivaldybės administracijos prioritetų, kuriuo siekiama populiarinti sveiką gyvenimo būdą bei
visuomenės aktyvumą. Sporto plėtra rajone turi sudaryti sąlygas kiekvienam, tiek jaunam, tiek
senam, tiek profesionalui, tiek mėgėjui, lygiavertes sąlygas įsitraukti į sportinę veiklą ir būti jos
dalimi. Savivaldybės administracija siekia skirti pakankamą finansavimą sportui, sukurti naują ir
atnaujinti esamą sporto infrastruktūrą, skiriant ypatingą dėmesį švietimo įstaigų sporto bazių
atnaujinimui, sudaryti sąlygas visiems naudotis esamais vidaus ir lauko sporto objektais, skatinti
privatų verslą investuoti į sporto plėtrą rajone bei remti sportininkus ir komandas, garsinančius
Utenos rajoną ir Lietuvą. Tuo tikslu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d.
sprendimu Nr. TS-295 sudaryta laikinoji komisija Utenos rajono savivaldybės kūno kultūros ir
sporto 2013-2017 metų strateginiam planui parengti. Šiuo dokumentu siekiama, įvertintus esamą
kūno kultūros ir sporto situaciją, įvardyti pagrindinius tikslus, uždavinius ir priemones,
užtikrinančius sklandžią sporto plėtrą rajone bei suformuluoti rajono kūno kultūros ir sporto
plėtros viziją. Šį strateginį planą sudaro keturios pagrindinės dalys – esamos situacijos
įvertinimas, sporto plėtros vizija, priemonių planas ir finansavimas. Didelis dėmesys yra
skiriamas esamos sporto situacijos įvertinimui kaip pagrindui, leisiančiam tiksliai nurodyti
plėtros gaires.
Utenos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto 2013-2017 metų strateginis planas
rengiamas atsižvelgiant į:
 Strateginio planavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002

m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d.
nutarimo Nr. 1220 redakcija);
 Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto strategiją 2005-2015 metams;
 2011-2020 metų valstybinę sporto plėtros strategiją;
 Utenos rajono plėtros strateginį planą 2011-2017 metams.
Strategijos tikslas: Didinti kūno kultūros ir sporto paslaugų sklaidą Utenos rajone, gerinti
sporto infrastruktūrą, ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, suteikti rajono gyventojams
platesnes galimybes tenkinti savo poreikius sporto ir sveikatingumo srityse, sukurti palankias
galimybes talentingiems sportininkams siekti sportinio meistriškumo.
Vizija: Išplėtota, moderni Utenos rajono gyventojų poreikius atitinkanti sporto
infrastruktūra, mokinių sveikata, kūno kultūra ir sportas rajono bendrojo ugdymo mokyklose
tampa vienu iš svarbiausių prioritetų, Utenos daugiafunkcio sporto centro sudarytos sąlygos
siekti sportinio meistriškumo mokiniams, kurie sėkmingai atstovauja Uteną įvairaus lygio
varžybose šalyje ir užsienyje, rekonstruotos sporto bazės ir aikštynai pritraukia sportuoti daugiau
bendruomenės narių, iš jų ir neįgaliųjų, skatina organizuoti įvairaus rango sporto ir
sveikatingumo renginius, Uteną reprezentuojančios komandos ir individualių sporto šakų
atstovai sėkmingai dalyvauja šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose.
II. SITUACIJOS ANALIZĖ
Utenos rajono savivaldybė kūno kultūros ir sporto plėtrai skiria didžiulį dėmesį.
Įgyvendinti projektai kuriant ir toliau gerinant rajono sporto infrastruktūrą: baigtas rekonstruoti
plaukimo baseinas, naujai įrengta stalo teniso salė, įrengtas slidinėjimo- dviračių- riedučių 2,5
km ilgio takas Vyžuonos parke, 2009 metais pastatytas Utenos miesto daugiafunkcis sporto
kompleksas, kuris buvo pripažintas geriausiu Lietuvos metų sporto statiniu. Rekonstruotos
Utenos daugiafunkcio sporto centro, Dauniškio gimnazijos, Aukštakalnio, Krašuonos
progimnazijų sporto salės, suremontuota kovos menų bazė Krašuonos progimnazijoje, įrengtos 2
ekstremalaus sporto aikštelės (prie Dauniškio gimnazijos stadiono ir prie Utenos daugiafunkcio
sporto komplekso), universali multifunkcė lauko sporto aikštelė prie Daugiafunkcio sporto
komplekso ir universali žiemos - vasaros sporto aikštelė, rekonstruojamas europinius standartus
atitinkantis Utenos hipodromas, įrengtos dirbtinės dangos universalios sporto aikštelės
Užpaliuose ir Sudeikiuose, rekonstruotas Dauniškio gimnazijos stadionas, baigiama „Utenio“
stadiono rekonstrukcija. Utena turi vienintelę Baltijos šalyse Europos standartus atitinkančią
beisbolo aikštę.
Utenos rajone įregistruoti 37 sporto klubai pagal sporto šakas ir veiklos pobūdį. Klubuose
sportuoja per 1100 narių. Utenos daugiafunkciame sporto centre ir sporto klubuose (asociacijose)
plėtojamos 24 sporto šakos: aerobika, automobilių sportas, aviamodeliavimo sportas, beisbolas,
boksas, dviračių sportas, dziudo imtynės, futbolas, krepšinis, ledo ritulys, kultūrizmas, lengvoji
atletika, motociklų sportas, plaukimas, orientavimosi sportas ir turizmas, rankinis, rytų kovos
menai, sportinė žūklė, stalo tenisas, slidinėjimas, šachmatai, šaudymas iš lanko, tenisas, žirginis
sportas.
1. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KŪNO KULTŪRA
Utenos mieste yra 8 ikimokyklinio ugdymo mokyklos, visose kaimo bendrojo ugdymo
mokyklose ugdomi ir ikimokyklinio amžiaus vaikai.
Vaikų darželis - pirmoji vaiko kūno kultūros mokykla, durys į sveiką, kūrybingą
gyvenimą. Utenos rajono ikimokyklinio amžiaus vaikams sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas
vykdomas nuosekliai, atsižvelgiant į vaiko amžių, individualias savybes. Ugdytiniai kiekvieną
dieną darydami rytinę mankštą, atlikdami sveikatą stiprinančius pratimus, įpranta sistemingai
mankštinti kūną, patiria fizinių pratimų emocinį džiaugsmą. Lopšelyje - darželyje vaikas

susipažįsta su higienos reikalavimais, įgyja elementarius higienos įgūdžius, išmoksta saugoti
sveikatą. Visos ikimokyklinio ugdymo mokyklos dalyvauja šalies projektuose „Vaisių vartojimo
skatinimas mokyklose“ bei „Pienas vaikams“.
Vaikų fiziniam aktyvumui skatinti naudojamos mokyklose esančios salės, kuriose pagal
grafiką vyksta kūno kultūros užsiėmimai. Vaikai žaidžia su kamuoliais, lankais, kėgliais,
šokdynėmis ir kt. Mokyklos – darželio „Varpelis“, lopšelių – darželių „Šaltinėlis“ ir „Gandrelis“
vaikai dalyvauja Lietuvos futbolo federacijos projekte „Futboliukas“. Dalyvaudamos projekte,
mokyklos gavo specialaus inventoriaus (vartus, kamuolius, aprangą, stovelius ir kt.), reikalingo
žaidžiant „futboliuką“.
Darželių teritorijose įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, kuriose vaikai žaidžia judriuosius
žaidimus, laipioja laipynėmis, supasi, žaidžia smėlio dėžėse. Mieste įrengti parkai vaikams
pasivaikščioti. Mokykla - darželis „Varpelis“, lopšeliai – darželiai „Saulutė“ ir „Gandrelis“ turi
galimybę naudotis „Vyžuonos“ ir Dauniškio parkų erdvėmis, kurias išnaudoja vaikų fiziniam
aktyvumui skatinti. Lopšelio – darželio „Voveraitė“ kieme, panaudojant ES fondo lėšas, įrengta
puiki žaidimų aikštelė, vaikai dažnai vyksta pasivaikščioti į „Vyžuonos“ ir Dauniškio parkus. Šį
parką pamėgo ir lopšelio – darželio „Želmenėlis“ vaikai. Lopšelio – darželio „Pasaka“ auklėtojos
vaikus veda pasivaikščioti „Vyžuonos“ parko takeliais. „Eglutės“ vaikai pasivaikščiojimo metu
mokosi važiuoti dviratukais, paspirtukais, žaisti miestučius, mokosi krepšinio elementų.
Žiemą darželinukai važinėjasi rogutėmis, slidinėja.
Lopšelio – darželio „Gandrelis“ kineziterapijos – masažo kabinete teikiama individuali
pagalba specialiųjų poreikių vaikams, vyksta individualios konsultacijos tėvams apie veiklos
tęstinumą namuose.
Ikimokyklinio ugdymo mokyklos palaiko glaudžius ryšius tarpusavyje ir su
progimnazijomis ar gimnazijomis. Gražūs santykiai susiklostė tarp „Eglutės“, „Šaltinėlio“ ir
„Voveraitės“ lopšelių darželių – vyksta bendri renginiai, propaguojantys sveiką gyvenseną.
„Saulutės“ vaikai turi galimybę sportuoti Dauniškio gimnazijos sporto salėje, „Želmenėlio“ –
Vyturių ir Krašuonos progimnazijų salėse, „Šaltinėlio“ – Krašuonos progimnazijos salėje.
„Voveraitės“ ir „Pasakos“ darželinukai sportuoja Utenos daugiafunkcio sporto komplekso sporto
salėje.
Kaimo ikimokyklinio amžiaus vaikai naudojasi mokyklų sporto salėmis ir stadionais.
Vaiko požiūris į save ir noras būti sveikam priklauso ne tik nuo pedagogų, bet ir tėvų. Šio
amžiaus vaikams labai svarbus tėvų pavyzdys, jų požiūris į sveiką gyvenimo būdą. Utenos
rajono ikimokyklinio ugdymo mokyklose stengiamasi stiprinti šeimos, pedagogų ir
bendruomenės teigiamą požiūrį į kūno kultūros svarbą vaikų sveikatai, ugdymo kokybei gerinti.
Išvados: Rajono ikimokyklinio ugdymo mokyklose sudarytos tinkamos aplinkos,
tenkinančios vaikų poreikį judėti, stimuliuojančios fizinį aktyvumą - tai sporto salės su įvairiu,
standartus atitinkančiu sportiniu inventoriumi, darželių teritorijose įrengtos vaikų žaidimų
aikštelės, kuriose vaikai žaidžia judriuosius žaidimus, laipioja, supasi, žaidžia smėlio dėžėse.
Grupėse sukurta aplinka leidžia vaikams rinktis veiklos pobūdį. Vaikų poilsiui pasivaikščiojimų
metu sąlygos yra palankios. Žaidybinio pobūdžio pratybos teikia vaikams džiaugsmo, žadina
smagią, žvalią nuotaiką, organizuojami sveikos ir saugios gyvensenos renginiai, skatinamas tėvų
aktyvumas dalyvauti bendrai organizuojamuose sveikatinimo renginiuose.
2. KŪNO KULTŪRA BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRADINĖSE KLASĖSE
Utenos mieste yra 2 mokyklos – vaikų darželiai, 2 pradinės mokyklos, 3 progimnazijose
mokosi pradinių klasių mokiniai. Visose kaimo bendrojo ugdymo mokyklose mokosi pradinių
klasių mokiniai.
Pradinėse klasėse mokiniai labai imlūs, judrūs, norintys pažinti pasaulį ir save, todėl šiuo
amžiaus tarpsniu sudaromos sąlygos vaikui patirti judėjimo džiaugsmą, skatinami būti fiziškai
aktyviais. Kiekvienam žmogui būdingi savi brandos tempai, todėl to paties amžiaus vaikai
skiriasi savo biologiniu amžiumi, kuris charakterizuoja organizmo brandos laipsnį. Augimo ir
brandos tempai laiko atžvilgiu yra nevienodi, o motorikos struktūra bei funkcijos viena kitos

atžvilgiu taip pat subręsta skirtingu laiku, todėl kūno kultūros pamokose taikomos
diferencijuotos užduotys. Bręstant motorikai didėja vaiko greitumas, jėga, ištvermė, tikslumas,
koordinacija ir gebėjimas greitai priimti sprendimus.
Augimo bei brandos metu vaiko organizmas negali pakelti intensyvių fizinių krūvių,
todėl mokytojai taiko vaiko galias atitinkantį fizinį krūvį. Pradinėse klasėse svarbu ne tik
išmokyti judesių, bet ir sudaryti sąlygas vaiko prigimčiai artima fizine veikla išreikšti savo
individualumą, saviraišką, ugdytis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, puoselėti
olimpines sporto vertybes, tautinę savigarbą, patriotizmą, pilietiškumą. Kūno kultūra pradinėse
klasėse teikia galimybę patirti išlavinto, stipraus, sveiko kūno ir grakščių judesių vertę bei
ugdytis fizinę ir dvasinę ištvermę, stiprinti valią, ryžtą, patirti judėjimo džiaugsmą.
2012 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, Utenos rajono pradinėse klasėse mokėsi 1296 mokiniai
(1056 – mieste, 240 – kaime). Pradinių klasių mokiniams kūno kultūros pamokos
organizuojamos gryname ore, o esant nepalankioms oro sąlygoms – sporto salėse. Utenos
mokyklos – vaikų darželiai „Eglutė“, „Varpelis“ , Aukštakalnio, „Žiburio“ pradinės mokyklos ir
Rapolo Šaltenio progimnazija neturi tinkamų sporto salių, todėl joms sudarytos sąlygos kūno
kultūros pamokas organizuoti Utenos daugiafunkcio sporto komplekso treniruočių salėje (K.
Donelaičio g. 38).
Vykdant olimpinio ugdymo programą Utenoje organizuojamos pradinių klasių mokinių
„Mažosios olimpinės žaidynės“. Renginio tikslas – plėtoti kūno kultūros ir sporto masiškumą,
skleisti olimpinio judėjimo idėjas, skatinti mokinius sistemingai mankštintis, stiprinti sveikatą,
mokyti tolerancijos bei pagarbos varžovui, gerinti mokinių užimtumą po pamokų. Varžybų
programą sudaro populiarios pradinių klasių mokinių tarpe sporto šakos: kvadratas, estafetės,
plaukimas, futbolas, krepšinis, beisbolas, lengvoji atletika. Renginyje dalyvauja pradinių klasių
mokiniai - vieni rungtyniauja, kiti „serga“ už savas komandas. Varžybos vyksta visus mokslo
metus, o finalinė šventė organizuojama gegužės mėnesį. Šventėje dalyvauja apie 600 mokinių.
Vykdant mokymo plaukti programą, 3 klasių mokiniams organizuojamos plaukimo
pamokos Utenos daugiafunkcio sporto centro plaukimo baseine. Mokiniai, išmokę plaukti ir
išlaikę normatyvinius reikalavimus, gauna pažymėjimus. 2010 m. išmokytas plaukti 31 mokinys,
2011 m. - 131, o 2012 m. - 246. Kiekvienų metų gegužės mėnesį vykdomos pradinių klasių
mokinių plaukimo varžybos „Moku plaukti“. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Utenos
daugiafunkcio sporto centro diplomais.
Išvados: Pradinių klasių mokiniams rajone sudarytos tinkamos sąlygos saviraiškai per
kūno kultūros pamokas. Visiems pradinių klasių mokiniams kūno kultūros užsiėmimai vyksta 3
kartus per savaitę. Šiltuoju metų laiku vaikai sportuoja stadionuose (aikštelėse), esančiuose prie
mokyklų, o šaltuoju – sporto salėse. Miesto mokyklų mokiniams sudarytos sąlygos kūno
kultūros užsiėmimus organizuoti Utenos daugiafunkcio sporto komplekso mažojoje salėje.
Miesto mokyklų ir Vyžuonų pagrindinės mokyklos 3 klasių mokiniams užsiėmimai
vyksta Utenos daugiafunkcio sporto centro plaukimo baseine. Pamokas padeda organizuoti
UDSC plaukimo instruktorius.
Mokiniams sudarytos sąlygos sportuoti ir po pamokų. Visus mokslo metus vyksta
varžybos tarp mokyklų („Mažosios olimpinės žaidynės“), mokyklose organizuojami
sveikatingumo renginiai, kuriuose dalyvauja ir mokinių tėvai.
Vadovaudamosi Lietuvos kūno kultūros ženklo programos „Augti ir stiprėti“ reglamentu,
Utenos „Žiburio“ pradinė mokykla ir Krašuonos progimnazija organizuoja mokinių programos
„Augti ir stiprėti“ I ir II grupės normatyvų laikymą. „Augti ir stiprėti“ programos tikslas – siekti,
kad vaikas nuolat tobulėtų tiek fiziškai, tiek dvasiškai, kad būtų ugdoma mergaičių ir berniukų
savigarba, asmeninė kūno kultūra, poreikis sportuoti, stiprinti sveikatą.
Pradinių klasių mokiniai gali lavintis Utenos daugiafunkcio sporto centro mokymo
grupėse.
Pradinių klasių mokinių, lankančių treniruotes Utenos daugiafunkciame sporto centre,
skaičius
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3. KŪNO KULTŪRA PAGRINDINĖSE MOKYKLOSE (PROGIMNAZIJOSE)
Utenos rajone yra 4 progimnazijos, 5 pagrindinės mokyklos, Užpalių gimnazija, Jaunimo
mokykla ir Utenos specialioji mokykla – daugiafunkcis centras. 2012 m. rugsėjo 1 d.
duomenimis jose mokosi 1777 mokiniai (1487 – mieste ir 290 – kaime). Rekonstruotos
Aukštakalnio ir Krašuonos progimnazijų sporto salės, higieninius reikalavimus atitinka ir
Vyturių progimnazijos sporto salė. Šių mokyklų patalpose yra ir daugiau sporto salių
(treniruoklių, aerobikos, Krašuonos progimnazijoje – stalo teniso ir imtynių). Visose bendrojo
ugdymo mokyklose sudarytos geros sąlygos sportuoti vidaus sporto bazėse šaltuoju metų laiku.
Prie Rapolo Šaltenio progimnazijos nėra sporto salės, todėl jos mokiniams suteikta galimybė
kūno kultūros pamokas organizuoti Utenos daugiafunkciame sporto centre (J. Basanavičiaus g.
56). Esant palankioms oro sąlygoms mokiniai sportuoja prie mokyklų esančiose lauko sporto
bazėse, nors jų būklė tik patenkinama, o Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos stadionui
reikalinga rekonstrukcija. Jaunimo mokyklos mokiniai sportuoja Vyturių progimnazijos
stadione. Visose kaimo pagrindinėse mokyklose yra sporto salės. Prie mokyklų esančių stadionų
būklė patenkinama (Saldutiškio pagrindinė mokykla stadiono neturi – yra tik krepšinio aikštelė)
Žymiai pagerėjo sportavimo sąlygos Sudeikiuose, nes Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir
sporto departamento ir Utenos rajono savivaldybės lėšomis įrengta universalia dirbtinės dangos
sporto aikštele gali naudotis ne tik mokyklos mokiniai, Sudeikių bendruomenės nariai, bet ir prie
Alaušo ežero atvykę poilsiautojai.
Utenos specialioji mokykla – daugiafunkcis centras naudojasi kineziterapijos ir kūno
kultūros pamokoms organizuoti pritaikytomis patalpomis. Jos aprūpintos šiuolaikine įranga,
prietaisais, treniruokliais, inventoriumi ir atitinka saugos reikalavimus. Mokyklos stadionas
naudoti netinkamas. Centro mokiniai šiltuoju metų laiku naudojasi „Saulės“ gimnazijos stadionu,
kuriam reikalinga rekonstrukcija.
Nuo 2010 m. centro sportininkai Lietuvos rinktinės sudėtyje dalyvavo Pasaulio ir
Europos specialiosiose vasaros ir žiemos olimpinėse žaidynėse Lenkijoje, Graikijoje, Rusijoje ir
Pietų Korėjoje slidinėjimo, sniegbridžių ir lengvosios atletikos varžybose, kuriose iškovojo visų
spalvų medalius, o 7 iš jų tapo Pasaulio ir 12 Europos specialiosios olimpiados čempionais. Tai
didelis centro direktoriaus Zenono Misiūno nuopelnas.
Progimnazijų ir pagrindinių mokyklų 5 klasėse kūno kultūros pamokos vyksta 3
kartus per savaitę, kitose klasėse – po 2 kartus.
Kūno kultūros ugdymas pagrindinėje mokykloje (progimnazijoje) tampa tikslingu,
reikšmingu mokiniui procesu, glaudžiai siejamu su bendrąja kultūra. Kūno kultūra apima
emocinę-psichologinę, judėjimo ir pažinimo sritis, ugdo ne tik judesių kultūrą ir bendrąsias
žmogaus vertybes, bet ir pilietinę-socialinę, verslumo, skaitmeninio raštingumo kompetencijas,
gyvenimo įgūdžius. Ugdant bendruosius ir specialiuosius judėjimo, sveikatos stiprinimo ir
tausojimo gebėjimus daugėja galimybių reikštis asmens fiziniam ir kūrybiniam aktyvumui bei
individualumui.
Paauglystės laikotarpiu mokyklose lavinami adaptaciniai ir socialiniai mokinių
gebėjimai, ugdomi fizinės saviraiškos ir judėjimo poreikiai. Kūno kultūra yra ta sritis, kurioje į
šią veiklą linkę mokiniai dažniausiai patiria mokymosi sėkmę. Mokiniai tampa kūrybiškesni,
greičiau išvysta savo veiklos rezultatą ir suvokia jo prasmingumą.
Darbas pagal bendrąją kūno kultūros programą didina mokinių pasitikėjimą savimi,
skiepija fizinio aktyvumo poreikį, nusiteikimą ieškoti, bandyti ir rasti fizinio ugdymosi įvairovę,
skatina mokinius būti fiziškai aktyviais ne tik per kūno kultūros pamokas mokykloje,
laisvalaikiu, bet ir baigus mokyklą, visą gyvenimą.

Mokiniams sudarytos sąlygos sportuoti ir po pamokų. Visus mokslo metus vyksta 14
sporto šakų varžybos atskirai tarp kaimo ir miesto mokyklų Utenos daugiafunkcio sporto centro
taurėms laimėti, o nugalėtojai dalyvauja Lietuvos mokinių olimpinio festivalio žaidynėse,
mokyklose organizuojami sveikatingumo renginiai, tarpklasinės sporto varžybos, mokslo metų
pabaigoje – sporto šventės.
Progimnazijų ir pagrindinių mokyklų mokiniai savo fizinę saviraišką gali realizuoti
Utenos daugiafunkcio sporto centro mokomosiose grupėse (11 sporto šakų) bei klubinėje
veikloje.
Utenos rajone bendrojo ugdymo mokyklų vadovų dėmesys kūno kultūrai po pamokų yra
skirtingas, kai kuriose mokyklose mažai sportinės krypties būrelių arba jų veikla neefektyvi.
Sportinės krypties neformaliojo švietimo situacija Utenos rajono pagrindinėse mokyklose
(progimnazijose)
Ugdymo įstaigos pavadinimas
Užpalių gimnazijos 5-8 klasės
Rapolo Šaltenio progimnazija
Vyturių progimnazija
Aukštakalnio progimnazija
Krašuonos progimnazija
Jaunimo mokykla
Leliūnų pagrindinė mokykla
Saldutiškio pagrindinė mokykla
Vyžuonų pagrindinė mokykla
Daugailių pagrindinė mokykla
Sudeikių pagrindinė mokykla

Valandų skaičius
1
3
6
4
2
2
2
1
3
2

Išvados: Progimnazijų ir pagrindinių mokyklų mokiniams rajone sudarytos tinkamos
sąlygos saviraiškai, asmens fiziniam ir kūrybiniam aktyvumui bei individualumui ugdytis per
kūno kultūrą ir sportą. Mokyklose kūno kultūros užsiėmimai 3 kartus per savaitę vyksta tik 5
klasių mokiniams. Šiltuoju metų laiku vaikai sportuoja stadionuose (aikštelėse), esančiuose prie
mokyklų, o šaltuoju – sporto salėse. Rapolo Šaltenio progimnazijoje sporto salės nėra, todėl jos
mokiniams suteikta galimybė kūno kultūros pamokas organizuoti Utenos daugiafunkciame
sporto centre. Rapolo Šaltenio progimnazijos ir Utenos specialiosios mokyklos – daugiafunkcio
centro stadionų būklė nepatenkinama, Jaunimo mokyklos mokiniai šiltuoju metų laiku sportuoja
Vyturių progimnazijos stadione.
Laisvu nuo pamokų metu miesto mokyklų sporto salėse sportuoja Utenos daugiafunkcio
sporto centro sportininkai, o kaime – bendruomenių nariai.
Mokyklose dirba mokytojai, turintys aukštąjį išsilavinimą ir kūno kultūros mokytojo
kvalifikaciją. Mokyklos inventoriumi apsirūpinę.
4. KŪNO KULTŪRA GIMNAZIJOSE
Utenos rajone yra keturios gimnazijos (3- mieste ir 1- kaime). Jose mokosi 1783 mokiniai
(1699 – mieste ir 84 – Užpalių gimnazijos 9-12 klasėse). Gimnazijų vidaus sporto bazė gera.
Visos miesto gimnazijų sporto salės rekonstruotos, Užpalių gimnazijos - suremontuota.
Baigiamas rekonstruoti Dauniškio gimnazijos stadionas su dirbtine danga, geros būklės yra
Adolfo Šapokos ir Užpalių gimnazijų stadionai. Užpaliuose įrengta universali dirbtinės dangos
sporto aikštelė. „Saulės“ gimnazijos stadiono būklė nepatenkinama.
Gimnazijoje mokiniai tobulina pagrindinėje mokykloje įgytus judėjimo įgūdžius ir gerina
teorines žinias. Vidurinės mokyklos antros pakopos programoje pateikiami sudėtingesni ir
integruoti judėjimo būdai, ugdantys individualiuosius ir komandinius judėjimo įgūdžius,

skatinantys asmeninį kūrybingumą, savarankišką veiklą, kritinį mąstymą. Mokiniams suteikiama
pasirinkimo laisvė ir galimybė rinktis fizinę veiklą, atitinkančią jo poreikius, pomėgius, fizinį
parengtumą ir sveikatą.
Kūno kultūros pamokų veiksmingumas labai priklauso nuo tinkamo mokinių veiklos
organizavimo. Mokinių veiklos organizavimo būdai kūno kultūros pamokose apima mokinių
veiklos valdymo metodus, darbo formas (mokinių paskirstymo fiziniams pratimams atlikti
būdus) ir darbo tvarkos metodus (fizinių pratimų atlikimo eigą). Siekdami ugdymo kokybės
mokytojai pratimus rodo patys, įpareigoja tai atlikti mokinius arba naudoja vaizdinę medžiagą.
Gimnazijose labai svarbią vietą užima neformali kūno kultūros ir sporto veikla.
Užpaliuose veikia stalo teniso klubas „Perkūnas“, kurio nariai aktyviai dalyvauja rajono ir šalies
varžybose, krepšinio komanda sėkmingai žaidžia Lietuvos mažųjų mietelio lygoje, seniūnijų
žaidynėse bei krepšinio turnyre mero taurei laimėti. Gimnazijos šauliai nuolatiniai „Gyvybės ir
mirties“ kelio Vilniuje bei bėgimo aplink Želvos ežerą, skirto Sausio 13 d. aukoms atminti,
dalyviai.
Adolfo Šapokos gimnazijoje organizuojami tradiciniai renginiai: Kalėdinė krepšinio
šventė, kurioje dalyvauja mokiniai, mokytojai ir tėvai, organizuojamos aerobikos šventės,
sveikatingumo, Olimpinės dienos renginiai. Gimnazijoje įkurta krepšinio lyga, kurios rėmėjai yra
Utenos rajono savivaldybė ir „Juventus“ krepšinio klubas. Mokykla dalyvauja šalies projekte
„Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“, sėkmingai veikia sveikatingumo
klubas. Gimnazija dalyvauja bendruose projektuose sporto srityje su rajono ir šalies
mokyklomis: Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus, Rokiškio Romuvos gimnazijomis,
Utenos Aukštakalnio progimnazija, Utenos spec. mokykla – daugiafunkciu centru, Utenos krašto
žmonių su negalia organizacijomis ir kt.
d
Dauniškio gimnazijoje A lygiu mokosi IV klasės mokiniai, kuriems skirta 4 kūno
kultūros pamokos per savaitę, mokykloje veikia neformaliojo švietimo krepšinio, futbolo,
tinklinio, atletinės gimnastikos būreliai. Mokykloje organizuojamos įvairių sporto šakų varžybos
tarp klasių, sveikalingumo renginiai, Olimpinės dienos šventės.
„Saulės“ gimnazijos gimnazistai savo sportinius gebėjimus gali realizuoti krepšinio,
tinklinio, beisbolo užsiėmimų metu, mokiniai, kartu su tėvais rungtyniauja kvadrato, krepšinio
aikštelėse, organizuojami sveikatingumo renginiai, sporto šventės. Gimnazijoje mokėsi
krepšininkas J. Valančiūnas, todėl kiekvienais metais vyksta jo vardo krepšinio turnyras,
kuriame dalyvauja ir žymus sportininkas. Vykdomos draugiškos krepšinio varžybos su Molėtų,
Kupiškio komandomis, dalyvaujama Kauno krepšinio lygos organizuojamame šalies vidurinių
mokyklų ir gimnazijų krepšinio turnyre.
Utenos daugiafunkcio sporto centro ir Utenos rajono savivaldybės administracijos
iniciatyva 2013 m. vasario mėn. buvo organizuojama Utenos miesto gimnazijų sporto šventė.
Šventės tikslas – per sportą aktyvinti gimnazijų bendruomenes. Gimnazistai dalyvavo
konkursuose, varžybose, linksmosiose estafetėse. Varžėsi ir gimnazijų vadovai bei mokytojai.
Išvados: Gimnazijose judėjimo poreikis realizuojamas tiek per kūno kultūros pamokas,
tiek per įvairias papildomam ugdymui skirtas neformalias kūno kultūros pratybas, sporto,
turizmo renginius. Siekiama, kad visas mokyklos gyvenimas, popamokinė bei užmokyklinė
veikla sudarytų kuo daugiau progų fiziniam bei kūrybiniam mokinio aktyvumui reikštis.
Gimnazijų mokiniams rajone sudarytos tinkamos sąlygos saviraiškai per kūno kultūrą ir sportą.
Šiltuoju metų laiku vaikai sportuoja stadionuose (aikštelėse), esančiuose prie mokyklų, o šaltuoju
– sporto salėse. Vidaus ir lauko sporto bazės (išskyrus „Saulės“ gimnazijos stadioną) atitinka
higieninius reikalavimus ir yra tinkamos kūno kultūros ir sporto veiklai vykdyti.
Vadovaudamosi Lietuvos kūno kultūros ženklo programos „Vis tobulėti“ reglamentu,
Utenos „Saulės“, Dauniškio ir Adolfo Šapokos gimnazijos organizuoja mokinių programos „Vis
tobulėti“ normatyvų laikymą. Programos paskirtis – skatinti jaunimą domėtis savo fiziniu
pajėgumu, ugdyti asmeninę kūno kultūrą. Taškus mokiniai gauna tuomet, kai įvykdo fizinius
testus ir žinių testą, taigi jie turi būti ne tik gerai fiziškai pasirengę, bet ir žinoti su sportu
susijusią informaciją.

Gimnazijų mokiniai savo fizinę saviraišką gali realizuoti Utenos daugiafunkcio sporto
centro mokomosiose grupėse (11 sporto šakų) bei klubinėje veikloje.
Laisvu nuo pamokų metu miesto mokyklų sporto salėse ir Dauniškio bei Adolfo Šapokos
stadionuose sportuoja Utenos daugiafunkcio sporto centro sportininkai, o Užpaliuose –
bendruomenės nariai.
Gimnazijose dirba mokytojai, turintys aukštąjį išsilavinimą ir kūno kultūros mokytojo
kvalifikaciją. Mokyklos inventoriumi apsirūpinę.
5. UTENOS DAUGIAFUNKCIS SPORTO CENTRAS
Utenos daugiafunkcis sporto centras – svarbiausia Utenos rajono sporto organizacija,
kurios tikslas – per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų,
sporto bei medicinos specialistų parengtomis ir praktikoje patvirtintomis priemonėmis rengti
juos tinkamai atstovauti rajoną tiek atskirų sporto šakų įvairaus lygio varžybose, tiek
kompleksiniuose sporto renginiuose, tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius.
Utenos daugiafunkcio sporto centro mokomąsias grupes lanko 839 sportininkai, kurie
gali ugdytis vienuolikoje sporto šakų (beisbolo, dziudo imtynių, dviračių sporto, futbolo,
lengvosios atletikos, krepšinio, plaukimo, rankinio, slidinėjimo, stalo teniso, bokso). Šalies
įvairaus amžiaus ir sporto šakų rinktinių sudėtyse yra 28 Utenos daugiafunkcio sporto centro
auklėtiniai. Sportininkus treniruoja ir įvairaus lygio varžyboms ruošia 27 treneriai, iš jų: 1 –
tarptautinės kategorijos sporto treneris, 3- nacionalinės kategorijos sporto treneriai, 11- Lietuvos
sporto trenerių, 10 – sporto trenerių, 2 treneriai neįgiję kategorijos.
Treneriai aktyviai dalyvauja profesiniuose seminaruose, kelia kvalifikaciją kursuose.
Utenos daugiafunkcio sporto centro sportininkai bei treneriai dalyvavo daugelyje varžybų ne tik
Lietuvoje, bet ir užsienyje, sėkmingai atstovavo šalį bei rajoną Pasaulio, Europos čempionatuose
bei tarptautinėse varžybose. Ypač išskirtiniai pasiekimai: krepšininko J. Valančiūno Pasaulio
jaunimo čempiono aukso medalis, dviratininkės S. Krupeckaitės Pasaulio čempionato sidabro
medalis, plaukikės L. Pleskytės pasiekimai Europos taurės varžybose, dviratininkų A. Kruopio,
E. Juodvalkio pergalės tarptautinėse dviračių sporto varžybose, lengvaatletės I.Zarankaitės geras
pasirodymas Europos olimpiniame festivalyje.
Kasmet per 180 UDSC sportininkų tampa Lietuvos įvairaus amžiaus pirmenybių
nugalėtojais ir prizininkais.
Utenos daugiafunkciame sporto centre plėtojamų sporto šakų apžvalga
Veiklos sritys
I. Sporto
šakos
Beisbolas

Boksas

Esama situacija
Šiltuoju metų laiku treniruotės ir varžybos
vyksta beisbolo aikštelėje, kuri yra
rekonstruotame Utenos hipodrome, o šaltuoju
metų laiku – AB „Utenos trikotažas“ sporto
salėje.
Utenos beisbolininkai daugkartiniai Lietuvos
pirmenybių prizininkai ir Europoje vykstančių
varžybų
dalyviai.
Keletas
Utenos
beisbolininkų yra Lietuvos rinktinės nariai.
Utenoje yra vienintelis beisbolo stadionas,
kuris atitinka Europos beisbolo stadionų
standartus, todėl vykdomos tarptautinės
beisbolo varžybos.
Nuo 2012 m. gruodžio mėnesio sportininkus
pakvietė nauja sporto šaka – boksas.

Išvados
Sportuoja 40 vaikų, dirba 1
treneris.
Geri sportiniai rezultatai.

Treniruotes lanko 15 vaikų,
dirba 1 treneris.

Dviračių
sportas

Dziudo
imtynės

Futbolas

Krepšinis

Lengvoji
atletika

Užsiėmimai vyksta Krašuonos
progimnazijoje.
Dviračių sportas yra viena iš svarbiausių
UDSC sporto šakų. Kiekvienais metais
dviratininkai tampa šalies įvairių amžiaus
grupių pirmenybių nugalėtojais ir prizininkais.
Atstovaudami Lietuvą, į gimtąjį miestą
parveža Pasaulio, Europos jaunių, jaunimo
nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimus,
garsina Lietuvos vardą, laimėdami įvairaus
lygio tarptautines varžybas.
Įrengtos dvi sporto bazės treniruočių procesui
vykdyti, dalyvauti varžybose yra įsigyti du
automobiliai.

Varžybų organizavimui būtina
įsigyti ringą.
Treniruotes lanko 29
sportininkai, juos treniruoja 2
treneriai.
Dėkingas regiono reljefas
sporto šakos vystymui, mieste
įrengta apšviesta 2500 m ilgio,
2,5 m pločio asfaltuota
dviračių- riedslidžių trasa,
kurios dėka sportininkai turi
žymiai geresnes treniruočių
sąlygas.
Treniruočių procesą sunkina
nepagarbus vairuotojų požiūris
į keliuose sportuojančius
dviratininkus.
Dziudo imtynių treniruočių bazė įsikūrusi
Treniruotes lanko 26 vaikai,
Krašuonos progimnazijos rūsyje.
dirba 1 treneris.
Suremontavus patalpas, įrengus ventiliaciją,
Lankyti treniruotes yra
žymai pagerėjo darbo sąlygos.
norinčių daugiau, negu
Dziudo imtynes vaikai mėgsta, norinčių įmanoma priimti į grupes.
lankyti daug. Sportininkai yra pasiekę gerų
rezultatų, turime Lietuvos jaunimo, jaunių ir
jaunučių čempionatų prizininkų.
Viena populiariausių sporto šakų rajone.
Treniruojasi 140 vaikų, dirba
Treniruotėms naudojamos ugdymo įstaigų
3 treneriai.
sporto bazės. Darbo sąlygos pagerėjo, įrengus Rekonstruojamas „Utenio“
universalią vasaros – žiemos dirbtinės dangos stadionas, kuriame bus puikios
sporto aikštelę. Didelė dovana futbolininkams sąlygos treniruotėms ir
– rekonstruotas dirbtinės dangos Dauniškio
varžyboms.
gimnazijos stadionas. Šaltuoju metų laiku
futbolininkai treniruojasi rekonstruotose
Dauniškio gimnazijos ir Krašuonos
progimnazijos sporto salėse.
Daugiafunkcio sporto centro futbolininkai yra
pasiekę daug gražių pergalių šalies varžybose.
Keli sportininkai kviečiami į įvairaus amžiaus
šalies rinktines.
Viena populiariausių sporto šakų rajone. Treniruojasi 200 vaikų, dirba
Neseniai pradėjo veikti mergaičių krepšinio penki treneriai.
grupės. Sutvarkyta ir pritaikyta krepšinio Utenoje išauginti sportininkai
treniruotėms Utenos daugiafunkcio sporto salė menkai papildo Utenos
(J. Basanavičiaus g. 56). Puikios sąlygos „Juventus“ ir Utenos „Utena“
treniruotis
ir
rungtyniauti
dviejose krepšinio komandas.
Daugiafunkcio sporto komplekso salėse.
Lengvoji atletika yra viena seniausių sporto Treniruotes lanko per 50
šakų, kultivuojamų Utenoje. Šaltuoju metų vaikų, dirba 3 treneriai.
laiku treniruotės vyksta Daugiafunkciame Geri lengvaatlečių sportiniai
sporto komplekse ir UDSC plaukimo baseine, pasiekimai.
o šiltuoju – Adolfo Šapokos stadione ir
Vyžuonos parke.
Rekonstravus „Utenio“ stadioną, lengvaatlečių

Plaukimas

Rankinis

Slidinėjimas

Stalo tenisas

II. Kūno
kultūros ir
sporto veikla
1. Renginiai
rajono

treniruočių sąlygos itin pagerės. Šiame
stadione bus galima organizuoti aukščiausio
lygio lengvosios atletikos varžybas.
Rajono lengvaatlečiai garsina Uteną Lietuvos
jaunimo, jaunių, jaunučių, vaikų pirmenybėse
ir tarptautinėse varžybose.
Sudarytos geros darbo sąlygos. Baseinas
renovuotas, yra treniruoklių salė, spec.
inventorius, plaukimo treniruokliai. Pratybos
vandenyje vyksta nuo spalio iki birželio
mėnesio.
Vaikai, lankantys plaukimo treniruotes ne tik
išmoksta plaukti visais plaukimo būdais, bet ir
sustiprėja fiziškai, užsigrūdina, pratinasi prie
sveiko gyvenimo būdo.
Plaukikai yra pasiekę gerų rezultatų, turime
Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių,
jaunučių čempionatų prizininkų. Plaukikai
dalyvauja tarptautinėse varžybose.
Į plaukimo grupes neįmanoma priimti visų
norinčių. Būtina steigti abonentines grupes.
Grupės sukomplektuotos nuo vaikų iki jaunių
amžiaus. Esant reikalui vyresnes grupes
papildo jaunesni vaikai.
Rankininkai treniruojasi Utenos
daugiafunkcio sporto komplekso ir Vyturių
progimnazijos sporto salėse.
Pasiekti geri rezultatai. Daugelį metų UDCS
komandos tampa įvairių amžiaus grupių
Lietuvos pirmenybių čempionais ir
prizininkais. Rankininkai patys organizuoja ir
dalyvauja draugiškuose turnyruose.
Uteną reprezentuojančių vyrų ir moterų
komandų, žaidžiančių Lietuvos rankinio lygos
čempionatuose pagrindą sudaro uteniškiai.
Turime Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių
rinktinių narių.
Slidininkai treniruojasi Utenos slidinėjimo
trasoje Vyžuonos parke ir Daugailiuose. Trasų
paruošimui UDSC turi sniego motociklą.
Slidininkai pasiekia puikių rezultatų, turime
Lietuvos rinktinės narę, kandidatę į Sočio
Olimpines žaidynes.

Plaukimo grupes lanko 120
vaikų, Dirba 4 treneriai.
Sudarytos sąlygos bendrojo
ugdymo mokyklų 3 klasių
mokiniams organizuoti kūno
kultūros pamokas (mokytis
plaukti).
Organizuojant varžybas, į
baseiną atvyksta dalyvių tėvai,
draugai ir tada baseine ankšta
(būtina įrengti vietas
žiūrovams).

Rankinio grupes lanko 154
vaikai, dirba 5 treneriai.
Daugiafunkcio sporto centro
auklėtiniai nuolat papildo
Utenos vyrų ir moterų
komandas, žaidžiančias šalies
aukščiausios rankinio lygos
čempionatuose.

Slidinėjimo grupes lanko 21
vaikas, dirba 1 trenerė.
Treniruočių procesą sunkina
trumpas treniruočių sezonas.
Trasoms ruošti sniego
motociklo nepakanka (reikia
specializuotos technikos)
Stalo tenisininkai turi gerą sporto bazę Treniruotes lanko 24 vaikai,
Krašuonos progimnazijoje. treniruotes lanko Dirba 1 treneris.
24 vaikai. Dirba 1 treneris.
Sportiniai rezultatai gerėja.
Turime Lietuvos jaunučių rinktinės narį.
Renginiai rajono bendruomenei turi senas Sportiniai renginiai suteikia
tradicijas ir yra puiki jaunimo ir suaugusiųjų bendruomenės nariams
užimtumo forma. Tai krepšinio varžybos galimybę varžytis, bendrauti ir
Mero taurei laimėti, miesto I ir II lygos turiningai praleisti laisvalaikį,
krepšinio varžybos, futbolo pirmenybės, stalo pritraukia daug žiūrovų ir yra

bendruomenei
(„Sportas
visiems“
renginiai)

2. Renginiai
bendrojo
ugdymo
mokyklų
mokiniams

III. Kitos
veiklos rūšys
1. Sporto
arenų ir
stadionų
eksploata cija.
2. Baseino
eksploata cija.
3. Papildoma
komercinė
veikla
(baseinas,
treniruok lių salė,
Daugiafunkcis
sporto
kompleksas).
4. Kita.

teniso, tinklinio ir kitos varžybos.
Jau 10 metų organizuojamos seniūnijų sporto
žaidynės. Utenos daugiafunkciame sporto
centre įsteigti kaimo seniūnijų sporto
organizatorių etatai (po 0,25 etato).
Organizatoriai seniūnijose rūpinasi gyventojų
užimtumu, sporto varžybų organizavimu,
sporto tradicijų kūrimu. Jie koordinuoja
sportinį gyvenimą seniūnijose. Siektina, kad
seniūnijų sporto organizatoriams būtų skirta
po 0,5 etato.
Didelė varžybų pasiūla rajono mokiniams.
Atsižvelgiant į kūno kultūros mokytojų
pasiūlymus
varžybos
organizuojamos
atskirose amžiaus, mokyklų grupėse. Pradinių
klasių mokiniams vykdomas kompleksinis
renginys – „Pradinių klasių mokinių mažosios
olimpinės žaidynės“. Jose mokiniai dalyvauja
noriai.
Nors pasiūla yra, trūksta pačių mokyklų
aktyvumo
(išskyrus
pradines
klases).
Organizuojamos atskirų sporto šakų taurių
varžybos. Mokyklos, laimėjusios taurių
varžybas, vyksta į Lietuvos mokinių olimpinio
festivalio zonines, tarpzonines ar finalines
varžybas. Norint išvykti į varžybas, mokyklų
vadovai susiduria su transporto problema.
Renovuota Utenos daugiafunkcio sporto
centro salė (J. Basanavičiaus g. 56), pritaikyta
krepšinio varžyboms bei treniruotėms.
Atnaujintas plaukimo baseinas, įrengta
treniruočių salė.
Pastatytas Utenos daugiafunkcis sporto
kompleksas,
renovuojamas
„Utenio“
stadionas.
Daugiafunkcis sporto centras teikia sporto
salių, baseino, pirčių bei treniruoklių salės
paslaugas laisvu nuo treniruočių metu.

viena iš gyventojų užimtumo
formų.

Lietuvos mokinių olimpinio
festivalio varžybos netapo
pagrindine mokinių užimtumo
forma, geri rezultatai
pasiekiami tik Utenos
daugiafunkcio sporto centro
sportininkų dėka.

Utenos rajono savivaldybės
tarybos sprendimais nustatytos
kainos už teikiamas paslaugas
Utenos daugiafunkciame
sporto komplekse, Utenos
daugiafunkcio sporto centro
plaukimo baseine ir
treniruoklių salėje.

6. SPORTO KLUBŲ VEIKLA

Sporto šakos
Aerobika

Automobilių
sportas

Aviamodeliavimo sportas

Esama situacija
1999 m. įregistruotas moterų sporto klubas
„Utenėlė“, kuriame sportuoja apie 40 įvairaus
amžiaus moterų. Veiklos pobūdis – aerobikos
užsiėmimai. Jau 16 metų klubo nariai
dalyvauja šalies festivalyje „Sportas visiems“
Palangoje,
moterų
asociacijos
organizuojamame renginyje „Auksinis ruduo“.
2011 m. dvi komandos dalyvavo šalies sporto
renginyje „Aš – mama – močiutė“.
Patalpas užsiėmimams klubas nuomoja
Adolfo
Šapokos
gimnazijoje,
veikla
finansuojama asmeninėmis lėšomis.
Nuo 2007 m. Utenos automobilių sporto
klubas „MGEAR“ (klubas įkurtas 2006 m.)
kartu su Lietuvos automobilių sporto
federacija Utenoje organizuoja Lietuvos
automobilių ralio „B“ lygos čempionato etapų
ir automobilių trikovės varžybas, kurios
sutraukia per 30 ekipažų.
Šiose varžybose dalyvauja 4-6 klubo ekipažai,
kurie komandinėje įskaitoje kasmet laimi
prizines vietas.
Klubas veiklą vykdo rėmėjų ir savivaldybės
lėšomis.
Lietuvos čempionato kroso varžybose
dalyvauja ir Utenos techninio sporto klubo
„INGIRA“ nariai. Nuo klubo įsikūrimo (2004
m.) iki 2009 m. „INGIRA“ sportininkai yra
tapę Lietuvos automobilių kroso čempionatų
prizininkais „Zaporožiečių“ ir „Golf 3“
automobilių klasėse.
Asociacija „SK EVAXIS“ įkurta 2007 m.,
kurios pagrindinė veikla – dalyvavimas sporto
renginiuose, jų filmavimas, fotografavimas,
bendradarbiavimas
su
masinėmis
informavimo
priemonėmis,
sporto
populiarinimas. Klubo nariai filmuoja ir
fotografuoja Lietuvos automobilių ralio atviro
čempionato etapų varžybas, dalyvauja
Lietuvos dviračių maratonų taurės etapuose,
kituose renginiuose.
Aviamodeliavimas Utenoje gyvuoja jau
ketvirtą dešimtmetį. Per ilgą laikotarpį
Utenoje palaipsniui susiformavo bendruomenė
su metodika ir tradicijomis, sportuojanti
tokioje netradicinėje sporto srityje, kaip
aviamodeliavimas.
Pradžioje,
entuziasto
Romualdo Zarankos iniciatyva, ši sporto šaka
buvo plėtojama Utenos II vidurinės mokyklos
(dabar Rapolo Šaltenio progimnazija)
būrelyje, vėliau – Utenos jaunimo mokyklos
laisvalaikio skyriuje. Būrelio nariai yra

Išvados
Pagrindinė klubo veiklos
kryptis – aerobikos
užsiėmimų organizavimas,
sveikos gyvensenos
propagavimas, dalyvavimas
Sportas visiems renginiuose

Automobilių sportas Utenoje
turi gilias tradicijas. 2006 2009 m. Utenos apylinkėse
VšĮ ASK „AJAGS“ kartu su
Utenos rajono savivaldybe
organizavo „Aukštaitijos ralį“,
o 2009 m. žiemos automobilių
ralis atkeliavo į Utena. „Halls
Winter Rally“ varžybas
organizuoja UAB
„PITLANE“ ir Utenos rajono
savivaldybė. Kasmet Utenos
regione vykstančiame ralyje
startuoja iki 100 ekipažų iš
Lietuvos, Latvijos, Estijos,
Lenkijos, Rusijos, Ukrainos,
Baltarusijos ir kitų šalių, kurių
važiavimą stebi per 50
tūkstančių žiūrovų. Nuo 2007
m. organizuojamos Lietuvos
automobilių ralio „B“ lygos
čempionatų varžybos.

Aviamodeliavimas yra daug
kruopštumo ir lėšų
reikalaujanti sporto šaka,
gyvuojanti
tik entuziastų dėka.
Sportininkai laimi prizines
vietas tarptautinėse ir šalies
varžybose, kasmet renkami į
rajono neolimpinių sporto
šakų geriausių sportininkų
penketuką.

Beisbolas

daugkartiniai
Europos
ir
šalies
aviamodeliavimo pirmenybių prizinių vietų
laimėtojai, garsinantys Utenos vardą šalyje.
Prie aviamodeliavimo sporto populiarinimo
Utenoje ir Lietuvoje daug prisidėjo buvęs
būrelio narys Rolandas Mackus, kuris yra
daugkartinis Pasaulio, Europos ir šalies
čempionatų dalyvis ir prizininkas bei šios
sporto šakos rėmėjas. Sportininkas perteikia
savo patirtį kitiems šios sporto šakos
entuziastams,
padeda
jauniesiems
aviamodeliuotojams, suteikdamas paramą
gaminant lėktuvų modelius, dalyvaujant
varžybose.
2004 m. įkurtas Utenos aviamodeliavimo
sporto klubas, kuris vienija visus Utenos
rajono
aviamodeliavimo
entuziastus.
Kiekvienais metais klubo nariai dalyvauja
tarptautinėse ir šalies varžybose ir pasiekia
puikių rezultatų.
Klubas veiklą vykdo
rėmėjų lėšomis ir
dalyvaudami projektinėje veikloje.
Utenoje beisbolas žaidžiamas nuo 1987 metų.
1991 metais įkurtas beisbolo klubas „Vėtra“.
Per šį laikotarpį sportininkai pasiekė
įsimintinų laimėjimų Lietuvos, Europos ir
pasaulio arenose. Beisbolininkai yra žaidę net
su 41 pasaulio šalies atstovais. „Vėtros“ vyrų
komanda - daugkartinė šalies čempionatų
prizininkė, Europos Taurių laimėtojų taurės ir
Europos Beisbolo Konfederacijos taurės
turnyrų dalyvė. Jaunių komanda - 1997 m. ir
1999 m. Europos Vaikų Beisbolo Lygos
čempionė ir Pasaulio čempionato dalyvė
Floridoje ir Arizonoje (JAV). Klubas Utenoje
vykdo Europos Beisbolo Konfederacijos
turnyrus, kitas tarptautines varžybas. Čia yra
žaidę JAV, Rusijos, Švedijos, Vokietijos,
D.Britanijos, Suomijos, Ukrainos, Lenkijos ir
kitų šalių sportininkai. Utenos beisbolininkai –
nuolatiniai Lietuvos rinktinių nariai. Du iš jų
yra tapę Europos jaunučių čempionato, o
penki
Europos
berniukų
čempionato
prizininkais. Per pastaruosius du metus penki
uteniškiai dalyvavo pasaulio berniukų ir
jaunučių
čempionatuose
Taivanyje
ir
Meksikoje. 2011 m. E. Šinkūnas buvo
pakviestas į 50 geriausių Europos jaunųjų
beisbolininkų stovyklą Italijoje atrankai į
MLB (JAV profesionalų lyga), o J.
Sadaunikas du metus mokėsi ir treniravosi
Ilinojaus valstijoje.
Klubo sportininkai treniruojasi ir žaidžia

Viename interviu Lietuvos
beisbolo rinktinės treneris
Sigitas Kamandulis sakė, kad
„Lietuvos beisbolo geografija
nėra
plati.
Daugiausia
beisbolininkų yra Vilniuje,
Kaune ir Utenoje. Beisbolo
aikštelės – vis dar didelis
galvos skausmas. Šiuo metu
visiškai įrengta yra aikštelė tik
Utenoje, kur jau vyko ne
vienos tarptautinės varžybos“.
Uteniškiams treniruotis ir
rungtyniauti sąlygos yra geros,
tačiau išvykoms į varžybas
trūksta lėšų.

Dziudo
imtynės

Futbolas

vienintelėje Baltijos valstybėse esančioje
specializuotoje aikštėje, žiemą nuomoja AB
„Utenos trikotažas“ ir „Saulės“ gimnazijos
sporto sales.
Vyrų komanda į Lietuvos čempionato ir
Interlygos (Lietuva, Latvija, Estija, Suomija,
Baltarusija) čempionatus vyksta rėmėjų ir
savo asmeninėmis lėšomis.
Utenos dziudo klubas „Rei“ įkurtas 2004 m.
Klubo sportininkai dalyvauja įvairaus lygio
organizuojamose varžybose. Kiekvienais
metais kartu su Utenos daugiafunkciu sporto
centru klubas organizuoja dziudo turnyrą
pirmam Utenoje dziudo treneriui V.
Budzinskui atminti.
Sportininkai
treniruojasi
Krašuonos
progimnazijoje, finansavimo šaltinis – rėmėjų
lėšos.
Utenoje futbolas pradėtas žaisti dar 1923 m.
1926 m. Utenos futbolo komandą daugiausia
sudarė dviratininkai. Komanda buvo ganėtinai
stipri ir laimėjo keletą surengtų varžybų, o
rugsėjo 7 d. Kaune uteniškiai dar labiau
nustebino visuomenę patekę į Lietuvos
dviratininkų sąjungos trečiųjų metinių proga
surengtų pirmenybių finalą ir nugalėję Telšių
ekipą tapo nors ir nedidelės, tačiau žinomos
draugijos čempionais.
1933 m. Utenos apskrities viršininko raštinėje
buvo įregistruotas „Utenio“ klubas. Tuomet
klubas užsiėmė įvairia veikla: steigė skaityklą
– knygyną, organizavo įvairių rūšių sportą,
ruošė koncertus, paskaitas, spektaklius,
lošimus domino, šachmatais ir panašius
pasilinksminimus. 1935 m. „Utenio“ klubo
iniciatyva buvo vėl atkurta futbolo komanda,
kuri toliau dalyvavo Lietuvos čempionatuose
ir tapo plačiai žinoma tarp futbolo gerbėjų.
Nuo 1974 m. iki 1987 m. „Utenis“ žaidė
Lietuvos aukščiausioje futbolo lygoje
(geriausias pasiekimas – 7 vieta). Vėliau
klubas dalyvavo Lietuvos I, II, III futbolo lygų
pirmenybėse.
Per daugelį metų „Utenio“ klube žaidė gerai
žinomi šalyje ir už jos ribų futbolininkai:
Stanislovas Ramelis, Raimondas Bertašius,
Fulgentas Bižys, Vidas Savickas, Vidmantas
Vyšniauskas, Romas Čižas, Egidijus Varnas,
Nerijus Kuzmickas, Almantas Bražėnas,
Arūnas Rastenis, Saulius Gaidys, Kęstutis
Kundrotas, Ričardas Zdančius ir kt.
2000 m. įkurtas Utenos futbolo klubas
„Utenio senjorai“, klubo nariai 2006 m.

Pagrindinė klubo veiklos
kryptis – varžybų
organizavimas ir dalyvavimas
varžybose.

Futbolas – viena
populiariausių sporto šakų
Utenoje. Registruoti net 5
futbolo klubai, o Utenos
daugiafunkciame sporto centre
treniruojasi per 140 jaunųjų
futbolininkų. Praėjusio
amžiaus septintame ir
aštuntame dešimtmečiuose
„Utenio“ futbolininkai garsino
Uteną šalyje ir už jos ribų,
tačiau pastaraisiais metais
futbolas prarado turėtas
pozicijas ir dalyvauja tik
mėgėjiškose varžybose.
Rekonstruotas „Utenio“
stadionas, Dauniškio
gimnazijos stadionas turi
atgaivinti buvusias futbolo
tradicijas, o įkūrus Viešąją
įstaigą, kuri rūpintųsi futbolo
plėtra Utenoje, būtų suburta
futbolo komanda, kuri galėtų
rungtyniauti II Lietuvos
futbolo lygoje.
Komandos pagrindą turėtų
sudaryti Utenoje išauginti
sportininkai.

Krepšinis

Lietuvos futbolo III lygos čempionate
iškovojo 4 vietą.
2003 m. įregistruotas futbolo klubas „2003“,
kurio nariai atstovauja Uteną dalyvaudami
Utenos
apskrities
futbolo
asociacijos
pirmenybėse – yra buvę šių varžybų
prizininkais. Klubas organizuoja draugiškus
turnyrus, dalyvauja „Žalgirio“ draugijos
organizuojamose mėgėjų sporto žaidynėse,
palaiko glaudžius ryšius su Pabradės,
Rokiškio, Molėtų, Zarasų, Vilniaus, Daugpilio
mėgėjų komandomis. Futbolo klubo „2003“
komanda yra
2011 - 2012 m. Utenos
apskrities futbolo asociacijos salės pirmenybių
laimėtoja, daugkartinė Utenos miesto salės
futbolo pirmenybių nugalėtoja ir prizininkė,
kitų draugiškų mėgėjų turnyrų nugalėtoja ir
prizininkė.
2007 m. veiklą pradėjo futbolo klubas
„Utenos vilkai“, o 2009 m. – futbolo klubas
„Auto 1 Logistics“, kurie žaidžia mėgėjų
pirmenybėse bei turnyruose.
Klubai savo sportinės bazės neturi - vasarą
treniruojasi mokyklų stadionuose, o žiemą
nuomojasi mokyklų sporto sales. Rungtyniauti
oficialiose varžybose suteikiama galimybė
„Utenio“ stadione (iki rekonstrukcijos) ir
Utenos daugiafunkcio sporto komplekso
salėje. Veikla finansuojama asmeninėmis
klubų narių lėšomis.
Utenoje yra du klubai („Juventus“, „Utena“),
kurie garsina rajoną šalyje ir užsienyje.
Utenos „Juventus“ sporto klubas įkurtas
1999 - 2000 metų sandūroje ir debiutavo
Naujametiniame Utenos rajono mero taurės
turnyre. Debiutas pavyko – laimėta trečioji
vieta.
2003-2004 metų sezone ‚Juventus“ klubas
debiutavo Lietuvos krepšinio B lygos
čempionate. Pakeitus lygos pavadinimą į
Lietuvos regionų krepšinio lygą, 2007 m.
uteniškiai laimėjo šios lygos čempionatą ir
įgijo teisę dalyvauti Lietuvos nacionalinėje
krepšinio lygoje. Du sezonus žaidę Lietuvos
nacionalinės krepšinio lygos čempionate,
2009 m. klubas gavo teisę žaisti Lietuvos
krepšinio lygos čempionate, tais metais
rungtyniauti į gimtąjį miestą atvyko klubo
prezidentas Žydrūnas Urbonas. 2009 - 2010
m. LKL sezone komanda iškovojo ketvirtąją
vietą.
2010 - 2011 metų sezonas Utenos ekipai buvo
pats sėkmingiausias per visą jos istoriją.

Abiejų komandų treniruotėms
sudarytos puikios sąlygos.
Rungtyniaujant „Juventus“
krepšininkams Utenoje
susirenka per 1000 žiūrovų,
fanų klubo nariai lydi
komandą ir į varžybas
išvykose. Krepšinis Utenoje –
tai Utenos įvaizdžio dalis,
nusikalstamumo, žalingų
įpročių, pilietinės visuomenės
ugdymas, kultūrinė –
pažintinė veikla, visą sezoną
trunkantys krepšinio
spektakliai Utenos ir
aplinkinių rajonų
bendruomenėms,
verslininkams galimybė
reklamuoti savo įmonę ne tik
reklaminiuose stenduose, bet
ir televizijos ekrane.
Moterų krepšinis ne toks
populiarus, varžybas stebi tik

Ledo ritulys

Naujojo vyr. trenerio R. Giedraičio
vadovaujama Utenos „Juventus“ komanda
iškovojo Baltijos krepšinio lygos Iššūkio
taurę, o pereinamose rungtynėse du kartus
nugalėjusi Valmieros „Valmiera“ komandą,
iškovojo teisę 2011 - 2012 metų čempionate
varžytis BBL Elito divizione. LKL
čempionate komanda vėl laimėjo ketvirtąją
vietą.
2011 – 2012 m. sezone komandai sekėsi ne
taip gerai – LKL laimėta devinta, o BBL aštunta vieta.
Klubas vykdo ir labdaringą veiklą – šefuoja
socialinę
atskirtį
patiriančius
vaikus,
gyvenančius Utenos vaikų globos namuose,
taip pat Šv. Velykų proga su dovanomis
aplanko sunkiau gyvenančias daugiavaikes
šeimas.
Utenos krepšinio klubas „Aukštaitis“
įkurtas 2002 metais. Nuo 2005 m. iki 2010 m.
Utenos moterų krepšinio komanda „Utena“
dalyvavo Lietuvos moterų krepšinio A lygos
čempionate,
kuriame
skynė
pergales.
Komanda buvo suburta iš geriausių Utenos
rajono ir Utenos apskrities sportininkių. Nuo
2010 m., pirmą kartą Utenos miesto istorijoje,
Utenos moterų krepšinio komanda dalyvauja
stipriausioje moterų krepšinio lygoje LMKL.
2010-2011 m. LMKL sezone komanda pateko
tarp 4 stipriausių Lietuvos komandų, o po
metų laimėjo penktą vietą.
Abi komandos treniruojasi ir rungtyniauja
Utenos daugiafunkciame sporto komplekse,
treniruotėse naudojasi UDSC plaukimo
baseinu ir treniruoklių sale.
Utenos „Juventus“ ir „Utena“ komandos
finansuojamos Utenos rajono savivaldybės ir
rėmėjų lėšomis.
Registruotas krepšinio klubas „Krepšinio
virtuozai“, tačiau ypatingos veiklos nevykdo.
Utenos ledo rytulio entuziastai nuo 2010 m.
yra susibūrę į sporto klubą „U40 plius“.
Klubas veikloje dalyvauja 20 aktyvių narių,
dar apie 50 žmonių ruošiasi arba epizodiškai
prisideda, nes neturėjo
sąlygų žaisti ir
treniruotis. Klubo nariai treniruojasi ant
tvenkinių arba mažose aikštelėse, kurias patys
įsirengia.
Klubo prezidentas yra Dalius Gudelis, jo
bendrovė UAB „Gringrasas“ yra pagrindinis
klubo
rėmėjas.
Bendrovė
suteikia
mikroautobusą klubo nariams nuvykti į
treniruotes arba į varžybas (Daugpilį, Vilnių,

iki 50 žiūrovų, nors pasiekti
rezultatai ne blogi.
Didesnį dėmesį reikia
skirti gabesniems
krepšininkams ir
krepšininkėms, kurie
treniruojasi Utenos
daugiafunkcio sporto centro
mokomosiose grupėse, nes
mažai centro auklėtinių
papildo Utenos „Juventus“ ir
„Utena“ komandas. Šiose
komandose žaidžia 90
procentų ne uteniškių
krepšininkų.

Ledo ritulio atgimimas
Utenoje siejamas su naujos
ledo ritulio aikštelės įrengimu,
kur galima treniruotis ir
rungtyniauti standartinėje ledo
ritulio sporto bazėje. Klubo
nariai prisidės prie šios sporto
šakos populiarinimo tarp
Utenos jaunimo. Jie
organizuos treniruotes,
draugiškas varžybas. Atsirado
galimybė kviestis varžovus
žaisti oficialias varžybas.

Kultūrizmas

Lengvoji
atletika

Motociklų
sportas

Elektrėnus, Rokiškį) Visas patiriamas išlaidas
klubo nariai padengia savomis lėšomis.
Klubas „U40 plius“ dalyvauja įvairiose
varžybose rengiamose Daugpilyje, Vilniuje
arba Lietuvos rytų regione. Vienas klubo
penketas dalyvauja Lietuvos ledo ritulio
čempionate „Meteoro“ komandos sudėtyje
Rytų pirmajame divizione.
2002 m. įsteigta Viešoji įstaiga „Utenos
kultūrizmo ir sporto klubas“, o 2009 m.
pavadinimas
buvo
pakeistas
į
VšĮ
„L.R.GYM“. Įstaigos veiklos kryptis – ūkinė
– komercinė veikla (kūno rengyba, fizinės
gerovės užtikrinimas, sportinis švietimas,
sporto renginių eksploatacija).
Naudojamos sporto bazės:
- Treniruoklių salė. 200 kv. m ploto
treniruoklių salėje atliekamos jėgos
treniruotės,
kurios
stabilizuoja
harmonalinę apykaitą, užtikrina
optimalią
medžiagų
apykaitą,
palaiko optimalų raumenų tonusą,
gerą sąnarių, raiščių ir sausgyslių
būklę.
Aerobikos salė, kurioje vyksta
įvairios aerobikos treniruotės: kombinuota
aerobika, kūno dizaino intervalinė treniruotė.
- Sporto salė, kurioje galima žaisti
krepšinį, futbolą, tenisą.
Sportuojantiems pageidaujant sudaromos
individualių treniruočių programos.
Pajamų šaltiniai: abonementinis mokestis,
salės nuomos mokestis.
Įstaiga įsikūrusi J. Basanavičiaus g. 122,
Utena (AB „Utenos trikotažas“ patalpose).
Utenos lengvosios atletikos klubas juridinio asmens statusą turinti savarankiška
visuomeninė organizacija (asociacija), įkurta
1997 m. Klubas yra Lietuvos lengvosios
atletikos federacijos, Utenos visuomeninių
jaunimo organizacijų „Apskritasis stalas“
narys, aktyviai dalyvauja šių organizacijų
veikloje. Klubo nariai bendradarbiauja su kitų
miestų ir rajonų (Švenčionių, Pabradės,
Visagino, Panevėžio, Molėtų, Ignalinos)
lengvaatlečiais, slidininkais, orientacininkais.
Klubas veiklą vykdo rėmėjų lėšomis.
1998 m. pradėjo veiklą Aukštaitijos sporto
klubas „Porteris“. Per 15 veiklos metų klubo
sudaryta komanda šešis kartus laimėjo
Lietuvos čempionų vardus ir kartą iškovojo
trečiąją vietą. Būdami 4 -5 metų sportinį kelią
pradėjo ir Lietuvos čempionais bei

Įstaiga verčiasi
komercine veikla.

ūkine

–

Pagrindinė klubo veiklos
kryptis
–
varžybų
organizavimas.
Tradicinis
renginys, organizuotas jau 10
metų – „Kalėdinis bėgimas“
aplink Dauniškio ežerą.

Abiejuose klubuose yra po
vieną sportininką, kurie
garsina Uteną šalies ir
tarptautinėse trasose.
Sportininkai treniruojasi Alių
mototrasoje, Utenoje,

Plaukimas

prizininkais tapo Jonas Šimonėlis, Mindaugas
Šeduikis, Sigitas Purošius, Nerijus Rukštela,
Ignas Lamanauskas. Klubo ir Utenos garbę
ginė Utenos motociklininkai, Lietuvos
čempionai ir prizininkai: Valdas Šimonėlis,
Egidijus Sugintas, Egidijus Gasiūnas, Gytis
Kaziliūnas, Gintaras Matulis.
Būdamas 5 metų sportinį kelią pradėjo
perspektyviausias Lietuvos motociklininkas
Nerijus Rukštela. Per trylika sportinės veiklos
metų lenktynininkas iškovojo įspūdingiausių
pergalių kolekciją. N. Rukštela iškovojo
pasaulio vaikų čempiono vardą, du kartus tapo
Baltijos šalių čempionu, septyniolika kartų Lietuvos čempionu, kartą - Latvijos
čempionato antros vietos laimėtoju ir t.t.
Sportininkas už nuopelnus Lietuvos sportui
yra apdovanotas Lietuvos Vyriausybės
medaliu, prezidento Valdo Adamkaus fondo
metų žvaigždutės apdovanojimu, Lietuvos
Seimo pirmininko įsteigtu atminimo prizu.
Alių mototrasoje klubas organizuoja šalies ir
tarptautines varžybas.
Varžyboms organizuoti lėšų skiria rėmėjai ir
Utenos rajono savivaldybė.
2008 m. Sauliaus Gasiūno iniciatyva įkurtas
moto klubas „MOTOMX“. Klubo narys
Nojus Gasiūnas 2010 m. iškovojo Lietuvos
čempiono vardą 50 cm3 motociklų klasėje.
2011 m. sportininkas dalyvavo Mx Master
kids pasaulio čempionate Prancūzijoje ir
laimėjo 7 vietą. Dar po metų Nojus jau 65 cm3
motociklų klasėje tapo Latvijos čempionu ir
Lietuvos čempionate laimėjo 2 vietą. Pasaulio
čempionate Bulgarijoje, Lietuvos jaunimo
rinktinės sudėtyje, N. Gasiūnas iškovojo
aukštą 10 komandinę vietą, o Europos
čempionate, kuris vyko Kaune – 7 vietą.
Plaukimo klubas „Linksmasis delfinas“
įkurtas 2007 m. Klubas dalyvauja projektinėje
mokymo plaukti veikloje. 2012 m. iš Lietuvos
Respublikos kūno kultūros ir sporto
departamento klubas gavo 16,3 tūkstančių litų
Utenos rajono vaikų mokymui plaukti.
„Linksmasis delfinas“ kartu su Utenos
daugiafunkciu sporto centru organizuoja jau
tradicinėmis tapusias plaukimo varžybas
„Olimpiečių taurė“, populiarios
vaikų
plaukimo varžybos „Linksmasis delfinas“.
Klubo nariai teisėjauja šalies varžybose,
vykstančiose Utenoje.
Renginius klubas organizuoja Lietuvos
olimpiečių asociacijos, Lietuvos plaukimo

Anykščių ir Rokiškio trasose.
Motokrosininkai rungtyniauja
rėmėjų lėšomis.
Aukštaitijos sporto klubo
„Porteris“ valdybos
pirmininko Nerijaus Šeduikio
iniciatyva Alių mototrasoje
organizuojamos šalies ir
tarptautinės motokroso
varžybos, kurias stebi daugybė
žiūrovų.

Pagrindinė veiklos kryptis –
plaukimo varžybų
organizavimas.

federacijos, Utenos rajono savivaldybės
lėšomis.
Orientavimosi Turizmo ir orientavimosi sporto veiklą Utenos
sportas
ir rajone organizuoja Utenos turistų ir
orientacininkų klubas „Skaistašilis“. Klubas
turizmas
įkurtas 2001 m. ir nuo pat įkūrimo pradžios
jam vadovauja Utenos daugiafunkcio sporto
centro direktoriaus pavaduotojas Algirdas
Bivainis. Buvo organizuojamos turistinės
varžybos „Pažinkime Lietuvą“, mokytojų
turistiniai sąskrydžiai. Tradicinėmis tapo
orientavimosi sporto varžybos „Ruduo“,
kurios vyko jau 22 kartus. Minėtose varžybose
dalyvauja sportininkai iš Utenos apskrities
rajonų. Pasaulinei turizmo dienai paminėti,
klubas organizuoja mokinių turizmo technikos
varžybas.
Utenos vaikų sporto mokykloje (dabar
Rankinis
Daugiafunkcis sporto centras) rankinis
pradėtas žaisti 1964 m. 1983 m. įkurtas vyrų
rankinio klubas, kurio nariai dalyvavo
Lietuvos I lygos vyrų rankinio čempionate, o
1993 – 1995 m. Utenos rankininkai iškovojo
Lietuvos radijo ir televizijos mažąją taurę.
1999 m. įkurtas Utenos rankinio - krepšinio
klubas. Minėtame klube
susibūrė vyrų
rankinio ir krepšinio komandos. Klubui
pradėjus vadovauti Reginai Butkienei buvo
suburta ir moterų rankinio komanda, kuri
dalyvavo Lietuvos moterų I lygos rankinio
čempionate.
Rankinio tradicijų puoselėjimui ir tolimesniam
vystymuisi 2009 m. įkurtas vyrų rankinio
klubas „HC UTENA“, kuriam vadovauja
treneris Gediminas Paukštė. Klubo tikslai:
- dalyvauti Lietuvos rankinio lygos
čempionate;
- kuo daugiau jaunimo įtraukti į klubo
veiklą;
- garsinti Utenos vardą šalyje ir
užsienyje;
- skatinti sveiką gyvenimo būdą bei
turiningą poilsį jaunimo tarpe.
2012/2013 m. sezone Utenos moterų ir
vyrų komandos dalyvauja šalies aukščiausios
lygos rankinio čempionatuose. Šioms
komandoms rezervas ruošiamas Utenos
daugiafunkciame sporto centre.
Klubų finansavimo šaltiniai: rėmėjų ir
savivaldybės lėšos.
Registruoti
Utenos
rankinio
klubas
„Įvartis“ ir Vaikų rankinio klubas „Vaikų
žaibas“, tačiau ypatingos veiklos nevykdo.

Pagrindinė klubo veiklos
kryptis – varžybų
organizavimas.

Abiejų komandų treniruotėms
sudarytos geros sąlygos,
sportininkai treniruojasi ir
rungtyniauja Utenos
daugiafunkcinio sporto
komplekso mažojoje salėje.
Rankinio komandų pagrindą
sudaro Utenos daugiafunkcio
sporto centro auklėtiniai
(esami arba buvę). Utenos
jaunieji rankininkai puikiai
atstovauja savo miestą šalies
sporto mokymo įstaigų
pirmenybėse, todėl jie
pajėgūs žaisti
reprezentacinėse (vyrų ir
moterų) Utenos komandose.
Komandoms lėšų skiriama
nepakankamai, todėl rezultatai
kuklūs. Iš Utenos išvykę
rankininkai žaidžia kitose
aukščiausios rankinio lygos
komandose.

Rytų
menai

kovos Utenos rytų kovos menų klubas „Impulsas“
savo veiklą pradėjo 1997 m. kaip Karate
Shotokan sekcija. 2002 m. tapo Utenos
Shotokan karate klubu „Impulsas“, buvo
įregistruotas ir yra savarankiška visuomeninė
organizacija,
vienijanti
kovos
menų
entuziastus. Klubo vadovas ir įkūrėjas - karate
sporto meistras Kastytis Stankevičius.
Pagrindiniai klubo veiklos uždaviniai: vystyti
karate ir kitus kovos menus (boksą, kick –
boksą, džiu – džitsu), ruošti sportininkus,
instruktorius, teisėjus, atstovauti Uteną šalies
ir tarptautiniuose turnyruose, organizuoti
varžybas, seminarus, stovyklas, spręsti
jaunimo užimtumo problemas.
Klubo nariai yra daugkartiniai Lietuvos
Shotokan karate čempionatų dalyviai ir
prizininkai, Lietuvos kovinės savigynos
čempionatų dalyviai ir prizininkai, bushido
turnyrų ir realių kovų dalyviai. Andrius
Vielavičius ir Arūnas Jurgelėnas yra Europos
UKADO čempionai, Martynas Vielavičius –
du kartus šalies shotokan karate čempionas ir
pasaulio čempionato dalyvis, pankrationo
turnyrų dalyvis ir nugalėtojas. Kristina
Skorochodovaitė – Full Contact karate turnyrų
nugalėtoja. Du klubo nariai turi I-Dan juodą
diržą. Dinas Vasiljevas – Lietuvos jaunimo
bokso čempionas.
Klubo sportininkai treniruojasi Utenos
Krašuonos progimnazijoje.
Nuo
2012
m.
pabaigos
Utenos
daugiafunkciame sporto centre įkurta bokso
sekcija. Sportininkai, vadovaujant Kastyčiui
Stankevičiui, treniruojasi Utenos Krašuonos
progimnazijoje.
Organizacijos lėšos: savanoriški klubo narių
įnašai, rėmėjų lėšos, Utenos rajono
savivaldybės lėšos.
2000 m. susirinkusi žūklės aktyvistų grupelė
Sportinė
nutarė suburti žvejus mėgėjus ir sportinės
žūklė
žūklės mėgėjus į organizaciją, kuri sudarytų
sąlygas jiems bendrauti ir bendradarbiauti,
pateikti žvejybą, kaip sportą, kaip meilę
gamtai, leisti laisvalaikį bendraminčių būryje,
tausoti gamtos išteklius, prisidėti prie žuvies
populiacijos didinimo, gamtos švarinimo.
2001 m. įregistruotas sportinės žūklės
klubas „Utenis“, kurio valdybos pirmininku
išrinktas žūklės aktyvistas Algirdas Zakarka.
Klubo nariai yra daugkartiniai LSL,
spiningavimo
varžybų
prizininkai
ir
nugalėtojai, poledinės žūklės, „Medžiotojų ir

Sportininkams treniruotis ir
varžytis sudarytos geros
sąlygos. Klubo nariai garsina
Uteną šalies ir tarptautinėse
varžybose. Utenos
daugiafunkciame sporto
komplekse klubas organizuoja
„Realių kovų“ varžybas ir
Lietuvos shotokan karate
čempionato varžybas, kurios
sutraukia daugybę žiūrovų.

Pagrindinės klubų veiklos
kryptys: varžybų
organizavimas sportinės
žūklės mėgėjams ir
dalyvavimas varžybose.

Stalo tenisas

Slidinėjimas

žvejų draugijos“ šalies varžybų nugalėtojai ir
prizininkai. Klubas organizuoja poledinės
žūklės ir meškeriojimo plūdine meškere
varžybas suaugusiems ir mokiniams.
1999 m. įregistruota visuomeninė organizacija
„Medžiotojų ir žvejų draugijos Utenos
skyrius“, kurios valdybos pirmininkas yra
Stasys Kvedaras. Draugija jau daugelį metų
organizuoja poledinės žūklės ir meškeriojimo
plūdine meškere varžybas.
Varžyboms organizuoti lėšas skiria rėmėjai ir
savivaldybė.
2005 m. savo veiklą pradėjo Utenos stalo
teniso klubas „ST FORTŪNA“, jam
vadovauja Valentas – Fortunatas Rutkauskas.
Nuo įsikūrimo pradžios klubo sportininkai
pasiekė svarių laimėjimų Lietuvos ir Baltijos
šalių arenose. Net 4 Utenos stalo tenisininkų
komandos žaidžias įvairių lygų Lietuvos stalo
teniso čempionate (moterų komanda – II
lygoje, dvi vyrų komandos – III lygoje ir
viena – V lygoje). Klubas padeda organizuoti
Lietuvos čempionato įvairių lygų varžybas,
Utenoje vykdomus turnyrus.
Klubo nariai gina Utenos garbę Lietuvos
seniūnijų sporto žaidynėse. Daug gražių
pergalių yra pasiekęs vyresnės kartos atstovas
Stasys Vladarskis, auga jaunų perspektyvių
stalo tenisininkų karta, treniruojama Utenos
daugiafunkcio sporto centro trenerio Edgaro
Koveros ir „Perkūno“ klubo vadovo Sauliaus
Šližio.
Sportininkai treniruojasi ir organizuoja
varžybas puikiai įrengtoje stalo teniso salėje
Krašuonos progimnazijoje.
Moterų ir vyrų komandos į Lietuvos
čempionato įvairių lygų varžybas ir Baltijos
šalių čempionatus vyksta savo lėšomis ir
transportu.
Utenos slidinėjimo sporto klubas įkurtas
2006 m. Daugailių pagrindinės mokyklos
direktoriaus Stasio Dervinio iniciatyva. Tais
pačiais metais klubas tapo Lietuvos
Nacionalinės slidinėjimo asociacijos nariu.
Šiuo metu veikloje dalyvauja 38 nariai,
amžius neribojamas.
Klubo treneriai išugdė 5 Lietuvos slidinėjimo
čempionatų nugalėtojus, 6 klubo nariai
dalyvavo Pasaulio jaunimo slidinėjimo
čempionatuose, 5 - Europos olimpiniuose
žiemos festivaliuose. 2012-2013 metų
slidinėjimo sezonui yra patvirtinta Lietuvos
nacionalinė rinktinė, kurios sudėtyje yra klubo

Stalo tenisas Utenos rajone
labai populiarus - net 4
komandos žaidžia Lietuvos
stalo teniso lygos varžybose.
Sportininkams treniruotis ir
varžytis sudarytos puikios
sąlygos, tačiau ši sporto šaka
remiama
tik
privačiomis
lėšomis.

Slidininkams treniruotis
sąlygos geros. Trasų ruošimui
naudojamas Utenos
daugiafunkcio sporto centro
sniego motociklas, tačiau jo
nepakanka, reikia
specializuotos technikos.
Kiekvienais metais klubo
nariai dalyvauja stovyklose
Skandinavijos šalyse.
Slidininkai garsina Uteną
šalies ir tarptautinėse
varžybose.

narė Ingrida Ardišauskaitė. Sportininkė - reali
kandidatė atstovauti mūsų šalį 2014 m.
vyksiančiose Sočio žiemos Olimpinėse
žaidynėse, jaunimo rinktinės sudėtyje yra
Vaida Kairytė bei Neda Bukovskytė.
Utenos slidinėjimo sporto klubo rengiamose
treniruotėse dalyvauja Utenos rajono bendrojo
ugdymo mokyklų mokiniai, organizuojamos
Utenos apskrities bei Lietuvos slidininkų
varžybos.
Klubo nariai naudojasi Daugailių pagrindinės
mokyklos sporto sale bei stadionu, Utenos
daugiafunkcio sporto centro plaukimo
baseinu. Treniruočių kokybė pagerėjo įrengus
Vyžuonos parke dviračių - riedslidžių trasą.
Joje sportininkai treniruojasi vasaros bei
žiemos metu, tamsiu paros metu ši trasa yra
apšviesta. Minėtą trasą yra išbandę Lietuvos
geriausi slidininkai bei biatlono atstovai. Jų
nuomone, šiuo metu tai viena geriausių trasų
Lietuvoje.
Klubo veiklą remia individualūs asmenys,
Lietuvos Nacionalinė slidinėjimo asociacija
bei Utenos rajono savivaldybė.
Šachmatai
Šachmatų klubas „Šachas ir matas“ įkurtas
2007 m. Klubas organizuoja ir vykdo
varžybas
buvusiam
treneriui
Vladui
Kasperavičiui
atminti,
Utenos
miesto
pirmenybes,
kalėdinius
turnyrus.
Šachmatininkai dalyvauja seniūnijų žaidynėse,
žaidžia
turnyruose,
organizuojamuose
Anykščiuose, Visagine. Klubas savo patalpų
neturi,- treniruojasi ir žaidžia Utenos
Dauniškio gimnazijoje, veikla finansuojama
klubo narių lėšomis.
Šaudymas iš Utenos lankininkų klubas dabartinio
prezidento Artūro Puzinkevičiaus iniciatyva
lanko
buvo sukurtas ir įregistruotas 2009 m. Šiuo
metu klube yra šeši oficialūs nariai bei
pastoviai kintantis besidominčių žmonių
skaičius.
Klubas organizuoja varžybas bei Lietuvos
čempionatus pagal IFA ir FITA taisykles,
dalyvauja mokinių vasaros stovyklose, kuriose
jaunimas supažindinamas su šios sporto šakos
istorija, vaikai mokomi tinkamo elgesio su
lanku bei jo šaudymo specifikos. Taip pat
dalyvauja įvairiose Lietuvos bei tarptautinėse
varžybose. Šiuo metu du klubo nariai yra
Lietuvos šaudymo iš lanko sporto meistrai,
vienas - kandidatas į sporto meistrus. Šiais
metais skriemulinių lankų grupėje klubo narys
Remigijus
Bileišis
iškovojo
Lietuvos

Pagrindinė klubo veiklos
kryptis – varžybų
organizavimas.

Klubo ateities tikslai: gausinti
pastovių klubo narių skaičių,
siekti vis geresnių sportinių
rezultatų, sudominti ir
pritraukti į šią veiklą kuo
daugiau jaunų žmonių,
populiarinti sporto šaką bei
garsinti Utenos vardą
Lietuvoje ir užsienio šalyse.

Tenisas

Žirginis
sportas

čempiono vardą.
Žiemos
metu
treniruotės
vyksta
nuomojamose patalpose Utenos Aukštakalnio
progimnazijoje, vasarą - Alių aerodrome.
Klubo lėšos: klubo narių mokestis, Utenos
rajono savivaldybės bei Lietuvos lankininkų
federacijos skiriamomis lėšos.
Jau septyniolika metų Utenoje plėtojamas
lauko teniso sportas. Per šį laikotarpį
atnaujintos dvi gruntinės aikštelės, suburtos
abonentinės
vaikų
grupės.
Išaugus
susidomėjimui teniso sporto šaka, 1995 m.
įkurtas Utenos teniso klubas „Pasaga“.
Siekiant sustiprinti sporto bazę ir pritraukti
rėmėjų, 2007 m. įsteigta Viešoji įstaiga
„Tenisas visiems“. Šiuo metu teniso pratybas
lanko apie 90 vaikų, jaunimo ir pagyvenusių
žmonių. Norinčių lankyti teniso pratybas yra
žymiai daugiau, tačiau trūkstant teniso
aikštelių tenka riboti sportuojančių skaičių.
Utenoje organizuojama daug regioninių bei
vietinių varžybų, o stipriausi žaidėjai
dalyvauja šalies teniso įvairaus lygio
varžybose. Net aštuonis kartus iš eilės Utenos
tenisininkų komanda tapo nugalėtojais rajonų
grupėje. 2011 m. Lietuvos mokinių olimpinio
festivalio teniso finalinėse varžybose Utenos
mokiniai iškovojo pirmąją vietą. 2012 m.
analogiškose varžybose – ketvirtąją vietą.
2012 m. VšĮ „Tenisas visiems“ kartu su
Utenos teniso klubu „Pasaga“ vykdė Utenoje
18 įvairaus lygio atvirų teniso turnyrų
vaikams, jaunimui ir suaugusiems.
Tenisas Utenoje, kaip ir visoje Lietuvoje,
tapo viena populiariausių sporto šakų. Jį
mėgsta vaikai, jaunimas ir pagyvenę žmonės.
2000 metais klubo narių jėgomis atnaujintos
Rytų skirstomiesiems tinklams priklausančios
teniso aikštelės (Užpalių g. 87). Pasikeitus
savininkams, už naudojimąsi aikštelėmis,
klubas turi mokėti didelį nuomos mokestį.
Šaltuoju metų laiku tenisininkai nuomoja
Aukštakalnio progimnazijos ir AB „Utenos
trikotažas“ sporto sales.
Klubas išlaikomas nario mokesčio, rėmėjų,
Utenos rajono savivaldybės lėšomis.
Utenos krašte žirginio sporto tradicijos
žinomos nuo seno. Pirmosios žirgų lenktynės
Utenos Rašės hipodrome 1000 metrų ilgio
trasoje įvyko dar 1955 m. Nuo 1966 m.
žirginio sporto lenktynės vasarą šiame
hipodrome tapo tradicinėmis. 1985 m. Utenos
rašės hipodromas rekonstruotas, tuo metu jis

Šiuo metu esama teniso bazė
netenkina išaugusių Utenos
miesto vaikų, jaunimo ir visos
bendruomenės poreikių.
Labiausia trūksta sporto salių
vaikams ir jaunimui žiemą.
VšĮ „Tenisas visiems“ kartu
su Utenos teniso klubu
„Pasaga“ ir rajono
verslininkais, padedant rajono
savivaldybei, planuoja
pastatyti teniso aikštyną (4
aikšteles) su apšvietimu ir
administracinėmis-buitinėmis
patalpomis.

Atsižvelgiant į ilgametes
Utenos Rašės hipodromo
žirginio sporto tradicijas,
Utenos rajono savivaldybės
taryba priėmė sprendimą
atgaivinti ir plėtoti hipodromo
veiklą, pritraukiant privataus

atitiko Europoje keliamus reikalavimus. 1988
m. įkurtas žirgų treniravimo punktas, o 1995
m. įregistruotas žirginio sporto klubas
„Utenos hipodromas“.
2002 m. savo veiklą pradėjo žirginio sporto
klubas „Bėras vėjas“. Nuo klubo įkūrimo iki
2009 m., kol buvo galimybė treniruotis Utenos
hipodrome, pagrindinė klubo veikla buvo
profesionalus žirgų sportas, aukštaitiškų
žirgininkystės tradicijų puoselėjimas, jaunimo
rengimas profesionaliam sportui. Klubui
vadovauja Vita Jašinauskaitė.
Žirginio sporto klubas „Bėras vėjas“
išugdė žirgininkystės profesionalų kartą,
pasižyminčią atsakingu, etišku elgesiu su
žirgais. Geriausi sportininkai tęsia karjerą
užsienyje arba kitose Lietuvos sportinėse
bazėse.
Daugiausia laimėjimų yra pasiekusi klubo
sportininkė Žydrė Žalaitė. Ji mokėsi
Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje, kur įgijo
tarptautinę žokėjo licenciją, startavo Švedijos,
Lenkijos ir Lietuvos hipodromuose.
Klubo žirgų mylėtojai dalyvavo įvairiuose
žirgininkystės renginiuose, žirgų parodose ir
pristatymuose, tarptautinėse važnyčiotojų
varžybose, bendradarbiavo su kitomis
žirgininkystės
asociacijomis,
dalyvavo
kursuose ir mokymuose, kultūros renginiuose
bei sporto stovyklose.
Šiuo metu klubo veikla yra švietėjiška.
1987 m. sujungus Lietuvos sporto draugiją
Lietuvos
„Nemunas“ ir Lietuvos sporto draugiją
sporto
„Žalgiris“, įsikūrė Lietuvos sporto draugijos
draugijos
„Žalgiris“ Utenos rajono taryba. Draugijos
„Žalgiris“
Utenos rajono tikslas – organizuoti sporto renginius rajono
bendruomenės nariams, dalyvauti šalies
taryba
„Sportas visiems“ renginiuose.
LSD „Žalgiris“ Utenos rajono taryba,
bendradarbiaudama su Utenos daugiafunkciu
sporto centru, kasmet rajono gyventojams
organizuoja įvairių sporto šakų taurių
varžybas, dalyvauja šalies programos „Sportas
visiems“ žiemos ir vasaros žaidynėse. 2005 m.
uteniškiai vasaros žaidynių bendroje įskaitoje
iškovojo pirmąją vietą, o 2007 m. – trečiąją.
Net aštuonerius metus iš eilės žaidynių
komandinėje įskaitoje nugalėtojais tapo
Utenos tenisininkai, o 2011 m. ir 2012 m.
šalies žiemos žaidynėse nugalėtojais tapo
Utenos žvejų komanda.
Draugija veiklą vykdo LSD „Žalgiris“
respublikinės tarybos ir rėmėjų lėšomis.

kapitalo investicijas. 2007 m.
buvo pasirašyta koncesijos
sutartis, užtikrinant privačių
lėšų pritraukimą į
savivaldybės turto
modernizaciją. Rekonstravus
hipodromą, atsiras dar vienas
turistų traukos centras,
padėsiantis plėtoti ne tik
Utenos krašto, bet ir visos
Aukštaitijos turizmą.
Hipodromas visiškai atitiks
Europos Sąjungos
reikalavimus – standartus. Bus
sudarytos tinkamos sąlygos
organizuoti tarptautinio lygio
varžybas, atgaivinti ristūnų
sporto šakos tradicijas.
Hipodromo savininkai turėtų
rūpintis ir sportininkų
rengimu.

Pagrindinė draugijos veiklos
kryptis – „Sportas visiems“
varžybų organizavimas rajono
bendruomenei ir dalyvavimas
šalyje organizuojamose
varžybose.

Neįgaliųjų
sportas

1997 m. įkurtas Utenos miesto aklųjų ir
silpnaregių sporto klubas „Vyžuonaitis“.
Organizacija siekia įgyvendinti uždavinius:
sudaryti klubo nariams sąlygas sportuoti ir
dalyvauti sporto renginiuose; užtikrinti lygias
galimybes ir siekti, kad kūno kultūros ir sporto
pratybas bei renginius lankytų sunkiausią
regėjimo negalią turintys žmonės; formuoti
turinčių praktinių įgūdžių dirbant su aklaisiais
ir silpnaregiais kūno kultūros specialistų
kolektyvą.
Klubo veikloje dalyvauja 27 sutrikusio
regėjimo žmonės (viso 36 nariai), kurių
amžius 22 – 76 m. Tarp neįgaliųjų plėtojamos
sporto šakos: šaškės, šachmatai, lengvoji
atletika, plaukimas, šoudauno (aklųjų tenisas).
Sportininkai
dalyvauja
tarptautiniuose
turnyruose, Lietuvos aklųjų sporto federacijos
organizuojamuose čempionatuose, miesto
sporto renginiuose, rengia varžybas tarp klubo
narių.
Klubas veiklą vykdo Lietuvos Respublikos
Neįgaliųjų departamento, Utenos rajono
savivaldybės ir rėmėjų lėšomis (per metus
apie 16 000,00 Lt).

Klubo „Vyžuonaitis“ tikslas –
kūno kultūros ir sporto
priemonėmis vykdyti aklųjų ir
silpnaregių socialinę
integraciją į visuomenę, siekti
kuo aktyvesnio dalyvavimo
sveikatinimo, kūno kultūros ir
sporto pratybose bei
varžybose. Dėl lėšų stygiaus
klube dirba vos vienas
apmokamas darbuotojas (0,25
etato), todėl sunku kryptingai
dirbti organizacinį darbą ir
pritraukti daugiau
sportuojančių neįgaliųjų į savo
gretas.
Puikių laimėjimų yra iškovoję
Utenos specialiosios
mokyklos – daugiafunkcio
centro sportininkai, kurie
Lietuvos rinktinės sudėtyje,
dalyvavo Pasaulio ir Europos
specialiosiose vasaros ir
žiemos olimpinėse žaidynėse
Lenkijoje, Graikijoje, Rusijoje
ir Pietų Korėjoje slidinėjimo,
sniegbridžių ir lengvosios
atletikos varžybose. Centro
auklėtiniai yra iškovoję visų
spalvų medalius, o 7 iš jų tapo
Pasaulio ir 12 Europos
specialiosios olimpiados
čempionais.

7. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ (SSGG) ANALIZĖ
Stiprybės
1. Gausūs rekreaciniai ištekliai (ežerai, upės,
miškai, kalvotas reljefas), daug zonų, kurios
pritaikytos gyventojų sportavimui, sveikai
gyvensenai.
2. Gera sporto infrastruktūra: veikiantys
aikštynai, stadionai, sporto salės bendrojo
ugdymo mokyklose,
Daugiafunkcio sporto
centro kompleksas.
3. Fizinis ugdymas integruotas į formaliojo
švietimo ir neformaliojo švietimo programas.
4. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vykdo
įvairius vaikų sveikatingumo projektus.
5. Rajono bendrojo ugdymo mokyklos
dalyvauja socializacijos, olimpinio ugdymo,
Lietuvos
mokinių
olimpinio
festivalio
programose.

Silpnybės
1. Maža organizuotai sportuojančių gyventojų
dalis
savivaldybėje (apie 5% nuo visų
gyventojų skaičiaus).
2. Sporto veikloje, ypač sporto bazių plėtros
srityje,
dominuoja
viešojo
sektoriaus
institucijos.
3. Bendrojo ugdymo mokyklų neformaliojo
švietimo sistema nepakankamai panaudojama
fiziniam ugdymui.
4. Trūksta techninių priemonių (sportinis
inventorius, transportas ir kt.) ir lėšų
sportininkų
treniruočių - stovyklų proceso
vykdymui.

6. Rajono
savivaldybės
įstaigose
ir
organizacijose dirba pakankamą išsilavinimą ir
kvalifikaciją turintis personalas.
7. Įsteigtos seniūnijų sporto organizatorių
pareigybės (po 0,25 etato).
8. Stiprios rajono sporto tradicijos, geri atskirų
sporto šakų sportininkų pasiekimai.
9. Organizuojami
tradiciniai
tarptautiniai
sporto renginiai, žinomi ne tik šalyje, bet ir už
jos ribų („Halls Winter Rally“, plaukimo
maratonas Sudeikiuose, tarptautinės jaunųjų
dviratininkų varžybos, moto kroso varžybos ir
kt.).
10. Penkios komandos (Utenos „Juventus“
krepšininkai, Utenos „Utena“ krepšininkės, HC
„Utena“ rankininkai, Utenos DSC rankininkės,
Utenos beisbolo klubo „Vėtra“ beisbolininkai) ir
individualių
sporto
šakų
sportininkai
reprezentuoja Uteną šalies aukščiausios lygos
čempionatuose ir tarptautinėse varžybose.
Galimybės
1. Palankus
rajono
savivaldybės
administracijos vadovų ir politikų požiūris į
kūno kultūrą ir sportą.
2. Savivaldybė vykdo bendrojo ugdymo
mokyklų renovacijos projektus, aktyviai remia
bendruomenių veiklos centrų plėtrą.
3. Didėjanti privataus verslo investicijų dalis į
sporto sektorių. Lėšų sutelkimas užtikrins sporto
infrastruktūros ir sporto projektų plėtrą.
4. Atnaujinta ir išplėtota sporto infrastruktūra,
nemokamų, šiuolaikiškų fizinio aktyvumo
įrenginių plėtra.
5. Sportinėms stovykloms organizuoti gali būti
panaudotos Sudeikių mokyklos – daugiafunkcio
centro patalpos.
6. Sėkminga savivaldybės administracijos
sveikatos biuro veikla.
7. Europos Sąjungos struktūriniai fondai gali
būti panaudojami nacionalinės ir regioninės
svarbos sporto infrastruktūros objektų statybai
finansuoti, fiziniam aktyvumui skatinti.
8. Veikianti nacionalinė sporto statistikos
sistema, leidžiamas sporto statistikos metraštis.

Grėsmės
1. Blogėjanti ekonominė padėtis neskatina
jaunimo ugdymo, gyventojų sveikatinimo,
neįgaliųjų sporto, didelio meistriškumo
sportininkų pažangos.
2. Perspektyvių sportininkų viliojimas į kitų
miestų sporto centrus.
3. Kūno
kultūros
mokytojų,
trenerių
kontingentas sensta ir ateityje šių specialistų
trūkumas gali būti ypač jaučiamas.
4. Dėl mažo darbo užmokesčio tik nedidelė
dalis kūno kultūros ir sporto specialistų,
baigusių šalies universitetus, atvyksta pagal
specialybę dirbti į savivaldybę.
5. Didelė Utenos rajono daugiafunkcio sporto
centro pradinio rengimo grupių mokinių kaita.
6. Menkos valstybės investicijos į sveikos
gyvensenos propagavimą.

8. STRATEGINĖS IŠVADOS
1. Kūno kultūros ir sporto veikla atlieka svarbų vaidmenį vietos bendruomenės sportiniame
gyvenime.
2. Būtina skatinti savivaldybėje prasmingą, reguliarų ir kokybišką vaikų ir jaunimo
užimtumą, kuris tenkintų saviraiškos ir savirealizacijos poreikius, ugdytų gebėjimą
prisitaikyti prie sparčiai kintančių gyvenimo sąlygų.

3. Stiprinti švietimo, sveikatos, sporto institucijų ir visuomeninių organizacijų
bendradarbiavimą, klubinę veiklą.
4. Utenos daugiafunkcio sporto centro sportininkai yra pasiekę daug ir svarių laimėjimų
daugelyje sporto šakų, įvairaus sportinio lygio ir skirtingų amžiaus grupių varžybose.
Nemažai vaikų nori lankyti dvikovinių sporto šakų treniruotes, tačiau dziudo imtynių
grupės pilnai užpildytos. Nuo 2012 m. gruodžio mėn. įsteigta bokso sekcija Utenos
daugiafunkciame sporto centre.
5. Rekonstravus „Utenio“ stadioną, tikslinga įkurti viešąją įstaigą, kuri rūpintųsi futbolo
plėtra rajone.
6. Pastaraisiais metais suaktyvėjusi sportinė veikla kaimo seniūnijose. Seniūnijų sporto
organizatoriai dirba už 0,25 etato, veža sportininkus į varžybas. Tikslinga būtų jiems
skirti šiai svarbiai veiklai vykdyti didesnį darbo krūvį ir finansuoti po 0,5 etato.
7. Būtina suaktyvinti sportinę veiklą Utenos miesto seniūnaitijose. Utenos daugiafunkciame
sporto centre įsteigus miesto seniūnijos sporto organizatoriaus etatą, sportinė veikla
mieste suaktyvėtų.
8. Sudaryti sąlygas rajoną reprezentuojančioms komandoms ir individualių sporto šakų
sportininkams dalyvauti aukščiausio lygio varžybose. Būtina pagal sudarytus kriterijus
nustatyti prioritetines sporto šakas, skirti joms finansavimą, kad sportininkai galėtų
tinkamai atstovauti Utenai.
9. Sportininkų sveikatos tikrinimas neatitinka keliamų reikalavimų. Pagal naujus higienos
normų reikalavimus, į Daugiafunkcio sporto centro mokomąsias grupes priimami vaikai
tik pasitikrinę sveikatą. Šeimos gydytojai nespėja kokybiškai atlikti šio darbo, todėl
reikėtų įsteigti sporto medicinos etatą Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre arba
Daugiafunkciame sporto centre, kad būtų užtikrinta specializuota sportuojančių asmenų
sveikatos priežiūra.
10. Būtina nuolat tobulinti sporto darbuotojų profesinę kvalifikaciją.
11. Sudaryti sąlygas žmonėms su negalia integruotis į visuomenę ir vienodomis sąlygomis su
sveikaisiais aktyviai leisti laisvalaikį, dalyvauti sportiniuose renginiuose.
III. STRATEGIJOS PRIORITETINĖ VEIKLOS KRYPTIS, TIKSLAI,
UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
PRIORITETAS.
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA BEI GYVENIMO
KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
Priemonė

Atsakingas
Įgyvendinimo
vykdytojas
laikotarpis
1. TIKSLAS. Ugdyti sveiką ir savo gebėjimais pasitikintį vaiką, mokantį
sveikai gyventi, saugiai judėti ir veikti; tenkinti individualų judėjimo
poreikį, gerinti fizinę brandą.
1.1. Uždavinys. Tenkinant judėjimo poreikį ir gerinant fizinę brandą
siekti, kad bendrojo ugdymo mokyklose mokiniams būtų trys kūno
kultūros pratybos per savaitę.
1.1.1. Atsižvelgiant į mokinių
gebėjimus, nukreipti juos į UDSC
mokymo grupes.

1.1.2. Sudaryti sąlygas mokiniams
užsiimti fizine veikla ne pamokų

Bendrojo
ugdymo
mokyklų
(toliau – BUM)
kūno kultūros
mokytojai.
BUM
vadovai.

2013 – 2017 m.

2013 – 2017 m.

Pasiekimo rodiklis
Gerėjanti mokinių
fizinė branda.
Gerėjanti vaikų
sveikata, fizinis
parengimas,
stiprėjantis gyvenimo
įgūdžių formavimas.
Daugiau mokinių
sportuoja Utenos
daugiafunkciame
sporto centre.
Daugiau mokinių
dalyvauja

neformaliojo švietimo
programose.
1.1.3. Fiziniam aktyvumui didinti
BUM
2013 – 2017 m. Fiziniam mokinių
racionaliai išnaudoti choreografijos
vadovai.
aktyvumui didinti
užsiėmimus.
racionaliai išnaudoti
choreografijos.
užsiėmimai
1.2. Uždavinys. Bendrojo ugdymo mokyklose tęsti Lietuvos kūno Padidėjęs mokinių
kultūros ženklo programų „Augti ir stiprėti“ ir „Vis tobulėti“ fizinis aktyvumas,
sportinis
įgyvendinimą po pamokų.
meistriškumas,
gerėjanti jų fizinė
branda.
1.2.1. Sudaryti sąlygas mokiniams BUM
2013 – 2017 m. Nuolat tobulėjantis
pasitikrinti savo fizinius įgūdžius pradinių
vaikas tiek fiziškai,
Lietuvos kūno kultūros „Augti ir klasių ir kūno
tiek dvasiškai,
stiprėti“ ženklo normatyvų ribose.
kultūros
išugdytas poreikis
mokytojai.
sportuoti, stiprinti
sveikatą.
1.2.2. Sudaryti sąlygas mokiniams
BUM
2013 – 2017 m. Daugiau jaunuolių ne
pasitikrinti savo fizinius įgūdžius
kūno kultūros
tik gerai fiziškai
Lietuvos kūno kultūros „Vis tobulėti“
mokytojai.
pasirengę, bet ir žino
ženklo normatyvų ribose.
su sportu susijusią
informaciją.
1.3. Uždavinys. Įgyvendinti pradinių klasių mokinių mokymo plaukti Visų miesto mokyklų
pradinių klasių
programą.
mokiniai dalyvauja
programoje „Moku
plaukti“.
1.3.1. Sudaryti sąlygas mokiniams
BUM ir
2013 – 2017 m. Daugiau mokinių
Utenos daugiafunkcio sporto centro
Utenos
išmoksta plaukti ir
plaukimo baseine mokytis plaukti,
daugiafunkcio
saugiai elgtis
saugiai elgtis vandenyje.
sporto centro
vandenyje.
(toliau –
UDSC)
vadovai.
1.3.2. Organizuoti mokytojams
UDSC
2013 – 2017 m. Organizuoti mokymai
mokymus ir padėti jiems kuo daugiau
instruktorius
pradinių klasių
mokinių išmokyti plaukti.
mokymui
mokytojams.
plaukti.
1.4. Uždavinys. Rūpintis mokinių užimtumu vasaros atostogų metu ir Vaikai patiria naujų
įspūdžių, įgauna
dalyvauti prevencinėse programose ištisus metus.
įdomios patirties,
pamato dar nematytų
dalykų.
1.4.1. Dalyvauti mokinių užimtumo
BUM.
2013 – 2017 m. Daugiau mokyklų
vasaros atostogų metų programose.
dalyvauja vasaros
poilsio programose.
1.4.2. Organizuoti vaikų vasaros
UDSC.
2013 – 2017 m. Mokiniai turi
poilsį, suteikiant galimybę tobulintis
didesnes galimybes
pasirinktoje sporto šakoje.
vasarą tobulintis
pasirinktoje sporto
šakoje.
metu.

1.1.1. Dalyvauti mokinių
UDSC;
prevencinėse programose vykdomose
BUM.
mokyklos, savivaldybės ir šalies mastu.

2013 – 2017 m.

Gerėjantis mokinių
požiūris į sveiką
gyvenseną, kūrybą,
atsakomybę už savo
veiksmus ir į savo
poelgių padarinius.
1.5. Uždavinys. Ugdyti mokantį sveikai gyventi ir saugiai judėti vaiką, Gerėjantis mokinių
požiūris į garbingą
gebantį garbingai kovoti ir kilniai elgtis.
kovą, pagarbą
varžovui
1.5.1. Organizuoti Olimpinės dienos BUM;
2013 - 2017 m. Suorganizuoti
renginius.
UDSC.
Olimpinės dienos
renginiai rajone ir
mokyklose.
1.1.2. Organizuoti įvairių sporto šakų UDSC;
2013 - 2017 m. Suorganizuotos
ir įvairaus amžiaus varžybas bendrojo URSA.
varžybos bendrojo
ugdymo mokyklų mokiniams.
ugdymo mokyklų
mokiniams.
1.5.3. Dalyvauti Lietuvos mokinių BUM.
2013 – 2017 m. Dalyvauta Lietuvos
olimpinio festivalio žaidynėse.
mokinių olimpinio
festivalio žaidynėse.
1.5.4. Organizuoti pradinių klasių UDSC.
2013 – 2017 m. Suorganizuotos
mokiniams
„Mažųjų
olimpinių
„Mažųjų olimpinių
žaidynių“ varžybas.
žaidynių“ varžybos.
1.5.5. Organizuoti gimnazijų sporto UDSC;
2013 - 2017 m. Suorganizuota
šventę.
Gimnazijų
gimnazijų sporto
vadovai.
šventė.
1.5.6.
Organizuoti
progimnazijų UDSC;
2014 - 2017 m. Suorganizuota
(pagrindinių mokyklų) sporto šventę.
Progimnazijų
progimnazijų sporto
vadovai.
šventė.
1.5.7. Užtikrinti finansavimą Utenos URSA.
2013 – 2017 m. Suorganizuotos
daugiafunkciam
sporto
centrui
varžybos bendrojo
organizuoti varžybas bendrojo ugdymo
ugdymo mokyklų
mokyklų mokiniams.
mokiniams.
1.5.8. Užtikrinti finansavimą
URSA;
2013 – 2017 m. Suteikta galimybė
mokykloms, dalyvaujančioms Lietuvos UDSC;
mokiniams išvykti į
mokinių olimpinio festivalio žaidynių
BUM.
Lietuvos mokinių
zoninėse, tarpzoninėse ir finalinėse
olimpinio festivalio
varžybose.
žaidynių zonines,
tarpzonines ir
finalines varžybas.
Pagerėjusi sporto
1.6. Uždavinys. Ugdyti mokytojų ir trenerių sąmoningumą ir
darbuotojų
kompetenciją.
kvalifikacija
1.6.1. Organizuoti seminarus kūno
Utenos
2013 – 2017 m. Suorganizuoti
kultūros ir sporto
darbuotojams. švietimo
seminarai
kūno
centras.
kultūros ir sporto
darbuotojams.
1.6.2. Gerosios patirties sklaida.
URSA
2013 – 2017 m. Suorganizuotos
Švietimo,
atviros kūno kultūros
sporto ir
pamokos;
jaunimo
Atlikta sklaida
reikalų
spaudoje ir

2.

skyrius;
Kūno kultūros
mokytojų
metodinio
būrelio
pirmininkas.
2. TIKSLAS. Tobulinti didelio meistriškumo sportininkų rengimą,
skatinti juos siekti aukštų sportinių rezultatų, užtikrinti tinkamas sąlygas
treniruotis ir varžytis, sudaryti sveiką konkurenciją tarp Utenos rajone
plėtojamų sporto šakų.
2.1. Uždavinys. Olimpiniam ciklui nustatyti prioritetines sporto
šakas, užtikrinti tinkamą jų finansavimą vykdant treniruočių procesą,
dalyvaujant varžybose, tobulinant trenerių kvalifikaciją.

2.1.1. Nustatyti prioritetines sporto
šakas pagal kriterijus:
 sporto šakos meistriškumas,
 sporto šakos masiškumas,
 bendruomenės narių
domėjimasis sporto šaka,
 sporto šakos tradicijų
tęstinumas,
 trenerių, sporto specialistų
profesinis pasirengimas,
 esama sporto infrastruktūra.
2.1.2. Užtikrinti daugiametį
finansavimą komandoms ir atskiriems
sportininkams, garsinantiems Uteną.
2.1.3. Savivaldybės tarybos nustatyta
tvarka teikti lengvatas juridiniams
asmenims, remiantiems Utenos rajono
sportininkus ir sporto renginius.

URSA.

2013 – 2016 m.

URSA.

2013 – 2017 m.

Utenos rajono 2013 – 2017 m.
savivaldybės
taryba.

internetinėje erdvėje.

Geresni sportininkų
rezultatai, sudarytos
sąlygos žiūrovams
turiningai leisti laiką.
Nustatytos
prioritetinės sporto
šakos ir joms
suteiktas
finansavimas.
Nustatytos
prioritetinės sporto
šakos pagal kriterijus.

Suteiktas
finansavimas.

Suteiktos lengvatos
juridiniams
asmenims,
remiantiems
sportininkus ir sporto
renginius.
2.1.4. Sudaryti sąlygas sporto
UDSC;
2013 – 2017 m. Pagerėjusi
trenerių
treneriams tobulinti kvalifikaciją.
NVO.
profesinė
kompetencija.
2.2. Uždavinys. Sudaryti rajone palankias sąlygas sporto šakų plėtotei, Daugiau
remti sporto klubų kūrimąsi, jų iniciatyvas atstovauti Uteną šalies ir bendruomenės narių
dalyvauja sportinėje
tarptautinėse varžybose.
veikloje.
2.2.1. Sudaryti sąlygas krepšinio
URSA;
2013 – 2017 m. Vyrų krepšinio
komandoms sėkmingai atstovauti
VšĮ „Utenos
komanda sėkmingiau
Uteną aukščiausio lygio šalies
Juventus“;
rungtyniauja LKL
čempionate ir tarptautiniuose
Utenos
čempionate ir
turnyruose.
krepšinio
tarptautiniuose
klubas
turnyruose.
„Aukštaitis“;
Rėmėjai.
2.2.2. Sudaryti sąlygas rankinio
URSA;
2013 – 2017 m. Vyrų ir moterų
komandoms sėkmingai atstovauti
Klubas „HC
rankinio komandos

Uteną aukščiausio lygio šalies
čempionate.

UTENA“;
Rankinio –
krepšinio
klubas;
Rėmėjai.
2.2.3. Įkurti viešąją įstaigą, kuri
Utenos rajono 2013 – 2017 m.
rūpintųsi futbolo plėtra rajone.
savivaldybės
taryba;
Verslininkai.
2.2.4. Pritraukti į rajoną aukštos
URSA;
2013 – 2017 m.
kvalifikacijos specialistus.
UDSC.
2.3. Uždavinys. Remti gabiausius sportininkus, pasiekusius puikių
rezultatų Lietuvos, tarptautinėse jaunučių, jaunių, jaunimo
pirmenybėse ar suaugusiųjų čempionatuose.
2.3.1. Organizuoti rajono geriausių
URSA;
2013 – 2017 m.
olimpinių sporto šakų sportininkų
UDSC.
dešimtuko rinkimo konkursą.
2.3.2. Organizuoti rajono geriausių
URSA;
2013 – 2017 m.
neolimpinių sporto šakų sportininkų
UDSC.
penketuko rinkimo konkursą.
2.3.3. Organizuoti sportinę popietę,
URSA;
2013 – 2017 m.
kurios metu Utenos rajono
UDSC.
savivaldybės tarybos nustatyta tvarka
apdovanojami geriausių sportininkų
rinkimo konkursų nugalėtojai,sportininkai ir jų treneriai.
2.4. Uždavinys. Bendradarbiaujant su šalies sporto šakų federacijoms,
sporto organizacijomis, organizuoti tarptautinius sporto renginius,
reprezentuojančius Uteną ir užtikrinti dalinį jų finansavimą.
2.4.1. Kartu su šalies sporto
URSA;
2013 – 2017 m.
organizacijomis organizuoti tradicinius UDSC;
tarptautinius sporto renginius, žinomus NVO.
ne tik šalyje, bet ir už jos ribų („Halls
Winter Rally“, plaukimo maratoną
Sudeikiuose, tarptautines jaunųjų
dviratininkų, moto ir auto kroso
varžybas ir kt.).
2.4.2. Užtikrinti sporto renginių,
URSA.
2013 – 2017 m.
reprezentuojančių Uteną dalinį
finansavimą.
2.5. Uždavinys. Siekti, kad sportuojanti visuomenė gautų kokybiškas
ir prieinamas sporto medicinos paslaugas.
2.5.1. Įsteigti sporto medicinos etatą
URSA.
2013 – 2014 m.
Utenos pirminės sveikatos priežiūros
centre arba Daugiafunkciame sporto
centre, kad būtų užtikrinta
specializuota sportuojančių asmenų
sveikatos priežiūra.
2.5.2. Siekti, kad visi sportuojantieji UDSC;
2013 – 2017 m.
tikrintųsi savo sveikatą.
NVO.
2.6. Informuoti visuomenę apie rajono sportininkų pasiekimus,
organizuojamas sporto varžybas ir renginius.

dalyvauja šalies
rankinio lygos
čempionate.
Įkurta viešoji įstaiga.

Įdarbinti nauji sporto
specialistai.
Organizuoti
rajono
geriausių sportininkų
rinkimo konkursai
Išrinkti
olimpinių
sporto šakų geriausi
sportininkai.
Išrinkti neolimpinių
sporto šakų geriausi
sportininkai.
Apdovanoti
rajono
geriausi sportininkai.

Suorganizuoti Uteną
reprezentuojantys
renginiai.
Organizuotos
varžybos.

Suteiktas
finansavimas.
Visi sportuojantys
reguliariai tikrinasi
sveikatą.
Įkurtas medicinos
centras.

Visi sportuojantys
pasitikrinę sveikatą.
Informuota
visuomenė apie

2.6.1. Interneto svetainėse
www.utena.lt ir
www.sportas.utena.lm.lt skelbti
informaciją apie rajono sportininkų
pasiekimus, organizuojamus sporto
renginius.

URSA;
UDSC;
NVO.

2013 – 2017 m.

2.6.2. Informuoti šalies ir regiono
spaudą apie rajono sportinį gyvenimą.

URSA;
2013 – 2017 m.
UDSC;
NVO.
3. TIKSLAS. Tobulinti kūno kultūros ir sporto prieinamumą.
3.1. Uždavinys. Vykdyti sporto bazių rekonstrukciją, remontą ir
statybą.
3.1.1. Rekonstruoti „Utenio“ stadioną. URSA.
2013 - 2014 m.
3.1.2. Rekonstruoti Dauniškio
gimnazijos stadioną.

URSA.

2013 m.

3.1.3. Rekonstruoti Adolfo Šapokos
gimnazijos stadioną.
3.1.4 . Rekonstruoti „Saulės“
gimnazijos stadioną.

URSA.

2014 – 2016 m.

URSA.

2015 – 2017 m.

3.1.5. Baigti rekonstruoti UDSC
plaukimo baseiną.

URSA;
UDSC.

2013 – 2017 m.

3.1.6. Rekonstruoti Vyturių
progimnazijos sporto salę.

URSA.

2014 – 2017 m.

3.1.7 Rekonstruoti ir plėsti seniūnijų ir
kaimo mokyklų sporto bazes.

Seniūnijos;
Kaimo BUM.

2013 - 2017

3.1.8. Baigti Utenos hipodromo
Privačios
2013 m.
rekonstrukciją.
lėšos.
3.1.9. Įrengti visus reikalavimus
VšĮ „Tenisas
2014 – 2017 m.
atitinkantį teniso aikštyną (4 aikšteles) visiems“;
su apšvietimu ir administracinėmis Privačios
buitinėmis patalpomis.
lėšos.
3.1.10. Žemės sklype, esančiame
Privačios
2015 – 2017 m.
Viešeikių kaime, Sudeikių seniūnijoje, lėšos.
Utenos rajone, įrengti žiemos sporto
kompleksą su slidinėjimo trasa.
3.2. Uždavinys. Vykdyti darnią ir perspektyvią sporto plėtrą
(tarpinstitutinis bendradarbiavimas).
3.2.1. Vystyti viešojo ir privataus
sektorių bendradarbiavimą.

URSA;
Verslininkai;

2013 – 2017 m.

rajono sportinį
gyvenimą.
Patalpinta informacija
interneto svetainėse
apie rajono
sportininkų
pasiekimus bei
organizuojamus
sporto renginius.
Informuota spauda
apie rajono sportinį
gyvenimą.
Išaugęs sportuojančių
skaičius.
Rekonstruotos sporto
bazės.
Rekonstruotas
„Utenio“ stadionas.
Rekonstruotas
Dauniškio gimnazijos
stadionas.
Rekonstruotas Adolfo
Šapokos stadionas.
Rekonstruotas
„Saulės“ gimnazijos
stadionas.
Įrengtas balkonas
žiūrovams, sėdimos
vietos varžybų
dalyviams.
Rekonstruota Vyturių
progimnazijos sporto
salė.
Rekonstruotos
seniūnijų ir kaimo
mokyklų sporto
bazės.
Rekonstruotas Utenos
hipodromas
Įrengtas visus
reikalavimus
atitinkantis teniso
aikštynas.
Įrengtas žiemos
sporto kompleksas su
slidėjimo trasa.
Darniai ir efektyviai
vykdoma sporto
plėtra
Įgyvendinti bendri
projektai.

3.2.2. Plėtoti tarptautinį
bendradarbiavimą.

3.2.3. Vystyti bendrojo ugdymo
mokyklų ir sporto įstaigų
bendradarbiavimą, organizuojant
tarpmokyklinius sporto renginius bei
didinti informacijos sklaidą apie
sportą, jo naudą ir galimybes.
3.2.4. Aktyviai dalyvauti ES ar
tarptautinių fondų vykdomuose
projektuose ir užtikrinti jų dalinį
finansavimą.

UDSC;
Viešosios
sporto įstaigos;
NVO.
URSA;
UDSC;
Viešosios
sporto įstaigos;
NVO.
URSA;
UDSC;
BUM.

URSA;
UDSC;
Viešosios
sporto įstaigos;
NVO.
3.2.5. Skatinti sveiką ir sportišką
URSA;
gyvenimo būdą, vykdant švietėjišką
UDSC;
veiklą.
Savivaldybės
visuomenės
sveikatos
biuras ( toliau
– VSB);
Viešosios
sporto įstaigos;
NVO.
3.2.6. Inicijuoti savanorystę sportinėje URSA;
veikloje.
UDSC;
NVO.

2013 – 2017 m.

Įgyvendinti
tarptautiniai projektai;
suorganizuoti
tarptautiniai renginiai.

2013 – 2017 m.

Suorganizuoti
renginiai; įvykdyta
informacijos sklaida.

2014 – 2017 m.

Įgyvendinti ES
projektai.

2013 – 2017 m.

Įvykdytos
informacinės
priemonės.

2013 – 2017 m.

Išaugęs savanorių,
dalyvaujančių
sportinėje veikloje,
skaičius.
Išaugęs sportuojančių
gyventojų skaičius.

4. TIKSLAS. Didinti įvairių rajono gyventojų grupių įsitraukimą į
sportą, kuriant palankią sportavimo ir sveikatos stiprinimo aplinką
(Sportas visiems).
4.1. Uždavinys. Formuoti teigiamą kaimo seniūnijų bendruomenių
narių požiūrį į sveikatą, ugdyti sveiką, aktyvų, savimi ir savo
gebėjimais pasitikinti pilietį.
4.1.1. Padidinti finansavimą kaimo
URSA;
2013 – 2017 m.
seniūnijų sporto
UDSC.
organizatoriams (po 0,5 etato).
4.1.2. Užtikrinti, kad kaimo mokyklų
sporto salės būtų prieinamos
seniūnijų bendruomenių
nariams.
4.1.3. Organizuoti seniūnijų sporto
žaidynes rajone.
4.1.4. Sudaryti sąlygas seniūnijų
bendruomenių nariams dalyvauti

BUM vadovai;
Kaimo
seniūnijų
sporto
organizatoriai
UDSC.

2013 – 2017 m.

2013 – 2017 m.

Suaktyvėjusi sportinė
veikla seniūnijose.
Motyvas kaimo
seniūnijų sporto
organizatoriams dirbti
efektyviau.
Pagerėjęs kaimo
žmonių užimtumas

Pagerėjęs kaimo
žmonių užimtumas.

Seniūnijų
seniūnai;

2013 – 2017 m.

Pagerėjęs kaimo
žmonių užimtumas.

seniūnijų sporto žaidynėse.

Sporto
organizatoriai.
4.1.5. Dalyvauti šalies seniūnijų
UDSC;
2013 – 2017 m.
sporto žaidynėse.
Seniūnijų
seniūnai;
Sporto
organizatoriai.
4.2. Uždavinys. Sudaryti sąlygas Utenos rajono gyventojams užsiimti
aktyvia sportine veikla, puoselėti sveiką gyvenseną.
4.2.1. Organizuoti sporto varžybas,
šventes, sąskrydžius, seminarus.

UDSC;
NVO.

2013 – 2017 m.

4.2.2. Užtikrinti kasmetinių
(tradicinių) sporto renginių ir varžybų
organizavimą ir finansavimą.
4.2.2. Didinti rajoną
reprezentuojančių sporto renginių
skaičių.
4.2.3. Didinti NVO vaidmenį
organizuojant sporto renginius ir
teikiant sporto paslaugas.
4.2.4. Skatinti masiškam sportavimui
ir profesionaliam sportui naudoti
rajono gamtines ir rekreacines erdves.

URSA;
UDSC;
NVO.
URSA;
UDSC;
NVO.
URSA;
UDSC;
NVO.
URSA;
UDSC;
VSB;
NVO.
NVO.

2013 - 2017 m.

UDSC.

2014 – 2017 m.

4.2.7. Sudaryti sąlygas žmonėms su
negalia integruotis į visuomenę ir
vienodomis sąlygomis su sveikaisiais
aktyviai leisti laisvalaikį, dalyvauti
sportiniuose renginiuose.
4.2.8. Remti neįgaliųjų sportą.

URSA;
VSB.

2013 – 2017 m.

URSA.

2013 – 2017 m.

4.2.9. Vystyti mažiau populiarias
sporto šakas.

URSA;
NVO.

2013 - 2017 m.

4.2.5. Dalyvauti „Sportas visiems“
renginiuose.
4.2.6. Organizuoti sporto varžybas
Utenos miesto seniūnaitijų
bendruomenėms.

2013 -2017 m.

2013 - 2017 m.

2013 - 2017 m.

2013 - 2017 m.

Dalyvauta šalies
seniūnijų žaidynėse.

Suaktyvėjusi
programos Sportas
visiems veikla.
Organizuotų Sportas
visiems renginių
skaičius.
Organizuotų
tradicinių sporto
renginių skaičius.
Rajoną
reprezentuojančių
renginių skaičius.
NVO organizuotų
sporto renginių
skaičius.
Daugiau žmonių
sportuoti naudoja
gamtines ir
rekreacines erdves.
Dalyvauta „Sportas
visiems“ renginiuose.
Organizuotos
varžybos Utenos
miesto seniūnaitijų
bendruomenėms.
Išaugęs sportuojančių
neįgaliųjų skaičius.

Išaugęs sportuojančių
neįgaliųjų skaičius.
Išaugęs sportuojančių
skaičius.

IV. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO FINANSAVIMAS
Utenos rajono sporto organizacijos pagrindines pajamas gali gauti iš 6 šaltinių:
savivaldybės, valstybės, rėmėjų, komercinės veiklos, ES bei kitų tarptautinių fondų, surinktas
mokestis už neformalųjį švietimą iš Utenos daugiafunkcio sporto centro mokinių.
Savivaldybė finansavimą kūno kultūrai ir sportui teikia įgyvendindama Kokybiškos
švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programą (iki 2013 m. sausio 1 d. Kūno kultūros
ir sporto plėtros programa) pagal priemones 07.1.1.03 „Sporto įstaigų veiklos išlaidos“ ir
07.1.2.05 „Sportinės veiklos projektų įgyvendinimas“. Už sėkmingą programos įgyvendinimą
atsakinga Utenos rajono savivaldybės administracija.

1. UTENOS DAUGIAFUNKCIO SPORTO CENTRO FINANSINĖS VEIKLOS
APŽVALGA 2010 – 2012 M.
Metai

2010
2011
2012

Savivaldybės
biudžetas
2346,8
2374,1
2600,9

Pajamų šaltiniai tūkst. Lt
Valstybės
Surinkta iš
Rėmėjai ir
biudžetas
mokinių
kiti šaltiniai
223,1
39,4
23,0
355,3
57,3
27,7
165,6
44,7
23,1

Iš viso
2632,3
2814,4
2834,3

2. SAVIVALDYBĖS FINANSINĖ PARAMA SPORTO KLUBAMS
(ASOCIACIJOMS), VIEŠOSIOMS SPORTO ĮSTAIGOMS IR SPORTININKAMS
Siekiant suteikti finansinę paramą sporto klubams (asociacijoms) bei viešosioms sporto
įstaigoms, Utenos rajono savivaldybės administracija kartą per metus (gali būti skelbiami ir
papildomi konkursai) organizuoja konkursą dėl sportinės veiklos projektų finansavimo.
Konkursas organizuojamas vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės kultūrinės, edukacinės,
sporto ir turizmo, jaunimo, visuomeninių organizacijų, religinių bendruomenių veiklos, verslo
skatinimo projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos
2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-29 (2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 43 redakcija).
Lėšos projektams finansuoti numatomos kiekvienais metais Utenos rajono savivaldybės
biudžete. Apraše nurodomi pagrindiniai projektine veikla siekiami įgyvendinti tikslai:
- efektyviau naudoti sporto sales ir aikštynus;
- remti visuomenines organizacijas ir viešąsias įstaigas, kurios dalyvauja šalies ir
tarptautinėse varžybose;
- organizuoti varžybas ir sporto šventes;
- apdovanoti geriausius rajono sportininkus.
Lėšos, skirtos projektams finansuoti negali būti naudojamos:
- ūkinio inventoriaus ir baldų, transporto, ryšio priemonių, kompiuterinės, medicininės
įrangos ir kito ilgalaikio materialaus turto įsigijimui, kurio vertė didesnė nei 1000 Lt
(arba kurio įsigijimo vertė pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą turi būti ne mažesnė už Vyriausybės
nustatytą vertę);
- patalpų remonto, rekonstrukcijos ir statybos išlaidoms;
- projektų paruošiamųjų darbų išlaidoms;
- tarptautinių projektų kitų šalių dalyvių atvykimo ir išvykimo iš Lietuvos bei kelionės
draudimo išlaidoms;
- kitiems projektams vykdyti.
Utenos rajono savivaldybės tarybos skirtos lėšos sportinės veiklos projektams finansuoti
2010 – 2013 m.
Metai
2010
2011
2012
2013

Skirtos lėšos iš savivaldybės
biudžeto (tūkst. Lt)
714,0
786,0
805,7
810,0

Finansuotų projektų
skaičius
15
25
10
17 (22 projektų vykdytojams)

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr.
259 (2008 m. gruodžio 20 d. Nr. TS-270 redakcija) „Dėl Utenos rajono geriausių sportininkų
rinkimo nuostatų pakeitimo“ organizuojamas geriausių Utenos rajono sportininkų rinkimo
konkursas, kurio tikslas – skatinti sportininkus sistemingai treniruotis, siekti aukštų sportinių

rezultatų, garsinti Uteną šalyje ir pasaulyje. Konkursą (geriausių rajono sportininkų olimpinėse
sporto šakose dešimtuko ir geriausių rajono sportininkų ne olimpinėse sporto šakose penketuko
rinkimą) kiekvienų metų gruodžio mėnesį organizuoja savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu sudaryta komisija. Sportininkai apdovanojami iš sportinės veiklos projektams
finansuoti skirtų lėšų.
2.1. Prioritetinės sporto šakos
Atsižvelgiant į Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2013 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. V-50 „Dėl prioritetinių
valstybės sporto šakų ir strateginių sporto šakų 2013 - 2016 metų sąrašų patvirtinimo“ ir šio
strateginio plano III skyriaus 2.1.1 punkte nurodytus kriterijus, nustatomos prioritetinės sporto
šakos (jos apibūdintos šio plano II skyriaus 5 ir 6 dalyse):
2.1.1. Utenos daugiafunkciame sporto centre:
- dviračių sportas;
- futbolas;
- krepšinis;
- lengvoji atletika;
- plaukimas;
- rankinis.
Utenos daugiafunkcio sporto centro prioritetinės sporto šakos finansuojamos Utenos DSC
lėšomis;
2.1.2. sporto klubų veikloje:
- automobilių sportas;
- dviračių sportas (nuo 2014 m.);
- futbolas ( nuo 2014 m.);
- krepšinis (moterų, vyrų);
- rankinis (moterų, vyrų).
Sporto klubų veiklos prioritetinės sporto šakos finansuojamos rėmėjų ir savivaldybės
biudžeto (iš sportinės veiklos projektams vykdyti skirtų asignavimų) lėšomis.
2.2. Rajoną reprezentuojantys sporto renginiai
Utenos apylinkėse vykdomos šalyje ir už jos ribų žinomos tarptautinės varžybos:
automobilių ralis „Halls Winter Rally“, plaukimo maratonas ir Lietuvos atviro vandens
čempionatas Sudeikiuose, jaunųjų dviratininkų varžybos treneriui M. Veršilai atminti, plaukimo
varžybos „Olimpiečių taurė“, motokroso varžybos Alių trasoje ir kt.
Rajoną reprezentuojančios varžybos finansuojamos rėmėjų ir savivaldybės biudžeto (iš
sportinės veiklos projektams vykdyti skirtų asignavimų) lėšomis.
2.3.

Kitos sporto šakos

2.3.1. Utenos daugiafunkciame sporto centre:
- beisbolas;
- boksas;
- dziudo imtynės;
- slidinėjimas;
- stalo tenisas.
Šiame punkte nurodytos sporto šakos finansuojamos Utenos DSC lėšomis;
2.3.2. Sporto klubų veikloje ir „Sportas visiems“ renginiai:
Kitos sporto šakos (aerobika, aviamodeliavimo sportas, beisbolas, dziudo imtynės, ledo
ritulys, kultūrizmas, motociklų sportas, orientavimosi sportas ir turizmas, plaukimas, rytų kovos
menai, sportinė žūklė, stalo tenisas, slidinėjimas, šachmatai, šaudymas iš lanko, tenisas, žirginis

sportas) apibūdintos šio strateginio plano II skyriaus 5 ir 6 dalyse. Plano II skyriaus 6 dalyje
aprašytos ir organizacijos, kurios organizuoja „Sportas visiems“ renginius. „Sportas visiems“ –
sportinė veikla, palaikanti būtiną sportuojančiųjų fizinį aktyvumą, sudaranti sąlygas varžytis,
pagal išgales siekti sportinių rezultatų.
Šioje dalyje nurodytos sporto šakos ir „Sportas visiems“ renginiai finansuojami rėmėjų ir
savivaldybės biudžeto (iš sportinės veiklos projektams vykdyti skirtų asignavimų) lėšomis.
2.4.

Numatomas sporto klubų (asociacijų), Viešųjų sporto įstaigų ir renginių
finansavimo modelis savivaldybės biudžeto lėšomis

Sporto klubų (asociacijų), Viešųjų sporto įstaigų finansavimas savivaldybės biudžeto
lėšomis aprašytas šio strateginio plano IV skyriaus 2 punkte.
Numatoma, kad lėšos atskiroms sporto šakoms ir renginių organizavimui bus skirstomos:
Eil. Sporto šakos ir sporto renginiai
Nr.
1.
2.
3.

Procentas nuo savivaldybės biudžeto lėšų,
skirtų sportinės veiklos projektams
finansuoti
Prioritetinės sporto šakos
50 – 75%
Rajoną reprezentuojantys sporto renginiai
15 -25%
Kitos sporto šakos ir „Sportas visiems“ 10 -25%
renginiai

Sportinės veiklos projektų vykdytojams, atsižvelgdamas į sportinės veiklos projektų
vertinimo Ekspertų komisijos rekomendacijas, lėšas įsakymu skiria savivaldybės administracijos
direktorius.
V. STRATEGIJOS REALIZAVIMAS IR KONTROLĖ
Utenos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto strateginis planas parengtas 2013 2017 metams. Už jo įgyvendinimą atsakingos rajono institucijos yra nurodytos šio plano III
skyriuje „Strategijos prioritetinė veiklos kryptis, tikslai, uždaviniai ir priemonės“. Didžiausia
atsakomybė už šio strateginio plano įgyvendinimą tenka Utenos rajono savivaldybės
administracijai.
Parengto Utenos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto 2013 - 2017 metų strateginio
plano realizavimo kontrolę užtikrina Utenos rajono savivaldybės taryba.
Šis planas nėra galutinis ir nekeičiamas. Jame gali ir turi atsirasti nauji sprendimai, nes
gyvenimas dažnai iškelia naujus iššūkius, į kuriuos būtina reaguoti.
Darbo grupė:
Vidmantas Valinčius – pirmininkas
Jonas Slapšinskas – pirmininko pavaduotojas
Nariai:
Valentinas Bubulis
Alvydas Gražys
Osvaldas Katinas
Romualdas Kraulišas
Arūnas Rastenis
Birutė Siliūnienė
Alvydas Surgautas
Žydrūnas Urbonas
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.

Sprendimo projekto

Dėl Utenos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto

2.

pavadinimas
Sprendimo projekto
rengėjas

3.

Problemos iškėlimas –
situacijos analizė

4.

Dėl kokios priežasties
teikiamas sprendimo
projektas, ko juo
siekiama? Tikslai ir
uždaviniai

5.

Ryšys su Lietuvos
Respublikos įstatymais,
Vyriausybės nutarimais,
savivaldybės priimtais
sprendimais ir kitais teisės
aktais, patvirtintais
prioritetais, ilgalaikiais ir
vidutinės trukmės
planavimo dokumentais,
Europos Sąjungos teise
Galimos neigiamos
sprendimo pasekmės

6.

2013-2017 metų strateginio plano patvirtinimo
Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, sporto
ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas
Gražys
Utenos rajono savivaldybės taryba 2010 m. gruodžio 22 d.
sprendimu Nr. TS-346 patvirtino Utenos rajono plėtros
strateginį planą 2011-2017 metams. Minėtame plane vienas
iš tikslų yra tobulinti kūno kultūros ir sporto prieinamumą.
Tikslui pasiekti numatyti uždaviniai: plėsti sporto
infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas rajono gyventojams
užsiimti aktyvia sportine veikla, puoselėti sveiką gyvenseną.
Utenos rajone registruota per 30 sporto asociacijų ir viešųjų
įstaigų, kurios organizuoja renginius rajono bendruomenei,
dalyvauja šalies čempionatuose, tarptautinėse varžybose.
Tam reikalingos lėšos. Utenos rajono savivaldybės taryba
2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. TS-29 patvirtino Utenos
rajono savivaldybės kultūrinės, edukacinės, sporto ir
turizmo, jaunimo, visuomeninių organizacijų, religinių
bendruomenių veiklos, verslo skatinimo projektų
finansavimo tvarkos aprašą. Apraše yra tik bendrieji
prioritetai, nenustatytos prioritetinės sporto šakos.
Utenos rajono savivaldybės taryba 2012 m. rugpjūčio 30 d.
protokoliniu sprendimu Nr. 7 savivaldybės administracijai
pavedė sudaryti darbo grupę paramos skyrimo įvairioms
sporto šakoms tvarkai parengti. Utenos rajono savivaldybės
taryba 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-295
nusprendė rengti Utenos rajono savivaldybės kūno kultūros
ir sporto 2013-2017 metų strateginį planą ir sudarė minėto
plano rengimo laikinąją komisiją.
Teikiamame sprendimo projekte „Dėl Utenos rajono
savivaldybės kūno kultūros ir sporto 2013-2017 m.
strateginio plano patvirtinimo“ analizuojama rajono kūno
kultūros ir sporto esama situacija, numatyta strategijos
prioritetinė veiklos kryptis, tikslai, uždaviniai, priemonės ir
kūno kultūros ir sporto finansavimas, nustatytos prioritetinės
sporto šakos.
2013 m. gegužės 8 d. Utenos rajono savivaldybės kūno
kultūros ir sporto 2013-2017 m. strateginio plano projektas
paskelbtas savivaldybės internetiniame puslapyje, tačiau
bendruomenės narių pastabų ir pasiūlymų kol kas
nesulaukta.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas.

7.

savivaldybės finansams,
ekonomikai, socialinei
aplinkai
Sprendimo projekto
rengimo metu gauti
specialistų vertinimai ir
išvados

Utenos rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas

Alvydas Gražys

TARYBOS SPRENDIMŲ RODYKLĖ
1. Sprendimo projekto pavadinimas

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR
SPORTO 2013-2017 METŲ STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO

2.Skyriaus, ruošusio sprendimo projektą, pavadinimas bei pateikusiojo sprendimo projektą
vardas, pavardė, parašas
Švietimo , sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Gražys
3. Pranešėjo vardas, pavardė, pareigos
Vedėjas Romualdas Kraulišas
____________________________________________________________________________________
4. Asmenų, kviečiamų į rajono savivaldybės tarybos posėdį dėl svarstomo sprendimo projekto,
vardai, pavardės, pareigos_______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr._______
RODYKLĖ
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
7
8.
9.

Kam siunčiama

Egz.
sk.

Savivaldybės merui
Savivaldybės mero pavaduotojui
Tarybos sekretorei
Administracijos direktoriui
Administracijos direktoriaus pavaduotojui
Skyriams:
Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos
Bendrųjų reikalų
Buhalterinės apskaitos
Centralizuotas vidaus audito
Civilinės metrikacijos
Strateginio planavimo ir investicijų
Finansų
Juridinis
Kaimo plėtros
Kultūros
Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų
Teritorijų planavimo ir statybos
Turto valdymo
Vaikų teisių apsaugos
Viešosios tvarkos
Viešųjų pirkimų
Viešųjų ryšių
Kontrolieriaus tarnybai
Utenos miesto seniūnijai
Seniūnijoms
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Eil.
Nr.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kam siunčiama

Egz.
sk.

Savivaldybių policijai
UAB „Utenos autobusų parkas“
UAB „Utenos komunalininkas“
UAB „Utenos butų ūkis“
UAB „Utenos vandenys“
UAB „Utenos šilumos tinklai“
Utenos daugiafunkcis sporto centras

1

