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SANTRAUKA 

Sporto ir varžybų organizavimas nacionaliniu lygiu yra istoriškai ir kultūriškai 

susiformavusios Europos sporto tradicijos dalis, atspindinti Europos piliečių lūkesčius. Sportas – ne 

tik pasididžiavimo objektas, bet ir svarbi visuomenės socialinio tobulėjimo priemonė, stiprinanti 

žmogaus sveikatą, ugdanti fizines, psichines ir dvasines jo savybes. Sportas ir kūno kultūra 

prisideda prie gerėjančių visuomenės sveikatingumo rodiklių, skatina bendruomenės solidarumą, 

jaunimo socializaciją. Atsižvelgiant į šiuos aspektus, Lietuvoje pradėtos įgyvendinti socializacijos 

per sportą programos, o neįgaliųjų sporto plėtra jau tampa visuomenės gyvenimo standartu. 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje sporto infrastruktūros objektų, tenkančių 10 000 gyventojų, 

2013 m. vasario mėnesio duomenimis buvo 21,9. Daugiausiai sporto infrastruktūros objektų yra 

švietimo įstaigų teritorijose. Jų būklė 2013 m. vasario mėn. buvo įvertinta nuo labai geros iki labai 

blogos. Aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros objektų yra ženkliai mažiau nei sporto, o esanti būklė 

taip pat yra labai netolygi. Siekiant skatinti gyventojų sportinį užimtumą, būtina plėtoti sporto ir 

aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą ir sudaryti tinkamas sportinio aktyvumo sąlygas visoms 

gyventojų socialinėms grupėms. 

Atsižvelgiant į Baltosios knygos dėl sporto, Nacionalinės pažangos programos 2014-2020 

m., Valstybinės sporto plėtros strategijos 2011-2020 m. siekius, o taip pat Kaišiadorių rajono 

savivaldybės sporto ir aktyvaus laisvalaikio sektoriaus aplinkos analizės ir šio sektoriaus subjektų 

nuomonės tyrimo rezultatus, identifikuotos svarbiausios Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir 

aktyvaus laisvalaikio prioritetinės plėtros iki 2020 m. kryptys: 1) Sporto ir aktyvaus laisvalaikio 

infrastruktūros modernizavimas ir plėtra; 2) Sporto vaidmens visuomenėje didinimas; 3) 

Bendradarbiavimo stiprinimas tarp viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių. 

Rengiant Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir laisvalaikio sektoriaus studiją, tuo pačiu 

metu buvo atlikta Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų, sporto ir laisvalaikio sistemos 

darbuotojų bei Tarybos narių apklausa. Gauti rezultatai pateikiami studijos prieduose. 

Sektorinę studiją parengė UAB „Lyderio grupė“ ekspertai, aktyviai bendradarbiaudami su 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Vyriausiu specialistu strateginiam planavimui, 

Investicijų ir turto valdymo skyriaus, Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro bei kitų įstaigų 

atstovais. 
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SANTRAUKŲ IR SĄVOKŲ ŽODYNAS 

 

Pagrindinės santrumpos: 

 ES – Europos Sąjunga 

 LR – Lietuvos Respublika 

 SSGG – stiprybės, silpnybės, grėsmės ir galimybės 

 PEST – politiniai, ekonominiai, socialiniai ir technologiniai veiksniai 

 

Pagrindinės sąvokos 

 

 Sportas – visos fizinės veiklos formos, kuriomis organizuotai ar individualiai siekiama 

tobulinti fizinę ištvermę ir psichinę sveikatą (gerovę), formuoti socialinius santykius ar 

siekti rezultatų įvairaus lygio varžybose. 

 Kūno kultūra – svarbi asmens ir visuomenės bendrosios kultūros dalis – žmogaus fizinė ir 

dvasinė raida (pratybos) ir jos rezultatas (fizinė ir psichinė darna, grožis, fizinis pajėgumas ir 

aktyvumas, sveikata). 

 Aktyvus laisvalaikis – įvairi fizinė veikla, padedanti įveikti nuovargį ir atgauti jėgas, 

pavyzdžiui, sportas, žaidimai, fizinis darbas, šokiai ir pan. 

 Sportuojantis asmuo – žmogus, kuris reguliariai mankštinasi (fiziniais pratimais stiprina ir 

palaiko savo sveikatą, fizines ir dvasines galias) ir/ar lanko pamėgtos sporto šakos pratybas 

bei mėgsta dalyvauti sporto varžybose. 

 Sporto infrastruktūra – sporto bazės, stadionai, teniso aikštelės, daugiafunkcinės sporto 

aikštelės ir pan. 

 Aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra – vaikų žaidimų aikštelės, pėsčiųjų, dviračių takai, 

sporto aikštelės prie vandens telkinių ir pan. 
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ĮVADAS 

Darbo prielaidos 

Darbo rengimo teisinis pagrindas – paslaugų sutartis Nr. VP-202, kurią 2012 m. lapkričio 27 

d. sudarė Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir UAB „Lyderio grupė“. Studijos esmė 

(koncepcija, aprėptis, turinys) bei pagrindiniai paslaugų teikimo principai atitinka sutarties Nr. VP-

202 techninėje užduotyje suformuluotus reikalavimus. Studija yra finansuojama pagal 2007–2013 

m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų 

stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-

VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių 

(ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“. 

Darbo aktualumas 

Kūno kultūros ir sporto socialinė svarba vis labiau įtvirtinama ir Europos Sąjungoje (ES). 

2007 m. liepos 11 d. ES Komisija patvirtino Baltąją knygą dėl sporto. Nacionalinės pažangos 

programoje 2014-2020 m. daug dėmesio yra skiriama visuomenės sveikatingumo gerinimui. 

Valstybinėje sporto plėtros strategijoje 2011–2020 m. akcentuojama, kad papildomas fizinis 

aktyvumas laisvalaikiu turi didelę įtaką daugelio ligų prevencijai, kad sportavimo įgūdžiai turi 

įtakos gyvenimo kokybei ne tik dėl geresnės sveikatos, bet ir dėl sporto poveikio bendruomenės 

solidarumui, jaunimo socializacijai, taigi visuomenės sanglaudai. Valstybė viena neturi galimybių 

sukurti tinkamų sąlygų mėgėjų sportui ir sveikai gyvensenai plėtoti. Švietimo įstaigų ir savivaldybių 

institucijų tvarkoma sporto infrastruktūra yra nepakankama, jos atnaujinimo ir plėtros tempai per 

lėti. 

Atsižvelgiant į Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir aktyvaus laisvalaikio techninę 

būklę bei prieinamumą, ir siekiant užtikrinti geresnes sportinio užimtumo bei gyvenimo kokybės 

sąlygas Savivaldybės gyventojams bei jos svečiams, Kaišiadorių rajono savivaldybė parengė 

Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir laisvalaikio sektorinę studiją. 

Darbo objektas – Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir laisvalaikio sektorinės studijos 

parengimo paslauga. 

Darbo tikslas – parengti Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir laisvalaikio sektorinę 

studiją. 

Darbo uždaviniai: 

 Išanalizuoti sporto ir laisvalaikio sektoriaus esamą situaciją. 

 Pateikti sporto ir laisvalaikio sektoriaus SSGG/PEST analizę. 

 Identifikuoti sporto ir laisvalaikio sistemos problemas, numatyti jų sprendimo būdus. 

 Nustatyti sporto ir laisvalaikio plėtros strategines kryptis. 

 Sudaryti sporto ir laisvalaikio plėtros priemonių planą. 

 Suformuoti strategijos įgyvendinimo priežiūros sistemą. 

Darbo struktūra:  

 I ir II dalyse atliekama sporto ir aktyvaus laisvalaikio sektoriaus apžvalga.  

 III dalyje formuojama sporto ir aktyvaus laisvalaikio plėtros strategija. 
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 IV dalyje nustatomos strategijos įgyvendinimo priežiūros mechanizmas. 

Darbo metodai: 

 Literatūros sisteminė ir lyginamoji analizė; sintezė; 

 Statistikos duomenų analizė ir interpretavimas; 

 Apklausos duomenų analizė ir interpretavimas; 

 Loginė dedukcija ir indukcija; kreatyvinis metodas. 

Darbo rezultatai  

Laukiamas darbo rezultatas – parengta Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir laisvalaikio 

sektorinė studija, atitinkanti užsakovo reikalavimus bei lūkesčius. 

 

.  
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1. KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRA 

SITUACIJOS APŽVALGA 
 

Kaišiadorių rajono savivaldybės geografinė padėtis. Kaišiadorių rajono savivaldybė yra 

įsikūrusi pietinėje Lietuvos Respublikos dalyje tarp Kauno marių ir Neries upės. Savivaldybė 

ribojasi su Širvintų, Prienų, Kauno, Jonavos rajonų bei Elektrėnų savivaldybėmis. Kaišiadorių 

rajono savivaldybę sudaro 11 seniūnijų: Kaišiadorių apylinkės, Kaišiadorių miesto, Kruonio, 

Nemaitonių, Palomenės, Paparčių, Pravieniškių, Rumšiškių, Žaslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės 

(žr. 1 pav.). Kaišiadorių rajono savivaldybė yra tarp dviejų Lietuvos Respublikos didmiesčių – 

Vilniaus ir Kauno – ir per jos teritoriją eina svarbiausios šalies automobilių ir geležinkelio 

magistralės. 

  

a. Kaišiadorių rajono geografinė padėtis b. Kaišiadorių rajono seniūnijos 

1 pav. Kaišiadorių rajono geografinė padėtis ir administracinis-teritorinis susiskirstymas 

Šaltinis: Wikipedia.org 

Savivaldybės teritorijoje yra du miestai: Kaišiadorių miestas – administracinis rajono centras 

– ir Žiežmariai. Viena svarbiausių Kaišiadorių rajono savivaldybės traukos vietų – Lietuvos liaudies 

buities muziejus Rumšiškių miestelyje. 

Rajonas priskiriamas neežeringoms administracinėms teritorijoms. Tačiau Kaišiadorių 

rajono savivaldybei priklauso apie 1/3 Kauno marių, taip pat rajone yra viena didžiausių šalies 

vandens talpyklų – Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės baseinas. 

Demografinių rodiklių apžvalga. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2012 m. pradžioje gyveno 33425 gyventojai. Tai sudarė 1,1 proc. 

visų Lietuvos bei 5,5 proc. visų Kauno apskrities gyventojų. Gyventojų skaičius Savivaldybėje nuo 

2010 m. iki 2012 m. pradžios sumažėjo 5,6 proc. arba 1909 gyventojais. Šios mažėjimo tendencijos 

nagrinėjamu laikotarpiu vyravo ir Kauno apskrityje bei šalyje. Tai lemia mažas gimstamumas, 

didėjantis mirtingumas bei auganti emigracija iš rajono į didžiuosius Lietuvos miestus bei kitas šalis. 

1.1. lentelė. Gyventojų skaičius pagal amžiaus kategorijas 2010-2012 m. pradžioje 

 2010 m. 2011 m. 2012 m. Pokytis, proc. 

Teritorija 0-15 m. amžiaus  

Lietuvos Respublika 539452 492205 484016 -10,3 

Kaišiadorių  raj. savivaldybė 5893 5296 5158 -12,5 

 Darbingo amžiaus gyventojai 
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 2010 m. 2011 m. 2012 m. Pokytis, proc. 

Lietuvos Respublika 2141021 1890397 1850732 -13,6 

Kaišiadorių raj. savivaldybė 22147 21200 20836 -5,9 

 Pensinio amžiaus gyventojai 

Lietuvos Respublika 648566 669986 673010 3,8 

Kaišiadorių raj. savivaldybė 7294 7424 7431 1,9 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Remiantis 1.1. lentelės duomenimis, Kaišiadorių rajono savivaldybėje didžiausias neigiamas 

pokytis 2010-2012 m. vyko 0-15 m. amžiaus gyventojų tarpe (-12,5 proc.). Tai buvo 2,2 proc. 

daugiau nei atitinkamai visoje šalyje. Darbingo amžiaus gyventojų pokytis tiek nagrinėjamoje 

savivaldybėje, tiek visoje šalyje buvo neigiamas, tačiau Kaišiadorių rajono savivaldybėje šis 

neigiamas pokytis buvo daugiau kaip 2 kartus mažesnis. Pastebėtina, kad pensinio amžiaus 

gyventojų Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2010-2012 m. daugėjo kaip ir visoje Lietuvoje, tačiau 

ne taip ženkliai. 

Natūralios gyventojų kaitos rodiklis, atspindintis populiacijos augimo (stabilumo) potencialą, 

šalyje buvo neigiamas per visą 2010-2012 m. laikotarpį, taip pat ir Kaišiadorių rajono savivaldybėje 

(žr. 1.2. lentelė). 

1.2. lentelė. Natūrali gyventojų kaita 2010-2012 m. 

  
LR 

Birštono 

sav. 

Jonavos 

r. sav. 

Kaišiadorių 

r. sav. 

Kauno 

m. 

sav. 

Kauno 

r. sav. 

Kėdainių 

r. sav. 

Prienų 

r. sav. 

Raseinių 

r. sav. 

2010 m. -6494 -23 -50 -202 -131 168 -258 -280 -312 

2011 m. -6652 -28 -72 -201 -355 68 -185 -242 -225 

2012 m. -6846 -17 -127 -186 -473 71 -193 -207 -225 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2012 m. pastebimai pagerėjo 100-ui 15-59 m. amžiaus 

gyventojų tenkantis 60 m. ir vyresnio amžiaus gyventojų rodiklis (žr. 1.3. lentelė). Tačiau visoje 

šalyje atitinkamas santykio rodiklis 2010-2012 m. laikotarpiu prastėjo. 

1.3. lentelė. 100-ui 15-59 amžiaus gyventojų tenkantis 60 m. ir vyresnio amžiaus gyventojų 

2010-2012 m. 

 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Lietuvos Respublika 32,7 37,5 38,5 

Kaišiadorių  raj. savivaldybė 35,7 37,2 33,1 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Emigravusių į užsienį Kaišiadorių rajono savivaldybėje asmenų skaičius 2001-2011 m. 

laipsniškai didėjo (žr. 2 pav.). Įsigaliojus Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo (Žin., 1998, 

Nr. 66-1910; aktuali redakcija: nuo 2010 m. sausio 1 d.) ir Sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, 

Nr. 55-1287; aktuali redakcija: nuo 2011 m. gegužės 3 d.) pakeitimams, išvykimą į užsienį ir 

gyvenamosios vietos pa(si)keitimą 2010 m., palyginti su 2001-2009 m. laikotarpiu, deklaravo 

ženkliai daugiau Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų. 
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2 pav. Tarptautinė migracija (išvykę) Kaišiadorių rajono savivaldybėje, 2001-2011 m. 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2010-2012 m. Lietuvoje bei 

visose Kauno apskrities savivaldybėse buvo didžiausias 2010 m. Tai sietina su pasauline ekonomine 

krize, kuri paveikė ir Lietuvos regionus. Kaišiadorių rajono savivaldybėje registruotų bedarbių ir 

darbingo amžiaus gyventojų santykis 2010-2011 m. buvo didesnis nei atitinkamai visoje Lietuvoje 

ir Kauno apskrityje. 

1.4. lentelė. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2009-2011 m., proc. 

  
LR 

Kauno 

apskr. 

Birštono 

sav. 

Jonavos r. 

Sav. 

Kaišiadorių 

r. sav. 

Kauno 

m. 

sav. 

Kauno 

r. sav. 

Kėdainių 

r. sav. 

Prienų 

r. sav. 

Raseinių 

r. sav. 

2010 m. 14,5 13,0 10,5 15,0 14,8 12,7 12,8 12,0 13,4 14,5 

2011 m. 13,1 12,2 10,0 14,5 13,9 11,7 11,9 11,4 12,5 12,9 

2012 m. 11,7 10,8 9,2 13,7 11,2 10,6 10,3 10,0 10,8 12,3 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Pastebėtina, kad registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykio rodiklis 

parodo ekonomikos pajėgumą, nuo kurio priklauso biudžeto pajamų dydis ir išlaidos. Taip pat 

augantis nedirbančių asmenų lygis didina skurdo bei gyventojų socialinės atskirties riziką, didėja 

teisėtvarkos pažeidimų ir sunkių nusikaltimų skaičius, susiduriama su psichinėmis žmonių sveikatos 

problemomis. 

Socialinių rodiklių apžvalga. Remiantis Nacionaline pažangos programa 2014-2020 m.
1
, 

Lietuvoje dėl sveikatos skirtumų ryškėja sveikatos skirtumų ir skurdo tarpusavio ryšys – tai matyti 

iš skirtingos sveikatos būklės asmenų grupių pajamų skirtumo, veiklos apribojimo dėl ligos ar 

negalios. Prasta sveikata gali būti pagrindinė skurdo priežastis, nes dėl jos mažėja darbingumas, 

atsiranda gydymo ir priežiūros išlaidų. Kita vertus, asmenys, patiriantys skurdo riziką, neturi 

galimybės skirti pakankamai pajamų kokybiškų gyvenimo sąlygų sudarymui ir sveikatos gerinimui.  

2009 m. spalio mėn. Eurobarometras atliko ES šalių gyventojų nuomonių tyrimą, kurio 

rezultatus 2011 m. palygino UAB „Vilmorus“, atlikusi Lietuvos gyventojų požiūrio į kūno kultūros 

pratybas, sportą ir sportavimo įpročius tyrimą. Palyginus minėtų tyrimų rezultatus, matyti, kad 

                                                 
1
 Patvirtinta LR Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 
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nesportuojančių gyventojų Lietuvoje procentas siekia Europos vidurkį, t. y. nesportuojančių 

Lietuvoje skaičius (38 proc.) yra beveik identiškas nesportuojančių skaičiui Europoje (39 proc.). 

Žmonių, kurie sportuoja nereguliariai, skaičius (31%) taip pat sutampa su Europos vidurkiu. 

Pastebėtina, kad reguliariai sportuojančių Lietuvoje yra kiek daugiau – 17 proc. (ES – 9 proc.).
2
 

2013 m. vasario-kovo mėn. Kaišiadorių rajono savivaldybėje vykdytos gyventojų apklausos
3
 

metu paaiškėjo, kad dauguma Savivaldybės gyventojų nesportuoja, t. y. 70,1 proc. Respondentai 

vyrai dažniau nei moterys nurodė, jog sportuoja. Būtina paminėti, kad nesportuojančių Kaišiadorių 

rajono savivaldybės gyventojų procentinė dalis yra ženkliai didesnė nei vidutiniškai Lietuvoje 2011 

m. (38 proc.). Pagrindinės priežastys, kodėl Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojai, dalyvavę 

apklausoje, nesportuoja, yra laiko sportui trūkumas (35,5 proc.), susidomėjimo sportu stoka (24,7 

proc.) bei negalėjimas užsiimti sportu dėl sveikatos problemų (23,3 proc.). 

Kaišiadorių rajono savivaldybės ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose 2011 m. iš viso 

buvo užregistruoti 63137 suaugusiųjų ir 15784 vaikų susirgimai. Savivaldybėje 1000-iui 

suaugusiųjų tenkantį susirgimų skaičius 2011 m. buvo didžiausias lyginant su kitomis Kauno 

apskrities teritorijoje esančiomis savivaldybėmis, 1000-iui vaikų tenkantį susirgimų skaičių lenkė 

Kauno miesto ir Prienų rajono savivaldybės. 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, daugiausiai žmonių miršta nuo 

kraujotakos sistemos ligų, piktybinių navikų ir išorinių priežasčių. Dėl šių trijų priežasčių 2011 m. 

Savivaldybėje mirė atitinkamai 57,1 proc., 21,3 proc. ir 9,6 proc. visų mirusiųjų
4
. Būtina paminėti, 

kad 2011-2020 m. valstybinės sporto plėtros strategijos
5
 vienas iš efekto kriterijų yra mirtingumo 

dėl kraujotakos ligų procentinė dalis bendroje mirtingumo struktūroje (siektina 2020 m. reikšmė – 

40 proc.). Viena iš kraujotakos sistemos ligų priežasčių yra nejudrus gyvenimo būdas. 

Sportas ir aktyvus laisvalaikis yra viena iš galimų nusikalstamumo prevencijos priemonių. 

Sportuodami ar aktyviai leisdami laisvalaikį vaikai ir paaugliai užsiima turininga veikla, mažėja jų 

noras nusikalsti. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Kaišiadorių rajono 

savivaldybėje 2011 m. nepilnamečiai įvykdė 42 nusikalstamas veikas, 2010 m. – 47, 2009 m. – 54. 

Vienas iš efekto kriterijų 2011-2020 m. Valstybinėje sporto plėtros strategijoje yra mažinti 

nepilnamečių nusikalstamą veiką. 

Taip pat būtina paminėti, kad Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2009-2011 m. laikotarpiu 

sporto varžybų ir sveikatingumo dalyvių skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų, buvo mažiausias 

visoje Kauno apskrities teritorijoje bei kelis kartus mažesnis nei atitinkamai Lietuvos Respublikoje 

(žr. 1.5. lentelė). 

1.5. lentelė. Sporto varžybų ir sveikatingumo dalyvių skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų, 

2009-2011 m. 

  
LR 

Kauno 

apskr. 

Birštono 

sav. 

Jonavos 

r. sav. 

Kaišiadorių 

r. sav. 

Kauno 

m. 

sav. 

Kauno 

r. sav. 

Kėdainių 

r. sav. 

Prienų 

r. sav. 

Raseinių 

r. sav. 

2009 m. 229,3 224,7 785,6 239,0 84,3 241,1 305,8 166,4 114,2 120,0 

2010 m. 229,4 217,0 693,3 157,5 100,8 231,5 271,9 172,9 152,5 121,9 

2011 m. 243,7 260,1 674,5 232,4 87,3 278,4 270,4 258,9 247,5 232,9 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

                                                 
2
 Lietuvos 7-80 metų amžiaus gyventojų požiūris į kūno kultūros pratybas, sportą ir sportavimo įpročiai. Tyrimas 

atliktas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės užsakymu. 
3
 Apklausos rezultatų ataskaita pateikiama prieduose. 

4
 Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2011 m. Higienos instituto sveikatos informacijos 

centras 
5
 Patvirtinta LR Seimo 2011 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. X1-1296 
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Valstybinėje sporto plėtros strategijoje 2011-2020 m. teigiama, kad gyventojų senėjimas 

lemia didėjantį sveikatos priežiūros, socialinių ir kitų viešųjų paslaugų poreikį ir didina ligų 

prevencijos svarbą. Mažėjant darbingo amžiaus gyventojų, labai svarbu gerinti darbuotojų sveikatą, 

mažinti dėl ligų prarandamų darbo dienų skaičių, ilginti darbingą amžių, mažinti ankstyvų mirčių ir 

neįgalumo atvejų skaičių. Senėjančioje visuomenėje labai svarbi asmens gyvenimo kokybė, 

tiesiogiai veikianti jo darbingumą ir produktyvumą. Mokslas pateikia daug tarptautiniu mastu 

pripažįstamų įrodymų, kad papildomas fizinis aktyvumas laisvalaikiu turi didelę įtaką daugelio ligų 

prevencijai (ypač siekiant išvengti kraujotakos sistemos ligų arba neigiamų padarinių jomis 

susirgus). 
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2. KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO IR 

LAISVALAIKIO SEKTORIAUS SITUACIJOS APŽVALGA 
 

Šiame skyriuje pateikiama Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir laisvalaikio sistemos, 

pagrindinių sporto ir laisvalaikio sektoriaus subjektų, jų veiklos rodiklių bei finansavimo, 

atsižvelgiant į duomenų prieinamumą 2009-2012 m., apžvalga. Laisvalaikis toliau šioje studijoje 

yra vertinamas kaip aktyvaus laisvalaikio forma. 

2.1. SPORTO IR LAISVALAIKIO SISTEMOS APŽVALGA 

Sportas ir aktyvus laisvalaikis – svarbi žmogaus gyvenimo veikla. Tūkstančius metų 

žmogaus egzistencija priklausė nuo aktyvios fizinės veikios. Tačiau mokslo ir technikos laimėjimai 

sukėlė ryškesnius prieštaravimus tarp biologinio ir socialinio žmogaus prado. Sėdimas darbas, 

buities technika ir automatizavimas, kompiuterizacija, ryšių priemonių tobulinimas sumažino 

poreikį judėti, paplito pasyvus gyvenimo būdas, atsirado nepakankamo fizinio aktyvumo problema. 

Europos institucijos pripažįsta, kad savanoriška veikla grindžiamas sportas vaidina ypatingą 

vaidmenį Europos visuomenėje, visų pirma sveikatos, švietimo, socialinės integracijos ir kultūros 

srityse.  

 

Sudaryta autoriaus remiantis EOSE, 2009 

Kūno kultūros ir sporto veiklą, valstybės ir savivaldybių institucijų funkcijas kūno kultūros 

ir sporto srityje reglamentuoja LR Kūno kultūros ir sporto įstatymas. Šis įstatymas: nustato kūno 

kultūros ir sporto principus, reglamentuoja valstybės ir savivaldybių institucijų kompetenciją kūno 

kultūros ir sporto srityje, reglamentuoja kūno kultūros ir sporto organizavimą bei pratybas švietimo 

ir mokslo įstaigose, nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų kompetenciją plėtojant 

kūno kultūrą ir sportą, rengiant sportininkus, plėtojant varžybų sistemą, reglamentuoja kūno 

kultūros ir sporto specialistų veiklą, profesionalaus sporto plėtros pagrindus, sporto varžybų ir 

renginių organizavimo principus, nustato sporto statinių reikalavimus. 

Remiantis LR Kūno kultūros ir sporto įstatymo nuostatomis, Lietuvoje formuojant ir 

įgyvendinant kūno kultūros ir sporto politiką dalyvauja LR Seimas, LR Vyriausybė, Nacionalinė 

kūno kultūros ir sporto taryba, ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamentas, o taip pat 

savivaldybės. Kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas taip pat yra 

viena iš savarankiškųjų, LR Vietos savivaldos įstatyme apibrėžtų, savivaldybės funkcijų. 

SPORTO IR LAISVALAIKIO VAIDMUO 

Sveikatos Ekonominis Visuomeninis 

Turizmas Socialinis sporto vaidmuo Fizinis aktyvumas 
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Kūno kultūros ir sporto politiką Kaišiadorių rajono savivaldybėje formuoja Savivaldybės 

taryba. Sporto sektoriaus specialisto etato Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje nėra, šią 

sritį nuo 2011 m. kuruoja Švietimo skyriaus darbuotojai
6
.  

Apibendrinimas. Sporto ir laisvalaikio sektorius atlieka svarbų vaidmenį visuomeniniame 

gyvenime. LR Seimas, LR Vyriausybė, Nacionalinė kūno kultūros ir sporto taryba, ministerijos, 

Kūno kultūros ir sporto departamentas, o taip pat savivaldybės dalyvauja formuojant ir 

įgyvendinant Lietuvos kūno kultūros ir sporto politiką. Kaišiadorių rajono savivaldybėje kūno 

kultūros ir sporto politiką formuoja Savivaldybės taryba. 

2.2. SPORTO IR LAISVALAIKIO SEKTORIAUS SUBJEKTAI 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje veiklą vykdo viešojo, nevyriausybinio bei privataus  sporto 

sektoriaus subjektai, kurie sudaro sąlygas visiems Savivaldybės gyventojams įsitraukti į sporto 

veiklą. 

Viešojo sektoriaus subjektai. Kaišiadorių rajono savivaldybėje sportinio užimtumo veiklą 

viešajame sektoriuje organizuoja Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras, švietimo įstaigos bei 

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras. 

Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras, įsteigtas Kaišiadorių rajono savivaldybės 

tarybos 2000 m. liepos 27 d. sprendimas Nr. 92, yra Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinė 

įstaiga. Įstaigos tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla. Sporto centro grupes lankyti gali visi 

norintys rajono bendruomenės nariai, pirmenybę teikiant mokiniams. Remiantis įstaigos nuostatais
7
, 

pagrindiniai veiklos tikslai yra šie: 

- vykdyti Lietuvos valstybinę kūno kultūros ir sporto programą bei formuoti regioninę kūno 

kultūros ir sporto strategiją; 

- sudaryti sąlygas vaikams, mokiniams, jaunimui ir rajono gyventojams sportuoti; 

- ieškoti talentingų sportininkų; 

- ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę. 

Plėtojant sportinę veiklą labai svarbus vaidmuo tenka informacijos sklaidai ir prieinamumui. 

Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras turi savo internetinę svetainę, kuri efektyviai didina 

sporto mokymo įstaigos informacinės sklaidos galimybes. 

2011–2012 m. m. Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikė 4 gimnazijos ir 4 jų skyriai, 1 

progimnazija, 6 pagrindinės mokyklos ir 1 jų skyrius, 1 jaunimo ir suaugusiųjų mokykla, 1 

specialioji mokykla, 7 lopšeliai-darželiai, 3 mokyklos-darželiai. Vadovaujantis LR Švietimo ir 

mokslo ministerijos bendrojo ugdymo programomis, bendrojo ugdymo mokyklos privalo 

organizuoti mokinių kūno kultūros ir sporto veiklas, vesti kūno kultūros užsiėmimus. Bendrojo 

ugdymo mokyklos Kaišiadorių rajono savivaldybėje taip pat organizuoja sportinio užimtumo grupių 

veiklą bei vykdo įvairias sporto varžybas. Kaišiadorių rajono savivaldybėje veiklą vykdo ir 

Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla. Šios švietimo įstaigos steigėjas yra LR Švietimo ir 

mokslo ministerija.  

Sportas ir kūno kultūra yra svarbi vaikų sveikatingumo palaikymo ir ugdymo dalis. 

Atsižvelgiant į tai, Kaišiadorių rajono savivaldybės priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose organizuojamos kūno kultūros valandėlės, rytinės mankštos, sporto šventės, pramogos, 

judrieji žaidimai ir kt. 

                                                 
6
 Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. V17-137 ,,Dėl Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ panaikino Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros, sporto ir socialinių reikalų departamentą.  

7
 Patvirtinta Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. V17-1243 
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Kaišiadorių socialinių paslaugų centras – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti 

bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas bei tenkinanti neįgaliųjų specialiuosius poreikius 

specialiosiomis pagalbos priemonėmis Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją 

vietą deklaravusiems asmenims ir šeimoms, kurie dėl neįgalumo, amžiaus, socialinių problemų 

visiškai ar iš dalies prarado gebėjimus bei galimybes savarankiškai pasirūpinti savo ir/ar šeimos 

gyvenimu ir gyvybiškai būtinų poreikių tenkinimu. Šio Centro veiklos uždaviniuose yra nurodyta 

padėti paslaugų gavėjui išsaugoti arba atgauti fizines funkcijas, organizuoti Centro paslaugų gavėjų 

sveikatinimą. Kaišiadorių socialinių paslaugų centre yra įrengta sporto salė, kurioje gali sportuoti 

įstaigos lankytojai. 

Nevyriausybinio sektoriaus subjektai. Nevyriausybinė organizacija yra laisva piliečių valia 

įkurta formali ar neformali organizacija, kuri siekia tarnauti visuomenės ar jos grupių labui, nesiekia 

pelno ir tiesioginio dalyvavimo valdant valstybę. 

2.2.1. lentelė. Kaišiadorių rajono savivaldybėje veiklą vykdantys sporto klubai, 2013 m. 

vasario mėn. 

Eil. 

Nr. 
Sporto klubas Teisinė forma 

Kultivuojama 

sporto šaka 

Sporto šakos 

tipas 
Seniūnija 

1. 
Sportinių-pramoginių šokių 

klubas „Vėtra“ 
Asociacija Sportiniai šokiai 

Kolektyvinis ir 

individualus 

Kaišiadorių 

miesto 

2. 

Kaišiadorių kovinės 

savigynos sporto klubas 

„Sakalas“ 
Asociacija Kovinė savigyna Dvikovinis 

Kaišiadorių 

miesto 

3. Sporto klubas „Sakalas“ Asociacija Sunkioji atletika Individualus 
Kaišiadorių 

miesto 

4. 
Kaišiadorių kultūrizmo 

klubas 
Asociacija Kultūrizmas Individualus 

Kaišiadorių 

miesto 

5. 
Kaišiadorių sveikuolių 

klubas 
Asociacija Sveika gyvensena Individualus 

Kaišiadorių 

miesto 

6. 
Kaišiadorių automobilių 

sporto klubas „LADA“ 
Asociacija Automobiliai Individualus 

Kaišiadorių 

miesto 

7. Futbolo Centras „Baltai“ Asociacija Futbolas Kolektyvinis 
Kaišiadorių 

miesto 

8. 

Kaišiadorių plaukimo 

veteranų sporto klubas 

„Ilgaplaukiai“ 
Asociacija Plaukimas Individualus 

Kaišiadorių 

miesto 

9. Sporto klubas „Savingė“ Asociacija Futbolas Kolektyvinis 
Kaišiadorių 

miesto 

10. 
Žiežmarių sporto ir 

kultūros klubas 
Asociacija Sunkioji atletika Individualus Žiežmarių 

11. 
Jojimo sporto klubas 

„Pegasas“ 
Asociacija Jojimas Individualus Žiežmarių 

12. Sporto klubas „KKML“ Asociacija Krepšinis Kolektyvinis 
Kaišiadorių 

miesto 

13. Sporto klubas „Kertus“ Asociacija Bėgimas Individualus Žiežmarių 

14. 
Aerobikos-fitneso 

studija „Super“ 
Asociacija 

Aerobika ir 

fitnesas 
Individualus 

Kaišiadorių 

miesto 

15. 
Plaukimo veteranų sporto 

klubas ,,Ilgaplaukiai”  
Asociacija 

Plaukimas 

 
Individualus 

Kaišiadorių 

miesto 

16. 
Kaišiadorių 

Jachtklubas ,,Vėjo Ainiai“ 
Asociacija Laivyba 

Kolektyvinis ir 

individualus 

Kaišiadorių 

miesto 

17. VšĮ ,,Skrajojantis VšĮ Krepšinis Kolektyvinis Kruonio 
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Eil. 

Nr. 
Sporto klubas Teisinė forma 

Kultivuojama 

sporto šaka 

Sporto šakos 

tipas 
Seniūnija 

snaiperis“ 

18. 
VšĮ sporto 

klubas ,,Orinukas“ 
VšĮ Šaudymas Individualus 

Žiežmarių 

apylinkės 

19. Sporto klubas ,,Divenda“  Asociacija Futbolas Kolektyvinis 
Kaišiadorių 

miesto 

20. VšĮ ėjimo klubas ,,Vėjas“ VšĮ Ėjimas Individualus 
Kaišiadorių 

miesto 

21. 
Šokių 

klubas ,,SKAISGIJA“ 
Asociacija Sportiniai šokiai Kolektyvinis Žiežmarių 

Šaltinis: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 

Kaip matyti iš 2.2.1. lentelės, Kaišiadorių rajono savivaldybėje esantys nevyriausybinio 

sporto sektoriaus subjektai veiklą vykdo daugiausiai Kaišiadorių mieste. Nėra nei vieno sporto 

klubo Kaišiadorių apylinkės, Nemaitonių, Palomenės, Paparčių, Pravieniškių, Rumšiškių, Žaslių 

seniūnijose. Taip pat būtina pastebėti, kad sporto klubuose kultivuojamos daugiau individualios 

sporto šakos. Atitinkamos tendencijos pastebimos ir Europos Sąjungos mastu − auga individualaus 

sporto populiarumas, tuo tarpu organizuoto kolektyvinio sporto populiarumas mažėja
8
.  

Privataus sektoriaus subjektai. Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikia 8 privačios įmonės 

bei 5 kaimo turizmo sodybos, teikiančios su sportu ir laisvalaikiu susijusias paslaugas (2013 m. 

vasario mėn.). 

2.2.2. lentelė. Kaišiadorių rajono savivaldybėje sporto ir aktyvaus laisvalaikio paslaugas 

teikiančios privačios įmonės, 2013 m. 

Eil. 

Nr. 
Įmonės pavadinimas Teisinė forma 

Teikiamos sporto ir laisvalaikio 

paslaugos 
Seniūnija 

1. „ARADVA“ 
Uždaroji akcinė 

bendrovė 

Boulingas, masažinis baseinas, 

biliardas 

Kaišiadorių 

miesto 

2. „Po vežimu“ 
Uždaroji akcinė 

bendrovė 

Vandens pramogos, vandens 

čiuožykla, vandens dviračiai, 

tinklinis, krepšinis, futbolas 

Kaišiadorių 

miesto 

3. 

E. Kerševičiaus vaistinė, 

sveikatingumo ir sporto 

klubas 

Individuali 

įmonė 

Treniruokliai, sveikatingumo 

programos, joga, pilates, aerobika, 

masažo kabinetas 

Kaišiadorių 

miesto 

4. „Roko sodyba“ 
Uždaroji akcinė 

bendrovė 

Lauko teniso kortas, 2 krepšinio 

aikštelės, futbolo aikštelė, 2 golfo 

treniruočių laukai, yra badmintono, 

tinklinio, smiginio inventorius, 

plaukiojimas valtimi bei vandens 

dviračiais 

Kaišiadorių 

apylinkės 

5. „Liutonių baidarių centras“ 
Verslo 

liudijimas 
Baidarių nuoma 

Žiežmarių 

apylinkės 

6. Kavinė „Skardis“ 
Uždaroji akcinė 

bendrovė 
Mini golfo aikštelė 

Žiežmarių 

apylinkės 

7. „Įlanka“ 
Uždaroji akcinė 

bendrovė 
Valčių, vandens dviračių nuoma Rumšiškių 

8. „Sporto klubas Liepsna“ 
Individuali 

įmonė 
Fitnesas Pravieniškių 

                                                 
8
 Baltoji knyga, Briuselis, 11.07.2007 
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Eil. 

Nr. 
Įmonės pavadinimas Teisinė forma 

Teikiamos sporto ir laisvalaikio 

paslaugos 
Seniūnija 

9. 
Kaimo turizmo sodyba 

„Dalios sodyba“ 
- 

Krepšinio, tinklinio 

aikštelės,dviračiai, vandens sporto 

inventorius, žvejyba, žiemos sporto 

inventorius: slidės, rogės, pačiūžos 

Žiežmarių 

apylinkės 

10. 
Kaimo turizmo sodyba 

„Atokampis“ 
- Dviračių, baidarių nuoma Kruonio 

11. 
Kaimo turizmo sodyba 

„Sekionių ranča“ 
- 

Tinklinio, krepšinio, dviračiai, 

šaudymas į taikinius pneumatiniais 

ginklais,žvejyba, slidinėjimas, 

poledinė žūklė, važinėjimas žirgų 

tempiamomis rogėmis, pažintinės 

kelionės po įžymias istorines vietas 

Kruonio 

12. 
Kaimo turizmo sodyba 

„Neries kilpa“ 
- 

Dažasvydis, baidarės, keturračiai, 

sniego motociklai 
Palomenės 

13. 
Kaimo turizmo sodyba 

„Laukysta“ 
- 

Krepšinio, tinklinio aikštelės, 

šaudymas lankais ir arbaletais 
Palomenės 

Šaltinis: Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras 

Pastebėtina, kad privačios įmonės bei kaimo turizmo sodybos, teikiančios su sportu ir 

laisvalaikiu susijusias paslaugas, veiklą vykdo 6 skirtingose Kaišiadorių rajono savivaldybės 

seniūnijose. Nemaitonių, Paparčių, Žaslių bei Žiežmarių seniūnijose privačių įmonių ar kaimo 

turizmo sodybų, teikiančių sporto ir laisvalaikio paslaugas, nėra. Taip pat būtina paminėti, kad 

Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojams ir svečiams yra sudarytos sąlygos rinktis žiemos 

sporto ir laisvalaikio paslaugas kaimo turizmo sodybose. 

Apibendrinimas. Šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje dėl informacinių technologijų, 

transporto priemonių ir urbanizacijos yra dirbtinai suvaržomas fiziologiškai būtinas fizinis krūvis, 

reguliarūs fiziniai pratimai ir judėjimas, sveikos gyvensenos įgūdžiai yra būtini. Kaišiadorių rajono 

savivaldybėje gyventojams sportuoti sąlygas sudaro viešojo, nevyriausybinio bei privataus  sporto 

sektoriaus subjektai. Viešajame sektoriuje sportinį užimtumą organizuoja Kaišiadorių kūno kultūros 

ir sporto centras, Kaišiadorių socialinių paslaugų centras bei švietimo įstaigos. Įvairių sporto klubų 

skaičius Savivaldybėje yra 21. Dauguma jų veiklą vykdo Kaišiadorių mieste. Privataus sektoriaus 

subjektai sportinio užimtumo veiklą dažniausiai klientams siūlo kartu su pramoginėmis 

paslaugomis. Įvairios teisinės formos privataus sektoriaus subjektų, siūlančių sportinio užimtumo ir 

aktyvaus laisvalaikio paslaugas, Kaišiadorių rajono savivaldybėje 2013 m. vasario mėnesio 

duomenimis buvo 13.   

2.3. SPORTO IR LAISVALAIKIO SEKTORIAUS VEIKLOS RODIKLIAI 

Šiame skyriuje yra pateikiami Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto sektoriaus biudžetinių 

įstaigų veiklos rodikliai, susiję su sportiniu užimtumu. Nevyriausybinės organizacijos bei privačios 

įstaigos, teikiančios sporto ir laisvalaikio paslaugas, neprivalo viešinti metinių veiklos ataskaitų, 

todėl atitinkami jų duomenys nėra prieinami ir toliau neanalizuojami. 

Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras. Sportuojančių mokinių skaičius 2012 m. 

pabaigoje buvo 1156 (mokomųjų grupių – 73), 2011 m. –1034 (mokomųjų grupių – 58), 2010 m. – 

1014 (mokomųjų grupių – 59), 2009 m. – 1007 (mokomųjų grupių – 58). Mokomųjų grupių 

skaičius 2012 m. pabaigoje išaugo iki 73 dėl plaukimo grupių išskaidymo (iki tol plaukimo 

pamokos buvo skaičiuojamos kaip viena mokomoji grupė). 
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2012 m. pabaigoje

2011 m. pabaigoje

2010 m. pabaigoje

2009 m. pabaigoje

Sportuojančių mokinių skaičius Mokomųjų grupių skaičius

3 pav. Sportuojančių mokinių ir mokomųjų grupių skaičius Kaišiadorių kūno kultūros ir 

sporto centre 2009-2012 m. 

Šaltinis: Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras 

Remiantis pateiktais duomenimis, matyti, kad Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centre 

sportuojančių mokinių skaičius didėja. Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, kad Centras vykdo 

sėkmingą mokinių pritraukimo į įstaigos mokomąsias grupes veiklą. 

Toliau yra pateikiami duomenys apie atskiras sporto šakas ir atitinkamą sportuojančių 

mokinių skaičių 2009-2012 m. pabaigoje. 

2.3.1. lentelė. Sportuojančių mokinių skaičius Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centre 

2009-2012 m. pabaigoje (olimpinės ir kitos sporto šakos) 

Sporto šaka 

(komandinis,individualus) 

2009 m. pab. 2010 m. pab. 2011 m. pab. 2012 m. pab. 

Iš 

viso 

Iš jų 

merginų 

Iš 

viso 

Iš jų 

merginų 

Iš 

viso 

Iš jų 

merginų 

Iš 

viso 

Iš jų 

merginų 

Olimpinės sporto šakos 

Futbolas (kolektyvinis) 124 14 117 14 103 13 88 12 

Krepšinis (kolektyvinis) 169 - 169 33 192 33 190 20 

Plaukimas (individualus) 579 89 605 375 592 276 719 294 

Stalo tenisas (individualus) 24 7 24 11 12 6 28 6 

Dziudo imtynės 

(individualus) 
- - - - 12 3 - - 

Kitos sporto šakos 

Kūno rengyba (fitnesas) 

(individualus) 
44 23 41 19 51 13 48 12 

Sportiniai žaidimai 

(kolektyvinis) 
67 - 58 24 72 26 83 28 

Iš viso olimpinių ir kitų 

sporto šakų: 
1007 133 1014 476 1034 369 1156 372 

Šaltinis: Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras 

Remiantis 2.3.1. lentelėje pateiktais duomenimis, matyti, kad bendras futbolo treniruotes 

lankančių mokinių skaičius nuo 2009 m. pabaigos iki 2012 m. pabaigos sumažėjo 29,0 proc., 

krepšinio – padidėjo 12,4 proc., plaukimo – padidėjo 24,2 proc., stalo teniso – padidėjo 16,6 proc., 

kūno rengybos (fitneso) – padidėjo 9,1 proc., sportinių žaidimų – padidėjo 23,9 proc. Didžiausias 

sportuojančių merginų teigiamas pokytis nuo 2009 m. pabaigos iki 2012 m. pabaigos pastebimas 
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plaukimo sporto šakoje (707,9 proc.). Būtina atkreipti dėmesį, kad merginos, sportuojančios 

Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centre, 2009 m.  sudarė 13,2 proc., 2010 m. – 46,9 proc., 2011 

m. – 35,7 proc., 2012 m. – 32,2 proc. visų sportuojančių mokinių skaičiaus. Pastarasis rodiklis 

2010-2012 m. vertintinas kaip pakankamai aukštas. Valstybinėje sporto plėtros strategijoje 2011-

2020 m. 1 tikslo „Sistemingai didinti visuomenės suvokimą, kad fizinis aktyvumas, sportavimas yra 

asmens darnos prielaida ir visuotinė vertybė“ vienas iš rezultato kriterijų yra šalies gyventojų, 

organizuotai lankančių sporto klubus, biudžetines sporto įstaigas ir įmones, sporto mokymo įstaigas, 

skaičius; išaugęs sportuojančių moterų ir merginų skaičius (iki 28,5 proc.). 

11,3
12,0

12,6
13,6

19,5
17,2

10,5

15,4

62,0

46,6

40,9

29,2

45,8

50,0

21,4
25,0

52,3

46,3

25,525,0

41,4

36,1
33,7

Futbolas Krepšinis Plaukimas Stalo tenisas Dziudo

imtynės

Kūno rengyba

(fitnesas) 

Sportiniai

žaidimai 

2009 m. pab. 2010 m. pab. 2011 m. pab. 2012 m. pab.

4 pav. Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centre sportuojančių merginų dalis 2009-2012 m., 

proc. 

Šaltinis: Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras 

Kaip matyti 4 paveiksle, sportuojančių merginų laipsniškai daugėjo tik futbolo grupėse, 

mažėjo krepšinio, kūno rengybos (fitneso) ir sportinių žaidimų grupėse, kito netolygiai plaukimo ir 

stalo teniso grupėse. 

Nuo 2011 m. Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro pradinio plaukimo pamokas lanko 

Kaišiadorių specialios mokyklos mokiniai, kurie yra su negalia: 2010 m. – 18, 2011 m. – 12, 2012 

m. – 24. Asmenys su negalia Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centre turi tinkamas sąlygas 

lankytis plaukimo baseine: jame yra įrengtas specialus keltuvas, prie Centro – specialus liftas, 

kuriuo asmenys su negalia, gali patekti į baseiną.  

Siekiant užtikrinti tolygų Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro prieinamumą, 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje organizuojamas mokinių pavėžėjimas į Centrą ir iš jo: 2009 

metais buvo pavėžėjami 39 ugdytiniai, 2010 m. – 42, 2011 m. – 39. Taip pat didžioji dalis mokinių, 

dalyvaujančių plaukimo pradinio rengimo pamokose, klasėmis yra atvežami į Kaišiadorių kūno 

kultūros ir sporto centrą. 

2.3.2. Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro treneriai 2009-2012 m. 

Kvalifikacinės kategorijos 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Sporto šakos treneris - 1 1 - 

Vyresnysis treneris 1 1 1 - 

Treneris metodininkas 1 2 1 2 

Treneris ekspertas 12 12 14 12 

Neturintys kvalifikacinės 

kategorijos 
8 4 3 5 
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Kvalifikacinės kategorijos 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Viso: 22 20 20 19 

Šaltinis: Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras 

Dauguma Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro trenerių 2009-2012 m. turėjo trenerio 

eksperto kvalifikacinę kategoriją. Sporto mokyklos veiklos programos įgyvendinimo ataskaitose 

nurodoma, kad 2010 m. ne visi, o 2011 m. jau visi treneriai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose. Būtina paminėti, kad nuo 2013 m. sporto treneriai, kurie nuo 2013 m. įgis arba norės 

išlaikyti turimą kvalifikacinę kategoriją, turės nuolat kelti savo kvalifikaciją ir pateikti tai įrodančius 

dokumentus kvalifikacinę kategoriją suteikusiai įstaigai. Nauja tvarka numatyta ir siekiantiems 

pratęsti kūno kultūros ir sporto veiklos leidimus. Šių pakeitimų tikslas – užtikrinti specialistų, 

dirbančių ugdomąjį darbą kūno kultūros ir sporto srityje, kvalifikacijos lygį bei nuolatinį jų 

tobulėjimo procesą
9
.  

Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras 2009-2012 m. laikotarpiu surengė apie 50 sporto 

varžybų (išskyrus 2009 m.). Dalyvių skaičius kito netolygiai, o moterys sudarė ne daugiau kaip 14,0 

proc. visų dalyvių skaičiaus: 2009 m. – 14,0 proc., 2010 m. – 12,4 proc., 2011 m. – 12,8 proc., 2012 

m. – 10,8 proc. Pastarieji rodikliai leidžia formuoti išvadą, kad merginos aktyviai įsitraukia į 

mokomąsias grupes Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centre, tačiau pasyviai dalyvauja 

bendruomeniniuose sporto renginiuose. 

25

3000

420

49

3560

440

53

2960

380

49

2960

320

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.

Varžybų skaičius

Dalyvių skaičius

iš jų moterys

  

5 pav. Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro surengtos varžybos ir dalyvių skaičius 2009-

2012 m. 

Šaltinis: Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras 

Didžiausi sporto renginiai, organizuojami Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro, yra 

mokinių olimpinio festivalio varžybos, seniūnijų žaidynės, krepšinio 3X3 turnyras bei futbolo diena. 

Kasmet 2009-2011 m. laikotarpiu dalyvių skaičius šiuose renginiuose mažėjo, ypač 2011 m. 

sumažėjo dalyvaujančių asmenų skaičius futbolo dienos renginyje. 

2.3.3. Dalyvių skaičius didžiausiuose sporto renginiuose Kaišiadorių rajono savivaldybėje 

2009-2011 m. 

Metai 
Mokinių olimpinio 

festivalio varžybos 
Seniūnijų žaidynės 

Krepšinio 3X3 

turnyras 
Futbolo diena 

                                                 
9
 Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės informacija 
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Metai 
Mokinių olimpinio 

festivalio varžybos 
Seniūnijų žaidynės 

Krepšinio 3X3 

turnyras 
Futbolo diena 

2009 m. 1120 374 155 156 

2010 m. 1109 352 145 135 

2011 m. 1050 323 132 63 

Pokytis, proc. -6,3 -13,6 -14,8 -59,6 

 Šaltinis: Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras 

Remiantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės generalinio 

direktoriaus įsakymu „Dėl prioritetinių valstybės ir strateginių sporto šakų nustatymo 2013-2016 

metams reikalavimų“
10

, naujus kriterijus šiuo metu šalyje tenkina 18 sporto šakų, kurios tampa 

prioritetinėmis: 1) baidarių ir kanojų irklavimas, 2) boksas, 3) buriavimas, 4) dviračių sportas, 5) 

dziudo, 6) imtynės, 7) irklavimas, 8) krepšinis, 9) lengvoji atletika, 10)  plaukimas, 11) šiuolaikinė 

penkiakovė, 12) futbolas, 13) rankinis, 14) stalo tenisas, 15) sunkioji atletika, 16) šaudymas, 17) 

tenisas, 18) tinklinis. Iš jų 11 pirmųjų atitinka strateginėms sporto šakoms keliamus reikalavimus. 

Pastebėtina, kad Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centre 2012 m. pabaigoje buvo kultivuojamos 2 

strateginės sporto šakos (krepšinis ir plaukimas) bei 4 prioritetinės sporto šakos (krepšinis, 

plaukimas, futbolas ir stalo tenisas). 

Vertinant Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro veiklą, būtina atsižvelgti į Švietimo ir 

mokslo ministerijos planuojamus finansavimo tvarkos pakeitimus neformalaus ugdymo įstaigoms, t. 

y. numatoma įvesti neformaliojo vaikų švietimo krepšelį. Manoma, kad nauja finansavimo tvarka 

įtakos neformalaus ugdymo įstaigų veiklos rezultatyvumą, atvirumą socialinei aplinkai, vaidmenį 

bendruomenės kontekste ir pan. Atsižvelgiant į tai, tikėtina, kad tai turės įtakos Kaišiadorių rajono 

savivaldybės sporto sektoriaus vystymuisi. 

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras. Šioje įstaigoje 2009-2012 m. laikotarpiu sportinio 

užimtumo salėje sportavo vidutiniškai 45 asmenys su negalia bei 40 vaikų iš Centro vaikų dienos 

grupės.  

Švietimo įstaigos. Kaišiadorių rajono savivaldybėje didžiausias sportinio užimtumo grupių 

bei juose sportuojančių mokinių skaičius 2011-2012 m. m. pabaigoje buvo Kaišiadorių rajono 

Algirdo Brazausko gimnazijoje, Žiežmarių gimnazijoje, Kaišiadorių rajono Vaclovo Giržado 

progimnazijoje ir Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje. 

2.3.4. Kaišiadorių rajono savivaldybės sportinio užimtumo grupių ir juose sportuojančių 

mokinių skaičius 2009-2010 m. m. – 2011-2012 m. m. 

Ugdymo įstaiga 

2009-2010 m. m. 

pabaigoje 

2010-2011 m. m. 

pabaigoje 

2011-2012 m. m. 

pabaigoje 

Sportinio 

užimtumo 

grupes 

lankančių 

mokinių 

pokytis, 

proc. 

Sportinio 

užimtumo 

grupių 

skaičius 

Sportinio 

užimtumo 

grupes 

lankančių 

mokinių 

skaičius 

Sportinio 

užimtumo 

grupių 

skaičius 

Sportinio 

užimtumo 

grupes 

lankančių 

mokinių 

skaičius 

Sportinio 

užimtumo 

grupių 

skaičius 

Sportinio 

užimtumo 

grupes 

lankančių 

mokinių 

skaičius 
Algirdo Brazausko 

gimnazija 
10 267 9 240 9 238 -10,9 

Kruonio gimnazija 9 95 11 108 9 100 5,3 

Rumšiškių Antano 

Baranausko gimnazija 
7 116 10 125 12 162 39,7 

Žiežmarių gimnazija 7 101 14 182 14 191 89,1 

Vaclovo Giržado 

progimnazija   
15 188 16 204 11 162 -13,8 

                                                 
10

 2013 m. vasario 8 d. Nr. V-49, Vilnius 
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Ugdymo įstaiga 

2009-2010 m. m. 

pabaigoje 

2010-2011 m. m. 

pabaigoje 

2011-2012 m. m. 

pabaigoje 

Sportinio 

užimtumo 

grupes 

lankančių 

mokinių 

pokytis, 

proc. 

Sportinio 

užimtumo 

grupių 

skaičius 

Sportinio 

užimtumo 

grupes 

lankančių 

mokinių 

skaičius 

Sportinio 

užimtumo 

grupių 

skaičius 

Sportinio 

užimtumo 

grupes 

lankančių 

mokinių 

skaičius 

Sportinio 

užimtumo 

grupių 

skaičius 

Sportinio 

užimtumo 

grupes 

lankančių 

mokinių 

skaičius 
Antakalnio pagrindinė 

mokykla  
2 17 2 20 2 20 17,6 

Mūro Strėvininkų 

pagrindinė mokykla 
1 18 1 15 1 25 38,9 

Palomenės pagrindinė 

mokykla 
3 73 3 72 3 54 -26,0 

Paparčių pagrindinė 

mokykla 
3 48 3 60 3 55 14,6 

Pravieniškių Stasio 

Tijūnaičio pagrindinė 

mokykla 

3 35 3 42 3 45 28,6 

Žaslių pagrindinė 

mokykla 
5 62 4 45 5 72 16,1 

Jaunimo ir 

suaugusiųjų mokykla 
1 26 2 30 2 24 - 

Kaišiadorių 

specialioji mokykla  
2 20 2 18 2 20 0,0 

Gudienos mokykla-

darželis „Rugelis“ 
1 15 1 18 1 16 6,7 

Stasiūnų mokykla-

darželis „Nykštukas“ 
1 15 1 13 1 14 -6,7 

Žiežmarių  mokykla-

darželis  
1 12 1 10 1 10 -16,7 

Kaišiadorių 

technologijų ir verslo 

mokykla 

2 30 2 31 2 26 -13,3 

Šaltinis: Kaišiadorių rajono savivaldybės  švietimo įstaigos 

Remiantis 2.3.4. lentelės duomenimis, matyti, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės švietimo 

įstaigose sportuojančių mokinių skaičius nagrinėjamu laikotarpiu kito labai netolygiai. Būtina 

paminėti, kad sportuojančių mokinių sportinio užimtumo grupėse sumažėjo didžiausiose 

Kaišiadorių miesto mokyklose, tačiau daugumoje didėjo kitose švietimo įstaigose, esančiose ne 

Savivaldybės centre. 

Europos Sąjungos Baltojoje knygoje dėl sporto akcentuojama, kad sportas stiprina Europos 

žmogiškąjį kapitalą, nes vaidina svarbų vaidmenį formalaus ir neformalaus švietimo srityje. Sporto 

ugdomos vertybės padeda plėsti žinias, didinti motyvaciją, lavinti įgūdžius ir skatinti pasirengimą 

dėti asmenines pastangas. Užsiimant sportine veikla mokykloje teikiama nauda sveikatai ir 

švietimui, tačiau ją reikia didinti. Pastebėtina, jog Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros 

organizacija (UNESCO) per tarptautines ir nacionalines programas skatina kūno kultūros ir sporto 

raidą kaip švietimo, sveikatinimo, visuomeniškumo ir kultūros plėtojimo priemonę. 

Apklausos rezultatai. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narių, sporto ir laisvalaikio 

sistemos darbuotojų  gyventojų nuomonės tyrimo ataskaitoje matyti, kad tiek gyventojai, tiek sporto 

sektoriaus darbuotojai ir tarybos nariai mano, jog Kaišiadorių rajono gyventojai teikia prioritetus 

krepšinio, plaukimo ir futbolo sporto šakoms. Informacijos apie sportą ir aktyvų laisvalaikį 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje veikiau pakanka nei nepakanka. 

http://www.sim.kaisiadorys.lm.lt/
http://www.sim.kaisiadorys.lm.lt/


Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir laisvalaikio sektorinė studija 

 

 22 

Apibendrinimas. Sportavimas, reguliari mankšta yra veiksmingiausi būdai puoselėti žmonių 

sveikatą, protinę ir fizinę pusiausvyrą ir bendrą savijautą. Kaišiadorių rajono savivaldybėje 

duomenis apie sportuojančius asmenis kasmet pateikia atitinkamos biudžetinės įstaigos. 

Nevyriausybinės organizacijos ir privačios įstaigos tokių duomenų neprivalo teikti. 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje sportuojančių mokinių skaičius 2009-2012 m. didėjo 

Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centre bei daugumoje švietimo įstaigų. Gausiausia mokomoji 

grupė Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centre nagrinėjamu laikotarpiu buvo plaukimas; 

daugiausiai sportinio užimtumo grupes lankančių mokinių buvo Kaišiadorių Algirdo Brazausko 

gimnazijoje. Merginos, sportuojančios Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centre, 2012 m. 

pabaigoje sudarė 32,2 proc. visų sportuojančių mokinių skaičiaus. Pastaroji Centro statistika viršija 

Valstybinėje sporto plėtros strategijoje 2011-2020 m. numatytą rezultato kriterijų, t. y. organizuotai 

sportuojančių moterų ir merginų skaičius 2020 m. turi siekti 28,5 proc. visų sportuojančiųjų.  

Bendras dalyvių skaičius didžiausiuose Savivaldybės sporto renginiuose 2009-2011 m. kito 

netolygiai. Moterys sudarė ne daugiau kaip 14,0 proc. visų dalyvių skaičiaus. Tai pakankamai 

mažas rodiklis atsižvelgiant į tai, kad sportas padeda įveikti visuomenės susvetimėjimą, atkurti 

socialinius vietos bendruomenių ryšius nepriklausomai nuo gyventojų amžiaus, socialinės padėties, 

išsilavinimo, profesijos ir (arba) kitų socialinių skirtumų.  

Asmenys su negalia gali sportuoti Kaišiadorių socialinių paslaugų centre bei Kaišiadorių 

kūno kultūros ir laisvalaikio centre. Kasmet į sportinio užimtumo veiklą įsitraukia vis daugiau 

asmenų su negalia. 

2.4. SPORTO IR LAISVALAIKIO SEKTORIAUS FINANSAVIMAS 

Šiame skyriuje yra pateikta Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro finansinių rodiklių 

analizė bei pristatomi sporto rėmimo konkurso „Sportuojame visi“ rezultatai. Nevyriausybinių 

sporto organizacijų bei privačių įmonių finansiniai veiklos rodikliai nėra viešai publikuojami, todėl 

šiame skyriuje jų analizė nepateikiama. 

Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras. Įstaigos pajamos 2009-2012 m. kito netolygiai, 

tačiau 2012 m. buvo didžiausios lyginant su kitais metais. Kaišiadorių rajono savivaldybės lėšos 

visu analizuojamu laikotarpiu sudarė daugiau nei 90 proc. visų Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto 

centro pajamų: 2009 m. – 96,0 proc., 2010 m. – 93,9 proc., 2011 m. – 90,3 proc., 2012 m. – 90,0 

proc. 

2.4.1. lentelė Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro pajamų šaltiniai 2009-2012 m., tūkst. 

Lt 

Pajamų šaltinis 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Valstybės biudžetas 4,2 1,0 0,5 22,0 

Savivaldybės biudžetas 1088,8 1146,0 1073,0 1106,0 

Surinkta iš mokinių 20,0 34,0 36,0 43,0 

Rėmėjai ir kiti šaltiniai 20,8 40,0 79,0 58,0 

Viso: 1133,8 1221,0 1188,5 1229,0 

Šaltinis: Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras 

Didžiausią išlaidų dalį Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centre 2009-2012 m. sudarė 

darbo užmokestis. Kitos išlaidos (ūkinės, komunalinių paslaugų, transporto išlaikymo ir pan.) 2012 

m. padidėjo iki 39,6 proc. ir buvo didžiausios visu nagrinėjamu laikotarpiu. Dalį išlaidų sudarė ir 

bazės nuoma, tačiau jos nebuvo didesnės nei 2,0 proc. ir žemiau pateiktame grafike nėra 

pavaizduotos. 
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62,4

4,6

33,0

72,2

3,6

24,0

73,7

3,2

23,1

55,1

5,1

39,6

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.

Darbo užmokesčiui Mokomajam sportiniam darbui Kitos išlaidos

6 pav. Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro išlaidos 2009-2012 m., proc. 

Šaltinis: Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras 

Sporto rėmimo konkursas „Sportuojame visi“. Siekiant skatinti viešąsias organizacijas 

populiarinti kūno kultūrą ir sportą bei fizinį aktyvumą, Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracija organizuoja sporto rėmimo konkursą „Sportuojame visi“. Finansinė parama yra 

skiriama įvairių sporto renginių, skirtų Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojams vaikams, 

moksleiviams, jaunimui, suaugusiesiems, senjorams, neįgaliesiems asmenims, organizavimui.  

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2010 m. suteikė finansavimą vienam 

projektui (2000 Lt), 2011 m. – 3 projektams (2150 Lt), 2012 m. – 5 projektams (2600 Lt). Būtina 

pastebėti, kad 2012 m. sportinio užimtumo projektams finansavimą gavo 3 Kaišiadorių rajono 

savivaldybės bendruomenės. 

Apibendrinimas. Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro bendros metinės pajamos buvo 

didžiausios 2012 m. lyginant atitinkamus rodiklius 2009-2012 m. laikotarpiu. Kaišiadorių rajono 

savivaldybės lėšos minėtu laikotarpiu mažėjo, tačiau sudarė daugiau nei 90 proc. visų įstaigos 

pajamų. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija nuo 2010 m. organizuoja sporto rėmimo 

konkursą „Sportuojame visi“. Pastarajame konkurse finansuojamų projektų skaičius palaipsniui 

didėjo. 

2.5. SPORTO IR LAISVALAIKIO INFRASTRUKTŪROS BŪKLĖS IR POREIKIO 

ĮVERTINIMAS 

Valstybinėje sporto plėtros strategijoje 2011-2020 m. konstatuojama, kad Lietuvoje 

sportavimo ir sveikai gyvensenos aplinka prastėja, švietimo įstaigų ir savivaldybių institucijų 

tvarkoma sporto infrastruktūra yra nepakankama, jos augimo ir plėtros tempai yra per lėti. Minėtos 

strategijos 4 tikslas siekia sukurti ir (arba) atnaujinti bazinę sporto infrastruktūrą, kad ji būtų 

tolygiai išplėtota visuose Lietuvos regionuose, prieinama kiekvienam gyventojui jo aplinkoje ir 

sudarytų tinkamas sąlygas įvairaus amžiaus žmonių fiziniam aktyvumui, mėgėjams ir didelio 

meistriškumo sportininkams. Siekiant įvertinti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje esančios 

sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros būklę, 2013 m. vasario mėn. buvo apklausti seniūnijų 

bei švietimo įstaigų atstovai. Pastarieji įvertino sporto ir aktyvaus  laisvalaikio infrastruktūrą 

remiantis toliau pateiktis statinio (objekto) būklės įvertinimo paaiškinimais: 

 Labai gera – statinys (objektas) pritaikytas vykdomai veiklai, jokie pagerinimo darbai 

nereikalingi. 

 Gera – statinys (objektas) pritaikytas vykdomai veiklai, reikalingi smulkūs remonto darbai. 
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 Patenkinama – statinys (objektas) iš dalies pritaikytas vykdomai veiklai, reikalingi 

vidutinės apimties remonto darbai. 

 Bloga – statinys (objektas) nepritaikytas vykdomai veiklai, reikalingi didelės apimties 

remonto darbai. 

 Labai bloga – statinys (objektas) nepritaikytas vykdomai veiklai, reikalingi 

rekonstrukcijos/kapitalinio remonto darbai. 

Vykdant seniūnijų ir švietimo įstaigų apklausą, buvo prašoma atskirti sporto ir aktyvaus 

laisvalaikio infrastruktūrą. Aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra yra orientuota į sportą savo 

malonumui, pvz., pėsčiųjų-dviračių takai, vaikų žaidimų aikštelės, tinklinio aikštelės ir pan. Sporto 

infrastruktūros tikslas yra sudaryti sąlygas sportuojantiems asmenims tobulinti fizinę ištvermę, 

psichinę sveikatą (gerovę), siekti rezultatų įvairaus lygio varžybose. 

2.5.1. KAIŠIADORIŲ MIESTO SENIŪNIJA 

Kaišiadorių miestas turi atskiros seniūnijos statusą Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Tai yra 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracinis centras. 2013 m. vasario mėn. 4 d. savo 

gyvenamąją vietą buvo deklaravę 8930 gyventojų. Seniūnijoje veikia šios sporto infrastruktūrą 

turinčios įstaigos: Kaišiadorių specialioji mokykla, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija, 

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija, Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras, Kaišiadorių 

socialinių paslaugų centras, Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, Kaišiadorių technologijų ir verslo 

mokykla. 

2.5.1.1. lentelė. Sporto infrastruktūra Kaišiadorių miesto seniūnijoje, 2013 m. 

Objektas Vieta / adresas 

Būklės vertinimas 

Labai 

bloga 
Bloga 

Patenki-

nama 
Gera 

Labai 

gera 

Kaišiadorių specialioji mokykla 

Stadionas 
Gedimino g. 118, 

Kaišiadorys 
     

Aikštė 
Gedimino g. 118, 

Kaišiadorys 
     

Kaišiadorių V. Giržado progimnazija 

Sporto salė 
Paukštininkų g. 5, 

Kaišiadorys 
     

Sporto salė 
Girelės g. 41, 

Kaišiadorys 
     

Sporto salė 
Gedimino g. 38, 

Kaišiadorys 
     

Aikštynas (krepšinio stovai 

kieme) 

Paukštininkų g. 5, 

Kaišiadorys 
     

Kaišiadorių A. Brazausko gimnazija 

Didžioji sporto salė: 
Gedimino g. 65, 

Kaišiadorys 
     

1. salės patalpa, -      

2. persirengimo kambariai, -      

3. dušai, san. mazgai. -      

Mažoji sporto salė 
Gedimino g. 65, 

Kaišiadorys 
     

Atletinės gimnastikos salė  
Gedimino g. 65, 

Kaišiadorys 
     

Lauko sporto aikštynas: 
Gedimino g. 65, 

Kaišiadorys 
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Objektas Vieta / adresas 

Būklės vertinimas 

Labai 

bloga 
Bloga 

Patenki-

nama 
Gera 

Labai 

gera 

1. bėgimo takai, -      

2. rutulio stūmimo 

sektorius, 
-      

3. gimnastikos sektorius, -      

4. universali aikštelė, -      

5. tinklinio aikštelė, -      

6. futbolo aikštė, -      

7. šuolio į tolį sektorius, -      

8. krepšinio aikštelė. -      

Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras 

Plaukimo baseinas 
V. Kudirkos g. 12C, 

Kaišiadorys 
     

Pramankštos salė 
V. Kudirkos g. 12C, 

Kaišiadorys 
     

Atletinės gimnastikos salė 
V. Kudirkos g. 12C, 

Kaišiadorys 
     

Stadionas 
Paukštininkų g. 52, 

Kaišiadorys 
     

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras 

Sportinio užimtumo salė 
Vytauto Didžiojo g. 

44B, Kaišiadorys 
     

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla 

Sporto salė 
Gedimino g. 118, 

Kaišiadorys 
     

Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla 

Sporto salė 
Girelės g. 57, 

Kaišiadorys 
     

Treniruoklių klasė 
Girelės g. 57, 

Kaišiadorys 
     

Treniruoklių klasė 
Girelės g. 57, 

Kaišiadorys 
     

Šaltinis: Kaišiadorių specialioji mokykla, Kaišiadorių V. Giržado progimnazija, Kaišiadorių A. Brazausko gimnazija, 

Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centras, Kaišiadorių  socialinių paslaugų centras, Kaišiadorių suaugusiųjų ir 

jaunimo mokykla, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla 

2.5.1.2. lentelė. Aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra Kaišiadorių miesto seniūnijoje, 2013 m.  

Objektas Vieta / adresas 

Būklės vertinimas 

Labai 

bloga 
Bloga 

Patenki-

nama 
Gera 

Labai 

gera 

Vaikų žaidimo 

aikštelė 
Gedimino g. 99, Kaišiadorys      

Vaikų žaidimo 

aikštelė 
Gedimino g. 119, Kaišiadorys      

Vaikų žaidimo 

aikštelė  
Gedimino g. 20, Kaišiadorys      

Vaikų žaidimo 

aikštelė  
Gedimino g. 93, Kaišiadorys      

Vaikų žaidimo 

aikštelė  
Girelės g. 43, Kaišiadorys      
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Objektas Vieta / adresas 

Būklės vertinimas 

Labai 

bloga 
Bloga 

Patenki-

nama 
Gera 

Labai 

gera 

Vaikų žaidimo 

aikštelė  
Gedimino g. 129, Kaišiadorys      

Vaikų žaidimo 

aikštelė  
Gedimino g. 86, Kaišiadorys      

Dviračių-pėsčiųjų 

takas 

Kaišiadorys. Kaišiadorių g. – 

Žiežmarių g.  
     

Šaltinis: Kaišiadorių miesto seniūnija 

Remiantis 2.5.1.1. ir 2.5.1.2. lentelių duomenimis sporto infrastruktūra seniūnijoje yra labai 

netolygios būklės. Taip pat pastebėtina, kad Kaišiadorių miesto seniūnijos sporto infrastruktūra yra 

išsidėsčiusi tik švietimo įstaigų teritorijose. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, veikiančios Kaišiadorių 

miesto seniūnijoje, sporto ar aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros neturi. Kaišiadorių miesto 

seniūnijoje aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą sudaro geros bei labai geros būklės vaikų žaidimų 

aikštelės ir pėsčiųjų-dviračių takas. 

2.5.2. KAIŠIADORIŲ APYLINKĖS SENIŪNIJA 

Kaišiadorių apylinkės seniūnija yra viena iš arčiausiai Savivaldybės centro esančių seniūnijų. 

Joje 2013 m. vasario mėn. 4 d. savo gyvenamąją vietą buvo deklaravę 2341 gyventojas. Seniūnijai 

priklauso 19 kaimų, iš kurių didžiausias yra Gudiena. Vienintelė įstaiga, turinti seniūnijoje tam tikrą 

sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą, yra Kaišiadorių rajono Gudienos mokykla-darželis 

„Rugelis“.  

2.5.2.1. lentelė. Sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra Kaišiadorių apylinkės seniūnijoje, 

2013 m. 

Objektas Vieta / adresas 

Būklės vertinimas 

Labai 

bloga 
Bloga 

Patenki-

nama 
Gera 

Labai 

gera 

Sporto infrastruktūra (lauko ir vidaus) 

Gudienos mokyklos-darželio 

„Rugelis“ 2 krepšinio stovai 
Žaslių g. 40, 

Gudienos k. 
     

Gudienos mokyklos-darželio 

„Rugelis“ šuoliaduobė 

Žaslių g. 40, 

Gudienos k. 
     

Gudienos mokyklos-darželio 

„Rugelis“ krepšinio aikštelė 

Žaslių g. 40, 

Gudienos k. 
     

Krepšinio aikštelė Pyplių k.       

Krepšinio aikštelė Gudzenkos k.      

Aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra 

Vaikų ir suaugusių poilsio 

aikštelė 
Vilkiškių k.      

Gudienos mokyklos-darželio 

„Rugelis“ 2 svirtinės supynės 

Žaslių g. 40, 

Gudienos k. 
     

Gudienos mokyklos-darželio 

„Rugelis“ žaidimo įrenginiai  

Žaslių g. 40, 

Gudienos k. 
     

Gudienos mokyklos-darželio 

„Rugelis“ karstyklės (2 vnt.) 

Žaslių g. 40, 

Gudienos k. 
     

Gudienos mokyklos-darželio 

„Rugelis“ sūpuoklės (2 vnt.) 

Žaslių g. 40, 

Gudienos k. 
     

Gudienos mokyklos-darželio 

„Rugelis“ čiuožykla 

Žaslių g. 40, 

Gudienos k.. 
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Objektas Vieta / adresas 

Būklės vertinimas 

Labai 

bloga 
Bloga 

Patenki-

nama 
Gera 

Labai 

gera 

Gudienos mokyklos-darželio 

„Rugelis“ smėlio dėžės (2 vnt.) 

Žaslių g. 40, 

Gudienos k. 
     

Šaltinis: Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Gudienos mokykla-darželis „Rugelis“ 

Iš pateiktos 2.5.2.1. lentelės matyti, kad Kaišiadorių apylinkės seniūnijos sporto 

infrastruktūrą sudaro Gudienos mokyklos-darželio „Rugelis“ teritorijoje bei viešose vietose esantys 

sporto objektai. Gudienos mokyklos-darželio „Rugelis“ teritorijoje sporto infrastruktūra yra įrengta 

kartu su vaikams skirta aktyvaus laisvalaikio zona. Šios įstaigos teritorijoje esanti infrastruktūra yra 

patenkinamos, geros ar labai geros būklės. Būtina paminėti, kad mokyklos-darželio teritorija yra 

aptverta tvora, todėl esanti sporto infrastruktūra prieinama tik įstaigos auklėtiniams. Gudienos 

seniūnijos sporto infrastruktūrą taip pat sudaro 2 krepšinio aikštelės, kurios yra blogos būklės. Dar 

vienas aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros objektas yra įrengtas Vilkiškių kaime – vaikų ir 

suaugusių poilsio aikštelė. 

2.5.3. KRUONIO SENIŪNIJA 

Kruonio seniūnija savo plotu yra didžiausia Kaišiadorių rajone. Seniūnijos centras – 

Kruonio miestelis. Jai priklauso 98 kaimai. 2013 m. vasario mėn. 4 d. Kruonio seniūnijoje savo 

gyvenamąją vietą buvo deklaravę 3115 gyventojų. 

2.5.3.1. lentelė. Sporto infrastruktūra Kruonio seniūnijoje, 2013 m. 

Objektas Vieta / adresas 

Būklės vertinimas 

Labai 

bloga 
Bloga 

Patenki-

nama 
Gera 

Labai 

gera 

Sporto infrastruktūra (lauko ir vidaus) 

Kruonio gimnazijos sporto 

salė 
Darsūniškio g. 11 

Kruonis 
     

Kruonio gimnazijos stadionas Kruonis      

Kruonio gimnazijos Kalvių 

pagrindinio ugdymo 

skyriaus  sporto salė  

Kalvių k.      

Kruonio gimnazijos Kalvių 

pagrindinio ugdymo 

skyriaus  stadionas 

Kalvių k.      

Kruonio gimnazijos 

Darsūniškio pagrindinio 

ugdymo skyriaus  sporto salė – 

aktų salė  

Darsūniškio k.      

Šaltinis: Kruonio gimnazija 

Kruonio seniūnijos sporto infrastruktūrą 2013 m. vasario mėnesio duomenimis sudarė tik 

Kruonio gimnazijos ir jos ugdymo skyriuose esanti infrastruktūra. Pastaroji yra labai netolygios 

būklės: Kalvių pagrindinio ugdymo skyriaus stadionas yra labai geros būklės, Darsūniškio 

pagrindinio ugdymo skyriaus sporto salė ir aktų salė – labai blogos būklės. Kruonio gimnazijos 

Kalvių pagrindinio ugdymo skyriaus stadionas yra labai geros būklės, nes buvo modernizuotas 

kartu su Kalvių bendruomene įgyvendinant projektą „Kruonio gimnazijos Kalvių skyriaus kiemo 

aikštelės atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Aktyvaus laisvalaikio 

infrastruktūros Kruonio seniūnijoje nėra. 
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2.5.4. NEMAITONIŲ SENIŪNIJA 

Nemaitonių seniūnijos centras – Varkalių kaimas. Tai yra mažiausia gyventojų skaičiumi 

(488) Kaišiadorių rajono savivaldybės seniūnija. Sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros 

Nemaitonių seniūnijoje nėra. Planuojama 2013 m. bėgyje pabaigti įrengti sporto aikštelę ir poilsio 

zoną Varkalių kaime. 

2.5.5. PALOMENĖS SENIŪNIJA 

Administracinis Palomenės seniūnijos centras – Palomenės kaimas. Šioje seniūnijoje 2013 

m. vasario mėn. 4 d. savo gyvenamąją vietą buvo deklaravę 2136 gyventojai.  

2.5.5.1. lentelė. Sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra Palomenės seniūnijoje, 2013 m. 

Objektas Vieta / adresas 

Būklės vertinimas 

Labai 

bloga 
Bloga 

Patenki-

nama 
Gera 

Labai 

gera 

Sporto infrastruktūra (lauko ir vidaus) 

Krepšinio aikštelė Zūbiškių k.         

Krepšinio aikštelė  Tauckūnų k.         

Palomenės pagrindinės 

mokyklos sporto salė 

Lomenos g. 14, 

Palomenės k. 
     

Palomenės pagrindinės 

mokyklos stadionas 

Lomenos g. 14, 

Palomenės k. 
     

Aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra 

Vaikų žaidimo aikštelė  Miežonių k.      

Šaltinis: Palomenės seniūnija, Palomenės pagrindinė mokykla 

Palomenės seniūnijos sporto infrastruktūrą sudaro skirtinguose kaimuose įrengtos 2 

krepšinio ir 1 vaikų žaidimų aikštelė. Taip pat Palomenės pagrindinė mokykla turi sporto salę ir 

stadioną, kurių būklė atitinkamai yra gera ir patenkinama. Tačiau Tauckūnų ir Miežonių kaimuose 

esanti sporto infrastruktūra yra labai blogos būklės. Aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą Palomenės 

seniūnijoje sudaro tik viena labai blogos būklės vaikų žaidimų aikštelė. 

2.5.6. PAPARČIŲ SENIŪNIJA 

Paparčių seniūnija yra viena mažiausių Kaišiadorių rajono savivaldybėje pagal gyvenamąją 

vietą deklaravusių gyventojų skaičių. 2013 m. vasario mėn. 4 duomenimis, šioje seniūnijoje buvo 

800 gyventojų. Seniūnijos centras – Paparčių kaimas. 

2.5.6.1. lentelė. Sporto infrastruktūra Paparčių seniūnijoje, 2013 m. 

Objektas Vieta / adresas 

Būklės vertinimas 

Labai 

bloga 
Bloga 

Patenki-

nama 
Gera 

Labai 

gera 

Sporto infrastruktūra 

Krepšinio – tinklinio aikštelė Paparčių k.      

Paparčių pagrindinės 

mokyklos sporto salė 

Dominikonų g. 16, 

Paparčių k. 
     

Paparčių pagrindinės 

mokyklos sporto aikštynas  
Paparčių k.      

Šaltinis: Paparčių seniūnija, Paparčių pagrindinė mokykla 
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Visa sporto infrastruktūra, esanti Paparčių seniūnijoje, yra įrengta Paparčių kaime. Jos būklė 

yra labai gera (išskyrus Paparčių pagrindinės mokyklos sporto salę). Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija 2013 m. baigs įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą projektą 

„Kompleksinė Paparčių kaimo infrastruktūros plėtra“. Projekto įgyvendinimo metu buvo atnaujintas 

Paparčių pagrindinės mokyklos sporto aikštynas, kuriuo galės naudotis ne tik mokyklos mokiniai 

bet ir vietos gyventojai.  Aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros Paparčių seniūnijoje nėra. 

2.5.7. PRAVIENIŠKIŲ SENIŪNIJA 

Pravieniškių seniūnijos administracinis centras – Pravieniškių II kaimas. Šioje seniūnijoje 

2013 m. vasario mėn. 4 d. savo gyvenamąją vietą buvo deklaravę 1497 gyventojai.  

2.5.7.1. lentelė. Sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra Pravieniškių seniūnijoje, 2013 m. 

Objektas Vieta / adresas 

Būklės vertinimas 

Labai 

bloga 
Bloga 

Patenki-

nama 
Gera 

Labai 

gera 

Sporto infrastruktūra 

Krepšinio aikštelė 
Pravieniškių I k., Stoties 

g. tarp Nr. 24 ir Nr. 25 
     

Daugiafunkcinė sporto 

aikštelė (krepšinio, 

tinklinio) 

Pravieniškių II k., 

Pravieniškių g. priešais 

Nr. 51 
     

S. Tijūnaičio 

pagrindinės mokyklos 

sporto salė 

Pravieniškių I kaimas      

S. Tijūnaičio 

pagrindinės mokyklos 

stadionas 

Pravieniškių I kaimas      

Aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra 

Vaikų žaidimų aikštelė 

Pravieniškių I k., 

Rumšiškių g. tarp Nr. 8 ir 

Nr. 8a 
     

Vaikų žaidimų aikštelė 

Pravieniškių II k., 

Pravieniškių g. priešais 

Nr. 51 
     

Vaikų žaidimų aikštelė 

Pravieniškių II k., 

Pravieniškių g. prie Nr. 

15, 17, 19 
     

Šaltinis: Pravieniškių seniūnija, S. Tijūnaičio pagrindinė mokykla 

Visa Pravieniškių seniūnijoje esanti sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra yra 

Pravieniškių I ir Pravieniškių II kaimuose. Sporto infrastruktūrą sudaro ne tik Stasio Tijūnaičio 

pagrindinės mokyklos teritorijoje esanti sporto salė ir stadionas, bet ir Pravieniškių I ir Pravieniškių 

II kaimuose viešose erdvėse esančios krepšinio bei daugiafunkcinės sporto aikštelės. Visa 

analizuojama infrastruktūra (išskyrus Stasio Tijūnaičio pagrindinės mokyklos stadioną) yra 

patenkinamos ar geros būklės.  

2.5.8. RUMŠIŠKIŲ SENIŪNIJA 

Seniūnijos centras – Rumšiškių miestelis. 2013 m. vasario mėn. 4 d. savo gyvenamąją vietą 

Rumšiškių seniūnijoje buvo deklaravę 4192 gyventojai. Tai yra antra pagal gyventojų skaičių 

seniūnija Kaišiadorių rajono savivaldybėje. Šioje seniūnijoje yra įkurtas didžiausias visoje Europoje 

muziejus po atviru dangumi – Lietuvos liaudies buities muziejus. Pastarasis yra respublikinis 

muziejus, valstybės biudžetinė įstaiga.  
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2.5.8.1. lentelė. Sporto infrastruktūra Rumšiškių seniūnijoje, 2013 m. 

Objektas Vieta / adresas 

Būklės vertinimas 

Labai 

bloga 
Bloga 

Patenki-

nama 
Gera 

Labai 

gera 

Sporto infrastruktūra 

Krepšinio aikštelė Nemuno g., Rumšiškės      

Lauko tinklinio aikštelė 
Vytauto g. 13, Dovainonių 

k. 
     

Antakalnio pagrindinės 

mokyklos lauko sporto 

aikštynas 

Antakalnio g. 36A, 

Antakalnio k. 
     

Antakalnio pagrindinės 

mokyklos sporto aikštė 

Antakalnio g. 36A, 

Antakalnio k. 
     

A. Baranausko 

gimnazijos sporto salė 
Rumšos g. 36, Rumšiškės      

A. Baranausko 

gimnazijos sporto salė 

Gedimino g. 7, 

Dovainonys 
     

A. Baranausko 

gimnazijos stadionas 
Rumšos g. 36, Rumšiškės      

A. Baranausko 

gimnazijos krepšinio 

aikštelė 

Gedimino g. 7, 

Dovainonys 
     

Sporto ir poilsio 

bazė ,,Kapitoniškės“ 
Kapitoniškės      

Šaltinis: Rumšiškių seniūnija, Antakalnio pagrindinė mokykla, A. Baranausko gimnazija 

Rumšiškių seniūnijoje dauguma sporto infrastruktūros objektų yra mokyklų teritorijose. 

Sporto infrastruktūros objektai išsidėstę ne tik Rumšiškių miestelyje, bet ir Dovainonių bei 

Antakalnio kaimuose. Dauguma infrastruktūros yra patenkinamos būklės, tačiau A. Baranausko 

gimnazijos stadionas yra labai blogos būklės. Būtina paminėti, kad sporto ir poilsio bazė 

„Kapitoniškės“ priklauso KTU Kūno kultūros ir sporto centrui. 

2.5.9. ŽASLIŲ SENIŪNIJA 

Administracinis seniūnijos centras – Žaslių miestelis. 2013 m. vasario mėn. 4 d. savo 

gyvenamąją vietą Žaslių seniūnijoje buvo deklaravę 2331 gyventojas.  

2.5.9.1. lentelė. Sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra Žaslių seniūnijoje, 2013 m. 

Objektas Vieta / adresas 

Būklės vertinimas 

Labai 

bloga 
Bloga 

Patenki-

nama 
Gera 

Labai 

gera 

Sporto infrastruktūra (lauko ir vidaus) 

Žaslių pagrindinės mokyklos  

sporto salė 
Vytauto g. 1, 

Žasliai 
     

Žaslių pagrindinės mokyklos  

teniso salė 

Vytauto g. 1, 

Žasliai 
     

Žaslių pagrindinės mokyklos  

stadionas 

Vytauto g. 1, 

Žasliai 
     

Žaslių pagrindinės mokyklos  

lauko krepšinio aikštė 

Vytauto g. 1, 

Žasliai 
     

Žaslių pagrindinės mokyklos  

lauko tinklinio aikštė 

Vytauto g. 1, 

Žasliai 
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Objektas Vieta / adresas 

Būklės vertinimas 

Labai 

bloga 
Bloga 

Patenki-

nama 
Gera 

Labai 

gera 

Žaslių pagrindinės mokyklos  

lauko kvadrato aikštė  

Vytauto g. 1, 

Žasliai 
     

Aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra 

Žaslių pagrindinės mokyklos  

paplūdimio tinklinio aikštė  

Vytauto g. 1, 

Žasliai 
     

Šaltinis: Žaslių pagrindinė mokykla 

Visą Žaslių seniūnijos sporto infrastruktūrą sudaro Žaslių pagrindinės mokyklos teritorijoje 

esanti sporto infrastruktūra. Pastaroji mokykla neturi skyrių mažesnėse seniūnijos vietovėse, todėl 

sporto infrastruktūra yra tik Žaslių miestelyje. Aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą Žaslių 

seniūnijoje sudaro tik Žaslių pagrindinės mokyklos paplūdimio tinklinio aikštelė, kurios būklė yra 

patenkinama. 

2.5.10. ŽIEŽMARIŲ SENIŪNIJA 

Žiežmarių seniūnijos teritoriją sudaro Žiežmarių miestelis. Žiežmarių seniūnija gyventojų 

skaičiumi yra viena didžiausių Kaišiadorių rajono savivaldybėje. 2013 m. vasario mėn. 4 

duomenimis, šioje seniūnijoje buvo 3756 gyventojai. 

2.5.10.1. lentelė. Sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra Žiežmarių seniūnijoje, 2013 m. 

Objektas Vieta / adresas 

Būklės vertinimas 

Labai 

bloga 
Bloga 

Patenki-

nama 
Gera 

Labai 

gera 

Sporto infrastruktūra 

Futbolo aikštė 
Sodų g., 

Žiežmariai 
     

Krepšinio aikštė 
Sodų g., 

Žiežmariai 
     

Krepšinio aikštė  
Melioratorių g, 

Žiežmariai 
     

Tinklinio aikštė  
Melioratorių g, 

Žiežmariai 
     

Žiežmarių mokyklos-darželio 

lauko sporto aikštynas 

Vytauto g. 44a, 

Žiežmariai 
     

Žiežmarių mokyklos-darželio 

patalpa pritaikyta sportuoti 

Vytauto g. 44a, 

Žiežmariai 
     

Žiežmarių gimnazijos sporto 

aikštynas (lauko) 

Žaslių g. 21, 

Žiežmariai 
     

Žiežmarių gimnazijos sporto 

salė 

Žaslių g. 21, 

Žiežmariai 
     

Žiežmarių gimnazijos 

aerobikos salė 

Žaslių g. 21, 

Žiežmariai 
     

Žiežmarių gimnazijos 

persirengimo kambariai 

Žaslių g. 21, 

Žiežmariai 
     

Aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra 

Vaikų žaidimo aikštelė 
Žaslių g., 

Žiežmariai 
     

Vaikų žaidimo aikštelė 
Sodų g., 

Žiežmariai 
     

Vaikų žaidimo aikštelė 
Melioratorių g., 

Žiežmariai 
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Objektas Vieta / adresas 

Būklės vertinimas 

Labai 

bloga 
Bloga 

Patenki-

nama 
Gera 

Labai 

gera 

Vaikų žaidimo aikštelė 
Statybininkų g., 

Žiežmariai 
     

Šaltinis: Žiežmarių seniūnija, Žiežmarių mokykla-darželis, Žiežmarių gimnazija 

Žiežmarių seniūnijos sporto infrastruktūrą sudaro 4 skirtingos sporto aikštelės viešose 

erdvėse, taip pat Žiežmarių mokyklos-darželio bei Žiežmarių gimnazijos teritorijose esantys 

aikštynai ir kitos sportinio užimtumo patalpos. Dauguma sporto infrastruktūros objektų yra 

patenkinamos būklės. Žiežmarių seniūnijos aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą sudaro 4 vaikų 

žaidimo aikštelės. 

2.5.11. ŽIEŽMARIŲ APYLINKĖS SENIŪNIJA 

Žiežmarių apylinkės seniūnijos administracinis centras – Žiežmarių miestelis. Šioje 

seniūnijoje 2013 m. vasario mėn. 4 d. savo gyvenamąją vietą buvo deklaravę 3467 gyventojai. 

2.5.11.1. lentelė. Sporto infrastruktūra Žiežmarių apylinkės seniūnijoje, 2013 m. 

Objektas Vieta / adresas 

Būklės vertinimas 

Labai 

bloga 
Bloga 

Patenki-

nama 
Gera 

Labai 

gera 

Sporto infrastruktūra 

Krepšinio aikštelė  Liutonių k.      

Stasiūnų mokyklos-darželio 

„Nykštukas“ patalpa, pritaikyta 

kūno kultūros užsiėmimams 

Parko g. 12, 

Stasiūnai 
     

Stasiūnų mokyklos-darželio 

„Nykštukas“ lauko aikštynas su 

krepšinio stovais 

Parko g. 12, 

Stasiūnai 
     

Mūro Strėvininkų pagrindinės 

mokyklos lauko sporto 

aikštynas 

Mokyklos g. 35, 

Mūro Strėvininkų 

k. 
     

Žiežmarių gimnazijos Pakertų 

pradinio ugdymo skyriaus 

aikštynas 

Pakertų k.      

Šaltinis: Žiežmarių apylinkės seniūnija, Mūro Strėvininkų pagrindinė mokykla, Stasiūnų mokykla-darželis „Nykštukas“ 

Žiežmarių apylinkėje esanti sporto infrastruktūra išsidėsčiusi Liutonių, Stasiūnų, Pakertų ir 

Mūro Strėvininkų kaimuose. Visa jos būklė yra vertinama kaip patenkinama. Aktyvaus laisvalaikio 

infrastruktūros Žiežmarių apylinkės seniūnijoje nėra. 

Apklausos rezultatai. Remiantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narių, sporto 

sistemos darbuotojų bei gyventojų nuomonės tyrimo ataskaita, aktyvaus laisvalaikio ir sporto 

infrastruktūra Savivaldybėje yra vertinama prastai. Minėtų respondentų nuomone, labiausiai 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje trūksta paplūdimių, gatvių pritaikymo dviračių eismui bei 

dirbtinės dangos aikštelių. Kaišiadorių rajono gyventojai,  norėdami sportuoti, dažniausiai susiduria 

su tokiomis problemomis, kaip sportavimui skirtų vietų trūkumu, prasta sporto infrastruktūros 

elementų technine būkle bei per didele sporto paslaugų kaina. 
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2.5.12. SPORTO IR LAISVALAIKIO INFRASTRUKTŪROS POREIKIO ĮVERTINIMAS 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje sporto infrastruktūros objektų, tenkančių 10 000 gyventojų, 

2013 m. vasario mėnesio duomenimis buvo 21,9
11

. Valstybine sporto plėtros strategija 2011-2020 

m. siekiama, kad Lietuvoje sporto infrastruktūros objektų, tenkančių 10 000 gyventojų, 2015 m. 

būtų 30, o 2020 m. – 40. Atsižvelgiant į tai, galima formuoti išvadą, kad Kaišiadorių rajono 

savivaldybės sporto infrastruktūros objektų, tenkančių 10 000 gyventojų, rodiklis 2013 m. pradžioje 

buvo per mažas. Atitikus analizuojamą rodiklį 2020 m., Kaišiadorių rajono savivaldybėje sporto 

infrastruktūra būtų prieinama kiekvienam gyventojui jo aplinkoje ir sudarytų tinkamas sąlygas 

įvairaus amžiaus žmonių fiziniam aktyvumui, mėgėjams ir didelio meistriškumo sportininkams. 

Toliau yra įvardinami pagrindiniai trūkumai, susiję su sporto ir laisvalaikio infrastruktūra, 

kiekvienoje Kaišiadorių rajono savivaldybės seniūnijoje bei pateikiami galimi trūkumų šalinimo 

būdai. 

2.5.12.1. lentelė. Sporto infrastruktūros būklės trūkumai 2013 m. vasario mėn. ir pasiūlymai  

Seniūnija Pagrindiniai trūkumai  Pasiūlymai 

Kaišiadorių 

miesto  

Sporto infrastruktūros būklė yra 

labai netolygi, o viešose erdvėse jos 

išvis nėra. Labai blogos būklės yra 

ši sporto infrastruktūra: 

 A. Brazausko gimnazijos 

bėgimo takai, 

 A. Brazausko gimnazijos 

rutulio stūmimo sektorius, 

 A. Brazausko gimnazijos 

gimnastikos sektorius, 

 A. Brazausko gimnazijos 

tinklinio aikštelė, 

 A. Brazausko gimnazijos 

šuolio į tolį sektorius. 

Aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą 

seniūnijoje sudaro tik vaikų žaidimų 

aikštelės ir dviračių-pėsčiųjų takas. 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 

veikiančios Kaišiadorių miesto 

seniūnijoje, sporto ar aktyvaus 

laisvalaikio infrastruktūros neturi 

Vidaus ir lauko sporto infrastruktūros objektai turi 

būti įrengiami taip, kad būtų saugūs sportuoti ir 

atitiktų sporto šakoms keliamus reikalavimus.  

Kaišiadorių miesto seniūnijoje būtina atsižvelgti į 

sporto infrastruktūros, įvertintos kaip labai blogos 

būklės, modernizavimą. Pastaroji infrastruktūra yra 

Algirdo Brazausko gimnazijos teritorijoje. 

Taip pat rekomenduotina įrengti daugiau sporto 

infrastruktūros objektų viešose vietose, pvz., lauko 

treniruoklių zonas parkų teritorijose, bei plėsti 

aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros pasirinkimą 

visai šeimai. 

 

 
Šaltinis: www.globalpark.lt 

Kaišiadorių 

apylinkės 

Seniūnijoje tiek sporto, tiek 

laisvalaikio infrastruktūra yra 

pakankamai netolygios būklės, 

tačiau labai blogos būklės 

analizuojamų objektų nėra. 

Vaikams esanti sporto ir 

laisvalaikio infrastruktūra yra 

prieinama tik lankant Gudienos 

mokyklą-darželį „Rugelis“ bei 

Vilkiškių kaime.  

Kaišiadorių rajono savivaldybė 2013 m. baigs 

įgyvendinti investicinį projektą „Gudienos kaimo 

sporto aikštyno sutvarkymas ir įrengimas“. Sudarius 

tinkamas sporto infrastruktūros sąlygas, būtina 

prisidėti prie gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo.  

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė 2013 m. 

baigs įgyvendinti Kaišiadorių rajono Antakalnio 

pagrindinės mokyklos sporto aikštyno sutvarkymo ir 

pritaikymo vietos bendruomenės poreikiams 

projektą. Įgyvendinus projektą, rekomenduotina 

skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, organizuoti kūno 

                                                 
11

 Rodiklis pateikiamas susumavus visus sporto infrastruktūros objektus, pateiktus 2.5.1.1., 2.5.2.1.-2.5.11.1. lentelėse. 
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Seniūnija Pagrindiniai trūkumai  Pasiūlymai 

kultūros ir sporto veiklas. 

Kruonio Aktyvaus laisvalaikio 

infrastruktūros seniūnijoje nėra. 

Sporto infrastruktūrą sudaro tik 

Kruonio gimnazijos ir jos skyriuose 

esanti infrastruktūra. Kruonio 

gimnazijos stadionas ir Kruonio 

gimnazijos Darsūniškio pagrindinio 

ugdymo skyriaus sporto salė-aktų 

salė yra labai blogos būklės. 

Kaišiadorių rajono savivaldybė bei Kaišiadorių 

rajono vietos veiklos grupė 2013 m. baigs 

įgyvendinti Kruonio miestelio parko sutvarkymo, 

krepšinio ir vaikų žaidimo aikštelės įrengimo prie 

Anglininkų bendruomenės centro, Anglininkų 

kaime, ir žaidimų-sporto aikštelės įrengimo 

Morkūnų kaime investicinius projektus. 

Rekomenduotina seniūnijos teritorijoje plėtoti ir 

aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą, skirtą 

suaugusiems asmenims, skatinti gyventojų fizinį 

aktyvumą, organizuoti kūno kultūros ir sporto 

veiklas. Taip pat būtina atnaujinti Kruonio 

gimnazijos labai blogos būklės sporto infrastruktūrą, 

kad ji būtų saugi sportuoti ir atitiktų sporto šakoms 

keliamus reikalavimus. 

Nemaitonių Nemaitonių seniūnija yra vienintelė 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje 

neturinti jokios sporto ir aktyvaus 

laisvalaikio infrastruktūros.  

Kaišiadorių rajono savivaldybė 2013 m. baigs 

įgyvendinti sporto aikštelės ir poilsio zonos 

įrengimo investicinius projektus Varkalių kaime. 

Įgyvendinus projektą, rekomenduotina skatinti 

gyventojų fizinį aktyvumą, organizuoti kūno 

kultūros ir sporto veiklas. 

Palomenės Sporto infrastruktūros būklė yra 

labai netolygi. Aktyvaus 

laisvalaikio infrastruktūros nei 

suaugusiems asmenims, nei 

vaikams (išskyrus vieną labai 

blogos būklės vaikų žaidimų 

aikštelę) nėra. Seniūnijoje 1 

krepšinio aikštelė ir 1 vaikų 

žaidimo aikštelė yra labai blogos 

būklės. 

Atsižvelgiant į vietos gyventojų poreikius, 

rekomenduotina atnaujinti labai blogos būklės 

sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros 

objektus. Palomenės seniūnijoje nėra numatyta  

2013-2014 m. įgyvendinti investicinius sporto ar 

laisvalaikio infrastruktūros plėtros projektus, todėl 

būtina informuoti vietos bendruomenes apie 

aktyvaus laisvalaikio bei sporto infrastruktūros zonų 

įrengimo/atnaujinimo galimybes. 

Paparčių Sporto infrastruktūra yra tik 

Paparčių kaime, aktyvaus 

laisvalaikio zonų nėra. Labai blogos 

būklės sporto infrastruktūros nėra. 

Atsižvelgiant į tai, kad seniūnija yra įsikūrusi ant 

Paparčių plynaukštės, išsiskiria unikalia gamta ir 

kraštovaizdžiu, o taip pat kultūriniu-istoriniu 

paveldu, tikslinga yra plėtoti dviračių-pėsčiųjų tako 

infrastruktūrą, įrengti rekreacines zonas (pvz., 

pažintinį taką). 

 
Šaltinis: www.mytrips.lt 

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė 2013 m. 

baigs įgyvendinti Dainavos krašto bendruomenės 

sporto aikštyno atnaujinimo ir jo teritorijos 

sutvarkymo projektą. Įgyvendinus projektą, 
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Seniūnija Pagrindiniai trūkumai  Pasiūlymai 

rekomenduotina skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, 

organizuoti kūno kultūros ir sporto veiklas, derinti 

aktyvaus laisvalaikio ir pažintinio turizmo veiklas. 

Pravieniškių Visa sporto ir aktyvaus laisvalaikio 

infrastruktūra yra tik Pravieniškių I 

ir Pravieniškių II kaimuose. 

Aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą 

sudaro tik vaikų žaidimų aikštelės. 

Labai blogos būklės sporto ar 

atyvaus laisvalaikio infrastruktūros 

nėra. 

Kaišiadorių rajono savivaldybė planuoja 2014 m. 

baigti įgyvendinti Pravieniškių II kaimo žaidimų bei 

sporto aikštelių atnaujinimo projektą. 

Rekomenduotina seniūnijos teritorijoje plėtoti ir 

aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą, skirtą visai 

šeimai, ir tokiu būdu labiau skatinti gyventojų fizinį 

aktyvumą. 

Rumšiškių Seniūnija yra Kauno marių 

regioninio parko teritorijoje, tačiau 

aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros 

šioje seniūnijoje nėra. A. 

Baranausko gimnazijos sporto salė 

yra labai blogos būklės. 

Atsižvelgiant į tai, kad seniūnija yra Kauno marių 

regioninio parko teritorijoje bei tai, kad čia veikia 

Lietuvos liaudies buities muziejus, pritraukiantis 

turistus iš visos šalies bei užsienio, tikslinga yra 

plėtoti ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą, skirtą 

visai šeimai.  

 
Šaltinis: www.citiesforpeople.net/ 

Taip pat būtina atnaujinti A. Baranausko gimnazijos 

sporto salę, kad ji būtų saugi sportuoti ir atitiktų 

sporto šakoms keliamus reikalavimus. 

Žaslių Seniūnijos sporto infrastruktūrą 

sudaro tik Žaslių pagrindinės 

mokyklos teritorijoje esantys 

objektai, aktyvaus laisvalaikio – 1 

paplūdimio tinklinio aikštelė. Labai 

blogos būklės sporto ar atyvaus 

laisvalaikio infrastruktūros nėra. 

Žaslių seniūnija pasižymi gražiu kraštovaizdžiu, 

todėl aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas 

ežeringose vietovėse pritrauktų ne tik vietos, bet ir 

aplinkinių savivaldybių gyventojus. Atsižvelgiant į 

tai, rekomenduotina plėsti aktyvaus laisvalaikio 

infrastruktūrą (pvz., paplūdimio tinklinio aikšteles). 

 
Šaltinis: www.grokiskis.lt 

Žiežmarių Dauguma seniūnijos sporto ir 

laisvalaikio infrastruktūros objektų 

Kaišiadorių rajono savivaldybė 2014 m. baigs 

įgyvendinti investicinius Žiežmarių parko 
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Seniūnija Pagrindiniai trūkumai  Pasiūlymai 

yra patenkinamos būklės, nėra nei 

vieno (išskyrus Žiežmarių 

gimnazijos sporto salę) objekto 

geros ar labai geros būklės. 

Seniūnijos teritorijoje nėra aktyvaus 

laisvalaikio infrastruktūros 

suaugusiems asmenims. Esanti 1 

krepšinio aikštelė yra labai blogos 

būklės. 

atnaujinimo bei poilsio zonos įrengimo parke 

projektus. Atsižvelgiant į tai, rekomenduotina 

puoselėti bei plėtoti parko teritoriją joje vystant 

aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą visai šeimai. 

 

 
Šaltinis: www.ksil.lv 

Žiežmarių 

apylinkės 

Seniūnijoje nėra aktyvaus 

laisvalaikio infrastruktūros objektų. 

Labai blogos būklės sporto 

infrastruktūros nėra. 

Atsižvelgiant į tai, kad Žiežmarių apylinkės 

seniūnija yra ketvirta pagal gyventojų skaičių 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje, rekomenduotina 

plėtoti esančią sporto infrastruktūrą, skatinti vietos 

bendruomenes inicijuoti aktyvaus laisvalaikio 

infrastruktūros zonų įrengimą. 

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė 2013 m. 

baigs įgyvendinti Žiežmarių gimnazijos Pakertų 

pradinio ugdymo skyriaus krepšinio aikštelės 

atnaujinimo ir pritaikymo bendruomenės poreikiams 

projektą. Įgyvendinus projektą, rekomenduotina 

skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, organizuoti kūno 

kultūros ir sporto veiklas. 

Sudaryta: UAB „Lyderio grupė“ 

Atlikus Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir laisvalaikio infrastruktūros vertinimą, 

matyti, kad daugiausiai sporto infrastruktūros objektai yra išsidėstę švietimo įstaigų teritorijose. 

Pastarųjų įstaigų sporto infrastruktūra yra labai netolygios būklės. Rekomenduotina, kad 

kiekvienoje seniūnijoje būtų bent po 1 atnaujintą sporto aikštelę. Dauguma ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų sporto infrastruktūros neturi. Valstybinės sporto plėtros strategijoje 2011-2020 m. yra 

išskiriami ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtinių fizinio ugdymo poreikiai ir numatoma iki 2020 

m. įrengti universalias sporto aikšteles ar aikštynus visose švietimo įstaigose (tame tarpe ir 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose). 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą dažniausiai sudaro 

vaikų žaidimo aikštelės. Vaikų žaidimo aikštelės yra svarbi vaikų fizinio aktyvumo skatinimo 

priemonė. Aktyviai leisdami laisvalaikį (žaisdami judrius žaidimus, sportuodami) vaikai auga 

sveikesni ir stipresni – laipiodami, šokinėdami, kybodami, jie natūraliai lavina kūno raumenis. Be to, 

būdami kartu su kitais vaikais, jie mokosi bendrauti, natūraliai atranda naujus dalykus. Aukštos 

technologijos netoksiškais dažais nudažyti arba iš spalvingo plastiko pagaminti atrakcionai puošia 

aplinką. Rekomenduotina ir toliau plėsti vaikų žaidimų aikštelių skaičių Kaišiadorių rajono 

savivaldybėje. 

Važinėjimas dviračiais yra viena populiariausių aktyvaus laisvalaikio praleidimo formų 

Lietuvoje tiek vaikams, tiek suaugusiems asmenims. Važinėti dviračiu yra sveika, nes važiuodamas 

dviratininkas aktyviai treniruojasi. Dviračiai neteršia oro ir todėl nedaro jokios žalos aplinkai. 

Energetiniu požiūriu, dviračiai yra pripažinti kaip ekonomiškiausia susisiekimo priemonė. Gerai 

išplėtota pėsčiųjų-dviračių takų infrastruktūra gerina ne tik v i e to s  gyventojų gyvenimo sąlygas, 

bet ir didina vietovės bendrą ir turistinį įvaizdį, o kartu ir patrauklumą naujų su turizmu susijusių 
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bei kitų aptarnavimo verslų  plėtrai. Šiuo metu Kaišiadorių rajono savivaldybėje yra tik vienas 

dviračių takas, esantis Kaišiadorių miesto seniūnijoje. Valstybinės sporto plėtros strategijoje 2011-

2020 m. numatoma dviračiams pritaikyti pagrindinių gatvių infrastruktūrą, kurios dalis 2020 m. 

sudarys 50 proc. Atsižvelgiant į esamą situaciją, rekomenduotina plėtoti pėsčiųjų-dviračių takų 

infrastruktūrą Kaišiadorių rajono savivaldybėje. 

Pastaraisiais metais Lietuvoje sparčiai populiarėja paplūdimio tinklinis. Daugelis šalies 

savivaldybių modernizuodami rekreacines zonas, atnaujino ar naujai įrengė paplūdimio tinklinio 

aikšteles. Šioje sporto šakoje dalyvauja įvairaus amžiaus asmenys, o prizininkų pasiekimai 

skirtinguose čempionatuose yra viešai publikuojami tiek vietos, tiek šalies mastu. Būtina atkreipti 

dėmesį, kad Kaišiadorių  rajono savivaldybėje yra tik 1 patenkinamos būklės tinklinio aikštelė. 

Rekomenduotina plėtoti tinklinio aikštelių infrastruktūrą Kaišiadorių rajono savivaldybėje. 

2.6. SPORTO IR LAISVALAIKIO SEKTORIAUS SSGG/PEST ANALIZĖ 

SSGG (angl. SWOT) reiškia „stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės“ (angl. strenghts, 

weaknesess, opportunities, threats). SSGG analizės modelį sukūrė ir pirmą kartą verslo sferoje 

pritaikė JAV vadybos ekspertas, konsultantas A. S. Humphrey, kuris 1960–1970 m. Stanfordo 

universitete atliko tyrimą, grįstą Fortune 500 sąrašo kompanijų duomenimis. Šiuo metu SSGG 

analizės modelis yra vienas dažniausiai naudojamų esamos situacijos ir perspektyvų vertinimo 

metodų pasaulyje (Friesner, 2012). PEST analizė – makroaplinkos analizės instrumentas, 

padedantis įvertinti politinių, ekonominių, sociokultūrinių ir technologinių veiksnių įtaką 

organizacijos veiklai (http://marketingteacher.com, 2007).  

Toliau yra pateikiama Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir laisvalaikio infrastruktūros 

bendra SSGG ir PEST analizė. 

STIPRYBĖS 

Ekonominiai veiksniai 

 ES ir kitų fondų paramos lėšų panaudojimas sporto ir laisvalaikio infrastruktūros plėtros projektams 

įgyvendinti. 

 Didėjantis finansuojamų projektų, dalyvaujančių sporto rėmimo konkurse „Sportuojame visi“, 

skaičius. 

 Veikiantys nevyriausybinio sektoriaus sporto subjektai – sporto klubai. 

 Pakankamai aukštas (13) privačių įmonių ir kaimo turizmo sodybų, siūlančių sporto ir laisvalaikio 

paslaugas, skaičius. 

Socialiniai veiksniai 

 Aktyvi Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro veikla. 

 Sudarytos sąlygos sportuoti asmenims su negalia. 

 Didėjantis sportuojančių asmenų su negalia skaičius. 

 Prieinamos žiemos sporto ir laisvalaikio paslaugos kaimo turizmo sodybose. 

 Didėjantis sportuojančių mokinių skaičius Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centre. 

 Pakankamai aukšta sportuojančių merginų procentinė dalis nuo visų sportuojančių asmenų 

Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centre. 

 Didėjantis švietimo įstaigų sportinio užimtumo grupes lankančių mokinių skaičius visose seniūnijose 

(išskyrus Kaišiadorių miesto). 

Technologiniai veiksniai 

 Įgyvendinami ir planuojami įgyvendinti sporto ir laisvalaikio infrastruktūros modernizavimo 

projektai, panaudojant ES ir kitų fondų paramą. 

SILPNYBĖS 

Ekonominiai veiksniai 

 Sporto sektoriaus specialisto etato Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje trūkumas. 

 Privačių įmonių ar kaimo turizmo sodybų, teikiančių sporto ir laisvalaikio paslaugas, Nemaitonių, 

Paparčių, Žaslių bei Žiežmarių seniūnijose trūkumas. 

 Nepakankami Kaišiadorių rajono savivaldybės finansiniai ištekliai sporto ir aktyvaus laisvalaikio 

sistemos plėtrai užtikrinti. 
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 Sporto klubų trūkumas Kaišiadorių apylinkės, Nemaitonių, Palomenės, Paparčių, Pravieniškių, 

Rumšiškių, Žaslių seniūnijose. 

Socialiniai veiksniai 

 Mažėjantis švietimo įstaigų sportinio užimtumo grupes lankančių mokinių skaičius Kaišiadorių 

miesto seniūnijoje. 

 Mažas sporto klubų aktyvumas sporto rėmimo konkurse „Sportuojame visi“. 

 Didelė nesportuojančių Savivaldybės gyventojų procentinė dalis (70,1 proc.). 

Technologiniai veiksniai 

 Netolygiai išvystyta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų sporto ir laisvalaikio 

infrastruktūra. 

 Geros ar labai geros sporto infrastruktūros trūkumas Žiežmarių apylinkės seniūnijoje. 

 Aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros trūkumas Kruonio, Nemaitonių, Paparčių ir Rumšiškių 

seniūnijose. 

GALIMYBĖS 

Ekonominiai veiksniai 

 Tolimesnis ES ir kitų fondų finansinės paramos panaudojimas, įgyvendinant sporto ir aktyvaus 

laisvalaikio infrastruktūros plėtros projektus. 

Socialiniai veiksniai 

 Strateginių sporto šakų 2013-2016 m. plėtra. 

 Vietos bendruomenių įsitraukimas į sportinio užimtumo organizavimą. 

 Viešojo administravimo, nevyriausybinių organizacijų ir verslo subjektų bendradarbiavimas ir 

veiksmų koordinavimas siekiant subalansuotos sporto ir aktyvaus laisvalaikio plėtros. 

 Veiksmai nukreipti į sistemišką gyventojų kūno kultūros ir sporto svarbos suvokimo didinimą. 

Technologiniai veiksniai 

 Švietimo įstaigų sporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra. 

 Sporto ir laisvalaikio infrastruktūros plėtra viešose vietose: dviračių takai, treniruokliai parkų 

zonose, vaikų žaidimų aikštelės ir pan. 

 Aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtra seniūnijoje. 

 Universalių sporto aikštelių plėtra kiekvienoje seniūnijoje. 

 Paplūdimio aikštelių plėtra. 

 Žiemos sporto infrastruktūros plėtra. 

GRĖSMĖS 

Ekonominiai veiksniai 

 Neformalaus ugdymo įstaigų finansavimo tvarkos pokyčiai. 

Socialiniai veiksniai 

 Netolygus pasiskirstymas tarp kultivuojamų individualių ir kolektyvinių sporto šakų sporto 

klubuose. 

 Mažėjantis dalyvių moterų skaičius sporto varžybose, rengiamose Kaišiadorių kūno kultūros ir 

sporto centro. 

 Mažėjantis bendras dalyvių skaičius Savivaldybės sporto renginiuose. 

Technologiniai veiksniai 

 Per mažas sporto infrastruktūros objektų, tenkančių 10 000 gyventojų, rodiklis atsižvelgiant į 

Valstybinės sporto plėtros strategijos 2011-2020 m. numatomus rodiklius. 

Sudaryta: UAB „Lyderio grupė“ 

SSGG analizės modelis taikomas, atliekant bet kurios organizacijos ar sektoriaus vidinės ir 

išorinės aplinkos tyrimą. Jis leidžia ne tik išanalizuoti esamus išteklius ir kompetencijas, bet ir 

apibūdinti makroekonominį klimatą, konkurencines sąlygas, pagrįsti strateginio vystymo(si) kryptis. 

SSGG analizė taip pat sudaro prielaidas nustatyti silpnybių poveikio mažinimo būdus, išryškinant 

stipriąsias vertinamo objekto puses. 
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3. KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO IR 

LAISVALAIKIO SEKTORIAUS PLĖTROS TENDENCIJOS IR 

STRATEGIJA 

Šiame skyriuje numatomos Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir aktyvaus laisvalaikio 

sektoriaus  prioritetinės plėtros kryptys, rengiama plėtros koncepcija ir priemonių planas. 

3.1.KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO IR LAISVALAIKIO 

SEKTORIAUS PLĖTROS GAIRĖS IR STRATEGIJA 

Sportas – vis didesnę reikšmę įgaunantis socialinis ir ekonominis reiškinys, padedantis ne 

tik stiprinti fizinę, bet ir dvasinę žmogaus sveikatą. Atsižvelgiant į tai, valstybė ir savivaldybės 

formuoja bei įgyvendina politiką kūno kultūros ir sporto srityje, kuria siekia visuomenės fizinio 

aktyvumo didėjimo, sporto infrastruktūros plėtros, jaunų, talentingų sportininkų atrankos ir rengimo 

sistemų tobulinimo. 

Kūno kultūros ir sporto socialinė svarba vis labiau įtvirtinama ir Europos Sąjungoje (ES). 

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, sportas oficialiai pateko į Bendrijų 

kompetencijos sritį. Sutartis numato, kad ES savo veiksmais sieks plėtoti europinę pakraipą sporto 

srityje skatinant teisingumą bei atvirumą sporto varžybose ir už sportą atsakingų organizacijų 

bendradarbiavimą, taip pat saugant sportininkų, ypač pačių jauniausių, fizinį ir moralinį integralumą. 

2007 m. liepos 11 d. ES Komisija patvirtino Baltąją knygą dėl sporto. Šis dokumentas kūno kultūrą 

ir sportą pripažįsta kaip vis didesnę reikšmę įgaunantį socialinį ir ekonominį reiškinį, labai 

padedantį siekti ES strateginių solidarumo ir gerovės tikslų. Pagrindiniai Baltosios knygos dėl 

sporto tikslai: 

 stiprinti visuomenės sveikatą skatinant didesnį fizinį aktyvumą; 

 stiprinti sporto vaidmenį švietimo ir mokymo srityje; 

 panaudoti sporto galimybes siekiant socialinio įtraukimo, integracijos ir lygių galimybių; 

 užtikrinti viešąjį sporto finansavimą ir kt. 

Nacionalinės pažangos programoje 2014-2020 m. daug dėmesio yra skiriama visuomenės 

sveikatingumo gerinimui. Teigiama, kad Lietuvos gyventojai stokoja motyvacijos rūpintis savo 

sveikata, nesusiformavęs teigiamas visuomenės požiūris į sveikos gyvensenos įgūdžių diegimą, 

sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą. Programos 8 prioriteto „Sveikata visiems“ bendrasis tikslas – 

siekti geros žmonių sveikatos. Šio prioriteto uždaviniai apima ne tik sveikatos priežiūros institucijų, 

bet ir sveiką gyvenseną skatinančios bei sveikatos raštingumą didinančios viešosios infrastruktūros 

modernizavimą bei plėtrą. Programos 7 prioritetu „Regioninė plėtra“, kurio bendrasis tikslas yra 

užtikrinti tolygią, tvarią ir į skirtumų mažinimą orientuotą regionų plėtrą, taip pat siekiama ypatingą 

dėmesį skirti sveikatingumo didinimui kuriant ir plėtojant judėjimo, sveikatingumo, sporto, žaidimų 

infrastruktūrą šalies regionuose. 

2011 m. kovo 24 d. LR Seimo nutarimu Nr. XI-1296 patvirtintoje 2011–2020 metų 

valstybinėje sporto plėtros strategijoje įvardintas strateginis tikslas – sudaryti sąlygas visų Lietuvos 

socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą, taip sprendžiant itin svarbius visuomenės sanglaudos, 

gyvenimo kokybės gerinimo, gyventojų sveikatos ir sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo, 

laisvalaikio užimtumo uždavinius ir kartu sukuriant socialinį pagrindą didelio meistriškumo 

sportininkų rengimo sistemai. Strategijoje akcentuojama, kad papildomas fizinis aktyvumas 

laisvalaikiu turi didelę įtaką daugelio ligų prevencijai, kad sportavimo įgūdžiai turi įtakos gyvenimo 

kokybei ne tik dėl geresnės sveikatos, bet ir dėl sporto poveikio bendruomenės solidarumui, 

jaunimo socializacijai, taigi visuomenės sanglaudai. 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narių, sporto ir laisvalaikio sistemos darbuotojų  

gyventojų nuomonės tyrimo ataskaitoje pateikiama išvada, kad apklausos respondentų nuomone, 

sporto ir aktyvaus laisvalaikio situaciją Kaišiadorių rajono savivaldybėje labiausiai galėtų pagerinti 

didesnis finansavimas, sporto infrastruktūros atnaujinimas bei sporto komplekso statyba. 

Gyventojai mano, jog reikėtų vystyti dviračių takų infrastruktūrą, krepšinio, lauko teniso, plaukimo 

ir kt. pobūdžio sporto infrastruktūrą. Pastebėta, jog reikėtų įrengti naujas bei plėtoti senas lauko 

aikšteles, įrengti pėsčiųjų takus, organizuoti daugiau renginių bei pradėti sporto komplekso statybą. 

Prioritetiniais veiksmais/sritimis, planuojant sporto strategiją Kaišiadorių rajono savivaldybėje iki 

2020 m., sporto sektoriaus darbuotojai ir tarybos nariai laiko didesnių lėšų sporto bazių steigimui 

skyrimą bei sporto komplekso statybą. 

Atsižvelgiant į Baltosios knygos dėl sporto, Nacionalinės pažangos programos 2014-2020 

m., Valstybinės sporto plėtros strategijos 2011-2020 m. siekius, o taip pat Kaišiadorių rajono 

savivaldybės sporto ir aktyvaus laisvalaikio sektoriaus aplinkos analizės ir šio sektoriaus subjektų 

(gyventojai, Savivaldybės tarybos nariai, sporto bei laisvalaikio sistemos darbuotojai) nuomonės 

tyrimo rezultatus, identifikuotos svarbiausios Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir aktyvaus 

laisvalaikio prioritetinės plėtros iki 2020 m. kryptys:  

1) Sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros modernizavimas ir plėtra. 

2) Sporto vaidmens visuomenėje didinimas. 

3) Bendradarbiavimo stiprinimas tarp viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių. 

Sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros modernizavimas ir plėtra. Vienas iš 

veiksnių, stabdančių subalansuotą kūno kultūros ir sporto plėtrą Kaišiadorių rajono savivaldybėje – 

nepakankamai sparčiai atnaujinama sporto ir laisvalaikio infrastruktūros būklė, o taip pat 

infrastruktūros trūkumas. Švietimo įstaigų sporto infrastruktūra yra labai netolygios būklės; dviračių 

takas yra tik Kaišiadorių seniūnijoje; rekreacinės zonos nėra pritaikytos aktyviam laisvalaikiui 

organizuoti; sporto ir aktyvaus laisvalaikio pasirinkimo galimybės visai šeimai yra ribotos; ne 

visose Kaišiadorių rajono savivaldybės seniūnijose yra įrengtos vaikų žaidimo aikštelės. Prioritetu 

siekiama modernizuoti ir plėsti sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą siekiant sudaryti 

sąlygas organizuoti kokybišką sportinį užimtumą visose Savivaldybės seniūnijose visoms gyventojų 

socialinėms grupėms. 

Sporto vaidmens visuomenėje didinimas. Kaišiadorių rajono savivaldybėje, kaip ir visoje 

šalyje, daugiausiai žmonių miršta nuo kraujotakos sistemos ligų. Fizinis aktyvumas laisvalaikiu turi 

didelę įtaką norint išvengti minėtų ligų. Siekiant didinti Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų 

fizinį aktyvumą, būtina ne tik modernizuoti sporto infrastruktūrą, bet sportą vertinti ir kaip 

kompleksinę gyvenimo kokybės gerinimo priemonę. Viena iš priežasčių, kodėl Kaišiadorių rajono 

savivaldybės gyventojai nesportuoja, yra susidomėjimo sportu stoka (24,7 proc.). Visuomenės 

suvokimas, kad sveika gyvensena, sportavimas yra neatsiejami nuo gyvenimo kokybės, stiprins 

socialinę sporto funkciją. To pasėkoje sporto sektorius kurs didesnį ekonominį efektyvumą. 

Prioritetu siekiama sistemingai populiarinti ir skatinti rajono gyventojų sportinį užimtumą. 

Bendradarbiavimo stiprinimas tarp viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių. 

Viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių bendradarbiavimas yra vienas efektyviausių būdų 

siekiant subalansuotos sporto ir aktyvaus laisvalaikio plėtros. Valstybinėje sporto plėtros 

strategijoje 2011–2020 m. pažymima, kad šiuo metu sportas nepelnytai izoliuojamas kaip atskiras, 

nedidelis viešojo administravimo sektorius, tačiau ši sritis turėtų būti visuotinė. Kaišiadorių rajono 

savivaldybėje nevyriausybinio sporto sektoriaus atstovai pasyviai dalyvauja sporto rėmimo 

konkurse „Sportuojame visi“, Savivaldybės administracijoje nėra įsteigta tiesiogiai už sportą 

atsakingo darbuotojo etato, duomenys apie privačias sporto iniciatyvas ir teikiamas sporto bei 

laisvalaikio paslaugas nerenkami. Todėl prioritetu siekiama skatinti viešojo, nevyriausybinio ir 

privataus sektoriaus bendradarbiavimo iniciatyvas sporto bei aktyvaus laisvalaikio srityse. 
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3.2. KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO IR LAISVALAIKIO SISTEMOS 

PLĖTROS KONCEPCIJA IR PRIEMONIŲ PLANAS 

Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir aktyvaus laisvalaikio sektoriaus plėtra siekiama 

užtikrinti sportinio užimtumo sąlygas visoms gyventojų socialinėms grupėms, didinti sportinės 

veiklos įvairovę bei gerinti prieinamumą, aktyviau organizuoti viešojo, nevyriausybinio ir privataus 

sektorių bendradarbiavimą. Kokybiška sporto ir aktyvaus laisvalaikio plėtros sistema prisidės prie 

gyventojų sveikatos ir sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo, visuomenės sanglaudos, 

laisvalaikio užimtumo strateginių uždavinių realizavimo. 

Sociodemografinės aplinkos pokyčiai tiek Lietuvoje, tiek Kaišiadorių rajono savivaldybėje 

formuoja poreikį sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą modernizuoti ir plėsti optimaliai. 

Toliau pateikiamas Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir aktyvaus laisvalaikio plėtros 

priemonių planas yra sudarytas atsižvelgiant į būtiniausius Savivaldybės poreikius, nacionalinius 

sporto plėtros ir gyventojų sveikatinimo strateginius bei Baltosios knygos dėl sporto tikslus. 

 



3.2.1. lentelė. Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir aktyvaus laisvalaikio plėtros priemonių planas 2014-2020 m. 

Uždaviniai Priemonės Pasiekimo indikatorius Atsakingi vykdytojai Galimi finansavimo šaltiniai 

Tikslas 1. Sukurti ir atnaujinti bazinę sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą, atitinkančią skirtingų gyventojų socialinių grupių poreikius 
1.1. Modernizuoti ir plėsti 

sporto objektų 

infrastruktūrą 
1.1.1. Naujo sporto komplekso 

statyba 

Pastatytas naujas sporto 

kompleksas 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija 

Valstybės biudžeto (toliau – 

VB) lėšos, Savivaldybės 

biudžeto (toliau – SB) lėšos, 

ES fondai, kita užsienio 

valstybių parama ir kitos lėšos 

1.1.2. Sporto infrastruktūros 

modernizavimas ir pritaikymas 

bendruomenės užimtumui 

organizuoti 

Modernizuotų/naujai įrengtų 

sporto salių/aikštelių bendrojo 

ugdymo mokyklose skaičius 

 

Modernizuotų/naujai įrengtų 

sporto salių/aikštelių 

seniūnijose skaičius 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės bendrojo 

ugdymo įstaigos 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 

1.1.3. Kaišiadorių kūno 

kultūros ir sporto centro 

infrastruktūros 

modernizavimas ir plėtra 

Atnaujintų sporto 

salių/aikštelių skaičius 

 

Naujai įrengtų sporto aikštelių 

skaičius  

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija 

 

Kaišiadorių kūno kultūros ir 

sporto centras 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 

1.1.4. Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų sporto infrastruktūros 

modernizavimas/įrengimas 

Modernizuotų/naujai įrengtų 

sporto salių/aikštelių 

ikimokyklinio ugdymo 

mokyklose skaičius 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 

1.2. Modernizuoti ir plėsti 

aktyvaus laisvalaikio objektų 

infrastruktūrą 

1.2.1. Fizinio aktyvumo 

infrastruktūros plėtra viešose 

erdvėse 

Įrengtų jaunimui pritaikytų 

aktyvaus laisvalaikio zonų 

skaičius 
 
Įrengtų/atnaujintų vaikų 

žaidimų aikštelių skaičius 
 
Įrengtų treniruoklių zonų 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės seniūnijos 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 
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Uždaviniai Priemonės Pasiekimo indikatorius Atsakingi vykdytojai Galimi finansavimo šaltiniai 

viešose erdvėse skaičius 

1.2.2. Dviračių takų plėtra Įrengtų dviračių takų skaičius 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės seniūnijos 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 

1.2.3. Rekreacinių zonų plėtra 

pritaikant jas aktyviam 

laisvalaikiui bei mėgėjų 

sportui rajone 

Įrengtų aktyvaus laisvalaikio 

zonų skaičius rekreacinėse 

teritorijose 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės seniūnijos 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 

1.2.4. Vandens 

sporto/aktyvaus laisvalaikio 

infrastruktūros plėtra  

Įrengtų vandens 

sporto/aktyvaus laisvalaikio 

infrastruktūros objektų 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės seniūnijos 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 

Tikslas 2. Populiarinti ir skatinti rajono gyventojų sportinį užimtumą 
2.1. Sistemingai didinti 

Savivaldybės gyventojų 

supratimą apie fizinio 

aktyvumo naudą 2.1.1. Gyventojų skatinimas 

dalyvauti savanoriškoje sporto 

bei aktyvaus laisvalaikio 

organizacinėje veikloje 

Savanorių, organizuojančių 

sportinę veiklą, skaičius 

 

Sporto klubų, vykdančių 

veiklą, skaičius 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės seniūnijos 

 

Vietos bendruomenės 

 

Kaišiadorių kūno  

kultūros ir sporto centras 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 

2.1.2. Paskaitų apie sportinę 

veiklą, reikšmę visuomenei ir 

sveikatai organizavimas 

Surengtų paskaitų skaičius 

 

Paskaitose dalyvavusių 

asmenų skaičius 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 

2.1.3. Socialinės reklamos, 

skatinančios gyventojus 

Socialinės reklamos, įrengtos 

viešoje erdvėje, skaičius 
Kaišiadorių rajono 

savivaldybės visuomenės 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 
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Uždaviniai Priemonės Pasiekimo indikatorius Atsakingi vykdytojai Galimi finansavimo šaltiniai 

sportuoti bei būti fiziškai 

aktyviems, plėtra 

 

Socialinės reklamos, 

publikuotos vietinėje 

žiniasklaidoje, skaičius 

sveikatos biuras 

Kaišiadorių verslo ir turizmo 

informacijos biuras 

ir kitos lėšos 

2.2. Didinti informacijos apie 

sportinę veiklą prieinamumą 

2.2.1. Informacijos šaltinių, 

informuojančių apie fizinio 

aktyvumo galimybes 

Savivaldybėje, plėtra 

Priemonių, populiarinančių 

gyventojų sportinį užimtumą 

socialiniuose tinklapiuose, 

skaičius 

 

Publikuotų spausdintų 

priemonių egzempliorių 

skaičius 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybė administracija 

 

Kaišiadorių kūno kultūros ir 

sporto centras 

 

 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 

2.3. Sudaryti sąlygas 

aktyviau į sportinę veiklą 

įsitraukti skirtingų socialinių 

grupių asmenims, plėsti 

sportinės veiklos 

pasirinkimo galimybes 

2.3.1. Fizinio aktyvumo 

skatinimo programos 

parengimas ir įgyvendinimas 

pensinio amžiaus žmonėms 

Programos parengimas ir 

įgyvendinimas  

Kaišiadorių kūno  

kultūros ir sporto centras 

 

Kaišiadorių rajono švietimo ir 

kultūros paslaugų centras 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 

2.3.2. Tinkamų sąlygų 

sudarymas moterų sportinio 

užimtumo plėtrai (pvz., 

aerobika, joga ir kt.) 

Į moterų sportinį užimtumą 

orientuotų sporto grupių 

skaičius 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės seniūnijos 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 

2.3.3. Kvalifikuotų sporto 

specialistų pritraukimas į 

ikimokyklinio ugdymo įstaigas 

Kvalifikuotų sporto 

specialistų, dirbančių 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose, skaičius 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybė administracija 

 

Švietimo įstaigos 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 

2.3.4. Valstybės prioritetinių 

2013-2016 m. sporto šakų 

plėtra 

Naujų prioritetinių 2013-2016 

m. sporto šakų skaičius 

Kaišiadorių kūno kultūros ir 

sporto centras 

 

Bendrojo ugdymo įstaigos 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 

2.3.5. Sporto renginių plėtra 

vietos bendruomenėse 

Surengtų sporto renginių 

vietos bendruomenėse skaičius 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės seniūnijos 

 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 
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Uždaviniai Priemonės Pasiekimo indikatorius Atsakingi vykdytojai Galimi finansavimo šaltiniai 

Vietos bendruomenės 

Tikslas 3. Plėtoti sporto sektoriaus žmogiškuosius išteklius ir vystyti tarpinstitucinį bendradarbiavimą 

3.1. Užtikrinti sporto ir 

aktyvaus laisvalaikio plėtros 

projektų rėmimą 

3.1.1. NVO sporto ir 

sveikatingumo projektų ir 

programų rėmimas 

Finansuoti NVO projektai, 

programos 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 

3.1.2. Sporto ir sveikatingumo 

projektų rėmėjų paieška ir 

bendradarbiavimas 

Sporto ir sveikatingumo 

projektai, įgyvendinti 

bendradarbiaujant viešajam, 

nevyriausybiniam ir privačiam 

sektoriams 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija 

 

Kaišiadorių kūno kultūros ir 

sporto centras 

 

Kaišiadorių turizmo ir verslo 

informacijos centras 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 

3.1.3. Metodinė pagalba NVO 

rengiant sporto ir 

sveikatingumo projektus 

Sporto ir sveikatingumo 

projektai, parengti 

bendradarbiaujant su 

savivaldybe 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 

3.2. Didinti sporto sektoriuje 

veikiančių įstaigų valdymo 

efektyvumą 

3.2.1. Sporto ir aktyvaus 

laisvalaikio veiklos vertinimo 

metodikos sukūrimas ir 

įdiegimas 

Sukurta ir įdiegta  vertinimo 

sistema 

 

Surengtų apklausų skaičius 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija 
VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 

3.2.2. Už sportą ir aktyvų 

laisvalaikį atsakingos asmens 

etato steigimas 

Įsteigtas atitinkamos 

pareigybės etatas 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 

3.2.3. Sistemingas sporto ir 

kūno kultūros sistemos 

darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimas 

Kvalifikaciją kėlusių sporto 

sektoriaus darbuotojų skaičius 

Kaišiadorių kūno kultūros ir 

sporto centras 

 

Švietimo įstaigos 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 

3.2.4. Paraiškų šalies ir 

tarptautiniams fondams 

rengimas siekiant gauti 

papildomas lėšas sporto 

sektoriui modernizuoti, 

kvalifikuotiems treneriams 

Parengtų paraiškų skaičius 

 

Gautas finansavimas (Lt) 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija 

 

Kaišiadorių kūno kultūros ir 

sporto centras 

 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 
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Uždaviniai Priemonės Pasiekimo indikatorius Atsakingi vykdytojai Galimi finansavimo šaltiniai 

pritraukti į Savivaldybę, sporto 

renginiams organizuoti 

Švietimo įstaigos 

 

Vietos bendruomenės 

3.2.5. Reguliarus 

bendradarbiavimas su sporto 

federacijomis 

Surengtų susitikimų su sporto 

federacijomis skaičius 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija 

 

Kaišiadorių kūno kultūros ir 

sporto centras 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 

3.3. Plėtoti viešojo ir 

privataus sektorių 

bendradarbiavimo sporto 

bei aktyvaus laisvalaikio 

srityje sistemą 

3.3.1. Viešojo ir privataus 

sektoriaus bendradarbiavimo 

sporto bei aktyvaus 

laisvalaikio srityje programos 

parengimas 

Parengta ir įgyvendinama 

programa 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija 

 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 

3.3.2. Bendrų viešojo ir 

privataus sektoriaus sporto bei 

aktyvaus laisvalaikio renginių 

organizavimas 

Suorganizuotų renginių 

skaičius 

 

Renginių dalyvių skaičius 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija 

 

VB lėšos, SB lėšos, ES fondai, 

kita užsienio valstybių parama 

ir kitos lėšos 

Rekomendacijos Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2014–2020 m. ir priemonių plano parengimui: Kaišiadorių rajono 

savivaldybės sporto ir laisvalaikio sektorinės studijos priemones integruoti į Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą, kuris bus 

įgyvendinamas rengiant Savivaldybės veiklos planus, kuriuos kasmet tvirtins Savivaldybės taryba. 
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4. KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO IR 

LAISVALAIKIO PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 

Šiame skyriuje įvertinamos galimos Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir laisvalaikio 

plėtros investicijos, nubrėžiamos sektorinės studijos įgyvendinimo gairės, formuojami priežiūros ir 

stebėsenos mechanizmai. 

4.1. KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO IR LAISVALAIKIO PLĖTROS 

INVESTICIJŲ VERTINIMAS 

Pagrindiniai Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir aktyvaus laisvalaikio sektoriaus 

finansavimo šaltiniai 2009-2012 m. laikotarpiu buvo valstybės, savivaldybės biudžeto ir ES 

struktūrinės paramos lėšos. Būtina pastebėti, kad pastaraisiais metais nebuvo skirta jokių investicijų 

į sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą Palomenės ir Žaslių seniūnijoje. 

4.1.1. lentelė. Kaišiadorių rajono savivaldybės investiciniai projektai į sporto ir laisvalaikio 

sektorių nuo 2009 m. 

Projekto pavadinimas 

Bendra 

projekto vertė, 

tūkst. Lt 

Seniūnija 
Įgyvendinimo 

laikas, m. 

Žiežmarių parko atnaujinimas 102,849 Žiežmarių  2012-2014 

Kruonio miestelio parko sutvarkymas 59,450 Kruonio 2012-2014 

Poilsio zonos įrengimas Varkalių kaime  49,147 Nemaitonių 2012-2013 

Poilsio zonos įrengimas Žiežmarių parke 49,815 Žiežmarių 2012-2014 

Laisvalaikis ir poilsis – kaime 66,028 
Kaišiadorių 

apylinkės 
2012-2014 

Sporto aikštelės įrengimas Varkalių kaime  49,133 Nemaitonių 2012-2013 

Pravieniškių II kaimo žaidimų bei sporto aikštelių 

atnaujinimas 
49,132 Pravieniškių 2012-2014 

Gudienos kaimo sporto aikštyno sutvarkymas ir 

įrengimas 
65,548 

Kaišiadorių 

apylinkės 
2012-2014 

Kruonio miestelio istorinio centro atnaujinimas 102,294 Kruonio 2012-2014 

Migonių ir Rokiškių piliakalnių pritaikymas 

turizmui 
103,979 Kruonio  2012-2013 

Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro plaukimo 

baseino renovacija 
2 100,000 

Kaišiadorių 

miesto   
Baigtas 2010 m. 

Viso: 2 797,375 - - 

Šaltinis: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 

4.1.2. lentelė. Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės investiciniai projektai sporto ir 

laisvalaikio sektorių nuo 2009 m. 

Projekto pavadinimas 

Bendra 

projekto 

vertė, tūkst. 

Lt 

Seniūnija, kurioje 

įgyvendinimas/tas 

projektas 

Įgyvendinimo 

laikas, m. 

Krepšinio ir vaikų žaidimo aikštelės prie 

Anglininkų bendruomenės centro įrengimas 
49,950 Kruonio  Iki 2013-09-14 
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Projekto pavadinimas 

Bendra 

projekto 

vertė, tūkst. 

Lt 

Seniūnija, kurioje 

įgyvendinimas/tas 

projektas 

Įgyvendinimo 

laikas, m. 

Dainavos krašto bendruomenės sporto aikštyno 

atnaujinimas ir jo teritorijos sutvarkymas 
50,000 Paparčių 

 

Iki 2013-07-31 

 

Kruonio gimnazijos Kalvių skyriaus kiemo 

aikštelės atnaujinimas ir pritaikymas 

bendruomenės poreikiams 

49,972 Kruonio 
Įgyvendintas 

2012-10-15 

Žiežmarių gimnazijos Pakertų pradinio ugdymo 

skyriaus krepšinio aikštelės atnaujinimas ir 

pritaikymas bendruomenės poreikiams 

50,000 
Žiežmarių 

apylinkės 

 

Iki 2013-10-30 

Žaidimų – sporto aikštelės įrengimas Morkūnų 

kaime 
50,000 Kruonio Iki 2013-05-02 

Kaišiadorių rajono Antakalnio pagrindinės 

mokyklos sporto aikštyno sutvarkymas ir 

pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams 

37,597 Rumšiškių Iki 2014-02-28 

Viso: 287,519   

Šaltinis: Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė 

Taip pat Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija pagal Neformalaus švietimo 

programą skiria lėšas vaikų žaidimų aikštelių įrengimui: 2010 m. skyrė 8285 Lt ir įrengė vieną 

aikštelę, 2011 m. – 23996 Lt ir įrengė 2 aikšteles Kaišiadorių mieste. 2009-2012 m. įgyvendinti 

projektai yra svarbūs siekiant gerinti sportavimo ir aktyvaus laisvalaikio sąlygas Savivaldybėje ir 

tokiu būdu didinti įvairaus amžiaus grupių gyventojų fizinį aktyvumą. 

2013 m. vasario 8 d.  Europos Sąjungos šalių vadovai sutarė dėl naujo daugiamečio ES 

biudžeto 2014-2020 metų laikotarpiui – 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų paramą pakeis 2014-

2020 m. ES struktūrinės paramos finansavimas. Bendras ES finansinės paramos Lietuvai paketas 

didėja beveik 10 procentų ir sudarys 44,5 milijardus litų. LR Vyriausybė 2012 m. lapkričio 28 d. 

nutarimu Nr. 1482 priėmė 2014-2020 m. Nacionalinę pažangos programą, kurios parengimo 

terminas derinamas su ES finansinės paramos programavimo laikotarpiu. Minėta Programa apima 

ne tik svarbiausias nacionalinės politikos nuostatas, pirmiausia išdėstytas pagrindiniame 

nacionaliniame ilgos trukmės strateginio planavimo dokumente (strategija „Lietuva 2030“), bet ir 

pagrindines Europos Sąjungos (toliau – ES) politikos nuostatas, išdėstytas ES pažangaus, tvaraus ir 

integracinio augimo strategijoje „Europa 2020“
12

.  

2014-2020 m. Nacionalinės pažangos programos prioritetu „Regioninė plėtra“ numatyta 

remti regioninės ir vietinės svarbos bendruomenines iniciatyvas ir taikyti tiesiogines intervencijas 

specifinių gyvenamųjų vietovių problemų sprendimui. Bendrai horizontaliajam prioritetui 

„Regioninė plėtra“ numatyta skirti ne mažiau kaip 20 proc. visos Lietuvai tenkančios ES ir kitos 

tarptautinės paramos (palyginimui – 2007–2013 m. per regionų plėtros tarybas buvo paskirstoma 

apie 7 proc. viso Lietuvai tenkančios ES paramos, likusios lėšos buvo planuojamos centralizuotai). 

Tokiu būdu galima teigti, kad Lietuvos Respublikoje ateityje didelį finansinį dėmesį numatoma 

skirti regioninės infrastruktūros, tam tarpe ir sporto bei aktyvaus laisvalaikio, modernizavimui ir 

plėtrai. 

                                                 
12

 2010 m. birželio 17 d. patvirtino Europos Vadovų Taryba. 
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4.2. KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO IR LAISVALAIKIO 

SEKTORINĖS STUDIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS, RODIKLIŲ IR VERTINIMO 

SISTEMA 

Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir laisvalaikio sektorinės studijos įgyvendinimo 

priežiūros sistema yra skirta kontroliuoti studijos įgyvendinimą, vertinti priemonių poveikį 

Kaišiadorių rajono savivaldybei ir prireikus papildyti ar koreguoti studiją. Ši sistema apibrėžia 

studijos įgyvendinimo institucinę struktūrą, kasmetinį įgyvendinimo darbų ciklą, studijos 

koregavimą, o taip pat įgyvendinimo rodiklių ir vertinimo sistemas. 

Sporto ir laisvalaikio sektorinės studijos (toliau – SLSS) įgyvendinimo priežiūros 

sistema. Kaišiadorių rajono savivaldybės SLSS įgyvendinimo priežiūrą vykdo Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Savivaldybės administracijos padaliniai ir 

Savivaldybės įsteigtos įstaigos (pagal kompetenciją) renka informaciją, reikalingą SLSS 

įgyvendinimo metinių priežiūros ataskaitų parengimui, ją apdoroja, susistemina ir pateikia 

Savivaldybės Švietimo skyriui. Savivaldybės Švietimo skyrius rengia studijos įgyvendinimo 

metines priežiūros ataskaitas, kuriose aprašomas praėjusių metų SLSS įgyvendinimas bei jos 

poveikis Kaišiadorių rajono savivaldybei. 

Ataskaitoje pateikiama ši pagrindinė informacija: 

 ataskaitinis laikotarpis; 

 apibrėžiami pagrindiniai įgyvendinti pokyčiai (priemonių įgyvendinimo lygis, panaudotos 

lėšos, pasiekti rodikliai); 

 pateikiama veiksnių, turėjusių įtakos priemonių įgyvendinimui ataskaitiniu laikotarpiu, 

analizė; 

 nurodoma, kurias sektorinės studijos dalis reikia taisyti ar papildyti dėl išorės ar vidinių 

veiksnių nulemtų pokyčių. 

4.2.1. lentelė. SLSS įgyvendinimo priežiūros institucinė struktūra ir funkcijos 

Institucinis lygmuo Pagrindinės funkcijos 

 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyrius, Savivaldybės įsteigtos įstaigos 

 Metinėms priežiūros ataskaitoms būtinos 

informacijos surinkimas, apdorojimas, 

susisteminimas ir pateikimas Savivaldybės 

Švietimo skyriui. 

 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyrius 

 Metinių priežiūros ataskaitų rengimas; 

 studijos koregavimo/papildymo poreikio 

nustatymas; 

 studijos koregavimas/papildymas (esant 

poreikiui). 

Šaltinis: Sudaryta autoriaus 

Studijos koregavimas – tai procedūra, kurios metu studijos prioritetai, tikslai, uždaviniai 

arba priemonės yra papildomi naujais, keičiami arba atmetami. Studijos koregavimo/papildymo 

poreikį nustato Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Šis skyrius (esant 

poreikiui) taip pat atlieka studijos koregavimo/papildymo darbus. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir aktyvaus laisvalaikio studija bus įgyvendinama ją 

integruojant į atnaujintą Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2014–2020 m. Šis 

plėtros planas bus įgyvendinamas rengiant Savivaldybės veiklos planus, kuriuos kasmet tvirtins 

Savivaldybės taryba. 
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Kaišiadorių rajono savivaldybės SLSS įgyvendinimo priežiūros rodikliai ir vertinimo 

sistema. SLSS įgyvendinimas turi būti nuolat stebimas pasitelkiant vertinimo rodiklius, 

įgalinančius nustatyti pokyčius ir palyginti esamą minėtų rodiklių būklę su užsibrėžtais tikslais. Tuo 

tikslu SLSS įgyvendinimo būklei bei jos poveikiui Kaišiadorių rajono savivaldybei įvertinti yra 

nustatyti vertinimo rodikliai. Siekiant detaliau vertinti SLSS įgyvendinimo pažangą, nustatytos 

rodiklių reikšmės 2011-2013 m. ir 2020 m. (siekiamas rodiklis studijos įgyvendinimo laikotarpio 

pabaigoje). Siekiamų rodiklių reikšmės nustatytos remiantis ankstesnių metų statistinių rodiklių 

reikšmėmis, planuojamais šalies vidurkio rodikliais. 

4.2.2. lentelė. Kaišiadorių raj. savivaldybės sporto ir laisvalaikio sektorinės studijos 

įgyvendinimo rodiklių sistema 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo rodiklis 

Esama 

situacija 

(2011-2013 

m.) 

Siektina reikšmė 

2020 m. 

Informacijos 

šaltinis 

Sporto sektorius 

1. 
Sportuojančių gyventojų dalis 

Savivaldybėje, proc.  
29,9 35 proc. 

Gyventojų apklausos 

duomenys 

2. 
Aktyviai leidžiančių laisvalaikį 

gyventojų dalis Savivaldybėje, proc. 

Nėra 

duomenų 
50 proc. 

Gyventojų apklausos 

duomenys 

3. 

Merginų ir moterų dalis, dalyvaujanti 

bendruomeniniuose sporto 

renginiuose, proc.  

10,8
13

 20 proc. 

Kūno kultūros ir 

sporto centras, vietos 

bendruomenės 

4. 
Nepilnamečių padarytos 

nusikalstamos veikos per metus 
42

14
 30 

Kaišiadorių rajono 

policijos 

komisariatas 

5. 

Mirtingumo dėl kraujotakos ligų 

procentinė dalis bendroje mirtingumo 

struktūroje, proc.  

57,1 proc.
15

 45 proc. 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

6. 
Sporto infrastruktūros objektų, 

tenkančių 10000 gyventojų, skaičius 
21,9

16
 30 

Kaišiadorių raj. 

savivaldybės 

Švietimo skyrius 

 

Pagrindinis SLSS įgyvendinimo vertinimo rodiklių duomenų šaltinis – Kaišiadorių rajono 

savivaldybės Švietimo skyrius, Savivaldybei pavaldžios įstaigos, nevyriausybinis sektorius. 

Pasirinkti rodikliai yra realūs, tikslūs ir teisingi. Taip pat jie turi aiškią informacijos surinkimo ir 

pagrindimo sistemą, kad kiekvienais metais būtų galima įvertinti efektą ir poveikį bei įtaką 

Savivaldybės plėtrai. 

4.2.3. lentelė. SLSS įgyvendinimo vertinimo sistema 

Vertinimas Vertinimo laikotarpis 
Ataskaitos rengimo 

laikotarpis 

                                                 
13

 2012 m. duomenys 
14

 2011 m. duomenys 
15

 2011 m. duomenys 
16

 2013 m. duomenys 
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Vertinimas Vertinimo laikotarpis 
Ataskaitos rengimo 

laikotarpis 

Kasmetinis vertinimas 

(atliekamas išsamus SLSS 

įgyvendinimo eigos vertinimas, 

SLSS koregavimo poreikio 

vertinimas) 

Ataskaita už praėjusius studijos 

įgyvendinimo ataskaitinius metus 

Einamųjų ataskaitinių 

metų I ketvirtis 

Galutinis vertinimas 

(atliekamas išsamus SLSS viso 

įgyvendinimo periodo eigos 

vertinimas) 

Ataskaita pasibaigus visam SLSS 

įgyvendinimo laikotarpiui (galutinis viso 

laikotarpio vertinimas) 

2021 m. I ketvirtis 
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PRIEDAI 

1 priedas Klausimynas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 

nariams ir sporto bei laisvalaikio sektoriaus 

specialistams 

 

3 psl. 

2 priedas Klausimynas Kaišiadorių rajono savivaldybės 

gyventojams 

 

3 psl. 
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1 PRIEDAS 

Klausimynas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nariams ir sporto bei laisvalaikio 

sistemos specialistams 

 
Gerbiami Respondentai, 

Maloniai kviečiame dalyvauti gyventojų apklausoje, kurią kartu su Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracija atlieka UAB „Lyderio grupė“. Tyrimas atliekamas rengiant Kaišiadorių rajono savivaldybės 

sporto ir laisvalaikio sektorinę studiją. Šio tyrimo tikslas – nustatyti gaires sporto ir laisvalaikio plėtrai 

planuoti. 

 Jūsų dalyvavimas šioje apklausoje ir išsakyti atsiliepimai, lūkesčiai ir pageidavimai, padės tobulinti 

sporto ir laisvalaikio infrastruktūrą Kaišiadorių rajono savivaldybėje. 

 Ši apklausa yra anoniminė ir visi Jūsų pateikti atsakymai bus panaudoti tik statistinei analizei kartu 

su kitų apklaustųjų atsakymais. 

 

Jums tinkantį atsakymą pažymėkite kryželiu . 

 

SPORTO SEKTORIAUS SITUACIJOS VERTINIMAS 

 

1. Kaip bendrai vertinate aktyvaus laisvalaikio/sporto infrastruktūrą (pavyzdžiui, skverai, stadionai, 

pasivaikščiojimo ir dviračių takai, sporto renginiai, sporto salių infrastruktūra) Kaišiadorių rajono 

savivaldybės teritorijoje (skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai): 

Labai blogai                                                                                                                                         Labai gerai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

2. Įvertinkite, ar pakanka informacijos apie sportą/aktyvų laisvalaikį Kaišiadorių rajono 

savivaldybėje (skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai nepakanka, 10 – visiškai pakanka): 

Visiškai nepakanka                                                                                                                  Visiškai pakanka                        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

3. Jūsų nuomone, iš kokių informacijos šaltinių gyventojai sužino apie sporto/aktyvaus 

laisvalaikio renginius Kaišiadorių rajono savivaldybėje? (skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – sužino labai 

retai, 10 – sužino labai dažnai): 

Nr. Informacijos kanalas Labai retai                         Labai dažnai Neturiu 

nuomonės 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

1. Vietinė televizija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

2. Vietinis radijas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

3. Vietinė spauda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

4. Interneto svetainė www.kaisiadorys.lt  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

5. Kitos interneto svetainės 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

6.  El. paštas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

7. Socialiniai tinklai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

8. „Iš lūpų į lūpas“ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

9.  Plakatai, skrajutės, lankstinukai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

4. Jūsų nuomone, Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojai sporto atžvilgiu yra (skalėje nuo 1 

iki 10, kur 1 – labai pasyvūs, 10 – labai aktyvūs): 

Labai pasyvūs                                                                                                                    Labai aktyvūs                        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

http://www.kaisiadorys.lt/
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5. Jūsų nuomone, su kokiomis problemomis norėdami sportuoti dažniausiai susiduria Kaišiadorių 

rajono savivaldybės gyventojai? (Galimi keli atsakymų variantai) 

 Sportavimui skirtų vietų trūkumu; 

 Per didele sporto paslaugų kaina; 

 Nepatogiu sporto vietų išdėstymu; 

 Prasta sporto infrastruktūros elementų technine būkle; 

 Kita (Įrašykite):_____________________ 

 

6. Nurodykite, ar pakanka pateiktų sporto infrastruktūros elementų Kaišiadorių rajono 

savivaldybėje? (skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai nepakanka, 10 – visiškai pakanka): 

Nr.  Visiškai nepakanka       Visiškai pakanka Neturiu 

nuomonės 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

1. Pėsčiųjų takai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

2. Dviračių takai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

3. Vaikų žaidimo aikštelės 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

4. Gatvių pritaikymas dviračių eismui 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

5. Stadionai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

6. Sporto aikštelės (krepšinio, tinklinio ir pan.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

7. Dirbtinės dangos aikštelės 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

8. Mokyklų sporto salės 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

9. Sporto klubų salės 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

10. Poilsio parkai/ skverai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

11. Baseinai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

7. Įvertinkite sporto infrastruktūros būklę Kaišiadorių rajono savivaldybėje (skalėje nuo 1 iki 10, 

kur 1 – labai bloga, 10 – labai gera): 

Nr.  Labai bloga                              Labai gera Neturiu 

nuomonės 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

1. Pėsčiųjų takų būklė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

2. Dviračių takų būklė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

3. Vaikų žaidimo aikštelių būklė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

4. Gatvių pritaikymas dviračių eismui 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

5. Stadionų būklė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

6. Sporto aikštelių būklė (krepšinio, tinklinio ir 

pan.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

7. Dirbtinės dangos aikštelių būklė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

8. Mokyklų sporto salių būklė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

9. Sporto klubų salių būklė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

10. Poilsio parkų/ skverų būklė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

11. Baseinų būklė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

8. Kas, Jūsų nuomone, galėtų pagerinti Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto sektoriaus būklę? 
(Galimi keli atsakymų variantai) 

 Didesnis finansavimas; 

 Sporto infrastruktūros atnaujinimas; 

 Sporto specialistų kvalifikacijos kėlimas; 

 Gyventojų požiūrio į sportą keitimas; 

 Sporto komplekso statyba. 
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9. Į kokias sritis, Jūsų nuomone, būtų svarbiausia atsižvelgti planuojant sporto strategiją 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje perspektyvoje iki 2020 m.? (skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – 

visiškai nesvarbu, 10 – labai svarbu): 

Nr.  Visiškai nesvarbu               Labai svarbu Neturiu 

nuomonės 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

1. Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro 

veiklos stiprinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

2. Sporto komplekso statyba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

3. Rūpinimasis bendrojo ugdymo mokyklų, 

ikimokyklinio ugdymo sporto infrastruktūra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

4. Privačių struktūrų bendradarbiavimo su 

seniūnijomis organizuojant sportinę veiklą 

skatinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

5. Bendruomenės iniciatyvos organizuojant 

sporto renginius skatinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

6. Bendruomenės iniciatyvos skatinimas 

įrengiant žaidimų, sporto aikšteles 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

7. Didesnių lėšų sporto bazių steigimui 

skyrimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

10. Jūsų pasiūlymai dėl sporto ir laisvalaikio infrastruktūros vystymo Kaišiadorių rajono 

savivaldybėje (įrašykite) 

 

 

 

 

 

DEMOGRAFINIAI KLAUSIMAI 

  

11. Jūs esate: 

o Sporto sistemos darbuotojas 

o Tarybos narys (pereikite prie 13 klausimo) 

 

12. Nurodykite organizacijos, kurioje dirbate, tipą: 
o Valstybinė įstaiga; 

o Nevyriausybinė organizacija; 

o Privati įstaiga; 

o Kita (įrašyti) ____________________________ 

 

13. Jūsų profesinės veiklos stažas: 
o Iki 4 m.; 

o 5 – 8 m.; 

o 9 m. ir daugiau; 

 

Maloniai prašome nurodyti savo telefono numerį apklausos kokybės patikrinimui. 

Tel. Nr.: _________________________ 

 

 

Dėkojame už Jūsų laiką! 



 

Kaišiadorių rajono savivaldybės sporto ir laisvalaikio sektorinė studija 

 56 

2 PRIEDAS 

Klausimynas Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojams 
 

Gerbiami Kaišiadorių rajono gyventojai, 

 

Maloniai kviečiame dalyvauti gyventojų apklausoje, kurią kartu su Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracija atlieka UAB „Lyderio grupė“. Tyrimas atliekamas rengiant Kaišiadorių rajono savivaldybės 

sporto ir laisvalaikio sektorinę studiją. Šio tyrimo tikslas – nustatyti gaires sporto ir laisvalaikio plėtrai 

planuoti. 

 Jūsų dalyvavimas šioje apklausoje ir išsakyti atsiliepimai, lūkesčiai ir pageidavimai, padės tobulinti 

sporto ir laisvalaikio infrastruktūrą Kaišiadorių rajono savivaldybėje. 

 Ši apklausa yra anoniminė ir visi Jūsų pateikti atsakymai bus panaudoti tik statistinei analizei kartu 

su kitų apklaustųjų atsakymais.  

 

Jums tinkantį atsakymą pažymėkite kryželiu . 

 

SPORTO SEKTORIAUS SITUACIJOS VERTINIMAS 

 

14.  Kaip vertinate savo turimą laisvalaikį? (pasirinkite 1 atsakymo variantą)  

o Laisvo laiko turiu per daug; 

o Laisvo laiko turiu pakankamai; 

o Laisvo laiko turiu per mažai. 

 

15. Nurodykite, kaip Jūs dažniausiai leidžiate laisvalaikį? (skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai retai taip 

leidžiu laisvalaikį, 10 – labai dažnai taip leidžiu laisvalaikį) 

Nr. Veikla Labai retai                         Labai dažnai Neturiu 

nuomonės 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

1. Bendrauju su draugais, pažįstamais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

2. Laisvalaikį leidžiu su šeima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

3. Laisvalaikį leidžiu aktyviai (sportuoju, kt.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

4. Lankausi kultūriniuose renginiuose 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

5. Laisvalaikį leidžiu pasyviai (skaitau knygas, 

žiūriu TV, kt.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

6.  Laisvalaikį skiriu savo hobiui (žvejoju, 

mezgu, kt.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

7. Laisvalaikį leidžiu gamtoje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

8. Kita (įrašykite) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

16. Nurodykite iš kurio informacijos šaltinio jūs daugiausiai/dažniausiai sužinote apie aktyvaus 

laisvalaikio ir sporto renginius Kaišiadorių rajono savivaldybėje? (skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – 

sužinau labai retai, 10 – sužinau labai dažnai): 

Nr. Informacijos kanalas Labai retai                         Labai dažnai Neturiu 

nuomonės 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

1. Vietinė televizija 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

2. Vietinis radijas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

3. Vietinė spauda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

4. Interneto svetainė www.kaisiadorys.lt  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

5. Kitos interneto svetainės 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

6.  El. paštas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

7. Socialiniai tinklai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

8. „Iš lūpų į lūpas“ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

9.  Plakatai, skrajutės, lankstinukai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

http://www.kaisiadorys.lt/
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17. Ar esate patenkinti savo laisvalaikio praleidimo būdais? (skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai 

nepatenkintas, 10 – labai patenkintas): 

Visiškai nepatenkintas                                                                                                                 Labai patenkintas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

18. Kaip bendrai vertinate aktyvaus laisvalaikio/sporto infrastruktūrą (pavyzdžiui, skverai, stadionai, 

pasivaikščiojimo ir dviračių takai, sporto renginiai, sporto salių infrastruktūra) Kaišiadorių rajono 

savivaldybės teritorijoje (skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – labai blogai, 10 – labai gerai): 

Labai blogai                                                                                                                                           Labai gerai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

19. Nurodykite, ar pakanka pateiktų sporto infrastruktūros elementų Kaišiadorių rajono 

savivaldybėje? (skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visiškai nepakanka, 10 – visiškai pakanka): 

Nr.  Visiškai nepakanka       Visiškai pakanka Neturiu 

nuomonės 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

1. Pėsčiųjų takai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

2. Dviračių takai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

3. Vaikų žaidimo aikštelės 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

4. Gatvių pritaikymas dviračių eismui 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

5. Stadionai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

6. Sporto aikštelės (krepšinio, tinklinio ir pan.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

7. Dirbtinės dangos aikštelės 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

8. Mokyklų sporto salės 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

9. Sporto klubų salės 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

10. Poilsio parkai/ skverai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

11. Baseinai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

20. Įvertinkite sporto infrastruktūros būklę Kaišiadorių rajono savivaldybėje (skalėje nuo 1 iki 10, 

kur 1 – labai bloga, 10 – labai gera): 

Nr.  Labai bloga                              Labai gera Neturiu 

nuomonės 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

1. Pėsčiųjų takų būklė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

2. Dviračių takų būklė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

3. Vaikų žaidimo aikštelių būklė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

4. Gatvių pritaikymas dviračių eismui 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

5. Stadionų būklė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

6. Sporto aikštelių būklė (krepšinio, tinklinio ir 

pan.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

7. Dirbtinės dangos aikštelių būklė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

8. Mokyklų sporto salių būklė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

9. Sporto klubų salių būklė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

10. Poilsio parkų/ skverų būklė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

11. Baseinų būklė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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21. Su kokiomis problemomis norėdami sportuoti dažniausiai susiduriate Kaišiadorių rajono 

savivaldybėje? (Galimi keli atsakymų variantai) 

 Sportavimui skirtų vietų trūkumu; 

 Per didele sporto paslaugų kaina; 

 Nepatogiu sporto vietų išdėstymu; 

 Prasta sporto infrastruktūros elementų technine būkle; 

 Su problemomis nesusiduriu 

 Kita (Įrašykite):_____________________ 

 

22. Kas, Jūsų nuomone, galėtų pagerinti Prienų sporto sektoriaus būklę? (galimi keli atsakymų 

variantai) 

 Didesnis finansavimas; 

 Sporto infrastruktūros atnaujinimas; 

 Sporto specialistų kompetencijos kėlimas; 

 Gyventojų požiūrio į sportą keitimas.; 

 Sporto komplekso statyba. 

 

23. Jūsų nuomone, kokią sporto ar laisvalaikio infrastruktūrą reikėtų vystyti Kaišiadorių rajono 

savivaldybėje? (įrašykite) 

 

 

 

 

 

DEMOGRAFINIAI KLAUSIMAI 

 



24. Jūsų lytis: 

o Vyras 

o Moteris 

 

25. Jūsų amžius: 

○ iki 25m. 

○ 25-34 m. 

○ 35-44 m. 

○ 45-54 m. 

○ 55m. ir daugiau 

26.  Šeimos narių skaičius (įskaitant Jus): 

o 1 asmuo. 

o 2 asmenys. 

o 3 asmenys. 

o 4 asmenys. 

o 5 asmenys ir daugiau. 

27. Užsiėmimas: 

o Dirbantis (verslininkas, dirbantis žemės ūkyje, aukščiausios 

ar vidurinės grandies vadovas, specialistas, tarnautojas, 

darbininkas ir kita). 

o Nedirbantis (bedarbis, namų šeimininkė / asmuo, esantis 

motinystės / vaiko priežiūros atostogose, moksleivis 

/ studentas, žmogus su negalia, pensininkas). 

28. Jūsų šeimyninė padėtis: 

o Netekėjusi / nevedęs. 

o Ištekėjusi / vedęs / gyvename 

nesusituokę. 

o Išsiskyrusi / (-ęs) / gyvenu atskirai/ 

našlys (ė). 

29. Kokia suma tenka vienam Jūsų šeimos nariui per 

mėnesį? 

Sudėkite visų šeimos narių pajamas (atlyginimus, pensijas, 

stipendijas ir t. t.) ir padalinkite iš šeimos narių skaičiaus: 

____________________litų (įrašykite). 

30. Jūsų išsilavinimas: 

o Pradinis, nebaigtas vidurinis, vidurinis. 

o Aukštesnysis / spec. vidurinis. 

o Aukštasis. 

 

 

 


