PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-270
KĖDAINIŲ SPORTO KLUBO „ATEITIS“ VEIKLOS PROGRAMA 2020 M.
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Kėdainių sporto klubas „Ateitis“ yra ne pelno siekiantis juridinis asmuo, kurio
pagrindinis tikslas ugdyti jaunuosius Kėdainių rajono sportininkus ir padėti jiems atsiskleisti.
2. Kėdainių sporto klubas „Ateitis“ propaguoja krepšinio sporto šaką, sveiką gyvenimo
būdą, populiarina krepšinį Kėdainių rajone, svariai prisideda prie sporto švenčių organizavimo ir
vykdymo Kėdainiuose.
3. Programos teisinė bazė – sporto klubų veiklą reglamentuojantys Lietuvos Respublikos
įstatymai ir sporto klubo „Ateitis“ įstatai.
4. Kėdainių gabiausi krepšininkai dalyvaus RKL 2019–2020 m. „B“ čempionate, kuriame
ugdys ir tobulins krepšinio technikos ir taktikos įgūdžius.
II SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
5. Programos tikslas – plėtoti ir populiarinti krepšinio sportą Kėdainių rajone.
6. Programos uždaviniai:
6.1. Krepšinio sporto šaką naudoti kaip fizinio auklėjimo, sveikatos stiprinimo, poilsio bei
laisvalaikio įgyvendinimo priemonę, skatinti Kėdainiečius lankytis krepšinio varžybose ir patiems
jį žaisti.
6.2. Efektyviai bendradarbiauti su žiniasklaidos priemonėmis, kad kuo daugiau informacijos
apie Kėdainių jaunimo Krepšinio pasiekimus, pasiektų visuomenę.
6.3. Plėtoti ryšius su Lietuvos Krepšinio federacija ir kitų miestų Krepšinio komandomis.
6.4. Atrinkti perspektyviausius Kėdainiečius krepšininkus, kurie dar treniruojasi sporto
centre, kurie nesenai jį baigė ir dalyvauti Lietuvos regioninėje krepšinio lygoje. Tai trečia pagal
pajėgumą lyga Lietuvoje. Daugybė jaunųjų talentų pirmuosius žingsnius žengia būtent RKL
krepšinio lygoje. Tai puiki galimybė papulti į aukštesnį lygį. Šioje lygoje pirmuosius žingsnius
pradėjo dauguma geriausių Lietuvos krepšininkų, tame tarpe ir J. Valančiūnas, A. Gudaitis ir kiti.
6.5. Ruošti jaunuosius krepšininkus reprezentacinei miesto krepšinio komandai ,,Nevėžis“.
6.6. Atstovauti Kėdainių krepšinį respublikiniu lygiu.
III SKYRIUS
LAUKIAMI REZULTATAI
7. Kėdainių sporto klubo „Ateitis“ veikla bus reikšminga visoms visuomenės grupėms
kurios domisi krepšiniu. Didžiausias dėmesys bus skiriamas Kėdainių rajono jauniesiems
krepšininkams ir jų ugdymui.
8. Padidės jaunimo domėjimasis krepšinio sporto šaka. Padaugės aukštesnio meistriškumo
sportininkų ne tik rajone, bet ir Lietuvoje kurie deramai galės atstovauti šalies rinktinę (skirtingų
amžiaus grupių).
9. Bus sužaista apie 40 Lietuvos regioninės krepšinio lygos varžybų.
10. Padidės Kėdainių sporto bazių lankomumas.
IV SKYRIUS
ĮGYVENDINIMO PLANAS
11. Įgyvendinimo planas
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V SKYRIUS
PROGRAMOS FINANSAVIMAS
12.
biudžeto.

Lėšų poreikis programai įgyvendinti – 31 000 Eur iš Kėdainių rajono savivaldybės

Eil.
Išlaidų paskirtis
Nr.
1. Pasiruošimas RKL ir
varžybų organizavimas
2.
3.

Sportinių stovyklų
vykdymas
Maitinimo išlaidos
varžybų dienomis

Išlaidų detalizavimas
Startinis RKL mokestis, varžybų vykdymas
Kėdainiuose, sportinės aprangos ir inventoriaus
įsigijimas
Maitinimo išlaidos stovyklų dalyviams
30 rungtynių

Reikalinga
Suma (Eur)
5 300 Eur

14 450 Eur
11 250 Eur

Iš viso:

31 000 Eur

VI SKYRIUS
VERTINIMO KRITERIJAI
13. Sukomplektuota ir paruošta komanda dalyvauti 2019–2020 RKL čempionate.
14. Kėdainių regioninės lygos komanda 100 proc. sudaryta iš Kėdainių sporto centro esamų ir
buvusių jaunų perspektyvių krepšininkų.
15. Patekta tarp 8 stipriausių „B“ diviziono komandų.
16. Iškovota teisė sekančiais metais žaisti aukščiausiame „A“ divizione.
17. Padidėjęs Kėdainių jaunimo domėjimasis krepšiniu.

VII SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
18. Programos įgyvendinimo laikotarpis 2020 01 01– 2020 12 31
19. Už programos įgyvendinimą atsakingas sporto klubo „Ateitis“ vadovas.

PARENGĖ

Kėdainių sporto klubo „Ateitis“ vadovas Kastytis Kundrotas
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