PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės tarybos
2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. TS-270
VŠĮ KREPŠINIO KLUBO „NEVĖŽIS“ VEIKLOS PROGRAMA 2020 M.
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. VšĮ Krepšinio klubas „Nevėžis“ įregistruotas valstybės įmonės Registrų centro Juridinių
asmenų registre 2019 m. rugpjūčio 30 d.; kodas 305239879; juridinis adresas Ugniagesių g. 12,
Vilnius; veiklos adresas J. Basanavičiaus g. 1A, Kėdainiai. Įstaigos direktorius Aurimas Žemaitis.
2. Veiklos tikslas nėra pelno siekimas. Pagrindinė įstaigos veikla – visapusiška pagalba
Kėdainių krepšinio komandai „Nevėžis“ – sportinė, švietėjiška, socialinė, kultūrinė visuomenei
naudinga veikla. Klubas propaguoja krepšinio sporto šaką, sveiką gyvenimo būdą, ugdo aukštos
kvalifikacijos sportininkus bei sporto srities specialistus. Didina Kėdainių krašto gyventojų,
ypatingai vaikų ir jaunimo, užimtumą. Populiarina sportą, organizuoja laisvalaikį, sporto renginius
ir kitokio pobūdžio šventes.
II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ
3. Kėdainių krepšinio klubo „Nevėžis“ (toliau – klubas) organizacinė struktūra: klubo
valdyba, klubo administracija, komanda - treneriai ir žaidėjai, aptarnaujantis personalas.
4. Žmogiškieji ištekliai: klubo valdybą sudaro 5 asmenys, administracijoje dirba 3 asmenys,
komandoje dirba 4 treneriai, 2 asmenys aptarnauja komandą. Komandą sudaro 14 krepšininkų (iš jų
1 kėdainiškis ir esant galimybei į pagrindinę komandą planuojama įtraukti kuo daugiau vietinių
Kėdainių krašto krepšininkų ar krepšinio specialistų).
5. Veiklos planavimas: klubas savo veiklą planuoja vadovaudamasis penkerių metų
strateginiu veiklos planu, Kėdainių rajono savivaldybės strategija, Lietuvos krepšinio federacijos,
Lietuvos krepšinio lygos kalendoriniu rungtynių planu. Klubas biudžetą planuoja sudaryti iš šių
šaltinių - klubo dalininkų įnašų; rėmėjų; reklaminių paketų pirkėjų; pajamų pardavus bilietus;
galimų žaidėjų perėjimų pajamų bei Kėdainių savivaldybės finansuojamos programos. Bendras
planuojamas klubo biudžetas su savivaldybės finansuojamos programos dalimi – 750 000 Eur.
6. Vidaus darbo kontrolės sistema: sportininkų veiklos efektyvumo išraiška - vietos,
iškovotos Lietuvos krepšinio lygos čempionate ir Karaliaus Mindaugo KM taurėje. Taip pat
asmeniniai sportininkų laimėjimai (patekimas tarp geriausių atitinkamų turnyrų krepšininkų,
savaitės ar mėnesio žaidėjo pripažinimai, jaunųjų talentų perėjimai į i kitus aukšto lygio užsienio
klubus, tokiu būdu garsinant komandos vardą tarptautiniu mastu). Klubo darbuotojai dirba
vadovaudamiesi pareiginiais nuostatais, tvarkomis, vidaus darbo taisyklėmis. Veiklos kontrolę
vykdo valdyba.
7. Atliekant SSGG analizę buvo išskirtos šios stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, į
kurias svarbu atsižvelgti, vykdant veiklas 2020 metais.
STIPRYBĖS
Ilgametis Kėdainių „Nevėžio“ krepšinio klubas, veikiantis jau
27 metus. Klubo vardas yra gerai žinomas Lietuvoje bei
užsienyje. Komandos namų varžybos yra lankomiausias
periodinis renginys Kėdainių arenoje (vid. 1000 žmonių per
rungtynes, vid. 20 rungtynių per metus). Kompetentingi
administracijos darbuotojai, kvalifikuoti treneriai, aukšto
meistriškumo žaidėjai iš viso pasaulio. Ypatingas dėmesys

SILPNYBĖS
Vos keli mūsų rajono krepšininkai
atitinka Lietuvos krepšinio lygos lygį, o
jei ir atitinka, tai yra pakankamai
brangūs ir turi didelę vertę rinkoje,
todėl klubui yra sunkiai įperkami.
Rungtynių metu nepilnai užpildoma
arena, kas tiesiogiai proporcinga nuo
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jauniesiems talentams, kurie pritraukia žiūrovus, NBA skautus į
areną. Kėdainių mieste labai gera krepšinio infrastruktūra, su
nauja arena, idealios sąlygos sportuoti ir tobulėti sportininkams.
Didėjantis miesto bendruomenės, savivaldos dėmesys ir
pasitikėjimas „Nevėžio“ klubu. Aktyvi socialinė veikla, įvairaus
pobūdžio krepšinio stovyklos ir turnyrai. Krepšininkų vizitai
mokyklose, organizuojami vieši krepšinio turnyrai, projektų
vykdymas, bendradarbiavimas su miesto ir kaimo mokyklų
bendruomenėmis, darbo kolektyvais, nevyriausybinėmis
organizacijomis. Kiekvienos rungtynės transliuojamos internetu
ar BTV televizijoje.

komandos žaidimo, rungtynių renginio
organizavimo. Pastebimas mažėjantis
gyventojų
bendruomenės
pasididžiavimas,
palaikymas,
patriotiškumas ir sutelktumas dėl
komandos ir savojo miesto apskritai.

GALIMYBĖS
Kompetentingų administracijos darbuotojų pagalba sudaryti
tinkamas karjeros sąlygas perspektyviausiam Kėdainių sporto
centro jaunimui treniruotis ir varžytis profesionaliame
lygmenyje. Vystyti krepšinio sistemą, kuri leistų mūsų
perspektyviausiems krepšininkams siekti tapti profesionaliais
„Nevėžio“ žaidėjais, o dar talentingesniems - praverti elitinių
Europos ar net NBA komandų duris. Turint puikią sporto bazę,
pritraukti aukšto meistriškumo sportininkus. Lankantis
bendruomenėse, darbo kolektyvuose, mokyklose formuoti
Kėdainių rajono gyventojų požiūrį būti socialiai atsakinga,
bendruomeniška, patriotišką, aktyvia ir sveiką gyvenseną
puoselėjančią bendruomene. Naujų viešinimo kanalų,
šiuolaikiškų informavimo galimybių paieška, siekiant dar labiau
sudominti visuomenę ir padidinti žiūrovų lankomumą
rungtynėse Kėdainių arenoje. Turint puikią sporto bazę bei
profesionalią komandą, organizuoti viešus renginius, akcijas,
šventes Kėdainių krašto bendruomenei didinant laisvalaikio
užimtumą. Bendradarbiaujant su Kėdainių rajono mokyklomis,
vaikų globos namais ir kitomis socialiai atsakingomis
įstaigomis, padėti socialiai remtinoms šeimoms ir vaikams.
Kėdainių krašto pristatymas ir reprezentavimas nacionaliniu ir
tarptautiniu mastu. Svečius iš kitų šalies miestų, užsienio šalių
atvykusius sportininkus supažindinti su Kėdainių rajono istorija,
kultūra bei tuo pačiu atvesti į miestą potencialų vartotojų taip
didinant ekonomikos augimą.

GRĖSMĖS
Rėmėjų įsipareigojimai neįvykdomi
laiku arba vykdomi tik iš dalies. Laiku
nevykdant finansinių įsipareigojimų
krepšininkams,
gali
suprastėti
komandos mikroklimatas ir suprastėti
komandos rezultatai. Taip pat gali
atsirasti
trumpalaikių
finansinių
įsiskolinimų paslaugų teikėjams.

III SKYRIUS
PROGRAMOS VEIKLOS KRYPTYS
8. Pagrindinės programos veiklos kryptys:
8.1. Vystyti krepšinio sistemą, kuri leistų mūsų perspektyviausiems krepšininkams siekti
tapti profesionaliais „Nevėžio“ žaidėjais. Turint puikią sporto bazę bei kompetentingus specialistus
tiek administracijoje, tiek komandoje, pritraukti jaunus, aukšto meistriškumo krepšininkus, kurie
turi daug potencialo ateityje tapti elitiniais žaidėjais. Norima, kad komanda būtų žinoma visame
pasaulyje kaip puiki vieta jauniesiems talentams atsiskleisti. Tokiu būdu siekiama garsinti Kėdainių
krašto vardą tarptautiniu mastu. Taip pat norima rengti įvairaus pobūdžio krepšinio renginius
(vaikų stovyklos, mėgėjų ir šeimų turnyrai) Kėdainių rajono gyventojams, tokiu būdu skatinant
žmones sportuoti, didinant sveikatingumą bei didinant „Nevėžio“ komandos fanų bazę.
Rungtyniauti stipriausioje Lietuvos krepšinio lygoje, Karaliaus Mindaugo taurėje, tarptautiniuose
turnyruose, tinkamai reprezentuojant ir atstovaujant savąjį kraštą. Komanda 2019/2020 metų
sezono metu nežaidžia jokiame tarptautiniame turnyre, tačiau įgyvendinant klubo užsibrėžtą
penkerių metų strateginį veiklos planą, yra numatytas aiškus tikslas startuoti tarptautiniame turnyre.
Tai padėtų dar labiau garsinti tiek miesto, tiek klubo vardą. Pritraukti dar daugiau užsienio svečių į
Kėdainius, praplečiant potencialių klientų gretas miesto apgyvendinimo bei maitinimo įstaigoms.
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8.2. Skatinti Kėdainių rajono jaunimą būti aktyviais, socialiai atsakingais ir patriotiškais
savam kraštui. Sudaryti tinkamas karjeros sąlygas perspektyviausiam Kėdainių sporto centro
jaunimui, tuo pačiu suteikiant galimybes treniruotis ir varžytis profesionaliame lygmenyje.
8.3. Profesionalių jaunų krepšininkų propaguojamas sėkmingas, sveikas ir blaivus
gyvenimo būdas – patrauklus ir pagirtinas pavyzdys augančiai kartai. Lankantis bendruomenėse,
darbo kolektyvuose, mokyklose didinti užimtumą ir formuoti Kėdainių rajono gyventojų požiūrį
būti socialiai atsakinga, bendruomeniška, patriotiška, aktyvią ir sveiką gyvenseną puoselėjančią
bendruomene. Formuoti žmonių norą būti sporto entuziastais, sveikai gyventi, maitintis, siekti
užsibrėžtų tikslų.
8.4. Naujų viešinimo kanalų, šiuolaikiškų informavimo galimybių paieška, siekiant dar
labiau sudominti visuomenę ir padidinti žiūrovų lankomumą rungtynėse Kėdainių arenoje. Norima
krepšinio rungtynes padaryti švente miesto gyventojams, kuriose jie rastų ne tik krepšinio
rungtynes, bet ir kitų pramogų tiek sau, tiek vaikams. Turint puikią sporto bazę bei profesionalią
komandą, organizuoti viešus renginius, akcijas, šventes Kėdainių krašto bendruomenei didinant
laisvalaikio užimtumą. Bendradarbiaujant su Kėdainių rajono mokyklomis, vaikų globos namais ir
kitomis socialiai atsakingomis įstaigomis, padėti socialiai remtinoms šeimoms ir vaikams, suteikti
jiems galimybę nemokamai lankytis komandos namų rungtynėse, organizuoti jiems išvykas į
„Nevėžio“ rungtynes kituose miestuose.
8.5. Naudojantis šiuolaikiškomis reklamos ir informacinės sklaidos kanalais garsinti
Kėdainių kraštą, tinkamai jį pristatant ir reprezentuojant nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Svečius
iš kitų šalies miestų, užsienio šalių atvykusius sportininkus supažindinti su Kėdainių rajono istorija,
kultūra, ekonomika ir kt., tokiu būdu taip pat prisidedant prie Kėdainių ekonomikos augimo.
8.6. Esminis dėmesys jaunimo užimtumui didinti bus vykdomas edukuojant juos krepšinio
srityje. Planuojama kviesti gerai krepšinio pasaulyje žinomus krepšinio specialistus, kurie atvirų
diskusijų metu galėtų pasidalinti savo patirtimi, pasiekimais su rajono gyventojais. Taip pat bus
rengiamos krepšinio stovyklos vaikams, kuriose dalyvautu žinomi Lietuvos krepšininkai. Taip pat
galimos stovyklos ir profesionaliems krepšininkams bei prieš sezoninis draugiškas tiek Lietuvos,
tiek užsienio komandų turnyras Kėdainių mieste, kurio dėka būtų garsinamas miesto vardas,
pritraukiami klientai miesto viešbučiams, maitinimo įstaigoms ir kt. Norima suorganizuoti
atitinkamus krepšinio turnyrus ir mėgėjams, šeimoms. Jų metu dalyvautu pagrindinės komandos
krepšininkai, būtų galimybe su jais pabendrauti, susipažinti. Turnyro geriausieji būtų apdovanoti
prizais.
IV SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS
9. Programos tikslas – sudaryti sąlygas reprezentacinei Kėdainių vyrų krepšinio komandai
„Nevėžis“ tinkamai pasiruošti, dalyvauti ir būti konkurencingai komandai Lietuvos krepšinio lygos
čempionate ir Karaliaus Mindaugo krepšinio taurės turnyre, taip reprezentuojant Kėdainių rajoną
nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Tikslas sukurti visoje Europoje atpažįstama „Nevėžio“ vardą,
kuris taptų žinomas kaip puiki vieta atsiskleisti jauniesiems talentams. Tokiu būdu į Kėdainius
pritraukiant ne tik krepšinio fanus ir entuziastus, bet ir savo sričių profesionalus – NBA ar
Eurolygos skautus, trenerius, vadovus ir kt. (šį sezoną per keturias namų rungtynes Kėdainių
arenoje jau apsilankė net trijų NBA komandų skautai – naujosios klubo valdžios įdirbis matomas
jau sezono pradžioje). Siekiant įgyvendinti pastarąjį tikslą, jau yra pasiekti susitarimai su Lietuvos
rinktinės krepšininku Artūru Gudaičiu dėl jo vardo krepšinio stovyklos Kėdainių krašto vaikams,
bei su elitiniu Europos treneriu Xavi Pascual dėl pranešimo/paskaitos Kėdainių mieste.
Įgyvendinant šiuos projektus, reikalingos lėšos dalyvių kelionėms, apgyvendinimui ir kt.
V SKYRIUS
PROGRAMOS UŽDAVINIAI
10. Pagrindiniai programos uždaviniai:
10.1. Organizuoti bei vykdyti sistemingą sportinę veiklą.
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10.2 Suformuoti Kėdainių miesto krepšinio piramidę, kurią sudarytų 3 komandos.
Mokyklinio amžiaus krepšininkai rungtyniautų Regionų krepšinio lygoje, Kėdainių „Nevėžis-2“
taptų dublerine komanda ir rungtyniautų Nacionalinėje krepšinio lygoje. Piramidės viršuje turime
pagrindinę Kėdainių „Nevėžio“ komandą, kuri rungtyniauja LKL.
10.3. Gerinti klubo materialinę bazę.
10.4. Didinti Kėdainių rajono gyventojų, ypatingai vaikų ir jaunimo, užimtumą.
10.5. Vykdyti aktyvią bendruomeninę socialinę, šviečiamąją veiklą Kėdainių rajone,
skatinti krašto jaunimą ne tik propaguoti sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą, bet ir norima suteikti
puikias sąlygas siekiant karjeros atitinkamose veiklose, susijusiose su sportu. Tam įgyvendinti
didelis dėmesys bus skiriamas bendradarbiavimui su Kėdainių sporto centru bei rajono
mokyklomis.
10.6. Populiarinti Kėdainių miesto vardą Lietuvoje ir visame pasaulyje.
VI SKYRIUS
NUMATOMI REZULTATAI
11. Sukomplektuota ir paruošta komanda dalyvauti 2019/2020 m. LKL čempionate ir
Karaliaus Mindaugo (KM) taurės turnyre. Ši komanda turi naują viziją, naują strateginį planą,
kurio dėka bus atkurtas labai gerą reputaciją turintis klubas, žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir
užsienio valstybėse.
12. Perspektyvių jaunųjų krepšininkų integravimas į aukštesnio sportinio lygio treniruočių
procesą ir varžybas. Jaunųjų talentų ugdymas, siekiant juos paruošti pačiam aukščiausiam lygiui.
13. Jaunųjų sporto entuziastų Kėdainių mieste apmokymas. Siekis suteikti galimybę
mokytis iš savo sričių profesionalų tiek jauniesiems treneriams, tiek kitokio pobūdžio karjeros
sporte siekiantiems jaunuoliams. Bus sudaryta galimybė stebėti „Nevėžio“ treniruotes, mokytis iš
kompetentingų specialistų. Planuojama rengti seminarus apie NBA skautų, agentų darbą. Pagal
poreikį bus organizuojami ir kitokie seminarai, paskaitos. Visi tokie renginiai būtų nemokami,
todėl klubas įsipareigotų padengti visas su tuo susijusias išlaidas (pranešėjų bei kitų asmenų
apgyvendinimas, kelionės ir kt.).
14. Didėjantis susidomėjimas krepšinio sporto šaka ir reprezentacinės krašto komandos
palaikymas Kėdainių arenoje.
VII SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
15. Programos įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.
16. Už programos įgyvendinimą atsakingi vadovai Aurimas Žemaitis ir Mindaugas
Arlauskas.
VIII SKYRIUS
PROGRAMOS SĄMATA
17. 2019-2020 m. programos įgyvendinimui reikalingas lėšų poreikis – 250 000 Eur:
17.1. Pasiruošimas dalyvauti (stovyklos) LKL čempionate ir Karaliaus Mindaugo taurės
turnyre – 30 000 Eur.
17.2. Komandos žaidėjų ir personalo, administracijos išlaikymas, LKL ir KMT taurės
rungtynių organizavimo ir vykdymo išlaidos – 200 000 Eur.
17.3. Užsienio specialistų paskaitos ir atvirosios treniruotės tiek Kėdainių „Nevėžio“
komandai, tiek paskaitos visiems Kėdainių krepšinio treneriams bei atvirosios treniruotės
besitreniruojantiems krepšinio mokyklose, taip bandant suartinti visus profesionaliai sportuojančius
ir dirbančius asmenis padedant pamatus krepšinio piramidės formavimui Kėdainiuose – 10 000
Eur.
17.4. Įvairių krepšinio turnyrų miesto gyventojams organizavimas – 10 000 Eur;
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IX SKYRIUS
VERTINIMO KRITERIJAI
18. Dalyvavimas 2019/2020 m. LKL čempionate, iškovojant ne žemesnę nei 8 vietą, ir
Karaliaus Mindaugo taurės turnyre patekti į TOP-8.
19. Kėdainių „Nevėžio“ įvaizdžio gerinimas, aiškios vizijos turėjimas ir jos laikymasis.
Įsipareigojimų vykdymas. Kėdainių krašto žemės ūkio subjektų įtraukimas į klubo veiklą (jau
įkurtas Kėdainių ūkininkų klubas).
20. Žiūrovų pritraukimas į namų rungtynes Kėdainių arenoje – ne mažiau kaip 1000
kiekvienose rungtynėse. Ypatingas siekis padidinti arenos lankomumą ir pajamas, gautas už bilietų
pardavimą, bent 20 proc. lyginant su praėjusiu 2018/2019 krepšinio sezonu.
21. Tarptautinio prieš sezoninio krepšinio turnyro R. Girskio vardo organizavimas ir
vykdymas, du socialiniai projektai krašto bendruomenei, nemokamos vasaros stovyklos Kėdainių
krašto vaikams, seminarai/paskaitos bei atviros pagrindinės „Nevėžio“ komandos treniruotės
kėdainiškiams.
PARENGĖ

VŠĮ Krepšinio klubo „Nevėžis“:
Direktorius

Aurimas Žemaitis

Programos vykdytojas

Mindaugas Arlauskas
_______________
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