PATVIRTINTA
Lietuvos sporto centro direktoriaus
2021 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-31

LIETUVOS SPORTO CENTRO 2021 METŲ
VEIKLOS PLANAS
Lietuvos sporto centro (toliau – LSC) veiklos tikslai:
1. sudaryti sąlygas sporto šakų federacijoms (toliau – federacijoms) (prioritetą teikiant olimpinių sporto šakų (ypač strateginių)
federacijoms) rengiant visų amžiaus grupių nacionalinių rinktinių sportininkus (išskyrus rengiamus veteranų sporto varžyboms) ir (ar)
kandidatus į tokias nacionalines rinktines neatlygintinai naudotis LSC valdoma sporto infrastruktūra ir šioje infrastruktūroje esančiu
inventoriumi bei atlygintinai – gyvenamosios paskirties infrastruktūra;
2. sudaryti sąlygas federacijoms (prioritetą teikiant olimpinių sporto šakų (ypač strateginių) federacijoms) atlygintinai naudotis LSC
valdoma sporto ir gyvenamosios paskirties infrastruktūra bei šioje infrastruktūroje esančiu inventoriumi aukšto meistriškumo sporto varžybų ir
sporto renginių organizavimo tikslais;
3. laisvu nuo LSC valdomos sporto ir gyvenamosios paskirties infrastruktūros bei šioje infrastruktūroje esančio inventoriaus naudojimo
metu sudaryti sąlygas atlygintinai naudotis LSC valdoma sporto ir gyvenamosios paskirties infrastruktūra bei šioje infrastruktūroje esančiu
inventoriumi kitais visuomenei naudingos veiklos tikslais ir (ar) kitiems asmenims, pirmenybę teikiant (prioriteto mažėjimo tvarka)
sportininkams rengti, aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir kitiems sporto renginiams organizuoti, vykdyti statutinių valstybės tarnautojų ir
(ar) karių specialųjį fizinį rengimą, švietimo, kultūros ar sveikatos priežiūros renginiams organizuoti, fizinio aktyvumo pratyboms vykdyti;
4. teikti neatlygintinai specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas sporto pratybas lankantiems ir (ar) sporto varžybose
dalyvaujantiems nepilnamečiams bei suaugusiems sportininkams, kurie per paskutinius 2 metus dalyvavo kultivuojamos sporto šakos
nacionaliniame čempionate ar tarptautinėse sporto varžybose, kurios yra tos sporto šakos sporto varžybų sistemos sudedamoji dalis, jeigu
kultivuojamos sporto šakos tarptautinė federacija yra pripažinusi Pasaulinį antidopingo kodeksą.
5. laisvu metu nuo neatlygintinai teikiamų specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikti atlygintinai specializuotas asmens
sveikatos priežiūros paslaugas kitiems asmenims.
Priemonės
kodas

02-02-06

Priemonė

Statyti ir/ar
rekonstruoti
savivaldybių
sporto
infrastruktūros

Veiksmas

Rezultatas

Vykdytojai

02-02 Uždavinys: Remti ir įgyvendinti sporto projektus
Direktoriaus
1. Atlikti lengvosios atletikos
Atlikti lengvosios atletikos
pavaduotojas
maniežo Vilniuje, Žemaitės g. maniežo rekonstravimo
E. Balčiūnas,
6 rekonstravimo darbus
darbai už skirtas lėšas

Sporto paslaugų
skyriaus vedėjas
E. Zvilna

Terminas
(ketv.)

Asign.
(tūkst.
eurų)

III

150,0

2

objektus

2. Įsigyti ilgalaikį turtą (sporto
inventorių ir medicininę
įrangą)

Įsigytas ilgalaikis turtas
(sporto inventorius ir
medicininė įranga)

Druskininkų sporto
paslaugų skyriaus
vedėjas A. Argustas,
Sporto paslaugų
skyriaus vedėjo
pavaduotojas
R. Mėlinis,
Šiaulių sporto medicinos
vyriausiasis gydytojas
atliekantis Sporto
medicinos departamento
direktoriaus funkcijas P.
Petraitis

IV

Viso priemonei
1. Parengti LSC nuostatų
pakeitimo projektą

02-02-03

Administruoti
sporto bazes,
skirtas
sportininkams
rengti
(finansavimo
šaltinis 1.1.1.1.1.)

2. Parengti investicijų projektą
„Uždaros lengvosios atletikos
mėtymo rungčių salės įkūrimo
prie lengvosios atletikos
maniežo Vilniuje,
Žemaitės g. 6“
3. Parengti Vidaus kontrolės
įgyvendinimo Lietuvos sporto
centre tvarkos aprašą

4. Parengti Lietuvos sporto
centro rizikų valdymo politiką

Parengtas LSC nuostatų
pakeitimo projektas

Parengtas investicijų
projektas „Uždaros
lengvosios atletikos mėtymo
rungčių salės įkūrimo prie
lengvosios atletikos
maniežo Vilniuje,
Žemaitės g. 6“
Parengtas ir patvirtintas
Vidaus kontrolės
įgyvendinimo Lietuvos
sporto centre tvarkos
aprašas

Parengta ir patvirtinta
Lietuvos sporto centro
rizikų valdymo politika

275,0

425,0

Direktorius
L. Tubelis,
Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyriaus teisininkas
R. Palevičius

I

2,0

Sporto paslaugų
skyriaus vedėjas
E. Zvilna

I

5,0

I

7,0

I

6,0

Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyriaus vedėja
G. Daujotienė,
Sporto paslaugų
skyriaus vedėjo
pavaduotojas
R. Mėlinis
Sporto paslaugų
skyriaus vedėjo
pavaduotojas
R. Mėlinis
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5. Teikti neatlygintinai sporto
paslaugas federacijų įvairių
amžiaus grupių sportininkams

Patenkinti visi federacijų
poreikiai teikiant
kokybiškas paslaugas
(negauta nusiskundimų)

6. Atlikti analizę dėl LSC
sporto ir gyvenamosios
infrastruktūros užimtumo

Parengta sporto ir
gyvenamosios
infrastruktūros užimtumo
analizė (ataskaita)

7. Nustatyti LSC neatlygintinai
teikiamų sporto paslaugų
poreikį 2022 metams

Sudaryti preliminarūs sporto
bazių užimtumo grafikai

8. Priduoti eksploatacijai LSC
Druskininkų sporto bazę
(išskyrus stadioną).

Pradėta eksploatuoti LSC
Druskininkų sporto bazė
(išskyrus stadioną)

Direktoriaus
pavaduotojas
E. Balčiūnas,
Druskininkų sporto
paslaugų skyriaus
vedėjas A. Argustas,
Sporto paslaugų
skyriaus vedėjas
E. Zvilna
Druskininkų sporto
paslaugų skyriaus
vedėjas A. Argustas,
Sporto paslaugų
skyriaus vedėjo
pavaduotojas
R. Mėlinis
Druskininkų sporto
paslaugų skyriaus
vedėjas A. Argustas,
Sporto paslaugų
skyriaus vedėjo
pavaduotojas
R. Mėlinis
Direktorius
L. Tubelis,
Druskininkų sporto
paslaugų skyriaus
vedėjas A. Argustas,
Sporto paslaugų
skyriaus vyriausiasis
specialistas
A. Aidukas

I-IV

1711,0

IV

4,0

IV

4,0

I

9,0
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9. Parengti (sudaryti
trūkstamas sutartis su paslaugų
tiekėjais, parengti veiklą
reglamentuojančias tvarkas ir
taisykles bei kt.) LSC
Druskininkų sporto bazę
paslaugų teikimui

Sporto paslaugų teikimui
parengta LSC Druskininkų
sporto bazė

10. Priduoti eksploatacijai
LSC Druskininkų sporto bazės
stadioną

Pradėtas eksploatuoti LSC
Druskininkų sporto bazės
stadionas

11. Parengti naujas Lietuvos
sporto centro vidaus tvarkos
taisykles

12. Parengti naują Lietuvos
sporto centro darbuotojų darbo
apmokėjimo sistemą

Parengtos ir patvirtintos
naujos Lietuvos sporto
centro vidaus tvarkos
taisyklės

Parengta ir patvirtinta nauja
Lietuvos sporto centro
darbuotojų darbo
apmokėjimo sistema

Druskininkų sporto
paslaugų skyriaus
vedėjas A. Argustas,
Druskininkų sporto
paslaugų skyriaus
vedėjo pavaduotojas
J. Matulevičius,
Druskininkų sporto
paslaugų skyriaus
vyriausioji specialistė D.
Šlikienė
Direktorius
L. Tubelis,
Druskininkų sporto
paslaugų skyriaus
vedėjas A. Argustas,
Sporto paslaugų
skyriaus vyriausiasis
specialistas
A. Aidukas
Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyriaus vedėjos
pavaduotojas
A. Truska,
Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyriaus vyriausiasis
specialistas
V. Januškevič
Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyriaus vedėjos
pavaduotojas
A. Truska,
Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyriaus vyriausioji
personalo specialistė O.
Vežbavičienė

I-II

40,0

IV

10,0

I

6,0

I

5,0
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13. Įvertinti telemetrinės
transporto kontrolės sistemos
įdiegimo LSC automobiliuose
tikslingumą
14. Užtikrinti, kad LSC pastatų
paskirtis atitiktų jų naudojimą

Pateikta išvada dėl
telemetrinės transporto
kontrolės sistemos įdiegimo
LSC automobiliuose
tikslingumo
Pakeista pastatų, kurių
paskirtis neatitinka
naudojimą paskirtis

15. Teisės aktų nustatyta tvarka
perduoti LSC patikėjimo teise
valdomą, tačiau nenaudojamą
aviacijos turtą jį
naudosiantiems subjektams

Parengti Lietuvos
vyriausybės nutarimų
projektai dėl turto
perdavimo

16. Surinkti 2020 m. sporto
statistinius duomenis, juos
išanalizuoti, susisteminti ir
paskelbti

Paskelbti 2020 m. sporto
statistiniai duomenys

17. Tobulinti sporto statistinių
duomenų rinkimo sistemą

Pasirengta 2021 m. sporto
statistinių duomenų
rinkimui

Sporto paslaugų
skyriaus vedėjo
pavaduotojas
G. Petrauskas
Sporto paslaugų
skyriaus vedėjas
E. Zvilna
Sporto paslaugų
skyriaus vedėjo
pavaduotojas
G. Petrauskas
Sporto paslaugų
skyriaus vedėjo
pavaduotojas
R. Mėlinis,
Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyriaus teisininkas
R. Palevičius
Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyriaus vyriausiasis
specialistas
A. Salamakinas,
Sporto paslaugų
skyriaus vyriausiasis
specialistas
E. Abušovas
Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyriaus vyriausiasis
specialistas
A. Salamakinas,
Sporto paslaugų
skyriaus vyriausiasis
specialistas
E. Abušovas

I

0,5

IV

50,0

I-IV

26,0

II

22,0

IV

10,0
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18. Patikslinti LSC šaudyklos
pastatų kadastrinius matavimus

19. Patikslinti LSC stadiono
„Vingis“ pastatų kadastrinius
matavimus
20. Patikslinti LSC Trakų
sporto bazės pastatų
kadastrinius matavimus
21. Patikslinti LSC Ozo sporto
bazės pastatų kadastrinius
matavimus
22. Priduoti ir parengti
eksploatacijai LSC Trakų
sporto bazės svečių namus
„Irklas“
23. Atlikti teisinę buvusio
Lietuvos sporto medicinos
centro patikėjimo teise
valdomų pastatų registraciją
LSC vardu

24. Modernizuoti LSC
dokumentų valdymą

Parengtos ir įregistruotos
naujos LSC šaudyklos
pastatų kadastrinių
matavimų bylos
Parengtos ir įregistruotos
naujos LSC stadiono
„Vingis“ pastatų kadastrinių
matavimų bylos
Parengtos ir įregistruotos
naujos LSC Trakų sporto
bazės pastatų kadastrinių
matavimų bylos
Parengtos ir įregistruotos
naujos LSC Ozo sporto
bazės pastatų kadastrinių
matavimų bylos
Pradėti eksploatuoti LSC
Trakų sporto bazės svečių
namai „Irklas“

Sporto paslaugų
skyriaus vedėjas
E. Zvilna

IV

9,0

Sporto paslaugų
skyriaus vedėjas
E. Zvilna

IV

10,0

Sporto paslaugų
skyriaus vedėjas
E. Zvilna

IV

15,0

Sporto paslaugų
skyriaus vedėjo
pavaduotojas
G. Petrauskas

IV

20,0

Direktoriaus
pavaduotojas
E. Balčiūnas

II

60,0

II

6,0

I

4,5

Atliekantis Sporto
medicinos departamento
direktoriau funkcijas P.
Petraitis,
Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyriaus teisininkas
R. Palevičius
Sporto paslaugų
Įdiegta elektroninė
dokumentų valdymo sistema skyriaus informacinių
technologijų sistemų
(DVS)
administratorius
E. Abušovas,
Referentė
R. Tamulionienė

LSC vardu registruoti
buvusio Lietuvos sporto
medicinos centro patikėjimo
teise valdyti pastatai
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25. LSC įdiegti ir Valstybės
biudžeto, apskaitos ir
mokėjimo sistemos Finansų
valdymo ir apskaitos posistemį
(FVAIS).

26. Suteikti specializuotas
asmens sveikatos priežiūros
paslaugas sportininkams
atliekant profilaktinius
tikrinimus

27. Suteikti trumpalaikę
reabilitaciją sportininkams,
pagal kompetenciją gydyti
susirgimus ar traumas

LSC buhalterinės apskaitos
ir viešųjų pirkimo
duomenys tvarkomi FVAIS

Stebėta 20000 (N+D1+D2)
sportininkų
Atlikta 22000 funkcinės
diagnostikos tyrimų
Atlikta 12000 laboratorinių
tyrimų
Įvykdytos 4 mobilios
medikų komandos išvykos
Atlikta 23000 fizioterapijos
procedūrų
Atlikta 7000 masažo
procedūrų
Atlikta 8000 kineziterapijos
procedūrų

Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyriaus vedėja
G. Daujotienė,
Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyriaus vedėjos
pavaduotoja
J. Kelertienė,
Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyriaus vyriausioji
viešųjų pirkimų
specialistė
S. Veliseičik
Šiaulių sporto medicinos
vyriausiasis gydytojas
atliekantis Sporto
medicinos departamento
direktoriaus funkcijas P.
Petraitis,
Kauno sporto medicinos
skyriaus vyriausioji
gydytoja
L. Vedeniajeva,
Panevėžio sporto
medicinos skyriaus
vyriausioji gydytoja
atliekanti Klaipėdos
sporto medicinos
skyriaus vedėjos
funkcijas L. Bručienė,
atliekanti Vilniaus
sporto medicinos
skyriaus vedėjos
funkcijas D. Slaninaitė

II

15,0

I-IV

1053,0

I-IV

454,0

I-IV

98,0

I-IV

5,0

I-IV

218,0

I-IV

71,0

I-IV

76,0

Viso priemonei

4032,0
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Administruoti
sporto bazes,
skirtas
sportininkams
rengti
(finansavimo
šaltinis 1.4.1.1.1.)

1. Teikti LSC sporto bazėse
atlygintinas sporto,
apgyvendinimo ir maitinimo
paslaugas

Suteiktos kokybiškos
paslaugos (negauta
nusiskundimų)

2. Nustatyti atlygintinai
teikiamų sporto,
apgyvendinimo ir maitinimo
paslaugų poreikį 2022 metams

Sudaryti preliminarūs sporto
bazių užimtumo grafikai

3. Įrengti 4 teniso aikštelių
dangą LSC Ozo sporto bazėje

Įrengta 4 teniso aikštelių
danga LSC Ozo sporto
bazėje

4. Modernizuoti LSC žiedinių
lenktynių trasą „Nemuno
žiedas“ siekiant užtikrinti
saugumo reikalavimus
5. Įsigyti sporto inventorių,
kompiuterinę ir programinę
įrangą bei kitą ilgalaikį turtą
LSC sporto bazėse

LSC žiedinių lenktynių
trasoje „Nemuno žiedas“
įrengta atnaujinta apsaugos
atitvarų sistema
Įsigytas turtas

Direktoriaus
pavaduotojas
E. Balčiūnas,
Sporto paslaugų
skyriaus vedėjas
E. Zvilna,
Druskininkų sporto
paslaugų skyriaus
vedėjas A. Argustas
Druskininkų sporto
paslaugų skyriaus
vedėjas A. Argustas,
Sporto paslaugų
skyriaus vedėjo
pavaduotojas
R. Mėlinis
Sporto paslaugų
skyriaus vedėjo
pavaduotojas
G. Petrauskas
Sporto paslaugų
skyriaus vedėjo
pavaduotojas
Ž. Šeštokas
Sporto paslaugų
skyriaus vedėjo
pavaduotojas
G. Petrauskas,
Sporto paslaugų
skyriaus informacinių
technologijų sistemų
administratorius
E. Abušovas

I-IV

1266,0

IV

2,0

III

150,0

III

16,0

IV

65,0
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6. Teikti mokamas asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
sportuojantiems asmenims,
kurių sveikatos tikrinimas
asmens sveikatos priežiūros
įstaigose neapmokamas
valstybės biudžeto lėšomis

7. LSC sporto medicinos
departamente įsigyti
medicininę, kompiuterinę ir
programinę įrangą bei kitą
ilgalaikį turtą

Suteiktos kokybiškos
sveikatos priežiūros
paslaugas sportuojantiems
asmenims

Įsigytas turtas

Šiaulių sporto medicinos
vyriausiasis gydytojas
atliekantis Sporto
medicinos departamento
direktoriaus funkcijas P.
Petraitis,
Kauno sporto medicinos
skyriaus vyriausioji
gydytoja
L. Vedeniajeva,
Panevėžio sporto
medicinos skyriaus
vyriausioji gydytoja
atliekanti Klaipėdos
sporto medicinos
skyriaus vedėjos
funkcijas L. Bručienė,
atliekanti Vilniaus
sporto medicinos
skyriaus vedėjos
funkcijas D. Slaninaitė
Šiaulių sporto medicinos
vyriausiasis gydytojas
atliekantis Sporto
medicinos departamento
direktoriaus funkcijas P.
Petraitis

I-IV

50,0

IV

10,0

Viso priemonei
Iš viso
Paaiškinimai:
LSC Ozo sporto bazė – LSC sporto bazė, esanti adresu Ozo g. 39B, Vilniuje;
LSC šaudykla – LSC sporto bazė (stendinio šaudymo šaudykla), esanti adresu S. Batoro g. 90A, Vilniuje;
LSC lengvosios atletikos maniežas – LSC sporto bazė, esanti adresu Žemaitės g. 6, Vilniuje;
LSC Trakų sporto bazė – LSC sporto bazė, esanti adresu Karaimų g. 73, Trakuose;
LSC stadionas “Vingis” – LSC sporto bazė, esanti adresu M. K. Čiurlionio g. 112, Vilniuje;
LSC Druskininkų sporto bazė – LSC sporto bazė, esanti adresu M. K. Čiurlionio g. 115A, Druskininkuose.
LSC žiedinių lenktynių trasa „Nemuno žiedas“ – LSC sporto bazė, esanti adresu Nemuno g. 20, Gaižėnėlių k., Kauno raj..

1559,0
5591,0

