PATVIRTINTA
Lietuvos sporto centro direktoriaus
2022 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-6

LIETUVOS SPORTO CENTRO 2022 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

Priemonė

Veiksmas

Rezultatas

Vykdytojai

Terminas
(ketv.)

Asign.
(tūkst.
eurų)

I-IV

275,0

12-004-11-01 Uždavinys: Tęsti sporto projektų įgyvendinimą

12-00411-01-06

Statyti ir/ar
rekonstruoti
savivaldybių
sporto
infrastruktūros
objektus

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

Įsigytas ilgalaikis turtas
(sporto inventorius ir
medicininė įranga)

Sporto paslaugų,
Druskininkų sporto
paslaugų skyriai,
SMD Kauno,
Klaipėdos, Vilniaus,
Šiaulių sporto
medicinos skyriai
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2. Parengti LSC Trakų sporto
bazės rekonstravimo
priešprojektinius pasiūlymus

Parengti ir su reikiamomis
institucijomis suderinti
priešprojektiniai pasiūlymai

Direktoriaus
pavaduotojas, Sporto
paslaugų skyrius

III

25,0

3. Parengti dalį LSC Trakų
sporto bazės rekonstravimo
techninio projekto

Parengta dalis LSC Trakų
sporto bazės rekonstravimo
techninio projekto

Direktoriaus
pavaduotojas, Sporto
paslaugų skyrius

IV

40,0

4. Patikslinti investicinį
projektą „Uždaros lengvosios
atletikos mėtymo rungčių salės
įkūrimas prie lengvosios
atletikos maniežo Vilniuje,
Žemaitės g. 6“

Patikslintas investicinis
projektas „Uždaros
lengvosios atletikos mėtymo
Sporto paslaugų
rungčių salės įkūrimas prie
skyrius
lengvosios atletikos
maniežo Vilniuje, Žemaitės
g. 6“

I

2,0

5. Gerinti LSC sporto
infrastruktūrą

Atliktas LSC sporto bazių
remontas

Sporto paslaugų
skyrius

IV

71

6. Nustatyti uždaros lengvosios
atletikos mėtymo rungčių ir
dvikovės sporto šakų įkūrimo
prie lengvosios atletikos
maniežo Vilniuje, Žemaitės g.
6 techninio projekto rengėją

Parengtas ir įvykdytas
architektūrinis konkursas

Sporto paslaugų
skyrius

III

12,0

Viso:

12-00411-01-02

Administruoti
sporto bazes bei
teikti
specializuotas
asmens sveikatos
priežiūros
paslaugas
(Lietuvos sporto
centras)

1. Atrinkti sportininkus
(medicininė atranka) į sporto
mokymo įstaigas, sporto
klubus ir sporto rinktines bei
juos stebėti
2. Atrinkti sportininkus
(medicininė atranka) į sporto
gimnaziją ir juos stebėti
3. Teikti diagnostikos, gydymo
ir reabilitacijos paslaugas
sportininkams

Stebimų sportininkų
skaičius (N+D1+D2) –
22000

SMD sporto
medicinos skyriai

SMD Vilniaus, Šiaulių
Ištirtų ir stebimų sportininkų
ir Panevėžio sporto
skaičius-500
medicinos skyriai
Fizioterapijos procedūrų
skaičius – 25000
SMD sporto
medicinos skyriai
Masažo procedūrų skaičius
- 10000

425,0

I -IV

540,0

I -IV

80,0

I -IV

355,0
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(finansavimo
šaltinis 1.1.1.1.1.)

4. Tikrinti sportininkų sveikatą
mobilios paslaugos būdu
5. Užtikrinti medicininės
apsaugos priemones ir
dezinfekcijos priemones
darbuotojams. Kaupti rezervą.
6. Vykdyti viešuosius pirkimus
7. Administruojamų sporto
bazių teikiamų paslaugų,
sporto medicinos teikiamų
paslaugų, administravimui ir
medicininių paslaugų teikimui
užtikrinti gaunamų paslaugų ir
įsigytų prekių apskaitą ir
kontrolę
8. Rengti paslaugų teikimo,
pirkimo pardavimo ir kt.
(išskyrus darbo) su LSC veikla
susijusias sutartis
9. Administruoti LSC
personalą, apskaityti ir
deklaruoti darbo užmokestį ir
su darbo santykiais susijusias
išmokas
10. Parengti LSC patikėjimo

Kineziterapijos procedūrų
skaičius – 9600
Funkcinės diagnostikos
tyrimų skaičius – 22000
Laboratorinių tyrimų
skaičius
- 18000
Mobilios komandos 12
išvykų

SMD sporto
medicinos skyriai

III-IV

50,0

Savalaikis priemonių
įsigijimas

SMD sporto
medicinos skyriai

I -IV

50,0

Paruošti viešųjų pirkimų
dokumentai, įvykę viešieji
pirkimai – 200 (sudarant
sutartis su tiekėjais)

Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyrius

I-IV

45,0

Apskaitytos ir deklaruotos
suteiktos ir gautos
paslaugos, įsigytos prekės,
atlikta jų kontrolė.

Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyrius

I-IV

70,0

Parengtos ir sudarytos
sutartys – 600

Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyrius

Laiku išmokėtas darbo
užmokestis darbuotojams,
sumokėti ir deklaruoti
mokesčiai, sutvarkytos
asmens bylos
Parengti Lietuvos

Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyrius
Finansų, teisės ir

I-IV

I-IV

I-IV

30,0

70,0

25,0
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teise valdomo, tačiau
nenaudojamo aviacijos turto
perdavimo jį naudosiantiems
subjektams Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
nutarimų projektus
11. Rengti ir teikti ataskaitų,
deklaracijų ir atskaitomybės
formas
12. Rinkti, sisteminti,
analizuoti ir paskelbti 2021 m.
sporto statistinius duomenis
13. Tobulinti sporto statistinių
duomenų rinkimo sistemą,
pasirengti 2022 m. sporto
statistinių duomenų rinkimui

Respublikos Vyriausybės
nutarimų projektai dėl turto
perdavimo – 3

personalo valdymo
skyrius
Sporto paslaugų
skyrius

Paruoštos ir pateiktos
viešųjų pirkimų ir finansinės
ataskaitos
Parengta ir paskelbta 2021
m. sporto statistinių
duomenų ataskaita
Patobulinta ir 2022 m.
sporto statistinių duomenų
rinkimui parengta sporto
statistinių duomenų rinkimo
sistema

Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyrius
Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyrius
Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyrius
Sporto paslaugų
skyrius
Druskininkų sporto
paslaugų skyrius,
Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyrius

14. Parengti visą reikiamą
dokumentaciją LSC sporto
komplekso „Druskininkai“
privažiavimo kelio perdavimui
Druskininkų savivaldybei

Druskininkų savivaldybei
perduotas LSC sporto
komplekso „Druskininkai“
privažiavimo kelias

15. Teikti neatlygintinai sporto
paslaugas sporto federacijų
įvairių amžiaus grupių
sportininkams

1. Pasirašytos naudojimosi
sporto infrastruktūra
paslaugos teikimo sutartys
su ne mažiau nei 10
olimpinių sporto šakų
federacijomis;
2. Laiku ir kokybiškai
paruoštos sporto
infrastruktūros sportininkų
rengimui;
3. Patenkinti visi federacijų
poreikiai teikiant
kokybiškas paslaugas
(nusiskundimų negauta)

Sporto paslaugų
skyrius,
Druskininkų sporto
paslaugų skyrius

I-IV

40,0

IV

35,0

III

10,0

IV

5,0

I-IV

2785,0
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16. Suprojektuoti ir įrengti
sporto inventoriaus sandėlį
LSC sporto komplekse
„Druskininkai“

Įrengtas sporto inventoriaus
sandėlis

Druskininkų sporto
paslaugų skyrius

III

13,0

17. Pagerinti LSC sporto
komplekso „Druskininkai“
sporto salių apšvietimą siekiant
kokybės ir ekonominio
naudingumo

Pakeisti apšvietimo
šviestuvai į elektrą taupantį
LED apšvietimą (pagal
atskirų sporto šakų
reikalavimus pasiektos
rekiamos Liux normos)

Druskininkų sporto
paslaugų skyrius

IV

30,0

18. Pagal šiuolaikinius
reikalvimus elektifikuoti LSC
sporto komplekso
„Druskininkai“ sporto salės

Įrengtos 150 A trifazės
rozetės sporto salėse

Druskininkų sporto
paslaugų skyrius

II

12,0

Sporto paslaugų
skyrius,
Druskininkų sporto
paslaugų skyrius

IV

5,0

III

10,0

Atlikta sporto šakų
federacijų apklausa ir
įvertintas federacijų
naudojimosi LSC valdoma
19. Nustatyti LSC
sporto ir gyvenamąją
(neatlygintinai) teikiamų sporto
infrastruktūra poreikis.
paslaugų poreikį 2023 metams
Sudarytas sporto ir
gyvenamosios
infrastruktūros užimtumo
grafikas 2023 m.
20. Pakeisti Nekilnojamojo
turto registre pastato, esančio J.
I. Kraševskio g. 4, Vilnius,
paskirtį

1. Parengti visi reikiami
dokumentai pastato
paskirties keitimui;
Sporto paslaugų
2. Užregistruota
skyrius
Nekilnojamojo turto registre
nauja pastato paskirtis

Viso:

4260,0
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1. Teikti mokamas asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
sportuojantiems asmenims,
kurių sveikatos tikrinimas
asmens sveikatos priežiūros
įstaigose neapmokamas
valstybės biudžeto lėšomis

Administruoti
sporto bazes bei
teikti
specializuotas
asmens sveikatos
priežiūros
paslaugas
(Lietuvos sporto
centras)
(finansavimo
šaltinis 1.4.1.1.1.)

Suteiktų mokamų asmens
sveikatos priežiūros
paslaugų skaičius – 200
asmenų

SMD sporto
medicinos skyriai

I-IV

50,0

II

9,0

I-IV

40,0

2. Parengti LSC teikiamų
paslaugų įkainių pakeitimą

Pakeisti LSC teikiamų
paslaugų įkainiai

Direktoriaus
pavaduotojas,
Finansų teisės ir
personalo valdymo
skyrius

3. Administruojamų sporto
bazių teikiamų paslaugų,
sporto medicinos teikiamų
paslaugų, administravimui ir
medicininių paslaugų teikimui
užtikrinti gaunamų paslaugų ir
įsigytų prekių apskaitą ir
kontrolę

Apskaitytos ir deklaruotos
suteiktos ir gautos
paslaugos, įsigytos prekės,
atlikta jų kontrolė.

Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyrius

4. Rengti LSC atlygintinų
paslaugų teikimo sutartis

Parengtos ir sudarytos
sutartys – 200

Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyrius,
Sporto paslaugų
skyrius
Druskininkų sporto
paslaugų skyrius

5. Administruoti LSC
personalą, apskaityti ir
deklaruoti darbo užmokestį ir
su darbo santykiais susijusias
išmokas

Laiku išmokėtas darbo
užmokestis darbuotojams,
sumokėti ir deklaruoti
mokesčiai, sutvarkytos
asmens bylos
Sudarytas sporto ir
gyvenamosios
infrastruktūros užimtumo
grafikas 2023 m.

6. Nustatyti LSC (atlygintinai)
teikiamų sporto paslaugų
poreikį 2023 metams

Finansų, teisės ir
personalo valdymo
skyrius
Sporto paslaugų
skyrius,
Druskininkų sporto
paslaugų skyrius

I-IV

I-IV

IV

20,0

30,0

5,0

7

7. Parengti LSC sporto
komplekso „Druskininkai“
apželdinimo projektą
8. LSC sporto komplekse
„Druskininkai“ atlygintinai
teikiant sporto ir kt. paslaugas
siekti ekonominio efektyvumo
9. LSC sporto bazėse (išskyrus
sporto kompleksą
„Druskininkai“) atlygintinai
teikiant sporto ir kt. paslaugas
siekti ekonominio efektyvumo

Parengtas ir įgyvendintas
projektas

Druskininkų sporto
paslaugų skyrius

II

20,0

Teikiant paslaugas pajamas
padidinti 90 proc. (lyginant
su 2021 m.)

Druskininkų sporto
paslaugų skyrius

I-IV

300,0

Teikiant paslaugas pajamas
padidinti 10 proc. (lyginant
su 2021 m.)

Sporto paslaugų
skyrius

I-IV

980,0

10. Įrengti keturių teniso kortų
dirbtinę dangą Ozo sporto
bazėje

Įrengta dirbtinė danga ir
pradėti eksploatuoti teniso
kortai LSC Ozo sporto
bazėje

Sporto paslaugų
skyrius

III

150,0

11. Pristatyti LSC sporto
kompleksą „Druskininkai“
Lietuvos ir užsienio atskirų
sporto šakų federacijoms ir
sporto visuomenei (media,
lankstinukai, soc. Erdvė)

Parengtas marketinginis
paketas pristatantis
Druskininkų sporto bazę ir
gyvenamąją infrastruktūrą
bei jos galimybes

Druskininkų sporto
paslaugų skyrius

III

40,0

12. Gerinti LSC sporto
infrastruktūrą

Druskininkų sporto
Įsigytas sporto inventorius ir
paslaugų skyrius,
atliktas einamasis LSC
Sporto paslaugų
sporto bazių remontas
skyrius

II-IV

138,0

Viso:
Iš viso:
Paaiškinimai:
LSC – Lietuvos sporto centras;
SMD – LSC Sporto medicinos departamentas;
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 sporto kompleksas „Druskininkai“ – 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.;
LSC „Žvėryno“ stadionas – LSC sporto bazė, esanti adresu Kraševskio g. 2, Vilniuje.

1782,0
6467,0

