
Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras 

Direktorius Tolvydas Skalikas 

 

Einamųjų metų užduotys 
 

Einamųjų metų užduotys Siektini rezultatai 

Nustatyti rezultatų vertinimo 

rodikliai (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti 

rodikliai, kuriais 

vadovaudamasis tiesioginis 

darbuotojo vadovas/į pareigas 

priimantis ar jo įgaliotas 

asmuo vertina, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

2.1. Bendradarbiavimo su 

socialiniais ir verlso partneriais 

stiprinimas. Dalyvavimas 

projektinėje veikloje.  

2.1.1. Bendradarbiavimo su 

Šiaulių m. švietimo 

įstaigomis plėtojimas.  

2.1.2. Bendradarbiavimas 

su rėmėjais. 

2.1.3. Sporto rėmimo fondo 

projektų įgyvendinimas. 

2.1.4. Bendradarbiavimas 

su Sporto gimnazija 

2.1.1. 1. Įgyvendintos  

bendradarbiavimo sutartys su  

švietimo įstaigomis (ne mažiau 

14 sutarčių) supažindinant 

vaikus su lengvąja atletika. 

 2.1.2.1 Verslo įmonių indėlis 

įstaigos veiklai stiprinti (gauta 

finansinė parama ne mažiau 

6000 Eur.) 

2.1.3.1.Pateiktos 2 paraiškas 

Nacionalinei sporto agentūrai, 

fizinio aktyvumo renginių 

organizavimui ir inventoriaus 

įsigijimui. Gautas finansavimas. 

Duomenys pateikti sporto 

skyriui (IV ketvirtis).  

2.1.4.1. Pakviesti ne mažiau 1 – 

2 neįgalieji sportininkai 

dalyvauti atrankoje į Sporto 

gimanziją. Duomenys pateikti 

sporto skyriui (II ketvirtis). 

2.2. Sporto bazės panaudojimo 

efektyvumo didinimas. 

2.2.1. Lengvosios atletikos 

maniežo prieinamumo 

didinimas, veiklos 

efektyvumo gerinimas. 

2.2.1.1. Padidinti lankytojų 

skaičių savaitgaliais lyginant su 

2022 metais (ne mažiau 21500 

apsilankymų)  

2.2.1.2. Pasirašytos ne mažiau 6 

sutartys su sporto 

organizacijoimis dėl maniežo 

nuomos savaitgaliais. 

Duomenys pateikti sporto 

skyriui (IV ketvirtis). 

2.3. Tarptautinių, šalies, miesto 

varžybų organizavimo tobulinimas.  

2.3.1. Padidinti šalies, 

tarptautinių ir miesto 

renginių, dalyvių skaičių, 

gerinti renginių viešinimą. 

2.3.1.1. Įvykdytas Baltijos šalių 

jaunių čempionatas, Lietuvos 

jaunių čempionatas, Lietuvos 

daugiakovių jaunių, jaunimo, 

suagusių čempionatai. 

Duomenys pateikti sporto 

skyriui (IV ketvirtis).  

2.3.1.2. Pateiktas renginių 

viešinimo planas sporto skyriui  

(I ketvirtis). 



2.4. Aukšto meistriškumo 

sportininkumo rengimo sąlygų 

gerinimas 

2.4.1. Sudaryti sutartis su 

sporto federacijomis. 

2.4.2.  Plėsti sporto 

medicinos paslaugas. 

2.4.3. Pagerinti įstaigos 

finansinių išteklių 

panaudojimą mokomąjam 

sportiniam darbui. 

2.4.1.1. Sudarytos 

bendradarbiavimo sutartys su 

Lengvosios atletikos, Neįgaliųjų 

ir Šiuoalikinės penkiakvės 

federacijomis. 

Duomenys pateikti sporto 

skyriui (I ketvirtis) 

2.4.2.2. Padidintas aukšto 

meistriškumo sportininkams 

teikiamų medicinos paslaugų 

skaičius (ne mažiau 3000 kartų)  

IV ketvirtis.  

2.4.3.3. Padidintas finansavimas 

sportiniam mokomąjam darbui 

(ne mažiau 37 000 Eur.) 

Duomenys pateikti sporto 

skyriui (IV ketvirtis). 

2.5. Neįgaliųjų sporto plėtra. 

Gyventojų fizinio aktyvumo 

plėtojimas 

2.5.2. Gyventojų skatinimas 

dalyvauti fiznio aktyvumo 

veiklose 

2.5.3. Neformaliojo 

švietimo programų 

įgyvendinimas 

2.5.2.1. Įgyvendinta įstaigos 

parengta gyventojų fizinio 

aktyvumo programa. 

I ketvirtis – Sporto skyriui 

pateikta derinimui programa. 

IV ketvirtis – Sporto skyriui 

pateikta ataskaita už įgyvendintą 

programą. 

2.5.2.2. Įvykdytos Lietuvos 

moksleivių mokyklų žaidynės 

Šiaulių mieste ir suorganizuotas 

Šiaulių miesto moksleivių  

atstovavimas finalinėse 

varžybose. 

Duomenys pateikti Sporto 

skyriui (IV ketrvirtis). 

2.5.3.1 Parengtos ir 

įgyvendintos ne mažiau 2-3 

programos neformaliojo 

švietimo. Suformuotos ne 

mažiau 4 neformaliojo švietimo 

grupės (I-IV katvirtis) 

2.6. Įstaigos darbo organizavimo 

tobulinimas 

2.6.1. Įgyvendinti Lietuvos 

Švietimo, mokslo ir sporto 

ministro patvirtintas 

Savivaldybių biudžetų 

lėšomis finansuojamų 

sportininkų rengimo įstaigų 

ir organizacijų veiklos 

reglamentavimo 

rekomendacijas (LR Sporto 

įstatymas 21str. 3 punktas) 

2.6.2. Kokybės vadybos 

sistemos įdiegimas 

2.5.2.1. Bendradarbiaujant su 

Šiaulių savivaldybės 

administracijos Sporto skyriumi, 

įvykdyti parengiamieji darbai 

įgyvendinant rekomendacijas. 

III-IV katvirtis. 

2.6.2.1. Įstaigoje įdiegtas 

kokybės vadybos standartą ISO 

9001 (III ketvirtis.). 

 

 


