
Sporto rėmimo fondo projekto reikšmė,

atliepiant regionų sporto politikos aktualijas

Prof. Dr. Vilma ČINGIENĖ

Lyderystės ir strateginio valdymo institutas, 

Viešojo valdymo ir verslo fakultetas(MRU)

Baigiamasis projekto renginys

Sporto ir fizinio aktyvumo indėlis į regioninę plėtrą 

2021 m. liepos 1 d. Vilnius



Kodėl svarbu diskutuoti apie 

ES sporto ir fizinio aktyvumo politiką?

***********************

Kaip suprantame ES sporto ir fizinio aktyvumo vystymo 
raidą ir kiek tai svarbu 

Lietuvai dabar ir ateityje?

***********************

Kaip matome miesto, rajono, regiono, Lietuvos sporto ir 
fizinio aktyvumo vystymo(-si) perspektyvą Europoje? 



Sporto rėmimo fondo finansuojamas projektas
„Lietuvos savivaldybių viešųjų sporto paslaugų teikėjų 

kompetencijų ugdymas“

• Projekto tikslas – suteikti reikalingų žinių ir tobulinti būtinuosius įgūdžius viešųjų sporto paslaugų

teikėjams, stiprinant institucinius gebėjimus ir kuriant pridėtines sporto vertes šalies

gyventojams.

• Projekto partneris - Lietuvos savivaldybių asociacija

• Projekto tikslinės grupės:

• savivaldybių sporto skyrių darbuotojai ir

• sportininkų ugdymo centrų administracijos darbuotojai.

• Įgyvendinti 3 projekto etapai
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Projekto vykdymo turinys ir rezultatai

I etapas: mokymų organizavimas 

II etapas: vizitai į savivaldybes

III etapas: pasiūlymų pateikimas

117 dalyviai; sklaida, atgalinis ryšys

Partnerystės tyrimas;
6 savivaldybės; 4 diskusijų temos

Komunikacija, sklaida, tolesni veiksmai



Pasiūlymai: Sporto ir fizinio aktyvumo indėlis į regioninę plėtrą

1. Dalyvauti regionų vystymo procese, siekiant išnaudoti sporto ir fizinio

aktyvumo galimybes kaip priemones tvariam bendruomenių kūrimui,

sprendžiant visuomenės sveikatingumo, psichologinės sveikatos, socialinės

atskirties, įtraukimo į neformalų ugdymą ir kt. klausimus

2. Organizuoti nuolatines tarpsektorines ir tarpinstitucines konsultacijas ir

mokymus apie sporto ir fizinio aktyvumo indėlį į regioninę plėtrą

3. Puoselėti atsakingą viešos ir privačios partnerystės vystymą teikiant sporto ir

fizinio aktyvumo paslaugas regione

4. Stimuliuoti/raginti gerojo valdymo principų diegimą savivaldos viešųjų sporto

paslaugų teikėjų praktikoje, siekiant veiklos ekonomiškumo, efektyvumo ir

produktyvumo



Pasiūlymai: Sporto ir fizinio aktyvumo indėlis į regioninę plėtrą

5. Numatyti aiškias gaires dėl regionų fizinio aktyvumo skatinimo programų ir

aukšto meistriškumo sporto vystymo

6. Skatinti regiono gyventojų fizinį aktyvumą, sprendžiant jų kokybiško laisvalaikio

praleidimo, tinkamos sporto infrastruktūros sukūrimo ir prieinamumo, kvalifikuotų

specialistų darbo sąlygų sukūrimo ir kt. aktualius klausimus

7. Pateikti skirtingus sporto centrų vystymo modelius regionams, siekiant

optimalaus organizacijų veiksmingumo ir dalinimosi gerąja veiklos patirtimi

8. Užtikrinti nuolatinę informacijos sklaidą apie sporto ir fizinio aktyvumo indėlį ir

galimybes į regionų plėtrą
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