
 

 1 

 
 
 

 
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  

LIETUVOS OLIMPINIO SPORTO CENTRO 2019 METŲ 
VEIKLOS PLANAS 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Kūno kultūros ir sporto departamentas) Lietuvos 
olimpinio sporto centro (toliau – LOSC) veiklos tikslai: 

 1. Sudaryti sąlygas Kūno kultūros ir sporto departamento pripažintoms nacionalinėms sporto šakų federacijoms (toliau – federacijoms) 
(prioritetas 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 LOSC valdoma sporto 
infrastruktūra ir šioje infrastruktūroje esančiu inventoriumi bei atlygintinai – gyvenamosios paskirties infrastruktūra; 

2. Sudaryti sąlygas federacijoms (prioritetas olimpinių sporto šakų (ypač strateginių) federacijoms) atlygintinai naudotis LOSC valdoma 
sporto ir gyvenamosios paskirties infrastruktūra ir šioje infrastruktūroje esančiu inventoriumi kūno kultūros ir sporto renginių organizavimo 
tikslais; 

3. Laisvu metu (jeigu tuo metu nėra poreikio įgyvendinti 1 ir 2 tikslo) sudaryti sąlygas atlygintinai naudotis LOSC valdoma sporto ir 
gyvenamosios paskirties infrastruktūra bei šioje infrastruktūroje esančiu inventoriumi kitais visuomenei naudingos veiklos tikslais ir (ar) 
kitiems asmenims, nei nurodyta pirmame ir antrame tiksle, pirmenybę teikiant (prioriteto mažėjimo tvarka) sportininkų rengimui, kūno kultūros 
ir sporto renginių organizavimui, statutinių valstybės tarnautojų ar karių specialiajam fiziniam rengimui, švietimo, kultūros ar sveikatos 
priežiūros renginių organizavimui, kūno kultūros pratybų vykdymui. 
 

Priemonės 
kodas Priemonė  Veiksmas  Rezultatas  Vykdytojai  Termi- 

nas  

Asign 
tūkst. 
eurų 

01-03 Uždavinys: Atnaujinti sporto infrastruktūrą 

01-03-04  

Atnaujinti Kūno 
kultūros ir sporto 
departamento 
Lietuvos 
olimpinio sporto 
centro bazes  

 

1. Atlikti LOSC lengvosios 
atletikos maniežo kapitalinį 
remontą 

Atliktas LOSC lengvosios 
atletikos maniežo kapitalinis 
remontas (I etapas) 

Direktoriaus 
pavaduotojas  
E. Balčiūnas 

III 548,0 

2. Pradėti tvarkyti LOSC Trakų 
sporto bazės krantinę ir 
rekonstruoti elingą 

Sutvarkyta krantinė ir 
rekonstruotas elingas (I 
etapas 

Sporto paslaugų 
skyriaus vedėjas 
E. Zvilna 

IV 394,0 

Viso priemonei 
 942,0 

PAKEISTA 
Lietuvos olimpinio sporto centro 
direktoriaus 
2019 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 56  

PATVIRTINTA 
Lietuvos olimpinio sporto centro 
direktoriaus 
2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 25  
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01-04 Uždavinys: Sudaryti sąlygas sporto organizacijoms rengti aukšto meistriškumo sportininkus 

01-04-02 

 
Administruoti 
sporto bazes, 
skirtas aukšto 
sportinio 
meistriškumo 
sportininkams 
rengti 

1. Parengti LOSC nuostatų 
pakeitimo projektą 
 

Parengtas LOSC nuostatų 
projektas Direktorius  

L. Tubelis II 3,0 

2. Parengti ir pateikti Sporto 
rėmimo fondui paraiškas dėl 
projektų finansavimo 

Pateiktos 2 paraiškos Sporto 
rėmimo fondui 

Direktoriaus 
pavaduotojas  
E. Balčiūnas  

I, IV 4,0 

3. Teikti neatlygintinai sporto 
paslaugas federacijų įvairių 
amžiaus grupių sportininkams 

Patenkinti visi federacijų 
poreikiai teikiant 
kokybiškas paslaugas 
(negauta nusiskundimų) 

Direktoriaus 
pavaduotojas  
E. Balčiūnas,  Sporto 
paslaugų skyriaus 
vedėjas 
E. Zvilna 

I-IV 1533,0 

4. Atlikti analizę dėl LOSC 
sporto ir gyvenamosios 
infrastruktūros užimtumo 

Parengta sporto ir 
gyvenamosios 
infrastruktūros užimtumo 
analizė (ataskaita) 

Vyriausiasis 
specialistas  
R. Mėlinis 

IV 3,0 

5. Nustatyti LOSC 
neatlygintinai teikiamų sporto 
paslaugų poreikį 2020 metams 

Sudaryti preliminarūs sporto 
bazių užimtumo grafikai 

Vyriausiasis 
specialistas  
R. Mėlinis 

IV 3,0 

6. Parengti (sudaryti sutartis su 
komunalinių ir kt. paslaugų 
tiekėjais, parengti veiklą 
reglamentuojančias tvarkas ir 
taisykles bei kt.) Druskininkų 
sporto bazės dalį (sporto salės, 
apgyvendinimo patalpos, 
baseinas, dvikovės sporto šakų 
salė, treniruoklių salė, 
maitinimo blokas) paslaugų 
teikimui. 

Sporto paslaugų teikimui 
parengta Druskininkų sporto 
bazės dalis 

Direktorius  
L. Tubelis II 53,0 

7. Parengti Druskininkų sporto 
bazės darbuotojų pareigybių 
sąrašą ir pareigybių aprašymus  

Parengtas ir patvirtintas 
naujas LOSC etatų sąrašas ir 
pareigybių aprašymai 

Direktorius  
L. Tubelis, 
Vyriausioji specialistė 
personalui  
O. Vežbavičienė 

II 8,0 
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8. Parengti Druskininkų sporto 
bazės teikiamų paslaugų 
įkainius 

Parengti ir patvirtinti 
įkainiai 

Direktoriaus 
pavaduotojas  
E. Balčiūnas, Finansų, 
teisės ir personalo 
valdymo skyriaus 
vedėja G. Daujotienė 

II 6,0 

9. Perimti likviduojamos 
įstaigos Sportininkų rengimo 
centras Druskininkuose turtą 

Teisės aktų nustatyta tvarka 
perimtas turtas 

Finansų, teisės ir 
personalo valdymo 
skyriaus vedėja G. 
Daujotienė 

I 2,0 

10. Įrengti Druskininkų sporto 
bazės apgyvendinimui skirtas 
patalpas ir parengti 
eksploatacijai (paslaugų 
teikimui) 

Įrengtos ir paslaugų 
teikimui parengtos patalpos 

Sporto paslaugų 
skyriaus vedėjas 
Julius Matulevičius, 
vyriausioji specialistė 
Danguolė Šlikienė 

II 190,0 

11. Įrengti Druskininkų sporto 
bazės maitinimo bloką ir 
parengti eksploatacijai 
(paslaugų teikimui) 

Įrengtas ir paslaugų teikimui 
parengtas maitinimo blokas 

Sporto paslaugų 
skyriaus vedėjo 
pavaduotojas Julius 
Matulevičius,  
vyriausioji specialistė 
Danguolė Šlikienė 

III 70,0 

12. Įrengti Druskininkų sporto 
bazės stadiono potribūnines 
patalpas ir parengti patalpas 
eksploatacijai (paslaugų 
teikimui) 

Įrengtos ir paslaugų 
teikimui parengtos patalpos 

Sporto paslaugų 
skyriaus vedėjo 
pavaduotojas Julius 
Matulevičius, 
vyriausioji specialistė 
Danguolė Šlikienė 

IV 120,0 

13. Peržiūrėti ir pakoreguoti 
LOSC teikiamų paslaugų 
įkainius 

Parengtas ir pasirašytas 
LOSC direktoriaus 
įsakymas dėl LOSC įkainių 
pakeitimo 

Finansų, teisės ir 
personalo valdymo 
skyriaus vedėja G. 
Daujotienė 

II 2,0 

14. Įrengti dirbtinos dangos 
aikštelę LOSC Trakų sporto 
bazėje 

Įrengta LOSC Trakų sporto 
bazėje   aikštelė 

Sporto paslaugų 
skyriaus vedėjas 
E. Zvilna 

II 9,0 

15. Atnaujinti elektros 
instaliaciją LOSC šaudykloje 

Atnaujinta  LOSC 
šaudykloje elektros 
instaliacija 

Sporto paslaugų 
skyriaus vedėjas 
E. Zvilna 

III 25,0 
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16. Modernizuoti LOSC 
stadiono “Vingis” virštribūninę 
stoginę 

Modernizuota  LOSC 
stadiono “Vingis” stoginė 

Sporto paslaugų 
skyriaus vedėjas 
E. Zvilna 

II 9,0 

17. Atlikti dalies 
apgyvendinimui skirtos 
infrastruktūros remontą LOSC 
Ozo sporto bazėje 

LOSC Ozo sporto bazėje 
atliktas 7 kambarių su 
koridoriumi ir pagalbinėmis 
patalpomis remontas 

Sporto paslaugų 
skyriaus vedėjo 
pavaduotojas  
G. Petrauskas 
 

III 30,0 

18. Įsigyti sporto inventorių ir 
kitą ilgalaikį turtą LOSC sporto 
bazėse 

Įsigytas turtas (42 vnt.) Direktoriaus 
pavaduotojas  
E. Balčiūnas, Sporto 
paslaugų skyriaus 
vedėjas 
E. Zvilna, vyriausiasis 
specialistas  
R. Mėlinis 

IV 260,0 

Viso priemonei 2330,0 
01-04 Uždavinys: Sudaryti sąlygas sporto organizacijoms rengti aukšto meistriškumo sportininkus 

01-04-03  

Teikti sporto 
paslaugas Kūno 
kultūros ir sporto 
departamento 
Lietuvos 
olimpinio sporto 
centro bazėse 
(biudžetinių 
įstaigų pajamų 
įmokos) 

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

Suteiktos kokybiškos 
paslaugos (negauta 
nusiskundimų) 

Direktoriaus 
pavaduotojas  
E. Balčiūnas,  Sporto 
paslaugų skyriaus 
vedėjas 
E. Zvilna 

I-IV 1268,0 

2. Nustatyti atlygintinai 
teikiamų sporto, 
apgyvendinimo ir maitinimo 
paslaugų poreikį 2020 metams 

Sudaryti preliminarūs sporto 
bazių užimtumo grafikai Vyriausiasis 

specialistas  
R. Mėlinis 

IV 1,0 

3. Sukurti ir pradėti naudoti 
LOSC teniso kortų elektroninę 
registravimo (užsakymo) 
sistemą 

Sukurta ir pradėta naudoti  
LOSC teniso kortų 
elektroninė registravimo 
(užsakymo) sistema 

Vyriausioji specialistė  
V. Jarmalaitė II 3,0 

4. Pradėti  LOSC Ozo sporto 
bazėje naujos automobilių 
stovėjimo aikštelės įrengimo 
darbus 

Įvykdytas automobilių 
stovėjimo aikštelės įrengimo 
I etapas 

Sporto paslaugų 
skyriaus vedėjo 
pavaduotojas  
G. Petrauskas 

III 180,5 
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Paaiškinimai: 
LOSC Ozo sporto bazė – LOSC sporto bazė, esanti adresu Ozo g. 39B, Vilniuje; 
LOSC šaudykla – LOSC sporto bazė (stendinio šaudymo šaudykla), esanti adresu S. Batoro g. 90A, Vilniuje; 
LOSC lengvosios atletikos maniežas – LOSC sporto bazė, esanti adresu Žemaitės g. 6, Vilniuje; 
LOSC Trakų sporto bazė – LOSC sporto bazė, esanti adresu Karaimų g. 73, Trakuose; 
LOSC stadionas “Vingis” – LOSC sporto bazė, esanti adresu M. K. Čiurlionio g. 112, Vilniuje; 
LOSC teniso kortai – LOSC sporto bazė esanti adresu M. K. Čiurlionio g. 112, Vilniuje; 
Druskininkų sporto bazė – numatoma perduoti LOSC sporto bazė, esanti adresu M. K. Čiurlionio g. 115A, Druskininkuose. 

5. Įsigyti sporto inventorių, 
kompiuterinę ir programinę 
įrangą bei kitą ilgalaikį turtą 
LOSC sporto bazėse 

Įsigytas turtas (73 vnt.) Sporto paslaugų 
skyriaus vedėjas 
E. Zvilna, 
 Sporto paslaugų 
skyriaus vedėjo 
pavaduotojas  
G. Petrauskas 

IV 34,5 

Viso priemonei 1487,0 
Iš viso 4759,0 


