2021–2030 M. SPORTO PLĖTROS PROGRAMA
Plėtros programos valdytojas - Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
I DALIS
PLĖTROS PROGRAMOS PASKIRTIS
Valstybės veiklos sritis – sportas.
Strateginis tikslas – 4*. Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą.
Siekiami rodikliai:
2.1.1. Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie kasdien, ne pamokų metu sportuoja apie 60 min., ir ilgiau, dalis (proc.) - reikšmė 2016 m. - 9,7, siektina reikšmė 2025 m. - 15, 2030
m. - 20.
4.4.1. Olimpinėse žaidynėse, olimpinių sporto šakų pasaulio ir Europos suaugusiųjų čempionatuose iškovotų medalių skaičius olimpinėse rungtyse (reikšmė 2018 m. – 14;
siektina reikšmė 2025 m. – 14 ; 2030 m. – 17)
4.4.2. Paralimpinėse ir Kurčiųjų žaidynėse, pasaulio ir Europos neįgaliųjų čempionatuose iškovotų medalių skaičius (reikšmė 2018 m. – 14; siektina reikšmė 2025 m. – 15;
2030 m. – 17)
Į programą įtraukti uždaviniai, kurie Nacionalinės pažangos programos projekte pavesti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir atitinka sporto valdymo sritį.

NPP uždavinys:
2.11. Skatinti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklas ir stiprinti psichologinį (emocinį) visuomenės atsparumą.
Rodikliai:
Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie kasdien, ne pamokų metu sportuoja apie 60 min., ir ilgiau, dalis (proc.) - reikšmė 2016 m. - 9,7, siektina reikšmė 2025 m. - 15, 2030
m. - 20.
Fizinio aktyvumo rodiklių nustatymas: vaikams (5-17 m.) 60 minučių kasdien labai aktyvios ar aktyvios fizinės veiklos suaugusiems (18 - 64 m.) - 150 minučių per
savaitę fizinio aktyvumo veiklos; suaugusiems (65+ m.) 150 minučių per savaitę fizinio aktyvumo veiklos, ne mažiau kaip tris kartu sper savaitę treniruoti judesių
koordinaciją bei pusiausvyrą, griuvimų (kaulų lūžių) profilaktinkai.
Higienos institutas kas keturis metus tiria mokyklinio amžiaus vaikų, kurie kasdien sportuoja apie 60 minučių rodiklius. Tyrimo tikslas išsiaikinti sportuojančių vaikų
kiekybinius pokyčius ir įvertinti tendencijas. 2016 m. mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimo duomenų bazę sudarė apie 39 tūkst. respondentų užpildytos
anketos, kurių duomenis Higienos institutui perdavė apklausas vykdę savivaldybes aptarnaujantys visuomenės sveikatos biurai. Informaciją pateikė 60 savivaldybių
pagal standartizuotą apklausos anketą. Tyrimai įtvirtina periodinę gyvensenos pokyčių stebėseną.

1 Problema
Per maža vaikų, dalyvavusių fizinį aktyvumą skatinančiose veiklose dalis.
Spręstinos problemos priežastys

1

2
Neišnaudotos masinių renginių, festivalių galimybės skatinant fizinį aktyvumą, bendruomeniškumo stoka, neišnaudotos visų amžiaus grupių sveikatinimo
galimybės, skiriamas dėmesys tik tam tikrai amžiaus grupei. (Priemonė - Fizinio aktyvumo skatinimas).
2. Skurdi fizinio aktyvumo infrastruktūra, neišnaudotos galimybės (parkų, pasivaikščiojimo, dviračių takų įrengimas ir kt.) neadaptuota infrastruktūra
neįgaliesiems, kaimo vietovių vaikai turi ribotas galimybes dalyvauti popamokinėje veikloje (trūksta fizinio aktyvumo paslaugų pasiūlos, inventoriaus,
vežiojimo, susisiekimo gaimybių). (Priemonė - Sporto paskirties statinių priežiūra ir remontas.)
3. Nėra aiškiai deleguotų funkcijų ir atsakomybės už išsikeltų tikslų įgyvendinimą sporto ir fizinio aktyvumo srityse, trūksta tarpinstitucinio veiksmų darnumo,
ugdymo per sportą. (Priemonė - Tarpinstitucinio veiksmų darnumo užtirinimas siekiant plėtoti fizinį aktyvumą).
4. Neatnaujintas fizinio ugdymo turinys ir tikslai, nesukurtas fizinio raštingumo modelis visoms amžiaus grupėms (nuo kūdikio iki senjoro), nepakankama
fizinio aktyvumo specialistų kvalifikacija ir trūksta specilizacijos, švietimo fizinio aktyvumo tema. (Priemonė - Tarpinstitucinio veiksmų darnumo užtirinimas
1.

siekiant plėtoti fizinį aktyvumą).

Nuolat augantis mokinių fizinis pasyvumas (2016 metais Higienos instituto atlikto tyrimo duomenys parodė, kad fiziškai aktyvūs po pamokų (ne mažiau 60
minučių kasdien) yra 9,7 proc.). (Priemonė - Fizinio aktyvumo skatinimas).
6. Vaikų turinčių antsvorio problemą procento nuolatinis augimas (Lietuvoje 21 proc. vaikų turi antsvorio (įskaitant ir nutukimą)). (Priemonė - Fizinio
aktyvumo skatinimas).
7. Mokinių fizinių ypatybių lygio blogėjimas (Lietuvos sporto universiteto mokslininkų atlikti tyrimai parodė, kad per pastaruosius 20 metų blogėjo Lietuvos
mokinių beveik visų fizinių ypatybių lygis. Rezultatai įspėja apie ateityje padidėsiantį kiekį asmenų, sergančių širdies–kraujagyslių ligomis, nuo kurių
mirštamumas ir šiuo metu yra didžiausias, o tuo pačiu ir apie didėsiančią ekonominę naštą valstybei); (Priemonė - Fizinio aktyvumo skatinimas).
8. Nerenkama, nesisteminama fizinio aktyvumo statistika. (Priemonė – Sporto registro diegimas)
5.

NPP uždavinys:
Per maža suaugusiųjų fizinį aktyumą skatinančiose veiklose dalis.

Rodikliai: SAM NPP dalis
NPP uždavinys:
4.4.Siekti gausinti aukščiausius Lietuvos sporto pasiekimus.

Rodikliai:
Olimpinėse žaidynėse, olimpinių sporto šakų pasaulio ir Europos suaugusiųjų čempionatuose iškovotų medalių skaičius olimpinėse rungtyse (reikšmė 2018
m. – 14; siektina reikšmė 2025 m. – 14 ; 2030 m. – 17)
Paralimpinėse ir Kurčiųjų žaidynėse, pasaulio ir Europos neįgaliųjų čempionatuose iškovotų medalių skaičius (reikšmė 2018 m. – 14; siektina reikšmė 2025
m. – 15; 2030 m. – 17)

3
Rodiklis atspindi sporto šakų federacijų, negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų pasiekimus Olimpinėse,
paralimpinėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, Kurčiųjų žaidynėse, jų kiekybinę, o tuo pačiu ir kokybinę išraišką. Finansavimo ir medalių statistinių rodiklių
santykis atspindi aukšto meistriškumo sistemos ir finansavimo efektyvumą.
Problema: Sporto sistema neužtikrina aukščiausių sporto pasiekimų stiprinančių pilietinį tapatumą

Spręstinos problemos priežastys:
1. Neveiksni aukšto meistriškumo sportininko auginimo sistema.
1.1. Nesuderinti sportininkus rengiančių institucijų uždaviniai ir atsakomybės. (Priemonė - Nacionalinių sporto federacijų, negalią turinčių asmenų sporto
judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimas ir kontrolė).

1.2. Nesudaromi sportininkų rengime dalyvaujančių šalių - valstybės, savivaldybių ir federacijų ilgamečiai planai (3-8 metų), veikia sportinių rezultatų
forsavimą skatinanti sportininkų ugdymo sistema. (Priemonė - Nacionalinių sporto federacijų, negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje
vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimas ir kontrolė).

1.3. Neįgyvendinama dvikryptės sportininko karjeros programa, ilgalaikės motyvacinės sistemos stoka, neteikiama pagalba sportininkams kritiniais sporto
karjeros atvejais. (Priemonė - Dvikryptės sportininkų karjeros konsultavimo sistemos intergracija į aukšto meistriškumo sportą).
1.4. Neveiksnus valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ir atsiskaitymo už veiklos rezultatą kontrolės mechanizmas, išbarstytos lėšos, finansuojant didelį
skaičių sporto šakų. (Priemonė - Nacionalinių sporto federacijų, negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų
aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimas ir kontrolė).

1.5. Nevykdomas sportui gabių vaikų, jaunių ir jaunimo identifikavimas bei ugdymas, trūksta pilno sporto gimnazijų išnaudojimo, sporto klasių integravimo.
(Priemonė - sukurti sportininkų fizinės ir sveikatos būklės stebėsenos programa; priemonė - Gimnazijos (sporto klasių) sportininkų meistriškumo augimo stebėsena ir
sportinio ugdymo vertinimas).

1.6. Nepakankama sportininkų ugdyme dalyvaujančių organizacijų, savivaldos atstovų kompetencija. (Priemonė - Sporto specialistų skaičiaus ir kompetencijų
bei gebėjimų stiprinimas, kvalifikacijos kėlimas).

1.7. Neišnaudojamos Lietuvos sporto įvaizdžio galimybės. (Priemonė - Nacionalinių sporto federacijų, negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje
vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų, (aukšto meistriškumo) sporto šakų plėtra).

1.8. Atsitiktinis, fragmentuotas studentų sportas.
1.9. Neapibrėžtos skirtingų sporto šakų sportininkų kiekvienos amžiaus grupės rengimo užduotys ir perėjimas į kitą lygmenį.
2. Trūksta kvalifikuotų sporto specialistų.
2.1. Šiuolaikinio aukšto meistriškumo sporto reikalavimus neatitinkanti trenerių rengimo sistema, nėra sporto specialistų kompetencijų kėlimo sistemos,
trūksta trenerių asistentų neįgaliesiems, jų statusas neįteisintas. (Priemonė - Sporto specialistų skaičiaus ir kompetencijų bei gebėjimų stiprinimas, kvalifikacijos
kėlimas).

2.2. Nepakankama kitų specialistų kvalifikacija (visų amžių ir meistriškumo grupių), praktikos ir tobulėjimo stoka, taip pat ir neįgaliųjų sporte. (Priemonė Sporto specialistų skaičiaus ir kompetencijų bei gebėjimų stiprinimas, kvalifikacijos kėlimas).
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2.3. Pasenusi darbo užmokesčio mokėjimo sistema, skirtingos sąlygos ir darbo užmokestis BĮ, klubų ir federacijų treneriams. (Priemonė - Parengti
atitinkamų įstatymų pakeitimus siekiant suvienodinti specialistų atlyginimų koeficientus viešosiose įstaigose ir biudžetinėse įmonėse.)

2.4. Sukčiavimo sporte atvejai (lažybos, dopingo vartojimas, susitarimai ir kt.) (Priemonė - Sporto specialistų skaičiaus ir kompetencijų bei gebėjimų stiprinimas,
kvalifikacijos kėlimas).

2.5. Sporto mokslas neinovuoja, nepanaudojamos dirbtinio intelekto, mokslo galimybės, trūksta lyderystės. (Priemonė - Sporto medicinos, mokslo inovacijų ir
sporto paslaugų prieinamumo ir kokybės stiprinimas sportininkams).

2.6. Neužtikrintas aukšto meistriškumo sportininkų aprūpinimas kineziterapeutų, masažuotojų ir kitų sportininko rengime dalyvaujančių specialistų
paslaugomis. (Priemonė - Sporto specialistų skaičiaus ir kompetencijų bei gebėjimų stiprinimas, kvalifikacijos kėlimas).
2.7. Sportininko perėjimai iš vieno trenerio kitam – nereglamentuoti. (Priemonė - Gimnazijos (sporto klasių) sportininkų meistriškumo augimo stebėsena ir sportinio
ugdymo vertinimas).

2.8. Neišnaudota savanorystė pradiniame sportininko rengimo lygyje (treneriai - pensininkai, sporto veteranai). (Priemonė - Sporto specialistų skaičiaus ir
kompetencijų bei gebėjimų stiprinimas, kvalifikacijos kėlimas).

2.9. Primestinė sportininko paieškos pareiga pradiniame etape, neįdiegta trenerių specializacija (talentų rinkėjai, vyriausieji treneriai, ir t.t.) (Priemonė Sporto specialistų skaičiaus ir kompetencijų bei gebėjimų stiprinimas, kvalifikacijos kėlimas).

3. Nepakankamas tarptautinius reikalavimus atitinkančių sporto bazių ir treniruočių kompleksų skaičius.
3.1. Nėra regioninės, geografiškai ir demografiškai pagrįstos sporto infrastruktūros plėtros strategijos. (Priemonė - Sporto registro diegimas).
3.2. Nestrateguojamas sporto infrastruktūros gerinimas ir jau pastatytų bazių prieiga neįgaliesiems. (Priemonė - Sporto registro diegimas).
3.3. Nepamatuoti statybų planai - planavimo, projektavimo metu nepasitelkiami sporto šakos specialistai, tarptautiniai ekspertai. (Priemonė - Sporto paskirties
statinių priežiūra ir remontas).

3.4. Sporto bazės ribotai prieinamos aušto meistriškumo sportininkams, nepatogus ar netinkamas sportavimo laikas, sąlygos, trūksta paslaugų. (Priemonė Sporto medicinos, mokslo inovacijų ir sporto paslaugų prieinamumo ir kokybės stiprinimas sportininkams).

3.5. Projektų statybų tęstinumo ir užbaigtumo, kokybės stoka, neišnaudojamos galimybės rengti aukščiausio lygio pasaulinius renginius. (Priemonė - Sporto
paskirties statinių priežiūra ir remontas, priemonė- Nacionalinių sporto federacijų, negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančių
nevyriausybinių organizacijų, (aukšto meistriškumo) sporto šakų plėtra).
3.6. Trūksta sporto bazių duomenų, tyrimų ir statistikos. (Priemonė - Sporto registro diegimas).
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II DALIS
FINANSINĖS PROJEKCIJOS

NPP uždavinys

Finansinės projekcijos, tūkst. Eur 1

Finansavimo šaltiniai

1

2
NPP uždaviniui tenkanti finansinė projekcija pagal visus
finansavimo šaltinius (tūkst. Eur)

3
Nurodomi visi finansavimo šaltiniai iš kurių gali būti finansuojamos priemonės, pvz. ES fondai, kitos
tarptautinės paramos lėšos, valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetas, valstybės ar savivaldybių įmonių
lėšos, privataus sektoriaus lėšos, papildomo skolinimosi poreikis.

2.11. Skatinti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo
veiklas ir stiprinti psichologinį (emocinį)
visuomenės atsparumą.

Finansavimo šaltiniai nurodomi atskirai kiekvienam uždaviniui (konkreti kiekvieno finansavimo šaltinio
suma nenurodoma).

Vienoje eilutėje nurodomas vienas NPP uždavinys.
Plėtros programos suma iš viso (tūkst.. Eur)

4.4. Siekti gausinti aukščiausius Lietuvos sporto
pasiekimus.

NPP uždaviniui tenkanti finansinė projekcija pagal visus
finansavimo šaltinius (tūkst. Eur)

Vienoje eilutėje nurodomas vienas NPP uždavinys.

Nurodomi visi finansavimo šaltiniai iš kurių gali būti finansuojamos priemonės, pvz. ES fondai, kitos
tarptautinės paramos lėšos, valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetas, valstybės ar savivaldybių įmonių
lėšos, privataus sektoriaus lėšos, papildomo skolinimosi poreikis.
Finansavimo šaltiniai nurodomi atskirai kiekvienam uždaviniui (konkreti kiekvieno finansavimo šaltinio
suma nenurodoma).

Plėtros programos suma iš viso (tūkst.. Eur)

1

Pildoma patvirtinus 2021–2030 metų Nacionalinį pažangos planą ir iki plėtros programos teikimo Vyriausybei tvirtinti.
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III DALIS
PRIEMONIŲ RINKINYS

NPP
uždavinys,
kurį
įgyvendina
priemonė

Kiti NPP
uždaviniai

Būtinos sąlygos

1

2

3

Nurodoma planuojama priemonė, kurią
siūloma įgyvendinti siekiant panaikinti
problemos priežastį (-is) ar sumažinti
priežasties neigiamą įtaką. Priemonė – tai
intervencinė kryptis, kuri gali apimti
reguliacinius
(norminiai,
mokestiniai,
finansinės paskatos, išmokos ir pan.),
investicinius
(įskaitant
infrastruktūros
vystymą ir žmogiškuosius išteklius) ir
komunikacinius
veiksmus.
Priemonės
formuojamos remiantis problemų priežasčių
analize. Priemonės pavadinimas neturi
nustatyti konkretaus priemonės įgyvendinimo
būdo ar sprendimo, nes tai detaliau bus
nagrinėjama kitame etape, rengiant detalų
priemonės aprašymą bei vertinant priemonės
įgyvendinimo
alternatyvas.
Priemonės
išdėstomos prioriteto tvarka, t. y. nuo
svarbiausios priemonės, turinčios didžiausią
įtaką NPP uždavinio pasiekimui. Kai ta pati
priežastis aktuali keliems uždaviniams, turėtų
būti formuojama viena priemonė, kuri
sprendžia identifikuotą priežastį. Vienoje
eilutėje nurodoma viena priemonė.

Nurodomas
NPP
uždavinys,
kurį
įgyvendina
priemonė.
Jeigu
priemonė sprendžia
kelių
uždavinių
problemų priežastis,
nurodomas
tas
uždavinys,
prie
kurio įgyvendinimo
priemonė prisideda
daugiausia.

Jei
aktualu,
nurodomi
kiti
NPP uždaviniai
(šios
ir
kitų
Programų), prie
kurių
įgyvendinimo
priemonė
prisideda.

1. Nacionalinių sporto federacijų,
negalią turinčių asmenų sporto
judėjimams Lietuvoje
vadovaujančių nevyriausybinių
organizacijų aukšto meistriškumo

4.4. Siekti
gausinti
aukščiausius
Lietuvos sporto
pasiekimus.

Priemonė

2

Dalyvaujančios
institucijos

Priemonės
rezultato
rodiklio
pavadinimas2

4

5

Jei aktualu, nurodomos
būtinos
sąlygos
efektyviam priemonės
įgyvendinimui, kai jos
žinomos
Programos
rengimo metu. Būtinos
sąlygos gali kilti iš
priežasčių
analizės,
prioritetinių
veiklos
srities nuostatų ar kitų
reikalavimų
(pavyzdžiui, jei reikia
atlikti
tam
tikrus
veiksmus iki pradedant
įgyvendinti priemonę,
arba
priemonės
įgyvendinimas apribotas
tam tikrų sąlygų).

Nurodomos
kitos
ministerijos ir kiti
asignavimų
valdytojai,
kurių
dalyvavimas
yra
reikalingas
planuojant
ar
įgyvendinant
priemonę.
Privaloma įtraukti
tas
ministerijas,
kurios
nurodytos
NPP prie atitinkamo
uždavinio,
tačiau
gali būti įtraukiamos
ir
papildomos
institucijos.
Taip
pat, jei aktualu
nurodomas
priemonės
koordinatorius, jei
tai nėra plėtros
programą rengianti
ministerija.

LTOK
Koordinatorius
- LSC

Jei Plėtros programa finansuojama iš ES ar kitų tarptautinių programų lėšų, nurodomi atitinkami tai programai privalomi rezultato rodikliai.

Priemonės rezultato
rodiklio reikšmės

Priemonės papildomas
požymis: LRV ĮP, HP, NRD

Pradinė

2030 m.
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7

8

9

Nurodomas
planuojamos
įgyvendinti
priemonės
rezultato rodiklio
pavadinimas
ir
matavimo
vienetas.

Nurodoma
pradinė
priemonės
rezultato
rodiklio reikšmė
ir metai, kada ji
nustatyta.

Nurodoma
planuojama
galutinė
priemonės
rezultato
rodiklio
reikšmė
2030
metais

Nurodomas
priemonės
požymis.
Priemonės požymis gali būti: LRV
programos
įgyvendinimo
plano
priemonė, Priemonė, prisidedanti prie
darnaus
vystymosi,
inovatyvumo
(kūrybingumo) ir (ar) lygių galimybių
visiems
horizontalaus
principo
įgyvendinimo, Nacionalinę reformų
darbotvarkę įgyvendinanti priemonė.
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sporto programos įgyvendinimas
ir kontrolė.

2. Nacionalinių sporto federacijų,
negalią turinčių asmenų sporto
judėjimams Lietuvoje
vadovaujančių nevyriausybinių
organizacijų, (aukšto
meistriškumo) sporto šakų plėtra
3. Fizinio aktyvumo skatinimas.

4. Sporto specialistų skaičiaus ir
kompetencijų bei gebėjimų
stiprinimas, kvalifikacijos kėlimas.

4.4. Siekti
gausinti
aukščiausius
Lietuvos sporto
pasiekimus.

ŠMPF (Sporto
rėmimo fondas)

2.11. Skatinti
sveikatos
išsaugojimo ir
stiprinimo
veiklas ir
stiprinti
psichologinį
(emocinį)
visuomenės
atsparumą.
4.4. Siekti
gausinti
aukščiausius
Lietuvos sporto
pasiekimus.

ŠMPF (Sporto
rėmimo fondas)

5. Dvikryptės sportininkų karjeros
konsultavimo sistemos
intergracija į aukšto meistriškumo
sportą.

4.4. Siekti
gausinti
aukščiausius
Lietuvos sporto
pasiekimus.

6. Sporto paskirties statinių
priežiūra ir remontas.

2.11. Skatinti
sveikatos
išsaugojimo ir
stiprinimo

2.11. Skatinti
sveikatos
išsaugojimo
ir stiprinimo
veiklas ir
stiprinti
psichologinį
(emocinį)
visuomenės
atsparumą

4.4. Siekti
gausinti
aukščiausius
Lietuvos

Pakeisti Sporto
įstatymo 11 str.
nuostatas dėl
sporto specialistų

CVPA (Sporto
rėmimo fondas)

8
veiklas ir
stiprinti
psichologinį
(emocinį)
visuomenės
atsparumą.
4.4. Siekti
gausinti
aukščiausius
Lietuvos sporto
pasiekimus.

sporto
pasiekimus.

8. Sporto registro diegimas

4.4. Siekti
gausinti
aukščiausius
Lietuvos sporto
pasiekimus.

2.11. Skatinti
sveikatos
išsaugojimo
ir stiprinimo
veiklas ir
stiprinti
psichologinį
(emocinį)
visuomenės
atsparumą.

9. Sukurti sportininkų fizinės ir
sveikatos
būklės
stebėsenos
programą.

4.4. Siekti
gausinti
aukščiausius
Lietuvos sporto
pasiekimus.

Koordinatorius
- LSC

10. Pritraukti personalą steigiant
apmokamas rezidentų vietas arba
skiriant specialias stipendijas
sporto medicinos gydytojams.

4.4. Siekti
gausinti
aukščiausius
Lietuvos sporto
pasiekimus.

Koordinatorius
- LSC

11. Gimnazijos (sporto klasių)
sportininkų meistriškumo augimo
stebėsena ir sportinio ugdymo
vertinimas.

4.4. Siekti
gausinti
aukščiausius
Lietuvos sporto
pasiekimus.

7. Sporto medicinos, mokslo
inovacijų ir sporto paslaugų
prieinamumo, mobilumo ir
kokybės stiprinimas
sportininkams.

Koordinatorius
- LSC

9
12. Parengti atitinkamų įstatymų
pakeitimus siekiant suvienodinti
specialistų atlyginimų koeficientus
viešosiose įstaigose ir biudžetinėse
įmonėse.

13.
Tarpinstitucinio
darnumo užtirinimas
plėtoti fizinį aktyvumą.

veiksmų
siekiant

4.4. Siekti
gausinti
aukščiausius
Lietuvos sporto
pasiekimus.

2.11. Skatinti
sveikatos
išsaugojimo ir
stiprinimo
veiklas ir
stiprinti
psichologinį
(emocinį)
visuomenės
atsparumą

2.11. Skatinti
sveikatos
išsaugojimo
ir stiprinimo
veiklas ir
stiprinti
psichologinį
(emocinį)
visuomenės
atsparumą
SAM, LTOK

