puslapis

Lietuvos savivaldybiq sporto mokymo jstaigq vadovu asociacija
(Pareiikejo pavadinimas)

Sporto mokslo ir sporto specialist} rengimo bei jq tobulinimo pletote
(Fondo

remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
'Sport() sistemos tobulinimo aktualijos

2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
12017 m. kovo 21 d. ir 2017 m. lapkri6io 14 15 d.
-

2.3. Projekto tikslas

I

Prisideti prie sporto sistemos tobulinimo

2.4. Projekto tadaviniai
Organizuoti susirinkirnus, serninarus, konfercncijas sk leidZIant naujausiq inforrnacijq sporto visuomenei.
2. Teikti kitoms institucijoms pasitilymUs aktualiq sporto klausimq sprendirrtui ir jgyvendinimui.
3. Vykdyti Lietuvos Respublikos sportininku ugdymo centre} konkursq

2.5. Trumpas projekto esmes apraKymas
Vykdant numatytq projektq bus siekiama dalyvauti sport° sistemos tobulinime, gaunama ir teikiama
naujausia informacija sporto visuomenei, bendradarbiaujama su Lietuvos sportininkq ugdymo centrais,
Kano kulturos ir sporto departamcntu prie IRV, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos sporto
federacijq sqjunga, Vyriausybe bei kitomis keno kulturos ir sporto organizacijomis.
Veikia bus vykdoma Lietuvos miestuose ir rajonuose. Joje daly aus sporto mokymo istaigos ir centrai.
Projektq vykdys Lietuvos savivaldybiq sporto mokymo:jstaigu vadovu asociacija, kuri rengdarna serninarus,
organizacinius susirinkimus, konferencijas suteiks naujausiainias apie sporto sistemoje vykstandius
poky6ius, naujas sporto strategines gaires, sicks gerinti sportininku ugdymo centre} wiklq, teiks pasiiilymus
del kiino kulturos, sportininkq ugdymo centrq veiklos tobulinimo, vienys Lietuvos sportininkq ugdyrno
tentru:vadovus, ju .
p.avacluotojus veiklos hei sporto y stymo klausimais. Skatins sportininku ugdyrno centrus
efektyyiai vykdytI yeiklair suorganizuos konkursq, kurianie bus.igaigkinti, pagerbti ir apdoYanoti geriausiai
veiklq vykdantys sportininkq ugdymo centrai..
Pagrirtdiniai konkurso udaviniai bus skatinti sportininkq ugdymo centres:
• kokybigkai rengti visa amiaus grupiq sportininkus;
• iegkoti naujq darbo formu;
• tobulinti darbuotojq, treneriq profesinjmcistrigkumq.
Apdovanojimas vykciornas tarp Lietuvos 5 didItuju miestq Vilniaus, Kauno, Klaipedos,
Paneveio sportininku ugdymo central (I grupe) hei likusiq miest4 ir rajonq
sportininkq ugdymo .centru grupe).

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Lietuvos savivaldybiu sporto rnokym.o istaiguVadovu asociacijos 30 nariq, 100 Lietuvos sportininku
ugdyrno central sporto specialist}.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projekt4
Igyvendinus projektq sporto visuomene bus supaZindinta su naujausia informacija, atitinkamoms
institucijoms pateikti pasialymai sporto jstatymo tobulinimo klausimais, pateiktos rekonaendacijos sporto
klasiq, sporto gimnazijq steigimo, olimpines
pamainos, didelio meistrigkurno sportininkq rengimo, fizinio
aktyvumo tarp vaiku it jatatimo skatinimo klausimais, pagerbti ir apdovanoti geriausi sportininku ugdymo
centrai ir j4 vadovai.

2.8. Projekto totinumas

Arvydas Sapka

puslapis
Sisprojektas yra 2016 m. teikto projekto testinumas.
Lietuvos saNrivaldybiti sporto mokymo istaigt4 vadovn asociacija it toliau planuoja dalyvauti jvairiose darbo
grupese, kuriose bus svarstomi aktualas sportui klausimai. Su j .t.{ sprendimais supaindins sporto
visuomenc, teiks rekome.ndacijas institucijoms, siekdama gerinti sportinnkt4 ugdymo centnj veikla,
tobulindama sporto sistema.
Viso projekto suma (Eur):

4.100,00

Pragoma is tondo suma (Eur):

3.700,00

Arvydas Sapka

