Alytaus miesto savivaldybės
2018–2020 metų strateginio
veiklos plano 5 priedas
Kūno kultūros ir sporto programa
(programos pavadinimas)
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas (-ai),
kodas
Vykdytojas (-ai)

2018 metai
Alytaus miesto savivaldybės administracija 01 188706935; VšĮ
Alytaus sporto ir rekreacijos centras 44 000000001
Sporto ir rekreacijos skyrius, VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos
centras

Programos pavadinimas

Kūno kultūros ir sporto programa

Programos parengimo
argumentai

Kūno kultūra ir sportas – unikalus šiuolaikinės visuomenės reiškinys,
teigiamai veikiantis žmogaus sveikatą, ugdantis fizines ir dvasines
bendruomenės
narių
galias.irPrograma
siekiama užtikrinti
Viešųjų paslaugų
kokybės
prieinamumo
Kodas miesto1

Ilgalaikis prioritetas
(pagal ASPP)

Kodas

25

užtikrinimas, ugdant sumanią, veiklią ir
solidarią miesto bendruomenę

Užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų
Šia programa įgyvendinamas
savivaldybės strateginis tikslas: įvairovę, kokybę ir prieinamumą

Kodas

1

Sudaryti sąlygas gyventojams sportuoti ir siekti sportinio
25.01
Programos
Kodas
meistriškumo
tikslas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Alytaus mieste siekiama įgyvendinti valstybinę kūno kultūros ir sporto programą, vykdyti Lietuvos
Respublikos Seimo nutarimą „Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo
tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, sudaryti sąlygas reikšmingai padidinti sporto prestižą
visuomenėje, didinti miesto gyventojų, organizuotai lankančių sporto klubus, viešąsias sporto įstaigas,
sportininkų ugdymo įstaigas, skaičių, tobulinti sporto viešojo administravimo struktūrą, plėsti
bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis sporto organizacijomis ir privačiu sporto veiklos sektoriumi.
Dalyvaujant tarptautinių organizacijų ir sporto federacijų darbe, plėtoti sporto bendradarbiavimo ryšius
su susigiminiavusiais miestais.
Šio tikslo įgyvendinimas
siejamas su uždavinių
Rezultato
vertinimo kriterijai:
Matoįgyvendinimu.
vnt. 2018
2019
2020
Gyventojų, užsiimančių kūno kultūra ir proc.
6,00
6,00
6,00
sportu, dalis
25.01.01 Uždavinys. Miesto sporto tradicijų kūrimas, klubų ir sporto veiklos skatinimas
Įgyvendinama valstybės sporto ir sveikos gyvensenos politika savivaldybės teritorijoje, rūpinamasi
aktyvaus laisvalaikio užimtumo formų organizavimu ir sporto paslaugų teikimu miesto visuomenei,
organizuojami sporto projektų atrankos konkursai savivaldybės tarybos patvirtintoms programoms
vykdyti, kontroliuojamas miesto sporto įstaigų darbas, organizuojant sporto veiklą, koordinuojama
miesto visuomeninių sporto organizacijų veikla, organizuojamos ir padedamos rengti miesto, respublikos
ir tarptautinės varžybos, šventės, masiniai sporto renginiai, atstovaujama savivaldybei šalies ir
tarptautinėse sporto organizacijose. Skatinamas sportinis meistriškumas.Veiklos plano programos
priemonės yra priskirtos savivaldybės savarankiškoms funkcijoms.

Produkto vertinimo kriterijai:
Mato vnt. 2018
Sporto renginių žiūrovų dalis nuo visų
proc.
60,00
gyventojų
Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

2019
60,00

2020
60,00

25.01.01.01 Finansuoti kūno kultūros ir sporto veiklą
Atnaujinta ir išplėtota sporto infrastruktūra užtikrina didesnį gyventojų fizinį aktyvumą, sveiką
gyvenseną, gerina gyvenimo kokybę, mažina sergamumą. Svarbu ugdyti ir skatinti miesto bendruomenę
sportuoti, aktyviai leisti laisvalaikį, remti sporto iniciatyvą. Dalinai finansuojant sporto projektus į sporto
veiklą įtraukiamos įvairios visuomenės grupės.
Alytaus miesto vyrų krepšinio komanda „Dzūkija“, moterų tinklinio komanda „Prekyba-Parama“, vyrų
futbolo komanda „Dainava“, vyrų rankinio komanda „Varsa-Stronglasas“ dalyvauja Lietuvos sporto
federacijų lygos varžybose reprezentuodamos Alytaus miestą ir motyvuodamos jaunuosius alytiškius
aktyviai sportuoti ir siekti sportinio meistriškumo. Šios komandos Alytaus mieste turi gausias palaikymo
komandas.
Produkto vertinimo kriterijai:
Mato vnt. 2018
2019
2020
Žiūrovų skaičius

žm.

32.000,00

32.000,00

32.000,00

Dalyvių skaičius

žm.

12.200,00

12.200,00

12.200,00

25.01.01.02 Skatinti miesto gyventojus užsiimti kūno kultūros, sporto ir sveikatinimo veikla
Sudaryti sąlygas visoms socialinėms grupėms sportuoti, gerinti jų gyvenimo kokybę. Skatinti
gyventojus sveikai gyventi ir kurti palankią organizuoto ir savarankiško sportavimo aplinką.
VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre, Alytaus profesinio rengimo centre, Alytaus
aerodrome, kitose miesto sporto bazėse vyksta Lietuvos, Alytaus miesto sporto varžybos, treniruotės,
neįgaliesiems skirti renginiai. Todėl reikalinga kurti palankias galimybes sportuoti visiems.
Produkto vertinimo kriterijai:

Mato vnt. 2018

2019

2020

Žiūrovų skaičius

žm.

3000.00

3200.00

3300.00

Dalyvių skaičius

žm.

4.500,00

4.500,00

4.600,00

Kūno kultūros ir sveikatinimo renginių
skaičius

vnt.

60,00

60,00

60,00

25.01.01.03 Finansuoti neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus
Skatinti neįgaliųjų socialinį savarankiškumą, dalyvavimo galimybių didėjimą ir veiklos ribojimo
mažėjimą siekiant užtikrinti lygias teises ir galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.
Produkto vertinimo kriterijai:

Mato vnt. 2018

2019

2020

Finansuotų projektų skaičius

vnt.

5.00

4,00

4,00

Dalyvių skaičius

žm.

128,00

135,00

135,00

25.01.02 Uždavinys. Sporto įstaigų veiklos užtikrinimas

VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras – viena didžiausių Lietuvos bazių ir didžiausias Pietų
Lietuvos sporto ir žiūrovų kompleksas – jo plotas 21 000 m². Po vienu stogu veikia 50 m aštuonių takelių
tarptautinius sportinius standartus atitinkantis baseinas, funkcionalus treniruočių pobūdžio nestandartinių
matmenų lengvosios atletikos maniežas, sporto arena, turinti 5 000 sėdimų vietų, su galimybe
transformuoti tentiniu atitvaru sporto areną į dvi sporto sales, lengvojo kultūrizmo treniruoklių salė,
šokių studija, bušido ir aikido salės, šaudykla su 18 šaudymo vietų, įrengta vienintelė Baltijos šalyse
elektroninė 20 vietų šaudykla, neįgaliesiems įrengti 2 liftai. Sporto arena atitinka visus tarptautinius
reikalavimus. Miesto stadionas – Alytaus sporto ir rekreacijos centro dalis. Alytus privalo turėti gerą
stadioną – tai dalis miesto veido ir sportinio gyvenimo. Stadione įrengtos naujos tribūnos – jose telpa
beveik 4 000 žiūrovų, natūrali stadiono danga, žolės laistymo sistema, veikia šiuolaikiški galingi
apšvietimo prožektoriai, skoningai įrengtos stadiono pagalbinės patalpos, padaryti 6 bėgimo takai,
atitinkantys tarptautinius reikalavimus, įrengti metimų ir šuolių sektoriai su informaciniu ekranu,
pastatyta universali 2 018,4 m² sporto salė su 220 sėdimų vietų ir 20 vietų apgyvendinimo kambariais,
įrengtos dviračių bazės patalpos, bilietų kasos, universali lauko žaidimų aikštelė. Savivaldybės lėšomis
nupirktas visas būtinas inventorius.
Produkto vertinimo kriterijai:
Mato vnt. 2018
Užimtų prizinių vietų Lietuvos, Europos, vnt.
42,00
Pasaulio čempionatuose, skaičius

2019
45,00

2020
45,00

Parengtų sportininkų nacionalinėms
vnt.
40,00
rinktinėms skaičius
Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės

40,00

40,00

25.01.02.01 Užtikrinti VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro ūkio išlaikymą
VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos teikiamomis paslaugomis kasdien pasinaudoja per 2 000 miesto
gyventojų, tarp jų baseinu – per 400 žmonių, sporto stadionu – per 200 žmonių. Alytaus sporto rūmuose
ir stadione vyksta tarptautiniai ir šalies renginiai, jų dalyviai naudojasi maitinimo, nakvynės, transporto,
prekybos įstaigų paslaugomis, tokiu būdu prisidedama prie miesto biudžeto didinimo ir verslumo. Tai yra
didelė galimybė Europos ir pasaulio sporto meistrams pasinaudoti miesto sporto bazėmis ir susipažinti su
Alytumi, jo istorija, gamtovaizdžiu, pajusti Lietuvos grožį.
Produkto vertinimo kriterijai:
Mato vnt. 2018
Efektyvus sporto bazių eksploatavimas
proc.
40,00
(jų lankomumo procentas per mėnesį nuo
gyventojų skaičiaus)

2019
40,00

2020
40,00

25.01.02.02 Organizuoti sportinį ugdymą VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre
VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centre per sportą skatinama vaikų ir jaunimo saviraiška. 20 sporto
šakų treniruotes lanko per 1 600 Alytaus miesto ir rajono bendruomenės narių. VšĮ Alytaus sporto ir
rekreacijos centro Sporto skyriuje dirba 73 kūno kultūros ir sporto specialistai.
Produkto vertinimo kriterijai:

Mato vnt. 2018

2019

2020

Sportininkų, lankančių sporto pratybas
įstaigoje, skaičius

vnt.

1.700,00

1.700,00

1.700,00

25.01.03 Uždavinys. Sporto infrastruktūros priežiūra

Pagal Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statistiką
Alytaus mieste veikia vienas daugiafunkcis sporto centras, vienas stadionas su daugiau nei 3 000 sėdimų
vietų, kitų matmenų stadionų – 9 vnt., nestandartinių matmenų lengvosios atletikos maniežas, 3 baseinai,
34 sporto salės, 2 šaudyklos, 28 lauko sporto aikštynai, 5 universalios dirbtinės dangos sporto aikštės,
kita specializuota sporto infrastruktūra (kanupolo aikštelė ir paplūdimio tinklinio aikštelės prie Dailidės
ežerėlių, teniso kortai, Alytaus aerodromas ir kt). Šiuos sporto objektus reikia prižiūrėti, atlikti smulkųjį
remontą, kad miesto bendruomenės nariai saugiai galėtų jais naudotis. Prie Didžiojo ir Mažojo Dailidžių
ežerėlių reikia organizuoti gelbėjimo darbus, aktyvų saugų sportinį laisvalaikį.
Produkto vertinimo kriterijai:
Mato vnt. 2018
Prižiūrimi sporto infrastruktūros objektai vnt.
20,00
nuo visų sporto objektų

2019
20,00

2020
20,00

Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės
25.01.03.01 Įrengti ir prižiūrėti mažąją sporto infrastruktūrą, gyventojų maudymosi vietas
Alytaus mieste yra daug sporto infrastruktūros objektų, skirtų miesto bendruomenei. Sporto objektus
– paplūdimio aikštelės, universalias dirbtines futbolo aikščių dangas (universalios sintetinės sporto
aikštynų dangos atkūrimo ir priežiūros paslaugos – dirbtinės žolės šukavimas ir sukėlimas, užpildo
papildymas, lyginimas, skiriamųjų linijų korekcija ir galimų dangos įplyšimų sutvarkymas), lauko
kanupolo aikštelės, lauko treniruoklių aikšteles prie dviračių ir pėsčiųjų takų, Jaunimo parke – kasmet
reikia prižiūrėti. Taip pat reikia organizuoti gelbėjimo darbus Alytaus mieste įrengtuose paplūdimiuose.
Produkto vertinimo kriterijai:
Mato vnt. 2018
2019
2020
Prižiūrimų mažosios sporto
vnt.
7,00
8,00
8,00
infrastruktūros objektų skaičius
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Per
pastaruosius metus išaugo miesto bendruomenės poreikis sportuoti. Ugdant aukšto sportinio
meistriškumo sportininkus, sudarytos geresnės sąlygos kryptingai sportuoti. Bus siekiama optimalaus
sportuojančių miesto gyventojų ir didelio meistriškumo sportininkų varžybų skaičiaus ir lygio. Tikimasi
pagerinti sportinės reabilitacijos priemones.
Bus siekiama plėtoti gyventojų sveikatos ugdymą per sporto sritį – sportas visiems. Bendruomenė bus
skatinama aktyviau įsitraukti į sporto veiklą.
Neįgaliųjų sporto koncepcija siejama su politika, kuri stengiasi išplėsti sporto naudą kuo didesniam
neįgalių žmonių skaičiui. Ji apima įvairių formų sportą: profesionalųjį, organizuotą (reguliarios
treniruotės, vietinės varžybos) ir rekreacinį (aktyvaus, sveiko ir malonaus poilsio lygmuo).
Planuojami programos finansavimo šaltiniai:
Savivaldybės biudžeto lėšos. Valstybės biudžeto lėšos. Kitų šaltinių lėšos
Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:
Lietuvos Respublikos konstitucija, Socialinės integracijos įstatymas, Kūno kultūros ir sporto įstatymas,
Vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimo 2011-03-24 nutarimu Nr. XI-1296 patvirtinta
2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategija, Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginis
planas.

