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1. Siekti bendruomenės 

požiūrio į fizinį aktyvumą ir 

sportą kaitos

1.1.1. Fizinio aktyvumo ir sporto 

entuziastų subūrimas, sukuriant 

duomenų bazę, inicijuojant susitikimą 

Duomenų bazė, susitikimas, dalyvių 

skaičius

1.1.2. Skatinti naujų organizacijų 

atsiradimą ir veiklas, organizacijų 

bendradarbiavimą, organizuojant 

sąskrydžius

Organizacijų skaičius, įgyvendintų 

veiklų skaičius

1.1.3. Ambasadorių tinklo 

koncepcijos parengimas ir tinklo 

steigimas

Ambasadorių tinklo koncepcija, 

tinklo įsteigimas

1.2.1. Metinio fizinio aktyvumo ir 

sporto renginių planavimo 

sistemos, plano parengimas ir jo 

sklaida (įskaitant plano 

įgyvendinimo koordinavimą)

Metinio fizinio aktyvumo ir sporto 

renginių plano sudarymas, sklaidos 

biudžeto ir priemonių parengimas

1.2.2. Skaitmeninio įrankio, 

užtikrinančio paslaugų, renginių, 

infrastruktūros prieinamumo sklaidą 

ir stebėseną ir kt. funkcijas, pvz. 

mobiliosios aplikacijos, sukūrimas ir 

įdiegimas

Skaitmeninio įrankio sukūrimas ir 

įdiegimas

1.2.3. Komunikacijos (marketinginis 

planas) ir gyventojų informavimo 

plano sukūrimas

Komunikacijos planas

Parengtų straipsnių, tinklalaidžių, 

radijo, TV laidų ir kitų medijų 

formatų turinio skaičius, „atvirų 

durų“ dienų ir kt. informacinių 

renginių  organizavimas, Telšių 

rajono sporto muziejaus įsteigimas

Telšių rajono sporto muziejaus 

koncepcijos sukūrimas ir 

įgyvendinimas

1.3.1. Interaktyvūs seminarai, 

dirbtuvės, renginiai ir kt. veiklos apie 

fizinio aktyvumo ir sporto naudą 

įvairioms gyventojų grupėms Telšių 

rajone 

Seminarų, dirbtuvių, renginių ir kt. 

skaičius

1.3.2. Prevencinė programa įvairioms 

gyventojų grupėms „Priimk sportą  į 

savo kasdienybę"

Parengta ir pradėta įgyventinti 

prevencinė programa / į 

prevencinės programos 

įgyvendinimą įsitraukusių 

organizacijų skaičius

1.3.3. Profilaktinis sveikatos 

tikrinimas, nustatant fizinio aktyvumo 

lygį ir jo pokyčius - įrodymų rinkimas, 

stebėsena

Įvykdytų sveikatos patikrinimų 

skaičius, parengti infografikai 

viešinimui

1.4.1. Informaciniai seminarai 

įvairioms visuomenės grupėms apie 

savanorystę

Seminarų skaičius, seminarų dalyvių 

skaičius

1.4.2. Savanorystės veiklų 

įgyvendinimas Telšių r. organizacijose 

(metodinė parama organizacijoms - 

mokymai, dokumentai, 

koordinavimas)

Savanorius pasitelkusių organizacijų 

skaičius

1.5. Skatinti AM sportininkus, 

užtikrinti jų pasiekimų sklaidą, 

užtikrinti sąlygas AM sportininkams 

pasirengti ir dalyvauti oficialiose 

nacionalinėse ir tarptautinėse 

varžybose

1.5.1. Vystyti bendradarbiavimą su  

sporto šakų federacijomis; AM 

sportininkų dalyvavimą mokomosiose 

sporto stovyklose, AM sportininkų 

skatinimo programą, pasitelkiant 

mecenatystės įrankius, siekiant 

sportininkų mobilumo (pataisyta)

Bendradarbiamo sutarčių su sporto 

šakų federacijomis skaičius; 

dalyvavvusių mokomosiose 

stovyklose skaičius; AM sportininkų, 

pasinaudojusių skatinimo programa, 

skaičius

1.6.1. Patikslinti specialistų 

pritraukimo programos aprašą

Patikslintas programos aprašas

1.6.2. Regioninė ir tarptautinė 

trenerių ir FA specialistų paieška

Telšių r. įsidarbinusių naujų trenerių 

ir FA specialistų skaičius

2. Siekti gyvenimo kokybės 

pokyčių, investuojant į fizinio 

aktyvumo ir sporto veiklas ir 

infrastruktūrą

2.1.1. Įvairių iniciatyvų, sporto 

renginių, švenčių organizavimas, 

prisidedančių prie fizinio aktyvumo ir 

sporto srities masiškumo auginimo ir 

aktyvinimo, organizavimas vaikams ir 

jaunimui, moterims, senjorams

Konkursų, akcijų, reguliarių masinių 

mankštų, žygių, stovyklų, fizinio 

aktyvumo užsėmimų, sporto 

festivalių, akcijų, iniciatyvų, 

sveikatingumo renginių ir dalyvių 

skaičius

2.1.2. Programos "Aktyvios 

darbovietės",  skatinančios fizinio 

aktyvumo ir sporto erdvių, veiklų 

atsiradimą Telšių r. darbovietėse, 

sukūrimas ir įgyvendinimas

Sukurtas programos aprašas, 

programoje dalyvaujančių 

organizacijų skaičius

2.1.3. Jaunimo ir vaikų bendrų veiklų 

su tėvais skatinimas - paslaugų 

paketo šeimoms vystymas

Pasinaudojusių paslaugų paketu 

šeimų skaičius

2.1.4. Dalyvaujamojo biudžeto 

prioritetų papildymas pagal sritis ir  

įgyvendinimas 

Dalyvaujamojo biudžeto nuostatų 

pakeitimas

2.1.5. Fizinio aktyvumo ir sporto 

infrastruktūros ir paslaugų 

gyventojams, pageidaujantiems 

dalyvauti su augintiniais, pritaikymas 

Infrastruktūros ir paslaugų, 

pritaikytų gyventojams, 

pageidaujantiems dalyvauti su 

augintiniais, skaičius
2.2.1. Suburti tarpinstitucinę darbo 

grupę, įskaitant neįgaliuosius ir juos 

atstovaujančias organizacijas

Tarpinstitucinės darbo grupės 

sukūrimas, susitikimų skaičius

2.2.2. Parengti paslaugų teikimo 

modelį

Paslaugų teikimo modelis

2.2.3. Pilotuoti modelį ir teikti 

rekomendacijas jo tobulinimui

Parengtos modelio taikymo 

rekomendacijos

2.2.4. FA specialistų, trenerių 

kvalifikacijos kėlimas, orientuotas į 

darbą su neįgaliaisiais

FA specialistų, trenerių atnaujinusių 

kvalifikaciją skaičius

2.3.1. Sporto medicinos gydytojo, 

kineziterapeuto, masažuotojo etato 

sukūrimas 

Sukurti etatai

2.4.1. Neformalaus ugdymo veiklų 

plėtra, sudarant sąlygas ugdytis ir iki 

šiol rajone neplėtotas sporto šakas

Ugdymo veiklų skaičius

2.4.2. Sporto klasės modelio 

sukūrimas ir pilotavimas pasirinktoje 

švietimo įstaigoje

Sporto klasės modelis

2.4.3. Fizinio aktyvumo ir sporto 

veiklų, infrastruktūros pritaikymas 

bendruomenių poreikiams

Pritaikytų veiklų, infrastruktūros 

vienetų skaičius

2.5.1. Mobilių (pavyzdžiui, treneris į 

senelių namus) produktų ir paslaugų 

rajono ir regiono gyventojams 

sukūrimas 

Sukurtų mobilių produktų ir 

paslaugų skaičius

2.5.2. Renginių ir fizinio aktyvumo, 

sporto paslaugų sukūrimas kaimų 

bendruomenėse

Renginių ir paslaugų skaičius 

bendruomenėse

2.5.3. Naujų fizinio aktyvumo ir 

sporto erdvių įrengimas seniūnijose, 

taikant daugiafunkciškumo ir 

universalaus dizaino principus

Naujų fizinio aktyvumo ir sporto 

erdvių skaičius

2.6.1. Infrastruktūros atnaujinimas ir 

plėtra, taikant daugiafunkciškumo 

principą

Daugiafunkcinių erdvių skaičius

2.6.2. Infrastruktūros atnaujinimas ir 

plėtra, taikant universalaus dizaino 

principą

Infrastruktūros vienetų, atnaujintų 

ar įrengtų taikant universalaus 

dizaino principą skaičius2.6.3. Dviračių takų infrastruktūros 

plėtra

Nutiestų dviračių takų kilometrų 

skaičius
2.6.4. Uždaros daugiafunkcinės arenos 

su maniežu pastatymas 
Pastatyta daugiafuncinė arena

2.7.1. Inicijuoti naujų individualių AM 

programų, metodikų sukūrimą
Naujų AM programų skaičius

2.7.2. AM trenerių kvalifikacijos kėlimasKvalifkaciją kėlusių trenerių skaičius

3.1.1. Sporto tarybos veiklos 

funkcijos peržiūra, įskaitant 

komunikaciją ir gyventojų įtraukimą, 

peržiūra

Patikslinti sporto tarybos veiklos 

nuostatai

3.1.2. Sporto tarybos sekretoriaus - 

sporto srities antreprenerio etato 

sukūrimas

Sekretoriaus - antreprenerio etato 

sukūrimas 

3.1.3. Sporto ir rekreacijos centro 

veiklos srities pakeitimas ir veiklos 

plėtra

Pakeista TSRC veiklos sritis

3.2.1. Reguliaraus bendradarbiavimo 

formato su kitais regionais 

sukūrimas, organizuojant specialistų 

vizitus, forumus, rotaciją

Bendradarbiavimo veiklų skaičius

3.2.2. Regiono sveikatinimo  gairių 

parengimas ir patvirtinimas

Regiono sveikatinimo gairės 

3.2.3. Kelių skirtingų sporto 

organizacijų bendrų projektų, 

skatinančių fizinio aktyvumo ir sporto 

Projektų skaičius

3.2.4. Įsitraukti į sveikų miestų tinklo 

veiklą

Veiklos pristatymų, informacinių 

renginių skaičius, dalyvių skaičius

3.3.1. Finansavimo diversifikavimo 

veiklos (Strateginio finansavimo, 

krepšelio modelių diegimas, 

finansavimo programų peržiūra)

Peržiūrėtas ir atnaujintas 

finansavimo modelis

3.3.2. Viešųjų ir privačių investicijų 

fondo regioninei fizinio aktyvumo ir 

sporto veiklai remti įsteigimas

Sukurtas fizinio aktyvumo ir sporto 

finansavimo fondas ar kita 

finansavimo alternatyva, skatinanti 

privačių investicijų pritraukimą

3.4.1. Bendradarbiavimas su Lietuvos 

ir tarptautinėmis aukštosiomis 

mokyklomis, kuriose yra fizinio 

aktyvumo ir sporto studijų 

Kvalifikacijos kėlimo renginių 

skaičius, kvalifikacijos kėlimo 

renginių dalyvių skaičius, studentų 

atliktų praktikų ir darbuotojų 3.4.2. Metodinės pagalbos, rengiant 

paraiškas ir projektus, teikimas

Suteiktų konsultacijų skaičius

3.4.3. Sporto antreprenerystės 

programa, priskiriant ir inovacijų 

kūrimo veiklų (pavyzdžiui, hakatonai, 

dirbtuvės, įgyvendinimą, naujų 

verslų) kūrimą

FA specialistų, trenerių, sporto 

organizacijų darbuotojų, tobulinusių 

vadybines kompetencijas skaičius, 

surengtų veiklų skaičius, įsteigtų 

verslų skaičius 

3.4.4. Sporto klasterio įsteigimas Sukurtas sporto organizacijų 

klasteris

3.4.5. Regioninės paslaugų teikėjų 

kontaktų mugės surengimas

Surengta regioninė sporto srities 

kontaktų mugė

3.4.6. Tarptautinio ir vietinio 

sportinio turizmo programa

Sukurta nauja sportinio turizmo 

kryptis

3.4.7. Laikino apgyvendinimo 

paslaugų, reikalingų fizinio aktyvumo 

ir sporto srities plėtrai, vystymas

Apgyvendinimo ir maitinimo 

paslaugų teikimo strategijos ir 

tvarkos parengimas

3.4.8. Viešos ir privačios partnerystės 

formatų sukūrimas, skatinant naujos 

infrastruktūros, produktų ir paslaugų 

plėtojimą

Viešos ir privačios partnerystės 

bendradarbiavimo atvejų ir 

įgyvendintų projektų skaičius

2.1. Vystyti esamus ir kurti naujus 

produktus ir paslaugas skirtingoms 

visuomenės grupėms

3.3. Įgyvendinti fizinio aktyvumo ir 

sporto srities finansavimo pokyčius

3. Siekti lyderystės, kuriant 

sporto ir fizinio aktyvumo 

srities proveržį regione

3.4. Skatinti naujų sporto produktų, 

paslaugų atsiradimą ir inovacijas

1.1. Stiprinti Telšių r. gyventojų - 

fiziškai aktyvios bendruomenės  - 

tapatybę

1.2. Skatinti gyventojų 

informuotumą apie fizinį aktyvumą 

ir sportą

1.6. Užtikrinti trenerių, FA 

specialistų pritraukimą

1.3. Formuoti sveikos gyvensenos 

įpročius gyventojams pasitelkiant 

fizinio aktyvumo ir sporto veiklas

1.4. Skatinti savanorystės formato 

diegimą sporto organizacijų veikloje

3.2. Įgyvendinti regioninio ir 

tarpsritinio bendradarbiavimo 

projektus 

3.1. Efektyvinti sporto tarybos ir 

sporto įstaigų veiklą

2.7. Plėtoti AM sporto ugdymo 

programas

1.2.4. Komunikacijos priemonių apie 

fizinį aktyvumą ir sportą parengimas 

ir sklaida 

2.5. Užtikrinti produktų, paslaugų ir 

infrastruktūros tolygumą 

seniūnijose

2.6. Atnaujinti esamas ir kurti naujas 

fizinio aktyvumo ir sporto erdves, 

įrengimus


