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LIETUVOS STRATEGINIØ SPORTO KLAUSIMØ KOMISIJOJE
LIETUVOS STRATEGINIØ SPORTO KLAUSIMØ KOMISIJOS
NUTARIMAS
DËL TOLESNIO SPORTO ÐAKØ PLËTOJIMO ÐALYJE 2006–2008 METAIS
2006 m. sausio 23 d. Nr. 2
Vilnius
Pastaraisiais metais pasaulyje ir ðalyje auga visuomenës domëjimasis sportu, atsiranda naujø sporto ðakø federacijø, asociacijø, sàjungø. Pagal naujàjá Lietuvos asociacijø ástatymà palengvëjus organizacijø steigimosi sàlygoms,
ypaè daug steigiasi vadinamøjø ,,neklasikiniø“ sporto ðakø organizacijø. Pradþioje naujosios organizacijos aktyviai
reiðkiasi sporte, vëliau – ,,pradingsta“. Kai kuriose sporto ðakose vietiniai kivirèai sukelia federacijø skilimus. Ðalia
neveiksmingai dirbanèiø federacijø atsiranda aktyvesnës asociacijos ar sàjungos. Ðiuo metu Lietuvoje jau plëtojama
115 sporto ðakø. Taèiau ásiteisinti nori dar daugiau. Toks aktyvumas bûtø geras reiðkinys sporte, jeigu ðalyje didëtø
gyventojø, be abejo, ir norinèiøjø sportuoti skaièius, augtø sporto baziø, specialistø skaièius, bûtø daugiau skiriama
biudþeto lëðø ir aktyvesni bûtø verslininkai bei rëmëjai. Dauguma naujøjø sporto ðakø paprastai tarptautinëse varþybose turi maþà konkurentø skaièiø, lengvai laimi apdovanojimus ir tuo suvilioja kitø ðakø sportininkus, trenerius ir
pan. Tø sporto ðakø laimëjimai leidþia reikalauti ir didesniø biudþeto lëðø, geresniø rengimosi sàlygø ir t. t.
Maþëjant Lietuvos sportininkø konkurencingumui klasikinëse sporto ðakose, gali suprastëti Lietuvos ávaizdþio
formavimas tokiuose pasaulio sporto renginiuose kaip olimpinës ir pasaulio sporto þaidynës, universiados, ikariados ir kt.
Lietuvos sporto strateginiø klausimø komisija, atsiþvelgdama á ðalyje plëtojamø sporto ðakø tikslus, uþdavinius
ir svarbà, veiklos kryptingumo panaðumà bei siekdama diferencijuoti materialiná, techniná, finansiná aprûpinimà
biudþeto lëðomis, sporto varþybø sistemà, sportininkø rengimo sàlygas, turimø sporto specialistø, mokslininkø,
medikø ir kitø darbuotojø teikiamas paslaugas, n u t a r i a:
1. Plëtojamas ðalyje sporto ðakas suskirstyti á ðias grupes:
VASAROS OLIMPINËS SPORTO ÐAKOS
I. Strateginës
1. Baidariø ir kanojø irklavimas
2. Boksas
3. Buriavimas
4. Dviraèiø sportas
5. Dziudo
6. Futbolas
7. Graikø-romënø imtynës
8. Irklavimas
9. Krepšinis
10. Laisvosios imtynës

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

II. Kitos vasaros olimpinës sporto ðakos
1. Badmintonas
2. Beisbolas
3. Fechtavimasis
4. Meninë gimnastika
5. Sportinë gimnastika
6. Šaudymas iš lanko

7. Šuoliai ant batuto
8. Ðuoliai á vandená
9. Tenisas
10. Triatlonas
11. Tekvondo (WTF)
12. Vandensvydis

ÞIEMOS OLIMPINËS SPORTO ÐAKOS
III. Strateginës
1. Biatlonas
2. Dailusis èiuoþimas
3. Slidinëjimas
4. Ledo ritulys
KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-1

Lengvoji atletika
Plaukimas
Rankinis
Sunkioji atletika
Stalo tenisas
Šaudymas
Ðiuolaikinë penkiakovë
Tinklinis
Þirgø sportas
Þolës riedulys

IV. Kitos þiemos olimpinës sporto ðakos
1. Greitasis èiuoþimas
2. Kalnø slidinëjimas
3. Kerlingas
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PASAULIO SPORTO ÞAIDYNIØ SPORTO ÐAKOS
V. Strateginës
1. Kastingas
2. Kultûrizmas (IFBB)
3. Regbis
4. Orientavimosi sportas
5. Sportinë akrobatika
6. Sportiniai šokiai
VI. Kitos pasaulio sporto þaidyniø sporto ðakos
1. Aerobika
2. Baidariø polas (kanupolas)
3. Biliardas
4. Boulingas
5. Jëgos trikovë
6. Povandeninis plaukimas
7. Vandens slidinëjimas
VII. Rytø dvikovos sporto ðakos
1. Bušido
2. JKA karatë
3. Kiokuðin karatë (Pasaulio karatë
federacijos WKF narë)
4. Kurašas
5. Lao-tai kovos
6. Muai tai
7. Universalios kovos
8. Sambo
9. Šidokan
10. Ðotokan karatë
11. Tekvondo (ITF)
12. Tradicinis karatë
VIII. Stipriøjø sporto ðakos
1. Galiûnø sportas
2. Fitnesas
3. Kultûrizmas ir fitnesas
4. Kultûrizmo mëgëjø (WABBA) sportas
5. Rankø lenkimas
6. Svarsèiø kilnojimas
7. Virvës traukimas
IX. Kombinacinës sporto ðakos
1. Kibernetinis sportas
2. Ðachmatai susiraðinëjant
3. Sportinis bridþas
4. Šachmatai
5. Ðachmatø kompozicijos
6. Ðaðkës

X. Nedideliø mëgëjø grupiø sportas
1. Alpinizmas
2. Balandþiø sportas
3. Boèia
4. Dailioji mankšta (šeipingas)
5. Daþasvydis
6. Golfas
7. Lietuviškas ritinis
8. Medþioklinis šaudymas
9. Niat nam
10. Ringo
11. Pankrationas
12. Praktinis šaudymas
13. Smiginis
14. Sportinë þûklë
15. Tradicinis aikido
XI. Aviacijos sporto šakos (ikariados sporto šakos)
1. Aviakonstruktoriø pilotø mëgëjø sportas
2. Akrobatinis skraidymas
3. Precizinis skraidymas
4. Paraðiutø sportas
5. Sklandymas
6. Skraidykliø ir parasparniø sportas
7. Ultralengvøjø orlaiviø sportas
8. Karðto oro balionø sportas
XII. Technikos sporto šakos
1. Automobiliø sportas
2. Kartingas
3. Motociklø sportas
4. Motorlaiviø sportas
5. Radijo sportas
6. Traktoriø sportas
XIII. Modeliø sportas
1. Greituminiai automodeliai
2. Aviamodeliai
3. Laivø modeliai

2. Uþtikrinant Lietuvos Respublikos kûno kultûros ir sporto ástatymo 19 straipsnio (Lietuvos sporto federacijos) nuostatà, kad vienoje sporto ðakos tarptautinëje federacijoje atitinkamai sporto ðakai gali atstovauti tik viena
tos ðakos federacija, nustatyti, kad:
2.1. kultûrizmo, fitneso sporto ðakø grupës pagrindine federacija laikyti Lietuvos kultûrizmo federacijà (IFBB),
kaip plëtojanèià pasaulio sporto þaidyniø ðakà;
2.2. karatë sporto ðakø grupës pagrindine federacija laikyti Lietuvos kiokuðin karatë federacijà, kaip Pasaulio
karatë federacijos (WKF) naræ.
3. Rekomenduoti Kûno kultûros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës:
3.1. Á Lietuvos jaunuèiø, jauniø ir jaunimo sporto þaidyniø, Lietuvos tautinës olimpiados programas átraukti
vasaros olimpines strategines sporto ðakas.
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3.2. Lietuvos sporto vilèiø þaidynes rengti kasmet ir pakviesti dalyvauti þiemos olimpiniø ir pasaulio sporto
þaidyniø strateginiø sporto ðakø atstovus, taip pat badmintono, meninës ir sportinës gimnastikos, ðachmatø,
ðaðkiø, teniso, vandensvydþio sporto ðakø sportininkus.
3.3. Sudarant sutartis su sporto federacijomis, asociacijomis, sàjungomis, kurios pageidauja gauti biudþeto
lëðø programoms, papraðyti per nurodytà terminà pateikti sporto ðakos plëtojimo programas, savo veiklos statistinæ apskaità, sporto varþybø kalendoriø, jauniø, jaunimo ir suaugusiøjø rinktiniø sàraðus su uþduotimis tarptautinëms varþyboms.
3.4. Valstybës biudþeto lëðas sporto ðakø plëtojimo programoms skirti atsiþvelgiant á diferencijuotas sporto
ðakø grupes (þr. ðio nutarimo 1 punktà).
4. Rekomenduoti Lietuvos sporto ðakø federacijoms, asociacijoms, sàjungoms, kuriø sporto ðakø sportininkai
pakviesti dalyvauti Lietuvos, jaunuèiø, jauniø, jaunimo ir sporto vilèiø þaidynëse, tø amþiaus grupiø sportininkams èempionatus rengti atskirai.
5. Rekomenduoti ðalies miestø ir rajonø sporto organizacijoms sudarant regionines sporto plëtojimo programas atsiþvelgti á ðá nutarimà.
KOMISIJOS PIRMININKAS,
KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
GENERALINIS DIREKTORIUS

ALGIRDAS RASLANAS

KOMISIJOS SEKRETORIUS,
KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
ORGANIZACINIO SKYRIAUS VEDËJAS

LIUDVIKAS SKROBOCKIS
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DAR KARTÀ APIE ÞIEMÀ
Kovo 28 d. Kûno kultûros ir sporto departamente vyko Lietuvos strateginiø sporto klausimø komisijos posëdis, kuriame dar kartà buvo aptartas Lietuvos delegacijos pasirodymas Turino þiemos olimpinëse þaidynëse.
Lietuvos sportininkø rezultatus ávertino Lietuvos olimpinio sporto centro (LOSC) direktorius Linas Tubelis,
sporto ðakø – slidinëjimo, biatlono ir kalnø slidinëjimo – federacijø prezidentai. „Sporto mokymo ástaigose tik
649 þiemos sportà kultivuojantys vaikai, t. y. 1,3 proc. visø sportuojanèiø. Treèdalis jø kasmet „dingsta“ – tai kà
tada turime po dvejø trejø metø?.. Pusë þiemos sporto ðakø treneriø – valandininkai...“ – apibendrindamas
þiemos sporto situacijà Lietuvoje skaièius ir faktus þërë KKSD Sporto strategijos skyriaus vedëjas Algimantas
Kukðta. Jo nuomone, Lietuvos sportininkø rezultatai Turino olimpinëse þaidynëse nebuvo atsitiktiniai – jie, kaip
dar kartà parodë poolimpiniai ðiø sportininkø startai, buvo dësningi. KKSD gen. direktorius Algirdas Raslanas
pabrëþë, kad greitø pasikeitimø þiemos sporte, pradëjus keisti sistemà jau ðiandien, tikëtis neverta, tam prireiks
8–12 metø nuoseklaus darbo: „Jeigu mes sutariame taip dirbti, turime prisiimti visà atsakomybæ ir po aðtuoneriø
metø atsiskaityti visuomenei uþ savo darbo rezultatus“. Komisija ápareigojo LOSC, þiemos sporto ðakø federacijas ir KKSD Sporto strategijos skyriø padaryti situacijos analizæ ir pasiûlyti þiemos sporto ðakø plëtotës plano
projektà.
Strateginiø klausimø komisijoje svarstyti ir kiti klausimai. KKSD vyr. specialistë juristë Kornelija Tiesnesytë
pristatë rengiamus Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimo „Dël pasiþymëjusiø sportininkø ir jø treneriø materialinio skatinimo“ pakeitimus. „Na, negali bûti taip, kad atvaþiuoja penkiø valstybiø atstovai ir surengiamas
èempionatas, o tada reikalaujama premijø“, – pabrëþë KKSD vadovas. Pagal pateiktà projektà turëtø didëti
premijos neágaliems sportininkams, taèiau atitinkamai grieþtëja ir reikalavimai, taip pat keièiasi ir kitø premijø
bei stipendijø mokëjimo kai kuriais atvejais tvarka. Pasiûlytam projektui Strateginiø klausimø komisija pritarë. Ji
taip pat pritarë ir KKSD vyr. specialisto neágaliøjø sportui Vido Stankevièiaus pateiktam Lietuvos sporto treneriø, dirbanèiø su neágaliaisiais sportininkais, kvalifikaciniø kategorijø suteikimo nuostatø projektui. Kvalifikacinës kategorijos suteikiamos siekiant skatinti trenerius tobulinti savo profesiná meistriðkumà, reglamentuoti jø
atlyginimà priklausomai nuo darbo rezultatø, didinti atsakomybæ uþ darbo rezultatus ir ávertinti treneriø veiklà.
KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas Mykolas Kaèkanas pateikë sporto objektø, kuriems galëtø bûti suteiktas
nacionalinës svarbos statusas siekiant gauti ES struktûriniø fondø paramà pagal 2007–2013 m. programavimo
dokumentà, sàraðà. Tai nacionalinis stadionas su sporto kompleksu Vilniuje, Klaipëdos daugiafunkcinis sporto ir
pramogø kompleksas, sportininkø rengimo ir reabilitacijos sporto centras Druskininkuose, Lietuvos þiemos sporto centras (Ignalinoje ir Elektrënuose), Kauno daugiafunkcinis sporto ir pramogø kompleksas, Lietuvos kûno
kultûros ir sporto baziø plëtra, Trakø r. daugiafunkcinis turistinis-sportinis kompleksas (automobiliø lenktyniø
trasa) ir Jomanto futbolo kompleksas Vilniuje.
Komisija, pritardama KKSD Sporto strategijos skyriaus vedëjo Algimanto Kukðtos siûlymui, taip pat priëmë
sprendimà stabdyti finansavimà sporto organizacijoms, jei ðios iki nurodytø terminø nepasiraðo bendradarbiavimo sutarèiø su KKSD, nepateikia praëjusiø metø statistinës ataskaitos, naujø metø rinktiniø sàraðø, varþybø
kalendoriø, kadangi tai trikdo darbà ir neleidþia ávertinti sporto organizacijø veiklos. Ðiuo metu ðiø darbø yra
neatlikusi 31 sporto ðakos federacija ir dvi Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ narës.
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KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTE
NAUJA KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS STRUKTÛROS SCHEMA
(Patvirtinta Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës
generalinio direktoriaus 2006 m. kovo 29 d. ásakymu Nr. V-168)

Generalinis direktorius

Vidaus audito tarnyba

Padëjëja

Finansø ir buhalterinës
apskaitos skyrius

Vyriausiasis specialistas
ryšiams su visuomene
Vyriausiasis specialistas
tarptautiniam
bendradarbiavimui

Generalinio direktoriaus
pavaduotojas

Generalinio direktoriaus
pavaduotojas

Generalinio direktoriaus
pavaduotojas

Sporto strategijos
skyrius

Bendrasis skyrius

Investicijø ir statybø
skyrius

Kûno kultûros strategijos
skyrius

Teisës ir personalo skyrius

Turto valdymo
skyrius
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KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS
GENERALINIO DIREKTORIAUS
ÁSAKYMAS
DËL KÛNO KULTÛROS IR SPORTO BIUDÞETINIØ ÁSTAIGØ IR
ORGANIZACIJØ DARBUOTOJØ DARBO APMOKËJIMO TVARKOS
APRAÐO PATVIRTINIMO
2006 m. sausio 5 d. Nr. V-4
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dël biudþetiniø
ástaigø ir organizacijø darbuotojø darbo apmokëjimo tvarkos tobulinimo“ (Þin., 1993, Nr.28-655)
1. T v i r t i n u:
1.1. kûno kultûros ir sporto biudþetiniø ástaigø ir organizacijø vadovø, jø pavaduotojø ir padaliniø vadovø
tarnybinius atlyginimus (koeficientais) (1 priedas pridedamas);
1.2. treneriø-sporto mokytojø tarifinius atlygius (koeficientais) (2 priedas pridedamas) ir nustatau, kad treneriøsporto mokytojø tarifiná atlygá sudaro: tarifinis atlygis pagal turimà pedagoginá staþà (nustatytai pamokø ir
treniruoèiø valandø normai per savaitæ), priedas uþ suteiktà kvalifikacinæ kategorijà ir priedas uþ sportininkø
kieká olimpinëse ir nacionalinëse rinktinëse;
1.3. biudþetiniø kûno kultûros ir sporto ástaigø ir organizacijø vadovø, pavaduotojø, skyriø padaliniø vadovø,
specialistø (iðskyrus nurodytus ðio ásakymo 1 priede), tarnautojø ir darbininkø tarnybinius atlyginimus (koeficientais)
(3 priedas pridedamas).
2. L e i d þ i u konkreèiø kûno kultûros ir sporto biudþetiniø ástaigø ir organizacijø vadovams nustatyti darbuotojø
tarnybinius altyginimus (koeficientais) ir kitas darbo apmokëjimo sàlygas nevirðijant esamø darbo uþmokesèio
asignavimø, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis bei laikantis ðiø sàlygø:
2.1. skirti vadovo pavaduotojams, struktûriniø padaliniø vadovams ir jø pavaduotojams iki 100 procentø tarnybinio
atlyginimo dydþio personalinius priedus, nurodant konkretø terminà, bet ne ilgesná kaip iki kalendoriniø metø
pabaigos. Personalinis priedas maþinamas arba panaikinamas, jeigu pablogëja tø asmenø darbo rezultatai;
2.2. skirti kitiems darbuotojams priedus uþ aukðtà kvalifikacijà, skubiø, svarbiø ar sudëtingø darbø (uþduoèiø)
vykdymà, priemokas uþ laikinai nesanèiø darbuotojø funkcijø (pareigø) arba raðtiðku darbuotojo sutikimu papildomø
darbø vykdymà (jeigu nesudaroma papildoma darbo sutartis), nurodant konkretø terminà, bet ne ilgesná kaip iki
kalendoriniø metø pabaigos. Bendra ðiø priedø ir priemokø suma neturi virðyti darbuotojui nustatyto tarnybinio
atlyginimo dydþio. Priedas (priemoka) maþinamas arba panaikinamas, jeigu pablogëja tø asmenø darbo rezultatai
arba jie nevykdo minëtø darbø;
2.3. mokëti vienkartines pinigines išmokas, skirtas darbuotojams skatinti, šiais atvejais:
2.3.1. uþ labai gerà darbuotojo darbà kalendoriniais metais;
2.3.2. darbuotojui atlikus vienkartines ypaè svarbias uþduotis;
2.3.3. ástatymo nustatytø ðvenèiø progomis;
2.3.4. darbuotojø gyvenimo ir darbo metø jubiliejiniø sukakèiø progomis;
2.3.5. darbuotojams iðeinant á pensijà.
Kiekvienu atveju, nurodytu ðiame punkte, vienkartinë piniginë iðmoka gali bûti skiriama ne daugiau kaip kartà
per metus ir negali virðyti 100 procentø nustatyto tarnybinio atlyginimo. Vienkartinë piniginë iðmoka neskiriama
darbuotojui, kuriam per paskutinius 12 mënesiø paskirta drausminë nuobauda.
2.4. skirti darbuotojams, kuriø materialinë bûklë sunki dël ligos, ðeimos nariø mirties, stichinës nelaimës ar
turto netekimo, jeigu yra darbuotojo raðtiðkas praðymas ir pateikti atitinkami tai patvirtinantys dokumentai, iki 5
minimaliø mënesiniø algø dydþio materialines paðalpas ið sutaupytø darbo uþmokesèio fondo lëðø.
3. P a v e d u aukðtesnëms organizacijoms nustatyti pavaldþiø organizacijø ir ástaigø vadovø tarnybinius
atlyginimus (koeficientais), personalinius priedus prie tarnybiniø atlyginimø ir skatinimo sàlygas. Personaliniø
priedø, kurie nustatomi nurodant konkretø terminà, bet ne ilgesná kaip iki kalendoriniø metø pabaigos, dydis
neturi virðyti tarnybinio atlyginimo dydþio. Personalinis priedas maþinamas arba panaikinamas, jeigu pablogëja tø
asmenø darbo rezultatai.
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4. N u s t a t a u, kad medicinos, kultûros ir meno specialistø, dirbanèiø kûno kultûros ir sporto ástaigose bei
organizacijose, atlyginimai (koeficientais) nustatomi vadovaujantis atitinkamø ministerijø patvirtintomis tarnybiniø
atlyginimø schemomis (koeficientais).
5. L a i k a u netekusiu galios 1999 m. rugpjûèio 10 d. Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus ásakymà Nr. 166 „Dël kûno kultûros ir sporto biudþetiniø ástaigø
ir organizacijø darbuotojø darbo apmokëjimo sàlygø“.
GENERALINIS DIREKTORIUS

ALGIRDAS RASLANAS

SUDERINTA:
Lietuvos Respublikos socialinës apsaugos
ir darbo ministerijos 2005-08-03 raštu
Nr. (7.11-53)-SD-10073

SUDERINTA:
Lietuvos Respublikos finansø ministerijos
2005-12-22 raštu Nr. (2.34-02)-5K-0531853 6K - 0512194

Kûno kultûros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës
generalinio direktoriaus
2006 m. sausio 5 d. ásakymo Nr. V-4
1 priedas

SPORTO MOKYMO ÁSTAIGØ VADOVØ, JØ PAVADUOTOJØ IR PADALINIØ
VADOVØ, TURINÈIØ PEDAGOGINÁ IÐSILAVINIMÀ,
TARNYBINIAI ATLYGINIMAI
(bazinës mënesinës algos dydþiais)
Koeficientas pagal ástaigø kategorijas
Pareigybës pavadinimas

Treèioji

Antroji

Pirmoji

Lietuvos olimpinis
sporto centras

Ástaigø ir organizacijø vadovai

7,34–16,0

17,2–20,0

21,0–23,7

26,0

Ástaigø ir organizacijø vadovø
pavaduotojai
(iðskyrus ûkio, bendriems,
finansø ir kitiems klausimams)

6,55–14,5

15,8–18,4

19,0–21,0

23,7

Skyriø ir
vadovai

5,9–11,5

11,7–13,0

13,6–16,6

19,6

kitø

padaliniø

PASTABOS:
1. Kvalifikaciniø kategorijø suteikimo ástaigoms tvarkà nustato Kûno kultûros ir sporto departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybës (toliau – Departamentas).
2. Kitø specialistø, iðskyrus treneriø-sporto mokytojø, tarnybiniai atlyginimai, nepriklausomai nuo ástaigos
kategorijos, nustatomi pagal ðiuos koeficientus (bazinës mënesinës algos dydþiais):
2.1. ágijusiø aukðtàjá universitetiná arba neuniversitetiná iðsilavinimà (baigæ kolegijas): 5,65–14,3;
2.2. ágijusiø aukðtesnájá iðsilavinimà ar specialøjá viduriná, ágytà iki 1995 metø: 5,5–11,3.
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Kûno kultûros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës
generalinio direktoriaus
2006 m. sausio 5 d. ásakymo Nr. V-4
2 priedas

TRENERIØ-SPORTO MOKYTOJØ MËNESINIAI TARIFINIAI ATLYGIAI IR JØ PRIEDAI

1. Treneriø-sporto mokytojø mënesiniai tarifiniai atlygiai pagal turimà pedagoginá staþà
(nustatytai pamokø ir treniruoèiø valandø normai per savaitæ)
(bazinës mënesinës algos dydþiais)
Pareigybës
aprašymas

Koeficientas pagal turimà pedagoginio darbo staþà
Specialisto išsilavinimas

iki 4 metø

nuo 4 iki 10
metø

nuo 10 iki 15
metø

nuo 15 metø
ir daugiau

Treneris -sporto
mokytojas

Ágijæ aukðtàjá universitetiná
iðsilavinimà

5,65–7,26

7,5–8,51

7,8–8,73

8,11–8,96

Treneris -sporto
mokytojas

Ágijæ aukðtàjá neuniversitetiná
iðsilavinimà (baigæ kolegijas)

5,65–6,7

6,25–6,76

6,36–6,8

6,5–6,87

Treneris -sporto
mokytojas

Ágijæ aukðtesnájá iðsilavinimà
ar specialøjá viduriná, ágytà
iki 1995 metø

5,65–6,0

5,7–6,3

6,0–6,3

6,1–6,56

PASTABOS:
1. Treneriø-sporto mokytojø, baigusiø specialiøjø aukðtøjø mokyklø tris kursus, mënesinis tarifinis atlygis prilyginamas ágijusiø aukðtàjá neuniversitetiná iðsilavinimà (baigusiø kolegijas).
2. Treneriams-sporto mokytojams, baigusiems bet kurá kità, nei nurodyta 1 pastaboje, aukðtàjá mokslà ir
Departamento nustatyta tvarka ágijusiems licencijà, mënesinis tarifinis atlygis prilyginamas ágijusiø aukðtàjá universitetiná iðsilavinimà.
3. Treneriams-sporto mokytojams, turintiems viduriná iðsilavinimà ir Departamento nustatyta tvarka ágijusiems licencijà, mënesinis tarifinis atlygis prilyginamas ágijusiø aukðtesnájá iðsilavinimà ar specialøjá viduriná iki
1995 metø.
4. Trenerio-sporto mokytojo darbo laikas negali bûti ilgesnis kaip 18 valandø per savaitæ (1 valanda prilyginama 1 akademinei valandai – 45 min.). Jeigu sporto mokymo ástaigoje trûksta treneriø-sporto mokytojø arba
treneris-sporto mokytojas ugdo didelio meistriðkumo sportininkus, kuriø treniravimui reikia dideliø darbo krûviø, miesto ar rajono savivaldybës sporto padalinio vadovas gali tokiam treneriui-sporto mokytojui nustatyti
ilgesná darbo laikà, kuris nevirðytø 36 valandø per savaitæ.
5. Á trenerio-sporto mokytojo darbo laikà áskaitomas ir jo dalyvavimas planinëse sporto varþybose (oficialus
varþybø laikas) su savo auklëjamais sportininkais (komanda).
6. Trenerio-sporto mokytojo tarifikuojamø mokiniø grupiø sàraðai perþiûrimi ir koreguojamas darbo laikas,
jeigu jo treniruojamas sportininkas iðvyksta ilgiau nei trims mënesiams dirbti pagal sutartá á uþsiená.

2. Treneriø-sporto mokytojø mënesiniø tarifiniø atlygiø priedø koeficientai uþ suteiktas
kvalifikacines kategorijas
(bazinës mënesinës algos dydþiais)
Treneriø -sporto mokytojø kategorijø pavadinimai

Koeficientai

Lietuvos nusipelnæs treneris

3,69

Nacionalinis sporto treneris

2,66

Lietuvos sporto treneris

1,66

PASTABA. Kvalifikaciniø kategorijø suteikimo tvarkà nustato Departamentas.
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3. Treneriø-sporto mokytojø mënesiniø tarifiniø atlygiø priedø koeficientai uþ sportininkø
kieká olimpinëse ir nacionalinëse rinktinëse
Prioritetiniø olimpiniø sporto ðakø: baidariø ir kanojø irklavimo, bokso, buriavimo, dviraèiø sporto, dziudo
imtyniø, futbolo, graikø-romënø imtyniø (vyrø), irklavimo, krepðinio, lengvosios atletikos, rankinio, plaukimo,
stalo teniso, sunkiosios atletikos (vyrø), ðaudymo, ðiuolaikinës penkiakovës, tinklinio, þirgø sporto, þolës riedulio
(moterø), treneriams-sporto mokytojams, dirbantiems su atitinkamo meistriðkumo sportininkais, nustatomi tokie mënesiniø tarifiniø atlygiø priedai:
(bazinës mënesinës algos dydþiais)
Sportininkø miestriðkumo lygis

Olimpinës rinktinës kandidatas
Olimpinës pamainos rinktinës kandidatas
Nacionalinës
(suaugusiøjø)

rinktinës

Jaunimo rinktinës kandidatas
Jauniø rinktinës kandidatas

kandidatas

Sportininkø skaièius

Priemokos dydis
koeficientais

2 ir daugiau

1,65

1

1,2

2 ir daugiau

0,98

1

0,86

2 ir daugiau

0,8

1

0,65

2 ir daugiau

0,6

1

0,45

2 ir daugiau

0,5

1

0,25

PASTABOS:
1. Ðioje dalyje nurodytø priedø prie mënesiniø tarifiniø atlygiø treneriui-sporto mokytojui nuo sausio 1 d. –
1,65 koeficiento.
2. Olimpinës rinktinës, olimpinës pamainos rinktiniø sàraðus tvirtina Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir
Departamentas.
3. Nacionalinës, jaunimo ir jauniø rinktiniø sàraðus tvirtina Departamentas.
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Kûno kultûros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës
generalinio direktoriaus
2006 m. sausio 5 d. ásakymo Nr. V-4
3 priedas

Biudþetiniø kûno kultûros ir sporto ástaigø ir organizacijø
vadovø, pavaduotojø, skyriø padaliniø vadovø, specialistø
(iðskyrus nurodytus ðio ásakymo 1 priede), tarnautojø ir
darbininkø tarnybiniai atlyginimai
(bazinës mënesinës algos dydþiais)
Pareigybës pavadinimas

Koeficientai

Ástaigø vadovai

4,79–13,3

Istaigø vadovø pavaduotojai ûkio, bendriesiems,
finansø ir kitiems klausimams, vyriausieji buhalteriai
(finansininkai)

4,79–11.9

Skyriø (sektoriø, kitø padaliniø) padaliniø vadovai

4,79–10,8

Specialistai, ágijæ aukðtàjá universitetiná iðsilavinimà

4,79–9,5

Specialistai, ágijæ aukðtàjá neuniversitetiná iðsilavinimà
(baigæ kolegijas)

4,79–8,75

Specialistai, ágijæ aukðtesnájá iðsilavinimà

4,79–8,0

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

4,79–7,5

Darbininkai

4,79–5,5

PASTABOS:
1. Vyresniøjø buhalteriø, vykdanèiø vyriausiojo buhalterio funkcijas (kai yra tik vienas apskaitos darbuotojas),
tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip vyriausiøjø buhalteriø.
2. Specialistams nustatyta tvarka gali bûti suteikiamos ðios kategorijos: vyriausiasis (aukðèiausios kategorijos)
specialistas, vyresnysis (vadovaujantysis) specialistas, specialistas.
3. Specialistams, iðskyrus pedagogus, neturintiems aukðtesniojo iðsilavinimo, tarnybinis atlyginimas nustatomas 4,24–7,5 bazinës mënesinës algos.
4. Kûno kultûros ir sporto ástaigø koncertmeisteriams ir akompaniatoriams tarnybiniai atlyginimai nustatomi
uþ 24 valandas per savaitæ.
5. Pareigybiø, kurios yra laikomos pedagoginëmis, sàraðas yra nustatytas Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo
ministerijos.

Biudþetiniø ástaigø ir organizacijø darbininkø valandiniai tarifiniai atlygiai
(koeficientai bazinio valandinio atlygio dydþiais)
Kategorijos

Darbininkai

I

II

III

IV

V

VI

4,83

5,17

5,53

5,92

6,33

7

PASTABA. Aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, vietoj tarifiniø atlygiø galima
nustatyti tarnybiná atlyginimà – iki 7,7 koeficiento, kurio pagrindu imama bazinë mënesinë alga.
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KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS
GENERALINIO DIREKTORIAUS
ÁSAKYMAS
DËL RESPUBLIKINËS KATEGORIJOS PRILYGINIMO
PIRMAI KATEGORIJAI
2006 m. sausio 12 d. Nr. V-16
Vilnius
Vadovaudamasis Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio
direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. ásakymu Nr. V-4 „Dël kûno kultûros ir sporto biudþetiniø ástaigø ir organizacijø
darbuotojø darbo apmokëjimo tvarkos apraðo patvirtinimo“:
1. P r i l y g i n u 2006 metais galiojanèià Respublikinæ sporto mokymo ástaigos kategorijà pirmai sporto
mokyklø kategorijai.
2. N u s t a t a u darbuotojø darbo apmokëjimui taikyti 2006 m. sausio 5 d. ásakymo Nr. V-4 1 priedà.
L. E. GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-1

EVALDAS SKYRIUS
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LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBËS BIUDÞETO ASIGNAVIMAI
KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS
VYKDOMOMS PROGRAMOMS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybës
2006 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 107
Lietuvos Respublikos valstybës
biudþeto asignavimai

Programø pavadinimai

1. Kûno kultûros ir sporto plëtra

27 154 000

2. Didelio meistriškumo sportininkø programinis rengimas

6 550 000

3. Lietuvos Respublikos kultûros ir sporto rëmimo fondo
programa

17 711 000

4. Specialioji sporto programa

232 000

Ið viso asignavimø valdytojo programoms

51 647 000

Pastaba. Ið Lietuvos Respublikos kultûros ir sporto rëmimo fondo programai skirtø lëðø Kûno kultûros ir
sporto programai skiriama 50 proc. (8 855,5 tûkst. Lt).

Lietuvos Respublikos valstybës biudþeto asignavimai
1996–2006 metø iðlaidoms (tûkst. Lt)
20000000

18217711

18000000
16000000
15659940
14000000
13752962
12000000
10865508
10000000

10060331

7406962

8000000

7414456

6000000
5654829

6646865

4000000
2000000
0
1996 m.

1998 m.

2000 m.

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m. 2006 m.*

tûkst Lt

14

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-1

Lietuvos Respublikos valstybës biudþeto asignavimai
1996–2006 metø kûno kultûros ir sporto programoms (tûkst. Lt)
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Lëðos kûno kultûros ir sporto programoms Lietuvos Respublikos valstybës biudþeto asignavimuose sudaro:
2005 m. – 0,23%
2006 m.* – projektas – 0,23%
Pastaba. Sumos be Lietuvos Respublikos kultûros ir sporto rëmimo fondo lëðø, skiriamø kultûros programai.

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-1

15

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS
GENERALINIO DIREKTORIAUS
ÁSAKYMAS
DËL EKSPERTØ KOMISIJOS LIETUVOS SPORTO VISIEMS PROGRAMOMS
ÁVERTINTI IR BIUDÞETO LËÐOMS PASKIRSTYTI SUDARYMO
2005 m. gruodþio 23 d. Nr. V-545
Vilnius
Siekdamas objektyviai paskirstyti biudþeto lëðas, skirtas Kûno kultûros ir sporto plëtros programos priemonei
„Sporto visiems, sveikatingumo renginiø, konkursø, metodinës veiklos ir kitø priemoniø organizavimas ðalies
gyventojams, sporto veteranams, tautinëms maþumoms ir uþsienyje gyvenantiems lietuviams“,
ásakau:
1. Programoms ávertinti ir biudþeto lëðoms paskirstyti sudaryti ðios sudëties ekspertø komisijà:
Kæstutis Levickis

– komisijos pirmininkas, Lietuvos asociacijos „Sportas visiems” viceprezidentas,
Lietuvos kaimo sporto klubø sàjungos „Nemunas“ pirmininkas;
Algimantas Jucevièius – komisijos sekretorius, Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ generalinis sekretorius;
Milda Laurutënaitë
– Kûno kultûros ir sporto departamento Kûno kultûros strategijos skyriaus vedëja;
Vytautas Deksnys
– Lietuvos kûno kultûros mokytojø asociacijos prezidentas;
Romas Bernotas
– Lietuvos bëgimo mëgëjø asociacijos prezidentas;
Èeslovas Garbaliauskas – Lietuvos studentø sporto asociacijos prezidentas;
Liucija Kalvaitienë
– Lietuvos moterø sporto asociacijos prezidentë;
Rimantas Mikaitis
– Lietuvos orientavimosi sporto federacijos generalinis sekretorius;
Irena Plioplienë
– Lietuvos bendrosios gimnastikos asociacijos prezidentë;
Eligijus Valskis
– Lietuvos sveikuoliø sàjungos generalinis sekretorius;
Danutë Ivaðauskienë
– Sporto veteranø ir olimpinio judëjimo propagavimo asociacijos „Penki þiedai“
viceprezidentë.

2. Tvirtinti 2006–2008 metø sporto visiems programos vertinimo kriterijus ir biudþeto lëðø skyrimo principus
(pridedama).
3. Komisijai iki 2006 metø sausio 10 d. paskirstyti Kûno kultûros ir sporto plëtros programos priemonei
„Sporto visiems, sveikatingumo renginiø, konkursø, metodinës veiklos ir kitø priemoniø organizavimas ðalies
gyventojams, sporto veteranams, tautinëms maþumoms ir uþsienyje gyvenantiems lietuviams“ skirtas lëðas.
GENERALINIS DIREKTORIUS
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PATVIRTINTA
Kûno kultûros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës
generalinio direktoriaus 2005 m.
gruodþio 23 d. ásakymu Nr. V-545

2006–2008 METØ SPORTO VISIEMS PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI IR
BIUDÞETO LËÐØ SKYRIMO PRINCIPAI
1. Bendrosios nuostatos
Kûno kultûra yra bendrosios kultûros dalis, viena ið svarbiausiø socialinës veiklos srièiø, skirtø þmogaus sveikatai stiprinti, jo fizinëms, psichinëms ir dvasinëms savybëms visaspusiðkai ugdyti. Ji glaudþiai susijusi su daugeliu
bendraþmogiðkø vertybiø ir daro átakà ekonominei bei socialinei raidai. Taip pat kûno kultûra ir sportas yra
pagrindinës priemonës socialinei integracijai ir tarpkultûriniam dialogui bûtinoms vertybëms ágyti. Lietuvos
Respublikos Vyriausybës 2004–2008 m. programos nuostatos: didinti jaunimo organizacijø teikiamø projektø
finansavimà ir skatinti masinius sporto renginius, ugdanèius bendruomenës solidarumà ir aktyvumà, ápareigoja
plëtoti mëgëjiðkà, neágaliøjø sportà, modernizuoti sporto árenginius, teikti kokybiðkas sporto paslaugas, kad
gyventojai galëtø dalyvauti malonumà teikianèiose kûno kultûros ir sporto pratybose, tam efektyviai panaudojant biudþeto lëðas.
2. Programos tikslas ir uþdaviniai
Skatinti ir plëtoti programas, skirtas gyventojø sveikam gyvenimo bûdui propaguoti, didinti visà gyvenimà
trunkantá fiziná aktyvumà tam, kad jiems bûtø maksimaliai uþtikrinta nauda.
Uþdaviniai:
1. Tenkinti visø ðalies pilieèiø sveikatinimo, aktyvaus gyvenimo bûdo poreikius.
2. Padidinti ir pagerinti vaikø, jaunimo fiziná aktyvumà.
3. Remti sporto ir sveikatos klubø steigimàsi, didinti sporto klubø ir sportuojanèiøjø juose skaièiø.
4. Skleisti visø socialiniø grupiø ðalies gyventojams prieinamas paþangias sveikatos stiprinimo kûno kultûros ir
sporto formas.
5. Organizuoti kryptingà ir tikslingà kûno kultûros propagandà.
6. Stiprinti kûno kultûros ir sporto specialistø potencialà.
3. Programos prioritetai
Gyventojø fizinio aktyvumo veiklos plëtojimas ir skatinimas.
Sveiko gyvenimo bûdo propagavimas ir informacinës sistemos plëtojimas.
Kûno kultûros ir sporto specialistø profesinio pasirengimo tobulinimas ir visuomeninio aktyvo mokymas.
4. Finansuojamø sporto visiems programø projektø pobûdis
Á sporto visiems programos biudþeto lëðas gali pretenduoti Lietuvoje juridiðkai áregistruotos ðalies kûno kultûros ir sporto organizacijos, plëtojanèios sporto visiems programas ir nustatytu laiku jas pateikusios Kûno kultûros ir sporto departamentui. Sporto visiems programø uþsakovas yra Kûno kultûros ir sporto departamentas.
Valstybës biudþeto lëðos skiriamos programoms ir projektams pagal šias veiklos kryptis:
– ðalies masto sporto visiems ðventës, festivaliai, sàskrydþiai, rekreacinio pobûdþio, sveikatingumo renginiai,
renginiai, skirti valstybinëms ðventëms bei atmintinoms datoms, ir kt.;
– ðalies masto varþybinio pobûdþio masiniai sporto visiems renginiai;
– apskrièiø sporto visiems þaidynës;
– kryptingo vaikø ir jaunimo uþimtumo ir fizinio ugdymo programos;
– metodinio ir ðvietëjiðko pobûdþio, leidybos programos (seminarai, kongresai, metodinës priemonës, leidybos
ir propagandinë veikla);
– atstovavimas oficialiuose tarptautiniuose renginiuose (asamblëjose, kongresuose, seminaruose, þaidynëse,
festivaliuose);
– gyventojø fizinio pajëgumo testavimo ir fizinës bûklës nustatymo programos;
– sociologinës apklausos;
– organizacinës iðlaidos.
5. Programø vertinimo kriterijai ir biudþeto lëðø skyrimo principai
Programas vertina Kûno kultûros ir sporto departamento patvirtinta ekspertø komisija.
Lietuvos asociacijos „Sportas visiems” organizacijø programos vertinamos:
KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-1
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– 40 proc. lëðø skiriama pagal numatomus programos efekto kriterijus:
prieinamumas ávairioms amþiaus ir socialinëms grupëms;
programos poveikis þmoniø sveikatinimui;
programos poveikis regioninei kûno kultûros plëtrai;
programos ðvieèiamoji, propagandinë, iðliekamoji vertë ir jos tæstinumas.
– 60 proc. lëðø skiriama pagal formulæ uþ rezultato ir produkto rodiklius vykdant praeitø metø programà:
E=Knš+Ršvd+
+ 1,5 (Knk+Rkvd+Rštd+Rišvd)+
+ 2 (Krš+Ršdd)+
+ 2,25 (Rktd+Rikvd+Rištd)+
+ 3 (Krk+Rkdd+Rišdd)+
+ 3,38 Riktd + 4,5 Rikdd + 0,4 D + 0,1 N , èia
K – klubø skaièius (r – turi juridinio asmens statusà, n – neturi juridinio asmens statuso);
N – klubo nariø skaièius;
R – vykdytø renginiø skaièius (ð – 1 sporto ðakos, k – kompleksinis, i – tarptautinis, vd – vienos dienos, td – 2–3
dienø, dd – daugiau nei 3 dienø);
D – dalyviø skaièius renginiuose.
6. Programø pateikimo laikas ir tvarka
Ðalies kûno kultûros ir sporto organizacijos, plëtojanèios sporto visiems programas ir pretenduojanèios á
valstybës biudþeto lëðas, kasmet iki gruodþio 1 d. pateikia Kûno kultûros ir sporto departamentui programas.
Papildomi rodikliai, reikalingi lëðoms apskaièiuoti pagal formulæ, pateikiami iki ateinanèiø metø sausio 5 d.
Programos finansuojamos, tik programà vykdanèiai organizacijai sudarius dviðalæ sutartá su Kûno kultûros ir
sporto departamentu.
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KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS
GENERALINIO DIREKTORIAUS
ÁSAKYMAS
DËL VALSTYBËS BIUDÞETO LËÐØ SKYRIMO 2006 METØ SPORTO VISIEMS
PROGRAMOMS
2006 m. sausio 25 d. Nr.V-38
Vilnius
Siekdamas ágyvendinti Lietuvos kûno kultûros ir sporto plëtros programos strateginá tikslà – plëtoti kûno
kultûrà ir sportà, sudaryti palankià aplinkà gyventojø laisvalaikio uþimtumui, sportavimui ir sveikatos stiprinimui
bei vykdyti ðios programos uþdaviná – remti ir skatinti ðalies masinius sporto renginius, ugdanèius bendruomenës
solidarumà ir fiziná aktyvumà, gerinanèius þmoniø sveikatà, jø darbingumà, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybës pritartu Kûno kultûros ir sporto departamento 2006–2008 m. strateginiu planu ir atsiþvelgdamas
á Lietuvos sporto visiems programoms ávertinti ir biudþeto lëðoms paskirstyti komisijos rekomendacijà bei Lietuvos strateginiø sporto klausimø komisijos pritarimà:
1. T v i r t i n u lëðas, skirtas ið Kûno kultûros ir sporto plëtros programos 2006 metø sporto visiems programø
plëtojimui (pridedama).
2. P a v e d u Departamento Finansø ir Kûno kultûros strategijos skyriams parengti sutartis su atitinkamø
sporto ðakø federacijomis ir pateikti pasiraðyti iki 2006 m. vasario 10 d.
GENERALINIS DIREKTORIUS
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PATVIRTINTA
Kûno kultûros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës
generalinio direktoriaus 2006 m.
sausio 25 d. ásakymu Nr. V-38

VALSTYBËS BIUDÞETO LËÐOS, SKIRTOS 2006 METØ KÛNO KULTÛROS
IR SPORTO PLËTROS PROGRAMOS SPORTO VISIEMS PROJEKTAMS
Eil.
Nr.

Sporto organizacijø projektai

Skirta suma (Lt)

Programos tikslas – PLËTOTI GYVENTOJØ FIZINÁ UGDYMÀ.
Programos uþdavinys – remti ir skatinti ðalies masinius sporto renginius, ugdanèius
bendruomenës solidarumà ir fiziná aktyvumà, gerinanèius þmoniø sveikatà, jø darbingumà.
1. Lietuvos sporto draugijai „Þalgiris“
118 000
2. Lietuvos kaimo sporto klubø sàjungai „Nemunas“
108 000
3. Lietuvos sveikuoliø sàjungai
67 000
4. Lietuvos bëgimo mëgëjø asociacijai
53 000
5. Lietuvos moterø sporto asociacijai
43 000
6. Lietuvos keliautojø sàjungai
43 000
7. Lietuvos bendrosios gimnastikos asociacijai
40 000
8. Lietuvos kûno kultûros mokytojø asociacijai
28 000
9. Lietuvos ðauliø sàjungai
25 000
10. Lietuvos moksleiviø sporto asociacijai
25 000
11. Lietuvos greitojo èiuoþimo asociacijai
24 000
12. Lietuvos gatvës vaikø futbolo federacijai
22 000
13. Lietuvos gatvës vaikø ir jaunimo futbolo asociacijai
14 000
14. Lietuvos sporto klubui „Makabi“
5 000
15. Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ bendrajai programai
245 000
860 000
1. Sporto veteranø ir olimpinio judëjimo propagavimo asociacijos „Penki
40 000
þiedai“ sporto visiems programø plëtojimui
IŠ VISO PROGRAMOS TIKSLUI:
900 000
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VALSTYBËS BIUDÞETO LËÐOS, SKIRTOS 2006 METØ KÛNO KULTÛROS IR SPORTO
PLËTROS PROGRAMOS ÐVIETIMO PER SPORTÀ PROJEKTAMS
Eil.
Nr.

Sporto organizacijø projektai

Skirta suma (Lt)
2006 m.

Programos tikslas – SKATINTI VAIKØ IR JAUNIMO FIZINÁ UGDYMÀ.
Programos uþdavinys – sudaryti sàlygas formuoti kûno kultûros ágûdþius bei teigiamà poþiûrá á jos
reikðmæ sveikatai, fiziniam pajëgumui ir uþimtumui.
1. Vaikø ir jaunimo kûno kultûros ir sporto programø vykdymas, ávairiø
konkursø, metodinës veiklos ir kitø renginiø organizavimas ágyvendinant
Vaikø ir jaunimo socializacijos ir kitas programas:
1.1. Lietuvos kûno kultûros þenklo programa 8–18 metø vaikams
(þenkleliai, diplomai, lipdukai, paþymëjimai ir kt.)
1.2. Konkursai:
1.2.1. „Sportiškiausia mokykla“
1.2.2. „Ðauktiniø fizinis parengimas“
1.2.3. „Geriausiø Lietuvos moksleiviø sportininkø ir jø treneriø konkursas“
1.2.4. „Sveikuoliø sveikuolis“
1.2.5. ,,Sportas ir aplinka“
1.2.6. ,,Geriausias mokyklos sporto klubas“
1.3. Seminarai:
1.3.1. ,,Kûno kultûros pamokø planavimo aktualijos“
1.3.2. ,,Kûno kultûra ir sveikata“
1.3.3. „Kûno kultûros ugdymo turinio individualizavimas“
1.3.4. ,,Olimpinio ugdymo lyderiø kompetencijos tobulinimas“
1.3.5. ,,Olimpinio ugdymo programos ágyvendinimo patirtis“
1.3.6. „Jaunøjø sporto lyderiø mokymas ir átraukimas á projekto veiklà“
1.3.7. „Sporto savanoriø rengimas“
1.3.8. Seminaras pasaulio lietuviø bendruomeniø sporto lyderiams sporto
vadybos klausimais
1.4. Gyventojø fizinio pajëgumo testavimo ir fizinës bûklës nustatymo
metodikos bei praktinio jos taikymo rekomendacijø parengimas
1.5. Varþybos, sveikatingumo renginiai:
1.5.1. Lietuvos mokiniø olimpinis festivalis
1.5.2. Kitos tikslinës programos: Naujametinis bëgimas, Sausio 13-osios
bëgimas (gëlës, prizas), Pasaulinë sveikatos diena, Olimpinë diena,
Ambasadoriø þaidynës, „Maksi maratonas-2006“ (prizai), þirgø lenktynës
„Sartai“ (prizas, organizacinës iðlaidos, sportininkø pagerbimas ir kt.)
1.6. Bukletai, leidiniai
1.7. Sporto dienos rajonuose, miestuose ir komandiruotës
2. Studentø kûno kultûros ir sporto plëtojimas
IŠ VISO PROGRAMOS TIKSLUI:
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857 000 ið jø:

38 000
31 500 ið jø:
5 000
10 000
1 000
5 500
5 000
5 000
31 000 ið jø:
1 000
1 000
1 200
5 000
800
4 000
10 000
8 000

21 500

722 000 ið jø:
700 000

22 000
1 000
12 000
177 000
1 034 000
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PATVIRTINTA
Kûno kultûros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës
generalinio direktoriaus
2006 m. sausio 20 d. ásakymu Nr. V-31

2006 METØ NEÁGALIØJØ SPORTO PROGRAMØ, FINANSUOJAMØ PER KÛNO
KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTÀ, VERTINIMO KRITERIJAI
15 programa
04 Tikslas
01 Uþdavinys

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO PLËTRA
Ágyvendinti neágaliøjø þmoniø socialinæ integracijà per kûno kultûrà ir sportà
Integruoti neágaliøjø sportà ir jø fiziná ugdymà á bendràsias ðalies sporto ir ðvietimo
sistemas
01 Priemonë
Sporto renginiø, konkursø, metodinës veiklos ir kitø priemoniø organizavimas
neágaliesiems þmonëms bei dalyvavimas tarptautiniuose sporto renginiuose
Lietuvos Respublikos neágaliøjø sporto ðakø rinktiniø pasirengimui ir dalyvavimui pasaulio, Europos
èempionatuose bei kitose svarbiausiose varþybose (70 proc. lëðø)
Kam planuojama skirti lëðas

Vertinimo kriterijai

Akløjø, Neágaliøjø sporto federacijos, Parolimpinis komitetas
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1. Pasirengimui ir
dalyvavimui pasaulio
èempionatuose
(parolimpiniø þaidyniø
sporto šakos)
1.1. Dalyvavimui

1.1.1. Pagal pateiktus oficialius varþybø protokolus ávertinami komandiniø
ir individualiøjø sporto ðakø planuoti ir pasiekti rezultatai 2005 m.
Europos èempionatuose ir kitose svarbiausiose varþybose (jei nevyko tos
sporto ðakos Europos èempionatas).
1.1.2. Dalyvavimo pasaulio èempionatuose iðlaidos 100 proc. skiriamos
sportininkams, kurie dalyvaudami 1 pnkt. nurodytose varþybose iðkovojo
prizines vietas ir aplenkë pusæ dalyvavusiø sportininkø (komandø).
1.1.3. Dalyvavimo iðlaidos èempionatuose 75 proc. skiriamos
sportininkams, kurie dalyvaudami 1.1.1 pnkt. nurodytose varþybose
iškovojo 4–6 vietas ir aplenkë pusæ dalyvavusiø sportininkø (komandø).

1.2. Pasirengimui

1.2.1. Sportininkams, kurie dalyvaudami 1.1.1 pnkt. nurodytose varþybose
iðkovojo prizines vietas ir aplenkë pusæ dalyvavusiø sportininkø ar
komandø, bei jø treneriams yra skiriama iki 2,5 mën. maistpinigiai.
1.2.2. Sportininkams, kurie dalyvaudami 1.1.1 pnkt. nurodytose varþybose
iškovojo 4–6 vietas ir aplenkë pusæ dalyvavusiø sportininkø ar komandø,
bei jø treneriams yra skiriama iki 1,5 mën. maistpinigiai.

2. Pasirengimui ir
dalyvavimui Europos
èempionatuose
(parolimpiniø þaidyniø
sporto šakos)
2.1. Dalyvavimui

2.1.1. Pagal pateiktus oficialius varþybø protokolus ávertinami komandiniø
ir individualiøjø sporto ðakø planuoti ir pasiekti rezultatai 2005 m.
pasaulio, Europos èempionatuose.
2.1.2. Dalyvavimo Europos èempionate iðlaidos 100 proc. skiriamos
sportininkams, kurie dalyvaudami 2.1.1 pnkt. nurodytose varþybose
iðkovojo prizines vietas ir aplenkë pusæ dalyvavusiø sportininkø
(komandø).
2.1.3. Dalyvavimo Europos èempionate išlaidos 75 proc. skiriamos
sportininkams, kurie dalyvaudami 2.1.1 pnkt. nurodytose varþybose
iškovojo 4–6 vietas ir aplenkë pusæ dalyvavusiø sportininkø (komandø).

2.2. Pasirengimui

2.2.1. Sportininkams, kurie dalyvaudami 2.1.1 pnkt. nurodytose varþybose
iðkovojo prizines vietas ir aplenkë pusæ dalyvavusiø sportininkø
(komandø), bei jø treneriams yra skiriama iki 1,5 mën. maistpinigiai.
2.2.2. Sportininkams, kurie dalyvaudami 2.1.1 pnkt. nurodytose varþybose
iškovojo 4–6 vietas ir aplenkë pusæ dalyvavusiø sportininkø (komandø),
bei jø treneriams yra skiriama 0,5 mën. maistpinigiai.
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Kam planuojama skirti lëðas

Vertinimo kriterijai

Kurèiøjø sporto federacija
1. Pasirengimui ir
dalyvavimui pasaulio
èempionatuose (kurèiøjø
þaidyniø sporto ðakos)
1.1. Dalyvavimui

1.2. Pasirengimui

2. Pasirengimui ir
dalyvavimui Europos
èempionatuose (kurèiøjø
þaidyniø sporto ðakose)
2.1. Dalyvavimui

2.2. Pasirengimui

1.1.1. Pagal pateiktus oficialius varþybø protokolus ávertinami
komandiniø ir individualiøjø sporto ðakø planuoti ir pasiekti rezultatai
2005 m. Kurèiøjø þaidynëse arba paskutiniame pasaulio, Europos
èempionate.
1.1.2. Dalyvavimo pasaulio èempionatuose išlaidos 100 proc. skiriamos
sportininkams, kurie dalyvaudami 1 pnkt. nurodytose varþybose iðkovojo
prizines vietas ir aplenkë pusæ dalyvavusiø sportininkø (komandø).
1.1.3. Dalyvavimo pasaulio èempionatuose iðlaidos 75 proc. skiriamos
sportininkams, kurie dalyvaudami 1 pnkt. nurodytose varþybose iðkovojo
4–6 vietas ir aplenkë pusæ dalyvavusiø sportininkø (komandø).
1.2.1. Sportininkams, kurie dalyvaudami 1.1.1 pnkt. nurodytose
varþybose iðkovojo prizines vietas ir aplenkë pusæ dalyvavusiø
sportininkø (komandø), bei jø treneriams yra skiriama iki 2,5 mën.
maistpinigiai.
1.2.2. Sportininkams, kurie dalyvaudami 1.1.1 pnkt. nurodytose
varþybose iðkovojo 4–6 vietas ir aplenkë pusæ dalyvavusiø sportininkø,
bei jø treneriams yra skiriama iki 1,5 mën. maistpinigiai.
2.1.1. Pagal pateiktus oficialius varþybø protokolus ávertinami
komandiniø ir individualiøjø sporto ðakø planuoti ir pasiekti rezultatai
2005 m. Kurèiøjø þaidynëse arba paskutiniame pasaulio, Europos
vykusiame èempionate.
2.1.2. Dalyvavimo Europos èempionatuose iðlaidos 100 proc. skiriamos
sportininkams, kurie dalyvaudami 2.1.1 pnkt. nurodytose varþybose
iškovojo prizines vietas ir aplenkë pusæ dalyvavusiø sportininkø
(komandø).
2.1.3. Dalyvavimo Europos èempionatuose iðlaidos 75 proc. skiriamos
sportininkams, kurie dalyvaudami 2.1.1 pnkt. nurodytose varþybose
iškovojo 4–6 vietas ir aplenkë pusæ dalyvavusiø sportininkø (komandø).
2.2.1. Sportininkams, kurie dalyvaudami 2.1.1 pnkt. nurodytose
varþybose iðkovojo prizines vietas ir aplenkë pusæ dalyvavusiø
sportininkø (komandø), bei jø treneriams yra skiriama iki 1,5 mën.
maistpinigiai.
2.2.2. Sportininkams, kurie dalyvaudami 2.1.1 pnkt. nurodytose
varþybose iðkovojo 4–6 vietas ir aplenkë pusæ dalyvavusiø sportininkø,
bei jø treneriams yra skiriama 0,5 mën. maistpinigiai.
Specialiosios olimpiados komitetas

1. Pasirengimui ir
dalyvavimui Europos
jaunimo þaidynëse
(specialiøjø þaidyniø sporto
šakos)
1.1. Dalyvavimui

1.2. Pasirengimui

1.1.1. Pagal pateiktus oficialius varþybø protokolus ávertinami
komandiniø ir individualiøjø sporto ðakø planuoti ir pasiekti rezultatai
paskutiniuose pasaulio, Europos èempionatuose ir kitose svarbiausiose
varþybose.
1.1.2. Dalyvavimo jaunimo þaidynëse iðlaidos 100 proc. skiriamos
sportininkams, kurie dalyvaudami 1.1.1 pnkt. nurodytose varþybose
iðkovojo prizines vietas ir aplenkë pusæ dalyvavusiø sportininkø
(komandø).
1.2.1. Sportininkams, kurie dalyvaudami 1.1.1 pnkt. nurodytose
varþybose iðkovojo prizines vietas ir aplenkë pusæ dalyvavusiø
sportininkø ar komandø, bei jø treneriams yra skiriama 0,5 mën.
maistpinigiai.
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Kam planuojama skirti lëðas

Vertinimo kriterijai

Neágaliøjø sporto renginiams Lietuvos Respublikoje (iki 30 proc. lëðø)
Akløjø, Kurèiøjø, Neágaliøjø sporto federacijos, Parolimpinis komitetas, Specialiosios olimpiados
komitetas
Neágaliøjø sporto renginiø
Atsiþvelgiant á neágaliøjø sporto organizacijø vykdomø renginiø
organizavimui ir
skaièiø ir Lietuvos parolimpinio komiteto organizacijø programø
koordinavimui šalyje ir
finansavimà per Neágaliøjø reikalø departamentà prie Socialinës
uþsienyje, èempionatø ir
apsaugos ir darbo ministerijos, šalies renginiams ir organizacinei
tarptautiniø varþybø
veiklai bei geriausiojo neágaliøjø sporto klubo konkursui skiriama
Lietuvoje prizininkø
iki 30 proc. KKSD neágaliøjø sportui skirtø lëðø.
apdovanojimams ir
organizacinëms iðlaidoms
Lëðos procentiðkai paskirstomas taip:
Akløjø, Kurèiøjø, Neágaliøjø sporto federacijoms skiriama po
20,0 procentø, Parolimpiniam komitetui – 15 procentø,
Specialiosios olimpiados komitetui – 25 procentai ir geriausiojo
neágaliøjø sporto klubo konkursui – 1,5 procento skirtø lëðø.
Pastaba. Kiekvienais metais neágaliøjø sportininkø pasiekimai pasaulio, Europos ir kitose svarbiausiose varþybose
ávertinami pagal oficialius protokolus, kuriuos Departamentui pateikia neágaliøjø sporto organizacijos.
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LIETUVOS NEÁGALIØJØ SPORTO PROGRAMOMS ÁVERTINTI IR BIUDÞETO
LËÐOMS PASKIRSTYTI KOMISIJOS POSËDÞIO
P R O T O KO L A S
2006 m. vasario 2 d.
DALYVAVO: Raimundas Ðimkus, Aleksas Jasiûnas, Irena Burim, Gintaras Zavadckis, Sigita Krûminienë,
Vidas Stankevièius, Milda Laurutënaitë.
PIRMININKAVO: Vidas Stankevièius
SEKRETORIAVO: Sigita Krûminienë
SVARSTYTA: DËL LËÐØ SKYRIMO NEÁGALIØJØ SPORTO PROGRAMOMS
NUTARTA:
1. Komisija, susipaþinusi su Neágaliøjø sporto programomis ir kitais papildomais dokumentais (svarbiausiøjø
2005 metø varþybø rezultatais, 2006 m. pasaulio, Europos neágaliøjø èempionatø nuostatais, Lietuvos neágaliøjø
sportininkø rinktiniø sàraðais ir kitais ðalies neágaliøjø sporto organizacijø pateiktais dokumentais), konstatuoja,
kad pateiktose programose keliami tikslai ir uþdaviniai atitinka Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës kûno kultûros ir sporto plëtros programos tikslà – ágyvendinti neágaliøjø þmoniø
socialinæ integracijà per kûno kultûrà ir sportà ir IV Lietuvos sporto kongrese patvirtintus neágaliøjø sporto
prioritetus: sporto ðakø, átrauktø á parolimpiniø, specialiosios olimpiados ir kurèiøjø olimpiniø (Deaflympics)
þaidyniø programas, plëtra; jaunimo ir sunkiausià negalià turinèiø þmoniø sporto plëtra; neágaliøjø sporto klubø
kokybinë ir kiekybinë plëtra, siekiant padidinti sportuojanèiø neágaliøjø skaièiø Lietuvoje.
2. Valstybës biudþeto lëðas, skirtas neágaliøjø sporto programoms, paskirstyti taip:
Lietuvos akløjø sporto federacijai – 100,7 tûkst. Lt
Lietuvos kurèiøjø sporto federacijai – 209,05 tûkst. Lt
Lietuvos neágaliøjø sporto federacijai – 141,35 tûkst. Lt
Lietuvos parolimpiniam komitetui – 153,9 tûkst. Lt
Lietuvos specialiosios olimpiados komitetui – 85,0 tûkst. Lt
Pridedama: 2006 metø Kûno kultûros ir sporto departamento lëðø paskirstymo lentelë.
Komisijos pirmininkas

Vidas Stankevièius

Komisijos sekretorë

Sigita Krûminienë

Komisijos nariai:

Raimundas Šimkus
Aleksas Jasiûnas
Milda Laurutënaitë
Irena Burim
Gintaras Zavadckis
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KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS
GENERALINIO DIREKTORIAUS
ÁSAKYMAS
DËL VALSTYBËS BIUDÞETO LËÐØ SKYRIMO 2006 METØ
NEÁGALIØJØ SPORTO PROGRAMOMS
2006 m. vasario 3 d. Nr. V-57
Vilnius
Vadovaudamasis Kûno kultûros ir sporto departamento 2006–2008 metø strateginiu veiklos planu bei
atsiþvelgdamas á Lietuvos neágaliøjø sporto programoms ávertinti ir biudþeto lëðoms paskirstyti komisijos 2006
metø vasario 2 d. protokolà:
1. T v i r t i n u lëðas, skirtas ið Kûno kultûros ir sporto plëtros programos 2006 metø neágaliøjø sporto
programoms ágyvendinti
– Lietuvos akløjø sporto federacijai
– 100,70 tûkst. Lt
– Lietuvos kurèiøjø sporto federacijai
– 209,05 tûkst. Lt
– Lietuvos neágaliøjø sporto federacijai
– 141,35 tûkst. Lt
– Lietuvos parolimpiniam komitetui
– 153,90 tûkst. Lt
– Lietuvos specialiosios olimpiados komitetui
– 85,00 tûkst. Lt
2. P a v e d u Departamento Finansø ir Kûno kultûros strategijos skyriams parengti sutartis su atitinkamø
sporto ðakø federacijomis, komitetais ir pateikti pasirašyti iki 2006 m. kovo 10 d.
GENERALINIS DIREKTORIUS
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KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS
GENERALINIO DIREKTORIAUS
ÁSAKYMAS
DËL VALSTYBËS BIUDÞETO LËÐØ SKYRIMO SPORTO ÐAKØ
PLËTOJIMUI 2006–2008 METAIS PRINCIPØ IR LËÐØ 2006 METAMS
2006 m. sausio 25 d. Nr. V-35
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybës pritartu Kûno kultûros ir sporto departamento 2006–2008 m.
strateginiu planu, atsiþvelgdamas á biudþeto lëðø skirstymo ekspertø komisijos parengtus lëðø skirstymo principus
ir Lietuvos strateginiø sporto klausimø komisijos pritarimà:
1. T v i r t i n u:
1.1. valstybës biudþeto lëðø skyrimo sporto ðakø plëtojimui 2006–2008 metais principus (pridedama);
1.2. lëðas, skirtas ið Kûno kultûros ir sporto plëtros programos 2006 metams sporto ðakø plëtojimui (pridedama).
2. P a v e d u Departamento Finansø ir Sporto strategijos skyriams parengti sutartis su atitinkamø sporto ðakø
federacijomis ir pateikti pasiraðyti iki 2006 m. vasario 10 d.
GENERALINIS DIREKTORIUS

ALGIRDAS RASLANAS

PATVIRTINTA
Kûno kultûros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës
generalinio direktoriaus
2006 m. sausio 25 d. ásakymu Nr. V-35

VALSTYBËS BIUDÞETO LËÐØ SKYRIMO SPORTO ÐAKØ FEDERACIJOMS,
SÀJUNGOMS, ASOCIACIJOMS (TOLIAU – FEDERACIJOMS), ATSIÞVELGIANT
Á KÛNO KULTÛROS IR SPORTO PLËTOTËS UÞDAVINIUS, PRINCIPAI
IÐ VISO SKIRIAMA BIUDÞETO LËÐØ

7.000.000 Lt (100%)

Ið jø:
1. Organizacinei veiklai:
1.1. Sutartá su KKSD sudariusioms federacijoms
1.2. Sporto ðakø grupes vienijanèioms sporto organizacijoms
(LSFS, Aeroklubui, Neolimpiniam komitetui), Sporto
þurnalistø federacijai, Sporto medicinos federacijai ir
bendroms sporto ðakø programoms (sporto varþybø
kalendoriui, rinktiniø sàraðams, kvalifikacijos tobulinimo ir
kitoms programoms)
2. Organizuotai sportuojanèiøjø skaièiaus gausinimui
3. Sportinës pamainos, didelio meistriðkumo sportininkø paieðkai,
atrankai ir iðsaugojimui, laimëjimø tarptautinëse varþybose
gausinimui, sporto varþybø sistemos optimizacijai
KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-1

93.000 Lt (1,32%)

350.000 Lt (5%)
500.000 Lt (7,1%)

6.057.000 Lt (86,5%)
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VALSTYBËS BIUDÞETO LËÐØ SKYRIMO PRINCIPAI
PAGAL VEIKLOS KRYPTIS
1. Organizacinei veiklai:
1.1. Kiekvienai nustatytu laiku sutartá su KKSD pasiraðiusiai federacijai skiriama 1000 Lt dotacija vieniems
metams.
1.2. Sporto ðakø grupes vienijanèioms sporto organizacijoms, federacijoms, bendroms programoms lëðos skiriamos atsiþvelgiant á pateiktas veiklos programas.
2. Organizuotai sportuojanèiøjø skaièiaus gausinimui:
2.1. Numatyta biudþeto lëðø suma dalijama ið organizuotai ðalies klubuose, sporto mokymo ástaigose, vieðosiose ástaigose sportuojanèiøjø skaièiaus. Taip suþinomas vienam sportuojanèiajam skiriamas lëðø kiekis.
2.2. Vienam organizuotai sportuojanèiajam skiriamø lëðø kiekis dauginamas ið tà sporto ðakà kultivuojanèiøjø
skaièiaus. Gaunama sporto ðakai pagal tà rodiklá skiriama lëðø suma.
2.3. Sporto ðakoms, esanèioms asociacijos „Sportas visiems“ nariais, ðis rodiklis neskaièiuojamas.
3. Sportinës pamainos, didelio meistriðkumo sportininkø laimëjimø gausinimui, sporto varþybø sistemos
optimizavimui:
3.1. Pagrindinis ðios veiklos rodiklis – atskirø sporto ðakø sportininkø, komandø sportiniai laimëjimai svarbiausiose tarptautinëse varþybose – laimëti apdovanojimai ir iðkovotos kitos aukðtos vietos.
3.2. Svarbiausios tarptautinës sporto varþybos:
3.2.1. Kompleksiniai renginiai:
3.2.1.1. Suaugusiøjø:
– vasaros ir þiemos olimpinës þaidynës;
– pasaulio sporto þaidynës;
– universiados;
– ikariada.
3.2.1.2. Jaunimo ir jauniø:
– Europos jauniø olimpinis festivalis;
– Baltijos jûros ðaliø sporto þaidynës;
– Rytø ðaliø sporto þaidynës Rusijoje.
3.2.2. Visø amþiaus grupiø pasaulio ir Europos èempionatai.
3.3. Šalyje kultivuojamos sporto ðakos, atsiþvelgiant á sportininkø rengimo tikslus ir panaðios veiklos pobûdá,
suskirstomos á tokias grupes: olimpines (38 sporto ðakos), pasaulio sporto þaidyniø (13), Rytø dvikovø (13), stipriøjø sportininkø (8), kombinacines (6), nedideliø mëgëjø grupiø (12), aviacijos (9), technikos (6), modeliø (3)
sporto ðakas.
3.4. Olimpinës ir pasaulio sporto þaidyniø sporto ðakos papildomai skirstomos á strategines ir kitas.
3.5. Atsiþvelgiant á 2005 m. sporto ðakø gautas lëðas iðvedamas grupiø ir pogrupiø procentinis lëðø kiekis.
3.6. Kiekvieno sportininko ir komandos sutartiniai taðkai uþ dalyvavimà svarbiausiose varþybose apskaièiuojami pagal formulæ:

N
T = R x
,
V
èia: T – sutartiniai taðkai
R – sporto varþybø svarbos koeficientas
N – dalyviø skaièius rungtyje, svorio kategorijoje, valèiø klasëje. Komandinëse rungtyse ir sportiniuose
þaidimuose áskaitomas ir tiesioginiø atrankos varþybø dalyviø skaièius
V – uþimta sportininko, komandos galutinë vieta (atsiþvelgiant ir á atitinkamas lygas kartu)
Pastaba: Tiesioginës atrankos sporto varþybos yra tos, po kuriø komanda patenka á tolimesnes pagrindines
varþybas (pvz.: á olimpines þaidynes po pasaulio èempionto finaliniø varþybø arba Europos èempionato
finalinës varþybos, po kuriø komanda patenka á pasaulio èempionatà).
3.7. Individualiø rungèiø sportininkams sutartiniai taðkai nustatomi pagal formulæ. Komandø (sudaro 2 ir
daugiau sportininkø) ir sportiniø þaidimø komandø pagal formulæ gauti taðkai dauginami ið rungtyje dalyvaujanèios pagrindinës komandos ar þaidimø komandos aikðtelëje þaidþianèiø dalyviø skaièiaus.
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3.8. Sporto varþybø svarbos koeficientai:
3.8.1. olimpiniø þaidyniø, pasaulio sporto þaidyniø– 24
3.8.2. pasaulio èempionatø:
– suaugusiøjø
– 16
– jaunimo
–5
– jauniø
–3
3.8.3. Europos èempionatø:
– suaugusiøjø
–8
– jaunimo
–3
– jauniø
–2
3.8.4. universiados, ikariados,
pasaulio ðachmatø ir ðaðkiø olimpiados
–6
3.8.5. Europos ðachmatø ir ðaðkiø olimpiados
–3
3.8.6. Europos jauniø olimpinio festivalio
– 1,0
Baltijos jûros ðaliø sporto þaidyniø
– 1,0
Rytø ðaliø sporto þaidyniø Rusijoje
– 1,0
3.8.7. Olimpiniø sporto ðakø neolimpiniø rungèiø èempionatø
ir pasaulio sporto þaidyniø ðakose rungtys, neáeinanèios á þaidyniø programà, ir sporto ðakø, kuriose
vykdomi dveji èempionatai metuose
(pvz., dar ir uþdarø patalpø)
– 1,5
3.9. Skatinamieji koeficientai uþ laimëtas aukðtas vietas svarbiausiose varþybose:
Laimëtos vietos, koeficientai uþ vietas
Olimpinës þaidynës,
Pasaulio
Europos èempionatai,
pasaulio sporto þaidynës
èempionatai
universiada, ikariada
I vieta
1,8
1,6
1,3
II vieta
1,7
1,5
1,2
III vieta
1,6
1,4
1,1
IV vieta
1,5
1,3
V vieta
1,4
1,2
VI vieta
1,3
1,1
VII vieta
1,2
VII vieta
1,1
3.10. Jeigu varþybose mûsø ðalies sportininkas ar komanda neaplenkë ¼ dalyviø (komandø), jiems sutartiniai
taðkai pagal formulæ neskaièiuojami. Tada kiekvienas varþybø dalyvis ávertinamas 1 taðku. Ði nuoroda negalioja
strateginëms sporto ðakoms.
3.11. Papildomi paaiškinimai:
3.11.1. Jei einamaisiais metais kompleksiniai renginiai, pasaulio ir Europos èempionatai nevyko, áskaièiuojami paskutiniø ávykusiø renginiø rodikliai.
3.11.2. Toms sporto ðakoms, kuriose oficialiai nevykdomi pasaulio ar Europos suaugusiøjø èempionatai, skaièiuojami tauriø varþybø galutiniai rezultatai.
3.11.3. Komandiniai rezultatai áskaitomi tik tie, kur varþomasi dël vietos nesumuojant individualiø sportininkø vietø (uþ kurias buvo ávertinta jau individualiai).
3.11.4. Ateinanèiø metø biudþeto lëðoms gauti skaièiuojami einamøjø metø rodikliai.
3.12. Sportinës pamainos, didelio meistriðkumo sportininkø laimëjimø gausinimui, sporto varþybø sistemos
optimizavimui biudþeto lëðos nustatomos tokia tvarka:
3.12.1. pagal formulæ gautus sutartinius taðkus padauginus ið atitinkamø koeficientø, sudëjus visus sporto
ðakos gautus taðkus gaunama visø sporto ðakos taðkø suma;
3.12.2. sporto ðakø grupëms ir pogrupiams numatytas lëðas padalijus ið visø grupës (pogrupio) gautø taðkø,
gaunama vieno taðko vertë litais;
3.12.3. suþinojus vieno taðko vertæ litais, kiekvienos sporto ðakos taðkø suma dauginama ið vieno taðko vertës.
Suþinoma sporto ðakai skirtø biudþeto lëðø suma.
4. Organizuotai sportuojanèiø ðalies gyventojø skaièius imamas ið prieð metus sudaryto „Lietuvos sporto statistikos metraðèio“.
Sportinës pamainos, didelio meistriðkumo sportininkø rodikliø gausinimui, sporto varþybø sistemos optimizavimui skaièiuojami einamøjø metø (arba ankstesniøjø metø) rodikliai.
5. Sporto ðaka, pateikusi neteisingus rodiklius biudþeto lëðø skyrimui, netenka teisës gauti lëðas uþ ðá rodiklá.
KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-1
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PATVIRTINTA
Kûno kultûros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës
generalinio direktoriaus
2006 m. sausio 25 d. ásakymu Nr. V-35

2006 METØ VALSTYBËS BIUDÞETO LËÐØ, SKIRTØ SPORTO ÐAKØ PLËTOJIMUI
IÐ KÛNO KULTÛROS IR SPORTO PLËTROS PROGRAMOS,
PASKIRSTYMAS
Litais
IÐ VISO SKIRIAMA LËÐØ

7300000

Ið jø:
1. Sporto ðakø federacijø organizacinëms priemonëms, organizuotai
sportuojanèiø gyventojø skaièiaus gausinimui, sportinës pamainos
paieškai, atrankai, išsaugojim ui, laimëjimø tarptautinëse varþybose
gausinimui, sporto varþybø sistemos optimizavimui
2. Lietuvos sporto federacijø sàjungos programoms

223000

3. Lietuvos aeroklubo programoms

110000

4. Lietuvos sporto þurnalistø federacijai

10000

5. Lietuvos sporto medikø federacijai

7000

6. Kitoms programoms, organizacijø prizams, renginiams ir t. t.

30

6919120

30880
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2006 METØ VALSTYBËS BIUDÞETO LËÐOS SPORTO ÐAKØ PLËTOJIMUI
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pastabos:

Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sporto šakos pavadinimas

Ið Kûno kultûros
ir sporto plëtros
programos

Ið Kultûros ir
sporto rëmimo
fondo

Iš LOSC

Iš viso

VASAROS OLIMPINËS SPORTO ÐAKOS
I. Strateginës
Baidariø ir kanojø irklavimas
176880
13000
599300
789180
Boksas
132860
38000
192000
362860
Buriavimas
43510
8000
125300
176810
Dviraèiø sportas
307410
28000
1395300 1730710
Dziudo
103620
13000
86000
202620
Futbolas
247700
79000
124800
451500
Graikø-romënø imtynës
103600
17000
371600
492200
Irklavimas
98070
121000
365000
584070
Krepšinis*
984280
1475000
128800 2588080
Laisvosios imtynës
27850
8000
25600
61450
Lengvoji atletika
569820
68000
1185400 1823220
Plaukimas
443900
15000
394500
853400
Rankinis
259890
314000
171400
745290
Sunkioji atletika
55730
9000
300400
365130
Stalo tenisas
127490
10000
25000
162490
Šaudymas
90670
8000
122000
220670
Ðiuolaikinë penkiakovë
223760
7000
515000
745760
Tinklinis
132320
43000
175320
Þirgø sportas**
47000
8000
55000
Þolës riedulys
167260
42000
209260
Iš viso:
4343420
2324000
6127400 12794820
* nepriskaièiuotos lëðos (564 tûkst. Lt), skirtos Lietuvos 2011 rinktinei ið Kûno kultûros
ir sporto plëtros programos
** nepriskaièiuotos lëðos (250 tûkst. Lt), skirtos þirgø sporto plëtrai ið Kûno kultûros ir
sporto plëtros programos

Sporto šakos pavadinimas

Iš Kûno kultûros
ir sporto plëtros
programos

Iš Kultûros ir
sporto rëmimo
fondo

II. Kitos vasaros olimpinës sporto ðakos
Badmintonas
22450
8000
Beisbolas
85040
6000
Fechtavimasis
17360
Meninë gimnastika
44080
6000
Sportinë gimnastika
61450
8000
Šaudymas iš lanko
2560
Šuoliai ant batuto
Ðuoliai á vandená
1200
Tenisas
106040
9000
Triatlonas
5430
Tekvondo (WTF)
24760
Vandensvydis
18320
30000
Iš viso:
388690
67000
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Iš LOSC

20000

17500

37500

Iš viso

30450
91040
17360
50080
89450
2560
1200
132540
5430
24760
48320
493190
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Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

32

Sporto šakos pavadinimas

Iš Kûno kultûros
ir sporto plëtros
programos

Iš Kultûros ir
sporto rëmimo
fondo

Iš LOSC

ÞIEMOS OLIMPINËS SPORTO ÐAKOS
III. Strateginës
Biatlonas
65020
5000
87100
Dailusis èiuoþimas
36100
5000
79300
Slidinëjimas
71930
10500
63100
Ledo ritulys
70670
38000
Iš viso:
243720
58500
229500
IV. Kitos þiemos olimpinës sporto ðakos
Greitasis èiuoþimas
1150
Kalnø slidinëjimas
11070
Kerlingas
Iš viso:
12220
PASAULIO SPORTO ÞAIDYNIØ SPORTO ÐAKOS
V. Strateginës
Kastingas
50200
3000
Kultûrizmas (IFBB)
64650
Regbis
51350
42000
Orientavimosi sportas
93300
62000
Sportinë akrobatika
16160
Sportiniai šokiai
178980
130000
Iš viso:
454640
237000
VI. Kitos pasaulio sporto þaidyniø sporto ðakos
Aerobika
41150
Biliardas
16270
Boulingas
1330
Jëgos trikovë
3160
Baidariø polas (kanupolas)
Povandeninis plaukimas
1880
Vandens slidinëjimas
5900
Iš viso:
69690
VII. Rytø dvikovos sporto ðakos
Bušido
54300
JKA karatë
6000
Kiokuðin karatë (Pasaulio
145210
40000
karatë federacijos WKF narë)
Kurašas
6000
Lao-tai kovos
1000
Muai tai
9800
Universalios kovos
24400
Sambo
61400
Šidokan
1750
Ðotokan karatë
13060
Tekva ndo (ITF)
1060
Tradicinis karatë
7000
Iš viso:
331040
40000

Iš viso

157120
120400
145530
108670
531720
1150
11070
12220

53200
64650
93350
155300
16160
308980
691640
41150
16270
1330
3160
1880
5900
69690
54300
6000
185210
6000
1000
9800
24400
61400
1750
13060
1060
7000
371040
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Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sporto šakos pavadinimas

Iš Kûno kultûros
ir sporto plëtros
programos

Iš Kultûros ir
sporto rëmimo
fondo

VIII. Stipriøjø sporto ðakos
Galiûnø sportas
32970
Fitnesas
8740
Kultûrizmas ir fitnesas
11060
Kultûrizmo mëgëjø (WABBA) sportas
7100
Rankø lenkimas
1870
Svarsèiø kilnojimas
3140
Virvës traukimas
3000
Iš viso:
67880
IX. Kombinacinës sporto ðakos
Kibernetinis sportas
1000
Ðachmatai susiraðinëjant
7200
Sportinis bridþas
2040
Šachmatai
63140
10000
Ðachmatø kompozicijos
7200
Ðaðkës
43520
9000
Iš viso:
124100
19000
X. Nedideliø mëgëjø grupiø sportas
Alpinizmas
1040
20000
Balandþiø sportas
1380
Boèia
3160
Daþasvydis
1000
Golfas
1000
Lietuviškas ritinis
3780
Medþioklinis šaudymas
1500
Niat nam
1000
Ringo
2500
Pankrationas
4300
Dailioji mankšta (šeipingas)
1000
Smiginis
1680
Sportinë þûklë
2900
Praktinis šaudymas
1000
Tradicin is aikido
1000
Iš viso:
28240
20000
XI. Aviacijos sporto šakos (ikariados sporto šakos)
Aviakonstruktoriø pilotø mëgëjø
1000
sportas
Akrobatinis skraidymas
80346
Precizinis skraidymas
10895
Paraðiutø sportas
81426
Sklandymas
78167
Skraidykliø ir parasparniø sportas
28325
20000
Ultralengvøjø orlaiviø sportas
40582
Karðto oro balionø sportas
84018
Iš viso:
405000
20000
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Iš
LOSC

Iš viso

32970
8740
11060
7100
1870
3140
3000
67880
1000
7200
2040
73140
7200
52520
143100
21040
1380
3160
1000
1000
3780
1500
1000
2500
4300
1000
1680
2900
1000
1000
47240
1000
80346
10895
81426
78167
48325
40582
84018
425000
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Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2
3.

Iš Kûno kultûros
ir sporto plëtros
programos

Sporto šakos pavadinimas

Iš Kultûros ir
sporto rëmimo
fondo

XII. Technikos sporto šakos
188960
55000
27600
75000
38460
20000
45470
1000
Iš viso:
376490
75000
XIII. Modeliø sportas
Greituminiai automodeliai
21610
Aviamodeliai
45080
Laivø modeliai
7300
Iš viso:
73990
Iš viso:
6919120
2850500

Iš LOSC

Iš viso

Automobiliø sportas
Kartingas
Motociklø sportas
Motorlaiviø sportas
Radijo sportas
Traktoriø sportas

243960
27600
75000
58460
45470
1000
451490

6394400

21610
45080
7300
73990
16174020

2006 METØ KÛNO KULTÛROS IR SPORTO PROJEKTØ, FINANSUOJAMØ IÐ
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTÛROS IR SPORTO RËMIMO FONDO LËÐØ,
SÀRAÐAS
Eil.
Nr.

Skirta lëðø
(tûkst. Lt)

Priemonës pavadinimas

1.

Jaunimo fizinio aktyvumo veiklos skatinimas

693,5

2.

Tarptauti niø ir kompleksiniø sporto renginiø organizavimas Lietuvoje ir dalyvavimas
juose, sportininkø rengimas tarptautiniams renginiams

3326,-

3.

Sportiniø þaidimø programos vykdymas

1540,-

4.

Sporto baziø statybos, renovacijos ir sporto inventoriaus ásigijimo konkursinë
programa

1869,-

5.

Nacionalinës sporto informacijos sistemos plëtojimas

957,-

6.

Europos Tarybos konvencijø ágyvendinimas

160,-

7.

Nusipelniusiø kûno kultûros ir sporto darbuotojø skatinimas ir socialinë parama

310,-

IŠ VISO:

Pateikta:
Poreikis:
Finansuojama:

34

8855,5

361 projektas
per 45 000 000 Lt
211 projektø
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KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS
GENERALINIO DIREKTORIAUS
ÁSAKYMAS
DËL TARPTAUTINIØ SPORTO RENGINIØ, ORGANIZUOJAMØ LIETUVOJE
2006 m. vasario 27 d. Nr. V-104
Vilnius
Atsiþvelgdamas á tai, kad Lietuvoje kasmet organizuojama nemaþai ávairiø tarptautiniø sporto varþybø ir kitø
renginiø, ir vadovaudamasis Kûno kultûros ir sporto komisijos 2005 m. gruodþio 15 d. nutarimu Nr. KN-2 „Dël
tarptautiniø sporto renginiø Lietuvoje“,
n u s t a t a u:
1. Rengti tarptautinius sporto renginius gali tik tos organizacijos, kurios turi tarptautinius standartus atitinkanèià sporto bazæ, árangà ir inventoriø; kuriose yra tarptautiniam renginiui organizuoti tinkamà kvalifikacijà ir
patirtá turinèiø specialistø, kurios nurodë visus renginio finansavimo ðaltinius, pateikë pajamø ir iðlaidø sàmatas;
kuriø kolektyvinis valdymo organas, priëmæs sprendimà surengti tarptautiná renginá, turi miesto ar rajono, kur
vyks renginys, savivaldybës pritarimà. Prioritetà rengti tarptautines varþybas Lietuvoje turi tos sporto ðakos, kuriø
sportininkai olimpinëse þaidynëse, pasaulio ir Europos èempionatuose yra iðkovojæ priziniø vietø ir gali sëkmingai dalyvauti numatytuose renginiuose.
2. Teikti paraiðkas Kultûros ir sporto rëmimo fondui lëðoms gauti (iðskyrus dalyviø ir oficialiø atstovø iðlaikymui) gali federacijos, kurios Lietuvoje siekia surengti pasaulio ir Europos èempionatø (ávairaus amþiaus ir lyties
grupiø) atrankos arba finalines varþybas.
3. Papildomo finansavimo apimtá:
3.1. Lietuvos sporto (ðakø) federacijos, kuriø kitø metø plëtotës programoms skiriama daugiau nei 300,0
tûkst. Lt, gali gauti papildomai 20 proc. tos sumos;
3.2. Lietuvos sporto (ðakø) federacijos, kuriø kitø metø plëtotës programoms skiriama 100,0–300,0 tûkst. Lt,
gali gauti papildomai 30 proc. tos sumos;
3.3. Lietuvos sporto (ðakø) federacijos, kuriø kitø metø plëtotës programoms skiriama maþiau nei 100,0
tûkst. Lt, gali gauti papildomai 40 proc. tos sumos.
4. Strateginës sporto ðakos, rengianèios tarptautiná renginá, gali gauti papildomà finansavimà sporto bazës
renovacijai, árangai ir inventoriui ásigyti. Ðios organizacijos paraiðkas Kultûros ir sporto rëmimo fondui privalo
pateikti likus ne maþiau kaip dvejiems metams iki renginio vykdymo datos, paraiðkos turi bûti pateikiamos iki
einamøjø metø geguþës 1 d.
5. Draugiðkos arba tradicinës kalendorinës tarptautinës sporto varþybos turi bûti finansuojamos panaudojant
atitinkamø sporto organizacijø programø plëtrai skirtas lëðas.
6. Tarptautiniams kompleksiniams renginiams (þaidynëms, universiadoms ir pan.), seminarams, konferencijoms, simpoziumams ir pan. organizuoti organizacijos turi numatyti lëðas atitinkamose programose (kompleksiniø renginiø, sporto mokslo, medicinos, tarptautiniø ryðiø ir pan.).
7. Tos paèios sporto ðakos pasaulio ir Europos èempionatai gali bûti organizuojami Lietuvoje ir finansuojami
ið biudþeto lëðø ne daþniau kaip kas dveji metai.
8. Ðalies sporto organizacijoms, kurios nesilaikys ðio ásakymo reikalavimø, biudþetinës lëðos tarptautiniams
renginiams Lietuvoje organizuoti nebus skiriamos.
8. Ateinanèiø metø tarptautiniø sporto renginiø Lietuvoje planas kasmet teikiamas tvirtinti Kûno kultûros ir
sporto komisijai einamøjø metø IV ketvirtá.
GENERALINIS DIREKTORIUS

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-1

ALGIRDAS RASLANAS

35

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS

Lietuvos Respublikos sporto organizacijø
vadovams

2006-04-11
Á

Nr. S-308
Nr.

DËL BIUDÞETO LËÐØ PRAŠYMO TVARKOS

Nors Kûno kultûros ir sporto departamentas 2006 m. vasario 27 d. ásakyme Nr. V-104 ,,Dël tarptautiniø sporto
renginiø, organizuojamø Lietuvoje“ nustatë sporto renginiø organizavimo ir lëðø skyrimo jiems tvarkà, kai kurios
ðalies sporto organizacijos, nesilaikydamos ðios tvarkos, pavëluotai kreipiasi á Departamentà arba kitas aukðtesnes
ástaigas dël papildomø lëðø sporto renginiams skyrimo.
Informuojame, kad Departamentas valstybës biudþeto gautas lëðas metø pradþioje paskirsto planuojamø
programø ágyvendinimui ir jokiø rezervø nepalieka. Ypatingai iðimtiniais atvejais, tik ið anksto sporto organizacijai
informavus Departamento vadovybæ, yra kreipiamasi paramos á Lietuvos Respublikos valstybës rezervo fondà dël
lëðø skyrimo nenumatytoms programoms ágyvendinti. Ðiam praðymui taikomi tie patys reikalavimai, kurie numatyti
minëtame ásakyme, t. y. Departamentui turi bûti pateiktas tarptautinës organizacijos raðtas, Lietuvos organizacijos
kolektyvinio valdymo organo sprendimas, savivaldybës, kurios teritorijoje vyks renginys, pritarimas, renginio pajamø
ir iðlaidø sàmata bei praðoma biudþeto lëðø suma.
Jei nebus laikomasi minëtø reikalavimø, Departamentas netarpininkaus dël papildomø lëðø gavimo.

Generalinis direktorius

Algirdas Raslanas

Algimantas Kukšta, 233 62 13
Þemaitës g. 6
LT-03117 Vilnius
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Tel.

(8~5) 233 53 53
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KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS
GENERALINIO DIREKTORIAUS
ÁSAKYMAS
DËL LIETUVOS SPORTO TRENERIØ, DIRBANÈIØ SU NEÁGALIAISIAIS
SPORTININKAIS, KVALIFIKACINIØ KATEGORIJØ SUTEIKIMO NUOSTATØ
PATVIRTINIMO
2006 m. balandþio 12 d. Nr. V-199
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos strateginiø sporto klausimø komisijos 2006 m. kovo 28 d. posëdþio nutarimu Nr. 3.1
(2 protokolas) ir siekdamas ágyvendinti Lietuvos Respublikos kûno kultûros ir sporto plëtotës 2006–2008 metø
programoje bei Kûno kultûros ir sporto departamento 2006–2008 metø strateginiame veiklos plane numatytas
priemones dël specialistø kvalifikacijos tobulinimo, licencijavimo ir kvalifikaciniø kategorijø suteikimo sistemos
tobulinimo:
1. T v i r t i n u Lietuvos sporto treneriø, dirbanèiø su neágaliaisiais sportininkais, kvalifikaciniø kategorijø
suteikimo nuostatus (pridedama).
2. P a v e d u ðio ásakymo vykdymo kontrolæ generalinio direktoriaus pavaduotojui Evaldui Skyriui.
GENERALINIS DIREKTORIUS

ALGIRDAS RASLANAS

PATVIRTINTA
Kûno kultûros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës
generalinio direktoriaus 2006 m.
balandþio 12 d. ásakymu Nr. V-199

LIETUVOS SPORTO TRENERIØ, DIRBANÈIØ SU NEÁGALIAISIAIS
SPORTININKAIS, KVALIFIKACINIØ KATEGORIJØ SUTEIKIMO
NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Ðiø nuostatø tikslas – nustatyti Lietuvos sporto treneriø, dirbanèiø su neágaliaisiais sportininkais, kvalifikacines kategorijas ir reikalavimus, kategorijø suteikimo ir apeliacijø teikimo tvarkà.
2. Lietuvos sporto treneriø, dirbanèiø su neágaliaisiais sportininkais, kvalifikaciniø kategorijø suteikimà reglamentuoja Lietuvos Respublikos ástatymai, sporto mokymo ástaigø bendrieji nuostatai ir ðie nuostatai.
3. Nuostatai taikomi Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës, miestø ir
rajonø savivaldybiø kûno kultûros ir sporto padaliniø reguliavimo srièiai priskirtoms ástaigoms ir organizacijoms,
naudojanèioms darbo uþmokesèiui biudþeto lëðas. Jais gali naudotis ir kitos sporto organizacijos.
4. Lietuvos sporto treneriø, dirbanèiø su neágaliaisiais sportininkais, kvalifikaciniø kategorijø suteikimo nuostatus, jø pakeitimus ir papildymus tvirtina Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybës generalinis direktorius.

II. KVALIFIKACINIØ KATEGORIJØ SUTEIKIMO TIKSLAI
5. Lietuvos sporto treneriø, dirbanèiø su neágaliaisiais sportininkais, kategorijø suteikimo tikslai:
5.1. skatinti Lietuvos sporto trenerius nuolat tobulinti savo profesiná meistriðkumà siekiant ágyvendinti Lietuvos sportui keliamus uþdavinius;
KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-1
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5.2. ágyvendinti socialinio teisingumo principà: sporto treneriø atlyginimas uþ darbà turi priklausyti nuo darbo
rezultatø;
5.3. didinti sporto treneriø atsakomybæ uþ darbo rezultatus;
5.4. ávertinti sporto treneriø profesinio pasirengimo lygá ir pedagoginæ veiklà.

III. KVALIFIKACINËS KATEGORIJOS
6. Lietuvos Respublikoje yra penkios sporto treneriø, dirbanèiø su neágaliaisiais sportininkais, kvalifikacinës
kategorijos (toliau kategorijos):
6.1. Sporto instruktorius (lyderis, padëjëjas). Ði kategorija suteikiama aukðtos klasës sportininkams, studentams,
baigusiems tris pedagoginiø aukðtøjø mokyklø kursus, gerai atliekantiems pareigas, numatytas ástaigos veiklos nuostatuose, turintiems praktiniø ágûdþiø ir gebantiems dirbti su neágaliaisiais. Kategorija suteikiama neribotam laikui.
6.2. Sporto treneris (treneris). Ði kategorija suteikiama specialistui, turinèiam aukðtàjá kûno kultûros ir sporto
pedagogo iðsilavinimà arba sporto trenerio licencijà ir 1–2 metø trenerio darbo praktikà bei gerai atliekanèiam
trenerio pareigas, numatytas ástaigos veiklos nuostatuose. Kategorija suteikiama neribotam laikui.
6.3. Lietuvos sporto treneris (vyresnysis treneris) ir Nacionalinis sporto treneris (treneris metodininkas). Lietuvos
sporto trenerio, Nacionalinio sporto trenerio kategorijos suteikiamos su neágaliaisiais sportininkais dirbantiems
treneriams, kurie ávairiais bûdais tobulinasi, kuria savo darbo metodikas, diegia metodines ir pedagogines naujoves,
perteikia patirtá kitiems treneriams, raðo straipsnius pedagoginëmis, metodinëmis, dalyko ar mokslinës veiklos temomis, skaito paskaitas tobulinimosi renginiuose, konferencijose, dalyvauja formuojant regiono sporto tradicijas.
6.4. Lietuvos nusipelniusio trenerio kategorija (treneris ekspertas) ir vardas. Ði kategorija suteikiama treneriui, kuris inicijuoja naujø pedagoginiø idëjø, programø, mokymo priemoniø ádiegimà: adaptuoja, tobulina,
kuria, tikrina ir recenzuoja ugdymo priemones, metodinius leidinius, vadovëlius, savitus mokymo metodus ir
priemones, reikalingus Lietuvos sporto treneriams, atlieka atitinkamos sporto ðakos tyrimus, apibûdina tyrimø
duomenis, skleidþia geràjà patirtá, skaito paskaitas kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose, konferencijose.
7. Kategorijos, nurodytos 6.3 ir 6.4 punktuose, suteikiamos, jeigu trenerio auklëtiniai pasiekë sportiniø rezultatø, kurie atitinka tokius reikalavimus:
Suteikiama kategorija ir minimalus
trenerio (treneriø brigados) darbo su
sportininku laikas (metai)

Reikalavimai

Eil.
Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Uþimta
vieta

Minimalus
trenerio
sportininkø
skaièius

1

2

6

2

1

2

6

2

1–6

1

12

2

1

1

6

4

2

1–3

1

8

6

2

1–3
4–6
1–3
4–6

1
1
2
2

8
12
8
12

6
8
8
8

Sporto renginiai

Lietuvos Respublikos
neágaliøjø jaunimo
pirmenybës
Lietuvos Respublikos
neágaliøjø
èempionatai
Lietuvos Respublikos
èempionatai
(sveikøjø þm.)
Tarptautiniø
neágaliøjø sporto
federacijø
kalendorinës
varþybos, atviri ðaliø
èempionatai,
tarptautinës varþybos
Lietuvoje
Pasaulio, Europos
neágaliøjø jaunimo
pirmenybës
Europos neágaliøjø
èempionatai
Individualiosios
sporto šakos
Komandinës sporto
šakos

Minimalus
ðaliø
atstovø
skaièius
rungtyje,
komandø
skaièius
varþybose

Minimalus
sportininkø
skaièius
rungtyje,
komandø
skaièius
varþybose

Lietuvos
sporto
treneris

Nacionalinis
sporto
treneris

Lietuvos
nusipelnæs
treneris

4
4
4
4
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Suteikiama kategorija ir minimalus
trenerio (treneriø brigados) darbo su
sportininku laikas (metai)

Reikalavimai

Eil.
Nr.

7.

8.

Uþimta
vieta

Minimalus
trenerio
sportininkø
skaièius

1–3
4–6
1–3
4–6

1
1
2
2

8
12
8
12

6
8
8
8

1–3
4–6
1–3
4–6

1
1
2
2

8
12
8
12

8
8
8
8

Sporto renginiai

Pasaulio neágaliøjø
èempionatai
Individualiosios sporto
šakos
Komandinës sporto
šakos
Parolimpinës, Kurèiøjø
olimpinës
(Deaflympics),
Specialiosios
olimpiados þaidynës
Individualiosios sporto
šakos
Komandinës sporto
šakos

Minimalus
ðaliø
atstovø
skaièius
rungtyje,
komandø
skaièius
varþybose

Minimalus
sportininkø
skaièius
rungtyje,
komandø
skaièius
varþybose

Lietuvos
sporto
treneris

Nacionalinis
sporto
treneris

Lietuvos
nusipelnæs
treneris

4
4
4
4

4
4
4
4

8. Lietuvos sporto trenerio kategorija 2 metams suteikiama Lietuvos Respublikos nacionaliniø rinktiniø (komandø) treneriams, oficialiai patvirtintiems Parolimpinio komiteto, Akløjø, Kurèiøjø, Neágaliøjø sporto federacijø ir Specialiosios olimpiados komiteto, ávykdþiusiems kvalifikaciniø kategorijø reikalavimus nepriklausomai
nuo to, ar jie turëjo rinktinëje savo auklëtiniø, ar ne.
9. Atskirais, iðimtiniais atvejais, kai tarptautinës neágaliøjø sporto organizacijos nustato atrankos á Parolimpines, Kurèiøjø, Specialiosios olimpiados þaidynes principus (kriterijus), kvalifikacinius normatyvus ir vykdo atrankos á þaidynes varþybas, Lietuvos nusipelniusio trenerio kategorija ir vardas arba tik vardas gali bûti suteikiamas
treneriui specialiu sprendimu, jeigu jo auklëtinis iðkovojo 1–3 vietas „8” vertinimo kriterijø varþybose, nors dalyvavo maþesnis dalyviø, komandø ar valstybiø skaièius.
10. Sportininkui ávykdþius „8” vertinimo kriterijø rodiklá, Nacionalinio sporto trenerio kategorija suteikiama
visiems treneriams, kurie ne maþiau kaip 4 metus treniravo sportininkà ávairiais amþiaus tarpsniais ir taip uþtikrino jo tobulëjimà. Uþ to paties sportininko pasiekimà tokie treneriai gali ágyti kategorijà tik vienà kartà.
11. Organizacinio darbo sporto specialistams, anksèiau dirbusiems trenerio darbà ir ágijusiems Lietuvos sporto
trenerio arba Nacionalinio sporto trenerio kategorijà, vël pradëjusiems dirbti treneriu, pasibaigus ðiø kategorijø
galiojimo laikui, suteikiama Lietuvos sporto trenerio kategorija 2 metø laikotarpiui.
12. Lietuvos sporto trenerio, Nacionalinio sporto trenerio ir Lietuvos nusipelniusio trenerio kategorijos neteikiamos uþ sportininkø pasiekimus, kai tarptautinës neágaliøjø sporto organizacijos nepripaþásta ir nevykdo dopingo kontrolës.
13. Jeigu sporto treneris tik ið dalies ávykdo keletà reikalavimø, tuomet teisæ gauti Lietuvos ar Nacionalinio
sporto trenerio kategorijà ágyja tada, kai tø daliø aritmetinë suma yra ne maþesnë kaip vienetas.
Pvz.:
1 sportininkas ávykdë „1” reikalavimà – 0,5
2 sportininkas ávykdë „2” reikalavimà, bet dalyvavo tik trys sportininkai – 0,5
Iš viso: 1,0
Iðvada: reikalavimai Lietuvos sporto trenerio kategorijai ágyti yra ávykdyti.
14. Lietuvos sporto trenerio kategorija suteikiama dvejiems metams.
15. Nacionalinio sporto trenerio kategorija suteikiama ketveriems metams.
16. Lietuvos nusipelniusio trenerio kategorija suteikiama aštuoneriems metams, o vardas visam laikui.
17. Pasibaigus atitinkamos kategorijos galiojimo laikui ir trenerio auklëtiniams nepasiekus atitinkamo rezultato, trenerio kategorija perkeliama á þemesnæ pakopà. Lietuvos nusipelniusiam treneriui lieka tik garbës vardas.
18. Suteiktos treneriø kategorijos galioja tik treneriams, dirbantiems su neágaliaisiais sportininkais.

IV. KVALIFIKACINIØ KATEGORIJØ SUTEIKIMO TVARKA
19. Sporto treneriams, dirbantiems su neágaliaisiais sportininkais, kategorijas suteikia Kûno kultûros specialistø, sportininkø ir sporto mokymo ástaigø kategorijø komisija bei miestø ir rajonø sporto treneriø kategorijø
suteikimo komisijos.
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20. Sporto instruktoriaus, sporto trenerio, Lietuvos sporto trenerio kategorijas suteikia miestø ir rajonø sporto treneriø kvalifikaciniø kategorijø suteikimo komisijos tokia tvarka:
20.1. sporto treneris, dirbantis su neágaliaisiais sportininkais, ávykdæs ðiø nuostatø reikalavimus ir apsisprendæs
ágyti kategorijà, apie savo ketinimà informuoja darbovietës administracijà. Tam, kad nebûtø prarasta turima
kategorija, sporto treneris privalo administracijà raðtu informuoti ið anksto, prieð baigiantis turimos kategorijos
galiojimo laikui;
20.2. ástaigos administracija, gavusi Parolimpinio komiteto, Akløjø, Kurèiøjø, Neágaliøjø sporto federacijø,
Specialiosios olimpiados komiteto pritarimà, ne vëliau kaip po mënesio nuo darbuotojo praðymo gavimo datos,
pateikia reikiamus dokumentus (1 priedas) miesto, rajono treneriø kategorijø suteikimo komisijai;
20.3. miesto, rajono treneriø kategorijø suteikimo komisija artimiausiame posëdyje sprendþia kategorijos
suteikimo klausimà.
21. Nacionalinio ir Lietuvos nusipelniusio sporto trenerio kategorijà suteikia Kûno kultûros specialistø, sportininkø ir sporto mokymo ástaigø kategorijø komisija tokia tvarka:
21.1. sporto treneris raðtu informuoja savo ástaigos administracijà apie apsisprendimà ágyti kategorijà;
21.2. ástaigos administracija, gavusi Parolimpinio komiteto, Akløjø, Kurèiøjø, Neágaliøjø sporto federacijø ar
Specialiosios olimpiados komiteto pritarimà, pateikia reikiamus dokumentus (1 priedas) miesto, rajono sporto
treneriø kategorijø suteikimo komisijai, kuri tarpininkauja ir praðo Kûno kultûros specialistø, sportininkø ir
sporto mokymo ástaigø kategorijø komisijà suteikti treneriui kategorijà;
21.3. Kûno kultûros specialistø, sportininkø ir sporto mokymo ástaigø kategorijø komisija, gavusi miesto,
rajono sporto treneriø kategorijø suteikimo komisijos tarpininkavimà, sprendþia kategorijos suteikimo klausimà;
21.4. jeigu sporto treneriui kategorijos galiojimo terminas pasibaigë jam ávykdþius 20 punkto reikalavimà, jo
turimos kategorijos galiojimo laikas automatiðkai pratæsiamas iki sprendimo teisæ turinèios komisijos posëdþio.
22. Kûno kultûros specialistø, sportininkø ir sporto mokymo ástaigø kategorijø komisijos bei miestø ir rajonø
sporto treneriø kategorijø suteikimo komisijos suteiktos kategorijos galioja visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
23. Pakartotinai ta pati (jei ávykdyti reikalavimai) arba þemesnë kategorija suteikiama, tik pasibaigus anksèiau
suteiktos kategorijos galiojimo laikui. Aukðtesnë kategorija, ávykdþius reikalavimus, suteikiama nelaukiant, kol
pasibaigs ankstesnës kategorijos galiojimo laikas.
24. Sporto treneriø brigada (daugiau nei vienas specialistas), dirbanti su sportininku (-ais), privalo bûti paskirta ástaigos vadovo ásakymu nuo jø darbo pradþios. Ásakymo kopija pateikiama atitinkamai treneriø kategorijø
suteikimo komisijai kartu su raðtu, nurodanèiu, kam áskaitomi rezultatai.
25. Visais atvejais treneriø kategorijø suteikimo komisijos suteikta kategorija ásigalioja tik nuo tos dienos, kai
tai patvirtina atitinkamos ástaigos, sudariusios komisijà, vadovas savo ásakymu.
26. Kategorija, nesibaigus galiojimo laikui, gali bûti prarasta nustaèius, kad:
26.1. treneris neleistinomis priemonëmis skatino sportininkà siekti sportinio rezultato;
26.2. trenerio elgesys prieštarauja pedagogo elgesio normoms.

V. KVALIFIKACINIØ KATEGORIJØ SUTEIKIMO KOMISIJOS
27. Sporto treneriø kvalifikaciniø kategorijø suteikimo komisijos sudaromos:
27.1. Miesto ir rajono sporto treneriø kategorijø suteikimo komisijos – savivaldybiø sporto padaliniø vadovø
ásakymu ið pirmininko, pavaduotojo, sekretoriaus (su balsavimo teise) ir keturiø nariø.
27.2. Kûno kultûros specialistø, sportininkø ir sporto mokymo ástaigø kategorijø komisija – Kûno kultûros ir
sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus ásakymu ið vadovo, pavaduotojo, atsakingojo sekretoriaus (su balsavimo teise) ir ðeðiø nariø.
28. Kûno kultûros specialistø, sportininkø ir sporto mokymo ástaigø kategorijø komisija renkasi á posëdþius
pagal vieðai paskelbtà tvarkaraðtá ne maþiau kaip 5 kartus per metus, vykdo pateikiamø dokumentø, posëdþiø
protokolø, sprendimø ir statistinæ apskaità.
29. Kûno kultûros specialistø, sportininkø ir sporto mokymo ástaigø kategorijø komisijos posëdþiuose turi
teisæ dalyvauti sporto treneris ir jo darbo ástaigos administracijos vadovai.
30. Sprendþiant treneriø, dirbanèiø su neágaliaisiais sportininkais, kvalifikacijos kategorijø suteikimo klausimus, á komisijos posëdá kvieèiami Akløjø, Neágaliøjø, Kurèiøjø sporto federacijø, Parolimpinio komiteto ar Specialiosios olimpiados komiteto generaliniai sekretoriai (priklausomai nuo to, kokiose varþybose buvo pasiekti
rezultatai ir su kokios negalios sportininku dirba treneris).
31. Kûno kultûros specialistø, sportininkø ir sporto mokymo ástaigø kategorijø komisijos sprendimas yra teisëtas, jeigu posëdyje dalyvauja ne maþiau kaip 2/3 jos nariø. Sprendimai priimami balsø dauguma atviru balsavimu.
32. Kûno kultûros specialistø, sportininkø ir sporto mokymo ástaigø kategorijø komisija, suteikusi sporto
treneriui kategorijà, ne vëliau kaip per 10 dienø iðduoda paþymëjimà (2 priedas) ir apie tai informuoja sporto
trenerio ástaigà, miesto, rajono kûno kultûros ir sporto padalinio vadovybæ, neágaliøjø sporto organizacijà, tarpininkavusià dël kategorijos suteikimo.
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33. Lietuvos nusipelniusiam treneriui iðduodamas specialus paþymëjimas ir þenklas, kuris, kategorijos galiojimo laikui pasibaigus, paliekamas ðeimininkui kaip garbës atributas.
34. Miesto, rajono sporto treneriø kategorijø suteikimo komisijos:
34.1. aiðkina sporto treneriams, ástaigø administracijoms ðiø nuostatø turiná;
34.2. teikia pasiûlymus Kûno kultûros specialistø, sportininkø ir sporto mokymo ástaigø kategorijø komisijai
dël ðiø nuostatø pakeitimo ar papildymo;
34.3. teikia Kûno kultûros specialistø, sportininkø ir sporto mokymo ástaigø kategorijø komisijai statistinæ
ataskaità kartu su protokolu ir sprendimais, atsako á paklausimus.
35. Kûno kultûros specialistø, sportininkø ir sporto mokymo ástaigø kategorijø komisija:
35.1. komentuoja nuostatus ir sprendþia ginèus, kilusius suteikiant ávairias kategorijas;
35.2. sprendþia strateginius sporto treneriø kategorijø suteikimo klausimus;
35.3. teikia Kûno kultûros ir sporto departamentui siûlymus dël sporto treneriø kategorijø suteikimo nuostatø
patikslinimo ar pakeitimo.

VI. APELIACIJØ TEIKIMO IR NAGRINËJIMO TVARKA
36. Sporto treneris turi teisæ pateikti apeliacijà Kûno kultûros specialistø, sportininkø ir sporto mokymo
ástaigø kategorijø komisijai dël miesto, rajono komisijos sprendimo.
37. Apeliacija turi bûti pateikta ne vëliau kaip per mënesá nuo kategorijø suteikimo komisijos sprendimo.
38. Apeliacija, pateikta Kûno kultûros specialistø, sportininkø ir sporto mokymo ástaigø kategorijø komisijai,
turi bûti iðnagrinëta ir priimtas sprendimas ne vëliau kaip per 3 mënesius nuo jos áteikimo datos.
39. Apeliacijos dël Kûno kultûros specialistø, sportininkø ir sporto mokymo ástaigø kategorijø komisijos sprendimø pateikiamos Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generaliniam
direktoriui.

VII. NUOSTATØ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA
40. Pasiûlymus dël nuostatø keitimo ir patikslinimo miestø, rajonø komisijoms gali teikti visi kûno kultûros ir
sporto darbuotojai, ámonës, ástaigos ir organizacijos.
41. Miestø, rajonø komisijø siûlymus nagrinëja Kûno kultûros specialistø, sportininkø ir sporto mokymo ástaigø kategorijø komisija.
42. Kûno kultûros specialistø, sportininkø ir sporto mokymo ástaigø kategorijø komisijos teikimu pakeitimus
ir patikslinimus tvirtina Kûno kultûros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus ásakymu.
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Lietuvos sporto treneriø, dirbanèiø su
neágaliaisiais sportininkais, kvalifikaciniø
kategorijø suteikimo nuostatø
1 priedas

TARPININKAUJU: _____________________________________
(vardas, pavardë, paraðas)
Organizacijos vadovas
______________________________
______________________________
______________________________
(trenerio vardas, pavardë, sporto ðaka)

______________________________
______________________________
(darbovietës pavadinimas, pareigos)

PRAŠYMAS
(data)

Praðau tarpininkauti, kad man bûtø suteikta ____________________________ trenerio kvalifikacinë kategorija.
(nurodyti kategorijà)

Mano auklëtiniø sportiniai rezultatai:
1. __________________________________________________________________________________________
(sportininko vardas, pavardë, gimimo metai, tarifikavimo metai)

____________________________________________________________________________________________
2. Dalyvavo: _________________________________________________________________________________
(varþybø pavadinimas ir data, rinktinës, kurioje buvo, pavadinimas)

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
3. Uþëmë: ___________________________________________________________________________________
(uþimta vieta, rungtyje dalyvavusiø sportininkø skaièius)

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. Esu ávykdæs ___________________________________________________________________ kvalifikaciniø
(þodþiu)

kategorijø punkto reikalavimus.
5. Turëta kategorija ____________________________________________________________________ galioja
(nurodyti ankstesnæ turëtà kategorijà)
_________________
(data)

Vykdydamas Lietuvos sporto treneriø kvalifikaciniø kategorijø reikalavimus, keliamus metodiniam, regiono
organizaciniam darbui, dalyvavau tobulinimosi renginiuose ir skleidþiau ágytà teigiamà darbo patirtá pagal ðiø
nuostatø 6.3 ir 6.4 punktus.
Pateikiami dokumentai: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ (išvardijami).
Trenerio parašas: ____________________
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Kûno kultûros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës
Kûno kultûros specialistø, sportininkø
ir sporto mokymo ástaigø kategorijø
komisijos vadovui
200__ m. ___________mën. ___ d.

Dël __________________________________
(kategorijos pavadinimas)

kvalifikacinës kategorijos suteikimo
______________________________ treneriui
(sporto šaka)

______________________________________
______________________________________
(vardas, pavardë, sporto organizacija)

TARPININKAVIMAS
_____________________________________________ treneriø kvalifikaciniø kategorijø suteikimo komisija,
(miesto, rajono)

dalyvaujant komisijos pirmininkui ______________________________________________________________
(vardas, pavardë)

sekretoriui ___________________________________________ ir ____________ nariams, apsvarsèiusi asmens
(vardas, pavardë)

(skaièius)

praðymà ir pateiktus dokumentus, tarpininkauja, kad treneriui _____________________________________
(vardas, pavardë)

bûtø suteikta _____________________________________________________________ pagal Lietuvos sporto
(kategorijos pavadinimas)

treneriø kvalifikaciniø kategorijø nuostatø reikalavimø _____________________________________ punktà.
(nurodyti)

Turëta kategorija _______________________________________________ galiojo iki ___________________ .
(nurodyti kategorijà)

Komisijos pirmininkas

(metai, mënuo, diena)

_________________________________________
(vardas, pavardë, paraðas)
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Pasiektas rezultatas, uþimta vieta,
dalyviø (komandø) skaièius rungtyje

Laikotarpis, trenerio dirbtas
su sportininku (pradþia ir pabaiga)

Ávykdyti
nuostatø punkto
reikalavimai

Miesto, rajono kvalifikaciniø kategorijø suteikimo komisijos pirmininkas _____________________________________________
AV
(vardas, pavardë, paraðas, data)

(vardas, pavardë, paraðas, data)

Darbovietës vadovas ___________________________________
AV
(vardas, pavardë, parašas, data)

Varþybø pavadinimas,
vykdymo vieta ir data

Vadovas _____________________________________

Gimimo
metai

Sporto trenerio parašas, data ___________________________

Sportininko vardas, pavardë

Lietuvos _____________________________________ sporto federacijos (ar kitos org.)

Eil.
Nr.

Komisijos pirmininkas _____________________________

ÞINIOS APIE SPORTININKØ PASIEKTUS SPORTINIUS REZULTATUS

(sporto šaka, išsilavinimas, mokymo ástaigos pavadinimas, jos baigimo metai)

_________________________________________________________________

(kvalifikacinei kategorijai, vardui)

Pateikiamos þinios _________________________________________________

(miesto, rajono, darbovietës pavadinimas, adresas, tel., faksas, el. paðtas)

_________________________________________________________________

(trenerio vardas, pavardë, gimimo data)

Apie _______________________________________ parengtus sportininkus

PAÞYMA

(kategorija, vardas, data)

Tvirtinama _______________________________________

Lietuvos sporto treneriø, dirbanèiø su neágaliaisiais
sportininkais, kvalifikaciniø kategorijø suteikimo nuostatø
2 priedas

LIETUVOS MOKINIØ OLIMPINIS FESTIVALIS
LIETUVOS RESPUBLIKOS
MINISTRO PIRMININKO
POTVARKIS
DËL DARBO GRUPËS SUDARYMO
2006 m. vasario 14 d. Nr. 40
Vilnius
1. S u d a r a u ðià darbo grupæ Lietuvos mokiniø 2006 metø olimpiniam festivaliui Lietuvoje organizuoti
(toliau vadinama – darbo grupë):
Algirdas Raslanas
– Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës
generalinis direktorius (darbo grupës vadovas);
Artûras Poviliûnas
– Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas (darbo grupës vadovo
pavaduotojas);
Alvydas Puodþiukas
– Ðvietimo ir mokslo ministerijos sekretorius (darbo grupës vadovo pavaduotojas);
Milda Laurutënaitë
– Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës
Kûno kultûros strategijos skyriaus vedëja (atsakingoji sekretorë);
Ona Babonienë
– Lietuvos moksleiviø kûno kultûros ir sporto centro direktorë;
Vytautas Deksnys
– Lietuvos kûno kultûros mokytojø asociacijos prezidentas;
Laima Januðonytë
– Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos sporto laidø prodiuserë;
Arûnas Kuèikas
– Lietuvos Respublikos Prezidento konsultantas;
Vytautas Kvietkauskas
– Lietuvos savivaldybiø asociacijos direktorius;
Sigitas Mecelica
– Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato viršininkas;
Juozas Meldþiukas
– Valstybinës jaunimo reikalø tarybos sekretorius;
Valentinas Paketûras
– Lietuvos sporto federacijø sàjungos generalinis sekretorius;
Audronë Pitrënienë
– Lietuvos Respublikos Seimo Ðvietimo, mokslo ir kultûros komiteto pirmininkë;
Justas Plankis
– Lietuvos mokiniø parlamento pirmininkas;
Romualdas Sabaliauskas – Sveikatos apsaugos ministerijos sekretorius;
Algimantas Salamakinas – Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalø komisijos pirmininkas;
Evaldas Skyrius
– Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës
generalinio direktoriaus pavaduotojas;
Juozas Širvinskas
– Kultûros ministerijos sekretorius;
Gintautas Šivickas
– krašto apsaugos viceministras;
Algimantas Vakarinas
– Vilniaus miesto savivaldybës mero pavaduotojas;
Algis Vasiliauskas
– Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidentas.
2. P a v e d u darbo grupei:
2.1. iki 2006 m. kovo 10 d. parengti Lietuvos mokiniø 2006 metø olimpinio festivalio Lietuvoje organizavimo
ir vykdymo priemoniø planà ir pateikti já Kûno kultûros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybës.
2.2. koordinuoti Lietuvos mokiniø 2006 metø olimpinio festivalio Lietuvoje organizavimo ir vykdymo darbus.
3. L e i d þ i u darbo grupei prireikus pasitelkti ekspertus, valstybës institucijø ir ástaigø atstovus.
4. P a v e d u Kûno kultûros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës techniðkai aptarnauti
darbo grupës veiklà.
MINISTRAS PIRMININKAS
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LIETUVOS MOKINIØ OLIMPINIS FESTIVALIS 2006
Inicijuotas naujas sportinis projektas – ,,Lietuvos mokiniø olimpinis festivalis“.
Festivalio tikslas – kuo daugiau mokiniø átraukti á sporto sàjûdá.
Uþdaviniai:
Skatinti mokinius sistemingai mankðtintis, sàmoningai rûpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, stiprinti
nusiteikimà ir gebëjimà sieti mokymàsi, darbà ir poilsá su fiziniu aktyvumu.
Populiarinti olimpiná sàjûdá, ugdyti mokiniø bendradarbiavimo, sàþiningo elgesio gebëjimus, mokyti
tolerancijos bei pagarbos varþovui, skatinti laikytis garbingos kovos ir kilnaus elgesio principø.
Rûpintis mokiniø naujø fizinio aktyvumo formø ir sporto laimëjimø sklaida.
Skatinti mokiniø iniciatyvà dalyvauti mokyklos sportiniame gyvenime, ugdyti jø organizacinius gebëjimus.
Pagrindinis festivalio principas – jei ne nugalëti, tai garbingai dalyvauti.
Festivalio ðûkis: ,,Judëk ir tobulëk!“
Dalyviai: Festivalyje dalyvaus visø Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklø mokiniai, ið viso – apie 150.000 mokiniø.
Festivalio globëjas: Lietuvos Respublikos Prezidentas.
Organizatoriai: Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministerija, Kûno kultûros ir sporto departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas.
Projekto ágyvendintojai: Lietuvos moksleiviø kûno kultûros ir sporto centras, Lietuvos kûno kultûros mokytojø
asociacija, Valstybinë jaunimo reikalø taryba, apskritys, savivaldybës, mokyklos.
Festivalio data: 2005/2006 mokslo metai. Baigiamasis festivalio renginys – 2006 m. birþelio 3 d. Vilniuje.
Festivalio programa:
17 sporto ðakø varþybos (2005 m. gruodþio 1 d.–2006 m. birþelio 1 d.)
Meno konkursai (2006 m. sausio 1 d.–2006 m. birþelio 1 d.)
Sporto ðventë (2006 m. birþelio 3 d. Kalnø parke).
Sporto ðakø varþybos vykdomos 5 etapais:
I etapas – mokyklø vidaus arba atskirø sporto ðakø varþybos.
II etapas – miestø, rajonø arba atskirø sporto ðakø varþybos.
III etapas – zoninës varþybos.
IV etapas – tarpzoninës varþybos.
V etapas – finalinës varþybos.
Meno konkursø vykdymo etapai:
I etapas – mokyklø vidaus konkursai.
II etapas – miestø, rajonø, savivaldybiø konkursai.
III etapas – finalinis konkursas.
Sporto ðventë:
6 „Antikos sporto ðakø varþybos“
dalyviø apdovanojimo ceremonija
kultûrinë programa
Finansavimas:
Renginá finansuoja Kûno kultûros ir sporto departamentas. Taip pat ðá renginá remia Ðvietimo ir mokslo
ministerija bei Lietuvos tautinis olimpinis komitetas.
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OLIMPINIO FESTIVALIO PROGRAMOJE – 17 SPORTO ÐAKØ VARÞYBOS
Prieð metus gruodþio 13 dienà Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus Radviliðkio Lizdeikos gimnazijoje áþiebë ðiø metø Lietuvos mokiniø olimpinio festivalio (LMOF) ugná ir taip simboliðkai paskelbë festivalio
pradþià. Jo Ekscelencija tapo ðio festivalio globëju. ,,Jei ne nugalëti, tai garbingai dalyvauti“ – pagrindinis LMOF
principas.
Mokiniø olimpiniame festivalyje dalyvauja: 138 mûsø ðalies mokyklos-darþeliai, 169 pradinës, 678 pagrindinës
ir 478 vidurinës mokyklos, taip pat festivalyje rungiasi 115 gimnazijø. Pagrindinis LMOF tikslas – átraukti kuo
daugiau mokiniø á sporto sàjûdá. LMOF projekto ágyvendintojai yra Lietuvos moksleiviø kûno kultûros ir sporto
centras, Lietuvos kûno kultûros mokytojø asociacija, Lietuvos moksleiviø sporto asociacija, savivaldybës ir mokyklos.
Festivalio programà sudaro trys dalys: 17 sporto ðakø varþybos; meno konkursai, kuriuose bus iðrinktas sportine, olimpine tema sukurtas geriausias plakatas ir ketureilis; festivalio kulminacija bus sporto ðventë, kuri vyks ðiø
metø birþelio 3 dienà Vilniuje. Ðioje ðventëje bus apdovanoti 17 sporto ðakø laimëtojai, „Antikos sporto ðakø“
dalyviai ir meno konkursø nugalëtojai.
LMOF komandos suskirstytos á tris grupes. Pirmajai grupei priklauso Vilniaus, Kauno, Klaipëdos, Panevëþio
miestø savivaldybës. Á antràjà grupæ áeina Alytaus, Marijampolës, Visagino miestø ir Jonavos, Kauno, Këdainiø,
Maþeikiø, Plungës, Radviliðkio, Ðiauliø, Ðilutës, Tauragës, Telðiø, Ukmergës, Utenos, Vilkaviðkio, Vilniaus rajonø
savivaldybës. Treèiajai grupei priskirtos Birðtono, Druskininkø, Neringos, Palangos miestø, Akmenës, Alytaus,
Anykðèiø, Birþø, Kupiðkio, Ignalinos, Joniðkio, Jurbarko, Kaiðiadoriø, Kelmës, Klaipëdos, Kretingos, Lazdijø,
Molëtø, Pakruojo, Panevëþio, Pasvalio, Prienø, Raseiniø, Rokiðkio, Skuodo, Ðakiø, Ðalèininkø, Ðilalës, Ðirvintø,
Ðvenèioniø, Trakø, Varënos, Zarasø, rajonø ir Elektrënø, Kalvarijos, Kazlø Rûdos, Pagëgiø, Rietavo savivaldybës.
Festivalio varþyboms ásibëgëjus, LMOF komandø rezultatai (balandþio 28 d. duomenimis) tokie:
Pirmojoje grupëje daugiausia taðkø yra surinkusi Vilniaus miesto savivaldybë (1726 tðk.), antra – Kauno (1563 tðk.),
treèia – Klaipëdos (1189 tðk.).
Antrojoje grupëje lyderio pozicijos atitenka Alytaus rajono savivaldybei (1021 tðk.), maþiausiai nuo jos atsilieka
Kauno rajono (965 tðk.), treèioje vietoje – Vilniaus rajono (893 tðk.) savivaldybës.
Treèiojoje grupëje pirmauja Ðirvintø rajono savivaldybë (707 tðk.), antra – Ðalèininkø (661 tðk.), treèia – Kelmës
savivaldybë (608 tðk.).
Naujausia informacija interneto svetainëje www.kksd.lt/festivalis
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BENDRADARBIAVIMAS SU PEKINO OLIMPINIØ ÞAIDYNIØ
ÐEIMININKAIS PATVIRTINTAS SUTARTIMIS
Kovo 13–18 dienomis Kinijos Liaudies Respublikoje lankësi Kûno kultûros ir sporto departamento (KKSD)
generalinis direktorius Algirdas Raslanas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentas Artûras
Poviliûnas ir LTOK generalinis sekretorius Vytautas Zubernis. Vizito metu buvo pasiraðytos dviðalës sutartys
„Dël bendradarbiavimo sporto srityje tarp Kinijos generalinës sporto administracijos ir Kûno kultûros ir sporto
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës“ bei „Dël bendradarbiavimo tarp Kinijos Liaudies Respublikos olimpinio komiteto ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto“.

Naujos perspektyvos sporto ðakø federacijoms
Bendradarbiavimo sutartis Kinijos Liaudies Respublikos sporto institucijø vardu pasiraðë Kinijos sporto ministras ir KLR olimpinio komiteto prezidentas, Politinio biuro narys, vienas ið 20 átakingiausiø ðalies politikø Liu
Penas, Lietuvos sporto institucijø vardu – KKSD generalinis direktorius A. Raslanas ir LTOK prezidentas
A. Poviliûnas. Pasiraðant sutartis dalyvavo KLR sporto viceministras, ðalies olimpinio komiteto viceprezidentas,
Tarptautinio olimpinio komiteto narys Yu Zaigingas. LTOK prezidento A. Poviliûno teigimu, sutarèiø pasiraðymas su 2008 m. olimpiniø þaidyniø rengëjais – labai didelis ávykis. Lietuvos atstovai tai padarë vieni pirmøjø ið
Europos ir pasaulio olimpiniø komitetø ir ðaliø sporto vadovybiø. „Kai esi vienas pirmøjø, tai ir aptarti klausimai
sprendþiami palankiau“, – ásitikinæs A. Poviliûnas.
Sutartyse numatytas nuolatinis keitimasis delegacijomis. Ypaè geros perspektyvos atsiveria sporto ðakø federacijoms. Jos galës tiesiogiai bendradarbiauti su Kinijos atitinkamø sporto ðakø federacijomis. Abi ðalis labiausiai domina krepðinis, irklavimas, plaukimas, lengvoji atletika, ðiuolaikinë penkiakovë, dziudo imtynës ir kitos sporto ðakos.
Kinai – labai atviri ir geranoriðki. „Darbo grupës – federacijø, savivaldybiø, sporto baziø, informacijos, sporto
mokslo, medicinos ir kitø srièiø – turi dirbti atskirai. Mums rûpi, kaip jie tvarkosi, jiems ádomi mûsø patirtis. Todël
tikslinga iðplësti specialistø ratà, kurie bendrautø tarpusavyje“, – ásitikinæs KKSD generalinis direktorius A. Raslanas.

Lietuva vertinama dël krepðinio
Keturios vizito dienos Kinijoje buvo labai intensyvios. Ðalies delegacija aplankë pastatytas ir dar statomas
sporto bazes, su Kinijos sporto vadovybe aptarë principinius klausimus, vyko derybos su Pekino sporto universitetu dël Lietuvos sportininkø aklimatizacijos stovyklø surengimo prieð þaidynes, testø varþybø. Sutarta, kad jeigu
prireiktø, mûsø sportininkams pagelbëtø Kinijos gydytojai, masaþuotojai.
Pirmieji sutarèiø teikiamomis galimybëmis pasinaudojo ðalies plaukikai – balandþio pradþioje jie rungtyniavo
pasaulio plaukimo èempionate Ðanchajuje.
„Kinijos uþsienio reikalø ministerijoje sulaukëme labai didelio palaikymo, mums suteikë visà reikiamà informacijà. Pabuvojome ðalyje, kuri rengiasi geriausioms olimpinëms þaidynëms per visà olimpiadø istorijà“, – pasakojo šalies sporto ir programos „Pekinas 2008“ vadovas A. Raslanas.
Bendradarbiavimo ryðiai turëtø uþsimegzti ir tarp ðaliø sporto mokslininkø. „Planuojame Kinijos mokslininkus pakviesti á Lietuvoje kasmet rengiamà tarptautinæ sporto mokslo konferencijà „Didelio meistriðkumo sportininkø rengimo valdymas“. Jie turi labai stiprø sporto informacijos centrà, kuriame dirba per ðimtas darbuotojø.
Susidarë áspûdis, kad Lietuvà kinai vertina pagal krepðiná. Juos domina mûsø treneriai, galimybë Kinijos treneriams staþuotis Lietuvoje, sportininkams – þaisti rinktiniø lygio krepðinio rungtynes“, – áspûdþiais dalijosi ðalies
sporto vadovas A. Raslanas.
Kinijà taip pat domina galimybë jø sportininkams prieð pasaulio ir Europos èempionatus, vyksianèius Europoje,
aklimatizuotis Lietuvoje.

Kinai intensyviai mokosi anglø kalbos
LTOK generalinis sekretorius V. Zubernis pirmà kartà Kinijoje lankësi 1990 metais. „Azijos ðaliø þaidynëms
kinai buvo pasiruoðæ taip, kaip kai kurios kitos ðalys olimpinëms þaidynëms. Buvo pastatytas naujas olimpinis
kaimelis, sporto bazës, apmokyti þmonës dirbti su ðaliø delegacijomis. Specialiai buvo praplatinti prospektai,
visur didþiulës erdvës, milþiniðki pastatai… Jau tada kinai daug investavo á sportà“, – prisiminimais dalijosi V.
Zubernis.
Po ðeðiolikos metø paðnekovas pamatë stipriai pasikeitusá vaizdà: gatvës pilnos naujø automobiliø, intensyvus
eismas, gausu dangoraiþiø, statomi nauji pastatai, darbø sparta – fantastinë. Pavyzdþiui, pernai ðalies ekonomikos
augimas siekë net 9 proc.
Kinijos metinis sporto biudþetas – 2,5 milijardo JAV doleriø. Á ðià sumà neáeina investicijos á sporto bazes. Tos
lëðos skiriamos maþdaug tûkstanèiui sportininkø – olimpinës rinktinës nariams ir kandidatams.
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Pekino olimpiniø þaidyniø varþybos vyks devyniose vietose. Daugiausia sportininkø rungtyniaus netoli olimpinio kaimelio.
Ðiuo metu Þaidyniø organizaciniame komitete dirba 800 þmoniø. Planuojama, kad olimpiniais metais jø
skaièius iðaugs iki 20 tûkst. Be to, numatyta parengti apie 100 tûkst. savanoriø.
Dauguma kinø puikiai kalba angliðkai. Pekino vyriausybë parengë specialià programà, pagal kurià kinai mokomi anglø kalbos. Anot Kinijos ambasados Lietuvoje antrojo sekretoriaus Zhen Haito, jo gimtinëje policininkai
privalo mokëti bent vienà uþsienio kalbà. Olimpiniø þaidyniø metu dauguma savanoriø bus studentai, todël
kalbos barjerø neturëtø bûti. Beje, Pekino olimpinëse þaidynëse Lietuvos delegacijai talkins pora lietuviðkai kalbanèiø kinø.
Rugpjûèio mënesá, kada vyks Pekino olimpinës þaidynës, Kinijoje bus labai karðta. Áprasta, kad oro temperatûra tuo metu siekia 38 laipsnius karðèio, drëgmë – 80 proc. Vadinasi, olimpieèiø laukia pragariðkos oro sàlygos.
Kita problema – oro uþterðtumas, tvyrantis smogas. Kaip tik todël ðalies sporto vadovai suka galvas, kaip geriau
mûsø sportininkams aklimatizuotis. Svarbu tiksliai apskaièiuoti dienas, kada sportininkai turës atvykti á Pekinà.
Ypaè sudëtingos sàlygos bus tiems sportininkams, kurie rungtyniauja atvirose patalpose. Pavyzdþiui, disko metikas Virgilijus Alekna planuoja vaþiuoti tiesiai á olimpines þaidynes, numesti diskà ir iðvaþiuoti.
Gal bûtø tikslinga aklimatizuotis ne Kinijoje, o Vidurinëje Azijoje (Kirgizijoje, Kazachstane)? Artimiausiu
metu Almatoje numatytos sporto baziø ir galimybiø Lietuvos sportininkams stovyklauti þvalgytuvës.

Sotûs pietûs – uþ vienà dolerá
Kinija olimpinëse þaidynëse tikisi gerø beveik visø sporto ðakø rezultatø. Gal tik plento dviratininkai nepretenduoja laimëti medaliø, krepðininkai irgi atsargiai kalba apie apdovanojimus. Pasak Kinijos ambasados Lietuvoje antrojo sekretoriaus Z. Haito, jeigu Lietuvos krepðinio rinktinë nedalyvautø olimpinëse þaidynëse, gal jie ir
uþliptø ant pjedestalo.
Pagal iðkovotø medaliø skaièiø kinai tikisi bûti absoliutûs lyderiai.
Kinijoje labai didelis dëmesys skiriamas sportui. Ðalyje yra 16 sporto institutø. Du ið jø – Pekine. Sporto
universitete, kurá kaip labiausiai tinkamà stovyklauti Lietuvos sportininkams nusiþiûrëjo ðalies delegacija, studijuoja 7 tûkst. studentø. Kartu su kinais universitetinio iðsilavinimo siekia 36 uþsienio ðaliø jaunuoliai. Vien tik
apeiti universiteto sporto kompleksà prireiktø gero pusdienio. Èia yra viskas – pradedant sporto salëmis, baseinais, baigiant stadionais. Nepaisant to, artimiausiu metu á sporto kompleksà numatyta investuoti dar 100 mln.
JAV doleriø. Jau pradëti statyti keli universalûs statiniai, kurie bus uþbaigti kitais metais.
Universitete viskas yra vienoje vietoje – ir sporto bazës, ir gyvenamosios patalpos, ir auditorijos. Iki miesto
centro – per 30 kilometrø.
„Pekino sporto universitete labai puikø áspûdá paliko valgykla. Viskas ðvaru, o meniu ávairovë nustebintø iðrankiausià gurmanà“, – áspûdþiais dalijosi V. Zubernis. Paðnekovas patikino, kad vienas patiekalas kainuoja apie 2
litus. Kilogramas mësos kainuoja lygiai tiek pat, kiek ir darþoviø – 2 litus. Uþ vienà dolerá galima neblogai pavalgyti. Deja, Pekino restoranuose, vieðbuèiuose maistas kainuoja tiek pat, kaip ir kitose Europos ðalyse. Tik studentams yra sudarytos iðskirtinës sàlygos. Jie iðsiperka maitinimui skirtas specialias korteles ir jomis atsiskaito.
Uþsienio ðaliø studentai labai noriai mokosi kinø kalbos, nes tada jiems atsiveria milþiniðkos galimybës.
Lietuvos atstovus labiausiai domino sportininkø gyvenimo sàlygos, olimpinio kaimelio situacija. Delegacija
turëjo galimybæ susipaþinti su studentø gyvenamosiomis patalpomis. Kambariuose, pasak V. Zubernio, yra viskas,
kas bûtina: duðas, lova, spinta, stalas ir kita. Viena para vienvieèiame kambaryje uþsienio ðaliø studentams kainuoja 10 doleriø, dvivieèiame – 7 dolerius. „Mûsø sportininkams tokios sàlygos tikrai tiktø“, – sakë paðnekovas.

Pekine tikimasi medaliø
Dþiugu, kad LTOK ið Tarptautinio olimpinio komiteto gavo patvirtinimà, jog ið Olimpinio solidarumo programos bus finansuojami 9 Lietuvos olimpieèiai. Sportininkai per mënesá gaus apie 800 doleriø atlygá. Dar 100 tûkst.
doleriø numatyta skirti ðalies moterø krepðinio rinktinei pasirengti Pekino olimpinëms þaidynëms.
Pasak LTOK prezidento A. Poviliûno, Pekine ið Lietuvos sportininkø tikimasi medaliø. „Turino þiemos olimpinëse þaidynëse neturëjome ið ko laukti gerø rezultatø, iðskyrus ledo ðokëjus Margarità Drobiazko ir Povilà Vanagà.
Bet jiems nepavyko. Pekine – kita situacija. Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas yra paraginæs padaryti
viskà, kad Lietuvos atletai, ruoðdamiesi olimpinëms þaidynëms, turëtø geriausias sàlygas. Vyriausybës vadovas
garantavo, kad, kiek leis galimybës, sportininkams bus skirtas dar ir papildomas finansavimas. Bet ásipareigojimas
sëkmingai pasirodyti irgi bus dvigubas. Bendradarbiavimo sutartys su Kinija – tai vienas ið þingsniø, kad mûsø
sportininkai galëtø gerai pasirengti olimpinëms þaidynëms“, – sakë A. Poviliûnas.
Parengë Zina TURÈINSKIENË
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Vieðosios ástaigos
LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRO
2005 METØ VEIKLOS ATASKAITA
I. BENDROJI DALIS
2005 m. Lietuvos sporto informacijos centro veiklos turiná sudarë:
1. Kûno kultûros ir sporto departamento strateginiame 2005–2007 m. veiklos plane numatytø priemoniø vykdymas, ágyvendinant 2005 m. sausio 28 d. su Lietuvos Respublikos kultûros ir sporto rëmimo fondu (KSRF)
pasiraðytà sutartá Nr. 27.
2. Ûkinë komercinë veikla.
Veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieðøjø ástaigø ástatymo 12 str., Lietuvos Respublikos finansø ministro 2004 m. lapkrièio 22 d. ásakymu Nr. 1K-372 ir kitais Centro veiklà reglamentuojanèiais
ástatymais bei kitais teisës aktais.
Vieðøjø ástaigø darbà reglamentuojantys teisës aktai nenumato, kad ðio tipo ástaigoms bûtø skirstomi etatai,
darbo uþmokesèio fondas. Darbuotojø skaièiø, jø profesinio pasirengimo reikalavimus lemia uþsakytø ar pavestø
vykdyti programø ir atskirø darbø kiekis bei pobûdis.
2005 m., atsiþvelgiant á jau nusistovëjusá darbø pobûdá ir pasiraðytas sutartis, Centro struktûra buvo tokia:
Administracija
Direktorius Zigmantas MOTIEKAITIS – bendras vadovavimas ir Bendrosios informacijos skyriaus vadovo
funkcijos.
Pavaduotojas Linas TUBELIS (iki 2005 11 20) – mokslinë-metodinë informacija ir tokio pat pavadinimo
skyriaus vadovo funkcijos.
Pavaduotojas Gintas MAISIEJUS – ûkinis ir organizacinis darbas.
Bendrosios informacijos skyrius
Vyriausioji specialistë Jolanta LAPINSKIENË – Lietuvos sporto oficialioji statistika ir duomenø bazës.
Vyresnioji specialistë Zina TURÈINSKIENË – þurnalø „Treneris“ ir „Kûno kultûros ir sporto aktualijos“
atsakingoji sekretorë, interneto vartø „Sporto pasaulis“ redaktorë.
Vyresnysis specialistas Tomas ROMAÐKINAS – interneto svetainiø ir vidaus kompiuterinio tinklo administravimas bei programinës árangos eksploatavimo klausimai.
Mokslinës-metodinës informacijos skyrius
Vyriausioji specialistë Eglë KEMERYTË-RIAUBIENË – internetas, leidyba ir seminarai sportininkø mitybos
klausimais, bibliografinë informacija, Kûno kultûros ir sporto specialistø licencijø registras, þurnalo „Sporto
mokslas“ atsakingoji sekretorë.
Vyriausioji specialistë Ramunë ÞILINSKIENË – internetas, leidyba, seminarai sporto psichologijos klausimais, tarptautiniø ir uþsienio ðaliø sporto politikos apþvalgos, vertimai. P.S. Nuo 2005 m. birþelio mën. iðëjusi
gimdymo ir vaiko prieþiûros atostogø.
Leidybos skyrius
Viršininkas Linas MICKEVIÈIUS – bendras vadovavimas ir vienetiniai maketavimo bei spausdinimo darbai
pagal paskyras.
Redaktorë-konsultantë Zita ÐAKALINIENË – konsultavimas ir redagavimas bei korektûra pagal darbø paskyras.
Dizainerë-maketuotoja Eglë SLUÐNIENË – vienetinis darbo uþmokestis pagal paskyras.
Vyresnysis spaudëjas Juozas KUBILIUS (iki 2005 m. geguþës 6 d.) – vienetinis darbo uþmokestis.
Spaudëjas Algimantas KAVARSKAS (iki 2005 m. geguþës 6 d.) – vienetinis darbo uþmokestis.
Buhalterija
Vyriausioji finansininkë Alvyda Grimaðauskienë
Buhalterë-kasininkë Rima Ðkurenkienë
Vidutinis metinis pareigybiø skaièius – 14.
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II. NACIONALINËS SPORTO INFORMACIJOS SISTEMOS PLËTOJIMAS
1. Oficialiosios sporto statistikos sistema ir jos tobulinimas
Rengiantis IV Lietuvos sporto kongresui buvo pareikðta nuomoniø, kad reikia tobulinti dabartinæ Lietuvos
sporto oficialiàjà statistikà. Liepos–spalio mënesiais buvo atlikta anketinë apklausa, deja, konkretesniø esminiø
pasiûlymø nebuvo gauta. Remiantis apklausos rezultatais, statistiniø ataskaitø formose buvo padaryti bûtini pakeitimai, jie bus matyti 2005 m. rezultatuose. Esminis statistikos sistemos perþiûrëjimas ir pritaikymas efektyvesniam programø ágyvendinimo valdymui numatytas atlikti 2006 m. kovo–geguþës mën. Statistikos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës kolegijos nutarimu Lietuvos sporto organizacijø veiklos rodikliai prieð
dvejus metus átraukti á oficialiosios Lietuvos Respublikos statistikos programà.
2005 m. rezultatai bus paskelbti Europos Sàjungos sporto statistikos sistemà kurianèios darbo grupës svetainëje www.sportcompass.net, kasmet leidþiamame „Lietuvos sporto statistikos metraðtyje“, o svarbiausieji rodikliai –
Lietuvos Respublikos statistikos metraðtyje ir buklete lietuviø ir anglø kalbomis „Lietuvos sportas skaièiais“, taip
pat Departamento interneto svetainëje www.kksd.lt.
2. Duomenø baziø bei Kûno kultûros ir sporto specialistø licencijø registro administravimas
2005 m. buvo palaikoma ir tobulinama duomenø bazë „Lietuvos sporto organizacijos“ bei Kûno kultûros ir
sporto specialistø licencijø registras. Suprojektuota nauja Lietuvos svarbiausiøjø sporto objektø duomenø bazë
(elektroninis katalogas) ir pradëti kaupti duomenys.
Nuolat atnaujinamoje duomenø bazëje „Lietuvos sporto organizacijos“ sukaupta informacija skelbiama kasmetiniame leidinyje „Lietuvos sporto organizacijos. Adresai ir telefonai“ bei sporto centriniuose interneto vartuose „Sporto pasaulis“ (www.sportopasaulis.lt).
Lietuvos svarbiausiøjø sporto objektø duomenø bazëje (elektroniniame kataloge) pasirengta kaupti duomenis
apie Lietuvos sporto objektus, kurie yra pasiruoðæ rengti oficialius tarptautinius sporto renginius arba gali sudaryti ðiuolaikines tinkamas sàlygas Lietuvos sportininkams rengtis olimpinëms þaidynëms, pasaulio ir Europos èempionatams. Duomenys lietuviø ir anglø kalbomis bus skelbiami internete, kad bûtø prieinami tarptautinëms ir
uþsienio ðaliø sporto organizacijoms. Duomenø bazës PEKINAS 2008 tvarkymà perëmë Didelio meistriðkumo
sportininkø rengimo darbo grupë.
3. Interneto vartø ,,Sporto pasaulis“ ir interneto svetainiø www.kksd.lt bei www.sportinfo.lt tobulinimas ir atnaujinimas, vidaus kompiuterinio tinklo eksploatacija ir tobulinimas
Atsiþvelgiant á pasikeitusius poreikius, pertvarkyta specialistø kvalifikacijai tobulinti skirta svetainë www.sportinfo.lt.
Toliau buvo palaikomi ir tobulinami sporto centriniai interneto vartai „Sporto pasaulis“ (www.sportopasaulis.lt),
skirti sporto specialistams padëti kuo patogiau gauti informacijà ir uþmegzti kontaktus su tarptautinëmis ir uþsienio ðaliø sporto organizacijomis.
KKSD interneto svetainëje (www.kksd.lt), atsiþvelgiant á svarbiausiø metø renginiø – IV Lietuvos sporto kongreso, IX pasaulio lietuviø sporto þaidyniø ir Lietuvos jaunuèiø ir jaunimo sporto þaidyniø – poreikius buvo
sukurtos ir palaikomos šiems renginiams skirtos svetainës.
Tobulinant ir pleèiant vidaus kompiuteriná tinklà, nuolatinis dëmesys buvo skiriamas duomenø saugos klausimams – tobulinama su tuo susijusi techninë ir programinë áranga. Buvo árengta aparatinë ugniasienë ir programuojami komutatoriai, kurie leido tinklo abonentus pagal jø veiklos pobûdá suskirstyti á segmentus ir taip pagerinti tinklo veiklos stabilumà bei duomenø saugumà. Metø pabaigoje vidaus kompiuterinio tinklo abonentø
skaièius visiðkai priartëjo prie 100, dël to 2006 m. jau bûtina keisti centrinæ spintà ir didinti aptarnaujanèiø
darbuotojø skaièiø.
Nuoseklus Lietuvos nacionalinës sporto informacijos sistemos plëtojimas paskatino ir nevyriausybines bei savivaldybiø sporto organizacijas daugiau savo veikloje naudoti ðiuolaikines informacines technologijas. Departamentas jau gali elektroniniu paðtu kontaktuoti su visø savivaldybiø sporto padaliniais ir dauguma sporto ðakø
federacijø bei sporto mokymo ástaigø.
4. Informaciniø leidiniø rengimas ir leidyba
Buvo parengti ir išleisti visi sutartyje numatyti ir jau tradiciniais tapæ informaciniai leidiniai:
1. Lietuvos sporto statistikos metraštis. 2004 m.
2. Lietuvos sporto organizacijos 2005. Adresai ir telefonai.
3. Lietuvos sporto þinynas, XIII ir XIV t.
4. Bukletas „Lietuvos sportas skaièiais“ (lietuviø ir anglø kalbomis).
5. Iðleisti 4 numeriai naujo periodinio informacinio leidinio „Kûno kultûros ir sporto aktualijos“.
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III. KÛNO KULTÛROS IR SPORTO SPECIALISTØ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
BEI KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DARBUOTOJØ LICENCIJAVIMAS
Lietuvos sporto informacijos centro vykdoma kûno kultûros ir sporto specialistø kvalifikacijos tobulinimo ir
licencijavimo programa yra tæstinë ir ilgalaikë. Jos pagrindinis tikslas – tobulinti Lietuvos kûno kultûros ir sporto
specialistø kvalifikacijà siekiant uþtikrinti jø darbo kokybæ ir konkurencingumà tarptautiniu mastu bei padëti
sklandþiai vykdyti kûno kultûros ir sporto darbuotojø licencijavimo vyksmà. Siekiant ðio tikslo 2005 m. buvo
ágyvendinamos priemonës, numatytos Lietuvos Respublikos kultûros ir sporto rëmimo fondo bei Lietuvos sporto
informacijos centro 2005 m. sausio 28 d. sutartyje Nr. 27.
1. Specialistams reikalingos mokslinës ir metodinës informacijos paieðka, analizë, rengimas platinti per leidinius, interneto tinklalapá www.sportinfo.lt bei ðio tinklalapio palaikymas
Buvo tæsiama kasmet vykdoma specialistams reikalingos mokslinës-metodinës informacijos paieðka, analizë,
platinimas. Informacijos ieðkota internete, lietuviø ir uþsienio autoriø literatûros ðaltiniuose, periodikoje, konferencijø ir seminarø metu. Apibendrinta informacija pateikta:
– interneto svetainëse www.sportinfo.lt ir www.sportopasaulis.lt;
– konsultuojant specialistus asmeniškai – konsultuota per 30 asmenø (treneriø, kûno kultûros specialybës
studentø, magistrantø, doktorantø, mokslininkø ir kt. esamø ar bûsimø specialistø);
– rengiant Kûno kultûros ir sporto departamento 2006–2008 m. strateginá veiklos planà;
– rengiant Lietuvos Respublikos kûno kultûros ir sporto strategijos 2005–2015 metams kûno kultûros ir sporto
specialistø kvalifikacijos tobulinimo ir sporto mokslo dalis (IV Lietuvos sporto kongresas, 2005);
– rengiant Lietuvos Respublikos kûno kultûros ir sporto plëtotës 2006–2008 metø programà.
Interneto svetainë www.sportinfo.lt:
– informacija svetainëje atnaujinta 69 kartus;
– svetainëje pateikta 28 naujos mokslinës-metodinës nuorodos ar informacijos blokai;
– parengti nauji tinklalapio skyriai: IX tarptautinës sporto mokslo konferencijos „Didelio meistriðkumo sportininkø rengimo valdymas“ (lietuviø ir anglø kalbomis atskirai) nuorodø skyrius;
– patobulinta tinklalapio struktûra, sukurta tiesioginiø interneto adresø á tinklalapio skyrius sistema;
– parengtas tinklalapio variantas anglø kalba;
– ið viso parengta 90 naujø vidiniø tinklalapio puslapiø.
2. Europos Sàjungos programø, susijusiø su kûno kultûra ir sportu, paieðka, informacijos platinimas suinteresuotoms institucijoms, interesantø konsultavimas:
– parengtas tinklalapio www.kksd.lt skyrius „Parama projektams“;
– parengtas ir iðleistas informacinis bukletas „Informacija apie galimybæ gauti paramà projektams, susijusiems
su kûno kultûra ir sportu“;
– surengtas seminaras, kuriame suinteresuoti kûno kultûros ir sporto specialistai supaþindinti su ávairiais ES
projektais, kuriuose gali dalyvauti kûno kultûros bei sporto organizacijos.
3. Seminarai treneriams
Parengti nauji seminarai: „Treneriui apie sporto traumas ir jø prevencijà“ (II pakopa), „Komunikacinë elgsena
ir jos vaidmuo trenerio veiklos kokybei gerinti dabartiniame visuomenës raidos etape“.
Ið viso surengta 14 seminarø:
– „Praktinis sporto psichologijos pritaikymas“ – 4 ;
– „Sporto psichologija treneriui“ – 1;
– „Treneriui apie sporto traumas ir jø prevencijà“ (II pakopa) – 3;
– „Sportininkø rengimo vyksmo planavimas ir kontrolë“ – 3;
– „Komunikacinë elgsena ir jos vaidmuo trenerio veiklos kokybei gerinti dabartiniame visuomenës raidos
etape“ – 2.
Iš viso seminaruose dalyvavo 718 treneriø.
Dar 84 treneriai savo kvalifikacijà tobulino tarptautinëje mokslinëje konferencijoje „Didelio meistriðkumo
sportininkø rengimo valdymas“.
Ið viso Centro surengtuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavo 802 kûno kultûros ir sporto specialistai.
4. Bendradarbiavimas organizuojant Kûno kultûros ir sporto departamento rengiamas konferencijas:
– kartu su Kûno kultûros ir sporto departamentu, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu ir Vilniaus pedagoginiu universitetu surengta VIII tarptautinë sporto mokslo konferencija „Didelio meistriðkumo sportininkø rengimo valdymas“;
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– bendradarbiauta rengiant Kûno kultûros ir sporto departamento remiamas mokslines konferencijas: Lietuvos mokslinæ konferencijà „Sporto mokslas 2005“, tarptautinæ mokslo konferencijà „Taikomosios kûno kultûros
realijos ir perspektyvos“;
– buvo atliekami 2006 m. IX tarptautinës sporto mokslo konferencijos „Didelio meistriðkumo sportininkø
rengimo valdymas“ organizaciniai darbai.
5. Kûno kultûros ir sporto specialistø licencijø registro tvarkymas, interesantø konsultavimas:
– áregistruoti 62 kûno kultûros ir sporto darbuotojai, ágijæ kûno kultûros ir sporto specialisto licencijà (dokumentacijos tvarkymas, átraukimas á registrà, kontaktas su dokumentø pateikëjais trûkstant dokumentø);
– licencijavimo komisijai pateikta svarstyti 12 praðymø dël licencijos iðdavimo iðimties tvarka;
– konsultuota per 50 asmenø (telefonu ir tiesiogiai) licencijavimo klausimais;
– teikti pasiûlymai licencijavimo komisijai dël Kûno kultûros ir sporto specialisto licencijos ágijimo tvarkos
pakeitimø ir papildymø. Atsiþvelgiant á juos tvarka papildyta 2005 m. rugsëjo 2 d. KKSD generalinio direktoriaus
ásakymu Nr. V-339 (Þin., 2005, Nr. 108).
6. Mokslinës-metodinës literatûros leidyba
Išleista:
– þurnalo „Treneris“ Nr. 1, 2, 3, 4;
– þurnalo „Sporto mokslas“ Nr. 1, 2, 3, 4;
– J. Skernevièiaus, K. Milaðiaus, A. Èepulëno ir R. Dadelienës vadovëlis „Slidinëjimas“;
– moksliniø-metodiniø praneðimø tezës „Didelio meistriðkumo sportininkø rengimo valdymas“ anglø kalba.

IV. ÛKINË-KOMERCINË VEIKLA
Ûkinæ-komercinæ veiklà sudarë:
papildomi neplaniniai KKSD uþsakymai (knyga „Sporto statiniai“, sveikinimai, plakatai ir kt.);
LTOK, LSFS, Lietuvos asociacijos „Sportas visiems” ir sporto ðakø federacijø, sàjungø bei asociacijø uþsakymai;
leidiniai ir spausdinimo darbai pagal kitø organizacijø uþsakymus;
knygø ir periodiniø leidiniø platinimas ir pardavimas;
vidaus kompiuterinio tinklo plëtimas ir prisijungimo prie interneto paslaugos.

V. VEIKLOS FINANSINË ATASKAITA
Pagal 2005 m. sausio 28 d. pasiraðytà Lietuvos Respublikos kultûros ir sporto rëmimo fondo ir VðÁ Lietuvos
sporto informacijos centro sutartá Nr. 27 Nacionalinës sporto informacijos sistemos plëtojimo ir kûno kultûros ir
sporto specialistø kvalifikacijos tobulinimo bei kûno kultûros ir sporto darbuotojø licencijavimo priemonëms
ágyvendinti buvo skirta 531000,00 Lt.
Ið jø:
1. Nacionalinës sporto informacijos sistemos plëtojimui skirta
252700,00 Lt,
panaudota
247794,63 Lt
2. Kûno kultûros ir sporto specialistø kvalifikacijos tobulinimo bei kûno
kultûros ir sporto darbuotojø licencijavimo priemonëms skirta
278300,00 Lt
panaudota
204882,80 Lt
Metø laikotarpiu atsiradus poreikiams, nustatyta tvarka suderinus su Kûno kultûros ir sporto departamentu,
42813,70 Lt buvo panaudota dotacijai (ilgalaikio turto ir inventoriaus ásigijimui).
2006 m. sausio 1 d. nepanaudotø lëðø likutis sudarë 35508,87 Lt. Dël lëðø likuèio panaudojimo buvo parengti
pasiûlymai, kaip jas panaudoti 2006 m. naujo projekto – Lietuvos sporto enciklopedijos leidybos ir spausdinimo
parengiamiesiems darbams bei kitø sutartyse su KSRF numatytø priemoniø ágyvendinimui.
Ûkinës-komercinës veiklos pajamos sudarë 331152,44 Lt .
Centro finansinis turtas:
1. Sukaupto pelno likutis 2006 m. sausio 1 d. buvo 29355,39 Lt, ið jø perkainojimo ir kiti rezervai 15000,00 Lt.
Padengus 2580,50 Lt ûkinës-komercinës veiklos nuostolius, atsiradusius dël spaustuvës uþdarymo, ir 7636,31 Lt
iðlaidø iðeitinëms iðmokoms, pelno likutis – 26774,89 Lt, ið jø perkainojimo ir kiti rezervai – 12419,5 Lt.
2. Sukauptø lëðø, skaièiuojant ilgalaikio turto nusidëvëjimà, likutis – 31068,48 Lt.
Per 2005 m. ásigytas ilgalaikis turtas (techninë ir programinë áranga) ir inventorius:
1. Dotacijos sàskaita uþ 42813 Lt;
2. Centro nuosavomis lëðomis uþ 44843,60 Lt.
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VI. IÐVADOS IR PASIÛLYMAI
Nacionalinës sporto informacijos sistemos plëtojimas:
1. Nacionalinë sporto informacijos sistema, atsiradusi ir plëtojama kaip þiniø visuomenës kûrimo priemonë,
Lietuvos Respublikos kûno kultûros ir sporto plëtotës strategijos ágyvendinime jau turi savo vietà ir spendþia
konkreèias problemas.
2. Sistema jau ágijo savo struktûrà: yra oficialioji sporto statistika, formuojasi tam tikra tarpusavyje susijusiø
duomenø baziø, interneto svetainiø ir informaciniø bei metodiniø leidiniø sistema, yra tam tikras ádirbis rûpinantis valstybinës svarbos sporto paveldu.
Sistemos kûrimo ir plëtojimo procese svarbiausias vaidmuo tenka Kûno kultûros ir sporto departamentui prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybës ir jo ásteigtai vieðajai ástaigai Lietuvos sporto informacijos centrui. Tuo pat
metu vis aktyviau ir suinteresuoèiau ásitraukia tiek nacionalinës, tiek savivaldybiø sporto organizacijos.
3. Susidarë sàlygos ir poreikis þengti naujus þingsnius. Tam, kad veikianèiø projektø funkcionavimas ir pradëtas
naujø projektø rengimas bûtø subalansuoti, nedubliuotø vieni kitø, reikëtø ásteigti Sporto informacijos sistemø
plëtotës koordinavimo komisijà.
4. Reikia 2006 metais atlikti visus pribrendusius Lietuvos sporto statistikos patobulinimus, kad statistikos sistema bûtø stabili bent ketveriø metø laikotarpiu ir tinkamai padëtø organizuoti strateginiø veiklos planø ir programø ágyvendinimà.
Kûno kultûros ir sporto specialistø kvalifikacijos tobulinimas ir kûno kultûros ir sporto darbuotojø licencijavimas:
1. Centro sukurta ir naudojama kvalifikacijos tobulinimo priemoniø sistema, taikant ávairias mokymo priemones (seminarus, leidiniø leidybà, internetà), pasiteisino, yra efektyvi. Taèiau tai, kad net dviejuose Sporto kongresuose numatyta bendra kvalifikacijos tobulinimo sistema dar nesukurta, Centro veikianti sistema kol kas neturi á
kà integruotis.
Tuo pat metu juntamas darbuotojø noras tobulinti savo profesines þinias ir dël to vis daþniau reiðkiamas
nepasitenkinimas, kad nëra sistemos.
2. Dël sporto treneriø atestacijos tvarkà nustatanèiø dokumentø netobulumo daliai kûno kultûros ir sporto
specialistø nëra motyvacijos tobulinti savo profesinæ kvalifikacijà, todël LSIC vykdomomis kvalifikacijos tobulinimo priemonëmis pasinaudoja ne visi galimi interesantai.
3. Kûno kultûros ir sporto darbuotojø, neturinèiø specialaus iðsilavinimo, licencijavimas vyksta sklandþiai.
Norinèiøjø ágyti ir ágyjanèiø licencijà skaièius yra sumaþëjæs, taèiau stabilizavosi. Tai nenutrûkstamas vyksmas,
diktuojamas realaus poreikio, kurá lemia motyvacija, sàlygota tinkamai parengtø licencijavimo vyksmà reglamentuojanèiø dokumentø.
4. Dabartinis Kûno kultûros ir sporto specialistø kvalifikacijos tobulinimo, kvalifikaciniø kategorijø suteikimo
ir licencijavimo tarybos veiklos modelis, mûsø nuomone, nepasiteisino. Reikëtø dabartinæ Kûno kultûros ir sporto specialistø kvalifikacijos tobulinimo, kvalifikaciniø kategorijø suteikimo ir licencijavimo tarybà reorganizuoti á
kitokià institucijà, pajëgià parengti kûno kultûros darbuotojø kvalifikacijos tobulinimo, atestavimo ir skatinimo
sistemà ir vykdyti jos ágyvendinimo metodiná koordinavimà.

Vieðosios ástaigos
LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRO
2005 METØ VEIKLOS PROGRAMA
I. CENTRO VEIKLOS TIKSLAS IR SRITYS
Centro veiklos tikslas – sistemingai rûpintis kûno kultûros ir sporto organizacijø veiklai, specialistø darbui ir
kvalifikacijos tobulinimui reikalinga informacija ir visiems sudaryti sàlygas ðia informacija naudotis.
Centro veikla nëra pelno siekimas.
Centro veiklos sritys:
1. Kûno kultûros ir sporto specialistø profesinio pasirengimo tobulinimas.
2. Knygø, laikraðèiø, þurnalø ir kita leidyba, spausdinimas bei prekyba.
3. Lietuvos sporto statistikos duomenø kaupimas, apdorojimas ir duomenø baziø sudarymas.
4. Interneto svetainiø kûrimas, palaikymas bei administravimas.
5. Vietinio kompiuterinio tinklo administravimas.
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2006 metais Centras pagal 2006 m. sausio 3 d. su Lietuvos Respublikos kultûros ir sporto rëmimo fondu
pasiraðytà sutartá Nr. 152/SV–38 vykdys šias programas:
1. NACIONALINËS SPORTO INFORMACIJOS SISTEMOS PLËTOJIMAS.
2. KÛNO KULTÛROS IR SPORTO SPECIALISTØ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR LICENCIJAVIMAS.

II. STRUKTÛRA IR VEIKLA
BENDROSIOS INFORMACIJOS SKYRIUS
Vykdo programà: NACIONALINËS SPORTO INFORMACIJOS SISTEMOS PLËTOJIMAS
Tikslas – prisidëti prie Nacionalinës sporto informacijos sistemos, kaip þiniø visuomenës kûrimo proceso sudëtinës
dalies, plëtojimo, siekti, kad bûtø sudarytos sàlygos visoms kûno kultûros ir sporto veiklà vykdanèioms institucijoms ir
specialistams teikti ir gauti informacijà, reikalingà veiklai optimaliai planuoti, organizuoti bei tobulinti.
Programos ágyvendinimo priemonës:
1. Oficialioji Lietuvos sporto statistika:
Bus surinktos visø sporto organizacijø statistinës ataskaitos pagal 2005 m. patikslintas formas, suvedami,
analizuojami duomenys ir ne vëliau kaip balandþio mënesá skelbiami „Lietuvos sporto statistikos metraðtyje“ ir Kûno kultûros ir sporto departamento (www.kksd.lt) bei Europos Sàjungos sporto statistikos sistemà
kurianèios darbo grupës (www.sportcopass.net) interneto svetainëse.
Geguþës mën. bus iðleistas leidinys lietuviø ir anglø kalbomis „Lietuvos sportas skaièiais. 2005 m.“
Geguþës–birþelio mën. bus dalyvaujama Kûno kultûros ir sporto departamento numatytoje sporto statistikos
pertvarkoje.
Centras, kaip ágaliotas sporto organizacijø atstovas, jau ketvirtus metus dalyvaus Lietuvos statistikos
departamento vykdomoje Oficialiosios Lietuvos Respublikos sporto statistikos programoje. Centro parengti
duomenys spausdinami „Lietuvos statistikos metraštyje“.
2. Duomenø bazës ir registrai
Duomenø bazës:
„Lietuvos sporto organizacijos (adresai ir telefonai)“. Šiemet duomenys bus pateikiami interneto svetainëse
www.kksd.lt ir www.sportinfo.lt bei kasmetiniame leidinyje „Lietuvos sporto organizacijos 2006. Adresai ir
telefonai“. Bus kuriamas sporto klubø specializuotas registras.
Ðiø metø antrajame pusmetyje pradës veikti internetinë duomenø bazë „Lietuvos Respublikos svarbiausieji
sporto objektai“ (elektroninis katalogas).
Centras tæs Kûno kultûros ir sporto specialistø licencijø registro administravimà.
3. Internetas:
Pagal Kûno kultûros ir sporto departamento poreikius bus tobulinama ir administruojama interneto svetainë
www.kksd.lt.
Bus pertvarkyta interneto svetainës www.sportinfo.lt struktûra ir ádiegta nauja turinio valdymo programa,
svetainë taps interaktyvi.
Atsiradus pakankamai populiariø paieðkos sistemø, dabartinës struktûros sporto centriniai interneto vartai
www.sportopasaulis.lt tapo maþai kam reikalingi, todël bus sprendþiama, ar juos rekonstruoti, ar dar reikalingas
jo funkcijas perkelti á svetaines www.kksd.lt ir www.sportinfo.lt.
4. Vidaus kompiuteriniai tinklai
Centras ir toliau administruos Kûno kultûros ir sporto departamento ir kitø Þemaitës g. 6 ásikûrusiø sporto
organizacijø poreikius tenkinantá vidaus kompiuteriná tinklà. Ðiuo metu tinklo paslaugomis, turëdamos galimybæ
prisijungti prie interneto 1000 kbps greitaveikos skirtine linija, naudojasi daugiau kaip 100 darbo vietø. Dabartinë
aparatinë ir programinë áranga dirba maksimaliu apkrovimu, todël bus ieðkoma bûdø techninei ir programinei
árangai atnaujinti.
5. Šiais metais bus išleisti informaciniai leidiniai:
LIETUVOS SPORTO STATISTIKOS METRAŠTIS. 2005 m. – balandþio mën.
LIETUVOS SPORTO ORGANIZACIJOS 2006. ADRESAI, TELEFONAI – balandþio mën.
LIETUVOS SPORTAS SKAIÈIAIS (lietuviø ir anglø kalbomis) – geguþës mën.
LIETUVOS SPORTO ÞINYNAS, jungtinis XV–XVI t. – II ketv. Šiuo tomu bus uþbaigta tokio pobûdþio
þinynø leidyba. Bus bandoma suburti autoriø kolektyvà, kuris nuo 2006 m. rengtø kasmet leidþiamà gausiai
iliustruotà LIETUVOS SPORTO METRAÐTÁ.
Bus kas ketvirtá leidþiamas informacinis leidinys KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, padidinus jo tiraþà pagal realius poreikius.
Pagal sutartá su Lietuvos Respublikos kultûros ir sporto rëmimo fondu ðios programos visiems darbams 2006 m.
numatyta 267,52 tûkst. Lt.
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6. Pagal sutartá su Lietuvos Respublikos kultûros ir sporto rëmimo fondu bus atnaujinama LIETUVOS SPORTO
ENCIKLOPEDIJOS leidyba
Bus inventorizuoti visi straipsniai, kurie buvo parengti iki 2002 metø (vëliau darbai nevyko), ir pagal inventorizacijos rezultatus bus parengtas darbø planas ir sàmata trijø tomø rankraðèiø parengimui leidybos ir spausdinimo darbams.
Ðiø darbø vykdymui bus sudaryta Darbo grupë ir Redaktoriø taryba. Pasitelkus kuo didesná pagalbininkø bûrá
bus siekiama 2006 metais uþbaigti rengti pirmojo tomo (A–K) rankraðtá, tuo pat metu rengiant straipsnius ir
kitiems tomams.
Skyriaus darbuotojai ir jø funkcijos:
Zigmantas Motiekaitis, direktorius, skyriaus vadovas
Funkcijos: bendras vadovavimas, sporto centriniø interneto vartø www.sportopasaulis.lt ir
informacinio leidinio „Kûno kultûros ir sporto aktualijos“ vyriausiasis redaktorius.
Tel. (8~5) 233 46 10, mob. 8 698 7 76 64; el. paštas: direktorius@sportinfo.lt
Jolanta Lapinskienë, vyriausioji specialistë
Funkcijos: sporto statistika, duomenø bazës, sociologiniai tyrimai ir informaciniai leidiniai.
Tel. (8~5) 213 34 96; mob. 8 616 0 66 36; el. paštas: centras@sportinfo.lt
Zina Turèinskienë, vyresnioji specialistë
Funkcijos: informacinio leidinio „Kûno kultûros ir sporto aktualijos“ atsakingoji sekretorë,
sporto centriniø interneto vartø www.sportopasaulis.lt redaktorë.
Tel. (8~5) 213 34 96; mob. 8 614 1 09 80; el. paštas: aktualijos@sportinfo.lt
Tomas Romaškinas, vyresnysis specialistas
Funkcijos: sporto centriniø interneto vartø, interneto svetainiø, vidaus kompiuteriniø tinklø administravimas;
naujø informaciniø ir komunikacijos technologijø diegimas, eksploatacija ir atnaujinimas.
Tel. 8~5 233 61 53; el. paštas: admin@sportinfo.lt

Sporto enciklopedijos darbo grupë
Vytautas Pivoriûnas, vyriausiasis specialistas, Darbo grupës atsakingasis sekretorius
Funkcijos: Darbo grupës ir Redaktoriø tarybos darbo organizaciniai ir metodiniai klausimai.
Tel. (8~5) 231 00 47; mob. 8 675 1 65 80; el. paštas: enciklopedija@sportinfo.lt
Edgaras Abušovas, vyresnysis specialistas
Funkcijos: enciklopedijos straipsniø kaupimas ir sisteminimas elektroninëse laikmenose.
Tel. (8~5) 231 00 47; mob. 8 606 8 60 00; el. paštas: enciklopedija2@sportinfo.lt
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SKYRIUS
Vykdo programà: KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DARBUOTOJØ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR
LICENCIJAVIMAS
Programos tikslas – tobulinti Lietuvos kûno kultûros ir sporto darbuotojø kvalifikacijà siekiant gerinti jø darbo
kokybæ ir vykdyti kûno kultûros ir sporto darbuotojø licencijavimo vyksmà.
Programos ágyvendinimo priemonës:
1. Kûno kultûros ir sporto specialistams reikalingos mokslinës ir metodinës informaci jos paieðka, analizë,
rengimas platinti per internetà, leidinius ir individualias konsultacijas
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus darbuotojai sieks uþtikrinti pakankamai platø (sporto psichologijos ir pedagogikos, informaciniø technologijø, sporto fiziologijos bei mitybos) ir ávairø informacijos, reikalingos kûno kultûros ir sporto specialistams, paieðkos ir pateikimo spektrà.
Informacijos pateikimas:
Surinkta informacija yra apibendrinama ir pateikiama daugiausia Centro leidþiamuose vienkartiniuose ir periodiniuose leidiniuose bei interneto svetainëje www.sportinfo.lt. Ðioje svetainëje dabar yra:
informacija apie Centro išleistas knygas;
þurnalo „Sporto mokslas“ straipsniø santraukos;
þurnalo „Treneris“ turiniai;
Centro vykdomø seminarø sporto treneriams programos ir praneðimø tezës;
daug informacijos apie kasmetinæ tarptautinæ sporto mokslo konferencijà „Didelio meistriðkumo sporti
ninkø rengimo valdymas“ (pateikiama lietuviø ir anglø kalbomis);
nuolat atnaujinama metodinë informacija pagal atskiras temas (sporto fiziologija, vadyba, psichologija ir t. t.).
Atnaujinus svetainës struktûrà ir ádiegus naujà turinio valdymo programinæ árangà, prasiplës informaciniø
paslaugø asortimentas, bus daþniau pateikiami nesutrumpinti aktualûs straipsniai.
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2. Seminarai ir kursai kûno kultûros ir sporto darbuotojams
Seminarai:
2006 m. bus siûlomi ðie seminarai treneriams:
Tæsiamas sporto psichologijos seminarø ciklas bendru pavadinimu „Praktinis sporto psichologijos pritaikymas“.
Bus pateikiama þiniø treneriams apie auklëtiniø paþinimà (charakterio ypatumus, temperamentà, auklëtiniø
paþinimo metodus), psichinës energijos valdymà (optimali bûsena, emocijos, jausmai, biologinis atgalinis ryðys
kaip priemonë bûsenoms matuoti), varþybø valdymà (pasirengimas, nusiteikimas, varþybos, atsigavimas), trenerio ir
sportininko tarpasmeninius santykius bei grupinius procesus.
Lektoriai: prof. habil. dr. K. Miškinis, dr. R. Þilinskienë, A. Þemaitytë ir kt.
„Treneriui apie sporto traumas ir jø prevencijà“ (II ir III pakopos). Seminaro programoje – stuburo, dubens,
galûniø kaulø ir sànariø disfunkcijos prieþastys, prevencija ir ðalinimo bûdai; daugiau laiko bus skiriama
pratyboms.
Lektoriai: gydytojai D. Barkauskas, T. Vorobjovas ir kt.
„Sportininkø rengimo vyksmo planavimas ir kontrolë“. Programoje – þinios apie sportininkø rengimo planavimo
principus ir naujausias tendencijas pasaulyje, testavimo bûdus atsiþvelgiant á atskirø sporto ðakø specifikà,
testavimo technikas ir gautø duomenø interpretacijos bei pritaikomumo bûdus.
Lektoriai: prof. habil. dr. A. Skarbalius, prof. habil. dr. J. Skernevièius, dr. L. Tubelis ir kt.
Maisto papildø vartojimo klausimais (seminaras bus surengtas rudená).
Atsigavimas treniruoèiø ir varþybø metu (IV ketv.).
Kursai
2006 m. IV ketvirtá bus organizuojami ir trumpalaikiai (3–5 dienø) kursai, skirti 2–3 temoms.
Nuo ðiø metø IV ketv. pradedami rengti seminarai ir kursai sporto vadybininkams, dirbantiems sporto klubuose, sporto bazëse ir sporto ðakø federacijose, sàjungose bei asociacijose.
Apie kursus ir seminarus informacija ið anksto bus skelbiama interneto svetainëje www.sportinfo.lt ir Centro leidþiamuose periodiniuose leidiniuose.
3. Kûno kultûros ir sporto specialistø licencijø registro tvarkymas, interesantø konsultavimas, licencijavimo vyksmo
tobulinimas
2006 m. bus vykdoma:
Kûno kultûros ir sporto specialisto licencijos ágijimo tvarkos taikymo analizë ir rengiami pasiûlymai dël jos
tobulinimo.
Kûno kultûros ir sporto specialistø licencijø registro tvarkymas.
Norinèiøjø gauti kûno kultûros ir sporto specialisto licencijà konsultavimas.
4. Mokslinës-metodinës literatûros leidyba
2006 m. numatoma išleisti:
Moksliniø-metodiniø praneðimø tezes DIDELIO MEISTRIÐKUMO SPORTININKØ RENGIMO VALDYMAS;
R. Malinausko monografijà SPORTO PEDAGOGØ IR SPORTININKØ SOCIALINIO PSICHOLOGINIO
RENGIMO YPATUMAI – II ketv.;
R. Dadelienës SPORTO MEDICINA IR KINEZITERAPIJA – III ketv.;
K. Miškinio BESIMOKANTIS TRENERIS – IV ketv.;
þurnalø TRENERIS ir SPORTO MOKSLAS po keturis numerius.
5. Literatûros fondø prieþiûra ir jø plëtimas
Kasmet Centro knygø fondas praturtëja vienokiu ar kitokiu bûdu ásigytais uþsienio ir lietuviø autoriø leidiniais.
Ðiais metais jau ásigytos 5 uþsienio autoriø mokslinës-metodinës knygos, planuojama ásigyti dar 15–20 knygø.
Skyriaus darbuotojai ir jø funkcijos:
Marius Jukonis, direktoriaus pavaduotojas kvalifikacijos tobulinimo reikalams, skyriaus vadovas
Funkcijos: seminarø ir konferencijø organizavimas, periodiniø ir vienkartiniø moksliniø-metodiniø leidiniø
rengimas leidybai, asmenø, siekianèiø ágyti kûno kultûros ir sporto specialisto licencijà, konsultavimas,
interneto svetainës www.sportinfo.lt palaikymas, mokslinës-metodinës informacijos kûno kultûros ir sporto
specialistams paieðka, analizë, sklaida.
Tel. (8~5) 233 74 31; mob. 8 685 4 67 27; el. paštas: kvalifikacija@sportinfo.lt
Vyriausiasis specialistas (laikinai laisva vieta – vyksta specialisto paieškos)
Funkci jos: seminarø ir konferencijø organizavimas, Kûno kultûros ir sporto specialistø licencijø registro
tvarkymas, informacijos apie ES programas paieðka ir sklaida, mokslinës-metodinës informacijos kûno kultûros ir
sporto specialistams paieðka, analizë, sklaida.
Tel. (8~5) 233 74 31; mob. 8 698 0 77 67; el. paštas: mmi@sportinfo.lt
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Dr. Ramunë Þilinskienë, vyriausioji specialistë (iki lapkrièio mën. iðëjusi vaiko prieþiûros atostogø)
Funkcijos: seminarø ir konferencijø organizavimas, informacijos apie ES programas paieðka ir sklaida, mokslinësmetodinës informacijos kûno kultûros ir sporto specialistams paieðka, analizë, sklaida.
Tel. (8~5) 233 74 31; mob. 8 699 8 17 78; el. paštas: info@sportinfo.lt
Skyriaus veikloje taip pat dalyvauja Bendrosios informacijos skyriaus
vyresnioji specialistë Zina Turèinskienë.
Funkcijos: þurnalo „Treneris“ atsakingoji sekretorë.
Tel. (8~5) 213 34 96; mob. 8 614 1 09 80; el. paštas: aktualijos@sportinfo.lt
Pagal sutartá su Lietuvos Respublikos kultûros ir sporto rëmimo fondu ðios programos visiems darbams 2006 m.
numatyta 282,48 tûkst. Lt.

LEIDYBOS IR SPAUSDINIMO PASLAUGØ TARNYBA
Tarnybos funkcijos:
1. Pagal savo kompetencijà dalyvauja ágyvendinant Centro vykdomø Nacionalinës sporto informacijos sistemos
plëtojimo ir Kûno kultûros darbuotojø kvalifikacijos tobulinimo ir licencijavimo programø priemones.
2. Teikia paslaugas – redaguoja, kuria dizainà, maketuoja ir spausdina:
Knygas, þurnalus, broðiûras, lankstinukus, diplomus, sveikinimus, padëkos raðtus, kvietimus, vizitines
korteles, vokus, aplankus, plakatus, lipdukus ir kt.
Bukletà, broðiûrà ar net knygà skaitmeniniu bûdu gali iðspausdinti per dienà dvi. Siûlo kelis leidinio áriðimo
bûdus: segimà, klijavimà arba áriðimà spirale.
Diplomus – ávairiø dydþiø. Spalvota skaitmeninë spauda (maþiems tiraþams) arba ofsetinë spauda
(didesniems tiraþams). Didelis dekoratyvaus popieriaus pasirinkimas.
Sveikinimus – nuo maþo atviruko iki A2 formato. Galima pasveikinti komandà, klubà, kolegà, artimà þmogø
iðkovotos pergalës, jubiliejaus ar kitokia proga.
Gaireles – popierines, laminuotas blizgiu arba matiniu laminatu. Puiki nebrangi atminimo dovanëlë.
Lipdukus – spalvota skaitmeninë arba ofsetinë spauda ant specialaus lipnaus popieriaus. Ávairiø dydþiø ir
formø.
Plakatus – nuo A3 iki A1 ir didesniø formatø. Skaitmenine spauda gali iðspausdinti net ir vienintelá
egzemplioriø. Jei reikia, gali iðspausdinti ir tûkstanèius vienetø.
Akreditacines korteles – gali bûti laminuotos, pakabinamos arba su specialiu prisegimu.
Gaminius, pristatanèius institucijà: vizitines ir informacines korteles, blankus, vokus, aplankus, kvietimus
ir kt. Gali sukurti logotipà.
Ávairûs spaudos bûdai, didelis popieriaus pasirinkimas.
Tarnybos darbuotojai ir jø funkcijos:
Linas Mickevièius, tarnybos viršininkas
Funkcijos: bendras vadovavimas tarnybai, spausdinimo ir kopijavimo darbai, atliekami tarnybos áranga.
Tel. (8~5) 233 61 53, el. paštas: leidyba@sportinfo.lt
Zita Ðakalinienë, redaktorë-konsultantë
Funkcijos: moksliniø ir metodiniø leidiniø redagavimas, konsultavimas.
Tel. (8~5) 233 61 53, el. paštas: redaktorë@sportinfo.lt
Eglë Lapeikaitë, dizainerë-maketuotoja
Funkcijos: leidiniø ir visø kitø uþsakymø dizainas ir maketavimas.
Tel. (8~5) 233 61 53, el. paštas: leidyba@sportinfo.lt
K AIP ÁSIGYTI CENTRO LEIDINIUS?
Centro leidiniai parduodami visø miestø ir rajonø knygynuose. Jeigu ten nëra, kreipkitës á Centrà,
èia leidiniai parduodami maþiausiomis – leidëjo kainomis. Uþsakymo formà ir kainas galima rasti interneto
svetainëje www.sportinfo.lt.
Uþ leidiniø platinimà atsakingas direktoriaus pavaduotojas Gintas Maisiejus.
Tel. (8~5) 213 34 96; mob. 8 687 8 70 40, el. paštas: knygos@sportinfo.lt
Centro adresas:
VðÁ Lietuvos sporto informacijos centras
Þemaitës g. 6, LT-0311 Vilnius
Tel. (8~5) 233 46 10, 233 74 31, 233 61 53
Tel./faks. (8~5) 213 34 96
El. paštas: centras@sportinfo.lt;
www.sportinfo.lt
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IÐDUOTOS KÛNO KULTÛROS IR SPORTO SPECIALISTO LICENCIJOS
Nuo 2005 m. gruodþio 1 d. iki 2006 m. kovo 6 d.
1. Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2005 m.
gruodþio 6 d. ásakymu Nr. V-502. Licencija galioja iki 2009 m. gruodþio 6 d.:
Licencija Nr. 531 – Vikai DAÐKEVIÈIÛTEI, Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“ trenerei-sporto mokytojai
Licencija Nr. 532 – Þibutei ÐUIPIENEI, Vilniaus „Lietuvos telekomo“ sporto klubo trenerei
Licencija Nr. 533 – Morisui MANKOVUI, Vilniaus sporto klubo „Sakura“ treneriui
2. Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2005 m.
gruodþio 6 d. ásakymu Nr. V-502. Licencija galioja iki 2006 m. gruodþio 6 d.:
Licencija Nr. 534 – Arûnui VISOCKUI, Kauno krepšinio mokyklos treneriui
3. Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m.
sausio 11 d. ásakymu Nr. V-15. Licencija galioja iki 2010 m. sausio 11 d.:
Licencija Nr. 535 – Romui PRANCKEVIÈIUI, Vilniaus LR KAM LK sporto klubo instruktoriui
Licencija Nr. 536 – Vidmantui VALIUI, Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“ treneriui
Licencija Nr. 537 – Rûtai CVIRKIENEI, Vilniaus „Fenikso“ sporto klubo trenerei
Licencija Nr. 538 – Alvidui MIKALAUSKUI, Telðiø r. sporto mokyklos treneriui
4. Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m.
sausio 31 d. ásakymu Nr. V-47. Licencija galioja iki 2010 m. sausio 31 d.:
Licencija Nr. 539 – Semionui GRIGORJEVUI, PAGD prie VRM PGT Visagino m. ir Ignalinos AE apsaugai
operacijø vadovui
Licencija Nr. 540 – Gediminui JUKNIUI, Lazdijø r. kûno kultûros ir sporto centro treneriui
Licencija Nr. 541 – Audriui ÐEPORAIÈIUI, Ðiauliø „Atþalyno“ sporto klubo treneriui
Licencija Nr. 542 – Tomui SLAUSGALVIUI, Kauno „Panemunës“ darþelio sportiniø ðokiø treneriui
Licencija Nr. 543 – Gintarei BANKAUSKAITEI, Kauno „Panemunës“ darþelio sportiniø ðokiø trenerei
5. Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m.
vasario 8 d. ásakymu Nr. V-62. Licencija galioja iki 2010 m. vasario 8 d.:
Licencija Nr. 544 – Karoliui ÈIUPKEVIÈIUI, Marijampolës sporto centro „Sûduva“ treneriui
Licencija Nr. 545 – Arûnui RAZMINUI, Telðiø r. sporto mokyklos treneriui
Licencija Nr. 546 – Arvydui ŠEDÞIUI, Marijampolës sporto centro „Sûduva“ treneriui
Licencija Nr. 547 – Janui TANKEVIÈIUI, Vilniaus UAB „Sporto amþius“ treneriui
Licencija Nr. 548 – Eduardui RAVINOVIÈIUI, Vilniaus UAB „Sporto amþius“ instruktoriui
Licencija Nr. 549 – Sigitui GURAUSKUI, Klaipëdos buriavimo sportininkui
6. Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m.
kovo 6 d. ásakymu Nr. V-114. Licencija galioja iki 2010 m. kovo 6 d.:
Licencija Nr. 550 – Raimondui KOCHANAUSKUI, Kauno r. Èekiðkiø P. Dovydaièio vid. mokyklos aviamodeliuotojø bûrelio vadovui
Licencija Nr. 551 – Gediminui ADOMAIÈIUI, Vilniaus sporto klubo „Grand gym“ treneriui
Licencija Nr. 552 – Kostui KVIKLIUI, Vilniaus sporto klubo „Top gym“ treneriui
Licencija Nr. 553 – Alinai ÈEPURNIENEI, Vilniaus sporto klubo „Olympic gym“ trenerei
Licencija Nr. 554 – Valdemarui NOVICKIUI, Kauno sporto mokyklos „Gaja“ treneriui- sporto mokytojui
Licencija Nr. 555 – Þygimantui LAPËNUI, Vilniaus sporto klubo „Active gym“ treneriui
Licencija Nr. 556 – Gediminui SAKALAUSKUI, Tauragës vaikø ir jauniø sporto mokyklos treneriui
Licencija Nr. 557 – Edvardui ÞEMGULIUI, Tauragës vaikø ir jauniø sporto mokyklos treneriui
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SUTEIKTOS KATEGORIJOS SPORTO MOKYMO ÁSTAIGOMS
1. Pirmoji kategorija (laikotarpiui nuo 2006 m. sausio 3 d. iki gruodþio 31 d.)
1.1. Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m.
sausio 6 d. ásakymu Nr. V-7:
VÐÁ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI;
KAUNO CENTRO SPORTO MOKYKLAI;
KAUNO FUTBOLO MOKYKLAI;
KAUNO SPORTO MOKYKLAI „GAJA“;
KAUNO JAUNALIETUVIØ SPORTO ORGANIZACIJOS MOKYKLAI;
KAUNO KREPŠINIO MOKYKLAI;
KAUNO PLAUKIMO MOKYKLAI;
KAUNO SPORTO MOKYKLAI „VILTIS“;
KAUNO IRKLAVIMO MOKYKLAI;
KLAIPËDOS FUTBOLO MOKYKLAI;
KLAIPËDOS „GINTARO“ SPORTO CENTRUI;
KLAIPËDOS V. KNAÐIAUS KREPÐINIO MOKYKLAI;
KLAIPËDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRUI;
MARIJAMPOLËS ÞAIDIMØ SPORTO MOKYKLAI;
MARIJAMPOLËS SPORTO CENTRUI „SÛDUVA“;
ÐIAULIØ SPORTO MOKYKLAI „ATÞALYNAS“;
ÐIAULIØ PLAUKIMO MOKYKLAI „DELFINAS“;
ÐIAULIØ SPORTO MOKYKLAI „DUBYSA“;
ÐIAULIØ SPORTO MOKYKLAI „SAULË“
ÐIAULIØ LENGVOSIOS ATLETIKOS MOKYKLAI;
ÐIAULIØ SPORTO MOKYKLAI „KLEVAS“;
VILNIAUS DVIKOVOS SPORTO ÐAKØ MOKYKLAI;
VILNIAUS FUTBOLO MOKYKLAI;
VILNIAUS GIMNASTIKOS MOKYKLAI;
VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLAI;
VILNIAUS „SIETYNO“ SPORTO MOKYKLAI;
VILNIAUS VANDENS SPORTO MOKYKLAI;
VILNIAUS LENGVOSIOS ATLETIKOS MOKYKLAI;
VILNIAUS OLIMPINIAM SPORTO CENTRUI;
VISAGINO AKROBATIKOS SPORTO MOKYKLAI;
VISAGINO KÛNO KULTÛROS IR SPORTO CENTRUI;
ELEKTRËNØ SPORTO MOKYKLAI;
RADVILIŠKIO SPORTO CENTRUI;
TELÐIØ R. SPORTO MOKYKLAI;
PAKRUOJO R. SPORTO CENTRUI;
ROKIÐKIO R. KÛNO KULTÛROS IR SPORTO CENTRUI;
TRAKØ R. KÛNO KULTÛROS IR SPORTO CENTRUI.
2. Antroji kategorija (laikotarpiui nuo 2006 m. sausio 3 d. iki gruodþio 31 d.)
2.1. Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m.
sausio 6 d. ásakymu Nr. V-7:
KAUNO BURIAVIMO MOKYKLAI „BANGPÛTYS“;
KAUNO ÞIEMOS SPORTO MOKYKLAI „BALTØ AINIAI“;
MARIJAMPOLËS SPORTO MOKYKLAI;
ÐIAULIØ TENISO MOKYKLAI;
VILNIAUS ÐACHMATØ IR ÐAÐKIØ SPORTO MOKYKLAI;
BIRŠTONO SPORTO CENTRUI;
JURBARKO KÛNO KULTÛROS IR SPORTO CENTRUI;
PRIENØ KÛNO KULTÛROS IR SPORTO CENTRUI;
KAUNO SPORTO MOKYKLAI „MARVA“.
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3. Treèioji kategorija (laikotarpiui nuo 2006 m. sausio 3 d. iki gruodþio 31 d.)
3.1. Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m.
sausio 6 d. ásakymu Nr. V-7:
MARIJAMPOLËS FUTBOLO CENTRUI.
4. Antroji kategorija (laikotarpiui nuo 2006 m. sausio 23 d. iki gruodþio 31 d.)
4.1. Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m.
sausio 23 d. ásakymu Nr. 33:
SKUODO RAJONO KÛNO KULTÛROS IR SPORTO CENTRUI;
ÐIAULIØ MIESTO KÛNO KULTÛROS MOKYKLAI.

SUTEIKTOS KVALIFIKACINËS KATEGORIJOS
TRENERIAMS-SPORTO MOKYTOJAMS
Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2005 m. gruodþio 21 d. ásakymu Nr. V-540
Nacionalinio sporto trenerio kategorija ketveriems metams:
Olegui ANTOÐÈENKOVUI – Lietuvos olimpinio sporto centro graikø-romënø imtyniø treneriui-sporto mokytojui;
Kæstuèiui KAUNUI – Kauno Jaunalietuviø sporto organizacijos mokyklos ðachmatø treneriui-sporto mokytojui;
Mindaugui KATINUI – Vilniaus gimnastikos mokyklos akrobatikos treneriui-sporto mokytojui;
Povilui KLASTAUSKUI – Telðiø sporto mokyklos lengvosios atletikos treneriui-sporto mokytojui;
Eugenijui SIMONAIÈIUI – Ukmergës dziudo klubo dziudo ir sambo treneriui-sporto mokytojui;
Vigmantui SINKEVIÈIUI – Kauno SM „Gaja“ dziudo treneriui-sporto mokytojui;
Juozui ÐPELVERIUI – Kauno Jaunalietuviø sporto organizacijos mokyklos badmintono treneriui-sporto mokytojui;
Kostantui RADZEVIÈIUI – Marijampolës þaidimø mokyklos regbio treneriui-sporto mokytojui;
Michailui ROMANOVSKIUI – Vilniaus vandens sporto mokyklos plaukimo treneriui-sporto mokytojui;
Vytautui VASILENKO – Kauno futbolo mokyklos regbio treneriui-sporto mokytojui.
Lietuvos nusipelniusio trenerio kategorija aštuoneriems metams ir vardas visam laikui:
Vidui BRUÞUI – Kauno sporto mokyklos „Gaja“ bokso treneriui-sporto mokytojui;
Rimantui GRICIUI – Kauno r. dziudo klubo „Nemunas“ dziudo treneriui-sporto mokytojui;
Viliui JANKAUSKUI – Utenos r. kûno kultûros ir sporto centro dviraèiø sporto treneriui-sporto mokytojui;
Sergejui SOROKINUI – Lietuvos olimpinio sporto centro baidariø ir kanojø irklavimo treneriui-sporto mokytojui.
Lietuvos nusipelniusio trenerio kategorija ketveriems metams:
Vidui KLIMAÐAUSKUI – Panevëþio kûno kultûros ir sporto centro dziudo treneriui-sporto mokytojui.
Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m. kovo
31 d. ásakymu Nr. V-178
Nacionalinio sporto trenerio kategorija ketveriems metams:
Viktorui KARMONUI – Radviliškio r. kosminio modeliavimo sporto klubo treneriui;
Kaziui PETREIKIUI – Klaipëdos „Viesulo“ sporto centro dviraèiø treneriui-sporto mokytojui;
Aleksandrui MITUNEVIÈIUI – Panevëþio KKSC dviraèiø treneriui-sporto mokytojui;
Jonui AUGAI – Panevëþio KKSC lengvosios atletikos treneriui-sporto mokytojui;
Jonui JANULEVIÈIUI – Marijampolës SC „Sûduva“ sunkiosios atletikos treneriui-sporto mokytojui;
Vytautui BUTKUI – Kauno irklavimo mokyklos irklavimo treneriui-sporto mokytojui;
Linui ÐALKUI – Vilniaus VðÁ „Vilniaus Sakalai“ krepðinio treneriui;
Arvydui GRONSKIUI – Vilniaus VðÁ „Vilniaus Sakalai“ krepðinio treneriui;
Juozui GARALEVIÈIUI – Vilniaus lengvosios atletikos mokyklos lengvosios atletikos treneriui-sporto mokytojui;
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Romui VAITIEKAIÈIUI – Telðiø SM futbolo treneriui-sporto mokytojui;
Rasai DUŠKINIENEI – Kauno plaukimo mokyklos plaukimo trenerei-sporto mokytojai;
Rièardui BALTAI – Panevëþio KKSC sambo imtyniø treneriui-sporto mokytojui;
Eglei STAIÐIÛNIENEI – Vilniaus „Sietyno“ SM orientavimosi sp. trenerei-sporto mokytojai;
Stanislovui MUÐAUSKUI – Telðiø SM sambo imtyniø treneriui-sporto mokytojui;
Igoriui TERENTJEVUI – Visagino KKSC slidinëjimo treneriui-sporto mokytojui;
Jonui SIDABRUI – Vilniaus ðachmatø ir ðaðkiø SM treneriui-sporto mokytojui;
Pavelui MAKAROVUI – Vilniaus OSC ðiuolaikinës penkiakovës treneriui-sporto mokytojui;
Nerijui PAPAURËLIUI – Vilniaus vandens SM vandensvydþio treneriui-sporto mokytojui;
Rimvydui MUGEVIÈIUI – Vilniaus OSC teniso treneriui-sporto mokytojui;
Egidijui VASILIAUSKUI – Ðiauliø SM „Saulë“ krepðinio treneriui-sporto mokytojui;
Arvydui KIRKLIAUSKUI – Marijampolës SC „Sûduva“ sunkiosios atletikos treneriui-sporto mokytojui.
Lietuvos nusipelniusio trenerio kategorija aštuoneriems metams ir vardas visam laikui:
Jurijui KOLYÈEVUI – Kauno bokso klubo „Gongas“ treneriui;
Vladimirui AUDICKUI – Joniðkio sporto mokyklos graikø-romënø imtyniø treneriui-sporto mokytojui;
Regimantui JUŠKAI – Palangos sporto mokyklos krepšinio treneriui-sporto mokytojui;
Linui EIDUKEVIÈIUI – Kauno buriavimo mokyklos „Bangpûtys“ buriavimo treneriui-sporto mokytojui.

SUTEIKTOS KVALIFIKACINËS KATEGORIJOS SPORTININKAMS
Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2005 m. gruodþio
22 d. ásakymu Nr. V-539:
1. Biatlono sporto šakos atstovei
Tarptautinë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
1.1. Dianai RASIMOVIÈIÛTEI – Lietuvos olimpinis sporto centras
2. Dviraèiø sporto sporto ðakos atstovams
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
2.1. Sabinai BRAZEVIÈ – Vilniaus „Sietyno“ SM;
2.2. Tatjanai KALIAKINAI – Vilniaus „Sietyno“ SM
3. Graikø-romënø imtyniø sporto ðakos atstovams
Tarptautinë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
3.1. Robertui BUDRIUI – Lietuvos olimpinis sporto centras
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
3.2. Artûrui STANKEVIÈIUI – Vilniaus OSC
3.3. Aleksejui PUTIAKOVUI – Vilniaus OSC
3.4. Ruslanui VARTANOVUI – Vilniaus OSC
4. Irklavimo sporto šakos atstovui
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
4.1. Giedriui ÞADEIKAI – LOSC
5. Krepšinio sporto šakos atstovëms
Tarptautinë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
5.1. Laurai PUPLAUSKAITEI – LOSC
5.2. Eglei ÐULÈIÛTEI – LOSC
5.3. Eglei ÞYGELYTEI – LOSC
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
5.4. Giedrei KIRSTUKAITEI – LOSC
6. Lengvosios atletikos sporto šakos atstovams
Tarptautinë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
6.1. Giedrei ALEKNAITEI – LOSC
6.2. Vitalijui GORLUKOVIÈIUI – Vilniaus OSC
6.3. Vytautui SELIUKUI – LOSC
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
6.4. Neringai AIDIETYTEI – Vilniaus OSC
6.5. Sabinai BANYTEI – Lietuvos OSC
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6.6. Pauliui LUOÞIUI – Lietuvos OSC
6.7. Valerijui PETRULEVIÈ – Vilniaus OSC
6.8. Mariui ÞIUKUI – Vilniaus OSC
6.9. Alinai VAIŠVILAITEI – LOSC
7. Plaukimo sporto šakos atstovams
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
7.1. Miglei BANYTEI – Vilniaus VSM
7.2. Justinui DAUGËLAI – Vilniaus VSM
7.3. Mindaugui SADAUSKUI – Panevëþio „Þemynos“ vid. m-kla
7.4. Tomui ŠUIPIUI – Vilniaus VSM
8. Rankinio sporto šakos atstovams
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
8.1. Modestui BAKAIÈIUI – Kauno sporto mokykla „Gaja“
8.2. Sauliui GARÈINSKUI – Kauno SM „Gaja“
8.3. Ðarûnui MIÈIULIUI – Kauno SM „Gaja“
8.4. Mindaugui VËTAI – Kauno SM „Gaja“
8.5. Pauliui ZËRINGIUI – Kauno SM „Gaja“
9. Regbio sporto šakos atstovëms
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
9.1. Jolitai SADLAUSKAITEI – Kauno futbolo mokykla
9.2. Kristinai SADLAUSKAITEI – Kauno FM
10. Sportinës gimnastikos (akrobatiniø ðuoliø) sporto ðakos atstovams
Tarptautinë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
10.1. Laurai ŠVILPAITEI – Vilniaus OSC
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
10.2. Alionai IZMODENOVAI – Vilniaus OSC
10.3. Jelenai ZANEVSKAJAI – Vilniaus OSC
10.4. Agnesai GURSKAI – Vilniaus gimnastikos mokykla
10.5. Jurijui KARPOVUI – Vilniaus GM
10.6. Ritai MATUSEVIÈIÛTEI – Vilniaus GM
10.7. Tomui SEROVUI – Vilniaus GM
11. Sportiniø ðokiø sporto ðakos atstovams
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
11.1. Taimonui MAÞEIKAI – Vilniaus gimnastikos mokykla
11.2. Gretai ZAVECKAITEI – Vilniaus GM
12. Stalo teniso sporto šakos atstovams
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
12.1. Denisui STANKLEVIÈIUI – Kauno Jaunalietuviø sporto organizacijos mokykla
12.2. Kæstuèiui ÞIÞIÛNUI – Kauno JSOM
13. Ðaðkiø sporto ðakos atstovui
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
13.1. Aleksejui DOMÈEVUI – Vilniaus ðachmatø ir ðaðkiø sporto mokykla
14. Ðachmatø sporto šakos atstovei
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
14.1. Vilmai DAMBRAUSKAITEI – Vilniaus ðachmatø ir ðaðkiø SM
15. Ðiuolaikinës penkiakovës sporto šakos atstovams
Tarptautinë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
15.1. Laurai ASADAUSKAITEI – Lietuvos OSC
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
15.2. Olegui NAIMUŠINUI – LOSC
16. Vandensvydþio sporto šakos atstovams
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
16.1. Konstantinui ASTAFJEVUI – Vilniaus vandens sporto mokykla
16.2. Eimantui BAÈIULIUI – Vilniaus VSM
16.3. Janui BAKULO – Vilniaus VSM
16.4. Vainiui BARCEVIÈIUI – Vilniaus VSM
16.5. Dominykui BRËKIUI – Vilniaus VSM
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16.6. Evaldui GUDYNUI – Vilniaus VSM
16.7. Rokui GRIGAIÈIUI – Vilniaus VSM
16.8. Vytautui LIUBERTUI – Vilniaus VSM
16.9. Lukui MISIÛNUI – Vilniaus VSM
16.10. Artiomui NIKITINUI – Vilniaus VSM
16.11. Viliui PINELIUI – Vilniaus VSM
16.12. Tautvydui PRATUSEVIÈIUI – Vilniaus VSM
16.13. Algirdui SKUKAUSKUI – Vilniaus VSM
16.14. Antonui SUGONIAK – Vilniaus VSM
16.15. Eimantui VYŠNIAUSKUI – Vilniaus VSM
17. Þirgø sporto ðakos atstovei
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
17.1. Eglei BRAZAUSKAITEI – Kauno SM „Marva“
Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2005 m. kovo
29 d. ásakymu Nr. V-172:
1. Bokso sporto šakos atstovams
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
1.1. Edvinui BULOTAI – Kauno SM „Gaja“
1.2. Mariui GERBUTAVIÈIUI – Kauno SM „Gaja“
1.3. Egidijui ÞIÈKUI – Kauno SM „Gaja“
1.4. Janui ROMANOVSKIUI – Vilniaus DSŠM
1.5. Vladimirui MILEVSKIUI (Vladimir Milevskij) – Vilniaus DSŠM
2. Dviraèiø sporto ðakos atstovui
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
2.1. Tomui MICEI – Vilniaus OSC
3. Dziudo sporto šakos atstovams
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
3.1. Simonai JAKUBAITYTEI – Vilniaus DSŠM
3.2. Robertui JURKÐAIÈIUI – Vilniaus DSÐM
3.3. Donatui KARLONUI – Vilniaus DSŠM
3.4. Alanui TECHOVUI (Alan Techov) – Vilniaus DSŠM
4. Irklavimo sporto šakos atstovui
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
4.1. Vytautui SADAUSKUI – Kauno irklavimo mokykla
5. Laisvøjø imtyniø sporto ðakos atstovui
Tarptautinë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
5.1. Edgarui VOITECHOVSKIUI – Klaipëdos sporto centras
6. Lengvosios atletikos sporto šakos atstovei
Tarptautinë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
6.1 Jekaterinai ÐAKOVIÈ – Vilniaus OSC
7. Plaukimo sporto šakos atstovams
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
7.1. Mindaugui ANCIUI – Ðiauliø plaukimo mokykla „Delfinas“
7.2. Deividui ÈEPULIUI – Ðiauliø PM „Delfinas“
7.3. Ignei DOVIDONYTEI – Ðiauliø PM „Delfinas“
7.4. Mariui GRIGAIÈIUI – Vilniaus vandens SM
7.5. Janui JAGËLO – Vilniaus vandens SM
7.6. Dmitrijui JARUÐEVIÈIUI – Vilniaus vandens SM
7.7. Mindaugui JURGELIUI – Vilniaus vandens SM
7.8. Ignui KRASAUSKUI – Vilniaus vandens SM
7.9. Sandrai KULEVIÈIÛTEI – Ðiauliø PM „Delfinas“
7.10. Godai MASANDUKAITEI – Ðiauliø PM „Delfinas“
7.11. Monikai RAÈKAUSKAITEI – Vilniaus vandens SM
7.12. Lukui RAÈKAUSKUI – Vilniaus vandens SM
7.13. Agnei ÐILAIKYTEI – Ðiauliø PM „Delfinas“
7.14. Vladimirui VOLODKO – Ðiauliø PM „Delfinas“
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8. Sambo sporto šakos atstovams
Tarptautinë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
8.1. Romui DANILEVIÈIUI – Klaipëdos sporto centras
8.2. Ignui VAIÈIULIUI – Klaipëdos SC
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
8.1. Vladimirui DUCHINUI – Klaipëdos SC
9. Sportinës gimnastikos sporto ðakos atstovui
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
9.1. Arnui STOŠKUI – Kauno centro SM
10. Sportiniø ðokiø sporto šakos atstovams
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
10.1. Tomui SAUSGALVIUI – Kauno sportiniø ðokiø klubas „Sûkurys“
10.2. Gintarei BANKAUSKAITEI– Kauno sportiniø ðokiø klubas „Sûkurys”
10.3. Justinai DAILYDAITEI – Vilniaus gimnastikos mokykla
10.4. Mantui VAŠKELIUI – Vilniaus gimnastikos mokykla
11. Sunkiosios atletikos sporto šakos atstovui
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
11.1. Tadui STATKEVIÈIUI – Alytaus sporto rekreacijos centras
12. Šaudymo sporto šakos atstovams
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
12.1. Gyèiui GUTAUSKUI – Kauno rajono sporto mokykla
12.2. Danui RAKAUSKUI – Kauno rajono SM
12.3. Vidai AJUTYTEI – Kauno SM
Tarptautinë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
12.1. Tomui SIMOKAIÈIUI – Kauno SM
12.2. Mantui STANKEVIÈIUI – Kauno rajono SM
13. Teniso sporto šakos atstovams
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
13.1. Algirdui DRAUGELIUI – Vilniaus OSC
13.2. Simui KUÈUI – Ðiauliø teniso mokykla
13.3. Denisui RIABUCHINUI (Denis RIABUCHIN) – Ðiauliø teniso mokykla
14. Vandensvydþio sporto šakos atstovams
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
14.1. Edgarui ASAJAVIÈIUI – Vilniaus vandens sporto mokykla
14.2. Igoriui KOSENKOVUI – Vilniaus VSM
14.3. Michailui LAPIDAI – Vilniaus VSM
14.4. Radoslavui MARCHELEVIÈIUI (Radoslav Marcheleviè) – Vilniaus VSM
14.5. Erdmantui RUDOKUI – Vilniaus VSM
14.6. Artûrui SAVELJEVUI – Vilniaus VSM
14.7. Eimantui STRAÞNICKUI – Vilniaus VSM
14.8. Adrian ŠALECHO – Vilniaus VSM
14.9. Justinui ŠERKŠNUI – Vilniaus VSM
14.10. Ernestui VOLODKO – Vilniaus VSM
15. Þolës riedulio sporto ðakos atstovëms
Nacionalinë kategorija trejø metø laikotarpiui:
15.1. Karolinai SERVAITEI – Ðiauliø SM „Klevas“
15.2. Ritai PAULIUKEVIÈIÛTEI – Ðiauliø SM „Klevas“
15.3. Sandrai ÐULSKYTEI – Ðiauliø SM „Klevas“
15.4. Ramûnei PETRAUSKAITEI – Ðiauliø SM „Klevas“
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KRONIKA
ATIDENGTA GERIAUSIÀ 2005 METØ SPORTO STATINÁ ÞENKLINANTI LENTA
Sausio 9 d. ant sporto ir sveikatingumo centro „Impuls+“ Vilniuje buvo atidengta lenta, þenklinanti, jog šis
sporto ir sveikatingumo centras buvo pripaþintas geriausiu 2005 m. sporto statiniu. Simbolinæ lentà atidengë
Kûno kultûros ir sporto departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas ir „Impuls+“ generalinis direktorius Paulius Kveselaitis.
Konkursà geriausiam metø sporto statiniui nustatyti Kûno kultûros ir sporto departamentas rengia nuo 2001 m.
siekdamas paskatinti ir ávertinti privaèià sporto objektø statybos iniciatyvà. Á septynias sporto bazes, kurios dalyvavo 2005 m. rengtame konkurse, buvo investuota 57 mln. 643 tûkst. Lt, ið kuriø 50 mln. Lt – privataus kapitalo lëðos
ir 7 mln. 643 tûkst. Lt – savivaldybiø indëlis.
Be pagrindinës nominacijos, ávertinus sporto statiniø funkcionalumà ir reikalingumà, ðiemet skirtos ir dvi
paskatinamosios premijos rajonuose iðkilusiems sporto statiniams. Tai Varënos „Aþuolo“ vidurinei mokyklai,
kurioje atidarytas sporto aikštynas, ir Ignalinos plaukimo baseinui.

PAGERBTAS FUTBOLO VETERANØ RËMËJAS
Kûno kultûros ir sporto departamente sausio 9 d. KKSD bronzos medaliu „Uþ nuopelnus Lietuvos sportui“
buvo apdovanotas Lietuvos futbolo veteranø sàjungos „Meistrai“ prezidentas Raimondas Karpavièius. Kaip sakë
apdovanojimà áteikæs KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas, Lietuvoje daug þmoniø, investuojanèiø á sportà, taèiau tik nedaugelis jø teikia labdarà ir paramà neþiûrëdami savo naudos. „R. Karpavièius – vienas
ið tokiø. Veteranø sporto rëmimas – tai gryna labdara, èia investuoti pinigai atgal negráð, bet tai labai graþus
socialinis gestas“, – dëkojo R.Vaiginas R.Karpavièiui uþ tai, kad jis jau daugelá metø finansiðkai remia vyresnio
amþiaus futbolininkus, finansuoja jiems sanatorinio gydymo iðlaidas, sudëtingø operacijø, tokiø kaip sànario
keitimas, iðlaidas ir pan.
UAB „Karpis“ generalinis direktorius Raimondas Karpavièius – pats buvæs futbolininkas, „Atlanto“ þaidëjas.
„Svarbu suteikti paramà tiems, kam jos ið tikrøjø reikia“, – nedaugþodþiavo sveèias.
Lietuvos futbolo veteranø sàjunga „Meistrai“ savo veiklà pradëjo prieð dvylika metø. Ásikûræ kaip klubas,
vëliau futbolo veteranai savo veiklà plëtë ir ðiuo metu juos vienija sàjunga.

TARPTAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO APDOVANOJIMAI MOKSLEIVIAMS
2006 m. sausio 19 d. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) bûstinëje buvo áteikti Tautinio olimpinio
komiteto (TOK) apdovanojimai tarptautinio olimpinio sporto ir literatûros konkurso laureatams.
Iðkilmëse dalyvavo ir prizus bei diplomus moksleiviams ir jø mokytojams áteikë LTOK prezidentas Artûras
Poviliûnas, Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas, Ðvietimo ir mokslo
ministerijos atstovas Rytis Rimgaila, olimpinës èempionës Daina Gudzinevièiûtë ir Vida Vencienë. Renginá vedë
Juozas Ðalkauskas.
Áspûdingi TOK prizai buvo áteikti Povilui Vitkauskui, Kaiðiadoriø rajono Þasliø vidurinës mokyklos 5 klasës
mokiniui, ir Simonai Klebonaitei, Kupiðkio rajono Adomynës pagrindinës mokyklos 10 klasës mokinei. LTOK
padëkos buvo áteiktos jø mokytojoms Vidutei Dabaðinskienei ir Virginijai Pakalniðkienei.
TOK diplomais buvo apdovanoti Kretingos M. Daujoto vidurinës mokyklos ketvirtokë Vaida Januðkevièiûtë ir
dvyliktokë Simona Statneckytë (mokytojos V. Petrauskienë ir A. Bruzdeilinienë), Kupiðkio rajono Adomynës
pagrindinës mokyklos ðeðtokas Saulius Pakalniðkis (mokytoja V. Pakalniðkienë).
TOK diplomas taip pat bus áteiktas Pakruojo „Þemynos“ pagrindinës mokyklos devintokei Ievai Stuogytei
(mokytoja R.Stuogienë).
Renginio pabaigoje J. Ðalkauskas perskaitë P. Vitkausko raðiná.

PRISTATYTAS 2006 METØ LIETUVOS SPORTO BIUDÞETAS
Sausio 26 d. Kûno kultûros ir sporto departamente ávyko spaudos konferencija, kurioje buvo pristatytas 2006 m.
Lietuvos sporto biudþetas.
Kaip sakë KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas, kûno kultûros ir sporto plëtotei ið valstybës biudþeto 2006 m. skirta 51 mln. 647 tûkst. Lt. Ið ðios sumos 17 mln. 711 tûkst. Lt sudaro Kultûros ir sporto fondo lëðos,
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kuriø pusë skiriama kultûros programos remti (per Kultûros ministerijà), o kita pusë – kûno kultûros ir sporto
programoms. Be Kultûros ir sporto rëmimo fondo lëðø, kitos valstybës biudþeto lëðos, t. y. 33 mln. 936 tûkst. Lt,
paskirstytos taip: kûno kultûros ir sporto plëtotei – 27 mln. 154 tûkst. Lt, didelio meistriðkumo sportininkø
rengimui – 6 mln. 550 tûkst. Lt, specialiajai programai – 232 tûkst. Lt. Lyginant su visu Lietuvos biudþetu, kûno
kultûros ir sporto plëtotei skiriamos lëðos sudaro 0,23 proc. viso valstybës biudþeto, ir toks stabilus finansavimas
iðlieka jau keleri metai ið eilës. „Taèiau nors valstybës lëðø dalis, skiriama kûno kultûrai ir sportui, nedidëja, mes
pastebime, kad savivaldybiø indëlis á kûno kultûros ir sporto plëtotæ rajonuose auga. Ir ði tendencija mus labai
dþiugina“, – sakë ðalies sporto vadovas.
Kalbëdamas apie atskiras programas, A.Raslanas informavo, jog ðiemet atsirado keletas naujø – galvojant
apie olimpinës pamainos ugdymà, skirtos lëðos jau Londono programos rengimui ir ágyvendinimui, pirmà kartà
inicijuota sportiniø þaidimø rinktiniø programa, padidëjo lëðos sporto ðakø federacijoms, neágaliøjø sportui,
Lietuvos olimpiniam sporto centrui, Lietuvos studentø sporto asociacijai ir kt.
Sporto ðakø federacijoms ðiemet skirta 7 mln. 300 tûkst. Lt. Atskiroms sporto ðakø federacijoms jos buvo
paskirstytos pagal naujàjà tvarkà, kurià praëjusiø metø rudená sukûrë specialiai tam sudaryta sporto specialistø
komisija. Visos sporto ðakos, atsiþvelgiant á jø plëtojimo tikslus, uþdavinius ir svarbà, veiklos kryptingumo panaðumà, buvo sugrupuotos á 13 grupiø. Tø grupiø viduje pagal patvirtintus kriterijus – ávertinus organizuotai sportuojanèiø tos sporto ðakos atstovø skaièiø ir sportinius rezultatus – buvo paskirstytos lëðos. Be to, kiekvienai sporto
ðakos federacijai, be iðimties, skirta po 1000 Lt organizacinëms iðlaidoms. „Manome, kad mums pavyko sukurti
tikrai objektyvià lëðø skirstymo sistemà. Be to, labai svarbu, jog ði sistema skatins paèiø sporto federacijø iniciatyvà ir veiklumà, kadangi ji ávertina jø darbà ir atitinkamai uþ tai skiriamos lëðos“, – komentavo A. Raslanas
sistemà, kuri bus patvirtinta trejiems metams ir tai leis ávertinti kokybinius sporto ðakø federacijø darbo pokyèius.
Kûno kultûros plëtotei ið viso skirta 2 mln. 634 tûkst. Lt. Daugiausia ið jø atiteks vaikø ir jaunimo fiziniam
ugdymui. Gyventojø fiziniam ugdymui, kuris vykdomas per asociacijos „Sportas visiems“ organizacijas, skirta
860 tûkst. Lt, o dar 40 tûkst. Lt – sporto veteranø ir olimpinio sàjûdþio propagavimo asociacijos „Penki þiedai“
sporto visiems programø plëtojimui. Neágaliøjø sporto organizacijoms skirta 700 tûkst. Lt.
Ið valstybës investicijø programos 2006 m. sporto baziø statybai ir plëtrai skirta 9 mln. 662 tûkst. Lt. Daugiausia
ið jø – 4 mln. 500 tûkst. Lt – bus skirta baigti árengti uviversalià sporto salæ „Sportima“ (trims salëms, tribûnoms,
aplinkai). Dar per 1 mln. Lt bus skirta sporto aikðtelëms su dirbtine danga árengti rajonuose. „Norime, kad tokios
aikðtelës atsirastø kiekviename rajone – prie mokyklø ar kitoje patogioje vietoje, kad vaikai ir jaunimas èia galëtø
sportuoti, aktyviai leisti laisvalaiká“, – sakë KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas Mykolas Kaèkanas. Taip pat
numatytos lëðos Sportininkø rengimo ir reabilitacijos centro, kuris turëtø iðkilti Druskininkuose ir kurio statybà
planuojama pradëti jau 2007 m., projektavimo darbams ir kt. smulkesniems projektams.
Kultûros ir sporto rëmimo fondui buvo pateiktas 361 kûno kultûros ir sporto projektas, kuriø bendras lëðø
poreikis – per 45 mln. Lt. Nutarta finansuoti 211 projektø. Daugiausia Fondo lëðø – 3 mln. 326 tûkst. Lt – bus
skirta tarptautiniø ir kompleksiniø sporto renginiø organizavimui Lietuvoje ir dalyvavimui juose, sportininkø
pasirengimui tarptautiniams sporto renginiams, dar 1 mln. 540 tûkst. Lt – sportiniø þaidimø programoms vykdyti,
957 tûkst. Lt – nacionalinës sporto informacinës sistemos plëtotei ir kt.

GENERALINË ASAMBLËJA LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO
2005 METØ DARBÀ ÁVERTINO LABAI GERAI
Sausio 27 dienà Vilniuje, „Karolinos“ vieðbuèio konferencijø salëje, vyko LTOK generalinës asamblëjos eilinë
ir neeilinë rinkimø sesija. Dalyvavo 76 LTOK nariai ið 105 bei 12 LTOK garbës nariø, atvyko þurnalistø, sveèiø. Tà
dienà LTOK garbës nariø þenklai buvo áteikti Èeslovui Norvaiðai ir Antanui Vaitkevièiui.
LTOK Vykdomojo komiteto 2005 metø veiklos ataskaità perskaitë Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artûras Poviliûnas, LTOK Revizijos komisijos praneðimà – ðios komisijos narys Rimantas Jogëla. Su
LTOK 2005 metø biudþeto ávykdymo apyskaita ir LTOK 2006 m. biudþetu supaþindino LTOK iþdininkas Donatas
Kazlauskas. LTOK 2006 m. veiklos programà pristatë LTOK generalinis sekretorius Vytautas Zubernis.
Diskusijose kalbëjo Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas, Lietuvos
olimpinës akademijos viceprezidentas Kæstas Miðkinis, Lietuvos sporto federacijø sàjungos prezidentas Rimantas
Kveselaitis, Lietuvos slidinëjimo federacijos prezidentas Vytautas Zumeris.
2005 metø LTOK darbà buvo pasiûlyta vertinti „gerai“ ir „labai gerai“. A.Poviliûnas ragino balsuoti uþ pirmàjá
vertinimà, kad, pasak jo, dar bûtø kitais metais ko siekti... Vis dëlto LTOK darbas buvo ávertintas labai gerai – uþ
tai balsavo 56 nariai.
Vienbalsiai buvo patvirtinta Revizijos komisijos ataskaita, 2005 m. biudþeto ávykdymo apyskaita, 2006 m. LTOK
biudþetas ir 2006 m. LTOK veiklos programa.
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Neeilinëje rinkimø sesijoje, A.Poviliûnui pasiûlius, vienbalsiai LTOK viceprezidentu buvo iðrinktas Algirdas
Raslanas, LTOK Revizijos komisijos nariu – Lietuvos stalo teniso asociacijos prezidentas Rimgaudas Balaiša
(vietoje neseniai mirusio Pranciškaus Eigmino).
Á vienà laisvà LTOK Vykdomojo komiteto nario vietà buvo pasiûlyti du kandidatai – Lietuvos lengvosios
atletikos federacijos generalinis sekretorius Eugenijus Burokas ir Lietuvos ðiuolaikinës penkiakovës federacijos
prezidentas Nerijus Pocevièius. Rezultatu 39:36 laimëjo E. Burokas.

JAUNYSTË IR PATIRTIS
Vasario 2 d. Kûno kultûros ir sporto departamente ávyko 2005 m. pasaulio ir Europos èempionatø prizininkø,
taip pat sporto veteranø, ðvenèianèiø garbingus jubiliejus, pagerbimas. „Ðiandien turime visà sporto varþybø sistemà – jaunius, jaunimà, suaugusiuosius, veteranus. Tuo mes esame stiprûs“, – sveikindamas susirinkusiuosius kiekvieno indëlio á sporto plëtotæ svarbà KKSD pabrëþë generalinis direktorius Algirdas Raslanas.
Pristatydamas jubiliatus, KKSD gereralinis direktorius dar kartà prisiminë reikðmingiausias jø pergales ir darbus, nuveiktus dël sporto, padëkojo uþ atsidavimà sportui. O kaip padëkos ir ávertinimo þenklà A.Raslanas penkiems garbingiems jubiliatams – pasaulio ir Europos èempionei krepðininkei Jûratei Daktaraitei, lengvosios atletikos 400 m barjerinio bëgimo pasaulio rekordininkei Anai Ambrazienei, ilgus metus specializuotos lengvosios
atletikos sporto mokyklos mokymo dalies vedëja ir direktore dirbusiai Danutei Svitojûtei, buvusiam Lietuvos
rinktinës ir „Þalgirio“ krepðinio klubo nariui akademikui Antanui Kudziui ir nors ne sportininkui, bet ilgus metus
kuravusiam ðià sritá finansiniais klausimais Antanui Kugelevièiui – Kûno kultûros ir sporto departamento Sporto
garbës komandoro þenklus.
Jauniesiems sportininkams, kuriems dar visos pergalës prieð akis, uþ pirmuosius svarius jø laimëjimus tarptautinëje arenoje – 2005 m. pasaulio ir Europos jauniø ir jaunimo èempionatuose, taip pat jø treneriams KKSD
generalinis direktorius áteikë KKSD padëkas. Jas gavo sambo imtynininkës Vaida Saulytë (trenerë – Gita Èeèienë), Iveta Taðkûnaitë (Aivaras Kaselis), Gintarë Micytë (Viktor Koèetov), Virginija Kepalaitë (Stanislovas Kulikauskas), ðotokan karatë atstovai Linas Þalnieriûnas ir Aurimas Astramskas (abiejø – Alfonsas Valuntonis), Tomas Þilinskas (Rièardas Piepolis), Leonas Speièius (Arûnas Masalskis), dviratininkas Egidijus Jurðys (Vilius Jankauskas), treneriai Algis Vaitkus ir Kazimieras Petreikis. Deja, dalis sportininkø dël varþybø dalyvauti apdovanojimo ceremonijoje negalëjo.
Pasaulio kovinio sambo èempionato prizininkams Irmantui Griliauskui (Artûras Pranckevièius) ir Aloyzui Makovskiui (Eduardas Rudas) áteikti Kûno kultûros ir sporto departamento atminimo medaliai.

TURISTAI BUS VILIOJAMI IR SPORTO PASLAUGOMIS BEI RENGINIAIS
Vasario 8 d. Kûno kultûros ir sporto departamente ávyko Kûno kultûros ir sporto departamento ir Valstybinio
turizmo departamento vadovø, skyriø vedëjø ir specialistø susitikimas, kuriame aptartas galimas abiejø institucijø
glaudesnis bendradarbiavimas sporto ir turizmo srityje.
Pirmiausia bendradarbiauti numatoma ágyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2004–2008 metø programà, pagal kurià numatyta ákurti rekreacijos, turizmo, sveikatos ir sporto aljansà, kuris sutelktø universitetus ir
mokyklas, Vyriausybæ ir verslà, ðalies visuomenæ formuoti ir ágyvendinti sveikos gyvensenos politikà, taip pat pagal
Europos standartus modernizuoti sporto renginiams skirtas sporto bazes didelio meistriðkumo sportininkams,
skatinti tarptautiniø sporto renginiø organizavimà Lietuvoje. KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas
pasiûlë sudaryti darbo grupes, á kuriø sudëtá bûtø átraukti abiejø institucijø specialistai, taip pat kiti kompetentingi asmenys, galintys parengti koncepcijà ir veiklos planus. Valstybinio turizmo departamento direktorius Alvitis
Lukoðevièius pritarë tokiam darbo modeliui. Savo ruoþtu jis atkreipë dëmesá á jiems aktualø klausimà ir pasiûlë
organizuoti susitikimà su Lietuvos kûno kultûros akademijos, kurioje rengiami sporto ir turizmo vadybininkai,
vadovais bei specialistais ir padiskutuoti dël ðiø specialistø rengimo programø, kvalifikacijos ir pan. Galbût bûtø
tikslinga rengti dviejø atskirø srièiø specialistus?
Susitikime taip pat sutarta glaudþiau bendradarbiauti keièiantis informacija apie Lietuvoje vykstanèius sporto
renginius, kurie padëtø pritraukti daugiau turistø, kita vertus, populiarinti Lietuvos sportà ávairiose turizmo
parodose, galbût pristatant Lietuvà á pagalbà pasitelkti ir garsiausius Lietuvos sportininkus. Taip pat diskutuota,
kokiø paslaugø uþsienio turistams galëtø pasiûlyti Lietuvos sporto bazës ir kt.
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LIETUVOS MOKSLEIVIØ KÛNO KULTÛROS IR SPORTO CENTRUI – JAU 50 METØ
Vasario 24 dienà Vilniuje, ,,Karolinos“ vieðbutyje ir konferencijø centre, buvo paminëtas Lietuvos moksleiviø
kûno kultûros ir sporto centro 50-metis. LMKKSC direktorë Ona Babonienë susirinkusiems papasakojo apie ðios
ástaigos nuveiktus darbus, iðdëstë pagrindinius tikslus. ,,Mes esame labai laimingi, kad galime kartu bendradarbiauti su Kûno kultûros ir sporto departamentu ir Tautiniu olimpiniu komitetu plëtojant Mokiniø olimpiná
festivalá. Dþiaugiuosi, kad LMKKSC šiuo metu Lietuvoje organizuoja 31 sporto ðakos ir dar dviejø judriøjø þaidimø varþybas“, – sakë O. Babonienë.
Moksleiviø kûno kultûros ir sporto centrà sveikino ðvietimo ir mokslo ministras Remigijus Motuzas, Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto vadovas Artûras Povilûnas, Seimo pirmininko pavaduotojas Vidas Gedvilas, Lietuvos Prezidento konsultantas Arûnas Kuèikas ir kt. Daugiausia ovacijø sulaukë pirmasis LMKKSC direktorius
Steponas Batoras, kuris dþiaugësi centro nuveiktais darbais. ,,Man be galo gera, kad centras nepamirðo savo
pagrindinës uþduoties – kurti ir tobulinti bendrà mokiniø sportininkø sistemà“, – sakë S. Batoras.
Geriausi 2005 metø Lietuvos mokiniai sportininkai ir þaidimø komandos taip pat sulaukë padëkos valandos.
Pirmàjà vietà tarp sportininkø uþëmæs pasaulio jaunimo graikø-romënø imtyniø èempionato (96 kg) bronzos
medalininkas ROBERTAS BUDRIS neslëpë emocijø. ,,Labai malonu, kad mane iðrinko. Pernai sezonas buvo
pats geriausias mano gyvenime“, – sakë Vilniaus Ozo vidurinës mokyklos dvyliktokas. Pasak Roberto, pabaigæs
mokyklà, jis ketina studijuoti kûno kultûrà ir toliau gerinti savo sportinius laimëjimus. Antràjà vietà tarp geriausiø uþëmæs pasaulio jaunimo graikø-romënø imtyniø èempionato (60 kg) bronzos medalio laimëtojas
ALEKSANDRAS KAZAKEVIÈIUS apdovanojime negalëjo dalyvauti. Geriausiøjø trejetukà papuoðë pasaulio
jauniø dviraèiø treko èempionato nugalëtojas uteniðkis EGIDIJUS JURÐYS. Apdovanoti ir kiti á geriausiøjø
sportininkø deðimtukà patekæ mokiniai: Donata Rimðaitë (pasaulio jauniø ðiuolaikinës penkiakovës èempionate
3-oji (indiv.), 3-oji (kom.) ir 4-oji vietos), Rokas Malinauskas (pasaulio jauniø baidariø ir kanojø irklavimo èempionate 3-oji vieta), Rasa Leleivytë (pasaulio jauniø plento dviraèiø sporto èempionatas 3-oji vieta), Agnë Radavièiûtë (pasaulio jauniø ðiuolaikinës penkiakovës èempionate 3-oji (kom.) ir 4-oji (estaf.) vietos), Inga Urbanavièiûtë (pasaulio jauniø ðiuolaikinës penkiakovës èempionate 3-oji (kom.) ir 4-oji (estaf.) vietos), Lina Grinèikaitë
(Europos jaunimo lengvosios atletikos èempionate (100 m bëg.) 2-oji vieta) ir Laimondas Orintas (Europos
jaunimo bokso èempionate 2-oji vieta).
Ant pakylos stojo Europos jauniø paplûdimio tinklinio èempionate 2-àsias vietas iðkovojusios merginø ir vaikinø
komandos, be medaliø taip pat neliko Europos jauniø vaikinø krepðinio èempionato 4-osios vietos laimëtojai.
Sportininkø deðimtukui ir þaidimø komandoms LMKKSC direktorë O. Babonienë kartu su Kûno kultûros ir
sporto departamento bei Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vadovais áteikë specialius medalius, taures ir
prizus. ,,Man labai dþiugu, kad mûsø ðalyje yra tiek gabiø mokiniø, kurie demonstruoja puikius rezultatus“, –
susiþavëjimo neslëpë direktorë.
LMKKSC kasmet organizuoja nemaþai konkursø. 50-meèio proga LMKKSC surengë konkursà ,,50 klausimø
LMKKSC 50-meèiui“. Mokiniams buvo pateikti 50 klausimø apie sportà, á kuriuos teisingiausiai atsakë Birþø
,,Saulës“ gimnazijos 3rc klasës mokinë Laura Ruplënaitë ir Raseiniø Ðaltinio vidurinës mokyklos 10 klasës mokinys Artûras Jacikas. Jie buvo iðkilmingai apdovanoti per LMKKSC ðventæ.
Viena ið populiariausiø LMKKSC akcijø – ,,Norime sportuoti – ásirengiame patys“, kuri tæsiasi iki ðiø metø
rugsëjo 1 dienos. Pagrindinis šios akcijos tikslas – skatinti bendrojo lavinimo mokyklø mokinius ir vietos bendruomeniø narius atnaujinti, ásirengti sporto aikðteles. Akcijos dalyviai raginami ásirengti naujas tinklinio, krepðinio,
futbolo, kvadrato, þaidimø ar poilsio aikðteles, ðaðkiø ir ðachmatø þaidimo lentas gyvenamosiose vietose, poilsio
zonose.
Treèius metus ið eilës LMKKSC vykdo Ðvietimo ir mokslo ministerijos inicijuotà akcijà ,,Noriu sportuoju“,
kurios metu raginama atverti mokyklø saliø duris sportui, sudaryti vaikams sàlygas sportuoti vasaros atostogø
metu. Akcija prasidës nuo birþelio 3 dienos.

VYKO TRADICINË TARPTAUTINË SPORTO MOKSLO KONFERENCIJA
Vasario 24 d. Vilniaus vieðbutyje „Naujasis Vilnius“ prasidëjo IX tarptautinë sporto mokslo konferencija
„Didelio meistriðkumo sportininkø rengimo valdymas“, kurià organizuoja Kûno kultûros ir sporto departamentas, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos olimpinis sporto centras, Lietuvos sporto informacijos centras ir Vilniaus pedagoginis universitetas.
Konferencijos dalyvius pasveikino Kûno kultûros ir sporto departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas
Evaldas Skyrius. „Tarp jûsø matau daug buvusiø profesionaliø sportininkø. Manau, kad buvæ sportininkai,
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siekiantys mokslo þiniø, iðties gali duoti labai daug naudos plëtojant savo sporto ðakà“, – sakë E. Skyrius. Jis
atkreipë dëmesá á tai, kad svarbu ne tik teorinës þinios, bet ir jø praktinis taikymas, todël palinkëjo, kad ði konferencija taip pat turëtø taikomàjà vertæ. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artûras Poviliûnas,
prisimindamas dar tebesitæsiantá didþiausià þiemos sporto renginá, sakë: „Turino þiemos olimpinës þaidynës apnuogino mûsø problemas ir parodë, kad be mokslo, medicinos ðiuolaikiniame sporte ko nors pasiekti iðties labai
sunku. Todël dþiaugiuosi, kad tokia konferencija vyksta Vilniuje ir mûsø mokslininkai gali pasidalyti mintimis ne
tik tarp savæs, bet ir su uþsienio kolegomis“. Vilniaus pedagoginio universiteto rektorius Algirdas Gaiþutis pabrëþë, kad sporto mokslas – sritis, jungianti labai daug þiniø apie þmogø srièiø, ir ði konferencija iðties yra reikðminga.
Konferencijos preliminarinis posëdis prasidëjo profesoriaus ið Vokietijos U.Hartmano praneðimu „Adaptacija per treniruotæ ið ávairiø sporto mokslo perspektyvø: tradiciniai ir biologiniai aspektai“. Praneðimus taip pat
skaitë Estijos, Latvijos ir Lenkijos mokslininkai, Lietuvos atstovai – prof. habil. dr. K. Milaðius ir prof. habil. dr.
A. Skurvydas. Vëliau buvo dirbama sekcijose.
Vasario 25 d. konferencijos dalyviai darbà tæsë Vilniaus pedagoginiame universitete.

LIETUVOS ÐOKËJAMS ANT LEDO – APDOVANOJIMAI IR DOVANOS
Vasario 24 d. Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete buvo pagerbta aukðèiausià – 7-àjà – vietà ið Lietuvos
atstovø, dalyvavusiø XX þiemos olimpinëse þaidynëse, uþëmusi Lietuvos ðokëjø ant ledo pora Margarita Drobiazko ir Povilas Vanagas. „Nors medaliø ir nelaimëjote, taèiau svarbiausià savo darbà atlikote – jûs garsinote Lietuvos vardà“, – sveikindamas sportininkus sakë Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalø komisijos
pirmininkas Algimantas Salamakinas. Sportininkus taip pat pasveikino ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
prezidentas Artûras Poviliûnas, Kûno kultûros ir sporto departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas
Mykolas Kaèkanas. KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas M.Drobiazko ir P.Vanagà apdovanojo KKSD medaliais
„Uþ sporto pergales“ ir simboliniais piniginiais èekiais uþ iðkovotà septintàjà vietà olimpinëse þaidynëse bei treèiàjà vietà sausio mënesá vykusiame Europos èempionate. KKSD medalá „Uþ sporto pergales“ ir piniginius èekius
M. Kaèkanas taip pat áteikë ðokëjø trenerei Lilijai Vanagienei. „Linkiu kurti naujas poras“, – palinkëjo jai LTOK
prezidentas.
Be to, „Samsung“ marketingo atstovas Lietuvai Audrius Mickevièius geriausiai olimpinëse þaidynëse pasirodþiusiems Lietuvos sportininkams áteikë namø kino sistemà, specialiai olimpinëms þaidynëms sukurtus „Samsung“ mobiliojo ryðio telefonus ir áspûdingà tauræ.
„Mums mûsø sugráþimas á didájá sportà paliks labai graþius prisiminimus, nepaisant to, kad uþëmëme þemesnæ
vietà, nei norëjome. Ir tokiø nuoskaudø, kokios liko po Solt Leik Sièio olimpiniø þaidyniø dël teisëjavimo, dabar
tikrai nejauèiame“, – dëkodamas visiems kalbëjo Povilas Vanagas.

STIPRINAMAS SAUGUMAS SPORTO RENGINIØ METU IR LIETUVOJE
Vasario 28 d. Kûno kultûros ir sporto departamente ávyko pirmasis Brutalaus þiûrovø elgesio per sporto renginius prevencijos komisijos posëdis. „Turino olimpinës þiemos þaidynës dar kartà parodë, jog saugumui kaskart
skiriama vis daugiau dëmesio, galbût tos pastangos kartais ir perdëtos, taèiau taip yra ir prie to teks priprasti“, –
sakë KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas paþymëdamas, jog þiûrovø saugumui sporto renginiø metu
vis daugiau dëmesio bus skiriama ir Lietuvoje. Vienas þingsniø – ðios komisijos, vienijanèios sporto organizacijø –
KKSD, sporto ðakø federacijø, savivaldybiø atstovø ir policijos pareigûnø pastangas, sukûrimas.
Pirmajame posëdyje komisijos, kurios pirmininkas – Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas
Vytautas Navickas, nariai buvo supaþindinti su trimis svarbiais ðiais metais vyksianèiais renginiais, pareikalausianèiais ir didesniø pastangø uþtikrinant saugumà. Tai 2006 m. pasaulio studentø irklavimo èempionatas Trakuose,
IV Lietuvos tautinë olimpiada Panevëþyje ir Lietuvos mokiniø olimpinio festivalio baigiamoji ðventë, kuri vyks
birþelio 3 d. Vilniuje. Aptariant galimas problemas, kaip viena jø minëta á irklavimo èempionatà galintys atvykti
Afrikos ðaliø atstovai, neturintys jokiø irklavimo tradicijø, bet galintys siekti pasinaudoti tokiu èempionatu ir
Lietuva kaip tarpine stotele bandydami emigruoti á kitas Europos ðalis. Be to, èempionato metu iðkils ir specifinis
reikalavimas – uþtikrinti saugumà vandenyje. Kitø dviejø renginiø metu specifiniø saugumo reikalavimø nekils.
Uþtikrinant saugumà sporto renginiø metu Lietuvoje, skirtingai nei daugelyje pasaulio ðaliø, Lietuvoje kol kas
nesinaudojama tvarkdariø (stiuartø) paslaugomis. „Tvarkdariai turëtø bûti aukðtesnë tvarkos uþtikrintojø grandis, sukurta prie komisijos. Tai bûtø specialiai apmokyti þmonës, kurie paskui galëtø apmokyti ir saugumo tarnybø darbuotojus, sporto klubø atstovus ir kt. ir jiems padëti“, – svarstë A.Raslanas. Komisijai pavesta suformuoti
darbo grupæ, kuri per tris mënesius parengtø tvarkdariø rengimo ir jø darbo planà. Norima, kad tvarkdariai per
Lietuvoje vykstanèias svarbias varþybas pradëtø dirbti jau nuo kitø metø. „Mums, ko gero, reikëtø pasinaudoti
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kitø ðaliø patirtimi. Pvz., Belgijoje tvarkdariai rengiami pagal vidaus reikalø ministro ásakymà. Skaièiuojama, jog
300 sirgaliø turi tekti vienas tvarkdarys. Uþ darbà jie gauna tam tikrà atlygá, be to, vienas tvarkdarys negali dirbti
daugiau kaip 40-yje rungtyniø. Atvykstanti á rungtynes sveèiø komanda turi atsiveþti savo tvarkdarius”, – pavyzdá
pateikë Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato vieðosios policijos Vieðosios tvarkos tarnybos virðininkas
Vytautas Graðys.
„Jeigu mes iki ðiol manëme, kad mûsø sirgaliai, iðvykæ á uþsiená, elgiasi gana tvarkingai, tai mes dabar gauname informacijos ið atitinkamø uþsienio ðaliø saugumo uþtikrinimo tarnybø, kad taip anaiptol nëra. Turime net
filmuotos medþiagos“, – pastebëjo Ingrida Lamanauskienë, Policijos departamento prie Vidaus reikalø ministerijos Vieðosios policijos valdybos Vieðosios tvarkos skyriaus vyr. specialistë. Todël komisija taip pat nutarë, jog
reikia apsvarstyti visas galimybes sukurti rizikos grupës sirgaliø duomenø bazæ.
Taip pat komisija svarstë prekybos alkoholiniais gërimais sporto renginiø metu klausimà. Pasak V.Graðio, kai
kuriose ðalyse, pvz., Suomijoje, Latvijoje, Lenkijoje, tokia prekyba iðvis draudþiama. Europos krepðinio èempionate, vykusiame Belgrade, arenose taip pat neprekiauta alkoholiu, o Lietuvos krepðinio federacijos gen. sekretorius Saulius Samulevièius sakë, jog Belgrade alumi nebuvo prekiaujama net kilometro spinduliu esanèiose kavinëse. Lietuvoje tokia praktika netaikoma, bet komisija kreipsis á „Siemens arenos“ vadovus, ketindama iðsiaiðkinti galimybes riboti prekybà alkoholiu.
Krepšinio federacijos gen. sekretorius, be to, pateikë trumpà informacijà apie pasirengimà 2011 m. Europos
vyrø krepðinio èempionatui Lietuvoje, taip pat aptarta, kokiø priemoniø reikia imtis stiprinant saugumà futbolo
varþybø metu Vilniaus „Vëtros“ stadione ir kt.

MOKINIAI GALËTØ NE TIK DALYVAUTI, BET IR ORGANIZUOTI
Kovo 7 d. Kûno kultûros ir sporto departamente ávyko pirmasis Lietuvos mokiniø olimpinio festivalio darbo
grupës, sudarytos Ministro Pirmininko potvarkiu, posëdis. Jos vadovu paskirtas Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas pasveikino visus susirinkusius ir iðreiðkë viltá, kad darbo grupës
veikla bus produktyvi, o festivalis, kurio globëjas yra Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, sulauks
plataus atgarsio.
Apie Lietuvos mokiniø olimpiná festivalá, kurio varþybos mokyklose prasidëjo dar praëjusiø metø pabaigoje,
darbo grupës nariams trumpai papasakojo Lietuvos moksleiviø kûno kultûros ir sporto centro, kuris tiesiogiai
vykdo varþybas, direktorë Ona Babonienë. Pasak jos, á festivalá ásitraukë visos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos, pradedant mokyklomis-darþeliais ir baigiant vidurinëmis mokyklomis, gimnazijomis. Festivalis, siekiant uþimti ir á sportinæ veiklà átraukti kuo daugiau vaikø, vyksta penkiais etapais, planuojama, kad festivalyje dalyvaus
apie 150 tûkst. mokiniø. Jau baigësi kai kuriø sporto ðakø ir finalinës varþybos. Paaiðkëjo kvadrato, maþojo futbolo, slidinëjimo, ðachmatø varþybø nugalëtojai. Jie apdovanojami specialiais festivalio medaliais ir diplomais, taip
pat – marðkinëliais su festivalio simbolika. Be to, nugalëtojai bus pakviesti á baigiamàjà ðventæ Vilniuje, kuri bus
surengta birþelio 3 d. Èia jø lauks ir daugiau dovanø – sporto inventorius atitinkamai pagal jø kultivuojamà
sporto ðakà (kamuoliai, ðachmatø lentos ir pan.) ir, kaip sakë KKSD generalinis direktorius A.Raslanas, toms
mokykloms, kurios pasirodys kompleksinëje áskaitoje geriausiai, bus árengtos dirbtinës dangos aikðteles.
Beje, diskutuojant apie organizacinius Lietuvos mokiniø festivalio klausimus, Lietuvos Respublikos Prezidento patarëjas Arûnas Kuèikas pastebëjo, jog á organizaciná darbà reikëtø átraukti ir patá jaunimà, kuris bûtø varomoji festivalio jëga savo gyvenamosiose vietose. Darbo grupës narys Lietuvos mokiniø parlamento pirmininkas
Justas Plankis taip pat entuziastingai pritarë tam, jog mokiniai galëtø ne tik dalyvauti varþybose, bet padëtø ir
organizuoti ðventæ.
Darbo grupë pirmajame posëdyje pritarë pasiûlytam darbo planui ir festivalio sàmatai.
Kaip þinoma, festivalá organizuoja Kûno kultûros ir sporto departamentas kartu su Ðvietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu.

LIETUVIØ PAVYZDÞIU RENGIAMOS RUSØ SPORTO ÞAIDYNËS
Kovo 7 d. Kûno kultûros ir sporto departamente lankësi Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje patarëja
Tatjana Ðlièkova ir ataðë Aleksandras Greèanij. Apsilankyti KKSD juos paskatino ðiø metø liepos 15–22 d. Maskvoje vyksianèios pirmosios rusø tautybës þmoniø sporto þaidynës, kurios rengiamos Pasaulio lietuviø sporto þaidyniø pavyzdþiu. „Turëjau galimybæ pamatyti Pasaulio lietuviø sporto þaidynes, vykusias praëjusiais metais Vilniuje.
Buvau labai suþavëta ir ðtai mes irgi pralauþëme ledus – ðiemet organizuosime pirmàsias rusø sporto þaidynes“, –
sakë T. Ðlièkova. KKSD Kûno kultûros strategijos skyriaus vedëja Milda Laurutënaitë trumpai pasidalijo Pasaulio
lietuviø sporto þaidyniø organizavimo patirtimi. Vieðnia iðreiðkë viltá, jog organizuojant Lietuvos rusus dalyvauti
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pasaulio rusø sporto þaidynëse sulauks ir Lietuvos valstybinës sporto institucijos pagalbos. Kaip sakë T. Ðlièkova,
tikimasi, kad þaidynëse dalyvaus rusai ið 40 ðaliø, ið kiekvienos ðalies, áskaièiuojant ir delegacijos vadovus, trenerius –
ne didesnës kaip 30 þmoniø delegacijos. Jie varþysis ðeðiø sporto ðakø varþybose. „Manome, kad ið Lietuvos á
Maskvà vyks Visagino mini futbolo komanda, taip pat norime suburti tinklinio komandà, rasime ir individualiøjø
sporto ðakø atstovø“, – informavo vieðnia.
KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas pastebëjo, jog Lietuvos rusai kol kas nëra labai aktyvûs ir
nesijungia á jokià sàjungà, kaip tai padarë lenkai, þydai ir pan. „Galbût ðios þaidynës taps bûtent tuo stimulu, kuris
ir paskatins juos susiburti“, – sakë T. Ðvecova pritardama sporto vadovo nuomonei, jog per tautines bendrijas taip
pat bûtina plëtoti sporto visiems sàjûdá.
Ta paèia proga KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas iðreiðkë norà atnaujinti bendradarbiavimà su
Rusijos federacija ir kitose srityse: „Norëtume, kad bendradarbiautø mûsø valstybiø nevyriausybinës organizacijos, kita vertus, Departamentas, kaip valstybinë institucija, norëtø bendradarbiauti ir dalytis patirtimi su jûsø
valstybinëmis institucijomis, ypaè mus domintø sporto mokslas“.

VYRIAUSYBË PRITARË TARPTAUTINEI KONVENCIJAI
PRIEÐ DOPINGO VARTOJIMÀ SPORTE
2006 m. kovo 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybë pritarë 2005 m. spalio 19 d. 33-iojoje UNESCO Generalinëje konferencijoje priimtai Tarptautinei konvencijai prieð dopingo vartojimà sporte ir nutarë praðyti Lietuvos
Respublikos Prezidento pateikti ratifikuoti ðá tarptautiná susitarimà Lietuvos Respublikos Seimui.
Tarptautinë konvencija prieð dopingo vartojimà sporte – pirmoji sutartis, kuria visos pasaulio valstybës pripaþásta vienodus kovos su dopingu sporte principus, Pasaulinæ antidopingo agentûrà ir Pasauliná antidopingo kodeksà. Konvencijà ratifikavusios UNESCO ðalys narës sportininkams taikytø vienodas mëginiø paëmimo procedûras, o jø mëginius pripaþinus teigiamais – vienodas sankcijas. Konvencija skatina valstybes remti, kurti ir ágyvendinti ðvietimo ir mokymo programas kovos su dopingu srityje.
Konvencija ásigalios, kai jai pritars 30 valstybiø, UNESCO nariø. Iki 2006 m. kovo 8 d. konvencijà ratifikavo ar
jà patvirtino Ðvedija, Kanada, Danija, Naujoji Zelandija, Norvegija, Australija, Monako Karalystë, Islandija ir
Kuko salos.

SEB VILNIAUS BANKAS REMS OLIMPIEÈIUS
Kovo 9 d. Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete buvo pasiraðyta paramos sutartis tarp Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto ir SEB Vilniaus banko. Bankas ásipareigojo per trejus metus programai „Pekinas 2008“ skirti
300 tûkstanèiø litø olimpieèiø reikmëms. Du treèdaliai ðios sumos bus skirti sportininkø pasirengimui Pekino
olimpinëms þaidynëms, 100 tûkst. litø – geriausiai Pekine pasirodþiusiems olimpieèiams skatinti. O kol kas ðie
pinigai investuoti á SEB Vilniaus bankas investicinius fondus. „Ðiuolaikiniu finansiniu instrumentu sieksime padidinti sportininkø apdovanojimams skirtø pinigø sumà, – sakë SEB Vilniaus banko prezidentas Audrius Þiugþda. –
Mes, bankininkai, kaip ir sportininkai nuolat dalyvaujame konkurencinëje kovoje...“
Sutartá pasiraðë SEB Vilniaus banko prezidentas Audrius Þiugþda ir LTOK prezidentas Artûras Poviliûnas.

LANKËSI RUSIJOS LEDO RITULIO FEDERACIJOS PREZIDENTAS
Kovo 20 d. Kûno kultûros ir sporto departamente lankësi Rusijos ledo ritulio federacijos prezidentas Aleksandras Steblinas. KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas áteikë sveèiui KKSD medalá „Uþ paramà Lietuvos
sportui“. „Þinome, kiek daug prisidëjote, kad Lietuvai bûtø suteikta teisë rengti ðá èempionatà“, – kaip tik
planetos jauniø (iki 18 metø) ledo ritulio II diviziono èempionato metu Lietuvoje besilankanèiam átakingam
sveèiui dëkojo ðalies sporto vadovas. A. Raslanas taip pat pasidalijo su A. Steblinu ledo ritulio plëtotës Lietuvoje
perspektyvomis ir planais – sporto bazës plëtros, sportiniø grupiø kûrimo ir kt.
A. Steblinas, lydimas Lietuvos ledo ritulio federacijos prezidento Rolando Buèio, taip pat bendravo su KKSD
gen. direktoriaus pavaduotojais.

PASIRODYMÀ TURINE VERTINS EKSPERTAI
Kovo 23 dienà Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete ávyko LTOK Vykdomojo komiteto posëdis. Jame
LTOK prezidentas Artûras Poviliûnas informavo apie Lietuvos sporto vadovø vizità á Pekinà kovo 13–19 dienomis.
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Buvo apsvarstytas Lietuvos sportininkø pasirodymas Turino þiemos olimpinëse þaidynëse. Praneðimà padarë Kûno
kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius, Olimpiniø programø darbo grupës vadovas, LTOK viceprezidentas Algirdas Raslanas. Jis sakë, kad kiekvienam þiemos sporto ðakø atstovui lëðø pasirengti þaidynëms buvo skirta
daugiau negu vasaros olimpieèiams. Deja, planus ávykdë keturi sportininkai ið septyniø. A. Raslano nuomone,
reikia keisti sporto mokymo programas, steigti internatines grupes, atnaujinti esamus þiemos sporto centrus.
Lietuvos olimpinës rinktinës misijos vadovës Vidos Vencienës nuomone, rengiantis Turinui per daug buvo
pasitikëta mûsø federacijomis. Vëliau paaiðkëjo, kad jø paþadai skyrësi nuo realiø galimybiø.
LTOK Vykdomajam komitetui pritarus, patvirtinta Ekspertø komisija (pirmininkas – Lietuvos olimpinio sporto
centro direktoriaus pavaduotojas Vytautas Briedis) Lietuvos sportininkø pasirengimo ir dalyvavimo XX þiemos
olimpinëse þaidynëse Turine analizei ir iðvadoms parengti. Ekspertø iðvadas planuojama svarstyti kitame LTOK
Vykdomojo komiteto posëdyje.
Lietuvos kilnaus elgesio komiteto generalinë sekretorë Janina Brundzienë pristatë kandidatus á Lietuvos kilnaus elgesio 2005 m. konkurso laureatus. Pagrindiná prizà siûloma skirti „Sportas visiems“ asociacijos generaliniam sekretoriui, Keliautojø sàjungos vadovui Algimantui Jucevièiui – uþ kilnius poelgius ir nesavanaudiðkumà.
Dar septynis þmones siûloma apdovanoti LTOK garbës diplomais.
LTOK generalinis sekretorius Vytautas Zubernis informavo apie pasirengimà tradicinei tarptautinei Olimpinei dienai. Jos renginiai Vilniuje vyks birþelio 17 d. „Vingio“ stadione.

STARTAVO 2006 METØ LIETUVOS JAUNIØ IR SPORTO VILÈIØ ÞAIDYNËS
Kovo 24 d. Kûno kultûros ir sporto departamente ávyko 2006 m. Lietuvos jauniø ir sporto vilèiø þaidyniø
organizacinio komiteto posëdis.
Organizacinis komitetas patvirtino þaidyniø atributikà, þaidyniø sporto ðakø varþybø vyriausiuosius teisëjus ir
sekretorius, savo darbo planà ir kt. Taip pat Organizaciniam komitetui buvo pateiktas þaidyniø finaliniø varþybø
tvarkaraðtis. Sporto vilèiø þaidynës, kuriø programoje – 16 sporto ðakø, prasidëjo vasario mënesá ir tæsis iki rugpjûèio pabaigos. Paaiðkëjo ir pirmieji nugalëtojai – jau baigësi biatlono ir slidinëjimo varþybos. Jauniø sporto þaidynës, á kuriø programà átrauktos 25 sporto ðakos, prasidës birþelio mënesá dziudo imtyniø varþybomis ir baigsis
spalá. „Absoliuti dauguma Jauniø þaidyniø varþybø vyks vasarà – norime, kad olimpiniø sporto ðakø atstovai nuo
maþø dienø priprastø varþytis tada, kada vyksta ir svarbiausi sporto renginiai – olimpinës þaidynës, pasaulio ir
Europos èempionatai. Kita vertus, rengiant varþybas vasarà, uþimama labai daug mokiniø, juolab kad per mokslo
metus jie bûna ir taip pakankamai apkrauti, dalyvauja kitose varþybose“, – pabrëþë Organizacinio komiteto narys
Kûno kultûros strategijos skyriaus vedëjas Algimantas Kukðta.
Oficialø 2006 m. Lietuvos jauniø ir sporto vilèiø þaidyniø atidarymà ketinama surengti birþelio mënesá.

PAAIÐKËJO LIETUVOS GINTARINËS TAURËS SAVININKAS JAPONIJOJE
Kovo 25 d. Tokijo olimpinio komplekso „Jojogi“ sporto rûmuose Japonijos krepðinio lygos (JBL) aukðèiausiojo diviziono „Super lygos” nugalëtojams Lietuvos ambasadorius Algirdas Kudzys áteikë Lietuvos gintarinæ
tauræ, kurià ásteigë Kûno kultûros ir sporto departamentas. Ði taurë atiteko „Toyota Alvark” komandai, kuri
ketvirtose finalinëse rungtynëse rezultatu 77:66 áveikë „OSG Phoenix“. Apdovanojimo metu oficialiai buvo paskelbta, kad „plëtojant draugiðkus ryðius tarp Lietuvos ir Japonijos krepðininkø bei áamþinant pirmàsias Lietuvos
ir Japonijos rinktiniø rungtynes, Lietuvos Respublikos KKSD pereinamàja taure nuo ðiol kasmet bus apdovanojami Japonijos krepðinio lygos èempionai“.
Pereinamàjà Lietuvos gintarinæ tauræ Kûno kultûros ir sporto departamentas ásteigë Lietuvos ambasados Japonijoje iniciatyva siekiant suformuoti Lietuvos kaip krepðinio ðalies ávaizdá. „Dabar Japonijoje prasideda krepðinio bumas. Ásteigus tokià tauræ, Lietuvai bus labai gera proga prisistatyti kaip krepðinio valstybei ir kartu átraukti
Lietuvos vardà á Japonijos krepðinio istorijà“, – apie sumanymà sakë Lietuvos ambasadorius Japonijoje A.Kudzys, juolab kad ðiais metais ðioje ðalyje vyks ir pasaulio vyrø krepðinio èempionatas.
Anot Lietuvos ambasadoriaus, populiariausios ir seniai kultivuojamos sporto ðakos Japonijoje – beisbolas,
sumo, futbolas ir kt. – taip pat turi ásteigtas Europos ðaliø taures. Jau keletà deðimtmeèiø labai populiari Èekijos
ásteigta Bohemijos stiklo pereinamoji taurë sumo varþybø nugalëtojams, vengrai ásteigë tauræ imtyniø nugalëtojams ir t. t. „Tokie dalykai yra labai ásimintini, nes apdovanojimo ceremonijoms Japonijoje skiriamas itin didelis
dëmesys, jos labai teatraliðkos ir taurës ásteigimas – puiki galimybë reprezentuoti savo ðalá. Kiekvienos apdovanojimo ceremonijos metu, kai áteikiama taurë, þinoma, minimas ir tos valstybës vardas“, – pasakojo A.Kudzys.
Krepðiná ðiuo metu Japonijoje þaidþia apie 5 milijonai japonø. Nors pagal populiarumà krepðinis yra treèioje
ketvirtoje vietoje po beisbolo, sumo, futbolo, pagal þaidëjø skaièiø ðioms sporto ðakoms jis praktiðkai nenusileiKÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-1
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dþia. „Krepðinis iki ðiol smarkiai neiðpopuliarëjo, nes maþdaug prieð 15 metø Japonijoje pradëti rengti profesionalûs sporto ðakø èempionatai pirmiausia buvo bûtent beisbolo, futbolo ir kt. Todël ðiø sporto ðakø þaidëjai jau
pasiekë pasauliná lygá ir kaip lygûs su lygiais kovoja su stipriausiomis pasaulio komandomis, o profesionalios
krepðinio komandos pradëjo kurtis tik prieð 5–6 metus, ëmë rastis jø rëmëjø. Kaip sako patys japonai, jeigu jie
kuo nors uþsiima, tam prireikia deðimties metø. Bet vëliau jie tikrai pasieks pasauliná lygá. Be Japonijos krepðinio
lygos, ðiemet ðioje ðalyje ákurta dar viena profesionali krepðinio lyga, be to, èia vyks pasaulio vyrø krepðinio èempionatas, tad galima tikëtis, kad japonø susidomëjimas krepðiniu augs, o krepðinio èempionatas duos toká pat
stimulà japonø susidomëjimui, koks buvo duotas per Japonijoje vykusá pasaulio futbolo èempionatà domëtis
futbolu“, – sakë Lietuvos ambasadorius.

NAUJA LIETUVOS ÞYDØ ORGANIZACIJA
Kovo 30 d. Kûno kultûros ir sporto departamente lankësi naujos organizacijos – Lietuvos sporto ir kultûros
asociacijos „Makabi Baltika“ vadovai – prezidentas Vladimiras Soiferis ir generalinis sekretorius Romanas Ðechteris, kurie susitiko su KKSD gen. direktoriumi Algirdu Raslanu ir KKSD Kûno kultûros strategijos skyriaus
vedëja Milda Laurutënaite.
Sveèiai trumpai pristatë naujàjà organizacijà. Anot jø, ði organizacija ákurta siekiant atgaivinti ir suaktyvinti
iðblësusá Lietuvos þydø sportiná gyvenimà. Rudeniop Lietuvos sporto ir kultûros asociacija „Makabi Baltika“ tikisi
tapti ir tarptautinës organizacijos nare. Su KKSD vadovu ir Kûno kultûros strategijos skyriaus vedëja V.Soiteris ir
R.Ðechteris aptarë ávairius organizacinius klausimus. Kaip þinoma, ðiuo metu veikianti Lietuvos þydø sporto
organizacija yra sporto klubas „Makabi“, kuris yra Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ narys.
Vladimiras Soiferis, kuris yra Ašdodo miesto „Makabi“ prezidentas, taip pat ir Izraelio plaukimo asociacijos
valdybos narys bei profesionalaus sporto komisijos pirmininkas, sakë, jog labai norëtø padëti rengiant ir ágyvendinant Lietuvoje visuotinio vaikø apmokymo plaukti programà. „Toká projektà mes padedame ágyvendinti Ukrainoje, taip pat vykdome Izraelyje – mokyklose privalomai mokomi (10 pamokø kursas) plaukti visi antrokai ir
ketvirtokai. Jeigu plaukimo egzamino vaikai neiðlaiko, jie turi lankyti papildomas pamokas. Baigiant mokyklà á
atestatà áraðoma, kad iðeitas mokymo plaukti kursas“, – sakë sveèias pabrëþdamas, jog ið didelio skaièiaus vaikø
tuomet lengviau atsirinkti ir talentus.

A. POVILIÛNAS PERRINKTAS ANOC VYKDOMOJO KOMITETO NARIU
Seule vyko XV Pasaulio olimpiniø komitetø asociacijos generalinë asamblëja. Balandþio pirmà dienà LTOK
prezidentas Artûras Poviliûnas perrinktas dar ketveriø metø kadencijai Pasaulio olimpiniø komitetø asociacijos
(ANOC) Vykdomojo komiteto nariu nuo Europos.
Á dvi Europai skirtas ANOC Vykdomojo komiteto nariø vietas pretendavo penki kandidatai – Didþiosios
Britanijos olimpinio komiteto prezidentas lordas C. Moynihanas, Europos olimpiniø komitetø Vykdomojo komiteto nariai turkas T.Bayatli ir norvegë M. Myrmael, Prancûzijos olimpinio komiteto prezidentas H. Serandour
ir A. Poviliûnas.
Daugiausia balsø gavo C. Moynihanas – 21. ANOC Vykdomojo komiteto nariu vël iðrinktas A. Poviliûnas gavo
18 balsø. Kitus kandidatus palaikë: M.Myrmael – 15, H. Serandour – 9, T. Bajatli – 8 delegatai. Devyniø ðaliø
delegacijos dël blogo oro pavëlavo atskristi á Seulà ir rinkimuose nedalyvavo. Beje, tarp jø buvo nemaþai tø, kurie
ið anksto buvo informavæ LTOK, kad balsuos uþ A. Poviliûnà...
Ið viso Europa ANOC Vykdomajame komitete turi penkias vietas, bet trys ið jø automatiðkai atitenka Europos
olimpiniø komitetø vadovams – prezidentui M. Pescante (Italija), viceprezidentui A. Kozlovskiui (Rusija) ir generaliniam sekretoriui P. Hickey (Airija). Dar du atstovai renkami.
ANOC generalinës asamblëjos darbe kartu su A. Poviliûnu dalyvauja ir LTOK generalinis sekretorius Vytautas
Zubernis.

SPORTO VISIEMS SÀJÛDÞIUI PLËSTI PRIIMTINOS VISOS FORMOS
Balandþio 3–4 d. Druskininkuose vyko pasitarimas su Lietuvos savivaldybiø sporto padaliniø vedëjais ir specialistais.
Su savivaldybiø atstovais buvo plaèiai diskutuota, kaip plësti sporto visiems sàjûdá visoje Lietuvoje. Aptarta
varþybø sistema, kuri apimtø visas Lietuvos gyventojø grupes – mokinius, dirbanèiuosius, neágaliuosius – nuo
seniûnijø iki regionø. KKSD generalinio direktoriaus Algirdo Raslano nuomone, populiarinant sportà tarp Lietuvos gyventojø ir stengiantis jø kuo daugiau átraukti á aktyvià fizinæ veiklà, priimtina ir tokia þaidyniø forma, kaip
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ðiemet rengiama dzûkø olimpiada: „Pvz., paeiliui galëtume rengti aukðtaièiø, dzûkø, suvalkieèiø, þemaièiø þaidynes“. Be to, ðalies sporto vadovas pabrëþë, jog sporto renginiai turi bûti þinomi ne tik jø dalyviams: „Reikia ne tik
varþybø, kuriose dalyvautø mokiniai ir jø atvyktø pasiþiûrëti koks valdþios atstovas, reikia sporto renginiø, kurie
taptø ðvente visam miesteliui. Ðtai Jurbarke vykstanèios disko metimo varþybos tapo patraukliu reginiu pusei
miesto“. Jis taip pat pabrëþë, jog kûno kultûrai ir sportui konkreèioje savivaldybëje tenkantis vaidmuo pirmiausia
priklauso nuo paèiø savivaldybiø sporto padaliniø aktyvumo.
KKSD vyr. specialistë juristë Kornelija Tiesnesytë aptarë rengiamus aktualius teisës aktø pakeitimus. Vietos
savivaldos ástatyme prie priskirtinø (ribotai savarankiðkø) savivaldybiø funkcijø norima priskirti ir kûno kultûros ir
sporto sritá. „Ðio ástatymo pataisos ðiuo metu yra pateiktos Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalø
komisijai. Kartu Komisijai pateiktas ir Apskrities valdymo ástatymo pakeitimas, pagal kurá apskrièiø kompetencijai ðalia kultûros, socialinës apsaugos, sveikatos ir kt. srièiø bûtø priskirta ir kûno kultûros ir sporto sritis, sakë
KKSD juristë. Ðios pataisos turëtø bûti svarstomos Seime geguþës mënesá arba vëliau, kartu su Kûno kultûros ir
sporto ástatymu“.
K.Tiesnesytë detaliai pristatë rengiamà naujàjá Kûno kultûros ir sporto ástatymà ir paragino aktyviau á jo
kûrimà ásitraukti savivaldybes, nes kol kas sporto visuomenë ástatymo rengimu didelio susidomëjimo nerodo.
Pasitarime diskutuota ir kitais klausimais: dël sporto mokymo ástaigø priklausymo dviem skirtingoms – ðvietimo ir sporto – sistemoms, kûno kultûros ir sporto darbuotojø darbo apmokëjimo tvarkos ir kt., taèiau nepriëjus
bendro sprendimo nutarta suformuoti darbo grupes, kurioms ir bus pavesta tuos klausimus nagrinëti detaliai ir
pateikti konkreèius sprendimo bûdus.

PASVEIKINTAS TRENERIS V. BARKALAJA
Balandþio 11 d. Kûno kultûros ir sporto departamente pasveikintas 93-iàjá gimtadiená ðvenèiantis praeityje
garsus lengvaatleèiø treneris, iðugdæs ne vienà olimpietá, Viktoras Barkalaja.
Beveik trisdeðimt metø Vilniaus didelio meistriðkumo mokykloje iðdirbusá garsøjá trenerá sveikino KKSD gen.
direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas, Lietuvos sporto informacijos centro direktorius Zigmantas Motiekaitis, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, sporto draugijos „Þalgiris“, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos ir
kt. sporto organizacijø atstovai. Savo trenerá pasveikinti taip pat atvyko buvæ auklëtiniai ir garsûs lengvaatleèiai
Adolfas Aleksejûnas, Anatolijus Baranovas ir kt.

PASIRAÐYTAS PROTOKOLAS DËL BENDRADARBIAVIMO SU ARMËNIJA
Balandþio 9–14 d. Lietuvoje su vizitu lankësi Valstybinio kûno kultûros ir sporto komiteto prie Armënijos
Respublikos Vyriausybës delegacija – Komiteto vicepirmininkas Harutyunas Yavryanas, Komiteto Olimpinio departamento direktorius Lyova Hovhannesyanas, Komiteto Tarptautiniø santykiø departamento direktorius Artavazdas Nersisyanas.
Armënø vizito tikslas – susipaþinti su Lietuvos sporto sistema, aptarti dviðalio bendradarbiavimo galimybes.
Kaip sakë Komiteto vicepirmininkas Harutyunas Yavryanas, kûno kultûros ir sporto plëtra Armënijoje, pradedant 1988 m., kai ávyko galingas þemës drebëjimas, buvo sustojusi. Jà stabdë ir vëlesni ávairûs politiniai kataklizmai, ir tik 2000 m. sportas vël prisimintas. „Per penkiolika Armënijos nepriklausomybës metø mûsø sportiniai
rezultatai menko – olimpinëse þaidynëse iðkovodavome vis maþiau medaliø, o ðtai Atënuose jø buvo nulis. Todël
norime Europos ðaliø padedami padaryti tai, kà praradome per tuos metus. Pernai á Armënijà pasikvietëme ET
ekspertus, tarp kuriø buvo ir KKSD gen. direktorius Algirdas Raslanas. Ðiandien èia ieðkome tiesioginiø kontaktø
su jumis“, – sakë sveèias ið Armënijos. Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas
Raslanas ir Valstybinio kûno kultûros ir sporto komiteto prie Armënijos Respublikos Vyriausybës vicepirmininkas
Harutyunas Yavryanas balandþio 13 d. Kûno kultûros ir sporto departamente pasiraðë protokolà dël bendradarbiavimo. „Kadangi dalyvavome toje ET programoje, tai esame ðiek tiek atsakingi uþ kûno kultûros ir sporto plëtrà
Kaukazo regione. Tai pirmoji tokia pagalbos programa“, – paþymëjo A.Raslanas.
Pasiraðytas protokolas numato abiejø ðaliø valstybiniø sporto institucijø, taip pat sporto ðakø federacijø tiesioginá bendradarbiavimà. Protokole numatytos galimybës organizuoti draugiðkas rungtynes tarp Lietuvos ir Armënijos rinktiniø, rengti stovyklas, abiejø ðaliø sportininkams dalyvauti draugiðkose rungtynëse, rengiamose vienoje
ar kitoje valstybëje. Tobulinant sporto specialistø kvalifikacijà, numatomos galimybës sudaryti sàlygas studijuoti
aukðtosiose mokyklose, dalyvauti rengiamuose seminaruose. Ketinama bendradarbiauti ir sporto mokslo, medicinos, sporto informacijos srityse.
Vizito Lietuvoje metu Armënijos delegacija labai domëjosi Lietuvos kûno kultûros ir sporto sistema, juos itin
domino mûsø sporto sistemà reglamentuojantys teisës aktai. Pasak sveèiø, nors jø sporto ástatymas priimtas daug
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vëliau nei Lietuvos – tik 2001-aisiais, jis Armënijos sporto þmoniø netenkina ir gerokai atsilieka nuo dar 1995 m.
priimto Lietuvos Respublikos kûno kultûros ir sporto ástatymo. Per susitikimà su KKSD specialistais Armënijos
sporto atstovams taip pat buvo papasakota, kaip Lietuvoje plëtojama kûno kultûra, kokie Lietuvos sportiniai
laimëjimai, varþybø sistema, treneriams suteikiamø kategorijø tvarka, pristatyta sporto informacijos sistema.
Susitikæ su Lietuvos sporto federacijø – ðiuolaikinës penkiakovës, buriavimo, badmintono, ðachmatø, sunkiosios
atletikos, krepðinio, tinklinio ir kt. – atstovais, sveèiai itin domëjosi mûsø sporto federacijø finansavimo sistema.
„Mes norime þinoti, ar jus tokia tvarka tenkina, nes mes taip pat galvojame apie tokio modelio ávedimà savo
ðalyje“, – sakë Komiteto vicepirmininkas Harutyunas Yavryanas. Lietuvos sporto federacijø atstovai sveèius patikino, kad mûsø ðalyje veikianti sistema gana gera.
Apie kûno kultûrà ir sportà sveèiai taip pat diskutavo Lietuvos Respublikos Seime, kur jie susitiko su Seimo
Jaunimo ir sporto reikalø komisijos pirmininku Algimantu Salamakinu ir Seimo nare Auðrine Marija Paviloniene. Armënai lankësi ir Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete, susitiko su Lietuvos asociacijos „Sportas
visiems“ vadovais, buvo iðvykæ á Kaunà, kur susitiko su savivaldybës atstovais, apsilankë Lietuvos kûno kultûros
akademijoje.
Prieš iðvykdama, penktadiená, Armënijos delegacija dar apþiûrëjo Trakø irklavimo sporto bazæ.

KKSD ATMINIMO MEDALIAI „LIETUVOS TELEKOMO“ KOMANDAI
Balandþio 20 d. Kûno kultûros ir sporto departamente buvo pasveikinta Lietuvos moterø krepðinio komanda
„Lietuvos telekomas“, iðkovojusi ðiemet Eurolygoje ketvirtàjà vietà.
KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas padëkojo krepðininkëms ir komandos treneriams, vadovams
uþ puikø krepðiná ir Lietuvos vardo garsinimà pasaulyje, kartu jis iðreiðkë viltá, jog vasarà merginos negailës jëgø
þaisdamos rinktinëje ir gindamos Lietuvos garbæ pasaulio èempionate. „Pagaliau atëjo laikas iðkovoti olimpinius
kelialapius ir Lietuvos moterø krepðinio komandai“, – sakë ðalies sporto vadovas. Krepðininkës, treneriai, komandos vadovai buvo apdovanoti KKSD atminimo medaliais „Uþ nuopelnus Lietuvos sportui“, o amerikietei Kathryn Elizabeth Douglas áteiktas ir Lietuvos Respublikos ordino „Uþ nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryþius, kurá jai
turëjo áteikti Lietuvos Respublikos Prezidentas praëjusiais metais.

SEIMAS RATIFIKAVO TARPTAUTINÆ KONVENCIJÀ PRIEŠ DOPINGO
VARTOJIMÀ SPORTE
Geguþës 2 d. Lietuvos Respublikos Seimas priëmë Ástatymà dël Tarptautinës konvencijos prieð dopingo vartojimà sporte ratifikavimo. Seimas ratifikavo 2005 m. spalio 19 d. Paryþiuje 33-iojoje UNESCO Generalinëje konferencijoje priimtà Tarptautinæ konvencijà prieð dopingo vartojimà sporte.
Konvencija skatina valstybes, konvencijos ðalis, remti, kurti ir / ar ágyvendinti ðvietimo ir mokymo programas
antidopingo srityje. Konvencija ásigalios, kai jai pritars 30 valstybiø, UNESCO nariø. Iki ðiol Konvencijà ratifikavo ar jà patvirtino Ðvedija, Kanada, Danija, Naujoji Zelandija, Norvegija, Australija, Monako Karalystë, Islandija, Kuko salos ir Nigerija. Lietuva 1995 m. lapkrièio 7 d. ratifikavo Europos Tarybos Antidopingo konvencijà, o
2004 m. rugsëjo 28 d. ? ðios konvencijos papildomà protokolà. 2004 m. liepos 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimu Nr. 863 Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generaliniam direktoriui buvo suteikti ágaliojimai pasiraðyti Kopenhagos deklaracijà, kuria Lietuva pripaþino Pasauliná
antidopingo kodeksà. Lietuvos Respublikos kûno kultûros ir sporto ástatymo 8 straipsnyje átvirtinta nuostata, jog
sportiniams rezultatams pasiekti neleidþiama naudoti bûdø ir priemoniø, kuriuos draudþia tarptautiniø ar Lietuvos sporto ðakø federacijø, draugijø, asociacijø priimti dokumentai, o 46 straipsnis reglamentuoja draudimà
vartoti dopingà.
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