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KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS

GENERALINIO DIREKTORIAUS

ÁSAKYMAS
DËL GYVENTOJØ FIZINIO PAJËGUMO TESTAVIMO IR FIZINËS BÛKLËS 

NUSTATYMO METODIKOS TVIRTINIMO

2006 m. birþelio 29 d. Nr. V-353
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2004–2008 metø programà ir jos priemones,
1.  T v i r t i n u  Gyventojø fizinio pajëgumo testavimo ir fizinës bûklës nustatymo metodikà.
2.  P a v e d u  Darbo grupei (vadovas – doc. A. Muliarèikas), vadovaujantis patvirtinta metodika, iki 2006 m. 

gruodþio 1 d. parengti gyventojø fizinio parengtumo lygio modelines charakteristikas ir nustatyti vertinimo referen-
cines skales.

3.  R e k o m e n d u o j u  sporto, sveikatos klubams, centrams, mokymo ástaigoms testuojant gyventojø fiziná 
pajëgumà naudotis testais, patvirtintais šioje metodikoje.

4.  P a v e d u  Kûno kultûros strategijos skyriui (M. Laurutënaitë) ir Lietuvos sporto informacijos centrui 
(Z. Motiekaitis) iki 2007 m. III ketvirèio masiniu tiraþu išleisti Gyventojø fizinio pajëgumo testavimo ir fizinës bûklës 
nustatymo metodikà.

GENERALINIS DIREKTORIUS ALGIRDAS RASLANAS 
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PATVIRTINTA     
Kûno kultûros ir sporto departamento                                                                                  
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës                                                                                
generalinio direktoriaus 2006 m. birþelio 29 d. 
ásakymu  Nr. V-353

LIETUVOS GYVENTOJØ FIZINIO PAJËGUMO TESTAVIMO 
IR FIZINËS BÛKLËS NUSTATYMO METODIKA  

Sveikos gyvensenos ir praktinio jos taikymo modelinës rekomendacijos taikomos šioms bendruomenës 
grupëms:

I. Moksleiviško amþiaus (vaikai 10–12 m., paaugliai 13–16 m., jaunuoliai 17–18 m.);
II. Studentiško amþiaus (jaunuoliai 19–24 m.);
III. Brandaus amþiaus (25–59 m.);
IV. Senyvo amþiaus þmonëms (60–69 m.).

Bendruomenës grupës Amþiaus grupës
(moterø ir vyrø)

Testo numeris – bendruomenës grupei

I 10–11 m.;
12–13 m.;
14–15 m.;
16–17 m.;
18–19 m.

1;   5(a);   6(a);   7; 11(a)

II 19–24 m.;
25–29 m.

1;  2;  3;  5(b);  6(a);  7;  10;  11(b)

III 30–34 m.;
35–39 m.;
40–44 m.;
45–49 m.;
50–54 m.;
55–59 m.

2;   4;   5(b);   6(b);   8;   9;   11(c)

IV 60–64 m.;
65–69 m.

2;   4;   5(b);   6(b);   8;   9;   11(c).

I . Pasirengimo fiziniam aktyvumui klausimynas 
(PAR-Q – Physical Activity Readiness Questionnaire)

Anketa skirta 15–69 metø þmonëms. Jeigu šiuo metu Jûs sergate, pvz., karšèiuojate, galite atsisakyti fizinio pajëgumo 
testavimo, kol pagerës sveikata. Jeigu jauèiate kitokiø negalavimø, prašytume tai pranešti gydytojui.

1. Ar gydytojas kada nors nustatë Jums širdies sutrikimø ir rekomendavo tik mediciniškai pagrástà fiziná 
aktyvumà?
 Taip 
 Ne
2. Ar po fiziniø pratimø Jums skauda krûtinæ?
 Taip
 Ne
3. Ar pastaraisiais mënesiais poilsio metu Jums skaudëjo krûtinæ?
 Taip
 Ne
4. Ar dël galvos svaigimo prarandate sàmonæ ir pusiausvyrà?
 Taip
 Ne
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5. Ar Jus kamuoja kaulø bei sànariø ligos ir ar jos paaštrëja atliekant fizinius pratimus?
 Taip
 Ne
6. Ar gydytojas nuolat išrašo Jums vaistø nuo kraujospûdþio ar širdies ligø (pvz., skatinanèiø skysèiø 

išsiskyrimà)?
 Taip
 Ne
7. Ar ávardytumëte kitas prieþastis, dël kuriø negalite mankštintis be gydytojo pritarimo?
 Taip
 Ne
Dëmesio! Asmenims, bent á vienà anketos klausimà atsakiusiems ¥Taip´, testuotis nerekomenduojama.

II. Fizinës sveikatos vertinimas
1. Kûno masës indeksas (KMI)

KMI =Svoris, kg
Ûgis, m2  

Rekomenduojama ûgá ir svorá matuoti tyrimo metu.

Kûno masës indeksas (KMI) Apibûdinimas
< 18,5 Nepakankamas kûno svoris
18,5–24,9 Normalus kûno svoris
25–29,9 Viršsvoris (Io nutukimas)
30–39,9 Nutukimas (IIo nutukimas)
>40 Nutukimas (IIIo nutukimas)

2. Kvëpavimo sistemos vertinimas
Gyvybinë plauèiø talpa (GPT). Matuojama spirometrijos metodu.
Apytiksliai gyvybinæ plauèiø talpà (GPT) galima apskaièiuoti pagal formulæ:
Vyrams – GPT = 7 × (ûgis, m – 1);  
Moterims – GPT = 7 × (ûgis, m – 1) × 0,8. 
3. Jëgos vertinimas
Plaštakos jëga vertinama tam skirtu dinamometru.

                             Plaštakos jëga, kg
Plaštakos jëga = ––––––––––––––––.
                            Svoris, kg

Patartina išmatuoti abiejø plaštakø statinæ jëgà ir rezultatø apskaièiavimui naudoti šiø parametrø vidurká.
4. Širdies ir kraujagysliø sistemos bûsenos vertinimas (ŠKS)
Pulsas ramybëje bei sistolinis arterinis kraujo spaudimas.

ŠKS = 
100

mmHg sist, AKS k/min  Pulsas, x .

Pulso daþnis matuojamas ramybës sàlygomis. Norint šá rodiklá registruoti tiksliai, patartina pulsà skaièiuoti 3 kartus 
po pilnà minutæ ir rezultatø apskaièiavimui naudoti visø 3 matavimø vidurká. Arterinis kraujo spaudimas matuojamas 
visiškos ramybës sàlygomis. Šá parametrà taip pat patartina matuoti bent kelis kartus vieno tyrimo metu.

5. Širdies ir kraujagysliø sistemos reakcijos á fiziná krûvá vertinimas
Pulso atsistatymo greitis po 20 pritûpimø.
Pulso atsistatymo greitis nustatomas prieš tai tiriamajam atlikus 20 standartiniø pritûpimø. Atlikus pritûpimus, 

tiriantysis tuoj pat matuoja pulsà ir registruoja laikà, per kurá pulsas sumaþës iki ramybës bûsenos lygio. Trumpas 
pulso atsistatymo laikas rodo greità ir gerà širdies ir kraujagysliø sistemos reakcijà á dozuotà fiziná krûvá. Fiziškai 
aktyviø ar reguliariai sportuojanèiø þmoniø pulso atsistatymo laikas daþnai ne ilgesnis nei 1 minutë. 
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TESTAI IR METODINIAI NURODYMAI

1 TESTAS.  FLAMINGO PUSIAUSVYRA

Testo aprašymas. 
Balansavimas stovint viena koja ant nustatytø matmenø buomelio. Technikos priemonës: metalinis 50 cm ilgio, 

4 cm aukšèio ir 3 cm ploèio buomelis, aptrauktas medþiaga (maksimalus medþiagos storis – 5 mm). Dvi 15 cm ilgio 
ir 2 cm ploèio atramëlës buomelio stabilumui išlaikyti. Chronometras, kurio laikà sustabdþius, rodyklës arba skaièiai 
automatiškai negráþta á nulinæ padëtá, o pakartotinai já ájungus – laikas skaièiuojamas toliau.

Nurodymai testo atlikëjui. Stovint ant buomelio (pagal išilginæ jo ašá) parankesne koja, stengtis kuo ilgiau išlaikyti 
pusiausvyrà. Testà atlikti be avalynës. Kità, per kelio sànará sulenktà kojà laikyti tos paèios pusës ranka uþ kelties. 
Kita ranka galima sau padëti išlaikyti pusiausvyrà. Pamëginti išlaikyti tokià padëtá 1 minutæ. Kiekvienà kartà, kai 
netenkate pusiausvyros (t. y. kai paleisi kojà, prilaikomà ranka, arba bet kuria kûno dalimi paliesi grindis), testas turi 
bûti sustabdomas. Po kiekvieno tokio pusiausvyros praradimo testà kartoti iš pradþiø iki tol, kol pagal chronometrà 
baigiasi 1 minutë.

Testo rezultatas – fiksuojamas mëginimø (ne kritimø) išlaikyti pusiausvyrà stovint ant buomelio per 1 minutæ 
skaièius, laikà matuojant chronometru. Pvz., 5 k/min.

2 TESTAS.  PLAŠTAKOS SUSPAUDIMAS  (Statinei plaštakos jëgai ávertinti)

Testo aprašymas.
Kalibruoto rankø dinamometro suspaudimas. Technikos priemonë: kalibruotas rankø dinamometras.
Nurodymai testo atlikëjui. Dinamometrà laikyti per alkûnæ sulenktoje rankoje truputá atokiau nuo savo kûno. 

Plaštaka spaudþiama maksimalia jëga, atliekant vienkartiná spaudþiamàjá judesá. Dinamometrà spausti viena, po to 
kita ranka. Nepaliesti dinamometru kûno. Spausti dinamometrà nuosekliai be pertrûkiø, maþiausiai 2 sekundes. Testà 
atlikti du kartus. Iš dviejø bandymø registruoti geresná rezultatà. Tarp spaudimø leidþiama ilsëtis iki 30 sek.

Testo rezultatas. Áskaityti geresná rezultatà kilogramais (1 kg tikslumu). Pvz., 52 kg.
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3 TESTAS. TEPINGAS  (Galûnës judesio greièiui ávertinti)

Testo aprašymas. 
Pakaitinis dviejø skrituliø, pritvirtintø ant reguliuojamo aukšèio stalo, palytëjimas parankia ranka. 
Technikos priemonës: stalas, kurio aukštis reguliuojamas, arba gimnastikos arklys. Du vienoje tiesëje prie stalo prit-

virtinti guminiai skrituliai, kiekvienas 20 cm diametro. Atstumas tarp skrituliø centrø – 80 cm (tarp artimiausiø kraštø –  
60 cm). Staèiakampë plokštelë (10x20 cm) pritvirtinta tarp dviejø skrituliø vienodu atstumu nuo kiekvieno. Chronometras.

Nurodymai testo atlikëjui. Atsistoti prieš stalà, kojas truputá praþergti. Parankesnæ rankà padëti ant priešingo 
skritulio (pvz., kairæ rankà ant dešinio skritulio). Kità rankà padëti ant centre esanèio staèiakampio. Pradëti testà, 
kai draugas, registruojantis laikà ir skaièiuojantis rankos judesius, duoda komandà ¥pasiruošt...marš´. Parankesne 
ranka (virš rankos, esanèios centre) daryti kiek galima greitesnius judesius pirmyn – atgal tarp dviejø skrituliø. Skritulá 
kiekvienà kartà bûtina paliesti delnu. Reikia kuo greièiau padaryti 25 pilnus judesius (judesiø ciklus). Sustoti išgirdus 
komandà ¥stop´.

Testo rezultatas. Geriausias laikas, per kurá kiekvienas skritulys buvo palytëtas 25 kartus, išreikštas tikslumu iki dešimtøjø 
sekundës daliø. Testo atlikimo metu nepalietus skritulio, testas pratæsiamas, kol susidaro 25 ciklai. Pvz., 11,03 s.

4 TESTAS. LENKTI IR TIESTI RANKAS GULINT PER 30 s
(Rankø – rankø tiesiamøjø, krûtinës bei priekiniø deltiniø raumenø jëgos ištvermei vertinti)

Testo aprašymas. 
Atremtis gulomis veidu á grindis. Á grindis remtis delnais (rankos tiesios, plaštakos pagal kûno padëtá – pirmyn) 

peèiø plotyje. Kojø pirštais (peèiø plotyje) remtis á grindis, liemuo tiesus. 
Nurodymai testo atlikëjui. Lenkti rankas alkûnës sànaryje iki 900  (krûtine galima liesti grindis), po to – rankas 

visiškai ištiesti. Atliekant pratimà liemuo visà laikà turi bûti tiesus. Moterys šá pratimà atlieka atsirëmusios keliais á 
grindis. Pradinë padëtis – atremtis gulom (rankos ištiestos). 

Testo rezultatas. Vienas kartas skaièiuojamas, kai rankos sulenkiamos ir ištiesiamos. Pratimo atlikimo kartai gali bûti 
skaièiuojami garsiai (jei yra kam tai daryti). Neteisingai atliekamus pratimus neskaièiuoti (kai ištiesus rankas šlaunys 
lieèia grindis; kai rankos nesulenkiamos 900 alkûnës sànaryje; neátempti nugaros raumenys – álinkusi nugara). 

5(A) TESTAS. SËSTIS IR GULTIS  (Pilvo raumenø jëgos ištvermei ávertinti)
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Testo aprašymas. 
Per 1/2 minutës kuo daugiau kartø atsisësti ir atsigulti.
Nurodymai testo atlikëjui. Atsisësti ant pakloto. Padëtis tokia: nugara tiesi, plaštakos sunertos uþ galvos, kojos 

sulenktos per kelius 90° kampu, visa pëda remtis á èiuþiná. Gultis ant nugaros, peèiais palieèiant paklotà, ir gráþti 
á sëdimà padëtá taip, kad alkûnës paliestø kelius. Rankos visà laikà sunertos uþ galvos. Kai duodama komanda 
¥pasiruošt...marš´, kartoti šá veiksmà kuo greièiau 30 sekundþiø, kol ištariama ¥stop´. Testà daryti vienà kartà. 

Testo rezultatas. Tiksliai atliktø per 30 sekundþiø judesiø skaièius. Netaisyklingai atlikti pratimo kartojimai 
(atitraukiamos rankos nuo galvos, alkûnëmis nepalieèiami keliai, mentëmis nepasiekiamas paklotas, prieš sëdimosi 
veiksmà pakeliamas dubuo) neregistruojami.

5(B) TESTAS. SËSTIS IR GULTIS  (Pilvo raumenø jëgos ištvermei ávertinti)

Testo aprašymas. 
Per 30 sek. tiriamasis stengiasi kuo daugiau kartø atsisësti ir atsigulti. Technikos priemonës: du išilgai vienas kito 

padëti paklotai, chronometras.
Nurodymai testo atlikëjui. Teisinga tiriamojo padëtis: nugara tiesi, plaštakas prispausti prie galvos – smilkiniø, 

kojas sulenkti per kelius 900 kampu, visa pëda remtis á èiuþiná. Gultis ant nugaros, peèiais (mentëmis) paliesti paklotà 
ir gráþti á sëdimà pradinæ padëtá, alkûnëmis paliesti kelius. Delnai visà laikà ties smilkiniais. Patogiau uþfiksavus pëdas 
ir stebint laikà, testà galima daryti vienam. Taèiau testà atlikinëti patogiau, kai asistentas laiko testuojamojo pëdas, 
duoda komandà pradëti testà, fiksuoja laikà. Laikantysis kojas turëtø atsisësti veidu á testuojamàjá, kojos þergtai, 
šlaunimis bei rankomis iš pëdø kelties pusës laikyti sulenktas per kelius kojas, spausti prie pakloto testuojamojo 
padus. Po komandos ¥pasiruošt… marš´ kuo greièiau 30 sekundþiø kartoti atsilenkimus. Asistentui garsiai skaièiuoti 
kiekvienà tiksliai atliktà judesá. Testà atlikti vienà kartà. 

Testo rezultatas. Áskaityti tiksliai atliktø judesiø skaièiø per 30 sekundþiø. Pvz., 29 k/30 s. Netaisyklingai atlikti 
pratimo kartojimai (atitraukiamos rankos nuo galvos, alkûnëmis nepalieèiami keliai, mentëmis nepasiekiamas pa-
klotas, prieš sëdimosi veiksmà pakeliamas dubuo) neregistruojami.

6(A) TESTAS.  SËSTIS IR SIEKTI  
(Liemens juosmeninës dalies paslankumui ávertinti)

Testo aprašymas. 
Siekti rankomis kuo tolimesnio taško sëdint, nelenkiant kojø per kelio sànará.
Technikos priemonës: 35 cm ilgio, 45 cm ploèio ir 32 cm aukšèio matavimo dëþë. Dëþës viršus – tai 55 cm ilgio ir  

45 cm ploèio plokštë, per 15 cm išlendanti uþ dëþës šoninës plokštumos, á kurià turi remtis testo atlikëjo pëdos. Ant 
matavimo dëþës viršutinës plokštumos vidurio yra matavimo skalë, suþymëta nuo 0 iki 50 cm. Ant dëþës viršaus 
padëta apie 30 cm ilgio liniuotë, kurià testo atlikëjas stumia, siekdamas kuo tolimesnio taško.

Nurodymai testo atlikëjui. Atsisësti, ištiesti kojas. Pëdomis atsiremti á matavimo dëþës priekinæ sienelæ, o rankø 
pirštø galiukus padëti ant dëþës viršaus krašto. Nelenkiant keliø, lenktis per liemená pirmyn ir iš lëto, netrûkèiojant, 
rankø pirštais stumti liniuotæ kuo toliau á prieká (prieš pagrindinius leidþiami du informaciniai neáskaitiniai bandy-
mai). 

Testo rezultatas. Tolimiausias, pirštø galais, pasiektas taškas (cm) ant skalës. Kad rezultatas bûtø tikslus, tiria-
masis šioje padëtyje turi išbûti apie 2 sekundes. Testas atliekamas iš lëto du kartus (antrà kartà po trumpo poilsio) 
ir áskaitomas geresnis rezultatas (centimetrai, pasiekti ant matavimo dëþës viršaus esanèios centimetrinës skalës). 
Pratimo atlikëjo, pasiekusio savo kojø pirštus, rezultatas yra 15 cm. Rezultatas apvalinamas maþëjimo kryptimi 0,5 
cm tikslumu. Pvz., jei liniuotë nustumiama iki þymës 26,7 cm, apvalinti iki 26,5 cm. Jei pratimas atliekamas spyruok-
liuojant ar lenkiant kojas per kelio sànará, rezultatas negali bûti áskaitytas.
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6(B) TESTAS. SËSTIS IR SIEKTI  
(Liemens juosmeninës dalies paslankumui ávertinti)

Testo aprašymas. 
Siekti rankomis kuo tolimesnio taško sëdint, nelenkiant kojø per kelio sànará.
Technikos priemonës: 35 cm ilgio, 45 cm ploèio ir 32 cm aukšèio matavimo dëþë. Dëþës viršus – tai 55 cm ilgio ir  

45 cm ploèio plokštë, per 25 cm išlendanti uþ dëþës šoninës plokštumos, á kurià turi remtis testo atlikëjo pëdos. Ant 
matavimo dëþës viršutinës plokštumos vidurio yra matavimo skalë, suþymëta nuo 0 iki 60 cm. Ant dëþës viršaus 
padëta apie 30 cm ilgio liniuotë, kurià testo atlikëjas stumia, siekdamas kuo tolimesnio taško.

Nurodymai testo atlikëjui. Atsisësti, ištiesti kojas. Pëdomis atsiremti á matavimo dëþës priekinæ sienelæ, o rankø 
pirštø galiukus padëti ant dëþës viršaus krašto. Nelenkiant keliø, lenktis per liemená pirmyn ir iš lëto, netrûkèiojant, 
rankø pirštais stumti liniuotæ kuo toliau á prieká (prieš pagrindinius leidþiami du informaciniai neáskaitiniai bandy-
mai). Po to atliekami du áskaitiniai bandymai, áskaitomas geresnis rezultatas. 

Testo rezultatas. Tolimiausias, pirštø galais, pasiektas taškas (cm) ant skalës. Kad rezultatas bûtø tikslus, tiria-
masis šioje padëtyje turi išbûti apie 2 sekundes. Testas atliekamas iš lëto du kartus (antrà kartà po trumpo poilsio) 
ir áskaitomas geresnis rezultatas (centimetrai, pasiekti ant matavimo dëþës viršaus esanèios centimetrinës skalës). 
Pratimo atlikëjo, pasiekusio savo kojø pirštus, rezultatas yra 25 cm. Rezultatas apvalinamas maþëjimo kryptimi 0,5 cm 
tikslumu. Pvz., jei liniuotë nustumiama iki þymës 31,4 cm, apvalinti iki 31 cm. Jei pratimas atliekamas spyruokliuojant 
ar lenkiant kojas per kelio sànará, rezultatas negali bûti áskaitytas.

7 TESTAS. ŠUOLIS Á TOLÁ IŠ VIETOS 
(Staigiajai jëgai ávertinti)

Testo aprašymas. 
Šuolis á tolá iš vietos atsispiriant abiem kojomis. Technikos priemonës: neslidus paviršius, ant kurio atliekamas 

šuolis, matavimo juosta.
Nurodymai testo atlikëjui. Pradinë padëtis – atsistoti taip, kad tarp pëdø bûtø tarpas, o kojø pirštai bûtø prie 

linijos. Sulenkti kojas per kelius, o rankas ištiesti pirmyn, lygiagreèiai grindims. Uþsimojus rankomis stipriai atsispirti, 
šokti kiek galima toliau. Stengtis nutûpti ant abiejø pëdø ir išsilaikyti vertikalioje padëtyje. Testà atlikti du kartus.

Testo rezultatas. Áskaityti geresná iš dviejø šuoliø rezultatà centimetrais. Pvz., 230 cm. Já apvalinti maþëjimo 
kryptimi vieno centimetro tikslumu. 

Jei prieš atsispyrimà atliekamas pašokimas, perþengiama atsispyrimo linija, nušokus krentama ar þengiama atgal, 
rezultatas negali bûti áskaitytas.

8 TESTAS. TÛPTI IR ATSISTOTI PER 60 s 
(Anaerobiniam glikolitiniam pajëgumui bei kojø raumenø ištvermës jëgai ávertinti)

Testo aprašymas.
Atlikëjui atsistoti šonu prie sienos iškeltomis rankomis. Ant sienos priklijuoti þymæ – lipnià juostelæ, kurià reikës 

pasiekti.
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Nurodymai testo atlikëjui. Pradëti atlikinëti pratimà reikia iš stovimos padëties. Po komandos „marš“ ájungti 
laikmatá, o atliekanèiajam stengtis kuo daþniau atsitûpti ir atsistoti, ištiesiant rankas aukštyn (iki þymës ištiestos 
rankos pirštø lygyje). Atsitûpus (kojos per kelio sànará sulenktos 900 kampu) rankomis palieèiamas pagrindas (šalia 
kulnø). 

Testo rezultatas. Po 60 s laikmatá stabdyti (baigti testà) – registruoti þymës ant sienos palietimo skaièiø. Kartai, 
kai rankomis nepaliestos grindys ar þymë ant sienos, neskaièiuojami.

9 TESTAS. NUGAROS ÁTEMPIMAS
  (Nugaros raumenø statinei ištvermei ávertinti)

Testo aprašymas. 
Suolelis ar panaši priemonë minkštu paviršiumi. Gali bûti stalas (geriau þemas – iki 30 cm aukšèio), paklotas, 

laikmatis. Paklotas padedamas ant plokštumos iki krašto – kad nespaustø kojø raumenø. Atliekanèiajam testà gulti 
pilvu ant gimnastikos suolelio ar kito paviršiaus taip, kad klubø sànariai bûtø virš suolelio galo, rankomis remtis 
á grindis. Asistentui (draugui) prispausti testuojamojo kojas prie suolelio. Taip pat esant galimybei kojas galima 
uþfiksuoti taip, kad (nereikëtø asistento pagalbos) kulnys remtøsi á nejudanèià atramà ir testuojantysis galëtø átempæs 
nugarinës pusës raumenis išlaikyti kûnà ant suolelio ar kitos plokštumos horizontalioje padëtyje. 

Nurodymai testo atlikëjui. Atsigulti ant suolelio ar stalelio veidu þemyn ir pasislinkti tiek, kad dubens sànarys bûtø 
virš suolelio (stalelio) briaunos, o liemuo išlindæs pirmyn. Po komandos ájungus laikmatá, atlikëjui delnus uþdëti ant 
kaklo nugarinës pusës (pirštai nesunerti, lieèiasi galais), pakelti alkûnes iki ausø lygio, išsitiesti, átempti nugarinës 
pusës raumenis ir kûnà uþfiksuoti horizontalioje padëtyje. Liemeniui þymiai palinkus þemyn (kai testuojamasis negali 
laikyti liemens horizontalioje padëty) baigti testavimà.

Testo rezultatas. Registruoti, kiek laiko sugebama kûnà išlaikyti horizontalioje padëtyje. Laikà apvalinti sekundës 
tikslumu. Pvz., 63 s.

10 TESTAS. 10 x 5 m BËGIMAS ŠAUDYKLE
 (Vikrumui ávertinti)

Testo aprašymas.
Bëgimas su posûkiais maksimaliu greièiu. Technikos priemonës: švarios neslidþios grindys, chronometras, mata-

vimo juosta. 
Nurodymai testo atlikëjui.  Atsistoti uþ linijos, pasiruošti bëgti. Viena pëda prie pat starto linijos. Po starto kiek 

galima greièiau bëgti prie finišo linijos ir atgal – iki starto linijos, perþengti jà abiem pëdomis. Tai bus vienas kartas. 
Taip bëgti penkis kartus. Penktàjá kartà finišuojant nemaþinti greièio. Testà atlikti vienà kartà. Testo atlikimo metu 
testuojamasis kiekvienà kartà galinæ linijà turi perþengti abiem pëdomis, bëgti tik paskirtu taku ir kuo greièiau ap-
sisukti.

Testo rezultatas. Vertinamas penkiø bëgimo ciklø laikas, išreikštas sekundës dešimtøjø daliø tikslumu. Pvz., 
18,9 s.
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11(A) TESTAS.  1609 m ËJIMAS
(Aerobinei ištvermei ávertinti)

Testo aprašymas.
Testavimà vykdant stadione (startuoti nuo þymës, esanèios 9 m iki finišo linijos), testuojamasis, jei rato ilgis – 400 

m, turi áveikti 4 ratus ir 9 metrus. Kirtus finišo linijà uþregistruoti nuotolio áveikimo laikà. 
Testo rezultatas. Nuotolio áveikimo laikas registruojamas sekundës tikslumu (pvz., 13:30 , t. y.   trylika minuèiø 

ir trisdešimt sekundþiø).

11(B) TESTAS.  2 km ËJIMAS
(Aerobiniam pajëgumui ávertinti)

Testo aprašymas.
Testu yra išmatuojami 2 km greito ëjimo lygia vietove rezultatai. Testo rezultatai, atspindintys maksimalø deguonies 

suvartojimà (MDS)  arba išvestà pajëgumo indeksà, yra suskaièiuojami pagal 2 km ëjimo laikà, širdies susitraukimø 
daþná po ëjimo, kûno masës indeksà (kg/m2) ir amþiø.

Rekomenduojama testà atlikti lygioje vietovëje lygiu paviršiumi, kuriuo galima nueiti 2 km nuotolá (pvz., gali bûti  
500 m takas ar 400 m bëgimo takas stadione ir pan.). Nuotolio paklaida turëtø bûti ne didesnë kaip 5 m. Ëjimo laikui 
matuoti naudojamas chronometras, rezultatas uþrašomas á testavimo korteles.

Nurodymai testo atlikëjui. Nustatyta, kad per karštas ar per šaltas oras turi átakos testo rezultatams ir kenkia kai 
kuriø asmenø sveikatai. Taip pat patartina testo nerengti esant labai drëgnam arba blogam orui. Testuojamas asmuo 
turi dëvëti patogius rûbus ir avalynæ. Norint išvengti raumenø skausmo, kuris gali atsirasti po greito ëjimo, patartina 
prieš testà ir po jo padaryti keletà tempimo pratimø kojø raumenims ir pasimankštinti. Testas atliekamas einant kiek 
galima greièiau nekeièiant ëjimo tempo. Baigiant distancijà sekundës tikslumu yra fiksuojamas ëjimo laikas ir tuoj 
pat, iš karto po finišo yra suskaièiuojamas širdies susitraukimø daþnis (pulsas) ir uþrašomas testavimo kortelëje. 

Atsiþvelgiant á ëjimo laikà, ŠSD, KMI, amþiø ir lytá, pajëgumo indeksas yra apskaièiuojamas pagal tokias formu-
les:

Vyrø:
420 – (min. x 11,6 + sek. x 0,20 + ŠSD x 0,56 + KMI x 2,6) – amþius x 0,2
Moterø:
304 – (min. x 8,5 + sek. x 0,14 + ŠSD x 0,32 + KMI x 1,1) – amþius x 0,4
min. – ëjimo laikas (min.), 
sek. – ëjimo laikas (sek.),
ŠSD – širdies susitraukimø daþnis per minutæ baigus testà, 
KMI – kûno masës indeksas (kg /m2),
amþius – metai.
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MDS apskaièiavimo formulës:
Vyrø:
184,9 – 4,65 x laikas – 0,22 x ŠSD – 0,26 x amþius – 1,05 x KMI
Moterø:
116,2 – 2,98 x laikas – 0,11 x ŠSD – 0,14 x amþius – 0,39 x KMI
laikas – ëjimo laikas (min.), pvz., 15 min. 30 sek. = 15,50 min., 
ŠSD – širdies susitraukimø daþnis per minutæ baigus testà,
KMI – kûno masës indeksas (kg/m2),
amþius – metai.

Testo rezultatas. Atsiþvelgiant á amþiø ir lytá, asmens pajëgumo pagal apskaièiuotà indeksà klasifikacija yra tokia:

Fizinio parengtumo indeksas Fizinio parengtumo lygis
< 70 Labai blogas

70–89 Blogas
90–110 Vidutinis

111–130 Geras
> 130 Labai geras

11(C) TESTAS. BËGIMAS ARBA ËJIMAS 2 km – MOTERIMS IR 3 km – VYRAMS
(Aerobinei ištvermei ávertinti)

Testo aprašymas.
Testuojamasis atsistoja á starto vietà. Po draugo, registruojanèio laikà, komandos „marš“ pradëti testavimà. Bëgimà 

(ëjimà) pradëti nuo starto linijos. Testavimà atliekant vienam dalyviui, laikmatá ájungti þengus pirmà þingsná uþ starto 
linijos. Išjungti já áveikus visà nuotolá – kertant finišo linijà. 

Nurodymai testo atlikëjui. Nuotolio áveikimo tempà pasirinkti atsiþvelgiant á pasirengimo lygá. Ëjimo ar bëgimo 
metu akcentuoti iškvëpimà. Nuotolá stengtis áveikti pastoviu tempu. Pajutus þymø nuovargá – lëtinti judëjimo tempà. 
Patartina registruoti pulso tvinksniø daþná prieš testà, iš karto po bei po keliø minuèiø. Stebëti pulso atsigavimo 
laikotarpá.

Testo rezultatas. Áveikto nuotolio laikas. Rezultatà apvalinti vienos sekundës tikslumu maþëjimo kryptimi. Pvz., 
17:40.

Gyventojø parengtumo lygá vertinti pagal modelines charakteristikas. Pasirenkami  keturi vertinimo lygiai:
- labai geras;
- geras;
- pakankamas;
- nepakankamas.
Darbo atlikëjai:
1. Doc. dr. Algirdas Muliarèikas – Mykolo Romerio universitetas 
 Specialaus fizinio rengimo katedros vedëjas
 Maironio g. 27, LT-44211 Kaunas-ACP
 Tel. +370 37 30 36 53, 30 36 52 (d.)
 Mob. tel. +370 615 71431
 el. paštas: a.muliarcikas@ltukf.lt
2. Doc. dr. Vida Volbekienë – Lietuvos kûno kultûros akademija
 Sporto pedagogikos ir psichologijos katedros vedëja
 Sporto g. 6, Kaunas
 el. paštas: vida.volbekienė@hotmail.com
3. Lektorius, visuomenës sveikatos magistras, doktorantas Laimonas Šiupšinskas – Kauno medicinos universitetas
 Kineziologijos ir sporto medicinos katedra
 M. Jankaus g. 2
 LT-50275, Kaunas
 Tel. +370 37 73 05 80 (d.)
 Mob. tel. +370 614 03733
 el. paštas: laimonas@kmu.lt
Konsultantas prof. Jonas Poderys – Lietuvos kûno kultûros akademijos Kineziologijos laboratorijos vedëjas.
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KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS

GENERALINIO DIREKTORIAUS

ÁSAKYMAS 
DËL PREMIJØ, SKIRIAMØ SPORTININKAMS IR JØ TRENERIAMS, GYDYTOJAMS, 

MASAÞUOTOJAMS IR MOKSLININKAMS, SKYRIMO IR MOKËJIMO TVARKOS 
APRAŠO PATVIRTINIMO

 
2006 m. rugpjûèio 19 d. Nr. V-427 

Vilnius 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimu ¥Dël sportininkø ir jø treneriø, gydytojø, masaþuotojø 
ir mokslininkø skatinimo´ (Þin., 2000, Nr. 69-2060; 2006, Nr. 61-2202), 

T v i r t i n u  Premijø, skiriamø sportininkams ir jø treneriams, gydytojams, masaþuotojams ir mokslininkams, 
skyrimo ir mokëjimo tvarkos aprašà (pridedama). 

GENERALINIS DIREKTORIUS ALGIRDAS RASLANAS 

     

        

        PATVIRTINTA
        Kûno kultûros ir sporto departamento 
        prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
        generalinio direktoriaus 2006 m. rugpjûèio 19 d. 
        ásakymu Nr. V-427 

 
PREMIJØ, SKIRIAMØ SPORTININKAMS IR JØ TRENERIAMS, GYDYTOJAMS, 

MASAÞUOTOJAMS IR MOKSLININKAMS, SKYRIMO IR MOKËJIMO TVARKOS 
APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Premijø, skiriamø sportininkams ir jø treneriams, gydytojams, masaþuotojams ir mokslininkams, skyrimo ir 
mokëjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie pasiekimus pateikimo tvarkà Kûno kultûros ir 
sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës (toliau – Departamentas), šios informacijos patikrinimo 
ir premijø išmokëjimo tvarkà.

2. Apraše naudojamos sàvokos: 
2.1. Sporto (šakos) federacija – savarankiška nevyriausybinë sporto organizacija, kuri rûpinasi sporto šakos plëtote 

šalyje;
2.2. sportininkas – bet kuris sportininkas, dalyvavæs varþybose ir uþëmæs tam tikrà vietà, kaip nurodyta premijø, 

skiriamø sportininkams ir jø treneriams, gydytojams, masaþuotojams ir mokslininkams dydþiuose, patvirtintuose 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2000 m. rugpjûèio 16 d. nutarimu Nr. 927 (Þin., 2000, Nr. 69-2060; 2006, Nr. 61-
2202) (toliau – Nutarimas).
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II. INFORMACIJOS PATEIKIMAS DEPARTAMENTUI 

3. Ávykus varþyboms, kurios nurodytos Nutarime, sporto (šakos) federacija pateikia Departamentui šià 
informacijà: 

3.1. pilnas varþybø pavadinimas;
3.2. varþybø vykdymo laikas ir vieta; 
3.3. rungtis (olimpinë ar ne);
3.4. kas kiek metø vykdomos varþybos;
3.5. sportininko, atstovavusio Lietuvai, vardas ir pavardë;
3.6. sportininko laimëta vieta varþybose;
3.7. sportininko parengimui talkinusiø treneriø, gydytojø, masaþuotojø ir mokslininkø vardai ir pavardës (ši in-

formacija turi bûti suderinta su sportininkà rengusios organizacijos vadovais). Jeigu gydytojas atliko masaþuotojo 
pareigas, apie tai taip pat paþymima.

4. Pateikdama šio Aprašo 3 punkte nurodytà informacijà, sporto (šakos) federacija kartu pateikia premijø pas-
kirstymo projektà, kuriame nurodo asmenø, gausianèiø premijas, banko sàskaitø rekvizitus.

5. Olimpiniø sporto šakø neolimpiniø individualiøjø ir komandiniø rungèiø ir neolimpiniø sporto šakø federacijos 
papildomai pateikia informacijà apie varþybose dalyvavusiø varþovø ir atstovaujamø valstybiø skaièiø. 

6. Pateikiant informacijà apie varþybas, kuriose dalyvavo neágalieji sportininkai, be informacijos, nurodytos šio 
Aprašo 3 punkte, nurodoma informacija apie dalyvavusiø sporto varþybose varþovø skaièiø (áskaitant tuos, kurie 
dalyvavo atrankoje), taip pat apie tarptautiniø neágaliøjø sporto organizacijø keliamus apribojimus komandø ar 
dalyviø skaièiui. 

7. Kartu su informacija, nurodyta Aprašo 5 ir 6 punktuose, sporto (šakø) federacijos pateikia sporto varþybø, 
kuriose dalyvavo sportininkas, visø pakopø protokolus.

III. INFORMACIJOS PATIKRINIMAS IR PREMIJØ MOKËJIMAS

8. Gavus 4 punkte nurodytà premijø paskirstymo projektà, Departamento tarnautojas, kuriam pavesta koordinuoti 
premijø apskaièiavimo teisingumà, já patikrina. Jeigu pateiktame projekte netiksliai nurodyti premijø dydþiai, De-
partamentas informuoja apie tai raštu sporto (šakos) federacijà ir nurodo, kokio dydþio premijos bus mokamos. 

9. Departamentas perveda premijas á šio Aprašo 4 punkte nurodytas sàskaitas. 
10. Jeigu patikrinus visà pateiktà informacijà paaiškëja, kad premijø negalima mokëti, Departamentas apie tai 

raštu informuoja sporto (šakos) federacijà per 5 dienas ir nurodo prieþastis, kodël premijos nemokamos (pvz.: uþ 
rezultatus, pasiektus neakivaizdinëse, technikos sporto šakø modeliø varþybose, premijos skiriamos tik sportininkams 
ir pan.).

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Sporto (šakos) federacijos ir Departamento sutarimu premijos gali bûti áteikiamos šventinëje aplinkoje. 
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KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS

GENERALINIO DIREKTORIAUS

ÁSAKYMAS 
DËL KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS 

RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2006 M. SAUSIO 5 D. 
ÁSAKYMO NR. V-4 „DËL KÛNO KULTÛROS IR SPORTO BIUDÞETINIØ ÁSTAIGØ 
IR ORGANIZACIJØ DARBUOTOJØ DARBO APMOKËJIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
 

2006 m. rugpjûèio 29 d. Nr.V-442
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 ¥Dël biudþetiniø ástaigø 
ir organizacijø darbuotojø darbo apmokëjimo tvarkos tobulinimo´ (Þin., 2006, Nr. 66-2439, Nr. 73-2787),

1. I š d ë s t a u  Kûno kultûros ir sporto departamento generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. ásakymo Nr. V-4 
1.1. 1 priedà nauja redakcija (pridedama);
1.2. 2 priedà nauja redakcija (pridedama);
1.3. 3 priedà nauja redakcija (pridedama).    
2. N u s t a t a u, kad šis ásakymas ásigalioja nuo 2006 m. rugsëjo 1 d. 

L.e. generalinio direktoriaus pareigas
Generalinio direktoriaus pavaduotojas     Ritas Vaiginas  

SUDERINTA     SUDERINTA
Lietuvos Respublikos socialinës apsaugos ir  Lietuvos Respublikos 
darbo ministerijos     finansø ministerijos  
2006-08-19 raštu Nr. (7.10-53)-SD-5831   2006-08-17 raštu Nr. ((2.34-02)-5K-0621017)-6K-0608296

   

        Kûno kultûros ir sporto departamento 
        prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
        generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d.
        ásakymo Nr. V-4 
        (Kûno kultûros ir sporto departamento 
        prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
        generalinio direktoriaus 2006 m. rugpjûèio 29 d. 
        ásakymo Nr. V- 442 redakcija)
        1 priedas 

 
SPORTO MOKYMO ÁSTAIGØ VADOVØ, JØ PAVADUOTOJØ IR PADALINIØ VADOVØ,

TURINÈIØ PEDAGOGINÁ IŠSILAVINIMÀ, TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

(bazinës mënesinës algos dydþiais)
Pareigybës pavadinimas Koeficientas pagal ástaigø kategorijas

Treèioji Antroji Pirmoji Lietuvos olimpinis sporto 
centras

Ástaigø ir organizacijø  vadovai 7,95–18,24 19,6–22,8 23,94–27,0 30,1
Ástaigø ir organizacijø vadovø pavaduotojai
(išskyrus ûkio ir bendriems klausimams) 7,55–16,4 17,8–20,8 21,47–23,52 21,47–23,52
Skyriø ir kitø padaliniø vadovai 6,95–13,57 13,8–15,34 16,0–19,6 23,1
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PASTABOS: 1. Kvalifikaciniø kategorijø suteikimo ástaigoms tvarkà nustato Kûno kultûros ir sporto departamentas 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës (toliau – Departamentas). 

2. Kitø specialistø, išskyrus treneriø-sporto mokytojø, tarnybiniai atlyginimai nepriklausomai nuo ástaigos kate-
gorijos nustatomi pagal šiuos koeficientus (bazinës mënesinës algos dydþiais):  

2.1. ágijusiø aukštàjá universitetiná arba neuniversitetiná išsilavinimà (baigæ kolegijas): 5,65–14,3; 
2.2. ágijusiø aukštesnájá išsilavinimà ar specialøjá vidurinájá, ágytà iki 1995 metø: 5,5–11,3.    
3. Vyriausiøjø buhalteriø tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–20 procentø maþesni uþ ástaigø ar organizacijø 

vadovø tarnybinius atlyginimus, bet jie neturi viršyti 18 bazinës mënesinës algos dydþiø (18 BMA). Vyresniøjø buhal-
teriø, atliekanèiø vyriausiojo buhalterio funkcijas (kai yra tik vienas apskaitos darbuotojas), tarnybiniai atlyginimai 
nustatomi kaip vyriausiøjø buhalteriø.

4. Skyriø, kitø padaliniø vadovø pavaduotojø tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentø maþesni negu 
vadovø.

   

        
        Kûno kultûros ir sporto departamento 
        prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
        generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. 
        ásakymo Nr. V-4 
        (Kûno kultûros ir sporto departamento 
        prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
        generalinio direktoriaus 2006 m. rugpjûèio 29 d. 
        ásakymo Nr. V- 442 redakcija)
        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 Specialisto išsilavinimas Koeficientas pagal turimà pedagoginio darbo staþà

iki 4 metø nuo 4 iki 10 
metø

nuo 10 iki 15 
metø 

nuo 15 ir dau-
giau

Treneris-sporto 
mokytojas

Ágijæ aukštàjá universitetiná
išsilavinimà 

6,35–9,15 9,45–10,72 9,83–11,0 10,22–11,29

Treneris-sporto 
mokytojas

Ágijæ aukštàjá neuniversi-
tetiná išsilavinimà (baigæ 
kolegijas)

6,3–8,44 7,88–8,52 8,0–8,57 8,19–10,39

Treneris-sporto 
mokytojas

Ágijæ aukštesnájá išsilavini-
mà ar specialøjá viduriná, 
ágytà iki 1995 metø

6,15–6,45 6,2–6,8 6,5–6,8  6,6–6,99

PASTABOS: 1. Treneriø-sporto mokytojø, baigusiø specialiøjø aukštøjø mokyklø tris kursus, mënesinis tarifinis 
atlygis prilyginamas ágijusiø aukštàjá neuniversitetiná išsilavinimà (baigusiø kolegijas).

2. Treneriams-sporto mokytojams, baigusiems bet kurá kità, nei nurodyta 1 pastaboje, aukštàjá mokslà ir Depar-
tamento nustatyta tvarka ágijusiems licencijà, mënesinis tarifinis atlygis prilyginamas ágijusiø aukštàjá universitetiná 
išsilavinimà.

3. Treneriams-sporto mokytojams, turintiems viduriná išsilavinimà ir Departamento nustatyta tvarka ágijusiems li-
cencijà, mënesinis tarifinis atlygis prilyginamas ágijusiø aukštesnájá išsilavinimà ar specialøjá viduriná iki 1995 metø. 

4. Trenerio-sporto mokytojo darbo laikas negali bûti ilgesnis nei 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 meistriškumo sportininkus, kuriø treniravimui reikia dideliø darbo krûviø, miesto ar 
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rajono savivaldybës sporto padalinio vadovas gali tokiam treneriui-sporto mokytojui nustatyti ilgesná darbo laikà, 
kuris neviršytø 36 valandø per savaitæ. 

5. Á trenerio-sporto mokytojo darbo laikà áskaitomas ir jo dalyvavimas planinëse sporto varþybose (oficialus var-
þybø laikas) su savo auklëjamais sportininkais (komanda). 

6. Trenerio-sporto mokytojo tarifikuojamø mokiniø grupiø sàrašai perþiûrimi ir koreguojamas darbo laikas, jeigu 
jo treniruojamas sportininkas išvyksta 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 4,71
Nacionalinis sporto treneris 3,70
Lietuvos sporto treneris 2,60

PASTABA. Kvalifikaciniø kategorijø suteikimo tvarkà nustato Departamentas. 

3. Treneriø-sporto mokytojø mënesiniø tarifiniø atlygiø priedø koeficientai uþ sportininkø kieká 
olimpinëse ir nacionalinëse rinktinëse

Prioritetiniø olimpiniø sporto šakø: baidariø ir kanojø irklavimo, bokso, buriavimo, dviraèiø sporto, dziudo im-
tyniø, futbolo, graikø-romënø imtyniø (vyrø), irklavimo, krepšinio, laisvøjø imtyniø, lengvosios atletikos, rankinio, 
plaukimo, stalo teniso, sunkiosios atletikos, šaudymo, šiuolaikinës penkiakovës, tinklinio, þirgø sporto, þolës riedulio 
(moterø) treneriams-sporto mokytojams, dirbantiems su atitinkamo meistriškumo sportininkais, nustatomi tokie 
mënesiniø tarifiniø atlygiø priedai: 

 (bazinës mënesinës algos dydþiais)
Sportininkø meistriškumo lygis Sportininkø 

skaièius
Priemokos dydis koeficientais

Olimpinës rinktinës kandidatas 2 ir daugiau 2,6
1 1,8

Olimpinës pamainos rinktinës kandidatas 2 ir daugiau 1,4
1 1,0

Nacionalinës rinktinës kandidatas (suaugusiøjø) 2 ir daugiau 0,8
1 0,65

Jaunimo rinktinës kandidatas 2 ir daugiau 0,6
1 0,45

Jauniø rinktinës kandidatas 2 ir daugiau 0,5
1 0,25

 
PASTABOS: 1. Šioje dalyje nurodytø priedø suma prie mënesiniø tarifiniø atlygiø treneriui-sporto mokytojui nuo 
2006 m. rugsëjo 1 d. negali viršyti 3,4 koeficiento. 

2. Olimpinës rinktinës, olimpinës pamainos rinktiniø sàrašus tvirtina Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir 
Departamentas.  

3. Nacionalinës, jaunimo ir jauniø rinktiniø sàrašus 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 
        (Kûno kultûros ir sporto departamento 
        prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
        generalinio direktoriaus 2006 m. rugpjûèio 29 d.
        ásakymo Nr. V- 442 redakcija)
        3 priedas 

Biudþetiniø kûno kultûros ir sporto ástaigø ir organizacijø vadovø, pavaduotojø, skyriø padaliniø 
vadovø, specialistø (išskyrus nurodytus šio ásakymo 1 priede), tarnautojø ir darbininkø 

tarnybiniai atlyginimai

 (bazinës mënesinës algos dydþiais)
Pareigybës pavadinimas Kitø darbuotojø koeficientai
Ástaigø vadovai 5,22–13,3
Ástaigø vadovø pavaduotojai ûkio ir bendriesiems klausimams 5,22–11,9
Skyriø (sektoriø, kitø padaliniø) padaliniø vadovai 5,22–10,8
Specialistai, ágijæ aukštàjá universitetiná išsilavinimà 5,22–9,5
Specialistai, ágijæ aukštàjá neuniversitetiná išsilavinimà  (baigæ kolegijas) 5,22–8,75
Specialistai su aukštesniuoju mokslu 5,22–8,0
Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus 5,22–7,5
Darbininkai 5,22–5,5

PASTABOS: 1. Vyriausiøjø buhalteriø tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–20 procentø maþesni uþ ástaigø ar 
organizacijø vadovø tarnybinius atlyginimus, bet jie neturi viršyti 18 bazinës mënesinës algos dydþiø (18 BMA). Vy-
resniøjø buhalteriø, vykdanèiø vyriausiojo buhalterio funkcijas (kai yra tik vienas apskaitos darbuotojas), tarnybiniai 
atlyginimai nustatomi kaip vyriausiøjø buhalteriø. 

2. Skyriø, kitø padaliniø vadovø pavaduotojø tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentø maþesni negu 
vadovø.

3. Specialistams nustatyta tvarka gali bûti suteikiamos šios kategorijos: vyriausiasis (aukšèiausios kategorijos) 
specialistas, vyresnysis (vadovaujantysis) specialistas, specialistas.

4. Specialistams, išskyrus pedagogus, neturintiems aukštesniojo išsilavinimo, tarnybinis atlyginimas nustatomas 
5,22–7,5 bazinës mënesinës algos.

5. Kûno kultûros ir sporto ástaigø koncertmeisteriams ir akompaniatoriams tarnybiniai atlyginimai nustatomi uþ 
24 valandas per savaitæ. 

6. Pareigybiø, kuriø darbas pagal pareigybes laikomas pedagoginiu, yra nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministerijos. 

Biudþetiniø ástaigø ir organizacijø darbininkø valandiniai tarifiniai atlygiai

 (koeficientai bazinio valandinio atlygio dydþiais)
Kategorijos I II III IV V VI
Darbininkai 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 KVALIFIKACINIØ KATEGORIJØ SUTEIKIMO SPORTO MOKYMO ÁSTAIGOMS 

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2006 m. rugsëjo 27 d. Nr.V-503
Vilnius

Vadovaudamasis Kûno kultûros ir sporto biudþetiniø ástaigø ir organizacijø darbuotojø darbo apmokëjimo tvarkos 
aprašu, patvirtintu Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2006 m. sausio 5 d. 
generalinio direktoriaus ásakymu Nr. V-4 (Þin., 2006, Nr. 5-185, Nr. 93-3674),

1. T v i r t i n u  Kvalifikaciniø kategorijø suteikimo sporto mokymo ástaigoms tvarkos aprašà (pridedama).
2. P a v e d u  Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës Sporto strategijos 

skyriui rengti kvalifikaciniø kategorijø suteikimo sporto mokymo ástaigoms ásakymus.

GENERALINIS DIREKTORIUS ALGIRDAS RASLANAS 
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        PATVIRTINTA
        Kûno kultûros ir sporto departamento 
        prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
        generalinio direktoriaus 2006 m. rugsëjo 27 d. 
        ásakymu Nr. V-503

KVALIFIKACINIØ KATEGORIJØ SUTEIKIMO SPORTO MOKYMO ÁSTAIGOMS 
TVARKOS APRAŠAS

1. Kvalifikaciniø kategorijø suteikimo sporto mokymo ástaigoms aprašas nustato reikalavimus, kuriais vadovau-
jantis sporto mokymo ástaigoms suteikiamos kvalifikacinës kategorijos (toliau – kategorijos), taip pat kategorijø 
suteikimo tvarkà.

2. Sporto mokymo ástaiga – tai sporto mokykla, sporto centras, specializuota vienos ar keliø sporto šakø nefor-
malaus ar (ir) papildomo ugdymo ástaiga, rengianti tam tikros kvalifikacijos sportininkus, taip pat atliekanti kitas 
steigëjø jiems priskirtas funkcijas.

3. Yra trys sporto mokymo ástaigø kategorijos: pirmoji, antroji ir treèioji.
4. Kategorijas suteikia Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës (toliau 

– Departamentas) generalinis direktorius.
5. Sporto mokymo ástaigos steigëjas raštu pateikia informacijà Departamentui apie sporto mokymo ástaigoje 

esanèiø mokomøjø grupiø skaièiø.
6. Departamentas, gavæs informacijà, per 10 dienø jà išanalizuoja ir patikrina.
7. Departamento generalinio direktoriaus ásakymas, kuriuo suteikiama kategorija sporto mokymo ástaigai, 

išsiunèiamas sporto mokymo ástaigos steigëjui.
8. Suteikta kategorija galioja vienerius metus.
9. Pasikeitus nors vienam reikalavimui, pagal kurá sporto mokymo ástaigai gali bûti suteikiama þemesnë ar aukštesnë 

kategorija, sporto mokymo ástaigos steigëjas apie tai privalo raštu informuoti Departamentà.

         Kvalifikaciniø kategorijø
         suteikimo sporto mokymo
         ástaigoms tvarkos aprašo
         priedas

KVALIFIKACINIØ KATEGORIJØ SUTEIKIMO REIKALAVIMAI 
SPORTO MOKYMO ÁSTAIGOMS

Kategorija Mokomøjø grupiø skaièius sporto mokymo ástaigoje
Pirmoji Daugiau kaip 30
Antroji 20–29
Treèioji Iki 20
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KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS

GENERALINIO DIREKTORIAUS

ÁSAKYMAS 
DËL KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS 

RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS GENERALINIO DIREKTORIAUS 
2006 M. SAUSIO 5 D. ÁSAKYMO NR. V-4 „DËL KÛNO KULTÛROS IR SPORTO 

BIUDÞETINIØ ÁSTAIGØ IR ORGANIZACIJØ DARBUOTOJØ DARBO APMOKËJIMO 
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2006 m. spalio 27 d. Nr.V-556
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 ¥Dël biudþetiniø ástaigø 
ir organizacijø darbuotojø darbo apmokëjimo tvarkos tobulinimo´ (Þin., 2006, Nr. 66-2439, Nr. 73-2787)

I š d ë s t a u  Kûno kultûros ir sporto departamento generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. ásakymo Nr. 
V-4 ¥Dël Kûno kultûros ir sporto biudþetiniø ástaigø ir organizacijø darbuotojø darbo apmokëjimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo´

1. 1 priedà nauja redakcija (pridedama);
2. 2 priedo 4 pastabà taip:
¥4. Trenerio-sporto mokytojo tarifiniai atlygiai nustatomi uþ 18 valandø per savaitæ (1 valanda prilyginama 1 aka-

deminei valandai (45 min.)). Jeigu sporto mokymo ástaigoje trûksta treneriø-sporto mokytojø arba treneris-sporto 
mokytojas ugdo didelio meistriškumo sportininkus, kuriø treniravimui reikia dideliø darbo krûviø, miesto ar rajono 
savivaldybës sporto padalinio vadovas gali tokiam treneriui-sporto mokytojui nustatyti ilgesná darbo laikà, kuris 
neviršytø 36 valandø per savaitæ.´

3. 3 priedà nauja redakcija (pridedama).

GENERALINIS DIREKTORIUS ALGIRDAS RASLANAS 

SUDERINTA       SUDERINTA
Lietuvos Respublikos socialinës apsaugos    Lietuvos Respublikos finansø
ir darbo ministerijos 2006-10-18 raštu    ministerijos 2006-10-13 raštu
Nr. (7.10-53)-SD-7572      Nr. ((2.34-02)-5K-0626791)-6K-0610124
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Kûno kultûros ir sporto departamento  
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës  
generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. 
ásakymo Nr. V-4 
(Kûno kultûros ir sporto departamento  
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
generalinio direktoriaus 2006 m. 
spalio 27 d. ásakymo Nr. V-556 redakcija)
1 priedas

 
SPORTO MOKYMO ÁSTAIGØ VADOVØ, JØ PAVADUOTOJØ IR PADALINIØ VADOVØ, TURINÈIØ PEDA-

GOGINÁ IŠSILAVINIMÀ, TARNYBINIAI ATLYGINIMAI
                                

                              (bazinës mënesinës algos dydþiais)
Pareigybës pavadinimas Koeficientas pagal ástaigø kategorijas

Treèioji Antroji Pirmoji Lietuvos olimpinis 
sporto centras

Ástaigø ir organizacijø  vadovai 7,95–18,24 19,6–22,8 23,94–27,0 30,1

Ástaigø ir organizacijø vadovø pavaduotojai
(išskyrus ûkio ir bendriems klausimams)

7,55–16,4 17,8–20,8 21,47–23,52 26,7

Skyriø ir kitø padaliniø vadovai 6,95–13,57 13,8–15,34 16,0–19,6 23,1
 
PASTABOS: 1. Kvalifikaciniø kategorijø suteikimo ástaigoms tvarkà nustato Kûno kultûros ir sporto departamentas 

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës (toliau – Departamentas). 
 2. Kitø specialistø pedagogø, išskyrus treneriø-sporto mokytojø, tarnybiniai atlyginimai nepriklausomai nuo 

ástaigos kategorijos nustatomi pagal šiuos koeficientus (bazinës mënesinës algos dydþiais):  
2.1. ágijusiø aukštàjá universitetiná išsilavinimà: 6,35–19,4;
2.2. ágijusiø aukštàjá neuniversitetiná išsilavinimà (baigæ kolegijas): 6,3–18,5;
2.3. ágijusiø aukštesnájá išsilavinimà ar specialøjá vidurinájá, ágytà iki 1995 metø: 6,15–15,1.
3. Skyriø, kitø padaliniø vadovø pavaduotojø tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentø maþesni negu skyriø, 

kitø padaliniø vadovø.
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Kûno kultûros ir sporto departamento  
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. 
ásakymo Nr. V-4 
(Kûno kultûros ir sporto departamento 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
generalinio direktoriaus 2006 m. spalio 27 d. 
ásakymo Nr. V-556 redakcija)
3 priedas

Biudþetiniø kûno kultûros ir sporto ástaigø ir organizacijø vadovø, pavaduotojø, skyriø padaliniø vadovø, 
specialistø (išskyrus nurodytus šio ásakymo 1 priede), tarnautojø ir darbininkø tarnybiniai atlyginimai

(bazinës mënesinës algos dydþiais)
Pareigybës pavadinimas Kitø darbuotojø koeficientai
Ástaigø vadovai 5,22–16
Ástaigø vadovø pavaduotojai 5,22–14,3
Ástaigø vadovø pavaduotojai ûkio ir bendriesiems klausimams 5,22–16
Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito tarnybø vadovai 5,22–18 
Skyriø (sektoriø, kitø padaliniø) padaliniø vadovai 5,22–13
Specialistai, ágijæ aukštàjá universitetiná išsilavinimà 5,22–11,4
Specialistai, ágijæ aukštàjá neuniversitetiná išsilavinimà  (baigæ kolegijas) 5,22–10,5
Specialistai, ágijæ aukštesnájá išsilavinimà ar specialøjá viduriná, ágytà iki 1995 metø 5,22–9,6
Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus 5,22–9
Darbininkai 5,22–6,6

PASTABOS: 1. Vyresniøjø buhalteriø, atliekanèiø  vyriausiojo buhalterio funkcijas (kai yra tik vienas apskaitos  
darbuotojas), taip  pat  esant vienam vidaus audito  specialistui   tarnybiniai atlyginimai  nustatomi  kaip  vyriausiøjø 
buhalteriø  arba   kaip vidaus audito tarnybos vadovo.

2. Skyriø, kitø padaliniø vadovø pavaduotojø tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentø maþesni negu skyriø, 
kitø padaliniø vadovø. 

3. Specialistams nustatyta tvarka gali bûti suteikiamos šios kategorijos: vyriausiasis (aukšèiausios kategorijos) 
specialistas, vyresnysis (vadovaujantysis) specialistas, specialistas.

4. Kûno kultûros ir sporto ástaigø plaukimo instruktoriams, judesio korekcijos pedagogams, meninio ugdymo pe-
dagogams, koncertmeisteriams ir akompaniatoriams tarnybiniai atlyginimai nustatomi uþ 24 valandas per savaitæ. 

5. Pareigybiø, kuriø darbas pagal pareigybes laikomas pedagoginiu, yra nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministerijos. 

Biudþetiniø ástaigø ir organizacijø darbininkø valandiniai tarifiniai atlygiai

(koeficientai bazinio valandinio atlygio dydþiais)
Kategorijos I II III IV V VI
Darbininkai 5,37 5,55 5,73 6 7,5 8,4

PASTABA. Aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, vietoj tarifiniø atlygiø galima 
nustatyti tarnybiná atlyginimà – iki 8,8 koeficiento, kurio pagrindu imama bazinë mënesinë alga.
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KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS

GENERALINIO DIREKTORIAUS

ÁSAKYMAS 
DËL BRIGADINIO DARBO METODO TAIKYMO SPORTO MOKYMO 

ÁSTAIGOSE

2006 m. lapkrièio  14  d. Nr. V- 589
Vilnius

Siekdamas, kad sporto mokymo ástaigose bûtø tinkamai rengiama olimpinë pamaina, sporto šakø mokomosiose 
grupëse bûtø panaudota ir paskleista treneriø ágyta  patirtis, teorinës ir praktinës þinios, plaèiau propaguojamas  
brigadinio darbo metodas, sudarytos sàlygos šiam darbo metodui ásitvirtinti mokomajame procese, 

1. T v i r t i n u  Brigadinio  darbo  metodo taikymo sporto mokymo ástaigose tvarkos aprašà (pridedama).
2.  P a v e d u  Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës Sporto strategijos 

skyriui  pateikti informacijà visoms sporto organizacijoms Lietuvoje.       
3.  V y r i a u s i a j a i  kategorijø suteikimo komisijai išanalizuoti treneriø, dirbanèiø brigadiniu metodu, pateiktø 

dokumentø pagrástumà ir teikti  kvalifikacines kategorijas treneriams.   

GENERALINIS DIREKTORIUS ALGIRDAS RASLANAS 

     

        PATVIRTINTA
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        Kûno kultûros ir sporto departamento  
        prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës                           
        generalinio direktoriaus 2006 m. lapkrièio  14  d.  
        ásakymu Nr. V- 589

               BRIGADINIO DARBO METODO TAIKYMO SPORTO MOKYMO 
ÁSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS 

1. Brigadinio darbo tvarkos aprašas nustato reikalavimus, kuriais vadovaujantis treneriams sudaromos sàlygos 
dirbti brigadiniu metodu ir ágyti trenerio kvalifikacinæ kategorijà. 

2. Lietuvos nusipelniusio trenerio kategorijos ágyjamos išdirbus brigadiniu darbo metodu ketverius metus, 
nacionalinio sporto trenerio kategorijos – išdirbus trejus metus ir  Lietuvos  sporto trenerio kategorijos – išdirbus 
dvejus metus.   

3. Sporto mokymo ástaigos administracijos ir atskirø treneriø iniciatyva sudaromos tik olimpiniø sporto šakø 
treneriø brigados.

4. Brigadai vadovauti skiriamas aukšèiausià kvalifikacijà ir didþiausià darbo patirtá turintis treneris. Brigados 
vadovas ágyja teisæ á aukšèiausià pasiektà kategorijà. Þemesnë kategorija teikiama kitam brigados nariui.

5. Nariø skaièius, atsiþvelgiant á specializacijà, – 2 treneriai.   
6. Brigados tvirtinamos steigëjo sudarytoje tarifikacinëje komisijoje, áteisinamos darbovietës vadovo ásakymu ir 

pateikiamos Kûno kultûros ir sporto departamentui kartu su statistinëmis ataskaitomis.  
7. Kiekvienas brigados narys tiesiogiai atlieka mokomàjá sporto darbà, numatytà tarifikuojant specializuotoje 

mokomojoje grupëje. Darbas pradinio rengimo grupëse nelaikomas brigadiniu.      
8. Kiekvienas brigados narys vykdo atlikto darbo apskaità, darbo valandos nurodomos treniruoèiø 

tvarkaraštyje. 
9. Mokomojo darbo planavimas, pedagogino darbo krûvis ir kitos sàlygos numatomos darbo sutartyje ir tvirtinamos 

ástaigos vadovo. Brigados nariams numatomas konkretus darbas konkreèioje tarifikuojamoje mokomojoje grupëje, 
neviršijant mokomosios grupës valandø limito. 

10. Mokomojo darbo krûvis  ir moksleiviai negali bûti dubliuojami kito brigados nario sàskaita. Krûvis kiekvienam  
tarifikuojamas  vadovaujantis Bendraisiais sporto mokymo ástaigø nuostatais (priedu) ir kiekvieno trenerio darbo re-
zultatais. Mokomosios grupës valandos gali bûti dalijamos arba tarifikuojamas valandø likutis, neviršijant programiniø 
valandø skaièiaus. Brigados nariui mokomojoje grupëje neišdirbus 6 val./ sav., brigadinis darbas neáskaitomas. Brigada 
finansinës galios neturës, jei nebus treneriø parašø ir sutartiniø ásipareigojimø.        

11. Sporto mokymo ástaigos vadovybë brigadinio darbo grupei gali paskirti bandomàjá laikotarpá – nuo 6 mënesiø 
iki  2 metø ir spræsti apie jos egzistavimo perspektyvà. 
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LIETUVOS SPORTO ENCIKLOPEDIJA

Lietuvos sporto organizacijoms, 
kûno kultûros ir sporto specialistams ir visiems, 
kam svarbus sporto paveldas

DËL LIETUVOS SPORTO ENCIKLOPEDIJOS
Ágyvendinant IV Lietuvos sporto kongrese patvirtintà Lietuvos Respublikos kûno kultûros ir sporto strategijà 

2005–2015 metams, atnaujintas Lietuvos sporto enciklopedijos (LSE) rengimas. Tai ypatingos svarbos Lietuvos 
sporto paveldo áamþinimo projektas.

Departamentas patvirtino Lietuvos sporto enciklopedijos Mokslinæ redakcinæ tarybà, vadovaujamà prof. habil. 
dr. Povilo Karoblio. Vyriausiuoju redaktoriumi paskirtas prof. habil. dr. Stanislovas Stonkus. Leidybos  ir kitus  
organizacinius klausimus sprendþia Lietuvos sporto informacijos centro direktoriaus Zigmanto Motiekaièio 
vadovaujama Darbo grupë. Leidëjo funkcijos perduotos VšÁ Lietuvos sporto informacijos centrui, kuriame LSE 
redakcija jau veikia kaip struktûrinis padalinys. Projektà finansuoja Lietuvos kultûros ir sporto rëmimo fondas. 
Visais Enciklopedijos rengimo klausimais metodinæ ir kitokià dalykinæ pagalbà teikia Mokslo ir enciklopedijø 
leidybos institutas.

LSE Mokslinë redakcinë taryba patvirtino Enciklopedijos struktûrà ir  vardyno sudarymo kriterijus. Bus išleisti 
trys LSE tomai, kuriø pirmasis turëtø pasirodyti 2007 m. pabaigoje. 2001 m. parengtà LSE I tomo rankrašèio 
projektà bûtina atnaujinti ir papildyti. Tai kruopštus ir sudëtingas darbas, kuriam reikalinga sporto visuomenës 
pagalba. Enciklopedijos redakcija ir Darbo grupë šiomis dienomis kreipsis á  sporto organizacijas, specialistus 
ir visus, kas galëtø prisidëti prie šio svarbaus darbo – anksèiau rengtø straipsniø atnaujinimo pagal dabartinius 
reikalavimus ir naujø straipsniø parengimo. Kvieèiame visus, kam svarbus Lietuvos sporto laimëjimø áamþinimas, 
konkreèiais darbais prisidëti prie šio projekto sëkmingo ágyvendinimo.

GENERALINIS DIREKTORIUS ALGIRDAS RASLANAS 

LIETUVOS SPORTO ENCIKLOPEDIJOS
MOKSLINË REDAKCINË TARYBA

Pirmininkas prof. habil. dr. Povilas KAROBLIS – Lietuvos olimpinës  akademijos prezidentas, 
   Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius

Pavaduotojai: prof. habil. dr. Kæstas MIŠKINIS – Lietuvos  sporto mokslo tarybos pirmininkas
Zigmantas MOTIEKAITIS – VšÁ Lietuvos sporto informacijos centro direktorius,

   LSE darbo grupës vadovas
Antanas RAÈIS – Mokslo ir enciklopedijø leidybos instituto direktoriaus 

   pavaduotojas
Nariai:                         Valentinas PAKETÛRAS – Lietuvos sporto federacijø sàjungos generalinis sekretorius

Kæstutis PETRAITIS – Šiauliø miesto savivaldybës administracijos Kûno kultûros ir 
   sporto skyriaus vedëjas, Lietuvos savivaldybiø kûno kultûros
   ir sporto padaliniø vadovø asociacijos pirmininkas                                       

Dr. Artûras POVILIÛNAS – Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas 
Prof. habil. dr. Algirdas RASLANAS – Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos 

   Respublikos Vyriausybës generalinis direktorius
Prof. dr. Arvydas STASIULIS – Lietuvos  kûno kultûros akademijos  

   prorektorius mokslo reikalams
Prof. habil. dr. Stanislovas STONKUS – Lietuvos kûno kultûros akademijos profesorius

Prof. habil. dr. Povilas  TAMOŠAUSKAS – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kûno kultûros 
   katedros vedëjas, universiteto Humanitarinio instituto direktorius

Doc. Jonas ÞILINSKAS – Lietuvos olimpinë akademija
Atsakingasis sekretorius Edgaras ABUŠOVAS – VšÁ Lietuvos sporto informacijos centro vyresnysis specialistas
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      PATVIRTINTA 
      Lietuvos sporto enciklopedijos Mokslinës redakcinës
      tarybos 2006 m. spalio 12 d. posëdyje, protokolas Nr. LSE-2

LIETUVOS SPORTO ENCIKLOPEDIJOS
STRUKTÛRA IR VARDYNO SUDARYMO KRITERIJAI 

I. BIOGRAFINIØ STRAIPSNIØ ATRANKOS KRITERIJAI

1. Sportininkams
Eil. 
Nr.

Kriterijai Pastabos Nuotrauka

1. Olimpiniø þaidyniø èempionai ir prizininkai 
(1–8 vietø laimëtojai)

- 1–3
vietø laimëtojø

2. Dvejø ir daugiau olimpiniø þaidyniø dalyviai Bent vienose olimpinëse 
þaidynëse uþëmæ 9–12 vietas

-

3. Parolimpiniø ir kurèiøjø  olimpiniø þaidyniø 
(Deflimp) èempionai ir Europos èempionai

- Dedama

4. Pasaulio, Europos èempionai 
ir prizininkai (1–3 vietos)

Jei èempionate dalyvavo 
ne maþiau kaip 12 valstybiø 

komandos

Èempionø

5 Pasaulio, Europos jaunimo èempionai (olimpi-
niø sporto šakø)

Jei èempionate dalyvavo 
ne maþiau kaip 12 valstybiø 

komandos

Pasaulio èempionø

6. Olimpiniø þaidyniø, pasaulio, Europos ir SSRS 
rekordininkai 

- Olimpiniø þaidyniø, 
pasaulio ir Europos 

rekordininkø
7. Lietuvos olimpiniø sporto šakø ir rungèiø 

rekordininkai
Jei rekordas išsilaikë ne 

maþiau kaip 5 metus
-

8 SSRS èempionatø, spartakiadø nugalëtojai ir 
prizininkai (1–3 vietos)

- -

9. Universiadø nugalëtojai ir prizininkai (1–3 
vietos)

Jei dalyvavo ne maþiau kaip 
12 valstybiø

-

10. Didmeistriai (šachmatø, šaškiø) ir nusipelnæ 
sporto meistrai

- Dedama

11. Lietuvos olimpiniø sporto šakø ir rungèiø èem-
pionai (ne maþiau kaip 10 kartø)

- -

Teikia: sporto šakø federacijos, sàjungos ir asociacijos, miestø ir rajonø savivaldybiø administracijø kûno kultûros ir 
sporto padaliniai.

2. Kûno kultûros ir sporto darbuotojams
2.1. Treneriams

Eil. 
Nr.

Kriterijai Pastabos Nuotrauka

1. Parengæ sportininkus, kurie atitinka 1 lentelës 1 
–11 punktø reikalavimus

Treniravæ sportininkus 
ne maþiau kaip 2 metus 

ir uþtikrinæ rezultatø 
gerëjimà

Dedama, jeigu
yra ir sportininko nuotrauka

2. Pirmieji sportininkø treneriai Treniravæ ne maþiau 
kaip 4 metus sportinin-

kus, kurie atitinka 1 len-
telës 1, 2, 4, 7 punktus

Treniravæ sportininkus,
 iškovojusius 1–3 vietas 
olimpinëse þaidynëse ir 

pasaulio èempionø titulus

Teikia: sporto šakø federacijos, sàjungos ir asociacijos, miestø ir rajonø savivaldybiø administracijø kûno kultûros ir 
sporto padaliniai.
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2.2. Kûno kultûros (fizinio lavinimo) mokytojams

Eil. 
Nr.

Kriterijai Pastabos Nuotrauka

1. Mokytojai ekspertai, nusipelnæ mokytojai Gali pretenduoti ir pagal tre-
neriø kriterijus

Pagal treneriø kriterijus

Teikia: Lietuvos kûno kultûros mokytojø asociacija ir Lietuvos moksleiviø kûno kultûros ir sporto centras.

2.3. Dëstytojams
Eil. 
Nr.

Pareigos Kriterijai Nuotrauka

1. Aukštøjø  ir kitø  mokyklø dëstytojai
Jeigu atitinka mokslininkø 

arba treneriø kriterijus

Pagal mokslininkø arba 
treneriø kriterijus

Teikia: Pagal mokslininkø kriterijus – Lietuvos sporto mokslo taryba, pagal treneriø kriterijus – sporto šakø federacijos, 
sàjungos ir asociacijos.

2.4. Kûno kultûros ir sporto vadybininkams

Eil. 
Nr.

Pareigos Kriterijai Nuotrauka Teikia

1. Visø laikø nacionaliniø valstybiniø 
sporto ástaigø vadovai 

Sëkmingai dirbæ visà pa-
skyrimo laikotarpá

Dedama KKSD, LKKA ir Lie-
tuvos sporto muziejus

2. Visø laikø Lietuvos sporto federaci-
jø, sàjungø, asociacijø, lygø, draugijø 
(tarp jø Lietuvos nacionaliniø pa-
daliniø) vadovai

Išdirbæ visà kadencijà, jei-
gu tai nesusijæ su organiza-

cijos veiklos nutraukimu

Dedama LKKA ir Lietuvos 
sporto muziejus

3. Visø laikø Lietuvos olimpiniø sporto 
šakø federacijø, sàjungø, asociacijø 
generaliniai sekretoriai

Išdirbæ ne maþiau kaip 2 
visas kadencijas

Dedama LSFS ir sporto šakø 
federacijos

4. Miestø ir rajonø kûno kultûros ir 
sporto padaliniø vadovai

Sëkmingai išdirbæ ne 
maþiau kaip 10 metø ir 
ágyvendinæ nacionalinës 

svarbos projektus

- Miestø ir rajonø
kûno kultûros ir spor-

to padaliniai

5. Sporto mokymo ástaigø vadovai Tie, kuriø vadovaujamos 
ástaigos ne maþiau kaip 2 

treneriai átraukti á enciklo-
pedijà

- Miestø ir rajonø
kûno kultûros ir spor-
to padaliniai ir Mok-

sleiviø KKSC
6. Lietuvos sporto pradininkai Naujø sporto organizacijø 

kûrimo lyderiai ir buvæ 
pirmieji jø vadovai, dëjæ 

Lietuvos sporto pagrindus

Dedama LKKA ir Lietuvos 
sporto muziejus

7. Iškiliausi išeivijos sporto organizacijø 
ákûrëjai, vadovai 

- Dedama ALFAS, ŠALFASS ir 
kitos pasaulio lietuviø 
sporto organizacijos

  8. 
Kitø srièiø (meno, mokslo) specia-
listai

Ánešæ svarø indëlá á Lietu-
vos kûno kultûrà ir sportà Dedama

Lietuvos sporto 
organizacijos, LKKA 

ir Lietuvos sporto 
muziejus



KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-328

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTE

2.5. Teisëjams

Eil. 
Nr.

Teisëjai Kriterijai Nuotrauka

1. Tarptautinës kategorijos Teisëjavæ olimpinëse þaidynëse,
 pasaulio ir Europos èempionatuose

Tik teisëjavusiø olimpinëse 
þaidynëse

Teikia: sporto šakø federacijos, sàjungos, asociacijos.

3. Mokslininkams

Eil. 
Nr.

Sporto mokslininkai Kriterijai Nuotrauka

1. Sporto mokslininkai   Turintys habilituoto daktaro mokslo laipsná arba profeso-
riaus pedagoginá vardà ir: 
1. Parašæ reikšmingø mokslui ir praktikai darbø (vadovëliø, 
monografijø, knygø).
2. Aktyviai dalyvavæ Kûno kultûros ir sporto departamen-
to, visuomeniniø sporto organizacijø (LTOK, Lietuvos 
olimpinës akademijos ir kt.) mokslinëje veikloje arba ten 
ëjæ atsakingas pareigas, vadovavæ Lietuvos sporto mokslo 
tarybai arba moksliniø þurnalø redkolegijoms. 
3. Aktyviai dalyvavæ rengiant Lietuvos sporto mokslininkus 
(vadovavo doktorantûros komitetams).

Prof. habil. dr.

Teikia: Lietuvos sporto mokslo taryba.

4. Medikams

Eil. 
Nr.

Sporto medikai Kriterijai Nuotrauka

1. Sporto medikai Sporto medicinos gydytojai ir 
masaþuotojai, kuriø darbo staþas 
su Lietuvos rinktinës nariais ne 

maþesnis kaip 10 metø

Dedama pagal 
Redakcijos ir 

Federacijos bendrà 
sprendimà

Teikia: Lietuvos sporto medikø federacija.

5. Þurnalistams

Eil. 
Nr.

Sporto þurnalistai Kriterijai Nuotrauka

1. Þurnalistai ¥Auksinës plunksnos´ konkursø laureatai, Lietuvos spor-
to þurnalistø federacijos prezidentai, radijo ir televizijos 
sporto skyriø vedëjai. ¥Sporto´ laikrašèio redaktoriai, 
išdirbæ ne maþiau kaip 15 m. Þurnalistai, parašæ 2–3 
knygas sporto tematika. 

Dedama pagal Redakci-
jos ir Federacijos bendrà 
sprendimà 

Teikia: Lietuvos sporto þurnalistø federacija.
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II. BENDRIEJI STRAIPSNIAI

Eil. 
Nr.

Bendrøjø straipsniø grupës Pastabos

1. Pagrindiniai  kûno kultûros ir sporto terminai, sàvokos, apibûdinantys 
varþybø, treniravimo ir mokomàjá procesà (þaidynës,  èempionatai, 
sporto mokslas, kûno kultûra ir kt.)

Pagal sporto terminø þodynà

2. Sporto šakos Turinèios savo federacijas,
sàjungas, asociacijas

3. Lietuvos kûno kultûros ir sporto ástatymai -
4. Svarbiausi sporto veiklà reglamentuojantys tarptautiniø organizaci-

jø dokumentai: Olimpinë chartija, Europos sporto chartija, Sporto 
etikos kodeksas, Neágaliøjø chartija

-

5. Visø laikø Lietuvos valstybinio sporto valdymo institucijos: Kûno 
kultûros rûmai, kûno kultûros komitetai, Kûno kultûros ir sporto 
departamentas ir kt.

-

6. Visø laikø nacionalinio lygio nevalstybinës kûno kultûros ir sporto bei 
sportà plëtojanèios organizacijos, sporto draugijos, sàjungos, asociaci-
jos, lygos

-

7. Miestø, rajonø ir savivaldybiø sportinis gyvenimas -

8. Mokymo ástaigos, rengianèios sporto specialistus Aukštieji kûno kultûros kursai, 
LKKA, VPU, KU, ŠU

9. Sporto mokymo ástaigos Kuriø ne maþiau kaip 2 auklëtiniai 
pateko á LSE

10. Tradicinës tarptautinës varþybos, tokios kaip ¥Gintariniai irklai´, 
¥Galvës regata´ ir t. t. 

-

11. Iškiliausios išeivijos kûno kultûros ir sporto organizacijos -

12. Svarbiausi Lietuvoje ir uþsienio lietuviø leisti ir leidþiami sporto laik-
rašèiai, þurnalai

-

13. Lietuvos sporto muziejus -

14. Sporto klubai Veikæ ne maþiau kaip 10 metø ir 
parengæ nacionalinës rinktinës 

nariø
15. Sporto statiniai Unikalûs sporto statiniai, kuriuose 

yra vykæ  oficialûs tarptautiniai 
sporto renginiai (Kauno sporto 

halë, Vilniaus sporto rûmai, 
¥Siemens arena¡ ir pan.)

P. S. Nuotraukos gali bûti dedamos, jeigu jos  tiksliai iliustruoja aprašomà objektà, sporto renginá arba kitoká ávyká.

Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainës www.sportinfo.lt skiltyje  Lietuvos sporto enciklopedija. 
Kontaktai
Lietuvos sporto enciklopedijos redakcija:  Þemaitës g. 6, LT- 03117 Vilnius, 514 kab. 
                                                                      tel. / faks. (8~5) 231 00 47, mob. 8 672 52 299; 
Vyr. redaktorius prof. habil. dr. S. Stonkus:  mob. 8 612 49 557; el. paštas: zurnalas@lkka.lt
Vyresnieji specialistai-konsultantai:     
Vytautas Pivoriûnas    tel. tel. / faks. (8~5) 231 00 47    enciklopedija@sportinfo.lt
Edgaras Abušovas      tel. / faks. (8~5) 231 00 47        enciklopedija2@sportinfo.lt
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MEDALIØ BUS MAÞIAU, NEI PLANAVOME

Rugsëjo 26 d. Kûno kultûros ir sporto departamente ávyko Lietuvos strateginiø sporto  klausimø komisijos posëdis, 
kuriame ávertintas pirmasis šiø metø pusmetis pagal KKSD strateginá planà, apþvelgtos ateities perspektyvos. 

Vertindama, kaip buvo ávykdyta Kûno kultûros ir sporto programa, Kûno kultûros strategijos skyriaus vedëja Milda 
Laurutënaitë liko patenkinta: sporto renginiuose aktyviai dalyvavo ir nemaþai medaliø iškovojo Lietuvos studentai, 
aktyvûs buvo sporto veteranai, Lietuvoje vykusiuose 128 sporto visiems renginiuose dalyvavo beveik 60 tûkst. sporto 
mëgëjø. Kaip paþymëjo KKSD gen. direktorius Algirdas Raslanas, lûkesèius su kaupu pateisino ir pirmà kartà su-
rengtas Lietuvos mokiniø olimpinis festivalis, kuris kitais metais turëtø virsti tarptautiniu projektu.  

Informuodamas, kaip per I pusmetá sekësi mûsø sportininkams, Sporto strategijos skyriaus vedëjas Algimantas 
Kukšta sakë, jog iki šios dienos Europos ir pasaulio èempionatuose Lietuvos sportininkai laimëjo 165 medalius, iš 
kuriø 41 iškovotas olimpiniø sporto šakø èempionatuose (5 – Europos suaugusiøjø, 8 – Europos jaunimo, 26 – Euro-
pos jauniø, 2 – pasaulio jauniø). ¥Jau dabar aišku, kad iki metø pabaigos 240 medaliø, kaip buvo planuota, Lietuvos 
sportininkai neiškovos. Aiškinsimës, kokios prieþastys sutrukdë tai padaryti ´, – sakë A.Kukšta, be kitø numanomø 
prieþasèiø ávardijæs ir prastà sporto šakø federacijø organizaciná darbà – vykstant á èempionatus, neapgalvotai  taupo-
mos lëšos, dël to sportininkai priversti gyventi prastesnëmis sàlygomis ir tai atsiliepia jø sveikatai. Papildomai KKSD 
gen. direktorius informavo, kad jau pradëta ágyvendinti Vankuverio programa, startavo sporto klasiø projektas, kuris 
kitàmet turëtø bûti stiprinamas, o praëjusiais metais, siekiant išsaugoti jaunus sportininkus, pradëta Londono pro-
grama. ¥Kur mûsø silpnybës šioje srityje? Pirmiausia reikia išspræsti vasaros stovyklø klausimà sporto mokymo ástaigø 
auklëtiniams, kitas dalykas – išsiaiškinti, koks yra sporto mokyklø efektyvumas´. Anot A.Kukštos, sporto mokymosi 
ástaigose per praëjusius metus sportuojanèiøjø sumaþëjo puse tûkstanèio. 

Sporto baziø statybos ir renovacijos darbai, pradëti pirmàjá metø pusmetá, tæsiami toliau. Anot Sporto baziø ir 
investicijø skyriaus vedëjo Arûno Aiduko, šiuo metu jau yra parengtas Sportininkø rengimo ir reabilitacijos centro 
Druskininkuose detalusis planas, kuris turi bûti patvirtintas dar šá mënesá. Lietuvos olimpiniame sporto centre su-
remontuota 14 kambariø, baigiama árengti treniruokliø salë. Galutinai árengta ir lapkrièio mënesá naudojimui bus 
atiduota universali salë ¥Sportima´. Renovacijos ir statybos darbai vyko kitose sporto bazëse – Ignalinoje, Kaune, 
Palangoje. Per spalio mënesá planuojama árengti 14 dirbtinës dangos sporto aikšteliø, kuriø pirmoji jau árengta Vil-
kaviškyje.  

KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas Evaldas Skyrius informavo, kad á naujosios Vyriausybës 2006–2008 m. pro-
gramos priemoniø planà átraukta keletas naujø kûno kultûros ir sporto priemoniø. Per šiø metø paskutiná ketvirtá turi 
bûti ásteigtos nacionalinës premijos kûno kultûros ir sporto specialistams, 2007 m. numatyta parengti vaikø mokymo 
plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programà, o 2008 m. – ásteigti Vilniuje nacionaliná sporto medicinos centrà. 

Nuo spalio 1 d. Kultûros ir sporto rëmimo fondas pradeda kûno kultûros ir sporto projektø priëmimà. Jeigu 
bus priimta Kultûros ir sporto rëmimo fondo ástatymo pataisa, Fondas pasipildys nauju finansiniu šaltiniu, t. y. nuo 
loterijø organizatoriø nominalios išplatintø bilietø vertës bûtø skiriami 3 proc., tada kitais metais Fondas didëtø 
2 mln. Lt. 2007 m.  numatyta viena nauja kûno kultûros ir sporto projektø finansavimo iš Fondo kryptis. ¥Iš Fondo 
mokësime rentas sportininkams ir treneriams, kaip yra numatyta naujojo Kûno kultûros ir sporto ástatymo projekto 
39 straipsnyje´, – sakë KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas. Pagal naujàjá ástatymà, kuris šiuo metu 
kaip tik svarstomas Seime, rentos bûtø mokamos olimpiniø þaidyniø medalininkams, olimpiniø sporto šakø Europos 
ir pasaulio èempionams, olimpiniø sporto šakø Europos ir pasaulio èempionatø, olimpiniø þaidyniø rekordininkams, 
be to, teisæ á rentos gavimà turëtø ir sportininkai, olimpiniø þaidyniø, pasaulio ir Europos èempionatø dalyviai, tapæ 
neágaliais dël sportinës veiklos praeityje. 

Apibendrindamas KKSD gen. direktorius Komisijos narius informavo apie Lietuvos Respublikos Ministro Pir-
mininko Gedimino Kirkilo nuomonæ, anot kurio, valstybë turëtø remti ne visas, o tik kelias sporto šakas, tas, kuriø 
atstovai gali pasiekti geriausiø rezultatø ir kurios gali geriausiai reprezentuoti Lietuvà. Krepšinis iš biudþeto galëtø 
bûti finansuojamas atskira eilute, nes, kaip neseniai paaiškëjo atlikus tyrimà, kas geriausiai reprezentuoja Lietuvà 
pasaulyje, bûtent krepšinis, o ne sportas apskritai patenka á pirmàjá penketukà. Kita vertus, šalies premjeras pabrëþia 
sporto visiems reikšmæ, tautos sveikatinimà kûno kultûros ir sporto priemonëmis.
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NUTARIMAS
DËL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTÛROS IR SPORTO RËMIMO FONDO KÛNO 

KULTÛROS IR SPORTO PROJEKTØ FINANSAVIMO KRYPÈIØ

2006 m. rugsëjo 26 d. Nr. 5.1 (protokolas Nr. 4)
Vilnius

Lietuvos strateginiø sporto klausimø komisija n u t a r i a:

1.  Bendru sutarimu pritarti tokioms Lietuvos Respublikos kultûros ir sporto rëmimo fondo kûno kultûros ir 
sporto projektø finansavimo kryptims 2007 metams:

1.1. Jaunimo fizinio aktyvumo veiklos skatinimas.
1.2. Tarptautiniø sporto renginiø organizavimas Lietuvoje ir dalyvavimas tarptautiniuose ir kompleksiniuose 

sporto renginiuose.
1.3. Sporto þaidimø programos vykdymas.
1.4. Sporto baziø statybos, renovacijos, sporto árangos bei inventoriaus ásigijimo konkursinë programa.
1.5. Kvalifikacijos tobulinimas.
1.6. Informaciniø sistemø plëtojimas.
1.7. Lietuvos sporto enciklopedijos leidyba.
1.8. Europos Tarybos konvencijø ágyvendinimas:
1.8.1. Europos Tarybos antidopingo konvencijos ágyvendinimas;
1.8.2. Europos Tarybos þiûrovø brutalaus elgesio per sporto varþybas ir ypaè per futbolo rungtynes konvencijos 

ágyvendinimas.
1.9. Nusipelniusiø kûno kultûros ir sporto darbuotojø skatinimas ir socialinë parama.

KOMISIJOS PIRMININKAS ALGIRDAS RASLANAS
 

KOMISIJOS SEKRETORIUS LIUDVIKAS SKROBOCKIS
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Jungtinei Karalystei pirmininkaujant Europos Sàjungai, Prancûzijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos ir Jungtinës Karalystës 
sporto ministrai inicijavo Nepriklausomà apþvalgà, kuri pateikia konkreèias  rekomendacijas 2000 m. Nicos deklaracijos  
nuostatoms ágyvendinti. 

Europos Parlamento nario portugalo José Luiso Arnaut vadovaujami ekspertai detaliai išanalizavo teisinius, ekono-
minius ir politinius Europos sporto aspektus, konsultavosi su ávairiomis suiteresuotomis šalimis. 

Nepriklausoma Europos sporto apþvalga buvo pristatyta 2006 m. spalio mën. Europos Sàjungos valstybiø sporto vadovø 
susitikime Nantalyje, Suomijoje, ir Europos Tarybos šaliø nariø sporto ministrø konferencijoje Maskvoje.

Pateikiame šios apþvalgos santraukà ir  Nicos deklaracijà. Visà apþvalgà anglø kalba rasite internete adresu: http://
www.independentsportsreview.com/, o lietuviø kalba –  http://www.sportinfo.lt.

2006 m. NEPRIKLAUSOMA EUROPOS SPORTO APÞVALGA (SANTRAUKA)

1. ÁVADAS

Europos Sàjungos Konstitucija bûtø buvusi pirmoji EB Sutartis, turinti straipsná, skirtà sportui. Kol 
Sutartis ásigalios (nors kurá laikà), nereiškia, kad Europos politiniai lyderiai negali spræsti vis didëjanèiø 
sporto problemø. Priešingai, pastarieji ávykiai rodo, kad bûtina skubi aiški politinë lyderystë norint stabilizuoti 
ir sutvirtinti Europos sporto modelá.

Mes negalime ignoruoti greito ir, atrodo, neišvengiamo sporto perdëto komercinimo tendencijos ir fakto, 
kad tai vyksta Europos Sàjungai pleèiant savo politinæ, ekonominæ ir ypaè teisinæ struktûrà, dabar api-
manèià 25 valstybes nares.

Ne paslaptis, kad sportas, o ypaè komandinis sportas, pavyzdþiui, futbolas, šioje naujoje aplinkoje susiduria 
su nemaþais sunkumais. Šios problemos neišnyks. Vis didëja ir sporto valdþios sluoksniø, ir visuomenës susi-
rûpinimas, kaip reikëtø spræsti šias problemas.

Atsiþvelgdami á šià padëtá Prancûzijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos ir Jungtinës Karalystës sporto ministrai 
pripaþino, kad bûtini politiniai veiksmai. Jungtinei Karalystei pirmininkaujant ES buvo imtasi iniciatyvos 
atlikti Nepriklausomà sporto analizæ, kuri buvo padalyta á dvi pagrindines dalis: pirma, specifinis 
sporto pobûdis apskritai ES teisëje ir antra, problemos nagrinëjimas naudojantis Europos futbolo pa-
vyzdþiu, siekiant ištirti ir pasiûlyti tam tikrus praktinius sprendimus.

Techniniai ekspertai atliko nemaþai detaliø tyrimø ir analizës darbø. Buvo paskirtos specialistø grupës teisi-
niams, ekonominiams ir politiniams dalykams nagrinëti ir buvo konsultuojamasi ávairiais klausimais su visomis 
suinteresuotomis šalimis. Bendras šios Analizës tikslas, kaip ir nurodyta jos nuostatuose, buvo ágyvendinti 
Nicos deklaracijà dël sporto.

Šioje 2000 metais Europos Tarybos priimtoje deklaracijoje išdëstyta keletas specifiniø sporto savybiø, 
kurios yra naudingos ir svarbios visai Europos visuomenei. Taèiau Deklaracijoje teisiškai neápareigojama, o 
tik siûloma, kaip tam tikros problemos turëtø bûti sprendþiamos. Kitaip tariant, joje nesiûlomos detalios prie-
monës arba nenumatomas teisinio saugumo laipsnis, kurá turi turëti sportas, ypaè šiais neramiais laikais.

Mûsø Analizës tikslas – apsvarstyti tam tikras konkreèias problemas, su kuriomis susiduria sportas, kaip 
pavyzdá galima paminëti futbolà, ir pasiûlyti keletà rekomendacijø, kaip ES institucijos, ES valstybës 
narës ir Europos futbolo organizacijos galëtø prisidëti sprendþiant šias problemas ir kartu ágyvendinti Nicos 
deklaracijà ir Europos, ir nacionaliniu lygiais. Interpretuojant ir taikant esamà teismø praktikà kartu 
su Nicos deklaracijoje išdëstytais politikos principais, mûsø tikslas – sudaryti visapusiškà ir stiprià 
teisinæ bazæ ir bendrai Europos sportui, ir konkreèiai futbolui.

Šioje Analizëje mes mëginome pabrëþti tikrà sporto ¥specifiškumo´ prasmæ, apibûdinti ir suprasti 
Europos sporto ¥piramidës´ pobûdá ir apsvarstyti, kaip ši struktûra galëtø bûti patobulinta, kad ateinan-
èiais metais uþtikrintø geriausià Europos sporto poreikiø patenkinimà. Šiais tikslais piramidës struktûros 
esmë yra nenutrûkstamas ryšys tarp sporto visiems ir aukšèiausio lygio profesionalaus sporto; tai parodo 
solidarumà, ágyvendintà praktiškai. Lygiai taip pat svarbios yra klubø ir regioniniø asociacijø vykdomos 
platesnës socialinës funkcijos vietos bendruomenëse.

Pagal nuostatus mes turëjome apsvarstyti visas aktualias futbolo organizacijos valdymo problemas, kurios 
bûtø taip pat reikšmingos kitoms (komandiniams þaidimams) sporto šakoms. Tai yra klubø nuosavybës, 
kontrolës ir valdymo klausimai, tokie reguliavimo klausimai kaip klubø licencijavimas, þaidëjø perleidimo 
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sistema, þaidëjø agentø reguliavimas ir atlyginimø kontrolë, paèiø futbolo organizacijø valdymo klausi-
mai (ir nacionaliniu, ir Europos lygiu), baudþiamoji veika, susijusi su futbolu, áskaitant pinigø plovimà ir 
prekybà jaunais þaidëjais, rasizmo ir ksenofobijos atvejai, lošimai, o ypaè rungtyniø klastojimas, korupcija ir 
neteisëtos laþybos bei saugumas ir apsauga stadione.

Gaila, bet atliktas detalus darbas parodë, kad apskritai sporto ir konkreèiai futbolo bûklë nëra gera. Mûsø 
darbas tik patvirtino didelá visuomenei, politinëms institucijoms ir paèioms sportà valdanèioms organiza-
cijoms nerimà kelianèias problemas.

Taèiau gera naujiena yra ta, kad galima kaþkà pakeisti. Todël šioje Analizëje mes ne tik analizavome 
problemines sritis, bet taip pat nagrinëjome jø sprendimo bûdus, ypaè turimas teisines priemones. Priemo-
nës, kuri gali bûti naudojama sporto specifiškumui pripaþinti, pasirinkimas gali priklausyti nuo konkreèios 
sprendþiamos problemos. Konkreèiai mes pasiûlëme keletà rekomendacijø, skirtø: 1) ES institucijoms, bûtent 
Europos Komisijai ir valstybëms narëms, 2) Europos futbolo organizacijoms bei 3) Europos Sàjungos institu-
cijoms ir Europos futbolo organizacijoms kartu.

Mes manome, kad Europos sporto modelis turi bûti išlaikytas ir apsaugotas. Pagrindinis šio 
modelio bruoþas – bendra piramidës struktûra, paremta finansinio solidarumo principais (sporto visiems  
finansavimu) ir skatinimo bei perkëlimo á kità lygà (atvirumo) idëjomis. Kadangi sporto ekonominis as-
pektas tampa vis labiau þinomas (bûtent, dël naujø þiniasklaidos rinkø plëtros), svarbu, kad šie pagrindiniai 
principai, kurie yra svarbesni Europos visuomenei, bûtø ir toliau gerbiami.

Faktas, kad sporto piramidës viršûnë tapo ¥verslu´, ypaè futbole, padidino teisiniø ginèø tendencijas, kuriø 
pasekmë – sportas dabar egzistuoja teisinio neaiškumo aplinkoje. Negalima neigti fakto, kad ES teisë turëjo 
pagrindinæ átakà sporto struktûrai ir organizavimui. Po Bosmano bylos 1995 metais buvo vis daugiau ginèø, 
susijusiø su ES teisës klausimais. Be kitø dalykø, tai lëmë, kad Amsterdamo sutartyje (1997 m.) pirmà 
kartà buvo paminëtas sportas, vëliau 1999 metais buvo pateiktas Helsinkio pranešimas dël sporto ir 2000 
metais Nicos deklaracija. Šiuo metu Europos teismai ir Europos Komisija svarstë daug su sportu susijusiø 
bylø, daþnai pagal EB Sutarties konkurencijos ir laisvo judëjimo taisykles. Iš šios teismø praktikos galima su-
formuluoti vienà svarbiausiø principø – palankesnei sporto plëtrai Europoje bûtina stabilesnë aplinka. Šá faktà 
tik patvirtino neseniai Europos Teisingumo teismo Meca-Medina byloje priimtas sprendimas  (2006 m. liepos 
18 d.), kuris rodo esamà neapibrëþtumo laipsná tarp ES teisës ir sporto norminiø aktø ir pabrëþia skubaus ir 
aiškesnio jø apibûdinimo poreiká.

2. DARBO PROCESAS IR METODOLOGIJA

Taèiau Analizë nëra  tik sausa teisinë analizë. Kad bûtø visiškai atsiþvelgta á visø dalyviø nuomones ne tik anali-
zuojant problemas, bet taip pat svarstant galimus jø sprendimus, buvo organizuotas platus konsultavimo procesas. 
Šios Analizës autoriai pasinaudojo ávairiø ekspertø ir informuotø komentatoriø ánašu. Konsultacinis 
procesas buvo neákainojamas kuriant konstruktyvius sprendimus. 

3. EUROPOS TEISË IR SPECIFINIS SPORTO POBÛDIS

Be abejo, pagrindinis sporto ypatumas yra teisëta sporto vadovaujanèiø institucijø autonomija, ir 
ši savybë yra pripaþinta Nicos deklaracijoje. Tai nereiškia, kad sportui teisës normos netaikomos, priešin-
gai – tam tikrose srityse sporto reguliavimo institucijos veiksmø laisvë turi bûti gerbiama. Be to, kur taikoma 
bendroji teisë, taip pat turi bûti pripaþintos ypatingos sporto savybës. Kitaip tariant, vien dël to, kad sportas 
turi ekonominá aspektà, nereiškia, kad teisiniu poþiûriu jis turëtø bûti vertinamas taip pat, kaip bet koks 
kitas ¥verslas´. Èia prasideda diskusija apie sporto specifiškumà.

Turint tai omenyje, svarbu pabrëþti, kad Europos vadovai jau pripaþino sporto specifiškumà Nicos 
deklaracijoje. Todël jau nediskutuojama, ar sportas turi specifiná pobûdá, bet aptariamos praktinës prie-
monës, kurias reikia ágyvendinti atsiþvelgiant á šá specifiná pobûdá, kaip á Europos teisës dalykà.

Esama teismø praktika rodo, kad Europos teismai ir Europos Komisija atsiþvelgë á specifiná sporto pobûdá, 
nors atskirais atvejais ir gana atsitiktinai. Nors iš šiø atvejø galima padaryti tam tikras politines išvadas, norëtøsi, 
kad bûtø labiau nuspëjama teisinë aplinka, kuri suteiktø sportui reikiamà stabilumà. Apibendrinant galima 
teigti, kad sporto specifiškumà galima suskirstyti á tris pagrindines grupes, susijusias su taisyklëmis ir praktika, 
t. y.: 1) varþybø reguliarumas ir vykdymas; 2) sporto sàþiningumas ir 3) konkurencinë pusiausvyra.
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Pirmoji grupë – varþybø reguliarumas ir vykdymas – apimtø þaidimo taisykles, èempionatø struktûrà ir 
sporto kalendorius. Šie dalykai turëtø priklausyti tik valdanèiojo organo kompetencijai. Panašiai kaip ir 
nacionaliniø rinktiniø sudëties arba nacionalinio sporto teritorinio organizavimo taisyklës neturëtø kelti klausimø 
Europos Sàjungos teisëje. Tai patvirtina ir Deliëge, ir Mouscron bylos.

Kaip buvo minëta, piramidës struktûra yra svarbus Europos sporto bruoþas, átvirtinantis santykius tarp or-
ganizacijø ir ryšá tarp varþybø nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Ši vientisa struktûra tam tikra prasme panaši á 
kooperatyvà. Taisyklës, jungianèios piramidæ ir reikalaujanèios klubus ásipareigoti dalyvauti bendroje struktûroje, 
taip pat suderinamos su ES teisës principais.

Kitos taisyklës, reikalingos varþybø reguliarumui ir tinkamam vykdymui palaikyti (pvz., þaidëjø perleidimo 
terminai), taip pat atitinka ES teisæ. Šios taisyklës suteikia sportui bûtinà stabilumà. Tà patá bûtø galima pasakyti 
apie  þaidëjø perleidimo reguliavimo priemones, kurios yra bûtinos siekiant ginti þaidëjø, klubø ir paties sporto 
interesus. Taip pat reikëtø apsvarstyti aiškø ¥pilietybës´ apibrëþimà specialiai sporto situacijai.

Gali prireikti priemoniø, skatinanèiø þiûrovø lankymàsi rungtynëse ir visuomenës dalyvavimà mëgëjø sporte. 
Nors tokios priemonës gali turëti ir apribojimø formà (t. y. rodymas per televizijà), bet jos vis tiek galëtø bûti 
vertinamos kaip skirtos geriausiems sporto interesams.

Taip pat teisëta sporto valdymo organams imtis priemoniø siekiant uþtikrinti, kad geriausios komandos varþytøsi 
prestiþiškiausiose varþybose, futbolo atveju – pasaulio ir Europos futbolo èempionatuose. Èia svarbus klausimas yra 
¥þaidëjo išleidimo´ taisyklë. Pirmiausia ši priemonë yra skirta veiksmingam šiø èempionatø vykdymui uþtikrinti,  
maþesniø ir maþiau turtingø šaliø pozicijoms bei visuomenës, kuri nori matyti geriausius þaidëjus, atstovaujanèius 
atitinkamoms šalims, interesams apsaugoti. Tokio pobûdþio taisyklës ir Europos Sàjungos teisë neprieštarauja viena 
kitai.

Galiausiai visos sporto šakos turi imtis reikalingø priemoniø kovojant su ávairaus pobûdþio apgaule, taip pat 
skirti dëmesio dalykams, susijusiems su dopingo kontrole. Tai tik sporto reikalai, kuriuos turëtø reguliuoti sporto 
specialistai, turintys didelæ kompetencijà.

Þvelgiant á antrà punktà – sàþiningumà – svarbu, kad politikos kûrëjai leistø ir skatintø sporto valdymo 
organus imtis reikiamø priemoniø ir šioje svarbioje srityje. UEFA klubø licencijavimo sistema yra geras 
aktyvios sporto institucijø veiklos pavyzdys, siekiant pagerinti bendrus valdymo, skaidrumo ir finansinio 
sàþiningumo standartus. Taip pat sportà reikia apsaugoti nuo netinkamos átakos. Šioje srityje reikia turëti 
tinkamas klubø nuosavybës ir kontrolës priemones. Šie dalykai negali bûti palikti atsitiktinumui, bet juos 
reikia stebëti ir tinkamai reguliuoti.

Þaidëjø agentø veikloje taip pat retkarèiais kildavo klausimø dël etikos normø ir sàþiningumo sporte. Todël 
sporto organizacijai taip pat bûtina tinkama šios srities reguliavimo sistema  ir kaþkas, kas atitiktø áprastà ati-
tinkamo valdymo organo kompetencijà.

Treèia sporto specifiškumo savybë yra konkurencinë pusiausvyra. Sportas be jaudinanèios ir ávairios kon-
kurencijos bûtø nieko vertas, todël  valdymo organai visada turëtø galvoti apie priemones, kuriø bûtø galima 
imtis, kad bûtø išsaugota ir padidinta konkurencija. Jei visa tai paliekama tik áprastoms ¥rinkos jëgoms´, tai 
rizikuojama, kad sporto varþybø rezultatà lems tik pinigai. Mes nemanome, kad taip turëtø bûti ateityje.

Todël UEFA pasiûlymas dël šalyje išugdytø þaidëjø, skatinantis þaidëjø treniravimà ir, bent tam 
tikru mastu, apribojantis ¥prekybà´ þaidëjais, yra sveikintina priemonë. Taisyklë, apribojanti maksimalø 
naujokø skaièiø, pasirodë esanti lygiai taip pat naudinga.

Pereinant prie labiau komerciniø dalykø, komerciniø (ypaè þiniasklaidos) teisiø centralizuota rinkodara taip 
pat yra naudingas mechanizmas siekiant finansinio perskirstymo ir norint sustiprinti Europos sporto konkurencinæ 
struktûrà. UEFA Èempionø lygos centrinë rinkodaros sistema šiuo atþvilgiu gali bûti pavyzdys, ir šá faktà dar 
Bosmano byloje pripaþino generalinis advokatas. Todël sveikintina, kad Europos Komisija taip pat patvirtino 
šià centrinæ rinkodaros sistemà ir dabar nacionalinëse bylose tiek Vokietijos Bundesliga, tiek Anglijos Premier 
lygos laikësi panašaus poþiûrio.

Prie konkurencinës pusiausvyros taip pat priskirtume atlyginimo dydþio kontrolës klausimà. Reikëtø pabrëþti, 
kad šios priemonës tikslas yra ne nustatyti aukštesnæ þaidëjø atlyginimo ribà, bet paprasèiausiai apsaugoti, kad turintys 
daugiausia pinigø nenupirktø visø geriausiø þaidëjø, o dominuojanti konkurencija yra priešinga sporto ir visuomenës 
interesams. Nors tai yra sudëtinga tema, kurià reikëtø daugiau panagrinëti, vienas iš galimø sprendimo bûdø bûtø apriboti 
bendras išlaidas atlyginimams tam tikru klubo apyvartos procentu; tam reikëtø aiškiø taisykliø, kaip apyvarta (uþdirbtos 
pajamos) turëtø bûti skaièiuojama. Pagaliau mes manome, kad mokesèiø nuo išmokëto darbo uþmokesèio forma, kai 
klubai turi sumokëti perskirstymo mokestá, jei jie viršija atitinkamà atlyginimø ribà, reikalauja ypatingo dëmesio.

Visose šiose srityse, kur mes paisome sporto specifiškumo, taikant teisës normas reikia atsiþvelgti á sporto valdymo 
institucijø turimà teisëtà autonomijà arba veiksmø laisvæ ir ypatingas sporto savybes, kurios išskiria sportà iš kitø 
veiklos formø.
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3 PRIEDAS. NICOS DEKLARACIJA

DEKLARACIJA DËL SPORTO SPECIFINIØ SAVYBIØ 
IR JO SOCIALINËS FUNKCIJOS EUROPOJE, 

Á KURIÀ REIKËTØ ATSIÞVELGTI ÁGYVENDINANT 
BENDRÀ POLITIKÀ

1. Europos Vadovø Taryba atkreipë dëmesá á ataskaità dël sporto, kurià jai pateikë Europos Komisija Helsinkyje 
1999 m. gruodþio mën., siekiant apsaugoti esamas sporto struktûras ir išlaikyti sporto socialinæ funkcijà Europos 
Sàjungoje. Sporto organizacijos ir valstybës narës yra visiškai atsakingos uþ sporto reikalø tvarkymà. Nors neturëdama 
tiesioginiø ágaliojimø šioje srityje, Bendrija privalo veikdama pagal ávairias Sutarties nuostatas atsiþvelgti á socialines, 
švietëjiškas ir kultûrines funkcijas, bûdingas sportui, ir padaryti jas ypatingas, kad bûtø gerbiamas ir puoselëjamas 
etikos kodeksas ir solidarumas, bûtinas socialinio vaidmens išsaugojimui.

2. Europos Vadovø Taryba ypaè tikisi, kad sanglauda ir solidarumo ryšiai, vienijantys kiekvieno lygio sportinæ 
veiklà, sàþininga konkurencija, moraliniai bei materialiniai interesai ir sporto veikloje dalyvaujanèiø asmenø fizinë 
sveikata, itin nepilnameèiø, bûtø išsaugota.

Mëgëjø sportas ir sportas visiems
3. Sportas – tai þmogaus veikla, paremta pagrindinëmis socialinëmis, ugdymo ir kultûrinëmis vertybëmis. 

Tai veiksnys, prisidedantis prie integracijos, dalyvavimo socialiniame gyvenime, tolerancijos, skirtumø priëmimo ir 
þaidimo pagal taisykles. 

4. Sportinë veikla turi bûti prieinama kiekvienam vyrui ir moteriai tinkamai atsiþvelgiant á jø individualius 
siekius ir gebëjimus per organizuotas ar individualias varþybas ar laisvalaikio sporto renginius.

5. Fiziškai ir protiškai neágaliems asmenims fizinë ir sportinë veikla yra ypaè palanki pradþia plëtoti savo talentà, 
pradëti reabilitacijà, socialinæ integracijà ir solidarumà ir todël turëtø bûti skatinama. Šiuo tikslu Europos Vadovø 
Taryba palankiai vertina Sidnëjaus parolimpiniø þaidyniø vertingà ir pavyzdiná ánašà.

6. Valstybës narës skatina savanoriškas sporto paslaugas per priemones, suteikianèias atitinkamà apsaugà ir 
pripaþástanèias savanoriø ekonominá ir socialiná vaidmená, jei reikia, su Bendrijos parama pagal jos ágaliojimus šioje 
srityje.

Sporto federacijø vaidmuo
7. Europos Vadovø Taryba pabrëþia savo paramà sporto organizacijø nepriklausomumui ir jø teisei organi-

zuotis per atitinkamas susijusias struktûras. Ji pripaþásta, kad atsiþvelgiant á nacionalinius ir Bendrijos teisës aktus ir 
remiantis demokratiniais ir skaidriais veiklos metodais, sporto organizacijø uþdavinys – organizuoti ir skatinti savo 
sporto šakas, ypaè specialias taikytinas sporto taisykles ir nacionaliniø rinktiniø sudëtá taip, kas, jø manymu, geriausiai 
atspindi jø tikslus.

8. Ji paþymi, kad sporto federacijos vaidina pagrindiná vaidmená uþtikrinant bûtinà solidarumà tarp ávairaus 
lygio sportinës veiklos, pradedant laisvalaikio ir baigiant aukšèiausio lygio sportu; jos suteikia galimybæ visuome-
nei uþsiimti sportu, þmogiškà ir finansinæ paramà mëgëjø sportui, skatina lygias vyrø ir moterø galimybes uþsiimti 
kiekvieno lygio sportu, jaunimo treniravimà, sveikatos apsaugà ir priemones kovai su dopingu, smurto veiksmais ir 
rasizmo ar ksenofobijos apraiškomis.

9. Šios socialinës funkcijos apima specialià atsakomybæ federacijoms ir numato pagrindà pripaþinti jø varþybø 
organizavimo kompetencijà.

10. Atsiþvelgiant á sporto pasaulio pokyèius, federacijos privalo bûti pagrindinë organizacijos forma, kuri suteikia 
sporto sanglaudos ir dalyvaujamosios demokratijos garantijà.

Sporto treniravimo politikos išsaugojimas
11. Jaunø sportininkø treniravimo politika yra sporto šerdis; nacionalinës rinktinës ir aukšèiausio lygio sportas 

turi bûti skatinamas. Sporto federacijos, jei galima, kartu su valstybinëmis institucijomis, pagrástai imasi veiksmø, 
reikalingø išsaugoti su jomis susijusiø klubø treniravimo pajëgumus ir uþtikrinti šio treniravimo kokybæ, atsiþvelgdamos 
á nacionalinius ir Bendrijos teisës aktus ir praktikà.
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Jaunu sportininku apsauga
12. Europos Vadovø Taryba pabrëþia sporto naudà jaunimui ir specialaus dëmesio, ypaè sporto organizacijø, poreiká 

geriausiø jaunøjø sportininkø išsilavinimui ir profesiniam mokymui, kad nekiltø grësmë jø profesinei integracijai 
dël jø sportinës karjeros, jø psichologinei pusiausvyrai ir šeimos ryšiams bei sveikatai, o ypaè siekiant uþkirsti kelià 
dopingui. Ji vertina asociacijø ir organizacijø, kurios padeda ávykdyti šiuos reikalavimus juos treniruojant ir padaro 
vertingà socialiná ánašà, darbà.

13. Europos Vadovø Taryba reiškia susirûpinimà dël komerciniø sandoriø, kuriø tikslas – nepilnameèiai 
sportininkai, áskaitant sportininkus iš treèiøjø šaliø, tiek, kiek jie neatitinka esamø darbo teisës aktø arba kelia pavojø 
jaunø sportininkø sveikatai ir gerovei. Ji kvieèia sporto organizacijas ir valstybes nares tirti ir stebëti šià praktikà ir, 
jei reikia, imtis atitinkamø priemoniø.

Sporto ir solidarumo ekonominis kontekstas
14. Europos Vadovø Tarybos nuomone, vienas savininkas arba finansinë kontrolë daugiau kaip vieno sporto klubo, 

dalyvaujanèio tose paèiose varþybose, gali kelti grësmæ sàþiningai konkurencijai. Jei reikia, sporto federacijos yra 
raginamos ávesti priemones, skirtas priþiûrëti klubø valdymà.

15. Televizijos transliacijø teisiø pardavimas šiandien yra vienas didþiausiø tam tikrø sporto šakø pajamø šaltinis. 
Europos Vadovø Taryba mano, kad veiksmai skatinti dalies šiø pajamø bendrà panaudojimà tam tikruose lygiuose 
yra naudinga solidarumo principui tarp visø sporto lygiø ir srièiø.

Þaidëjø perleidimai
16. Europos Vadovø Taryba entuziastingai palaiko dialogà dël þaidëjø perleidimo sistemos tarp sporto judëjimø, 

ypaè futbolo organizacijø, organizacijø, atstovaujanèiø profesionaliems sportininkams, Bendrijos ir valstybiø nariø, 
atsiþvelgiant á specifinius sporto reikalavimus pagal Bendrijos teisæ.

Bendrijos institucijø ir valstybiø nariø prašoma ir toliau nagrinëti savo politikà pagal EB Sutartá ir pagal jø 
atitinkamus ágaliojimus atsiþvelgiant á šiuos bendruosius principus.
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IŠDUOTOS KÛNO KULTÛROS IR SPORTO SPECIALISTO LICENCIJOS

Nuo 2006 m. birþelio 14 d. iki spalio 27 d.

1. Kûno kultûros ir  sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m. birþelio 
14 d. ásakymu Nr. V-33. Licencija galioja iki 2010 m. birþelio 14 d.:

Licencija Nr. 570 – Dariui JUKONIUI
Licencija Nr. 571 – Rimantui KNYZAI 
Licencija Nr. 572 – Algimantui SAMOŠKAI
Licencija Nr. 573 – Raimondai STRELKAUSKAITEI

2. Kûno kultûros ir  sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 2006 m. liepos 
3 d. ásakymu V-36. Licencija galioja iki 2010 m. liepos 3 d.:

Licencija Nr. 574 – Romualdui GÞYBOVSKIUI (Romuald Gþibovski)

3. Kûno kultûros ir  sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m. liepos 
10 d. ásakymu V-375. Licencija galioja iki 2010 m. liepos 10 d.:

Licencija Nr. 575 – Arvydui PRËSKIENIUI
  
4. Kûno kultûros ir  sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m. rugpjûèio 
31 d. ásakymu V-445. Licencija galioja iki 2010 m. rugpjûèio 31 d.:

Licencija Nr. 577 – Vytautui PETRAUSKUI
Licencija Nr. 578 – Martynui STANKOVIÈIUI

5. Kûno kultûros ir  sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m. rugsëjo 
13 d. ásakymu V-472. Licencija galioja iki 2010 m. rugsëjo 13 d.:

Licencija Nr. 579 – Aivarui ENGELAIÈIUI

6. Kûno kultûros ir  sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m. rugsëjo 
19 d. ásakymu V-482. Licencija galioja iki 2010 m. rugsëjo 19 d.:

Licencija Nr. 580 – Andriui ZUBRUI
Licencija Nr. 581 – Jevgenijui KUZMINUI (Jevgenij Kuzmin)

7. Kûno kultûros ir  sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m. spalio 
9 d. ásakymu V-522. Licencija galioja iki 2010 m. spalio 9 d.:

Licencija Nr. 582 – Rasai BUSILAITEI
Licencija Nr. 583 – Daivai ARBATAVIÈIÛTEI
Licencija Nr. 584 – Editai KULIKAUSKIENEI

8. Kûno kultûros ir  sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m. spalio 
12 d. ásakymu V-533. Licencija galioja iki 2010 m. spalio 12 d.:

Licencija Nr. 585 – Vytautui GEMBUTUI
Licencija Nr. 586 – Artûrui ENÈERIUI

9. Kûno kultûros ir  sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m. spalio 
27 d. ásakymu V-557. Licencija galioja iki 2010 m. spalio 27 d.:

Licencija Nr. 587 – Dianai ŠUOPYTEI
Licencija Nr. 588 – Skirmantei MARTINKIENEI

PRATÆSTOS  KÛNO KULTÛROS IR SPORTO SPECIALISTO LICENCIJOS

1. Kûno kultûros ir  sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m. liepos 
10 d. ásakymu V-374. Licencija galioja iki 2010 m. liepos 10 d.:

Licencija Nr. 576 – Artûrui KALININUI
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SUTEIKTOS KVALIFIKACINËS KATEGORIJOS 
TRENERIAMS-SPORTO MOKYTOJAMS

Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m. birþelio 30 d.  
ásakymu Nr. V-355   
       
Nacionalinio sporto trenerio kategorija   ketveriems metams:                                      
Valerijui  KRIVOJUI – Vilniaus dvikovës sporto šakø mokyklos bokso treneriui-sporto mokytojui.                                                
                                                                                                     
Nacionalinio sporto trenerio kategorija ryšium su gimdymo atostogomis pratæsta 
vienø metø laikotarpiui: 
Oksanai  SINKEVIÈ – Vilniaus vandens sporto mokyklos plaukimo su pelekais trenerei-sporto mokytojai.   
Kategorija pratæsta iki  2007 m. rugpjûèio 27 d.

Valentinai  TIMOFEJEVAI – Vilniaus vandens sporto mokyklos plaukimo su pelekais trenerei- sporto mokytojai.
Kategorija pratæsta iki 2007 m. rugpjûèio 19 d.

     
Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m. rugsëjo 27 d.  
ásakymu Nr. V-505   

Nacionalinio  sporto trenerio kategorija   ketveriems metams:                                      
Viktorui GERASIMOVUI – Klaipëdos sporto centro sunkiosios atletikos treneriui-sporto mokytojui;  
Ramunei KUMPIENEI – Klaipëdos V.Knašiaus krepšinio sporto mokyklos krepšinio trenerei-sporto mokytojai;                                                
Natalijai TERENTJEVAI – Visagino kûno kultûros ir sporto centro slidinëjimo trenerei-sporto mokytojai.                                                                                          
          

Lietuvos nusipelniusio  trenerio kategorija aštuoneriems  metams ir vardas visam laikui: 
Dainai BERTULIENEI – Klaipëdos ¥Viesulo´ sporto centro sportiniø šokiø trenerei-sporto mokytojai.                           

Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m. spalio 
27 d.  ásakymu Nr. V-555   
  
Nacionalinio sporto trenerio kategorija  ketveriems  metams: 
Kaziui DAGILIUI – Kauno Jaunalietuviø sporto  organizacijos mokyklos dviraèiø treneriui-sporto mokytojui; 
Genovaitei DAMBRAUSKIENEI – Kauno sporto mokyklos ¥Gaja´ orientavimosi trenerei-sporto mokytojai; 
Graþinai Kazimierai GIEDRAITIENEI – Kauno krepšinio mokyklos krepšinio trenerei-sporto mokytojai; 
Aloyzui JASMONTUI – Skuodo r. kûno kultûros ir sporto centro lengvosios atletikos treneriui-sporto mokytojui;  
Ritai STAGNIÛNAITEI – Kauno krepšinio mokyklos krepšinio trenerei-sporto mokytojai;
Valentinai TOGUZAJEVAI – Vilniaus ¥Sietyno´ sporto mokyklos dviraèiø trenerei-sporto mokytojai; 
Vidmantui VAIÈIAIÈIUI – Kauno sporto mokyklos ¥Marva´ šiuolaikinës penkiakovës treneriui-sporto mokytojui;  
Donatui VELIÈKAI – Kauno krepšinio mokyklos krepšinio treneriui-sporto mokytojui;     
Aleksui STANISLOVAIÈIUI – Kauno sporto mokyklos ¥Viltis´ lengvosios atletikos treneriui.  

Lietuvos  nacionalinio  trenerio kategorija aštuoneriems metams ir vardas visam laikui:  
Birutei JANKAUSKIENEI – Kauno krepšinio mokyklos krepšinio trenerei-sporto mokytojai;
Vladimirui SUCHORUKOVUI – Visagino kûno kultûros ir sporto centro baidariø ir kanojø treneriui-sporto mokytojui;  
Viktorui KARMONUI – Radviliškio r. sporto centro kosminio modeliavimo treneriui-sporto mokytojui;
Gediminui KASTANAUSKUI – Vilniaus ¥Sietyno´ sporto mokyklos dviraèiø treneriui-sporto mokytojui; 
Egidijui GUSTUI – Kauno irklavimo mokyklos baidariø ir kanojø irklavimo treneriui-sporto mokytojui.
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SUTEIKTOS KVALIFIKACINËS KATEGORIJOS SPORTININKAMS

Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m. birþelio 30 d.  
ásakymu Nr. V- 356:

1. Bokso  sporto šakos atstovui                  
N a c i o n a l i n ë  kategorija  trejø metø laikotarpiui:      
1.1. Vitalijui VOLKOVUI (Vitalij Volkov) – Vilniaus dvikovës sporto šakø mokykla 
     
2. Dviraèiø  sporto šakos atstovui
N a c i o n a l i n ë  kategorija  trejø metø laikotarpiui:
2.1. Mariui KUKTAI – Kauno Jaunalietuviø sporto organizacijos mokykla (toliau – SOM)  
         
3. Fechtavimosi sporto šakos atstovui
T a r p t a u t i n ë  kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
3.1. Jurijui SENIUTAI – Kauno fechtavimo klubas ¥Dvikova´        
                    
4. Futbolo sporto šakos atstovëms
N a c i o n a l i n ë  kategorija trejø metø laikotarpiui:
4.1. Gitai BAREIKYTEI – Ukmergës sporto mokykla (toliau - Ukmergës SM)                    
4.2. Gintarei BUROKAITEI – Ukmergës SM                                 
4.3. Giedrei BANYTEI – Ukmergës SM                                        
4.4. Þivilei DIÈIÛNAITEI – Ukmergës SM                                            
4.5. Indrei GARNYTEI – Ukmergës SM                                                 
4.6. Rasai JACKÛNAITEI – Ukmergës SM                                                                
4.7. Gretai  KASELYTEI – Ukmergës SM                                                
4.8. Jolitai KLIÈIÛTEI – Ukmergës SM                                                  
4.9. Lenai KRASINAI – Ukmergës SM                                                   
4.10. Editai LISEVIÈIÛTEI – Ukmergës SM                                             
4.11. Dovilei MASIONYTEI – Ukmergës SM                                           
4.12. Ingridai POVILAITYTEI – Ukmergës SM                                           
4.13. Simonai RAILAITEI – Ukmergës SM                                                
4.14. Ievai RAKOVSKAJAI – Ukmergës SM                                               
4.15. Teresei RAKOVSKAJAI – Ukmergës SM                                            
4.16. Vaivai VAIÈIÛNAITEI – Ukmergës SM        
                                                              
5. Laisvøjø  imtyniø sporto šakos atstovei
N a c i o n a l i  n ë  kategorija  trejø metø laikotarpiui:
5.1. Robertai  JARUŠAITEI – Kauno Jaunalietuviø SOM     
  
6. Laisvøjø  imtyniø sporto šakos atstovui
N a c i o n a l i n ë  kategorija trejø metø laikotarpiui:
6.1. Vitalijui  TAVGENUI (Vitalij Tavgen) – Kauno Jaunalietuviø SOM 
         
7. Krepšinio sporto šakos atstovams
N a c i  o n a l i n ë  kategorija trejø metø laikotarpiui:
7.1. Vaidui ÈEPUKAIÈIUI – Alytaus sporto rekreacijos centras (toliau – SRC)            
7.2. Þygimantui JANAVIÈIUI – Alytaus SRC
                                  
8. Meninës gimnastikos sporto šakos atstovei
N a c i o n a l i n ë  kategorija trejø metø laikotarpiui:
8.1. Evelinai GOLCAITEI – Vilniaus gimnastikos mokykla      
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          9. Plaukimo sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë  kategorija  trejø metø laikotarpiui:
9.1. Eglei DZIKAITEI – Vilniaus vandens sporto mokykla (toliau – VSM)             
9.2. Jekaterinai KISELIOVAI – Vilniaus VSM                                 
9.3. Nerijui SELENIUI – Vilniaus plaukimo mokykla (toliau – PM)  
                                        
10. Sambo imtyniø sporto šakos atstovams 
N a c i o n a l i n ë  kategorija  trejø metø laikotarpiui: 
10.1. Osvaldui ÈIVILIUI – Vilniaus  dvikovës sporto šakø mokykla (toliau – DSŠM)                             
10.2. Sergejui GREÈICHO – Vilniaus DSŠM                                         
10.3. Artemijui SITENKOVUI (Artemij Sitenkov) – Vilniaus DSŠM
                                   
11. Sportinës  gimnastikos sporto šakos atstovei
N a c i o n a l i n ë  kategorija trejø metø laikotarpiui:
11.1. Jekaterinai KOVALIOVAI – Vilniaus gimnastikos mokykla 
      
12. Stalo teniso sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë  kategorija trejø metø laikotarpiui:
12.1. Eglei KAÞYTEI – Vilniaus sporto mokykla ¥Tauras´ (toliau – SM)          
12.2. Vitalijai KAÞYTEI – Vilniaus SM ¥Tauras´                                     
12.3. Linai STANKUTEI – Kauno Jaunalietuviø sporto organizacijos mokykla (toliau – SOM)                        
T a r p t a u t i n ë  kategorija  ketveriø metø laikotarpiui:
12.4. Rûtai GARKAUSKAITEI – Kauno Jaunalietuviø SOM 
                
13. Šachmatø sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë  kategorija trejø metø laikotarpiui:
13.1. Domantui KLIMÈIAUSKUI – Kauno Jaunalietuviø SOM           
13.2. Povilui TVARIJONUI – Kauno Jaunalietuviø SOM     
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APIE PASIRENGIMÀ JAUNIMO OLIMPINIAM FESTIVALIUI

Birþelio 15 d. ávyko LTOK vykdomojo komiteto posëdis, kuriam pirmininkavo LTOK prezidentas Artûras Poviliûnas.
LTOK olimpiniø programø direktorius Kazys Steponavièius informavo apie pasirengimà IX Europos jaunimo 

vasaros olimpiniam festivaliui Belgrade 2007 m. liepos 22–29 dienomis. Planuojama, kad Serbijos sostinëje rungtyniaus 
52 individualiøjø sporto šakø atstovai iš Lietuvos (18 lengvaatleèiø, po 3 gimnastes ir dviratininkus, 10 dziudo atsto-
vø, 12 plaukikø, 4 stalo tenisininkai ir 2 tenisininkai). Belgrade vyks vaikinø krepšinio bei vandensvydþio ir merginø 
rankinio bei tinklinio turnyrai. Á juos komandas kvieèia organizacinis komitetas. Lietuva pirmiausia pretenduoja á 
krepšininkø turnyrà, o nepakviesta á já – á rankininkiø, vandensvydininkø ar tinklininkiø turnyrus.

Apie Olimpinës dienos sporto šventës renginius informavo  LTOK generalinis direktorius Vytautas Zubernis.
LTOK iþdininkas Donatas Kazlauskas informavo, kad ásteigta UAB ¥WINLOTO´, kuri rengia startui internetinæ 

loterijà. 

SEIMO PIRMININKO VIZITAS

Birþelio 15 d. Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete lankësi Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas.
Susitikime su LTOK vadovais bei mûsø šalies sporto þmonëmis Seimo pirmininkas prisipaþino, kad iki šio apsi-

lankymo net neþinojo, kur yra LTOK bûstinë... 
LTOK prezidentas Artûras Poviliûnas papasakojo sveèiui apie Olimpinio komiteto veiklà bei darbus, atkreipë 

dëmesá á tai, kad nuo kaimynø atsiliekame pagal sporto finansavimà. ¥Kad tik greitu laiku neatsiliktume ir sportiniais 
rezultatais...´ – susirûpinimà reiškë LTOK prezidentas.

V.Muntianas sakë, kad neseniai lankësi Taline ir matë savo akimis, kaip ten rûpinamasi sportu. LTOK garbës 
sveèiø knygoje Seimo pirmininkas parašë: 

¥Linkiu, kad mûsø jaunøjø talentø potencialui pasireikšti bûtø sudarytos palankiausios sàlygos. Asmeniškai prisi-
dësiu, kad bûtø realizuota centralizuota sportininkø ruošimo sistema ir gerëtø finansavimas´.

PAGERBTI STUDENTAI SPORTININKAI

Birþelio 22 d. KKSD pagerbti šalies studentai, pasaulio studentø imtyniø èempionato prizininkai ir XXII SELL 
þaidyniø nugalëtojai bei prizininkai, jø treneriai. KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas pasidþiaugë, 
kad studentai deramai garsina Lietuvos vardà pasaulyje ir Baltijos šalyse, išreiškë viltá, kad kitais metais Lietuvoje 
vyksianèiose SELL þaidynëse šalies atstovai taip pat pasieks puikiø pergaliø. Šiemet SELL þaidynëse, kurios vyko 
Tartu (Estija), dalyvavo 1457 sportininkai iš 18 šaliø, 86 universitetø. Lietuvos studentai iškovojo net 92 medalius 
– 21 aukso, 30 sidabro ir  41 bronzos. Tuo tarpu estai laimëjo 73, latviai 63, o suomiai 9 medalius. Studentai buvo 
apdovanoti KKSD padëkomis. Lietuvos studentø sporto asociacijos prezidentas Èeslovas Garbaliauskas padëkojo 
Departamentui uþ dëmesá studentø sportui. Jo manymu, šios investicijos labai reikalingos ir atsiperka su kaupu.  
Mongolijoje vykusiame pasaulio studentø imtyniø èempionate Valdemaras Venckaitis  (74 kg) iškovojo  sidabro me-
dalá, Svajûnas Adomaitis (60 kg)  ir Laimutis Adomaitis (84 kg) laimëjo bronzà. Sportininkai ir jø treneris Ruslanas 
Vartanovas apdovanoti medaliais ¥Uþ sporto pergales´. 

AR TURËS SPORTO ÞMONËS NACIONALINES PREMIJAS?

KKSD ávyko Lietuvos strateginiø sporto klausimø komisijos posëdis, kuriame buvo pristatytas Nacionaliniø pre-
mijø skyrimo kûno kultûros ir sporto specialistams nuostatø projektas. ¥Nacionalinës premijos skiriamos kultûros 
ir meno þmonëms, o mûsø kûno kultûros ir sporto specialistø skatinimo sistema yra silpna. Todël manome, kad 
tokias premijas skirti bûtø tikslinga´, – sakë projektà pristaèiusi KKSD Teisës ir personalo skyriaus vedëja Korne-
lija Tiesnesytë. Pagal projektà per metus bûtø skiriama ne daugiau kaip 5 nacionalinës premijos, kuriø viena – 120 
minimaliø gyvenimo lygio dydþiø.

Lietuvos studentø sporto asociacijos prezidentas Èeslovas Garbaliauskas kalbëjo apie Lietuvos sportininkø rengimo 
aukštosiose mokyklose problemà. ¥Kiekvienais metais á mûsø aukštàsias mokyklas stoja abiturientai sportininkai, 
jau tapæ ávairaus amþiaus Lietuvos èempionais, prizininkais. Taèiau pradëjus studijuoti, nemaþai gabiø, perspektyviø 
ávairiø sporto šakø atstovø dingsta arba jø rezultatai nebekyla, nes neturime sportiniø talentø išsaugojimo, puoselëji-
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mo sistemos, aukštosiose mokyklose maþëja puikios kvalifikacijos treneriø, prasta sporto baziø bûklë. Todël nemaþa 
dalis potencialiø studentø sportininkø išvyksta studijuoti á uþsiená, kur jiems sudaromos geros sàlygos ir studijuoti, ir 
sportuoti´. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kûno kultûros katedros vedëjas Povilas Tamašauskas taip pat 
patikino, jog aukštøjø mokyklø vadovai kûno kultûros ir sporto prioritetine veiklos sritimi nelaiko. Strateginiø sporto 
klausimø komisijos nariø nuomone, reikëtø sukviesti KKSD, Švietimo ir mokslo ministerijos, kurios kompetencijai 
ir priklauso studentija, bei kitø suinteresuotø organizacijø atstovø pasitarimà, kad bendromis jëgomis bûtø pradëti 
spræsti studentø sporto klausimai. Be to, È.Garbaliauskas kalbëjo apie studentø pasirengimà universiadoms ir tai, 
kad šios sporto varþybos vël turëtø tapti vienu pagrindiniu pasirengimo olimpinëms þaidynëms etapu, nes studentija 
– pagrindinis olimpinis rezervas. Lietuvos studentø asociacijos prezidentas informavo apie 2007 m. Kaune vyksianèias 
SELL studentø þaidynes.

KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas Mykolas Kaèkanas pristatë Lietuvos sporto objektø plëtros strategijà bei 
pateikë pasiûlymus dël Druskininkø sportininkø rengimo ir reabilitacijos centro projektavimo. 

PAGERBTA PASAULIO ÈEMPIONE TAPUSI LIETUVOS GOLBOLO KOMANDA

Liepos 4 d. KKSD pagerbta Lietuvos golbolo (akløjø riedulio) rinktinë, tapusi pasaulio èempione. Kaip sakë 
KKSD vyr. specialistas Vidas Stankevièius, per visà nepriklausomybës laikotarpá tai pirmasis aukso medalis, kurá iš-
kovojo neágaliøjø þaidimø komanda: ¥Aukso medaliø turime, bet visi jie – individualiøjø sporto šakø´. Šalies sporto 
vadovas KKSD Sporto garbës kryþiumi ¥Uþ nuopelnus Lietuvos sportui´ apdovanojo golbolo rinktinës þaidëjus 
Mariø Zibolá, Genrikà Pavliukianecà, Sauliø Leonavièiø. Kitiems golbolo rinktinës nariams – Arvydui Juchnai, 
Þydrûnui Šimkui, Nerijui Montvydui – áteikti KKSD medaliai  ¥Uþ sporto pergales´. Toks apdovanojimas bus skirtas 
ir rinktinës treneriui Karoliui Levickiui. Kartu su pasaulio èempionais pasveikintas 2006 m. Europos kurèiøjø plau-
kimo viceèempionas (1500 m laisvuoju stiliumi) Marius Grigaitis ir jo treneris Edmundas Tautvydas. Jie apdovanoti 
KKSD medaliu ¥Uþ sporto pergales´. KKSD atminimo medaliu ¥Uþ nuopelnus Lietuvos sportui´ buvo apdovanoti 
Lietuvos akløjø riedulio rinktinës ir Lietuvos kurèiøjø plaukimo rinktinës vadovai.

Pagal Lietuvos Respublikos nutarimà golbolo komandai ir M.Grigaièiui išmokëtos premijos – atitinkamai 90 
tûkst. ir 6 tûkst. Lt. 

Liepos 5-àjà Lietuvos golbolo rinktinë buvo pagerbta Lietuvos Respublikos Vyriausybëje. 
 

  IŠ PIRMOJO UÞSIENIO RUSØ JAUNIMO SPORTO FESTIVALIO – SU MEDALIAIS 

Liepos 15–22 d. Maskvoje vyko pirmasis uþsienio rusø jaunimo sporto festivalis, kuris surengtas pasaulio lietuviø 
sporto þaidyniø pavyzdþiu. Šiame festivalyje dalyvavo ir Lietuvos rusai – 35 þmoniø delegacija, kurià sudarë stalo 
teniso, lengvosios atletikos, šaškiø, šachmatø atstovai, vyrø tinklinio ir mini futbolo komandos. Lietuvos rusai be 
apdovanojimu neliko – vilnietë Veronika Vilèinskaja tapo  šaškiø turnyro nugalëtoja, mini futbolo turnyre Visagino 
futbolininkai iškovojo sidabro medalius.

 KARŠTA KAIP PEKINE

Liepos 26 dienà Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete lankësi Lietuvos ambasados Kinijoje ágaliotasis 
ministras Gvidas Kerušauskas, aktyviai talkinantis LTOK rengiantis 2008 m.  Pekino olimpinëms þaidynëms. Šiuo 
metu diplomatas atostogauja gimtinëje. Jis pastebëjo, kad mûsø krašte dabar tokie pat karšèiai kaip Pekine. ¥Tik 
oras švaresnis...´

Susitikime su LTOK vadovais buvo aptarti tolimesni darbai rengiantis Pekino olimpinëms þaidynëms. Sveèias 
informavo apie Pekino viešbuèius, kuriuose þaidyniø metu gyvens ir LTOK rëmëjai, mûsø specialistai. Kalbëta apie 
savanoriø parinkimo principus, apie þenkliukø gamybos galimybes Kinijoje ir t.t. G.Kerušauskas taip pat informavo 
apie Lietuvos olimpinio atašë paieškas. 

Pekine jau rugpjûèio mënesá startuos Lietuvos sportininkai. Pirmieji pasaulio jaunimo èempionate rungtyniaus 
lengvaatleèiai. Vëliau kovas pasaulio èempionate pradës jaunieji penkiakovininkai. 

PASVEIKINOME OLIMPINÆ ÈEMPIONÆ...

Liepos 26 d. Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete lankësi seniai matyta viešnia – buvusi krepšininkë,  
olimpinë èempionë Vida Beselienë-Raz. LTOK prezidentas Artûras Poviliûnas legendinæ krepšininkæ pasveikino 
su graþiu jubiliejumi. Dabar Vida gyvena tai Izraelyje, tai JAV. Treniruoja jaunàsias krepšininkes Izraelyje ir pati 
augina ...pustreèiø metø dukrà...  
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PAGERBTI BURIUOTOJAI, ŠACHMATININKAI, KULTÛRISTAI 

Liepos 28 d. KKSD buvo pagerbti sportininkai, Europos ir pasaulio èempionatø prizininkai, jø treneriai, gydytojai, 
mokslininkai. ¥Rezultatai ateina ne iš karto. Štai buriuotojos parodë, kad jø galima pasiekti  tik atkakliu darbu´, 
– kreipdamasis á sportininkus sakë KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas. 

Ne maþiau juodo darbo ir ištvermës reikëjo ir intelektualios sporto šakos – šachmatø – atstovams, kurie pergaliø 
siekë net kelerius metus. Visi sportininkai – buriuotojos  Gintarë  Volungevièiûtë ir Aušra Milevièiûtë, komandiniø 
pasaulio moterø šachmatø susirašinëjant èempionës ir komandiniø pasaulio vyrø šachmatø susirašinëjant viceèem-
pionai, kultûristai Dainius Barzinskas, Marta Alešiûnaitë ir Artûras Bartkus, jø treneriai buvo apdovanoti KKSD 
medaliu ¥Uþ sporto pergales´, gydytojui ir mokslininkui áteikti KKSD atminimo medaliai, o rëmëjams – KKSD pa-
dëkos. G.Volungevièiûtei ir komandiniø pasaulio vyrø korespondenciniø šachmatø viceèempionams pagal Lietuvos 
Respublikos Vyriausybës nutarimà áteikti simboliniai èekiai atitinkamai – 10 tûkst. ir 72 tûkst. Lt. Pinigines premijas 
taip pat gaus jø treneriai, gydytojai, mokslininkai.  

 
EOC GENERALINIS SEKRETORIUS TAPO PREZIDENTU 

Liepos 29–30 dienomis Romoje vyko Europos olimpiniø komitetø (EOC) neeilinë generalinë asamblëja, kurioje 
naujuoju organizacijos prezidentu išrinktas 61-eriø metø airis Patrikas Hickey. Anksèiau jis buvo EOC generalinis 
sekretorius. Uþ naujàjá prezidentà balsavo visø 48 Europos šaliø nacionaliniø komitetø vadovai. Asamblëjos darbe 
dalyvavo ir LTOK prezidentas Artûras Poviliûnas bei generalinis sekretorius Vytautas Zubernis.

Buvæs prezidentas Mario Pescantë atsidëjo politinei veiklai Italijos parlamente ir Tarptautinio olimpinio komiteto 
(TOK) vykdomajame komitete. M.Pescante išrinktas EOC garbës prezidentu. Naujuoju EOC generaliniu sekretori-
umi patvirtintas italas Rafaele Pagnozzzi, kuris yra ir Italijos olimpinio komiteto generalinis sekretorius.

P.Hickey yra nuoširdus Lietuvos bièiulis, jis ne kartà viešëjo mûsø šalyje, pastaràjá syká – kartu su TOK prezidentu 
Jacques‘u Rogge‘u geguþës mënesá. P.Hickey yra apdovanotas Lietuvos valstybiniais ir LTOK apdovanojimais. 

JAUNAJAM TENISININKUI – KKSD PADËKOS MEDALIS 

Rugpjûèio 1 d. KKSD spaudos konferencijà surengë tenisininkas Rièardas Berankis, gráþæs iš Europos jauniø (iki 
16 m.) teniso èempionato su bronzos medaliu. KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas pasidþiaugë nuolat 
gerëjanèiais Lietuvos tenisininkø laimëjimais teigdamas, jog jie turi graþià perspektyvà.  ¥Nuostabu, kad štai tokio 
amþiaus sportininkas jau yra tokio didelio meistriškumo. Aèiû federacijai, kad ji dirba nuosekliai. Viliamës, kad 
Lietuvos tenisininkai ávykdys olimpinius normatyvus ir dalyvaus, jeigu dar ne Pekino, tai kitose olimpinëse þaidynëse 
tikrai´, – sakë šalies sporto vadovas. Jaunàjá Lietuvos tenisininkà ir jo trenerá Remigijø Balþekà šalies sporto vadovas 
apdovanojo KKSD padëkos medaliais. 

  ÞOLËS RIEDULININKËMS – SPORTO VADOVØ PADËKA 

Rugpjûèio 2 d. KKSD pagerbta Lietuvos jaunimo (iki 21 m.) merginø þolës riedulio rinktinë, tapusi Vilniuje vykusio 
Europos èempionato aštuoniø komandø B dviziono nugalëtoja ir kartu iškovojusi kelialapá á Europos pirmenybiø 
A divizionà. ¥Þaidþiant þolës riedulá labai svarbu ne tik greitos kojos, bet ir mintis, idëja, aikštës matymas. Mûsø 
merginos pademonstravo viso to vienovæ. Be to, labai svarbu, kad šis èempionatas  vyko Lietuvoje ir já laimëjo bûtent 
lietuvës´, – dþiaugdamasis rinktinës pergale sakë KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas.  Sportininkëms, 
rinktinës vadovui, trenerëms, gydytojai šalies sporto vadovas áteikë KKSD padëkos medalius, o Èempionato darbo 
grupë buvo apdovanota KKSD atminimo medaliais.   

 
 PASAULIO LIETUVIUS TURI BURTI IR SPORTINË VEIKLA  

Rugpjûèio 4 d. KKSD surengtas seminaras pasaulio lietuviø  bendruomeniø lyderiams siekiant paskatinti lietuviø 
bendruomenes aktyviai plëtoti kûno kultûros ir sporto veiklà savo gyvenamosiose vietose. Susirinkusiuosius pasveikino 
KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas. ¥Sportas – tai priemonë pabendrauti, pabûti kartu savo bendruome-
nëse, miestuose, pagaliau susirinkti visiems èia, Lietuvoje. Tam mes turime Pasaulio lietuviø sporto þaidynes, kurias 
dabar rengsime 2009-aisiais. Jûs esate mûsø sporto šeimos dalis. Tad dþiaugiuosi, kad šiandien èia susirinkote taip 
gausiai´, – sakë šalies sporto vadovas. Jis taip pat paþymëjo, jog mûsø valstybës rûpestis galvoti jau ir apie tai, kaip 
padëti uþsienyje susikûrusioms lietuviø bendruomenëms ásirengti sporto bazes, kaip paskatinti uþsienio valstybes 
remti lietuviø bendruomeniø sportinæ veiklà taip, kaip Lietuvoje remiamos tautiniø maþumø sporto organizacijos 
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¥Polonia´, ¥Makabi´ ir pan. Tautiniø maþumø ir išeivijos departamento  generalinis direktorius Antanas Petrauskas 
atkreipë dëmesá á uþsienio šalyse besikurianèias naujàsias lietuviø bendruomenes: ¥Norëtume surasti tose bendruo-
menëse lyderius, þmones, kurie suburtø lietuvius sportinei veikla. Labai dþiugu, kad šiandien èia yra ir Ispanijoje, 
Airijoje, Jungtinëje Karalystëje gyvenanèiø lietuviø atstovai, jiems bus naudinga susipaþinti su seniai susibûrusiø ir 
veikianèiø lietuviø sporto organizacijø Amerikoje, Australijoje patirtimi – sportas jose jau tapo gili tradicija´. Iš viso 
seminare dalyvavo 11 uþsienio valstybiø lietuviø bendruomeniø atstovai, tarp jø ir tokiø tolimø šaliø kaip Argentina 
ar Venesuela. Jie buvo supaþindinti su  sporto vadybos, sporto organizacijø steigimo, renginiø organizavimo me-
todika ir praktine patirtimi – apie sporto klubø veiklà Lietuvoje pasakojo sporto klubo ¥Spartuoliai´ prezidentas 
Benediktas Siliûnas, o Šiaurës Amerikos lietuviø fizinio auklëjimo ir sporto sàjungos (ŠALFASS) bei Australijos 
lietuviø fizinio auklëjimo sàjungos (ALFAS) atstovai supaþindino su savo klubø veiklos patirtimi. Su sporto klubo, 
federacijos steigimo Lietuvoje ir kai kuriose uþsienio valstybëse teisiniais pagrindais supaþindino KKSD Teisës ir 
personalo  skyriaus vedëja Kornelija Tiesnesytë. Neseniai ásikûrusios Sporto savanoriø sàjungos atstovai kalbëjo apie 
savanoriškos iniciatyvos plëtojimà, o pasaulio lietuviø bendruomeniø atstovø pageidavimu Antidopingo agentûros 
direktorë Ieva Lukošiûtë papasakojo apie kovos su dopingo vartojimu organizavimà. 

STUDENTØ SPORTAS – UNIVERSITETO VEIDAS 

IX pasaulio studentø èempionato, rugpjûèio 11–13 d. vykusio Trakuose, išvakarëse KKSD lankësi Tarptautinës 
studentø irklavimo federacijos (FISU) atstovai – Pieter Tilstra ir Lione Girard. Susitikime su KKSD generaliniu 
direktoriumi Algirdu Raslanu ir Lietuvos irklavimo federacijos prezidentu Artûru Jukna buvo kalbëta apie studentø 
sportà apskritai ir Lietuvoje, irklavimo sporto plëtros perspektyvas. ¥Sportas – itin svarbus instrumentas formuojant 
universiteto veidà´, – studentø sporto reikšmæ prabrëþë FISU atstovas P. Tilstra. Šalies sporto vadovas pastebëjo, 
kad Lietuvos universitetuose studentø sportas  labai nevienodo lygio, taèiau jam pastaruoju metu skiriama vis 
daugiau dëmesio: Lietuvos studentø sporto asociacija tapo skëtine organizacija siekiant sudaryti geresnes sàlygas 
studentams sportuoti savosiose Alma Mater, galvojama apie universitetø sporto baziø, kuriø dauguma apverktinos 
bûklës, renovacijos programà. 

LIETUVIAMS REIKIA SPORTO PSICHOLOGIJOS ÞINIØ 

Rugsëjo 5 d. KKSD lankësi Izraelio Vingeito instituto Ribšteino sporto medicinos mokslo ir tyrimø centro Elgesio 
mokslo ir metodologijos departamento direktorius  prof. Borisas Bliumenšteinas, kuris Lietuvoje  vedë dviejø dienø 
seminarà sportininkø psichologinio rengimo klausimais. Èia su KKSD ir LOSC vadovais jis aptarë  bendradarbiavimo 
galimybes. ¥Šis seminaras labai svarbus, nes sporto psichologijos problema mums labai aktuali. Jau po Sidnëjaus 
olimpiniø þaidyniø imta kalbëti apie psichologines sportininkø problemas, taèiau bûdø joms spræsti pradëta ieškoti 
po Atënø´, – sakë KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas. Be to, stiprinant sportininkø rengimà LOSC, 
steigiant sportininkø rengimo centrus kituose šalies miestuose sporto psichologø paklausa vis labiau didës. Todël 
šalies sporto vadovas pareiškë norà, jog bûtø uþmegzti nuolatiniai bendradarbiavimo ryšiai su Vingeito institutu. ¥Mes 
esame dvi maþos šalys, todël mûsø problemos – tos paèios. Negalime, kaip didþiosios, rinktis geriausiø sportininkø 
iš didelio bûrio, bet turime dirbti su kiekvienu berniuku ir mergaite´, – sakë sveèias neabejodamas, jog toks bendra-
darbiavimas bûtø prasmingas. Jis pasiûlë du galimus bendradarbiavimo modelius: pasikviesti Lietuvos specialistus á 
institutà Izraelyje, kur jie stebëtø ir kartu padirbëtø kartu su juo ir Izraelio sportininkais, arba pats atvykti á Lietuvà, 
kur jis galëtø dirbti su visa Lietuvos sporto specialistø grupe ir kartu – su mûsø sportininkais.  Skaitydamas paskaitas 
ir bendraudamas su Lietuvos psichologais B. Bliumenšteinas pastebëjo, jog lietuviai – aukštos kvalifikacijos psicho-
logai, taèiau jiems trûksta specifiniø sporto psichologijos þiniø.

  
ELEKTRËNAI GALËTØ TAPTI ÞIEMOS MIESTU 

KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas ir jo pavaduotojas Mykolas Kaèkanas susitiko su Elektrënø 
meru Kæstuèiu Vaitukaièiu bei Kultûros ir sporto skyriaus vedëju Vytautu Grišèenko, su kuriais aptarë sporto 
baziø plëtros klausimus ir perspektyvas Elektrënuose. Meras informavo, kad pagrindinës Elektrënø sporto 
bazës – ledo rûmai ir baseinas – jau pradëjo sezonà ir veikia. Savivaldybei finansuojant, baseine vykdoma vaikø 
mokymo plaukti programa, taip pat èia vyksta sporto mokyklos auklëtiniø treniruotës. K.Vaitukaièio nuomo-
ne, Elektrënuose bûtø galima kultivuoti ir irklavimà – turëdami visus metus neuþšàlantá eþerà, elektrëniškiai  
treniruoèiø sezonà galëtø pradëti anksèiau nei kitose Lietuvos vietose. ¥Šiuo metu tariamës su elektrine, kad 
jie mums skirtø patalpas valtims laikyti´, – sakë meras. Be abejo, svarbiausias ir labiausiai dominantis objektas 
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– ledo rûmai. K.Vaitukaitis pasidþiaugë, kad jau gauta lëšø iš ES struktûriniø fondø infrastruktûrai sutvarkyti. 
¥Mes parengëme ir turime KKSD gen. direktoriaus ásakymu patvirtintà Lietuvos sporto baziø plëtros planà, 
kuriame numatyta, jog ES struktûriniø fondø paramai gauti Elektrënø ledo rûmø renovacijos projektas turi bûti 
teikiamas 2007–2013 m. Tikimës, kad šià strategijà maþdaug lapkrièio mënesá patvirtins ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybë´, – sakë sporto baziø klausimus departamente kuruojantis M.Kaèkanas. A.Raslanas paþymëjo, jog 
Elektrënai – išties sportiškas miestas. ¥Elektrënams, matyt, reikëtø galvoti, kaip sustiprinti þiemos sporto šakø 
– dailiojo èiuoþimo, èiuoþimo trumpuoju taku – atstovø rengimà, kalbëtis su akmenslydþio atstovais. Ir jeigu 
matysime, kad rezultatai neblogi, ateityje bus galima galvoti apie sporto klasës ásteigimà´, – ateities perspekty-
vas dëstë šalies sporto vadovas. 

  
  VYRIAUSYBËJE – GAUSUS KREPŠININKØ IR SIRGALIØ BÛRYS

Rugsëjo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybëje buvo pagerbti Europos veteranø krepšinio èempionato nu-
galëtojai (vyrø komandos +65 ir +60, Kauno ¥Þalgirio´ vyrø +50 komanda, Vilniaus ¥Kamanës´ moterø +50 
komanda), viceèempionai (Vilniaus ¥Kamanës´ moterø +45 ir Vilniaus ¥Svajos´ moterø +30 komandos), bronzos 
medalio laimëtoja (Alytaus moterø +35 krepšinio komanda), pasaulio gatvës krepšinio 3x3 èempionai, taip pat pa-
dëkota ištikimiausiems krepšinio sirgaliams, nuolat lydintiems nacionalinæ krepšinio rinktinæ á pasaulio ir Europos 
èempionatus, olimpines þaidynes. ¥Nors ûgiu nesu apdovanotas, bet visà gyvenimà þaidþiu krepšiná. Kur nors kitur 
gali pasakyti, kad neþaidi krepšinio, bet tik ne Lietuvoje, nes krepšinis – tai mûsø nacionalinë vertybë´, – sveikin-
damas gausø bûrá krepšininkø ir sirgaliø sakë Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas. Jis 
pasidþiaugë, jog tarp susirinkusiøjø matyti ir gerai paþástamø veidø, kadaise garsinusiø Lietuvà: ¥Dþiaugiuosi, kad ir 
šiandien sugebate iškovoti pergales. Aèiû uþ jûsø ilgaamþiškumà ir uþ tai, kad dar ir šiandien dalyvaujate sportinëje 
veikloje´, – dëkojo krepšininkams G.Kirkilas. 

Vyriausybës vadovas taip pat padëkojo aktyviausiems krepšinio sirgaliams paþymëdamas, kad jie ne tik puikûs 
sirgaliai, bet ir puikûs savo šalies ambasadoriai: ¥Mes ilgai svarstome, kaip kurti Lietuvos ávaizdá uþsienyje, o sirgaliai 
yra kaip tik tas ¥projektas´, kuris jau dirba´. 

Vilniaus klubo ¥Kamanës´ (+50) atstovë Nijolë Kašelionienë Europos èempioniø medalá uþkabino ir Premjerui, 
o þalgirietis Vitoldas Masalskis padovanojo G.Kirkilui nuotraukà. 

KNYGA APIE KRAŠTÀ, IŠUGDÞIUSÁ LIETUVAI 11 OLIMPIEÈIØ 

Rugsëjo 15 d. Kûno kultûros ir sporto departamente pristatyta sporto þurnalistës Marytës Marcinkevièiûtës kny-
ga ¥Ignalina: sportas ir turizmas´. ¥Sportas ir miesto gimtadienis – dvi pagrindinës prieþastys, dël kuriø atsirado ši 
knyga´, –  per knygos pristatymà sakë Ignalinos, kuri šiemet švenèia 140 metø jubiliejø, meras Bronis Ropë. Ignalina 
išugdë net 11 olimpieèiø.

Kaip prisipaþino knygos autorë, šá faktà ji pati suþinojo tik ëmusi rašyti knygà apie Ignalinà, su kuria jos draugystë 
prasidëjo dar 1960-aisiais ir tæsiasi iki šiol. Ignalina turi ir visø prabø olimpinius medalius – aukso, sidabro, bronzos. 
O tokiu kraièiu, ko gero, gali pasigirti tik  didieji Lietuvos miestai. 

Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas, dþiaugdamasis dar viena knyga, 
kuri papildë Lietuvos sporto bibliotekà, paþymëjo, jog Ignalina gali pasigirti ne tik graþia gamta, kultûros paveldu, 
bet ir þmonëmis, kuriø dëka Ignalinoje klesti sportas.  

Vienas iš tokiø þmoniø, paskyræs Ignalinai net 30 darbo metø, prof. Juozas Skernevèius, kuris tà dienà kaip tik 
šventë ir graþià 75 metø sukaktá.  ¥Knygos nebûtø, jeigu nebûtø ir gerø darbø´, – reziumavo Lietuvos tautinio olim-
pinio komiteto prezidentas Artûras Poviliûnas.

  Knygoje apþvelgiama Ignalinos rajono sporto istorija nuo pat jo ištakø. Rašoma apie þymius sportininkus, 
jø laimëjimus, trenerius, sporto visuomenininkus. Dalis knygos skirta turizmui ir aktyviam poilsiui Ignalinoje. 

MIESTAS SPORTUI NORIAI TIESIA PAGALBOS RANKÀ

Prieš išvykdamas kelionën á 2008 m. olimpiniø þaidyniø sostinæ Pekinà, rugsëjo 22 d. Klaipëdos miesto meras 
Rimantas Taraškevèius, lydimas Klaipëdos sporto vadovø, apsilankë Kûno kultûros ir sporto departamente, kur su-
sitiko su KKSD  generaliniu direktoriumi Algirdu Raslanu ir jo pavaduotojais, LTOK atstovu. ¥Klaipëdos miesto 
poþiûris á sportà – labai palankus´, – patikino miesto meras. Jis papasakojo, kaip vyksta Klaipëdoje sporto baziø 
renovacijos ir statybos darbai. Sutvarkytas Klaipëdos stadionas, o kità savaitæ, pasak R.Taraškevièiaus, miesto Ta-
ryba turëtø patvirtinti lëšø skyrimà dviem dirbtinës dangos aikštelëms árengti: ¥Jas árengæ, prie P.Mašioto vidurinës 
mokyklos ir Futbolo sporto mokyklos, turëtume dvi reikiamø matmenø futbolo aikštes´. Meras pasidalijo ir idëja 
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árengti Klaipëdoje dengtà futbolo manieþà: ¥Árengæ toká manieþà, išspræstume ir dar vienà problemà – turëtume, kur 
rengti parodas, kurios dabar organizuojamos lengvosios atletikos manieþe ir dël to labai nepatenkinti lengvaatleèiai. 
Manau, kad šià idëjà gvildensime ir po truputá þingsniuosime á prieká´. Minëtasis lengvosios atletikos manieþas taip 
pat iš dalies renovuotas – sutvarkytas apšvietimas, stogas. ¥Reikia pakeisti dangà ir turësime fantastiná manieþà´, 
– dþiaugësi Klaipëdos miesto vadovas. Manieþo danga padedant KKSD turëtø bûti pakeista kitais metais. 

Be abejo, aktualiausias ir labiausiai dominantis klausimas – Klaipëdos sporto rûmø, reikalingø organizuojant 
2011 m. Europos vyrø krepšinio èempionatà, statyba. Meras informavo, kad šiuo metu sprendþiami þemës klausimai, 
o kitais metais turëtø prasidëti projektavimo darbai. Pasak KKSD gen. direktoriaus pavaduotojo Mykolo Kaèkano, 
iš ES struktûriniø fondø ketinama šiam sporto objektui prašyti 37,5 mln. Lt paramos. Visa šio sporto objekto darbø 
sàmata siektø apie 60–80 mln. Lt.  

KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas sakë, kad apie investicijas á Klaipëdà galvojama ir su perspektyva: 
jeigu ne nuo 2007 m., tai nuo 2008 m. šiame mieste ketinama ásteigti sporto klasæ. Tokios sporto klasës šiais metais 
jau pradëjo veikti Kaune ir Ignalinoje.

Susitikime aptartos ir kitø sporto baziø Klaipëdoje, kurioje, kaip þinoma, veikia atskirø sporto šakø – irklavimo, 
dviraèiø, sunkiosios atletikos – centrai, sutvarkymo galimybës. Nors Klaipëdoje yra 2 baseinai, taèiau në vieno gero. 
¥Lietuvoje trûksta maþdaug 40 baseinø. Bûtina inicijuoti, kad 2007 m. bûtø pradëta baseinø renovacijos programa, 
nes mes norime pradëti privalomo vaikø mokymo plaukti mokyklose programà, o tam bûtina turëti baseinus visuose 
šalies rajonuose´, – sakë šalies sporto vadovas.

PREMIJOS, MEDALIAI IR DOVANOS
 
Rugsëjo 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybëje buvo pagerbta Lotynø Amerikos sportiniø šokiø Europos 

èempionës titulà šeštàjá kartà iškovojusi Klaipëdos universiteto ansamblio ¥Þuvëdra´ pirmoji komanda, sëkmingai 
šiame èempionate debiutavusi antroji ¥Þuvëdros´ komanda, kuri uþëmë ketvirtàjà vietà, ir Lietuvos moterø krepšinio 
rinktinë, iškovojusi pasaulio èempionate šeštàjà vietà. 

¥Nuoširdþiai þaviuosi mûsø šokëjais – su kokiomis galingomis valstybëmis – Vokietija, Rusija – mes varþomës!¡, 
– susiþavëjimo neslëpë Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas šeštadiená pats þiûrëjæs Europos èempionatà Vil-
niaus ¥Siemens arenoje´. Jis Europos èempionei áteikë simboliná 100 tûkst. Lt, kuriuos Vyriausybë skyrë iš rezervo 
fondo, vertës èeká, o visiems sportininkams ir treneriams – vardines dovanas – laikrodþius ir Kûno kultûros ir sporto 
departamento medalius ¥Uþ sporto pergales´. 

Antràjà ansamblio ¥Þuvëdra´ komandà Ministras Pirmininkas G.Kirkilas apdovanojo vardinëmis dovanomis 
– laikrodþiais ir Kûno kultûros ir sporto departamento Atminimo medaliais, vardines savo dovanas jis áteikë ir Eu-
ropos èempionato organizacinio komiteto nariams. Pirmosios komandos atstovë Loreta Krikšèiukaitytë, tardama 
atsakomàjá þodá, dëkojo ne tik valdþios atstovams, bet ir visiems juos palaikiusiems sirgaliams: ¥Šokti Lietuvoje buvo 
didelë laimë, nes dar në karto niekur taip šiltai nebuvome sutikti ir, ko gero, tokios publikos niekur neberasime´. 
Šokëjai Premjerui padovanojo albumà apie ¥Þuvëdrà´ ir fotorinkiná su auksiniu ¥Þuvëdros´ skrydþiu.

Simboliška, kad šeštadiená  graþià 65 metø sukaktá šventë ir ¥Þuvëdros´ trenerë Skaistutë Idzelevièienë. Ministras 
Pirmininkas G. Kirkilas ta proga jai áteikë Vilijos Maèiulytës akvarelæ ¥Vilniaus architektûros paminklai´, treneræ 
pasveikino Kûno kultûros ir sporto departamento gen. direktorius Algirdas Raslanas ir Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto prezidentas Artûras Poviliûnas.

Kreipdamasis á krepšininkes, G.Kirkilas prisiminë nelengvà jø kelionæ á pasaulio èempionatà, kuri nesutrukdë 
Lietuvos moterø rinktinei sëkmingai pasirodyti èempionate: ¥Nepaisant visko, pasirodëte labai šauniai ir parodëte 
pavyzdá mûsø vyrams. Tikiuosi, kad pateksite ir á Pekino olimpines þaidynes´. Ministras Pirmininkas taip pat áteikë 
krepšininkëms pagal galiojantá Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimà uþ šeštàjà vietà pasaulio èempionate 
priklausanèios 120 tûkst. Lt premijos simboliná èeká. Sportininkës ir treneriai buvo apdovanoti Ministro Pirmininko 
vardinëmis dovanomis – laikrodþiais bei Kûno kultûros ir sporto departamento Atminimo medaliais, komandos 
vadovai – Ministro Pirmininko vardinëmis dovanomis. ¥Palydëtos buvome gana kukliai, nes nelabai kas iš mûsø 
tikëjosi aukštø rezultatø. Taèiau per tas tris savaites sau ir kitiems árodëme, ko iš tiesø esame vertos. Ir aèiû uþ šiltà 
sutikimà´, – dëkojo komandos kapitonë Lina Brazdeikytë. Rinktinë uþ sveikinimus taip pat neliko skolinga – Lietuvos 
Premjeras nuo šiol turës Lietuvos moterø rinktinës marškinëlius su parašais, o komandos vadovas Ramûnas Šalûga, 
þinodamas Premjero silpnybæ, iš tolimosios Brazilijos jam parveþë braziliško tabako. 

ÁVERTINTI VANDENS SPORTO ŠAKØ ATSTOVØ LAIMËJIMAI

Rugsëjo 29 d. Kûno kultûros ir sporto departamente buvo pagerbti vandensvydininkai, baidarininkai ir kanoji-
ninkai, jø treneriai. 
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¥Sporte niekada nebûna taip, kad visà laikà viskas bûtø tik á kalnà. Bet dþiugina tai, kad yra kolektyvas, kuris 
stengiasi ir ieško, kaip padaryti, kad bûtø geriau. Tikiu, kad baidarininkø ir kanojininkø rinktinë olimpinëse þaidy-
nëse bus stipri ir ji bus vienas iš mûsø ramsèiø´, – kreipdamasis á baidariø ir kanojø irklavimo atstovus, kuriems šiais 
metais pavyko iškovoti medalius pasaulio ir Europos èempionatø tik neolimpinëse rungtyse, sakë KKSD generalinis 
direktorius Algirdas Raslanas. 

KKSD medaliais ¥Uþ sporto pergales´ A.Raslanas apdovanojo Europos baidariø ir kanojø irklavimo viceèempionus 
baidarininkus Alvydà Duonëlà ir Egidijø Balèiûnà, kanojininkà Jevgenijø Miasniankinà, pasaulio baidariø ir kanojø 
irklavimo èempionato bronzos medaliø laimëtojus kanojininkus Tomà Gadeiká ir Raimundà Labuckà,  Jevgenijø 
Šuklinà, Europos baidariø ir kanojø irklavimo èempionato bronzos medalininkà kanojininkà Kazimierà Rëksná. Jø 
treneriai, jiems talkinæ sporto mokslininkas, gydytojas, masaþuotoja apdovanoti KKSD  padëkos medaliais. 

Lietuvos vandensvydþio èempionës – Alytaus komandos ¥Dzûkijos vandenis´ – nariams áteiktos KKSD padëkos, 
o  komandos kapitonui Vidui Þygeliui ir treneriui Artûrui Vainikoniui – KKSD padëkos medaliai. ¥Tokie geriausiø 
šalies komandø pagerbimai turëtø tapti tradicija. Ypaè tai svarbu mums, vandensvydininkams, kurie negali pasigirti 
dideliais laimëjimais. Tikimës, kad šis dëmesys paskatins vaikus domëtis ir ásitraukti á nedidelæ mûsø vandensvy-
dininkø bendruomenæ´, – áteikdamas vandensvydþio kamuolá šalies sporto vadovui  dëkojo uþ dëmesá komandos 
atstovas Artûras Orlauskas. 

Iš aktyvaus sporto nusprendusiam pasitraukti baidarininkui Romualdui Petrukanecui KKSD vadovas áteikë su-
venyrinæ lëkštæ.  

PASVEIKINTAS ESTIJOS NOK PREZIDENTAS

Rugsëjo 29 dienà Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artûras Poviliûnas ir generalinis sekretorius 
Vytautas Zubernis lankësi Taline, kur su 60-meèio jubiliejumi pasveikino Estijos nacionalinio olimpinio komiteto 
prezidentà Martà Siimanà. Kolegà iš Estijos A.Poviliûnas apdovanojo LTOK Olimpine þvaigþde.

Dviejø šaliø olimpiniø komitetø vadovø pokalbyje buvo aptartas bendradarbiavimas, bendros pozicijos tarptauti-
niuose forumuose. A.Poviliûnas pasveikino estus su šiemet laimëtais medaliais pasaulio ir Europos èempionatuose 
ir su sëkmingais finansiniais iškovojimais sportui Estijos vyriausybëje. M.Siimanas sakë, kad jie atidþiai stebi lietuviø 
veiklà tarptautiniame olimpiniame sàjûdyje ir randa ko pasimokyti iš mûsiškiø.

SPORTAS IR EKONOMIKA

Rugsëjo pabaigoje Kûno kultûros ir sporto departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas 
ir vyriausiasis specialistas tarptautiniams santykiams Sigitas Stasiulis dalyvavo Vienoje (Austrija) surengtame ES 
šaliø darbo grupës ¥Sportas ir ekonomika´ susitikime, kurio pagrindinë tema − sporto nauda makroekonomikai, 
darbingumui, turizmo ir regioninei plëtrai. 

Kaip sakë KKSD vyr. specialistas Sigitas Stasiulis, susitikime išaiškëjo problema, jog Europos Sàjungoje iki šiol 
nëra bendros statistikos rinkimo sistemos, todël ne visus statistinius rodiklius galima lyginti ir sudëtinga ávertinti 
ekonominæ sporto naudà, nors vienokià ar kitokià sporto statistikà renka bemaþ visos šalys. Lietuvos statistikos 
departamentas renka duomenis pagal vienà eilutæ – sportinë veikla, t. y. kiek iš sporto paslaugø gaunama pajamø. 
2005 m. duomenimis, Lietuvoje sporto paslaugø suteikta uþ 54 mln. Lt. 

Austrai, vokieèiai, prancûzai, britai šioje srityje paþengæ kur kas toliau ir jie detaliai tyrinëja sporto ekonominæ 
naudà, kurià gauna jø šalys. Austrijoje ákurtas netgi atskiras sporto ekonomikos institutas. Jo direktorius Christianas 
Helmensteinas susitikimo dalyvius supaþindino su kai kuriais instituto atliktø tyrimø apie turizmo, tarptautiniø sporto 
renginiø, sveikatinimo kûno kultûros priemonëmis ekonominæ naudà duomenimis. Austrijos sporto ekonomikos 
institutas apskaièiavo, kad sporto pridëtinë vertë Europos Sàjungoje – 41 mlrd. eurø. Ši suma išaugtø iki 259 mlrd. 
eurø, jei bûtø skaièiuojama visa sporto industrija – gamyba, paslaugos, sporto turizmas, darbo vietos ir t. t. Jei bûtø 
suskaièiuota ir tarptautiniø renginiø nauda – suma išaugtø iki 407 mlrd. eurø. 

Suskaièiuota, jog 2003 m. pasaulinis turizmas atnešë 533 mlrd. doleriø pelno. Turizmas – didþiausias individualus 
eksporto sektorius pasaulio ekonomikoje. Vokietija kasmet suskaièiuoja apie 11 mln. šalá aplankanèiø vien sporto turistø, 
Olandija – 3 mln. 25 proc. visø keliaujanèiø europieèiø, apsistojanèiø vienai nakvynei, yra susijæ bûtent su sportu.  

Gruodþio mën. šio susitikimo dalyviai vël susirinks á diskusijà. Per tà laikà Austrijos sporto ekonomikos institutas 
turi surinkti šaliø statistikos rinkimo metodikas ir išsiaiškinti esamas skirtybes. 

ŠIAIS METAIS NEÁGALIEJI JAU IŠKOVOJO 25 MEDALIUS

Spalio 4 d. Kûno kultûros ir sporto departamente pagerbti neágalieji sportininkai – pasaulio, Europos èempionatø, 
þaidyniø prizininkai, taip pat Lietuvos galiûnø komanda, tapusi pasaulio viceèempione.
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Kaip informavo KKSD vyr. specialistas Vidas Stankevièius, šiais metais Lietuvos neágalieji sportininkai jau iš-
kovojo 25 medalius: 15 – kurtieji sportininkai, 5 – aklieji ir 5 – kiti neágalieji. ¥Kitàmet galbût pradësime ágyvendinti 
didelio meistriškumo neágaliøjø sportininkø programà. Turime jau galvoti ir apie vieno gero sporto centro steigimà 
neágaliesiems´, – sveikindamas su laimëjimais gausiai susirinkusius neágaliuosius kalbëjo KKSD gen. direktorius 
Algirdas Raslanas. Pasaulio kurèiøjø orientavimosi sporto, pasaulio neágaliøjø lengvosios atletikos, pasaulio akløjø 
dziudo,  Europos kurèiøjø badmintono, Europos neágaliøjø orientavimosi sporto èempionatø ir  pasaulio lengvosios 
atletikos uþdarø patalpø þaidyniø prizininkus ir jø trenerius uþ iškovotas pergales šalies sporto vadovas  apdovanojo 
KKSD reprezentaciniais prizais, o 12 sportininkø ir 8 jø treneriams buvo áteikti dar ir simboliniai èekiai, iš viso uþ 
252 tûkst. Lt sumà, kaip priklauso pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybës nutarimà ¥Dël sportininkø ir jø treneriø, 
gydytojø, masaþuotojø ir mokslininkø skatinimo´.  

Kartu su neágaliais sportininkais  pagerbti ir Lietuvos galiûnai, kurie, kaip þinoma, šiai metais vykusiame pasaulio 
komandiniame galiûnø èempionate iškovojo sidabro medalius. KKSD gen. direktorius A.Raslanas sportininkus ap-
dovanojo KKSD medaliais ¥Uþ sporto pergales´, o jø trenerius – KKSD padëkos medaliais.

Gausiame sportininkø bûryje buvo ir dar vienas sportininkas – lenktynininkas Stasys Brundza, kuriam šalies 
sporto vadovas áteikë KKSD suvenyrinæ lëkštæ. ¥Turbût nedaug kas gali pasigirti aktyviajam sportui atidavæs 43 
metus. Su aktyviu sportu jau atsisveikinu, taèiau su sportu apskritai – ne. Ir toliau bûsiu aktyvus visuomenininkas´, 
– oficialiai su aktyvia sportine veikla atsisveikino garsusis lenktynininkas. O neágaliesiems sportininkams jis padarë 
graþià dovanà – skyrë jiems 20 tûkst. litø. 

APIE SPORTO PLËTRÀ – ŠIAULIUOSE

Spalio 7 d. Kûno kultûros ir sporto departamento direktorius Algirdas Raslanas lankësi Šiauliuose, kur susitiko 
su miesto meru Vytautu Juškumi, savivaldybës administracijos direktoriumi Genadijumi Mikšiu ir jo pavaduotoju 
Justinu Sartausku, Sporto skyriaus vedëju Kæstuèiu Petraièiu. 

Susitikimo metu aptarta keletas klausimø, kuriø vienas – Šiauliø sporto baziø plëtra. ¥Apþiûrëjome daugiafunkcá 
Aukštabalio kompleksà. Sparèiai vykstanèios statybos, pastato funkcionalumas ir išvaizda padarë didelá áspûdá, já norisi 
lyginti netgi su Pekino dviraèiø treku ar kitais statiniais – darbai atliekami greitai, kokybë gera ir bent jau dabar atrodo, 
jog bûsimasis kompleksas bus labai šviesus pastatas´, – áspûdþiais dalijosi šalies sporto vadovas ir pridûrë, jog taip 
pat buvo aptartos ir antros krepšinio salës árengimo perspektyvos, varþybos, kurios galëtø vykti šiame komplekse. 

KKSD skirs 0,5 mln. litø Šiauliuose kuriamo  BMX dviraèiø sporto centro BMX trasai árengti: ¥Antra tiek á šià 
trasà investuos savivaldybë. Ir 2007 m. pavasará turëtume turëti europiniø standartø BMX trasà´. Šiauliø lengvo-
sios atletikos manieþo renovacijai KKSD kol kas finansinës pagalbos neþada, tad já savo jëgomis pamaþu renovuos 
savivaldybë. ¥Tarptautinei irklavimo bazei Talšos eþere iš ES fondø skirta 2 mln. Lt eþero vandens išvalymui. O per 
2007–2008 m. turëtø bûti árengta ALBANO irklavimo sistema, kuri bûtø tinkama ir baidariø bei kanojø irklavimui, 
ir akademiniam irklavimui. Tada Šiauliuose bûtø galima rengti tarptautines varþybas, o vienos pirmøjø galëtø vykti 
jau 2009 m. Aišku, jeigu per tà laikà šiaulieèiai išspræs tarptautinius standartus atitinkanèiø viešbuèiø klausimà, nes 
bet kokios varþybos pritraukia apie 600–800 þmoniø´, – sakë A.Raslanas.  

Šalies sporto ir Šiauliø miesto vadovai taip pat aptarë, kokiems sporto renginiams galëtø bûtø skirta Kultûros 
ir sporto rëmimo fondo parama. Anot KKSD vadovo, palaikymo sulauks programa, skirta tarptautinëms sporto 
þaidynëms Šiauliuose, Šiauliø miesto þaidynëms 2007 m., tarptautinëms Jono Pinskaus irklavimo varþyboms, Pa-
leckio taurës bokso turnyrui. Taip pat tartasi dël sporto klasës, kuri pradëtø veikti nuo 2007 m. sausio 1 d., ásteigimo. 
Planuojama, kad 10 vietø sporto klasë bus ákurta Vijoliø pagrindinëje mokykloje. Šiauliø miestas pasirengæs teikti ir 
naujas paslaugas – bûsimajame sporto komplekse ásteigti sportininkø diagsnostikos centrà. ¥Taèiau šiam klausimui 
reikia skirti daugiau dëmesio ne tik Šiauliuose, bet ir visoje Lietuvoje. Sporto medicinos centrus reikia sureguliuoti 
pagal vienà modelá, kad jie funkcionuotø savivaldos lygiu, o ne apskrièiø, kaip yra dabar, nes matome, jog jø efekty-
vumas yra nepakankamas´, – teigë KKSD generalinis direktorius. 

Aptariant tolesnes perspektyvas, šiaulieèiai pasidalijo mintimis apie futbolo akademijos steigimà, dël jos, matyt,  
bus šnekamasi su Lietuvos futbolo federacija. Ateityje mieste privaèiomis lëšomis planuojama pastatyti 50 m ilgio 
baseinà, dabar sprendþiami jo þemës klausimai. ¥Šiame baseine bûtø kultivuojamas plaukimas ir šuoliai á vandená, tai 
mus labai dþiugina. Ateityje galëtume kooperuotis ir palaikyti šá projektà. Taip pat galvojama apie ledo rûmus, kurie 
bûtø finansuojami irgi iš privataus kapitalo. Tai irgi bûtø labai gerai, nes atsirastø dar viena vieta Lietuvoje, kurioje 
bûtø galima pradëti kultivuoti þiemos sporto šakas – ledo ritulá, greitàjá èiuoþimà, galbût akmenslydá ir kt. Šiauliuose 
formuojasi atskirø šakø mini centrai – vandens sporto šakø, þolës riedulio, teniso, dvikovos sporto šakø, ypaè imtyniø, 
atsiranda BMX trasa ir kt. Mes taip pat patenkinti, kad Šiauliai paþadëjo imtis iniciatyvos, jog aukšèiausiojoje moterø 
krepšinio lygoje dalyvautø ir miesto moterø krepšinio komanda´, – dþiaugësi šalies sporto vadovas. 
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LIETUVA SIEKS TEISËS RENGTI PASAULIO JAUNIØ BAIDARIØ IR KANOJØ 
IRKLAVIMO ÈEMPIONATÀ

Spalio 4–9 d. Lietuvoje lankësi Tarptautinës baidariø ir kanojø federacijos prezidentas Ulrichas Feldhoffas. Su-
sitikimo metu sveèias ir Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas, taip pat 
Lietuvos baidariø ir kanojø federacijos generalinis sekretorius Zigmantas Raudonius aptarë galimybes rengti mûsø 
šalyje aukšèiausio rango tarptautines baidariø ir kanojø irklavimo varþybas. Kaip sakë Tarptautinës federacijos 
prezidentas, Lietuva galëtø kandidatuoti surengti 2010 m. pasaulio jauniø baidariø ir kanojø irklavimo èempionatà, 
kuriame dalyvautø per 70 šalies atstovø. ¥Jûs turite idealià vietà rengti tarptautines varþybas´, – kalbëjo sveèias apie 
Trakus, kuriuose apsilankë šios viešnagës metu. Anot jo, tai viena geriausiø irklavimo baziø Europoje, ir nors paèiuose 
Trakuose nëra pakankamai viešbuèiø èempionato dalyviams apgyvendinti, susisiekimas tarp Trakø ir Vilniaus yra 
geras, todël dël apgyvendinimo problemø taip pat nekiltø. 

Su sveèiu šalies sporto vadovas aptarë galimybes rengti Lietuvoje, ir konkreèiai jau Šiauliuose, Talšos eþere, ir 
kitas tarptautines baidariø ir kanojø irklavimo varþybas, galbût vienà iš Europos taurës etapø 2009 m.  Šiuo metu 
iš ES fondø Talšos eþero valymo darbams skirta 2 mln. Lt, o per 2007–2008 m. šiaulieèiai turëtø árengti ALBANO 
irklavimo sistemà, kuri bûtø tinkama ir baidariø bei kanojø irklavimui, ir akademiniam irklavimui. ¥Taip pat šiaulie-
èiai turëtø spëti sutvarkyti ir starto bei finišo árangà, persirengimo kambarius, tiltelius, išspræsti viešbuèiø klausimà. 
Jeigu visa tai bus laiku padaryta, bus galima galvoti apie tarptautines varþybas Šiauliuose´. 

Šalies sporto vadovas uþ paramà Lietuvos baidariø ir kanojø irklavimo plëtrai apdovanojo Ulrichà Feldhoffà 
KKSD Sporto garbës komandoro kryþiumi.

TRÛKSTA BENDROS VALSTYBINËS SVEIKATINIMO IR FIZINIO AKTYVUMO 
PROGRAMOS

Kûno kultûros ir sporto departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas ir vyriausiasis specia-
listas tarptautiniam bendradarbiavimui Sigitas Stasiulis dalyvavo Europos Sàjungos šaliø sporto direktoriø susitikime 
Nantalyje (Suomija). Susitikime dalyvavo apie 80 atstovø iš ES šaliø, taip pat Bulgarijos ir Rumunijos, kaip bûsimø 
ES nariø, atstovai, EK ir ET nariai. Pagrindinës susitikimo temos – sveikatinimas ir fizinis aktyvumas, sportas ir 
ekonomika, savanoriškumas ir savanoriai sporte, kova su dopingu, Europos sporto ateitis.

Kaip teigë R.Vaiginas, didþiausia ir ádomiausia diskusija vyko sveikatinimo ir fizinio aktyvumo politikos klausimais. 
Beje, paaiškëjo, jog iš 25 ES nariø, tik Lietuva ir Airija neturi bendros valstybinës sveikatinimo ir fizinio aktyvumo 
programos. ¥Tokios programos sukûrimas – ne tik KKSD reikalas. Kuriant ir ágyvendinant tokià programà pirmiau-
sia turëtø dalyvauti Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Socialinës apsaugos ir darbo ir kt. ministerijos. KKSD 
fiziná aktyvumà skatinanèiø programø turi, jos numatytos mûsø strateginiame plane, á Vyriausybës programà átrauk-
tose priemonëse. Taèiau nëra vienos bendros valstybinës programos, kuri sutelktø skirtingas valstybës institucijas 
ágyvendinti sveikatinimo ir fizinio aktyvumo politikà šalyje´, – aiškino R.Vaiginas. Konferencijos dalyviai, pasidalijæ 
savo šaliø patirtimi dël sveikatinimo ir fizinio aktyvumo politikos, sutarë, jog sveikatà gerinanti fizinë veikla turi 
bûti integruota á ávairias gyvenimo sritis, akcentavo, jog valstybës turi keistis turima patirtimi, be to, sveikatingumà 
didinanti veikla turëtø bûti apibrëþta ES Sporto srities (White Paper on Sport) ir galimame Dietos, fizinio aktyvumo 
ir sveikatos srities (White Paper on Diet, Physical Activity and Helth) dokumentuose. 

Plati diskusija vyko dopingo klausimais. Tiesa, anot KKSD gen. direktoriaus pavaduotojo R.Vaigino, keista, kad 
iki šiol tik 5 Europos valstybës, bûtent Norvegija, Švedija, Danija, Jungtinë Karalystë ir Lietuva, ratifikavo Tarptautinæ 
konvencijà prieš dopingo vartojimà sporte. Konvencijos neratifikavusios šalys þadëjo tà padaryti artimiausiu metu, o 
šiame susitikime buvo vieningai pritarta ES šaliø nariø kandidatui – Prancûzijos jaunimo, sporto ir asociacijø ministrui 
Jeanui Francois Lamour`ui – á Pasaulinës antidopingo agentûros (WADA) vicepirmininko postà.  

Visø ES valstybiø atstovai pabrëþë savanoriškumo sporte svarbà ir reikalingumà. ¥Kalbëta apie tai, kad reikia 
skatinti savanoriø dalyvavimà sporte, jø organizacijø veiklà ir pan., bet kokiomis priemonëmis tà padaryti, konkreèiø 
pasiûlymø, deja, neišgirdome´, – šiek tiek nusivylë diskusija KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas. Viena iš siekia-
mybiø, susitikimo dalyviø nuomone, turi bûti, kad Bendrijø teisëje bûtø atsiþvelgta á skirtumà tarp savanoriškø pelno 
nesiekianèiø sporto organizacijø ir pelno siekianèiø verslo ámoniø. Tuo tikslu nuspræsta sudaryti darbo grupæ, kuriai 
pirmininkautø EK.

Susitikime taip pat diskutuota apie TV transliacijas ir jø uþdirbamus pinigus, apie tarptautiniø sporto organizacijø, 
tokiø kaip UEFA ar FIFA, pelnà. ¥Atsiranda mananèiø, jog iš tokiø organizacijø reikia atskaièiuoti didesná procentà 
ir tuos pinigus skirti vaikø fizinio aktyvumo didinimui ir pan. Taèiau man susidarë áspûdis, kad taip tiesiog norima 
pasinaudoti tokiø organizacijø pajamomis ir padalyti jas tiems, kurie nesugeba uþsidirbti. Nepritariu tam, kad kokie 
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nors ET valdininkai pradëtø kištis á tokiø organizacijø veiklà, kuriø pelnas – jø paèiø nuopelnas. Be to, tas lëšas jos 
skiria futbolo plëtrai – vaikø uþimtumui, aikšteliø árengimui ir pan.´, – ásitikinæs R.Vaiginas. 

Susitikimo dalyviai taip pat aptarë temas, kurios bus nagrinëjamos kituose sporto vadovø susitikimuose Vokieti-
joje, kai ši ims pirmininkauti ES.

„JÛSØ MEDALIAI YRA NE TIK JÛSØ...“

Spalio 17 d. Kûno kultûros ir sporto departamente pagerbti boksininkai ir kiokušin karatë meistrai, kurie šiø metø 
pasaulio ir Europos èempionatuose iškovojo prizines vietas, bei Lietuvos beisbolo èempionai. 

¥Þinokite, kad jûsø medaliai yra ne tik jûsø – jie priklauso ir jûsø sporto šakai, ir visai Lietuvai. Tie medaliai 
– visos valstybës turtas´, – sveikindamas susirinkusius pasaulio ir Europos èempionatø prizininkus kalbëjo KKSD 
generalinis direktorius Algirdas Raslanas. Jis pasidþiaugë, jog po ilgo laiko ant garbës pakylos uþkopë boksininkai, 
kad karatë atstovai laimëjimais dþiugina nuolat, o beisbolas Lietuvoje sparèiai populiarëja ir ateityje, matyt, galima 
tikëtis dar geresniø šios sporto šakos atstovø laimëjimø. 

KKSD Atminimo medalius  ir simbolinius piniginius èekius KKSD generalinis direktorius áteikë Europos kiokušin 
karatë viceèempionui (svorio kategorija iki 70 kg) Andriui Miseckui ir bronzos medalá iškovojusiam  (svorio katego-
rija iki 80 kg) Orestui Procui. Kiti Europos kiokušin karatë èempionato prizininkai, taip pat pasaulio jaunimo bokso 
èempionato bronzos medalininkas Marijus Kravèiukas bei  pasaulio studentø bokso èempionas Vitalijus Subaèius, 
sportininkø treneriai apdovanoti KKSD Atminimo medaliais. 

KKSD padëkomis apdovanoti Europos jauniø kiokušin karatë èempionato prizininkai, jø treneriai. 
KKSD padëkos áteiktos ir Lietuvos èempiono Kauno apskrities beisbolo klubo ¥LITUANICA´ þaidëjams. Ko-

mandos treneriai ir vadovybë apdovanota KKSD Padëkos medaliais.  

 GERIAUSIAM SPORTININKUI – „ŠAULIO“ SKULPTÛRA IR PRIZAS

Spalio 19 dienà ávyko LTOK vykdomojo komiteto posëdis. LTOK prezidentas Artûras Poviliûnas informavo 
apie pasirengimà sporto šventei, skirtai Lietuvos tautinio olimpinio komiteto pripaþinimo ir gràþinimo á tarptautiná 
olimpiná sàjûdá 15 metø sukakèiai paminëti. Šventë – Kauno sporto halëje spalio 20 d. 

Pekino vasaros olimpiniø þaidyniø kandidatø pasirodymus ir šiemet pasiektus rezultatus ávertino Lietuvos olimpinio 
sporto centro direktorius Linas Tubelis ir LTOK olimpiniø programø direktorius Kazys Steponavièius. Akreiptas 
dëmesys á tai, kad šiemet Lietuvos sportininkai nelaimëjo nei vieno medalio pasaulio èempionatuose, o Europos 
èempionatuose iškovojo penkis, trimis maþiau negu pernai…Iš 29 pirmosios grupës sportininkø planuotus rezultatus 
pasiekë dešimt atletø, tiek pat ir neávykdë planø. Net septyni sportininkai turëjo traumas. Dar du – penkiakovininkai 
– dalyvaus pasaulio èempionate. Iš antrosios grupës (21 sportininkas) planus ávykdë 8, neávykdë 6, traumas patyrë 4, 
o vienas baigë sportuoti. L.Tubelio nuomone, kitais metais olimpinius A normatyvus turëtø ávykdyti 34 individualiøjø 
sporto šakø atstovai, o 2008-aisiais – dar 14. K.Steponavièius pasidþiaugë, kad šiemet olimpieèiø reikmëms buvo 
gauta daugiau lëšø nei pernai. Daugiau sportininkø gauna stipendijas. A.Poviliûnas pastebëjo, kad, palyginti su latviø 
ir estø pasiekimais, šiemet ¥atrodome nekaip…´

LTOK generalinis sekretorius Vytautas Zubernis pristatë LTOK 2007 m. veiklos programos projektà. Jis taip pat 
informavo, kad geriausias 2006 metø Lietuvos sportininkas bus apdovanotas tradicine ¥Šaulio´ skulptûra ir LTOK 
bei rëmëjø ¥Lietuvos ryto´ ir ¥Olifëjos´ prizu.

LIETUVOS SPORTO ORGANIZACIJØ FINANSAVIMO TVARKÀ BANDYS ÁDIEGTI 
IR ARMËNAI 

Spalio 16–21 d. Kûno kultûros ir sporto departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Evaldas Skyrius, Teisës 
ir personalo skyriaus vedëja Kornelija Tiesnesytë ir Sporto strategijos skyriaus vyr. specialistas Aivaras Salamakinas, 
ágyvendindami 2006 m. pasirašytà bendradarbiavimo su Valstybiniu kûno kultûros ir sporto komitetu prie Armënijos 
Respublikos Vyriausybës protokolà, lankësi šioje Kaukazo valstybëje. Vizito metu jie domëjosi kûno kultûros ir sporto 
sistema Armënijoje, sporto specialistø ir sportininkø rengimo sistema, sporto baziø statyba ir renovacija.

Susitikimo su Armënijos valstybinës sporto institucijos vadovais metu buvo akcentuota, jog ir Armënijai, ir Lietuvai 
aktualûs geri santykiai ne tik tarp vyriausybiniø kûno kultûros ir sporto institucijø, bet ir tarp nevyriausybiniø sporto 
organizacijø. Keièiantis informacija apie sporto teisëkûrà paaiškëjo, kad Armënijoje šiuo metu, kaip ir Lietuvoje, 
aukšèiausiose valstybës valdymo institucijose svarstomas kûno kultûros ir sporto ástatymø projektas. Beje, armënai, 
pasinaudodami Lietuvos patirtimi, nuo kitø metø bandys pritaikyti Lietuvoje veikianèià sporto organizacijø finan-
savimo sistemà.
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 Abiejø šaliø atstovai aptarë ir jiems aktualias problemas. Paaiškëjo, kad dalis jø – gana panašios: ¥Ir armënams, 
ir mums rûpi, kaip uþtikrinti, kad kûno kultûros ir sporto pratybas, treniruotes vestø tik kvalifikuoti specialistai. Nors 
Lietuvoje veikia licencijavimo sistema, bet ji nëra tobula, o Armënijos sporto vadovai šià sistemà tik planuoja átvir-
tinti teisës aktuose. Abi šalys siekia uþtikrinti geresná šauktiniø fiziná parengtumà, teisës aktuose átvirtinti nuostatas, 
kad ir kariniuose daliniuose kûno kultûros ir sporto pratybas vestø kvalifikuoti specialistai. Dar viena abiem šalims 
aktuali problema – sporto specialistø atlyginimai: dël maþø atlyginimø jauni specialistai vengia dirbti sporto moky-
mo ástaigose. Beje, Armënijoje labai ryškus skirtumas tarp bendrojo lavinimo mokyklø pedagogø ir sporto mokymo 
ástaigø treneriø atlyginimø – treneriø darbo uþmokestis yra 3 kartus maþesnis nei švietimo sistemos pedagogø, nors 
treneriai dirba vëlai vakarais, savaitgaliais ir atostogø metu. Šiuo metu Armënijoje veikia apie 160 sporto mokyklø´, 
– pasakojo K.Tiesnesytë. 

Lietuvos atstovai armënams papasakojo, kad nuo šiø metø rugsëjo 1 d. keliuose miestuose ásteigtos sporto klasës, 
kuriose mokosi sportui gabus jaunimas. Lietuvos atstovai buvo supaþindinti su Olimpinës pamainos koledþo, kuris 
jau 35 metus veikia Jerevane, veikla. ¥Koledþe mokosi apie 400 mokiniø. Árengtos treniruoèiø salës imtynininkams ir 
boksininkams, treniruokliai dviratininkams. Planuojama árengti universalø stadionà lengvaatleèiams ir futbolininkams. 
Koledþo teritorijoje atnaujinamos 200 vietø gyvenamosios patalpos´, – prisiminë K.Tiesnesytë.

Lietuvos delegacija apþiûrëjo ir daugiau sporto baziø, kuriø statybai ir renovacijai valstybës politikai skiria itin 
didelá dëmesá, kaip vyksta darbai, asmeniškai domisi net valstybës prezidentas. ¥Iš specialiø programø finansuojama 
sporto saliø statyba visoje šalyje. Specialus dëmesys skiriamas regionams, iš kuriø jau yra kilæ Europos arba pasaulio 
èempionai, taip pat strateginëms sporto šakoms – boksui, imtynëms, sunkiajai atletikai, šachmatams. Cachkadzore 
vyksta olimpinës sporto bazës, kuri uþima 60 hektarø plotà, atnaujinimas. Èia jau renovuotas uþdaras baseinas ir dvi-
kovos sporto šakø salës, remontuojamos patalpos, kuriose apgyvendinami sportininkai. O vienas geriausiø sporto ir 
turizmo koreliacijos pavyzdþiø – kalnø slidinëjimo trasos árengimas Cachkadzoro mieste´, – sakë Teisës ir personalo 
skyriaus vedëja. 

Lietuvos delegacija taip pat susitiko su Armënijos valstybinio kûno kultûros instituto vadovais, kurie papasakojo 
apie kûno kultûros ir sporto specialistø rengimà šioje šalyje. Institute veikia 3 fakultetai – Sveikatinimo, Pedagogi-
nis ir Neakivaizdiniø studijø, o jame mokosi apie 2000 studentø. Ádomu, kad šiame institute rengiami ne tik sporto 
specialistai, bet  ir sporto þurnalistai. 

LIETUVA: VISØ PIRMA REIKIA AIŠKIOS PROGRAMOS, VEIKSMØ PLANO IR 
PARTNERYSTËS 

Spalio19–21 d. Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas ir vyr. specialistas tarp-
tautiniam bendradarbiavimui Sigitas Stasiulis kartu su dar 43 ET valstybių ministrais ar jų įgaliotais asmenimis dalyvavo 
17-ajame neformaliame Europos sporto ministrų susitikime Maskvoje (Rusijos Federacija). Pagrindinis šio susitikimo 
tikslas buvo aptarti sporto ateitį Europos Taryboje ir kokia forma būtų bendradarbiaujama toliau. 

Po ilgų diskusijų vis dėlto buvo nutarta,  kad veikla sporto srityje Europos Taryboje turėtų būti tęsiama šalių susitarimu 
(Partial Agreement / Enlarged Partial Agreement). Kokio dydžio įmokas šalys turės mokėti, kol kas nėra aišku, nes tai 
priklausys ne tik nuo dalyvausiančių ET šalių narių, bet ir nuo kitų valstybių, pvz., Kanados, nevyriausybinių Europos ir 
pasaulio sporto organizacijų dalyvavimo. Besąlygiškai už tokią bendradarbiavimo formą pasisakė 17 valstybių – Baltaru-
sija, Bulgarija, Danija, Didžioji Britanija, Italija, Kipras, Latvija, Makedonija, Monakas, Nyderlandai, Rumunija, Rusija, 
Slovakija, Slovėnija, Suomija, Turkija, Vengrija. Tačiau kitos valstybės turėjo savo pasiūlymų. Pvz., Vokietija pageida-
vo, kad šalių susirinkimai būtų finansuojami iš nuolatinio ET biudžeto, Liuksemburgo sporto ministras Jeannot Krecke
stebėjosi 2005 m. ET Ministrų Komiteto sprendimu atsisakyti sporto plėtojimo veiklos, kuri buvo kaip pasaulio sporto 
sąjūdžio pavyzdys, finansavimo, Lenkija pasisakė vien už Europos antidopingo konvencijos ir Europos konvencijos dėl
brutalaus žiūrovų elgesio vykdymo priežiūrą. „Lietuva visų pirma pageidavo aiškios programos, veiksmų plano ir pasiūlė 
sudaryti partnerystės susitarimus su Europos Sąjunga bei Europos Komisija, Pasaulinės sveikatos organizacijos Europos 
biuru, kitomis Europos vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis sporto organizacijomis. Juk iš esmės skirtingų organizacijų 
rengiamuose susitikimuose kartojasi ir dalis temų, dalyvauja tie patys žmonės. Įvairiuose susitikimuose dalyvauti darosi 
vis sudėtingiau ir dėl žmogiškųjų išteklių limito, ir, be abejo, dėl finansinių galimybių“, – situaciją komentavo KKSD vyr.
specialistas S.Stasiulis. 

Susitikimo dalyviai taip pat sutarė  Europos vyriausybių kandidatu į Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) vice-
pirmininko, kurio rinkimai lapkričio mėn. vyks Toronte (Kanada), postą siūlyti Prancūzijos jaunimo, sporto ir asociacijų 
ministrą Jean`ą Francois`ą Lamour`ą. 

Susitikimo metu Rusijos federalinės kūno kultūros ir sporto agentūros vadovas Viačiaslavas Fetisovas ET šalių sporto 
ministrus ir jų įgaliotus asmenis taip pat supažindino su kūno kultūros ir sporto plėtra Rusijoje. Jis papasakojo, kaip ir 
kokie organizuojami sporto visiems renginiai, kokie artimiausi sporto bazių statybos ir renovacijos planai, informavo, 
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kad rengiamas naujas kūno kultūros ir sporto įstatymas, kuriam Vyriausybė jau pritarė. Be to, V. Fetisovas pristatė Sočį 
– miestą kandidatą surengti 2014 m. žiemos olimpines žaidynes. Kaip teigė Rusijos sporto vadovas, jau yra numatyta 12 
mlrd. dolerių investicinė programa, kuri Sočį paverstų moderniu žiemos sporto centru, turinčiu naują infrastruktūrą, sporto 
bazes, viešbučius ir kt., atitinkančius aukščiausius tarptautinius standartus. 

 OLIMPIEÈIØ ŠVENTËJE – IR ÈEMPIONAI, IR DARÞELINUKAI...

Spalio 20 dienà Kauno sporto halëje vyko sporto šventë, skirta Lietuvos tautinio olimpinio komiteto pripaþinimo 
ir gràþinimo á tarptautiná olimpiná sàjûdá 15 metø sukakèiai paminëti.

Á šventæ susirinko ávairiø kartø Lietuvos olimpieèiai, þaidyniø èempionai ir medalininkai, sporto þmonës iš visos 
Lietuvos. Garbës sveèiø tribûnoje matëme olimpinius èempionus Romà Ubartà, Modestà Paulauskà, Virgilijø Aleknà, 
Vidà Vencienæ, Robertà Þulpà, Vladà Èesiûnà, sidabro medaliø laimëtojus Rièardà Tamulá, Stanislovà Stonkø, Stasá 
Šaparná, Jonà Èepulá, bronzos medaliø laimëtojus Birutæ Kalëdinæ, Birutæ Šakickienæ ir kitus. Nuotaikingà koncertà 
surengë darþelinukai, pradinukai, pasirodë jaunieji sportininkai – gimnastës, akrobatai, šokëjai, aerobikos grupës, 
Kauno puèiamøjø orkestras ¥Àþuolynas´, ¥Armonikos´ ansamblis. Buvo pademonstruotas filmas apie LTOK atku-
riamàjá suvaþiavimà, lietuviø pasirodymus olimpinëse þaidynëse. Renginio vedëjas – aktorius Egidijus Stancikas.

Visus šventës dalyvius pasveikino Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas, buvo perskaityti Prezidento Valdo 
Adamkaus ir Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo sveikinimai, áteiktos jø dovanos Lietuvos tautiniam olimpiniam 
komitetui. Sveikinimo þodþius tarë Kauno meras Arvydas Garbaravièius ir LTOK prezidentas Artûras Poviliûnas. 
Sveikinimus atsiuntë TOK prezidentas Jacques‘as Rogge‘as ir EOC prezidentas Patrikas Hickey.

Keliø kartø olimpieèiø Kreipimàsi á Lietuvos visuomenæ perskaitë ir A.Poviliûnui já áteikë kandidatë á Pekino 
vasaros olimpines þaidynes buriuotoja Gintarë Volungevièiûtë. Kreipimesi prašoma prie Lietuvos kûno kultûros 
akademijos ir Kauno sporto halës prieigø árengti Lietuvos olimpieèiø garbës alëjà. 

Po koncerto vyko linksma vakaronë, kurios pradþioje þvakutes ant šventinio torto uþpûtë R.Ubartas, V.Alekna, 
M.Paulauskas ir A. Poviliûnas. 

Rengiant šventæ daug pasidarbavo LTOK Kauno apskrities komitetas, vadovaujamas Prano Majausko.

 LTOK VADOVAI LANKËSI KINIJOJE

Spalio 23–26 dienomis LTOK prezidentas Artûras Poviliûnas ir generalinis sekretorius Vytautas Zubernis lankësi 
Kinijoje. Ten jie sprendë ávairius organizacinius klausimus, susijusius su artëjanèiomis Pekino vasaros olimpinëmis 
þaidynëmis 2008-aisiais. 

LTOK vadovai aptarë bendradarbiavimo galimybes su kandidatu á Lietuvos olimpinius atašë Kinijoje. ¥Bet šiuo 
klausimu durys dar liko atviros...´ – sakë A.Poviliûnas.

Pasirašyta ketinimø sutartis su Kinijos verslininkais dël paramos paieškø Lietuvos olimpinei delegacijai. 
Apþiûrëti viešbuèiai, kuriuos Þaidyniø organizacinis komitetas siûlo VIP sveèiams. Aptartos bendradarbiavimo 

galimybës su treèia pagal dydá šalyje turizmo agentûra.
LTOK vadovai apþiûrëjo baigiamà statyti olimpiná stadionà, kitas sporto bazes. 


