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KÛNO KULTÛROS IR SPORTO KOMISIJOS POSËDIS
Gruodþio 22 d. Kûno kultûros ir sporto departamente ávyko Kûno kultûros ir sporto komisijos posëdis, kuriam
pirmininkavo vidaus reikalø ministras Raimondas Šukys.
Paskutiniame šiais metais Komisijos posëdyje KKSD gen. direktorius Algirdas Raslanas Komisijos narius, atstovaujanèius ávairioms valstybinëms institucijoms ir pagrindinëms sporto organizacijoms, informavo apie svarbiausius
2006 m. KKSD veiklos momentus ir pristatë strategines 2007 m. veiklos kryptis. Kaip sakë KKSD vadovas, šiais
metais daug dëmesio buvo skirta masiniam gyventojø sportui. Ávairiø amþiaus grupiø þmoniø, ypaè jaunimo, fiziniam
aktyvumui dëmesys kitàmet dar didës. Lietuvos Respublikos Seimui ketinama pateikti tarpþinybinæ jaunimo fizinio
aktyvumo, sveikatingumo ir uþimtumo programà, uþ kurios vykdymà bûtø atsakingas KKSD ir kitos valstybinës
institucijos.
Kalbëdamas apie didelio meistriškumo sportà, A.Raslanas akcentavo sportinës pamainos ugdymà: ¥2006 m.
buvo surengta IV Lietuvos tautinë olimpiada, kurioje dalyvavo 19–25 metø sportininkai. Ši olimpiada buvo paskutinë, ir šiø varþybø tradicijà baigëme. Taèiau varþybas 19–25 metø sportininkams ateityje tikrai rengsime, nes jø šio
amþiaus atletams labai trûksta ir jos leidþia apþiûrëti turimà rezervà.´ Rûpinantis sportine pamaina ir talentingø
sportininkø išsaugojimu, 2006 m. pradëta ágyvendinti programa ¥Londonas 2012´, sukurta ir pradëta ágyvendinti
talentø išsaugojimo programa, keliuose miestuose ákurtos sporto klasës. 2007-aisiais, priešolimpiniais metais, pagrindinis uþdavinys bus iškovoti kelialapius á olimpiná Pekinà: ¥Lietuvos tikslas – turëti ne maþesnæ olimpinæ rinktinæ
nei ankstesniais metais, t. y. 40–50 individualiøjø sporto šakø atstovø ir krepšinio komandà. Aišku, bûtø idealu, kad
á Pekinà vaþiuotø ir vyrø, ir moterø krepšinio komandos.´ Prisimindamas metø pradþioje vykusias þiemos olimpines
þaidynes, A.Raslanas sakë, jog kalbos apie didesná dëmesá þiemos sportui neliko vien kalbomis – finansavimas þiemos
sporto šakoms dvigubëja.
Sporto vadovas paþymëjo, jog sporto baziø renovacijos ir statybos reikalai vis sparèiau juda á prieká. Šiais metais
uþbaigta universali salë ¥Sportima´. Lûþis šioje veiklos srityje numatomas patvirtinus KKSD parengtà Lietuvos
sporto objektø plëtros 2006–2013 m. programà, nes pagal jà sporto baziø statyba ir renovacija vyktø kryptingai ir
organizuotai. Šios programos projektà ir pagrindinius principus Komisijos nariams pakomentavo KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas Mykolas Kaèkanas. Programoje numatyti 5 prioritetai: 1) nacionalinës svarbos sporto ir poilsio
centrai, 2) specializuoti sporto centrai (lengvosios atletikos manieþai, ledo arenos, sporto salës, baseinai, nacionaliniø rinktiniø rengimo bazës ir pan.), 3) regioniniai kompleksiniai sporto ir sveikatos centrai, 4) rajoniniai sporto ir
sveikatingumo kompleksai, 5) mokymo ástaigø sporto baziø statyba ir modernizavimas. M.Kaèkanas pabrëþë, kad á
regioninius ir rajoninius sporto centrus, be aikštynø, sporto saliø, áeitø ir baseinai. ¥Kitais metais mes planuojame
parengti tipiná tokiø centrø projektà´, – sakë KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas. Komisija pateiktam projektui
pritarë. Šis projektas bus teikiamas tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
Komisija taip pat patvirtino preliminarø 2007 m. tarptautiniø sporto renginiø Lietuvoje kalendoriø. Pagal já 2007 m.
Lietuvoje turëtø vykti 12 tarptautiniø sporto renginiø. Taèiau ir Komisijos pirmininkas, ir KKSD, ir LTOK vadovai
akcentavo, jog sporto šakø federacijos turi jausti didesnæ atsakomybæ kviesdamos tarptautinius èempionatus á Lietuvà, o ydinga praktika, kai federacijos prisiima ásipareigojimus juos vykdyti be KKSD þinios, turi bûti išgyvendinta.
Be to, akcentuota, jog Lietuvai reikia ne bet kokiø èempionatø, o tokiø, kurie bûtø patrauklûs þiûrovams, skatintø
turizmà, bûtø pelningi.
Kaip þinoma, šiuo metu Lietuvos Respublikos Seime yra uþregistruotas Kûno kultûros ir sporto ástatymo pakeitimo ástatymas, o ástatymo projektà perþiûrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybë rengia išvadas. Poástatyminiø
aktø, kuriuos reikës priimti priëmus šá ástatymà, apþvalgà padarë KKSD Teisës ir personalo skyriaus vedëja Kornelija
Tiesnesytë.
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LIETUVOS STRATEGINIØ SPORTO KLAUSIMØ KOMISIJOJE
DËL TARPTAUTINËS KONVENCIJOS PRIEŠ DOPINGO VARTOJIMÀ
SPORTE ÁSIGALIOJIMO
Kûno kultûros ir sporto departamente ávyko paskutinis šiais metais Lietuvos sporto strateginiø klausimø komisijos
posëdis.
Lietuvos antidopingo agentûros direktorë Ieva Lukošiûtë-Stanikûnienë informavo, kad nuo 2007 m. vasario 1 d.
ásigalios Tarptautinë konvencija prieš dopingo vartojimà. Šià konvencijà priëmë UNESCO Generalinë konferencija
2005 m. Paryþiuje surengtoje savo 33-iojoje sesijoje. Kad konvencija ásigaliotø, jà turëjo ratifikuoti ne maþiau kaip
30 valstybiø. Lietuva Tarptautinæ konvencijà prieš dopingo vartojimà ratifikavo 2006 m. geguþës 2 d. ¥Konvencijos
ásigaliojimas yra þenklas, kad valstybiø vyriausybës rimtai ásipareigoja kovoti su dopingo vartojimu sporte. Iki šiol
valstybës negalëjo juridiškai ágyvendinti kovà su dopingu reglamentuojanèiø nevyriausybiniø dokumentø, pvz., Pasaulinio antidopingo kodekso. Tarptautinë konvencija prieš dopingo vartojimà suteikia galimybæ valstybëms susieti
savo vidaus politikà su Pasauliniu antidopingo kodeksu ir tokiu bûdu suderinti sporto taisykles su valstybës ástatymais
kovojant prieš dopingo vartojimà sporte´, – sakë Antidopingo agentûros direktorë. Pasak jos, pirmasis þingsnis šiai
konvencijai ágyvendinti bus Antidopingo komisijos, á kurios sudëtá bus átraukti valstybës institucijø ir sporto organizacijø atstovai, sudarymas. Ágyvendinant konvencijà bus taikomos ir finansinës priemonës, nes 11 straipsnio c dalyje
numatoma, jog sporto organizacijos, nesilaikanèios Pasaulinio antidopingo kodekso taisykliø, turi bûti iš dalies arba
visiškai nefinansuojamos iš valstybës biudþeto. Kadangi 37 tarptautinës sporto šakø federacijos nëra pripaþinusios
Pasaulinio antidopingo kodekso, atitinkamoms jø federacijoms Lietuvoje taip pat bus taikomos finansinës sankcijos.
Kaip sakë KKSD Sporto strategijos skyriaus vedëjas Algimantas Kukšta, finansavimas joms visiškai nebus nutraukiamas – bus skiriama 50 proc. priklausanèios sumos, kad federacijos galëtø plëtoti veiklà, susijusià ne su dideliu
sportiniu meistriškumu, o su masiškumu. Be to, nebus teikiama parama ir toms sporto šakoms rengiant pasaulio ar
Europos èempionatus. Tokia tvarka ásigalios tada, kai ásigalios konvencija, t. y. nuo 2007 m. vasario 1 d.

TARPTAUTINË KONVENCIJA PRIEŠ DOPINGO VARTOJIMÀ SPORTE
2005 m. spalio 19 d., Paryþius
Jungtiniø Tautø Švietimo, mokslo ir kultûros organizacijos (toliau – UNESCO) Generalinë konferencija, 2005 m.
spalio 3–21 d. vykusios 33-iosios sesijos metu posëdþiaudama Paryþiuje;
atsiþvelgdama á tai, kad UNESCO tikslas – prisidëti prie taikos ir saugumo palaikymo, švietimu, mokslu ir kultûra
skatinant tautø bendradarbiavimà;
remdamasi su þmogaus teisëmis susijusiais galiojanèiais tarptautiniais dokumentais;
þinodama 2003 m. lapkrièio 3 d. Jungtiniø Tautø Generalinës Asamblëjos priimtà Rezoliucijà 58/5 dël sporto kaip
priemonës skatinti švietimà, plëtrà, saugoti sveikatà ir taikà, ypaè jos 7 dalá;
suvokdama, kad sportas turëtø daryti átakà sveikatos apsaugai, doriniam, kultûriniam ir fiziniam auklëjimui bei
skatinti tarptautiná tarpusavio supratimà bei saugoti taikà;
paþymëdama, kad yra poreikis skatinti ir koordinuoti tarptautiná bendradarbiavimà dël dopingo vartojimo sporte
panaikinimo;
susirûpinusi, kad sportininkai sportuodami vartoja dopingà ir to padariniais jø sveikatai, sàþiningos kovos principui,
sukèiavimo panaikinimui bei sporto ateièiai;
prisimindama, kad dopingo vartojimas kelia grësmæ etikos principams ir auklëjimo vertybëms, átvirtintoms Tarptautinëje UNESCO fizinio auklëjimo ir sporto chartijoje bei Olimpinëje chartijoje;
prisimindama, kad Europos Tarybos priimta Antidopingo konvencija ir jos papildomas protokolas yra viešosios
tarptautinës teisës priemonës, susijusios su šaliø antidopingo politikos bei tarpvalstybinio bendradarbiavimo ištakomis;
prisimindama Rekomendacijas dël dopingo, kurias priëmë antroji, treèioji ir ketvirtoji tarptautinës ministrø ir
vyresniøjø pareigûnø, atsakingø uþ sportà ir fiziná lavinimà, konferencijos, UNESCO surengtos Maskvoje (1988 m.),
Punta del Este (1999 m.) ir Atënuose (2004 m.), bei Rezoliucijà 32 C/9, priimtà UNESCO Generalinës konferencijos
32-ojoje sesijoje (2003 m.);
atsiþvelgdama á Pasauliná antidopingo kodeksà, priimtà Pasaulinës antidopingo agentûros 2003 m. kovo 5 d. Kopenhagoje vykusioje Pasaulinëje konferencijoje dopingo vartojimo sporte klausimais, bei á Kopenhagos deklaracijà
dël antidopingo sporte;
KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-4
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taip pat prisimindama, kokià átakà garsûs sportininkai daro jaunimui;
þinodama, kad reikia nuolat atlikti ir skatinti tyrimus, siekiant tobulinti dopingo vartojimo nustatymà ir geriau
suvokti veiksnius, lemianèius jo vartojimà, tam, kad prevencijos strategijos bûtø veiksmingiausios;
taip pat þinodama apie nuolatinio sportininkø, sportininko pagalbinio personalo ir visos bendruomenës švietimo
svarbà, siekiant uþkirsti kelià dopingo vartojimui;
prisimindama poreiká stiprinti valstybiø, šiø Konvencijos Šaliø, gebëjimus ágyvendinti antidopingo programas;
þinodama, kad valdþios institucijos ir atsakingos uþ sportà organizacijos turi papildomø pareigø – uþkirsti kelià
dopingo vartojimui sporte ir kovoti su juo, ypaè siekiant uþtikrinti tinkamà sporto renginiø organizavimà, remiantis
sàþiningos kovos principu, ir saugoti jø dalyviø sveikatà;
pripaþindama, kad šios institucijos ir organizacijos šiuo tikslu turi bendradarbiauti visais reikalingais lygmenimis,
uþtikrindamos aukšèiausià nepriklausomumà bei skaidrumà;
pasiryþusi tolesniam ir glaudesniam bendradarbiavimui, kuriuo siekiama pašalinti dopingo vartojimà sporte;
pripaþindama, kad dopingo vartojimo sporte pašalinimas iš dalies priklauso nuo nuoseklaus antidopingo standartø
ir praktikos sporte derinimo bei bendradarbiavimo nacionaliniu ir pasauliniu lygmenimis,
2005 m. spalio 19 d. priima šià Konvencijà.
I. Taikymo sritis
1 straipsnis
Konvencijos tikslas
Pagal UNESCO veiklos strategijà ir programà fizinio lavinimo ir sporto srityje šios Konvencijos tikslas – skatinti
dopingo vartojimo sporte prevencijà ir kovà su juo, siekiant pašalinti dopingo vartojimà sporte.
2 straipsnis
Apibrëþtys
Šie terminai ir apibrëþtys suvokiami remiantis Pasauliniu antidopingo kodeksu. Taèiau šios Konvencijos nuostatos
turi viršenybæ prieš Kodekso nuostatas.
Šioje Konvencijoje:
1. Akredituotos dopingo kontrolës laboratorijos – tai Pasaulinës antidopingo agentûros akredituotos laboratorijos.
2. Antidopingo organizacija – tai subjektas, atsakingas uþ bet kokios dopingo kontrolës proceso dalies inicijavimo,
ágyvendinimo ar vykdymo taisykliø patvirtinimà. Pavyzdþiui, tai gali bûti Tarptautinis olimpinis komitetas, Tarptautinis paraolimpinis komitetas, kiti svarbûs renginiø organizatoriai, testuojantys jø organizuojamuose renginiuose,
Pasaulinë antidopingo agentûra, tarptautinës federacijos bei nacionalinës antidopingo organizacijos.
3. Antidopingo taisykliø paþeidimas sporte – tai vienas ar keletas šiø atvejø:
a) draudþiamøjø medþiagø ar jø metabolitø arba jø liekanø nustatymas sportininko organizmo mëginio pavyzdyje;
b) draudþiamosios medþiagos vartojimas ar draudþiamojo metodo naudojimas ar bandymas (vartoti) naudoti;
c) atsisakymas pateikti mëginiø pavyzdþius ar jø nepateikimas be pateisinamos prieþasties po to, kai pagal taikytinas antidopingo taisykles apie tai buvo pranešta, arba kitoks mëginiø pavyzdþiø rinkimo vengimas;
d) taikytinø reikalavimø dël galimybës atlikti sportininkø testavimà ne varþybø metu paþeidimas, áskaitant reikalaujamos informacijos apie sportininko buvimo vietà nepateikimà ir praleistus testus, paskelbtus remiantis pagrástomis taisyklëmis;
e) kliudymas ar bandymas sukliudyti atlikti bet kurià dopingo kontrolës dalá;
f) draudþiamøjø medþiagø laikymas arba draudþiamøjø metodø taikymas;
g) neteisëta prekyba draudþiamosiomis medþiagomis ar draudþiamaisiais metodais;
h) draudþiamosios medþiagos davimas arba draudþiamojo metodo taikymas, arba bandymas duoti (taikyti) sportininkui, arba rëmimas, skatinimas, padëjimas, kurstymas, slëpimas ar bet koks bendrininkavimas kita forma, kurio
metu paþeidþiamos antidopingo taisyklës ar bandoma jas paþeisti.
4. Sportininkas dopingo kontrolës kontekste – tai bet koks asmuo, kuris sportuoja tarptautiniu ar nacionaliniu
lygmeniu, kaip kiekviena nacionalinë antidopingo organizacija apibrëþia ir valstybës, šios Konvencijos Šalys, pritaria, ir bet koks kitas asmuo, sportuojantis ar dalyvaujantis þemesnio lygio varþybose ir patvirtintas valstybiø, šios
Konvencijos Šaliø. Sportininkas švietimo ir mokymo kontekste – bet koks asmuo, kuris sportuoja turëdamas sporto
organizacijos leidimà.
5. Sportininko pagalbinis personalas – tai bet kuris treneris, instruktorius, vadybininkas, atstovas, komandos per4
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sonalas, oficialûs, medicinos ar paramedicinos darbuotojai, dirbantys su sportininkais arba gydantys sportininkus,
dalyvaujanèius ar besiruošianèius dalyvauti sporto varþybose.
6. Kodeksas – tai Pasaulinis antidopingo kodeksas, priimtas 2003 m. kovo 5 d. Kopenhagoje Pasaulinës antidopingo
agentûros, pridedamas prie šios Konvencijos kaip 1 priedëlis.
7. Varþybos – tai vienerios lenktynës, maèas, þaidimas ar rungtynës.
8. Dopingo kontrolë – tai procesas, apimantis testø skyrimo planavimà, mëginiø pavyzdþiø surinkimà ir apdorojimà, laboratorinæ analizæ, duomenø tvarkymà, svarstymà ir rezultatø apskundimà.
9. Dopingo vartojimas sporte – tai antidopingo taisykliø paþeidimas.
10. Kompetentingos dopingo kontrolës komisijos – tai dopingo kontrolës komisijos, veikianèios leidus tarptautinëms ar nacionalinëms antidopingo organizacijoms.
11. Testavimas varþybø metu, kai siekiama atskirti testavimà varþybø metu nuo testavimo ne varþybø metu, – tai
testas, kai sportininkas pasirenkamas testuoti per konkreèias varþybas, jei tarptautinës federacijos ar kitos susijusios
antidopingo organizacijos taisyklëse nëra nustatyta kitaip.
12. Tarptautiniai laboratorijø standartai – tai standartai, pridedami prie šios Konvencijos kaip 2 priedëlis.
13. Tarptautiniai testavimo standartai – tai standartai, pridedami prie šios Konvencijos kaip 3 priedëlis.
14. Be jokio išankstinio áspëjimo – tai dopingo kontrolë, atliekama be jokio išankstinio sportininko áspëjimo ir
nuolat lydint sportininkà nuo pranešimo iki mëginiø pavyzdþiø surinkimo momento.
15. Olimpinis judëjimas apima visus, kurie sutinka remtis Olimpine chartija ir kurie pripaþásta Tarptautinio olimpinio komiteto ágaliojimus, tai yra tarptautines sporto federacijas dël Olimpiniø þaidyniø programos, nacionalinius
olimpinius komitetus, Olimpiniø þaidyniø organizacinius komitetus, sportininkus, teisëjus, asociacijas ir klubus, taip
pat organizacijas bei institucijas, pripaþástamas Tarptautinio olimpinio komiteto.
16. Dopingo kontrolë ne varþybø metu – tai bet kokia ne varþybø metu atliekama dopingo kontrolë.
17. Draudþiamasis sàrašas – tai šios Konvencijos 1 priede pateikiamas, draudþiamàsias medþiagas ir draudþiamuosiuos metodus nustatantis sàrašas.
18. Draudþiamasis metodas – tai bet koks metodas, apibrëþtas šios Konvencijos 1 priede pateiktame Draudþiamajame sàraše.
19. Draudþiamoji medþiaga – tai bet kokia medþiaga, apibrëþta šios Konvencijos 1 priede pateiktame Draudþiamajame sàraše.
20. Sporto organizacija – tai bet kokia organizacija, vienos ar keliø sporto šakø varþybose veikianti kaip valdymo
organas.
21. Leidimø vartoti gydymui išdavimo standartai – tai šios Konvencijos 2 priede pateikti standartai.
22. Testavimas – tai dopingo kontrolës proceso dalys, apimanèios testø skyrimo planavimà, mëginiø pavyzdþiø
surinkimà, mëginiø pavyzdþiø apdorojimà ir jø veþimà á laboratorijà.
23. Leidimas vartoti gydymui – tai leidimas, išduodamas laikantis Leidimø vartoti gydymui išdavimo standartø.
24. Vartojimas – tai draudþiamojo metodo ar draudþiamosios medþiagos naudojimas išoriškai, nurijimas, ášvirkštimas ar vartojimas bet kokiomis ámanomomis priemonëmis ar bûdais.
25. Pasaulinë antidopingo agentûra (angl. WADA) – tai taip pavadintas fondas, 1999 m. lapkrièio 10 d. ásteigtas
pagal Šveicarijos teisës aktus.
3 straipsnis
Bûdai Konvencijos tikslui pasiekti
Siekdamos šios Konvencijos tikslo, valstybës, šios Konvencijos Šalys, ásipareigoja:
1) tarptautiniu ir nacionaliniu lygmeniu patvirtinti atitinkamas priemones, kurios atitinka Kodekse nustatytus
principus;
2) skatinti visas tarptautinio bendradarbiavimo, kuriuo siekiama apsaugoti sportininkus, sporto etikà bei pasidalyti tyrimø rezultatais, formas;
3) plëtoti tarptautiná bendradarbiavimà tarp valstybiø, šios Konvencijos Šaliø, ir svarbiausiø kovos su dopingo
vartojimu sporte organizacijø, visø pirma su WADA.
4 straipsnis
Konvencijos santykis su Kodeksu
1. Siekdamos koordinuoti kovos su dopingo vartojimu sporte ágyvendinimà nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu,
valstybës, šios Konvencijos Šalys, ásipareigoja laikytis Kodekso principø, kuriais grindþiamos priemonës, nustatytos
šios Konvencijos 5 straipsnyje. Në viena šios Konvencijos nuostata nekliudo valstybëms, šios Konvencijos Šalims,
patvirtinti šiam Kodeksui papildomø priemoniø.
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2. Kodeksas ir paskutinës 2 ir 3 priedëliø redakcijos pridedamos informacijos tikslais ir nëra sudedamosios šios Konvencijos dalys. Priedëliai nesukuria privalomos pareigos valstybëms, šios Konvencijos Šalims, pagal tarptautinæ teisæ.
3. Priedai yra šios Konvencijos sudedamoji dalis.
5 straipsnis
Priemonës Konvencijos tikslams pasiekti
Laikydamosi šioje Konvencijoje nustatytø ásipareigojimø, valstybës, šios Konvencijos Šalys, ásipareigoja patvirtinti
atitinkamas priemones. Tokios priemonës gali apimti ástatymus, teisës aktus, politikà ar administracinæ praktikà.
6 straipsnis
Santykis su kitais tarptautiniais dokumentais
Ši Konvencija nekeièia valstybiø, šios Konvencijos Šaliø, teisiø ir pareigø, atsirandanèiø iš kitø pirmiau sudarytø
ir šios Konvencijos objektà ir tikslà atitinkanèiø sutarèiø. Tai nedaro átakos kitø valstybiø, šios Konvencijos Šaliø,
naudojimuisi savo teisëmis ar savo ásipareigojimø vykdymui pagal šià Konvencijà.
II. Antidopingo veikla nacionaliniu lygmeniu
7 straipsnis
Bendradarbiavimas šalies viduje
Valstybës, šios Konvencijos Šalys, uþtikrina šios Konvencijos taikymà, visø pirma bendradarbiaudamos šalies viduje. Siekdamos vykdyti savo ásipareigojimus pagal šià Konvencijà, valstybës, šios Konvencijos Šalys, gali pasikliauti
antidopingo organizacijomis, taip pat sporto institucijomis ir organizacijomis.
8 straipsnis
Draudþiamøjø medþiagø ir metodø gavimo bei vartojimo sporte apribojimas
1. Prireikus valstybës, šios Konvencijos Šalys, patvirtina priemones, apribojanèias draudþiamøjø medþiagø ir metodø gavimà, siekdamos apriboti tokiø medþiagø ar metodø vartojimà sporte, išskyrus vartojimà, grindþiamà leidimu
vartoti gydymui. Tokios priemonës apima priemones prieš neteisëtà jø pardavimà sportininkams bei priemones šiuo
tikslu, skirtas kontroliuoti gamybà, veþimà, importà, platinimà ir pardavimà.
2. Valstybës, šios Konvencijos Šalys, patvirtina ar tam tikrais atvejais skatina atitinkamus jø jurisdikcijai priklausanèius subjektus patvirtinti priemones, skirtas uþkirsti kelià ir apriboti draudþiamøjø medþiagø ir metodø vartojimà
sporte ir jø laikymà, išskyrus atvejus, kai vartojimas yra grindþiamas leidimu vartoti gydymui.
3. Në viena priemonë, kurios imamasi pagal šià Konvencijà, nekliudo teisëtais tikslais gauti medþiagø ar metodø,
draudþiamø ar kontroliuojamø sporte.
9 straipsnis
Priemonës prieš sportininko pagalbiná personalà
Valstybës, šios Konvencijos Šalys, imasi priemoniø ar skatina sporto organizacijas ir antidopingo organizacijas
priimti priemones, áskaitant sankcijas ar nuobaudas, skirtas sportininko pagalbiniam personalui, kuris paþeidþia
antidopingo taisykles ar ávykdo kità su dopingo vartojimu sporte susijusá paþeidimà.
10 straipsnis
Maisto papildai
Prireikus valstybës, šios Konvencijos Šalys, skatina maisto papildø gamintojus ir platintojus átvirtinti geriausià maisto
papildø pardavimo ir platinimo praktikà, áskaitant informacijà apie jø analizinæ sudëtá bei kokybës uþtikrinimà.
11 straipsnis
Finansinës priemonës
Tam tikrais atvejais valstybës, šios Konvencijos Šalys:
a) numato savo biudþetuose lëšø, skirtø remti nacionalinæ testavimo programà, susijusià su visomis sporto šakomis,
6
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arba padeda sporto ir antidopingo organizacijoms finansuoti dopingo kontrolæ, suteikdamos tiesiogines subsidijas
ar dotacijas arba pripaþindamos tokios kontrolës išlaidas tada, kai sprendþiama dël bendrøjø subsidijø ar dotacijø,
teiktinø toms organizacijoms, sumø;
b) imasi priemoniø, kad pavieniams sportininkams ar sportininko pagalbiniam personalui, laikinai diskvalifikuotiems ar nušalintiems nuo pareigø dël antidopingo taisykliø paþeidimo, jø diskvalifikavimo ar nušalinimo nuo pareigø
laikotarpiu bûtø sustabdytas su sportu susijusios finansinës paramos teikimas;
c) nesuteikia dalies arba jokios finansinës ar kitos su sportu susijusios paramos bet kokiai sporto ar antidopingo
organizacijai, nesilaikanèiai Kodekso ar taikytinø antidopingo taisykliø, priimtø pagal Kodeksà.
12 straipsnis
Priemonës, skirtos skatinti dopingo kontrolæ
Tam tikrais atvejais valstybës, šios Konvencijos Šalys:
a) skatina ir sudaro sàlygas jø jurisdikcijai priklausanèioms sporto ir antidopingo organizacijoms laikantis Kodekso
atlikti dopingo kontrolæ, áskaitant testavimà be jokio išankstinio áspëjimo, testavimà ne varþybø metu ir testavimà
varþybø metu;
b) skatina ir padeda sporto ir antidopingo organizacijoms derëtis dël susitarimø, leidþianèiø kitø šaliø kompetentingoms dopingo kontrolës komisijoms testuoti minëtø organizacijø narius;
c) ásipareigoja padëti jø jurisdikcijai priklausanèioms sporto ir antidopingo organizacijoms dopingo kontrolës
analizës tikslais pasinaudoti akredituota dopingo kontrolës laboratorija.
III. Tarptautinis bendradarbiavimas
13 straipsnis
Antidopingo ir sporto organizacijø bendradarbiavimas
Valstybës, šios Konvencijos Šalys, skatina savo ir kitø valstybiø, šios Konvencijos Šaliø, jurisdikcijai priklausanèiø
antidopingo organizacijø, valdþios institucijø bei sporto organizacijø bendradarbiavimà, siekiant Konvencijos tikslø
tarptautiniu mastu.
14 straipsnis
WADA misijos rëmimas
Valstybës, šios Konvencijos Šalys, ásipareigoja remti svarbià WADA tarptautinës kovos su dopingo vartojimu
misijà.
15 straipsnis
Vienodas WADA finansavimas
Valstybës, šios Konvencijos Šalys, remia vienodà valdþios institucijø ir Olimpinio judëjimo patvirtinto pagrindinio
WADA metinio biudþeto finansavimà.
16 straipsnis
Tarptautinis bendradarbiavimas dopingo vartojimo kontrolës srityje
Pripaþindamos, kad kova su dopingo vartojimu sporte gali bûti veiksminga tik tada, kai sportininkai be jokio išankstinio áspëjimo gali bûti testuojami ir surinktø mëginiø pavyzdþiai gali bûti laiku nuveþti á laboratorijas analizei,
tam tikrais atvejais valstybës, šios Konvencijos Šalys, pagal vidaus teisæ bei procesines taisykles:
a) palengvina WADA ir antidopingo organizacijø, veikianèiø pagal Kodeksà, uþduotá, paisydamos atitinkamø
priimanèiøjø valstybiø nuostatø, jø sportininkams varþybø metu ar ne varþybø metu taikyti dopingo kontrolæ, nepaisant to, ar jie bûtø savo teritorijoje ar kitur;
b) padeda kompetentingoms kontrolës komisijoms, veikianèioms dopingo kontrolës srityje, laiku pereiti valstybiø
sienas;
c) bendradarbiauja, kad bûtø galima paspartinti mëginiø pavyzdþiø siuntimà ar veþimà per valstybiø sienas, išlaikant jø saugumà ir vientisumà;
d) padeda ávairiø antidopingo organizacijø atliekamos dopingo kontrolës tarptautinio koordinavimo klausimais
ir šiuo tikslu bendradarbiauja su WADA;
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e) skatina savo ir kitø valstybiø, šios Konvencijos Šaliø, jurisdikcijai priklausanèiø dopingo kontrolës laboratorijø
bendradarbiavimà. Visø pirma valstybës, šios Konvencijos Šalys, turinèios akredituotø dopingo kontrolës laboratorijø, turëtø skatinti savo jurisdikcijai priklausanèias laboratorijas padëti kitoms valstybëms, šios Konvencijos Šalims,
siekdamos suteikti joms patirtá, ágûdþiø ir technologijø, reikalingø, joms to pageidavus, ásteigti savo laboratorijas;
f) nepaþeisdamos Kodekso nuostatø, skatina ir remia tarpusavio susitarimus dël testavimo tarp paskirtøjø antidopingo organizacijø;
g) abipusiškai pripaþásta bet kokios antidopingo organizacijos dopingo kontrolës procedûras ir testø rezultatø
tvarkymà, áskaitant sankcijas, kurie atitinka Kodekso nuostatas.
17 straipsnis
Savanoriškas fondas
1. Ásteigiamas fondas, skirtas pašalinti dopingo vartojimà sporte (toliau – Savanoriškas fondas). Savanoriškà
fondà sudaro tiksliniai fondai, ákurti pagal UNESCO finansinius nuostatus. Visi valstybiø, šios Konvencijos Šaliø, ir
kitø dalyviø ánašai yra savanoriški.
2. Savanoriško fondo išteklius sudaro:
a) valstybiø, šios Konvencijos Šaliø, ánašai;
b) ánašai, dovanojamos lëšos ar palikimai, kuriais gali prisidëti:
i) kitos valstybës,
ii) Jungtiniø Tautø sistemos organizacijos ir programos, ypaè Jungtiniø Tautø vystymo programa, bei kitos tarptautinës organizacijos arba
iii) viešosios ar privaèios institucijos arba asmenys;
c) visos uþ Savanoriško fondo santaupas sukauptos palûkanos;
d) surinktos lëšos ar lëšos, gautos per Savanoriško fondo rëmimo renginius, ir
e) bet kokie kiti ištekliai pagal Savanoriško fondo taisykles, nustatomas Šaliø konferencijos.
3. Valstybiø, šios Konvencijos Šaliø, ánašai á Savanoriškà fondà nekeièia valstybiø, šios Konvencijos Šaliø, pareigos
finansuoti dalá WADA metinio biudþeto.
18 straipsnis
Savanoriško fondo naudojimas ir valdymas
Savanoriško fondo išteklius Šaliø konferencijos patvirtintai veiklai finansuoti skirsto Šaliø konferencija, visø pirma
siekiant padëti valstybëms, šios Konvencijos Šalims, plëtoti ir ágyvendinti antidopingo programas pagal šios Konvencijos nuostatas ir atsiþvelgiant á WADA tikslus; šie ištekliai taip pat gali padengti šios Konvencijos ágyvendinimo
išlaidas. Jokios politinës, ekonominës ar kitos sàlygos negali bûti siejamos su Savanoriškam fondui skirtais ánašais.
IV. Švietimas ir mokymas
19 straipsnis
Bendrieji švietimo ir mokymo principai
1. Valstybës, šios Konvencijos Šalys, ásipareigoja kiek galëdamos remti, kurti ar ágyvendinti švietimo ir mokymo
programas antidopingo srityje. Sportuojanèiai visuomenei bendràja prasme šios programos turëtø siekti suteikti
aktualià ir tikslià informacijà apie:
a) dopingo vartojimo grësmæ sporto etikos vertybëms;
b) dopingo vartojimo padarinius sveikatai.
2. Sportininkams ir sportininko pagalbiniam personalui, ypaè jø pradinio mokymo metu, švietimo ir mokymo
programos, be pirmiau minëtos informacijos, turëtø siekti suteikti aktualià ir tikslià informacijà apie:
a) dopingo kontrolës procedûras;
b) sportininkø teises ir pareigas, susijusias su antidopingu, áskaitant informacijà apie Kodeksà ir atitinkamø sporto
ir antidopingo organizacijø antidopingo politikà. Tokia informacija apima informacijà apie pasekmes, atsirandanèias
paþeidus antidopingo taisykles;
c) draudþiamøjø medþiagø ir metodø sàrašà bei Leidimø vartoti gydymui išdavimo standartus;
d) maisto papildus.
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20 straipsnis
Profesiniai elgesio kodeksai
Valstybës, šios Konvencijos Šalys, skatina susijusias kompetentingas profesines asociacijas ir institucijas nustatyti
ir ágyvendinti atitinkamus elgesio, geros praktikos ir etikos kodeksus, susijusius su antidopingu sporte ir atitinkanèius
Kodeksà.
21 straipsnis
Sportininkø ir sportininko pagalbinio personalo dalyvavimas
Valstybës, šios Konvencijos Šalys, skatina ir kiek galëdamos remia sportininkø ir sportininko pagalbinio personalo
aktyvø dalyvavimà visose sporto ir kitose susijusiø antidopingo organizacijø sportinës veiklos srityse bei taip daryti
skatina jø jurisdikcijai priklausanèias sporto organizacijas.
22 straipsnis
Sporto organizacijos ir nuolatinis švietimas bei mokymas antidopingo srityje
Valstybës, šios Konvencijos Šalys, skatina sporto ir antidopingo organizacijas ágyvendinti nuolatinio švietimo ir
mokymo programas, susijusias su 19 straipsnyje nurodytais dalykais ir skirtas visiems sportininkams ir sportininko
pagalbiniam personalui.
23 straipsnis
Bendradarbiavimas švietimo ir mokymo srityje
Valstybës, šios Konvencijos Šalys, bendradarbiauja tarpusavyje ir su atitinkamomis organizacijomis, kad prireikus
pasidalytø informacija, kompetencija ir patirtimi, ágytomis veiksmingai vykdant antidopingo programas.
V. Moksliniai tyrimai
24 straipsnis
Moksliniø tyrimø antidopingo srityje plëtojimas
Valstybës, šios Konvencijos Šalys, ásipareigoja kiek galëdamos skatinti ir plësti antidopingo mokslinius tyrimus,
bendradarbiaudamos su sporto ir kitomis susijusiomis organizacijomis šiose srityse:
a) prevencijos, nustatymo metodø, elgesio ir socialiniø veiksniø bei dopingo vartojimo padariniø sveikatai;
b) bûdø ir priemoniø, skirtø sukurti moksliškai pagrástas fiziologinio ir psichologinio mokymo programas, gerbiant
asmens nelieèiamybæ;
c) visø naujø medþiagø ir metodø, atrastø moksliniø tobulinimø metu, vartojimo.
25 straipsnis
Antidopingo moksliniø tyrimø pobûdis
Plësdamos antidopingo mokslinius tyrimus, kaip nustatyta 24 straipsnyje, valstybës, šios Konvencijos Šalys, uþtikrina, kad tokie moksliniai tyrimai:
a) atitinka tarptautiniu mastu pripaþintà etikos praktikà;
b) draudþia duoti draudþiamøjø medþiagø ir taikyti draudþiamuosius metodus sportininkams;
c) atliekami tik imantis atitinkamø atsargumo priemoniø, nustatytø siekiant, kad antidopingo moksliniø tyrimø
rezultatai bûtø tinkamai naudojami ir taikomi dopingo vartojimo tikslais.
26 straipsnis
Dalijimasis antidopingo moksliniø tyrimø rezultatais
Prireikus ir nepaþeisdamos taikytinos vidaus ir tarptautinës teisës, valstybës, šios Konvencijos Šalys, dalijasi atliktø
antidopingo moksliniø tyrimø rezultatais su kitomis valstybëmis, šios Konvencijos Šalimis, ir su WADA.
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27 straipsnis
Moksliniai tyrimai sporto srityje
Valstybës, šios Konvencijos Šalys, skatina:
a) mokslo ir medicinos bendruomenæ atlikti mokslinius tyrimus sporto srityje, laikantis Kodekse nustatytø principø;
b) jø jurisdikcijai priklausanèias sporto organizacijas ir sportininko pagalbiná personalà ágyvendinti Kodekse nustatytus principus atitinkanèius mokslinius tyrimus sporto srityje.
VI. Konvencijos nuostatø laikymosi stebësena
28 straipsnis
Šaliø konferencija
1. Ásteigiama Šaliø konferencija. Šaliø konferencija yra šios Konvencijos suverenus subjektas.
2. Šaliø konferencija paprastai vyksta kas dveji metai sušaukus eiliná posëdá. Konferencija gali ávykti ir sušaukus
neeiliná posëdá, jei ji taip nusprendþia arba bent treèdalis valstybiø, šios Konvencijos Šaliø, to reikalauja.
3. Šaliø konferencijoje kiekviena valstybë, šios Konvencijos Šalis, turi po vienà balsà.
4. Šaliø konferencija patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.
29 straipsnis
Šaliø konferencijos patariamoji organizacija ir stebëtojai
WADA kvieèiama bûti Šaliø konferencijos patariamàja organizacija. Tarptautinis olimpinis komitetas, Tarptautinis paraolimpinis komitetas, Europos Taryba ir Tarpvyriausybinis fizinio lavinimo ir sporto reikalø komitetas
(angl. CIGEPS) kvieèiami bûti stebëtojais. Šaliø konferencija gali nuspræsti kviesti kitas susijusias organizacijas bûti
stebëtojomis.
30 straipsnis
Šaliø konferencijos funkcijos
1. Be funkcijø, nustatytø kitose šios Konvencijos nuostatose, Šaliø konferencijos funkcijos yra:
a) prisidëti siekiant šios Konvencijos tikslo;
b) svarstyti santykius su WADA ir nagrinëti pagrindinio WADA metinio biudþeto finansavimo priemones. Valstybës, kurios nëra šios Konvencijos Šalys, gali bûti pakviestos á svarstymà;
c) pagal 18 straipsná priimti Savanoriško fondo ištekliø naudojimo planà;
d) pagal 31 straipsná nagrinëti valstybiø, šios Konvencijos Šaliø, pateiktas ataskaitas;
e) pagal 31 straipsná nuolat nagrinëti šios Konvencijos nuostatø laikymosi stebësenà, atsiþvelgiant á antidopingo
sistemø plëtojimà. Bet kokie stebësenos mechanizmai ar priemonë, kuriems netaikomas 31 straipsnis, finansuojami
iš pagal 17 straipsná ásteigto Savanoriško fondo;
f) nagrinëti šios Konvencijos pakeitimø projektus ir juos priimti;
g) pagal šios Konvencijos 34 straipsná nagrinëti ir tvirtinti Draudþiamojo sàrašo ir Leidimø vartoti gydymui išdavimo standartø, priimtø WADA, pakeitimus;
h) apibrëþti ir ágyvendinti valstybiø, šios Konvencijos Šaliø, ir WADA bendradarbiavimà laikantis šios Konvencijos
nuostatø;
i) prašyti WADA pateikti Kodekso ágyvendinimo ataskaità kiekvienam savo posëdþiui ir jà nagrinëti.
2. Atlikdama savo funkcijas, Šaliø konferencija gali bendradarbiauti su kitomis tarpvyriausybinëmis institucijomis.
31 straipsnis
Šaliø konferencijai teikiamos nacionalinës ataskaitos
Valstybës, šios Konvencijos Šalys, kas dveji metai Šaliø konferencijai per Sekretoriatà siunèia visà atitinkamà
informacijà viena iš oficialiøjø UNESCO kalbø apie priemones, kuriø jos ëmësi, siekdamos laikytis šios Konvencijos
nuostatø.
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32 straipsnis
Šaliø konferencijos Sekretoriatas
1. Šaliø konferencijos Sekretoriatà skiria UNESCO Generalinis Direktorius.
2. Šaliø konferencijos prašymu UNESCO Generalinis Direktorius, kiek galima labiau naudojasi WADA paslaugomis Šaliø konferencijos nustatytomis sàlygomis.
3. Su šia Konvencija susijusioms veiklos išlaidoms finansuoti tam tikra suma skiriama iš nuolatinio UNESCO
biudþeto neviršijant turimø ištekliø, pagal 17 straipsná ásteigto Savanoriško fondo arba atitinkamai iš abiejø šaltiniø,
kaip nustatoma kas dveji metai. Sekretoriato veikla iš nuolatinio UNESCO biudþeto finansuojama tik minimaliai,
Konvencijai ágyvendinti taip pat skiriamas savanoriškas finansavimas.
4. Sekretoriatas rengia Šaliø konferencijos dokumentus ir jos posëdþiø darbotvarkiø projektus bei uþtikrina Šaliø
konferencijos sprendimø ágyvendinimà.
33 straipsnis
Konvencijos pakeitimai
1. Kiekviena valstybë, šios Konvencijos Šalis, UNESCO Generaliniam Direktoriui adresuotu rašytiniu pranešimu
gali siûlyti pakeisti šià Konvencijà. Generalinis Direktorius toká pranešimà išplatina visoms valstybëms, šios Konvencijos Šalims. Jei per šešis mënesius nuo pranešimo išplatinimo dienos ne maþiau kaip pusë valstybiø, šios Konvencijos
Šaliø, duoda sutikimà, Generalinis Direktorius tokius pasiûlymus pateikia kitai Šaliø konferencijos sesijai.
2. Šaliø konferencija pakeitimus priima dviejø treèdaliø dalyvaujanèiø ir balsuojanèiø valstybiø, šios Konvencijos
Šaliø, balsø dauguma.
3. Priimti šios Konvencijos pakeitimai teikiami valstybëms, šios Konvencijos Šalims, ratifikuoti, priimti, patvirtinti
arba prie jø prisijungti.
4. Pakeitimai ásigalioja tik toms valstybëms, šios Konvencijos Šalims, kurios juos ratifikavo, priëmë, patvirtino
arba prie jø prisijungë praëjus trims mënesiams nuo tos dienos, kai šio straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus
deponuoja du treèdaliai valstybiø, šios Konvencijos Šaliø. Vëliau kiekvienai valstybei, šios Konvencijos Šaliai, kuri
ratifikuoja, priima, patvirtina pakeitimà arba prie jo prisijungia, tas pakeitimas ásigalioja praëjus trims mënesiams
nuo tos dienos, kai ta valstybë, šios Konvencijos Šalis, deponuoja savo ratifikavimo, priëmimo, patvirtinimo arba
prisijungimo dokumentà.
5. Valstybë, tampanti šios Konvencijos Šalimi ásigaliojus pakeitimams pagal šio straipsnio 4 dalá, jeigu aiškiai nepareiškia kitaip, yra laikoma:
a) taip iš dalies pakeistos Konvencijos Šalimi;
b) nepakeistos Konvencijos Šalimi bet kurios pakeitimø nesaistomos valstybës, šios Konvencijos Šalies, atþvilgiu.
34 straipsnis
Tiksli Konvencijos priedø pakeitimø priëmimo tvarka
1. Jei WADA pakeièia Draudþiamàjá sàrašà ar Leidimø vartoti gydymui išdavimo standartus, ji gali UNESCO
Generaliniam Direktoriui adresuotu rašytiniu pranešimu pranešti apie šiuos pakeitimus. Generalinis Direktorius nedelsdamas praneša visoms valstybëms, šios Konvencijos Šalims, apie siûlomus atitinkamø šios Konvencijos priedø pakeitimus. Priedø pakeitimus viename iš posëdþiø arba rašytinës konsultacijos bûdu patvirtina Šaliø konferencija.
2. Valstybës, šios Konvencijos Šalys, per 45 dienas nuo Generalinio Direktoriaus pranešimo gali Generaliniam
Direktoriui raštu pareikšti savo prieštaravimus siûlomiems pakeitimams rašytinës konsultacijos bûdu arba per Šaliø
konferencijos posëdá. Siûlomas pakeitimas laikomas patvirtintu Šaliø konferencijos, jei du treèdaliai valstybiø, šios
Konvencijos Šaliø, nepareiškia prieštaravimø.
3. Apie Šaliø konferencijos patvirtintus pakeitimus Generalinis Direktorius praneša valstybëms, šios Konvencijos
Šalims. Pakeitimai visoms valstybëms, šios Konvencijos Šalims, išskyrus valstybæ, šios Konvencijos Šalá, anksèiau pranešusià Generaliniam Direktoriui, kad nesutinka su šiais pakeitimais, ásigalioja praëjus 45 dienoms nuo pranešimo
dienos.
4. Valstybë, šios Konvencijos Šalis, pranešusi Generaliniam Direktoriui, kad ji nesutinka su siûlomu pakeitimu,
patvirtintu pagal pirmiau išdëstytas šio straipsnio dalis, lieka saistoma Priedø be pakeitimø.
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VII. Baigiamosios nuostatos
35 straipsnis
Federacinës arba neunitarinës konstitucinës sistemos
Valstybëms, šios Konvencijos Šalims, turinèioms federacinæ arba neunitarinæ konstitucinæ sistemà, taikomos šios
nuostatos:
a) dël šios Konvencijos nuostatø, kuriø ágyvendinimas priklauso federalinës arba centrinës ástatymø leidþiamosios
valdþios teisinei jurisdikcijai, federalinës arba centrinës vyriausybës ásipareigojimai yra tokie pat kaip ir tø valstybiø,
šios Konvencijos Šaliø, kurios nëra federacinës valstybës;
b) dël šios Konvencijos nuostatø, kuriø ágyvendinimas priklauso atskirø sudedamøjø valstijø, šaliø, provincijø ar
kantonø, kuriø federacijos konstitucinë sistema neápareigoja imtis ástatymø leidybos priemoniø, jurisdikcijai, federalinë vyriausybë informuoja tokiø valstijø, šaliø, provincijø ar kantonø kompetentingas valdþios institucijas apie
minëtas nuostatas ir joms rekomenduoja jas priimti.
36 straipsnis
Ratifikavimas, priëmimas, patvirtinimas ar prisijungimas
Šià Konvencijà valstybës, UNESCO narës, turi ratifikuoti, priimti, patvirtinti arba prie jos prisijungti pagal savo
atitinkamus konstitucinius reikalavimus. Ratifikavimo, priëmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentai deponuojami UNESCO Generaliniam Direktoriui.
37 straipsnis
Ásigaliojimas
1. Ši Konvencija ásigalioja pirmà mënesio dienà, praëjus vienam mënesiui po to, kai deponuojamas trisdešimtas
ratifikavimo, priëmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentas.
2. Bet kuriai kitai valstybei, kuri vëliau išreiškia sutikimà ásipareigoti pagal šià Konvencijà, ji ásigalioja pirmà mënesio
dienà, praëjus vienam mënesiui po ratifikavimo, priëmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumento deponavimo.
38 straipsnis
Konvencijos taikymo teritorijos išplëtimas
1. Kiekviena valstybë, deponuodama ratifikavimo, priëmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentà, gali nurodyti
teritorijà ar teritorijas, uþ kuriø tarptautinius santykius ji yra atsakinga ir kurioms ši Konvencija bus taikoma.
2. Kiekviena valstybë bet kada vëliau gali išplësti šios Konvencijos taikymo ribas bet kurioje kitoje deklaracijoje
nurodytoje teritorijoje pateikdama deklaracijà, adresuotà UNESCO. Šioje teritorijoje ši Konvencija ásigalioja pirmà
mënesio dienà, praëjus vienam mënesiui po tokios deklaracijos áteikimo depozitarui.
3. Kiekviena deklaracija, minima ankstesnëse dviejose dalyse, bet kurios tokioje deklaracijoje nurodytos teritorijos
atþvilgiu gali bûti atšaukta pranešant apie tai UNESCO. Toks atšaukimas ásigalioja pirmà mënesio dienà, praëjus
vienam mënesiui po to, kai depozitaras gauna toká pranešimà.
39 straipsnis
Denonsavimas
Kiekviena valstybë, šios Konvencijos Šalis, gali denonsuoti šià Konvencijà. Apie denonsavimà pranešama rašytiniu
dokumentu, deponuojamu UNESCO Generaliniam Direktoriui. Denonsavimas ásigalioja pirmà mënesio dienà, praëjus šešiems mënesiams nuo denonsavimo dokumento gavimo. Iki tos dienos, kurià ásigalioja atsisakymas, jis neturi
jokio poveikio susijusios valstybës, šios Konvencijos Šalies, finansiniams ásipareigojimams.
40 straipsnis
Depozitaras
UNESCO Generalinis Direktorius yra šios Konvencijos ir jos pakeitimø depozitaras. Kaip depozitaras, jis valstybëms, šios Konvencijos Šalims, taip pat kitoms Organizacijos valstybëms narëms praneša apie:
a) visø ratifikavimo, priëmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumentø deponavimà;
b) kiekvienà Konvencijos ásigaliojimo datà pagal 37 straipsná;
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c) kiekvienà ataskaità, parengtà laikantis 31 straipsnio nuostatø;
d) kiekvienà šios Konvencijos ar jos priedø pakeitimà, priimtà pagal 33 ir 34 straipsnius, ir datas, nuo kada kiekvienas pakeitimas ásigalioja;
e) kiekvienà deklaracijà ar pranešimà pagal 38 straipsnio nuostatas;
f) kiekvienà pranešimà pagal 39 straipsnio nuostatas ir datas, nuo kada ásigalioja denonsavimas;
g) bet kokius veiksmus ar pranešimus, susijusius su šia Konvencija.
41 straipsnis
Registravimas
Pagal Jungtiniø Tautø Chartijos 102 straipsná šià Konvencijà UNESCO Generalinio Direktoriaus prašymu áregistruoja Jungtiniø Tautø Sekretoriatas.
42 straipsnis
Teisinæ galià turintys tekstai
1. Ši Konvencija, áskaitant jos priedus, sudaryta anglø, arabø, ispanø, kinø, prancûzø ir rusø kalbomis. Visi šeši
tekstai turi vienodà teisinæ galià.
2. Šios Konvencijos priedëliai sudaryti anglø, arabø, ispanø, kinø, prancûzø ir rusø kalbomis.
43 straipsnis
Išlygos
Neleidþiama daryti išlygø, nesuderinamø su šios Konvencijos objektu ir tikslu.
I priedas – Draudþiamasis sàrašas – Tarptautiniai standartai
II priedas – Leidimø vartoti gydymui išdavimo standartai
1 priedëlis – Pasaulinis antidopingo kodeksas
2 priedëlis – Tarptautiniai laboratorijø standartai
3 priedëlis – Tarptautiniai testavimo standartai
PRIIMTA 2005 m. lapkrièio 18 d. Paryþiuje dviem autentiškais egzemplioriais, pasirašytais UNESCO Generalinës
konferencijos 33-iosios sesijos pirmininko ir UNESCO Generalinio Direktoriaus. Šie du egzemplioriai deponuojami
UNESCO archyvuose.
Šis tekstas yra autentiškas Konvencijos tekstas, kurá UNESCO Generalinë konferencija tinkamai priëmë Paryþiuje
surengtoje savo 33-iojoje sesijoje, kuri buvo paskelbta baigta 2005 m. spalio 21 d.
TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti asmenys šià Konvencijà pasirašë 2005 m. lapkrièio 18 d.
Generalinës konferencijos pirmininkas
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I PRIEDAS

PASAULINË ANTIDOPINGO AGENTÛRA
PASAULINIS ANTIDOPINGO KODEKSAS
2005 METØ DRAUDÞIAMASIS SÀRAŠAS
TARPTAUTINIS STANDARTAS
Draudþiamojo sàrašo oficialøjá tekstà tvarkys Pasaulinë antidopingo agentûra (WADA) ir jis bus skelbiamas anglø ir prancûzø kalbomis. Kilus nesutarimø dël tekstø anglø ir prancûzø kalbomis aiškinimo, vadovaujamasi tekstu
anglø kalba.
Šis sàrašas ásigalioja 2005 m. sausio 1 d.
2005 METØ DRAUDÞIAMASIS SÀRAŠAS
PASAULINIS ANTIDOPINGO KODEKSAS
Galioja nuo 2005 m. sausio 1 d.
Bet kurie vaistai turëtø bûti vartojami tik esant mediciniškai patvirtintoms indikacijoms.
MEDÞIAGOS IR METODAI, DRAUDÞIAMI VISÀ LAIKÀ
(VARÞYBØ IR NE VARÞYBØ METU)
DRAUDÞIAMOSIOS MEDÞIAGOS
Anaboliniai agentai yra draudþiami.

S1. ANABOLINIAI AGENTAI

1. Anaboliniai androgeniniai steroidai (AAS)
a) Egzogeniniai* ASS, áskaitant:
18a-homo-17ß-hidroksiestr-4-en-3-onà; bolasteronà; boldenonà; boldionà; kalusteronà; klostebolá; danazolá;
dehidrochlormetiltestosteronà; delta-1-androsten-3,17-dionà; delta-1-androstendiolá; delta-1-dihidrotestosteronà; drostanolonà; etilestrenolá; fluoksimesteronà; formebolonà; furazabolá; gestrinonà; 4-hidroksitestosteronà;
4-hidroksi-19-nortestosteronà; mestanolonà; mesterolonà; metenolonà; metandienonà; metandriolá; metildienolonà; metiltrienolonà; metiltestosteronà; miboleronà; nandrolonà; 19-norandrostenediolá; 19-norandrostenedionà;
norboletonà; norklostebolá; noretandrolonà; oksabolonà; oksandrolonà; oksimesteronà; oksimetolonà; chinbolonà;
stanozololá; stenbolonà; tetrahidrogestrinonà; trenbolonà, ir kitas panašios cheminës struktûros arba panašaus
biologinio poveikio medþiagas.
b) Endogeniniai** ASS:
androstendiolis (andro-5-en-3ß,17ß-diolis); androstendionas (4-androst-4-en-3,17-dionas); dehidroepiandrosteronas (DHEA); dihidrotestosteronas; testosteronas,
ir šie metabolitai bei izomerai:
5a-androstan-3a,17a-diolis; 5a-androstan-3a,17b-diolis; 5a-androstan-3b,17a-diolis; 5a-androstan-3b,17b-diolis; androst-4-en-3a,17a-diolis; androst-4-en-3a,17b-diolis; androst-4-en-3b,17a-diolis; androst-5-en-3a,17a-diolis;
androst-5-en-3a,17b-diolis; androst-5-en-3b,17a-diolis; 4-androstendiolis (androst-4-en-3b,17b-diolis); 5-androstendionas (androst-5-en-3,17-dionas); epidihidrotestosteronas; 3a-hidroksi-5a-androstan-17-onas; 3b-hidroksi-5aandrostan-17-onas; 19-norandrosteronas; 19-noretiocholanolonas.
Jeigu (pirmiau išvardytos) draudþiamosios medþiagos gaminamos organizme natûraliai, mëginys bus laikomas
turinèiu tokios draudþiamosios medþiagos tuomet, kai draudþiamosios medþiagos, jos metabolitø arba þymekliø koncentracija ir (arba) koks (-ie) nors kitas (-i) atitinkamas (-i) santykis (-iai) sportininko mëginyje tiek viršija áprastà
þmonëms nustatomø verèiø intervalà, kad vargu ar tai galëtø bûti áprastos endogeninës gamybos rezultatas. Mëginys
nelaikomas turinèiu draudþiamosios medþiagos tokiais atvejais, kai sportininkas pateikia árodymus, kad draudþiamosios
medþiagos, jos metabolitø arba þymekliø koncentracija ir (arba) koks (-ie) nors kitas (-i) atitinkamas (-i) santykis
(-iai) sportininko mëginyje priskirtinas (-i) fiziologinëms arba patologinëms prieþastims. Visais atvejais ir esant bet
kokiai koncentracijai laboratorija praneša apie nepalankø analizës rezultatà, jei taikydama patikimà analizës metodà
ji gali árodyti, kad draudþiamoji medþiaga yra išorinës kilmës.
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Jeigu laboratorijos rezultatai nëra átikinami ir nenustatoma ankstesnëje pastraipoje nurodyta koncentracija, atitinkama antidopingo organizacija atlieka tolesná tyrimà, jei yra pagrástø galimo draudþiamosios medþiagos vartojimo
poþymiø, pvz., palyginti su etaloninëmis steroidø kreivëmis.
Jeigu laboratorija praneša, kad testosterono ir epitestosterono (T/E) santykis šlapime yra didesnis nei 4:1, privaloma atlikti tolesnius tyrimus, siekiant nustatyti, ar santykis yra atsiradæs dël fiziologiniø ar patologiniø prieþasèiø,
išskyrus tuos atvejus, kai laboratorija praneša apie bet kokiu patikimu analizës metodu pagrástà nepalankø analizës
rezultatà, rodantá, kad draudþiamoji medþiaga yra išorinës kilmës.
Šiuo atveju tyrimas apima visø ankstesniø ir (arba) vëlesniø testø ekspertizæ. Jei nëra ankstesniø testø rezultatø,
sportininkas be áspëjimo testuojamas bent tris kartus per trijø mënesiø laikotarpá.
Jeigu sportininkas atsisako bendradarbiauti atliekant tyrimus, laikoma, kad sportininko mëginyje yra draudþiamoji
medþiaga.
2. Kiti anaboliniai agentai, áskaitant, bet ne tik, šias medþiagas:
klenbuterolis, zeranolis, zilpaterolis.
Šiame skyriuje:
*Egzogeninëmis medþiagomis vadinamos medþiagos, kurios negali natûraliai gamintis organizme.
**Endogeninëmis medþiagomis vadinamos medþiagos, kurios gali natûraliai gamintis organizme.
S2. HORMONAI IR GIMININGOS MEDÞIAGOS
Draudþiamos šios medþiagos, áskaitant kitas panašios cheminës struktûros bei panašaus biologinio poveikio medþiagas, ir jø išsilaisvinimo veiksniai:
1. eritropoetinas (EPO);
2. augimo hormonas (hGH) ir insulinà atitinkantis augimo veiksnys (IGF-1), mechaniniai augimo veiksniai
(MGF);
3. gonadotropinai (LH, hCG);
4. insulinas;
5. kortikotropinai.
Jeigu sportininkas negali árodyti, kad rastos koncentracijos prieþastys yra fiziologinës arba patologinës, mëginys
bus laikomas turinèiu (pirmiau nurodytos) draudþiamosios medþiagos, jei draudþiamosios medþiagos arba jos metabolitø koncentracija ir (arba) atitinkami santykiai arba þymekliai sportininko mëginyje tiek viršija áprastà þmonëms
nustatomà verèiø intervalà, kad vargu ar tai galëtø bûti áprastos endogeninës gamybos rezultatas.
Radus kitø panašios cheminës struktûros ir panašaus biologinio poveikio medþiagø, pirmiau išvardytø hormonø
diagnostinio (-iø) þymeklio (-iø) ar išsilaisvinimo veiksniø arba kitø rezultatø, kurie rodytø, kad aptikta medþiaga
yra egzogeninë, bus pranešama apie nepalankø analizës rezultatà.
S3. BETA-2 AGONISTAI
Yra draudþiami visi beta-2 agonistai, áskaitant jø D-izomerus ir L-izomerus. Norint juos vartoti, reikia gauti
leidimà vartoti gydymui.
Išimtá sudaro formoterolis, salbutamolis, salmeterolis ir terbutalinas, kai jie skiriami inhaliacijoms, norint išvengti
astmos ir (arba) gydyti astmà, fizinio krûvio sukeltà astmà ar bronchø obstrukcijà; tuomet reikia gauti supaprastintà
leidimà vartoti gydymui.
Nepaisant išduoto leidimo vartoti gydymui, jei laboratorija praneša, kad salbutamolio (laisvojo ir jo gliukuronido)
koncentracija yra didesnë nei 1000 ng/ml, tai bus laikoma nepalankiu analizës rezultatu, nebent sportininkas árodytø,
kad nenormalus rezultatas buvo gydimo vartojant salbutamolá inhaliacijoms pasekmë.
S4. AGENTAI, TURINTYS ANTIESTROGENINÁ POVEIKÁ
Yra draudþiamos šios antiestrogeniniø medþiagø klasës:
1. aromatazës inhibitoriai, áskaitant, bet ne tik, anastrozolà, letrozolà, aminoglutetimidà, eksemestanà, formestanà, testolaktonà;
2. selektyvieji estrogenø receptoriø moduliatoriai (SERM), áskaitant, bet ne tik, raloksifenà, tamoksifenà, toremifenà;
3. antiestrogeninës medþiagos, áskaitant, bet ne tik, klomifenà, ciklofenilà, fulvestrantà.
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S5. DIURETIK
DIURETIKAI IR KITI MASKAVIMO REAGENTAI
Diuretikai ir kiti maskavimo reagentai yra draudþiami.
Maskavimo reagentai, áskaitant, bet ne tik, šias medþiagas:
diuretikai*, epitestosteronas, probenecidas, alfa-reduktazës inhibitoriai (pvz., finasteridas, dutasteridas), plazmos pakaitalai (pvz., albuminas, dekstranas, hidroksietilkrakmolas).
Diuretikai:
acetazolamidas, amiloridas, bumetanidas, kanrenonas, chlortalidonas, etakrino rûgštis, furosemidas, indapamidas, metolazonas, spironolaktonas, tiazidai (pvz., bendroflumetiazidas, chlortiazidas, hidrochlortiazidas),
triamterenas ir kitos panašios cheminës struktûros bei panašaus biologinio poveikio medþiagos.
*Leidimas vartoti gydymui negalioja, jei sportininko šlapime diuretikai aptinkami kartu su draudþiamàja (-osiomis)
medþiaga (-omis), kurios (-iø) koncentracija yra ribinë arba maþesnë nei ribinë.
DRAUDÞIAMIEJI METODAI
M1. DEGUONIES PERNEŠIMO SPARTINIMAS
Draudþiami šie metodai:
a) kraujo dopingas, áskaitant bet kokios kilmës autologiniø, homologiniø ar heterologiniø kraujo produktø arba
raudonøjø kraujo kûneliø produktø naudojimà ne gydymo tikslais;
b) dirbtinis deguonies ásisavinimo, pernešimo ar tiekimo padidinimas, áskaitant, bet ne tik, perfluorjunginius,
efaproksiralà (RSR13) ir modifikuotus hemoglobino produktus (pvz., hemoglobino pagrindu sukurtus kraujo pakaitalus, hemoglobino produktus mikrokapsulëse).
M2. CHEMINËS IR FIZINËS MANIPULIACIJOS
Yra draudþiamas:
klastojimas ar mëginimas klastoti, norint pakeisti dopingo kontrolei paimtø mëginiø vientisumà ir tinkamumà.
Tai taikoma, be kita ko, intraveninëms infuzijoms*, kateterizavimui ir šlapimo pakeitimui.
*Išskyrus skubaus teisëto medicininio gydimo atvejus, intraveninës infuzijos yra draudþiamos.
M3. GENØ DOPINGAS
Làsteliø, genø, genetiniø elementø ar genø išraiškos moduliavimo naudojimas ne gydymo tikslais, kuris gali pagerinti sportininko rezultatus, yra draudþiamas.
VARÞYBØ METU DRAUDÞIAMOS MEDÞIAGOS IR METODAI
Be pirmiau apibrëþtø S1–S5 ir M1–M3 kategorijø, varþybø metu draudþiamos šios kategorijos:
DRAUDÞIAMOSIOS MEDÞIAGOS
S6. STIMULIATORIAI
Draudþiami šie stimuliatoriai, áskaitant, kai tinka, jø optinius (D- ir L-) izomerus:
adrafinilas, amfepramonas, amifenazolas, amfetaminas, amfetaminilas, benzfetaminas, bromantanas, karfedonas,
katinas*, klobenzoreksas, kokainas, dimetilamfetaminas, efedrinas**, etilamfetaminas, etilefrinas, famprofazonas,
fenkamfaminas, fenkaminas, fenetilinas, fenfluraminas, fenproporeksas, furfenoreksas, mefenoreksas, mefenterminas, mezokarbas, metamfetaminas, metilamfetaminas, metilendioksiamfetaminas, metilendioksimetamfetaminas,
metilefedrinas**, metilfenidatas, modafinilas, niketamidas, norfenfluraminas, parahidroksiamfetaminas, pemolinas, fendimetrazinas, fenmetrazinas, fenterminas, prolintanas, selegilinas, strichninas ir kitos panašios cheminës
struktûros bei panašaus biologinio poveikio medþiagos***.
*Katinas yra draudþiamas, kai jo koncentracija šlapime yra didesnë kaip 5 mikrogramai mililitre.
**Efedrinas ir metilefedrinas yra draudþiami, kai kiekvieno jø koncentracija šlapime yra didesnë kaip 10 mikrogramø mililitre.
***Medþiagos, átrauktos á 2005 metø Stebësenos programà (bupropionas, kofeinas, fenilefrinas, fenilpropanolaminas, pipradrolis, pseudoefedrinas, sinefrinas), nëra laikomos draudþiamosiomis medþiagomis.
PASTABA. Adrenalinas, vartojamas kartu su vietiniais anestetikais arba skirtas vietiniam vartojimui (pvz., á nosá,
akis), nëra draudþiamas.
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S7. NARKOTIKAI
Draudþiami šie narkotikai:
buprenorfinas, dekstromoramidas, diamorfinas (heroinas), fentanilas ir jo dariniai, hidromorfonas, metadonas,
morfinas, oksikodonas, oksimorfonas, pentazocinas, petidinas.
S8. KANABINOIDAI
Kanabinoidai (pvz., hašišas, marihuana) yra draudþiami.
S9. GLIUKOKORTIKOSTEROIDAI
Visi gliukokortikosteroidai yra draudþiami, kai vartojami per burnà, per tiesiàjà þarnà, injekcijoms á venà ir á
raumenis. Norint juos vartoti, reikia gauti leidimà vartoti gydymui.
Norint juos vartoti visais kitais bûdais, reikia supaprastinto leidimo vartoti gydymui.
Dermatologiniai preparatai nëra draudþiami.
MEDÞIAGOS, DRAUDÞIAMOS TAM TIKROMS SPORTO ŠAKOMS
P1. ALKOHOLIS
Alkoholis (etanolis) yra draudþiamas tik varþybø metu toliau nurodytoms sporto šakoms. Jis bus nustatomas pagal iškvepiamo oro ir (arba) kraujo analizæ. Skliausteliuose nurodyta kiekvienos federacijos nustatyta ribinë vertë,
kurià viršijus paþeidþiamos antidopingo taisyklës.
Oreivystë (FAI)
Šaudymas iš lanko (FITA)
Automobiliø sportas (FIA)
Biliardas (WCBS)
Boèia (CMSB)

0,20 g/l
0,10 g/l
0,10 g/l
0,20 g/l
0,10 g/l

Karatë (WKF)
Šiuolaikinë penkiakovë (UIPM),
(šaudymo rungtys)
Motociklø sportas (FIM)
Slidinëjimas (FIS)

0,10 g/l
0,10 g/l
0,00 g/l
0,10 g/l

P2. BETA BLOKATORIAI
Beta blokatoriai yra draudþiami tik šiø sporto šakø varþybø metu:
· oreivystë (FAI)
· šaudymas iš lanko (FITA), (t. p. draudþiama ne varþybose)
· automobiliø sportas (FIA)
· biliardas (WCBS)
· bobslëjus (FIBT)
· boèia (CMSB)
· bridþas (FMB)
· šachmatai (FIDE)
· kerlingas (akmenslydis) (WCF)
· gimnastika (FIG)
· motociklø sportas (FIM)
· šiuolaikinë penkiakovë (UIPM), šaudymo rungtys
· boulingas (devyniø këgliø) (FIQ)
· buriavimas (ISAF), tik varþybø vairininkams
· šaudymas (ISAF) (taip pat draudþiama ne varþybø metu)
· slidinëjimas (FIS), šuoliai su slidëmis nuo tramplino ir akrobatinis snieglenèiø sportas
· plaukimas (FINA), šuoliai á vandená ir dailusis plaukimas
· imtynës (FILA)
Beta blokatoriai, be kitø, yra šios medþiagos:
acebutololis, alprenololis, atenololis, betaksololis, bizoprololis, bunololis, karteololis, karvedilolis, celiprololis,
esmololis, labetalolis, levobunololis, metipranololis, metoprololis, nadololis, oksprenololis, pindololis, propranololis, sotalolis, timololis.
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SPECIFINËS MEDÞIAGOS*
Specifinës medþiagos yra šios:
efedrinas, L-metilamfetaminas, metilamfetaminas;
kanabinoidai;
visi inhaliaciniai beta-2 agonistai, išskyrus klenbuterolá;
probenecidas;
visi gliukokortikosteroidai;
visi beta blokatoriai;
alkoholis.
* „Draudþiamajame sàraše gali bûti nurodytos specifinës medþiagos, kurios gali tapti netyèinio antidopingo taisykliø
paþeidimo prieþastimi dël jø plataus naudojimo vaistø gamyboje arba kurios, maþiau tikëtina, galëtø bûti sëkmingai vartojamos kaip dopingo priemonë“. Sankcija dël antidopingo taisykliø paþeidimø, vartojant tokias medþiagas, gali bûti
ne tokia grieþta jei „(…) sportininkas gali árodyti, kad vartota specifinë medþiaga nebuvo skirta sportiniams rezultatams
pagerinti...“.

II PRIEDAS
LEIDIMØ VARTOTI GYDYMUI IŠDAVIMO STANDARTAI
Ištrauka iš Pasaulinës antidopingo agentûros (WADA) ¥Leidimø vartoti gydymui išdavimo tarptautinio standarto´; galioja nuo 2005 m. sausio 1 d.
4. Leidimø vartoti gydymui išdavimo kriterijai
Sportininkui gali bûti išduotas Leidimas vartoti gydymui (toliau – LVG), leidþiantis vartoti draudþiamàjà medþiagà
arba draudþiamàjá metodà, kurie nurodyti Draudþiamajame sàraše. Prašymà dël LVG svarstys Leidimø vartoti gydymui
išdavimo komitetas (toliau – LVGIK).
LVGIK LVGIK paskirs antidopingo organizacija. Leidimas bus išduodamas tik grieþtai
laikantis šiø kriterijø:
[PASTABA. Šis standartas taikomas visiems sportininkams, kaip apibrëþta Kodekse ir pagal jo nuostatas, t. y.
sportininkams ir neágaliems sportininkams. Šis standartas bus taikomas atsiþvelgiant á konkreèias aplinkybes. Pavyzdþiui, neágaliam sportininkui išduotas leidimas gali netikti kitiems sportininkams.]
4.1. Sportininkas
S
turëtø pateikti prašymà dël LVG ne vëliau kaip likus 21 dienai iki dalyvavimo sporto renginyje.
4.2. Sportininkui labai pablogëtø sveikata, jei draudþiamàja medþiaga arba draudþiamuoju metodu nebebûtø gydomas ûmus arba lëtinis susirgimas.
4.3. Dël gydomojo draudþiamosios medþiagos arba draudþiamojo metodo taikymo nebûtø jokio papildomo rezultatø
pagerëjimo, išskyrus tà, kurio bûtø galima tikëtis atgavus normalià sveikatos bûklæ po nustatyto susirgimo gydymo.
Bet kokios draudþiamosios medþiagos vartojimas ar bet kokio draudþiamojo metodo taikymas kurio nors endogeninio
hormono ¥maþam arba normaliam´ lygiui padidinti nelaikomas priimtinu gydomuoju ásikišimu.
4.4. Nëra jokio priimtino pakaito gydymui draudþiamàja medþiaga ar draudþiamuoju metodu.
4.5. Bûtinybë vartoti kitais atþvilgiais draudþiamà medþiagà arba taikyti draudþiamà metodà negali bûti, visiškai ar
iš dalies, ankstesnio kurios nors Draudþiamojo sàrašo medþiagos ne gydomojo vartojimo pasekmë.
4.6. LVG já išdavusi institucija panaikina, jeigu:
a) sportininkas tuoj pat nepradeda laikytis visø leidimà išdavusios antidopingo organizacijos taikomø reikalavimø
ir sàlygø;
b) baigësi LVG galiojimo laikotarpis;
c) sportininkui pranešama, kad antidopingo organizacija panaikino LVG galiojimà.
[PASTABA. Visi LVG turës apibrëþtà galiojimo laikotarpá, kurá nustatys LVGIK. Gali bûti atvejø, kai LVG galiojimas bus pasibaigæs arba jis bus panaikintas, o draudþiamoji medþiaga, kuriai taikomas LVG, vis dar bus sportininko
organizme. Tokiais atvejais antidopingo organizacija, atliekanti pradiná nepalankaus analizës rezultato tyrimà, spræs,
ar pagal gautà rezultatà atitinka LVG galiojimo pabaigos arba panaikinimo terminas.]
4.7. Paraiška dël LVG patvirtinimo atgaline data nebus svarstoma, išskyrus atvejus, kai:
a) buvo reikalinga bûtinoji medicinos pagalba arba bûtinas ûminio susirgimo gydymas, arba
b) dël ypatingø aplinkybiø nebuvo pakankamai laiko arba galimybiø pareiškëjui pateikti arba LVGIK apsvarstyti
prašymà iki dopingo kontrolës.
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[PASTABA. Skubioji medicinos pagalba arba susirgimai ûmiomis ligomis, kuriø atveju reikia skirti kitais atþvilgiais
draudþiamà medþiagà arba draudþiamà metodà prieš pateikiant paraiškà dël LVG, nëra daþni. Aplinkybës, kurioms
esant reikia LVG paraiškà skubiau svarstyti dël artëjanèiø varþybø, taip pat nëra daþnos. LVG išduodanèios antidopingo organizacijos turëtø nustatyti vidaus procedûras, kurios leistø spræsti tokias problemas.]
5. Informacijos konfidencialumas
5.1. Pareiškëjas privalo pateikti raštiškà sutikimà perduoti visà su paraiška susijusià informacijà LVGIK nariams
ir prireikus kitiems nepriklausomiems medicinos arba mokslo ekspertams, arba visiems darbuotojams, susijusiems
su LVG tvarkymu, persvarstymu arba skundais dël jø.
Jeigu reikalinga nepriklausomø išorës ekspertø pagalba, visi prašymo duomenys bus išplatinti nenurodant sportininko ir su jo sveikatos prieþiûra susijusio gydytojo pavardþiø. Pareiškëjas taip pat privalo pateikti raštiškà sutikimà,
kad LVGIK sprendimai galëtø bûti perduodami kitoms atitinkamoms antidopingo organizacijoms, kaip numatyta
Kodekso nuostatose.
5.2. LVGIK nariai ir susijusios antidopingo organizacijos administracija vykdys savo veiklà, grieþtai laikydamiesi
konfidencialumo. Visi LVGIK nariai ir susijæ darbuotojai pasirašys konfidencialumo sutartis. Visø pirma konfidencialiai saugoma ši informacija:
a) visa sportininko ir su sportininko sveikatos prieþiûra susijusio (-iø) gydytojo (-ø) pateikta medicininë informacija
ir duomenys;
b) visi paraiškos duomenys, áskaitant procedûroje dalyvaujanèio (-iø) gydytojo (-ø) pavardæ (-es).
Jeigu sportininkas norëtø panaikinti LVGIK arba WADA LVGIK teisæ gauti bet kokià informacijà apie sveikatà
savo vardu, jis privalo apie tai pranešti savo gydytojui raštu. Priëmæs toká sprendimà, sportininkas negaus LVG patvirtinimo, taip pat jam nebus pratæstas turimo LVG galiojimas.
6. Leidimø vartoti gydymui išdavimo komitetai (LVGIK)
LVGIK sudaromi ir veikia vadovaudamiesi šiomis gairëmis:
6.1. LVGIK turëtø sudaryti bent trys gydytojai, turintys sportininkø sveikatos prieþiûros ir gydymo patirties bei
pakankamai klinikinës, sporto ir gydomosios fizinës mankštos medicinos þiniø. Siekiant uþtikrinti, kad sprendimai
bûtø priimami savarankiškai, dauguma LVGIK nariø neturëtø uþimti oficialiø pareigø antidopingo organizacijoje. Visi
LVGIK nariai pasirašys susitarimà dël interesø konflikto. Svarstant neágaliø sportininkø prašymus, maþiausiai vienas
LVGIK narys privalo turëti specialios neágaliø sportininkø sveikatos prieþiûros ir gydymo patirties.
6.2. LVGIK gali prašyti visø rûšiø medicininës arba mokslinës ekspertizës, kurià jie laiko tinkama nagrinëjant bet
kokios paraiškos dël LVG aplinkybes.
6.3. WADA LVGIK sudaromas vadovaujantis 6.1 punkte išdëstytais kriterijais. WADA LVGIK yra ákurtas savo
iniciatyva nagrinëti antidopingo organizacijø priimtus sprendimus dël LVG. Kaip nurodyta Kodekso 4.4 straipsnyje,
sportininkø, kuriems antidopingo organizacijos neišdavë LVG, prašymu WADA TVLIK perþiûrës tokius sprendimus ir
turës teisæ juos panaikinti.
7. Leidimo vartoti gydymui (LVG) paraiškos pateikimo procedûra
7.1. LVG bus svarstomas tik gavus uþpildytà paraiškos formà, prie kurios turi bûti pridëti visi reikalingi dokumentai
(þr. 1 priedëlá – LVG forma). Paraiškos pateikimo procedûra turi vykti grieþtai laikantis medicininio konfidencialumo
principø.
7.2. Antidopingo organizacijos gali keisti 1 priedëlyje nurodytà (-as) LVG paraiškos formà (-as), kad á jà (jas) bûtø
galima átraukti papildomos informacijos uþklausas, taèiau iš jos (jø) negalima išbraukti jokiø skirsniø arba punktø.
7.3. LVG paraiškos forma (-os) gali bûti antidopingo organizacijø verèiama (-os) á kità kalbà (-as), taèiau paraiškos
formoje (-ose) turi likti tekstas anglø arba prancûzø kalba.
7.4. Sportininkas negali kreiptis dël LVG á daugiau nei vienà antidopingo organizacijà. Paraiškoje turi bûti nurodyta
sportininko sporto šaka ir prireikus sporto rûšis bei konkreti sportininko padëtis arba vaidmuo.
7.5. Paraiškoje turi bûti nurodyti visi ankstesni ir (arba) esami prašymai dël leidimo naudoti kitais atþvilgiais
draudþiamà medþiagà arba taikyti draudþiamà metodà, institucija, kuriai pateiktas toks prašymas, ir tos institucijos
sprendimas.
7.6. Paraiškoje turi bûti išsami ligos istorija ir visø su paraiška susijusiø patikrinimø, laboratoriniø tyrimø ir vaizdiniø tyrimø rezultatai.
7.7. Visi reikalingi papildomi tyrimai, patikrinimai arba vaizdiniai tyrimai, kuriø prašo antidopingo organizacijos
LVGIK, bus atlikti pareiškëjo arba jo nacionalinës vadovaujanèiosios sporto institucijos organizacijos lëšomis.
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7.8. Prie paraiškos turi bûti pridëta tinkamos kvalifikacijos gydytojo paþyma, patvirtinanti bûtinybæ sportininkà
gydyti kitais atþvilgiais draudþiama medþiaga arba draudþiamu metodu ir paaiškinanti, kodël šiam susirgimui gydyti
negali ar negalëjo bûti skirtas pakaitinis leidþiamasis vaistas.
7.9. Turi bûti nurodyta kitais atþvilgiais draudþiamos medþiagos arba draudþiamo metodo skyrimo dozë, periodiškumas, bûdas ir trukmë.
7.10. LVGIK sprendimai, gavus visà atitinkamà informacijà, turëtø bûti priimti per 30 dienø ir atitinkamos antidopingo organizacijos pateikiami sportininkui raštu. Kai LVG išduodamas sportininkui, esanèiam antidopingo organizacijos Registruotame testuotinø sportininkø sàraše, sportininkas ir WADA nedelsiant gaus patvirtinimà, kuriame bus
nurodyta leidimo galiojimo trukmë ir visos su LVG susijusios sàlygos.
7.11. a) Gavusi sportininko prašymà dël ekspertizës, kaip nurodyta Kodekso 4.4 straipsnyje, WADA LVGIK, kaip
nurodyta Kodekso 4.4 straipsnyje, galës panaikinti antidopingo organizacijos priimtà sprendimà dël LVG. Sportininkas
pateikia WADA LVGIK visà anksèiau antidopingo organizacijai pateiktà informacijà dël LVG ir mokestá uþ paraiškà.
Pradinis sprendimas galioja tol, kol bus uþbaigta ekspertizës procedûra. Ši procedûra neturëtø trukti ilgiau kaip 30
dienø nuo tada, kai WADA gavo informacijà.
b) WADA gali atlikti ekspertizæ bet kuriuo metu. WADA LVGIK ekspertizæ baigia per 30 dienø.
7.12. Jeigu sprendimas dël LVG išdavimo po ekspertizës yra panaikinamas, jis netaikomas atgaline data ir sportininko
rezultatai neanuliuojami tam laikotarpiui, kuriam buvo išduotas LVG. Sprendimas ásigalioja ne vëliau kaip praëjus
14 dienø nuo pranešimo apie já sportininkui.
8. Supaprastinto leidimo vartoti gydymui (SLVG) paraiškos pateikimo procedûra
8.1. Yra pripaþástama, kad kai kurios draudþiamøjø medþiagø sàraše árašytos medþiagos yra daþnai vartojamos
sportininkø pasitaikantiems susirgimams gydyti. Tokiais atvejais nebûtina pateikti išsamios paraiškos, kaip nurodyta
4 ir 7 skirsniuose. Tam numatyta supaprastinta LVG išdavimo procedûra.
8.2. Pagal šià supaprastintà procedûrà gali bûti leista vartoti tik šias draudþiamàsias medþiagas arba taikyti šiuos
draudþiamuosius metodus:
beta-2 agonistus (formoterolá, salbutamolá, salmeterolá ir terbutalinà) inhaliacijoms ir gliukokortikosteroidus
nesisteminiu bûdu.
8.3. Norëdamas vartoti vienà iš minëtø medþiagø, sportininkas pateikia antidopingo organizacijai medicininæ
paþymà, pagrindþianèià gydymo bûtinybæ. Tokioje medicininëje paþymoje, kaip pateikta 2 priedëlyje, turi bûti nurodyta diagnozë, vaisto pavadinimas, dozavimas, vartojimo bûdas ir gydymo trukmë. Prireikus turëtø bûti pridëti visi
diagnozei nustatyti atlikti tyrimai be faktiniø rezultatø ar detaliø.
8.4. Supaprastintà procedûrà sudaro:
a) leidimo vartoti draudþiamàsias medþiagas patvirtinimas pagal supaprastintà procedûrà, kuris ásigalioja antidopingo organizacijai gavus išsamià paþymà. Neišsamios paþymos turi bûti gràþintos pareiškëjui.
b) Gavusi išsamià paþymà, antidopingo organizacija nedelsdama apie tai praneša sportininkui. Prireikus turi bûti
pranešta atitinkamai tarptautinei federacijai, nacionalinei federacijai ir nacionalinei antidopingo organizacijai. Antidopingo organizacija praneša WADA tik tuomet, jei paraiška gauta iš tarptautinio lygio sportininko.
c) Paraiška dël SLVG nebus nagrinëjama atbuline data, išskyrus tuos atvejus, kai:
– buvo reikalinga bûtinoji medicinos pagalba arba buvo bûtinas ûmaus susirgimo gydymas, arba
– dël ypatingø aplinkybiø nebuvo pakankamai laiko arba galimybiø pareiškëjui pateikti paraiškà arba LVGIK jà
gauti iki dopingo kontrolës.
8.5. a) LVGIK arba WADA LVGIK gali inicijuoti ekspertizæ bet kuriuo SLVG galiojimo laikotarpio momentu.
b) Jeigu sportininkas prašo persvarstyti atsisakymà išduoti SLVG, WADA LVGIK prireikus gali prašyti sportininko
papildomos medicininës informacijos, kuri bus laikoma reikalinga, o jos gavimo išlaidas padengs sportininkas.
8.6. LVGIK arba WADA LVGIK gali panaikinti SLVG bet kuriuo metu. Apie tai nedelsiant informuojamas sportininkas, tarptautinë federacija, kuriai jis priklauso, ir visos atitinkamos antidopingo organizacijos.
8.7. Panaikinimas ásigalioja iškart, kai apie sprendimà pranešama sportininkui. Nepaisant to, sportininkui paliekama
teisë pateikti paraiškà dël LVG, kaip nustatyta 7 skirsnyje.
9. Dopingo kontrolës informacijos centras
9.1. Iš antidopingo organizacijø reikalaujama pranešti WADA apie visus LVG ir pateikti visus patvirtinamuosius
dokumentus, išduotus pagal 7 skirsnio nuostatas.
9.2. Dël SLVG antidopingo organizacijos turi pateikti WADA iš tarptautinio lygio sportininkø gautas medicinines
paraiškas pagal 8.4 punkto nuostatas.
9.3. Informacijos centras turi grieþtai uþtikrinti visos medicininës informacijos konfidencialumà.
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Tarptautinæ konvencijà prieš dopingo vartojimà sporte ratifikavo šios valstybës:
1

Švedija

2005-11-09

2

Kanada

2005-11-29

3

Danija

2005-12-15

4

Naujoji Zelandija

2005-12-23

5

Norvegija

2006-01-13

6

Australija

2006-01-17

7

Monakas

2006-01-30

8

Islandija

2006-02-10

9

Kuko salos

2006-02-15

10 Nigerija

2006-02-24

11 Latvija

2006-04-10

12 Jungtinë Didþiosios Britanijos ir Šiaurës Airijos Karalystë

2006-04-25

13 Nauru

2006-05-04

14 Seišeliø salos

2006-07-05

15 Mauricijus

2006-07-06

16 Lietuva

2006-08-02

17 Jamaika

2006-08-02

18 Kinija

2006-10-09

19 Bahamos

2006-10-12

20 Peru

2006-10-16

21 Mozambikas

2006-10-23

22 Rumunija

2006-10-23

23 Ispanija

2006-10-25

24 Nigerija

2006-10-26

25 Ukraina

2006-11-08

26 Bolivija

2006-11-15

27 Nyderlandai

2006-11-17

28 Namibija

2006-11-29

29 Pietø Afrikos Respublika

2006-11-30

30 Liuksemburgas

2006-12-11
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„TARPÞINYBINIO BENDRADARBIAVIMO SVARBA VAIKØ IR JAUNIMO
SPORTINIO UÞIMTUMO PLËTRAI“
Europos Komisijos Baltojoje knygoje yra akcentuojama sporto socialinë svarba jaunimo neformaliajam ugdymui, Amsterdamo sutarties Deklaracijoje Nr. 29 pabrëþiamas neprofesionalaus sporto vaidmuo, šiuo pagrindu ES
remia projektus, kurie skatina jaunimo integracijà per sporto veiklà. Europos Tarybos iniciatyva 2004 metai buvo
paskelbti Europos švietimo per sportà metais. Pagrindinis šiø Europos metø tikslas – skatinti švietimo sektoriø ir
sporto organizacijas dirbti kartu ir panaudoti sporto ugdomàsias savybes bei jo vaidmená socialinei integracijai, taip
pat pabrëþti savanoriškos sportinës veiklos svarbà savaiminiam ugdymuisi.
Lietuvos jaunimo organizacijø tarybos 18-os asamblëjos rezoliucijoje ¥Dël Lietuvos kûno kultûros ir sporto politikos´ ávardijamas siekis geriau koordinuoti valstybës ir savivaldybiø institucijø bei nevyriausybiniø organizacijø
veiklà vaikø ir jaunimo sportinio uþimtumo srityje.
Remiantis šiais faktais lapkrièio 8 d. Vilniaus viešbutyje ¥Karolina´ Kûno kultûros ir sporto departamentas
(KKSD) drauge su Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) bei Jaunimo reikalø departamentu surengë savivaldybiø
jaunimo reikalø koordinatoriams ir sporto organizacijø atstovams konferencijà ¥Tarpþinybinio bendradarbiavimo
svarba vaikø ir jaunimo sportinio uþimtumo plëtrai´.
Pradëdamas konferencijà, jos globëjas Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalø komisijos pirmininkas
Algimantas Salamakinas pabrëþë, jog padëtis valstybëje, kalbant apie sritis, kuriose didelæ átakà turi bûtent þmoniø
fizinis aktyvumas, toli graþu nëra gera – Europos Sàjungoje Lietuva pirmauja pagal sergamumà, á privalomàjà karinæ
tarnybà pašaukiama vos 30 proc. vaikinø ir t. t. KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas atkreipë dëmesá,
kad iš 25 Europos Sàjungos šaliø nariø tik Lietuva ir Airija neturi bendros valstybinës sveikatinimo ir fizinio aktyvumo
programos. ¥Taèiau šioje srityje labai svarbus vaidmuo tenka savivaldybëms – kiek beprikurtume ávairiø programø,
jos nieko nereikš, jei vaikai neturës kur sportuoti. Deja, kai kuriose savivaldybëse paþadus árengti stadionà, pastatyti
sporto objektà išgirstame tik prieš artëjanèius rinkimus, po kuriø šie paþadai pamirštami...´, – sakë jis.
Lietuvos futbolo federacijos, vienos iš daugiausia dëmesio skirianèios bûtent vaikø uþimtumui sportu, prezidentas
Liutauras Varanavièius sakë, jog svarbu ne tik sporto bazës, bet ir þmonës, dirbantys su vaikais ir jaunimu: ¥Uþmirštame þmones, vaikø ir jaunimo trenerius patys išnaikinome neduodami jiems normaliai uþdirbti, negerbdami vaikø
trenerio darbo. Todël kelio á vaikø ir jaunimo sportà reikia ieškoti atsigræþiant á tuos þmones, kurie su jais dirba´. Jis
taip pat pasidþiaugë, jog vaikø ir jaunimo sportui Lietuvoje skiriamas vis didesnis dëmesys: ¥Pamaþu Lietuva ima
labiau panašëti á Skandinavijos šalis, o ne á Italijà, kur sportuojama prie televizoriaus. Turi bûti masiškumas, tada
bus ir olimpiniø medaliø.´ Taèiau pagal sporto klubø skaièiø Lietuvai iki Skandinavijos šaliø dar toli. KKSD Kûno
kultûros strategijos skyriaus vedëjos Mildos Laurutënaitës duomenimis, pvz., Suomijoje, kurioje yra per 5 mln. gyventojø, veikia 7800 sporto klubø. Vienam sporto klubui èia tenka 666 gyventojai. Lietuvoje yra 1300 sporto klubø,
kuriø vienam tenka 2528 gyventojai.
Konferencijos dalyviai išklausë pranešimus apie savivaldybiø vaidmená ágyvendinant jaunimo politikà, neformaliojo švietimo dabartá ir perspektyvas, neprofesionaløjá sportà kaip priemonæ jaunimo laisvalaikiui ir uþimtumui
didinti, taip pat apie jaunimo uþimtumo galimybes regionuose ir ES programas ¥Veiklus jaunimas´, ¥Tarptautiniø
jaunimo apdovanojimø programa´ ir kt. Kaip sakë ŠMM Vaikø ir jaunimo socializacijos departamento direktorius
Remigijus Zuoza, ŠMM naujausiø tyrimø duomenimis, popamokinëje veikloje mokyklose dalyvauja 68 proc. vaikø,
sportine veikla iš jø uþsiima 28 proc., t. y. daugiausia, kiti lanko muzikos (17 proc.), choreografijos (12), dailës (11)
bûrelius. Neformaliojo vaikø švietimo mokyklas lanko 23 proc. visø vaikø. Sporto mokyklos èia uþima antràjà vietà
po meno mokyklø.
M.Laurutënaitës teigimu, net 76 proc. visø Europos Sàjungos šaliø gyventojø mano, kad fiziniam lavinimui mokyklose turëtø bûti skiriama daugiau dëmesio. Juolab kad þmoniø sveikatà net 49–53 proc. lemia þmogaus gyvenimo
bûdas ir tik paskui tokie veiksniai kaip aplinka, genetika ir pan.
Konferencijoje dalyvavæs šalies Prezidento patarëjas Arûnas Kuèikas paþymëjo bendradarbiavimo svarbà
sprendþiant vaikø ir jaunimo sportinio uþimtumo klausimà: ¥Ši konferencija – tai þenklas, jog reikia glaudesnio
bendradarbiavimo. Šiandien vis garsiau kalbama ne tik apie institucijø specifinæ veiklà, bet ir apie platesná jø darbà,
bendradarbiavimà sprendþiant vienà ar kità problemà. Ši konferencija bûtø sëkminga, jeigu jûs aiškiau suvoktumëte
bendradarbiavimo bûtinybæ ir ávardytumëte konkreèias sritis, kuriose galëtumëte vieni kitiems padëti.´
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KKSD ir Jaunimo reikalø departamentas numatë ir toliau bendradarbiauti siekiant, kad sportas taptø masiniu
reiškiniu. Buvo pasiûlyti keli bendradarbiavimo bûdai:
1.
Ávairiems sporto specialistams ir darbuotojams, atsakingiems uþ mokiniø savivaldas, rengti seminarus tokiomis temomis: jaunimo kompetencijø ugdymas, savanoriškas darbas, darbo su jaunimu metodai, jaunimo politikos
ágyvendinimas, sàlyèio taškai su sporto sistema.
2.
Sporto sistemos specialistus átraukti á tarptautiná bendradarbiavimà jaunimo kompetencijø ugdymo srityje.
Skatinti gerosios praktikos sklaidà.
3.
Uþtikrinti tarp departamentø ir jø kuruojamø specialistø savivaldybëse informacijos sklaidà, t. y. pasidalijimas
informacija apie skelbiamus projektinës veiklos konkursus.
4.
Sporto specialistus átraukti á sprendimus priimanèiø organø sudëtá, pvz., Savivaldybiø Jaunimo reikalø tarybas, sudaryti bendras ekspertø komisijas projektams vertinti ir pan.
5.
Bendradarbiauti rengiant Vaikø sportinio uþimtumo ir sveikatinimo programà.
6.
Bendradarbiauti rengiant ávairius renginius (mokiniø olimpiná festivalá, jaunimo dienas, vasaros stovyklas
ir t. t. ).
7. Sudaryti palankias sàlygas jaunimui ásitraukti á ádomià veiklà, kitaip tariant, kurti ir palaikyti patrauklias
erdves (stadionus, aikštynus, riedutininkø rampas).
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2006 METØ LIETUVOS JAUNIØ SPORTO ÞAIDYNËS
2006 m. Lietuvos jauniø sporto þaidyniø programoje buvo 20 sporto šakø varþybos, kuriose dalyvavo apie 7000
sportininkø iš 59 šalies miestø, rajonø, savivaldybiø, išskyrus Rietavo savivaldybæ. Taèiau rietaviškiai po ilgesnës pertraukos dalyvavo Sporto vilèiø þaidyniø šaškiø varþybose. Todël galima teigti, kad 2006 m. šalies sporto þaidynëse
dalyvavo visa Lietuva.
Finalinës varþybos vyko 17 miestø, rajonø ir savivaldybiø geriausiose sporto bazëse: Dauguose, Rokiškyje, Trakuose,
Ignalinoje, Šiauliø r. Bubiø miške (dviraèiø krosas), Šalèininkø r. Kaèënø kaime (þirgø sportas), Birþuose, Marijampolëje, Anykšèiuose, Jonavoje, Vilniaus r. Bendoriø gyvenvietëje (þirgø sportas), ir didþiuosiuose šalies miestuose.
Gausiausios dalyviø skaièiumi buvo Vilniaus ir Kauno miestø sportinës delegacijos, turëjusios beveik po 600 sportininkø. Vilnieèiai dalyvavo visø 20 sporto šakø varþybose, kaunieèiai nedalyvavo sunkiosios atletikos ir þirgø sporto
varþybose. 425 klaipëdieèiai sportininkai dalyvavo 17 sporto šakø varþybose (nedalyvavo šaudymo, þirgø sporto ir
þolës riedulio), Šiauliai delegavo 402 sportininkus á 18 sporto šakø varþybas (nedalyvavo šiuolaikinës penkiakovës ir
þirgø sporto varþybose), Panevëþys – 420 á 15 (nedalyvavo buriavimo, irklavimo, šaudymo, þirgø sporto ir þolës riedulio
varþybose), Alytus – 394 á 14 (nedalyvavo buriavimo, irklavimo, graikø-romënø imtyniø, šiuolaikinës penkiakovës,
þirgø sporto ir þolës riedulio) sporto šakø varþybas
Nemaþai sportininkø dalyvavo iš Marijampolës – 169 (14), Kauno r. – 186 (12), Utenos r. – 177 (10), Kelmës r.
– 140 (10), Vilniaus r. – 129 (10), Telšiø r. – 101 (8), Trakø r. – 90 (7).
Maþiausiai dalyviø atsiuntë Zarasø r. – 36 (2), Kalvarijos sav. – 25 (2), Švenèioniø r. – 31 (2), Šakiø r. – 38 (3),
Neringa – 12 (1) (1 lentelë).
1 lentelë. Miestø, rajonø ir savivaldybiø dalyvavimas þaidynëse pagal sporto šakø skaièiø
Sporto šakø skaièius
20
18
17
15
14
12
10
8

Miestø, rajonø,
savivaldybiø sk.
1
2
1
1
2
1
3
5

Sporto šakø
skaièius
7
6
5
4
3
2
1

Miestø, rajonø,
savivaldybiø sk.
7
8
11
12
1
3
1

Nelinksma, kad daugiau gyventojø turintys Lietuvos rajonai þaidyniø kompleksinëje áskaitoje uþima autsaideriø
pozicijas. Pvz., iš treèiosios rajonø gr. Maþeikiø r. uþima 13 vieta (dalyvavo 4 sp. šakø varþybose), Këdainiø r. – 10
vietà (4 sp. šakø varþybose), Tauragës r. – 12 vietà (7 sp. šakø varþybose). Analogiški ir šiø rajonø jaunuèiø bei jaunimo grupiø rezultatai. Ketvirtoji rajonø gr.: Kretingos r. – 13 vieta (5 sp. š.), Šalèininkø r. – 14 vieta (2 sp. š.), Šakiø
r. – 12 vieta (3 sp. š.). Penktoji gr.: Švenèioniø r. – 12 vieta (2 sp. š.), Varënos r. – 13 vieta (5 sp. š.).
Maloniai nuteikia Vilniaus rajono sportininkai. Prieš trejetà metø ásteigus mokyklà, išplëtë sporto šakø bei treneriø skaièiø, pagerëjo ir sportiniai rezultatai. Jie dalyvavo 10 sporto šakø varþybose ir buvæ nuolatiniai 14-os vietos
¥savininkai´ uþëmë savo grupëje 7-à vietà.
Kitose grupëse pakitimø taip pat yra. Vilniaus miesto sportininkai, visà praëjusio olimpinio ciklo laikotarpá vis
pralaimëdavæ kaunieèiams, pagaliau áveikë pagrindiná savo konkurentà, o Panevëþys aplenkë Klaipëdà. Alytus,
2005 m. pareiškæs norà pereiti á 2-àjà grupæ, uþëmë joje 4-àjà vietà ir Šiauliams pralaimëjo 2193 taškais. Jeigu bûtø
dalyvavæs 3-ioje grupëje, bûtø laimëjæs prieš Marijampolæ 2467 taškø skirtumu. Galima sakyti, kad Alytaus m. savivaldybë ir miesto sporto vadovai priëmë teisingà sprendimà pereiti á aukštesnæ grupæ, nes neturës kada miegoti ant
buvusiø pergaliø laurø.
Treèiojoje rajonø ir savivaldybiø grupëje, palyginus su 2004 m. rezultatais, prizininkai pasikeitë vietomis. Marijampolë iš 4-os vietos šoktelëjo á 1-àjà, Utenos r. – iš 3-iosios á 2-àjà, o Kauno r. – iš 2-osios á 3-iàjà.
Ketvirtojoje grupëje 2004 m. Birþø r. buvo 1-ojoje vietoje, jà ir išsaugojo, Rokiškio r. iš 2-osios vietos išstûmë
gerai rungtyniavæ Trakø r. sportininkai.
Penktojoje grupëje 2004 m. laimëtojas Anykšèiø r. neuþleido pozicijø ir šiais metais, o Šilutës r., buvæs 2-ojoje
vietoje, pasikeitë vietomis su Visagino savivaldybe, buvusia 3-iojoje vietoje.
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Šeštojoje grupëje Druskininkai iš 3-iosios vietos pakilo á 1-àjà, Palanga buvo ir liko 2-ojoje vietoje, Širvintø r. iš
7-os pakilo á 3-iàjà, o Zarasø r. iš 1-osios nukrito á 7-à vietà.
Iš esmës rajonø ir savivaldybiø grupëse ypatingø permainø, galima sakyti, neávyko. Ne tik jauniø amþiaus, bet ir jaunuèiø bei jaunimo grupiø viršuje beveik tø paèiø rajonø ir savivaldybiø atstovai, o apaèioje taip pat pasikeitimai maþi.
Pirmojoje apskrièiø grupëje 2006 m., kaip ir 2004 m., pirmàjà vietà uþëmë Kauno apskritis, taèiau 2004 m. Kauno
apskritis nugalëjo Vilniaus apskritá 3972 taškø skirtumu, o 2006 m. – tik 191 tašku.
Antrojoje apskrièiø grupëje nugalëtojai pasikeitë. 2006 m. nugalëtoja tapo Alytaus apskritis, aplenkë 2004 m.
nugalëtojà Utenos apskritá.
Miestø, rajonø, savivaldybiø bei dalyviø ir sportiniø þaidimø komandø skaièius sporto šakø varþybose pateiktas
2 lentelëje.
2 lentelë. Miestø, rajonø, savivaldybiø bei dalyviø ir sportiniø þaidimø komandø skaièius

Sporto šaka
Lengvoji atletika
Futbolas
Krepšinis
Stalo tenisas
Dziudo
Boksas
Laisvosios imtynës
Graikø-romënø imtynës
Sporto šaka
Buriavimas
Šiuolaikinë penkiakovë

Daugiausia varþybose dalyvavo
Miestø, rajonø, savivaldybiø skaièius
Dalyviø skaièius
50
783
45
918
43
876
29
217
27
477
22
329
20
177
18
213
Maþiausiai varþybose dalyvavo
Miestø, rajonø,
Dalyviø skaièius
savivaldybiø skaièius
8
53
10
74

Komandø skaièius
51
27 merg., 46 vaik.

Komandø skaièius

51

Maþokas miestø, rajonø, savivaldybiø bei komandø skaièius rankinio (dalyvavo 11 merginø ir 16 vaikinø komandø),
tinklinio (dalyvavo 13 merginø ir 16 vaikinø komandø) varþybose.
Kompleksiniø ir individualiøjø sporto šakø sporto mokymo ástaigø ir klubø grupëje (7 miestø) geriausiai pasirodë
Panevëþio KKSC ir Alytaus SRC, kuriuose suburtos visø sporto šakø pajëgos. Dël aukštesniø vietø sunku kovoti
individualiøjø (specializuotø) sporto šakø sporto mokymo ástaigø ir klubø atstovams. Jie visada uþima vietas po
kompleksiniø sporto mokymo ástaigø ir klubø. Sportiniø þaidimø grupëje nugalëjo Klaipëdos Vlado Knašiaus SM,
nedaug atsiliko Vilniaus FM ir Kauno KM.
Aukštaitijos, Dzûkijos ir Suvalkijos bei Þemaitijos regionø sporto mokymo ástaigø ir klubø grupëse dideliø pakitimø neávyko.
Utenos SC ir Kauno SM jau keletà metø iškovoja pirmàsias vietas. Á viršø pakilo iš 8-os á 2-àjà vietà Trakø r.
KKSC, iš 14-os á 5-à vietà – Lazdijø r. KKSC, iš 9-os á 4-à vietà – Klaipëdos r. SM.
Sporto mokymo ástaigø ir klubø skaièius, palyginus su 2004 m., sumaþëjo 17 vienetø. SM ir SC sumaþëjo 5 dël
centralizacijos, o sporto klubø – 12 maþiau. Maþø, silpnø sporto klubø atstovai nepateko á miestø, rajonø, savivaldybiø rinktines arba dalis jø išnyko.
Beveik visø grupiø mokymo ástaigø skaièius, palyginus su 2004 metais, sumaþëjo. Miestø bendrojo lavinimo mokyklø ir gimnazijø sumaþëjo net 95, rajonø centrø ir savivaldybiø - 22, bet kaimo tipo bendrojo lavinimo mokyklø ir
gimnazijø padaugëjo 43.
Iš viso þaidynëse dalyvavo 3 aukštosios mokyklos ir kolegijos. Lietuvos kûno kultûros akademijos sportininkai pelnë
22,5 taško. Suprantama, tai ne jø studentø amþiaus grupë. Miestø profesiniø ir aukštesniøjø bei rajonø specialiøjø
ir aukštesniøjø mokyklø mokymo ástaigø ir klubø dalyviø skaièiø nustatyti sudëtinga, taèiau pelnytø þaidynëse taškø
suma nuo 78 iki 1 taško. Šiose mokymo ástaigose besimokanèiø moksleiviø, kurie sportuotø ir galëtø patekti á miestø
ar rajonø rinktines, labai maþas skaièius. Mokyklø vadovai ir net kûno kultûros mokytojai neþino, kokie moksleiviai
ir kokiø sporto šakø treniruotes lanko.
Þaidyniø rezultatyviøjø sporto šakø varþybose pasiekta 35 þaidyniø ir 4 Lietuvos jauniø rekordai: lengvoji
atletika – 14 ir 2, sunkioji atletika – 6 ir 2, plaukimas – 8, šaudymas – 3 rekordai.
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Þaidynës vyko gana sklandþiai. Didesniø komandø vadovø nusiskundimø ar protestø beveik nebuvo. Šiauliø
irklavimo komandos vadovas Mandatø komisijai nepateikë sportininkø knygeliø ar kito dokumento, patvirtinanèio
asmens tapatybæ. Dël sportininkø knygeliø neturëjimo nedideliø problemø iškilo ir kai kuriø kitø sporto šakø varþybose. Artimiausiu laiku bus išsiøsti raštai visiems šalies miestø, rajonø, savivaldybiø sporto padaliniø vadovams,
kad paraiškas dël sportininkø knygeliø poreikio pateiktø Lietuvos sporto informacijos centrui, kuris jø uþsakymà
ávykdys. Buvo gauta keletas prašymø iš sporto šakø federacijø dël varþybø datø ar vietø pakeitimo. Motyvacijos buvo
rimtos ir prašymai buvo patenkinti.
Sporto šakø varþybos vyko be priekaištø, beveik visur buvo organizuoti varþybø atidarymai su sveikinimo kalbomis bei trumpomis sportinëmis, meninëmis programomis. Varþybø organizacinius klausimus spræsti padëjo miestø,
rajonø, savivaldybiø sporto padaliniø vadovai, sporto mokymo ástaigø vadovai. Labai dëkingi Šiauliø, Klaipëdos,
Kauno vadovams, kuriø sporto bazëse vyko daugiausia sporto šakø varþybø.
Birþelio 10 d. Elektrënø ledo rûmuose vyko 2006 m. Lietuvos jauniø ir sporto vilèiø þaidyniø atidarymas, kuris
sutapo su þaidyniø sportiniø šokiø varþybomis. Elektrëniškiai surengë puikià šventæ. Didþiulë sportininkø ir sporto
veteranø kolona, grojant puèiamøjø orkestrui bei dalyvaujant tautiniais drabuþiais pasipuošusiam jaunimui, iš miesto
centro atþygiavo á Ledo rûmus – Þaidyniø atidarymo vietà. Dalyvius sveikino Elektrënø meras Kæstutis Vaitukaitis
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentas Artûras Poviliûnas, Kûno kultûros ir sporto departamento
(KKSD) generalinis direktorius, Þaidyniø organizacinio komiteto pirmininkas Algirdas Raslanas. Þaidyniø atidaryme dalyvavo Lietuvos Respublokos Vyriausybës patarëja švietimo ir mokslo klausimais I.Jacob, LTOK generalinis
sekretorius-generalinis direktorius V.Zubernis, generalinio direktoriaus pavaduotojas olimpiniø programø klausimais
K.Steponavièius, KKSD Sporto strategijos skyriaus vedëjas A.Kukšta, Lietuvos sporto federacijø sàjungos prezidentas
R.Kveselaitis, generalinis sekretorius V.Paketûras, beveik visi Þaidyniø organizacinio komiteto nariai.
Po Þaidyniø atidarymo oficialiosios dalies vyko ádomi sportinë, meninë programa, sportiniø šokiø varþybos. Elektrënø meras ir sporto vadovai sveèiams aprodë sporto bazes, išdëstë problemas, kuriø atsiranda vykdant savivaldybës
sporto programà.
Uþ puikiai surengtà šventæ nuoširdþiai dëkojame Elektrënø merui Kæstuèiui Vaitukaièiui ir jo komandai.
Lietuvos jauniø sporto þaidynës – gera priemonë atskleisti jaunuosius talentus, vykdyti natûralià ir objektyvià atrankà komplektuojant šios amþiaus grupës sporto šakø rinktines. Tai jaunoji sportininkø karta, kuri netolimoje ateityje
ásilies á šalies rinktines ir rengsis dalyvauti Londono olimpinëse þaidynëse, pasaulio ir Europos èempionatuose.
Þaidynës parodë, kad susidomëjimas jomis didëja, didëja bendras dalyviø skaièius, daugiausia didþiøjø miestø
sàskaita, gerëja sportiniai rezultatai. Tai liudija pasiektø þaidynëse rezultatyviøjø sporto šakø rekordø skaièius. Rajonø, savivaldybiø sportininkai daugelio sporto šakø varþybose jau ima rimtai priešintis didmiesèiø sportininkams
ir juos nugali. Net 14 rajonø, savivaldybiø sportininkai sporto šakø varþybø komandinëje áskaitoje tapo nugalëtojais
ar prizininkais (3 lentelë).
3 lentelë. Miestø, rajonø ir savivaldybiø iškovotos prizinës vietos
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
26

Miestas, rajonas, savivaldybë
Vilnius
Kaunas
Klaipëda
Šiauliai
Panevëþys
Alytus
Visagino sav.
Kauno r.
Telšiø r.
Marijampolës sav.
Neringa
Druskininkai
Maþeikiø r.
Šilutës r.
Kelmës r.
Širvintø r.
Anykšèiø r.
Utenos r.
Trakø r.
Molëtø r.

Iškovotos prizinës vietos
I v.
II v.
III v.
9
2
2
4
8
1
2
2
6
1
1
1
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

-

1

Baidariø ir kanojø irklavimas
Þirgø sp.
Sunkioji atletika
Futbolas (èempionai)
Buriavimas
Rankinis (vaikinø kom. èempionë)
Stalo tenisas
Sunkioji atletika
Þolës riedulys
Þolës riedulys
Þirgø sp.
Šiuolaikinë penkiakovë
Irklavimas (4 v.)
Rankinis (vaikinai)
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Rezervai dar dideli miestuose, rajonuose, ypaè kaimo vietovëse. Yra daug paaugliø ir jaunuoliø, neásitraukusiø á
aktyvesná fizinio lavinimo ir sporto pratybø sûkurá. Reikia didesnio kûno kultûros mokytojø, treneriø dëmesio, didesniø sporto mokymo ir mokymo ástaigø vadovø pastangø, miestø, rajonø ir savivaldybiø vadovø dëmesio ir didesnio
finansavimo, sporto padaliniø vadovø iniciatyvos ir atsidavimo šiame svarbiame darbo bare.

2006 METØ LIETUVOS SPORTO VILÈIØ ÞAIDYNËS
2006 m. Lietuvos sporto vilèiø þaidyniø programoje buvo 16 sporto šakø varþybos, jose dalyvavo per pusantro
tûkstanèio sportininkø iš 47 šalies miestø, rajonø ir savivaldybiø.
Finalinës varþybos vyko 11 miestø, rajonø, savivaldybiø sporto bazëse: Ignalinoje, Tauragëje, Druskininkuose,
Kaune, Vilniuje, Vilniaus r. (Trakø Vokëje), Elektrënuose, Molëtuose, Jonavoje, Panevëþyje ir Panevëþio r. Vilktupio
Þaliojoje girioje (orientavimosi sportas).
Gausiausios buvo – Vilniaus ir Kauno miestø sportinës delegacijos. Vilnieèiai dalyvavo visø 16 sporto šakø varþybose, kaunieèiai nedalyvavo biatlono, slidinëjimo ir kastingo varþybose. Klaipëdos, Šiauliø, Panevëþio ir Alytaus miestø
sportinës delegacijos nepasiþymëjo nei sportininkø gausumu, nei sporto šakø skaièiumi. Visø šiø miestø sportininkø
ir sporto šakø skaièiai panašûs. 68 klaipëdieèiai dalyvavo 6 sporto šakø varþybose ir dvejose (badmintono, sportiniø
šokiø) šventë pergalæ, treèiàsias vietas uþëmë sportinës ir meninës gimnastikos varþybose. 66 šiaulieèiai dalyvavo taip
pat 6 sporto šakø varþybose, laimëjo šachmatø varþybas, antri buvo tarp regbio komandø. 63 panevëþieèiai varþësi
4 sporto šakø varþybose ir uþëmë 3-iàjà vietà regbio turnyre. 64 alytiškiai dalyvavo 5 sporto šakø varþybose ir uþëmë
3-iàjà vietà tarp vandensvydþio komandø.
2-oji ir 3-ioji rajonø, savivaldybiø ir kitø miestø grupës dalyviø ir sporto šakø skaièiumi taip pat nepasiþymëjo.
Antrojoje rajonø ir savivaldybiø grupëje nugalëtojais tapo Plungës r., kuriam atstovavo 47 sportininkai 4 sporto šakø
varþybose. Jie daugiausia taškø pelnë šachmatø varþybose – 3-ioji vieta ir orientavimosi sporto – 5-oji vieta. Antri liko
Utenos r. 56 sportininkai, jie dalyvavo 5 sporto šakø varþybose ir iškovojo 2-àjà vietà beisbolo, 3-iàjà vietà teniso ir
6-àjà vietà slidinëjimo varþybose. Treèiàjà vietà grupëje uþëmë Jurbarko r. – 23 sportininkai dalyvavo 3-jø sporto
šakø varþybose. Sëkmingiausias pasirodymas – 2-oji vieta regbio varþybose.
Treèiojoje rajonø, savivaldybiø ir kitø miestø grupëje nugalëjo Ignalinos r. – 26 sportininkai dalyvavo 3-jø sporto
šakø varþybose. Slidinëjimo ir biatlono varþybose iškovojo pirmàsias vietas. Antràjà vietà uþëmë Visagino sav. – 25
sportininkai dalyvavo 3-jø sporto šakø varþybose. Slidinëjimo trasose iškovojo 2-àjà, o biatlono – 4-àjà vietà. Treèiojoje vietoje liko Anykšèiø r. – 20 sportininkø dalyvavo 3-jø sporto šakø varþybose. Biatlono varþybose – 2-oji, o
slidinëjimo – 4-oji vieta. Sporto šakø ir dalyviø skaièius pateiktas 1 lentelëje.
1 lentelë. Miestø, rajonø, savivaldybiø dalyvavimas þaidynëse pagal sporto šakø skaièiø
Sporto šakø skaièius
16
13
6
5
4
3
2
1
Iš viso:

Miestø, rajonø, savivaldybiø
skaièius
1
1
2
3
4
8
8
20
47

Þaidyniø varþybose dalyvavo 109 sporto mokymo ástaigø ir klubø atstovai, iš jø 49 sporto mokyklos ir sporto
centrai, 60 sporto klubø. Sportiniø šokiø varþybose dalyvavo – 25, dailiojo èiuoþimo – 7, šachmatø – 5 sporto klubai.
Tai beveik du treèdaliai dalyvavusiø þaidynëse sporto klubø.
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Daugumoje sporto šakø varþybø dalyvavo nedaug sportininkø, taip pat miestø, rajonø, savivaldybiø. Daugiausia
dalyviø buvo beisbolo varþybose – 288 sportininkai, 18 komandø iš 12-os miestø, rajonø ir savivaldybiø, sportiniø
šokiø – 236 sportininkai iš 14-os, orientavimosi sporto – 151 sportininkas iš 16-os, šachmatø – 131 sportininkas iš
24-iø, šaškiø – 102 sportininkai iš 14-os miestø, rajonø ir savivaldybiø.
Maþiausiai dalyviø buvo dailiojo èiuoþimo varþybose – 16 sportininkø iš 4-iø miestø, rajonø ir savivaldybiø, biatlono – 23 sportininkai iš 4-iø, kastingo – 24 sportininkai iš 4-iø miestø, rajonø. Sportinës ir meninës gimnastikos
varþybose dalyvavo tik Vilniaus, Kauno ir Klaipëdos sportininkai, o vandensvydþio – Vilniaus, Kauno ir Alytaus
miestø komandos (2 lentelë).
2 lentelë. Þaidyniø nugalëtojai ir prizininkai
Eil. Nr. Organizacijos pavadinimas
I grupë
1.
Vilniaus gimnastikos mokykla
2.
Kauno Centro SM
3.
Klaipëdos ¥Viesulo´ SC
II grupë
1.
Plungës r. SM
2.
Jurbarko r. KKSC
3.
Tauragës VJSM
III grupë
1.
Ignalinos r. moksleiviø namai
2.
Visagino sav. KKSC
3.
Šilalës r. SM

Surinko taškø
6668
6386
2584,5
1123,3
525,5
475
1878
839
736 (orientavimosi sp.)

2006 m. Lietuvos sporto vilèiø þaidynës parodë, kad jø programoje esanèiø sporto šakø varþybose sportininkø skaièius nedidëja. Prieþastis gali bûti kai kuriø sporto šakø, pvz., ledo ritulio, dailiojo èiuoþimo, vandensvydþio, sportinës
ir meninës gimnastikos, sporto baziø stoka. Slidinëjimo ir biatlono varþybose dalyvavo tik Aukštaitijos atstovai.
Palyginti su 2004 m. šalies sporto vilèiø þaidynëmis yra sunkoka, nes 2006 m. nuo 12 iki 16 padidëjo sporto šakø
skaièius. Nebeliko varþybø programoje tinklinio ir sambo, o prisidëjo biatlono, kastingo, dailiojo èiuoþimo, šachmatø, sportiniø šokiø ir orienatvimosi sporto šakos. 2006 m. þaidynëse dalyvavo 9 rajonais ir savivaldybëmis daugiau,
taèiau net 20 rajonø ir savivaldybiø sugebëjo dalyvauti tik vienos sporto varþybose, aštuoni – 2-ø ir aštuoni – 3-ø
sporto šakø varþybose.
Kà daryti, kaip suaktyvinti šalies miestø, rajonø, savivaldybiø sporto padalinius, sporto mokymo ástaigø vadovus?
Gal á þaidyniø programà reikëtø átraukti daugiau sporto šakø, kurios yra populiarios ir prieinamesnës jaunimui?
Þaidyniø sporto šakø varþybos vyko sklandþiai, buvo gerai organizuotos. Tai didelis sporto šakø federacijø generaliniø sekretoriø, sporto mokymo ástaigø, kuriø sporto bazëse vyko varþybos, vadovø nuopelnas.
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KONKURSO „GERIAUSIAS MOKYKLOS SPORTO KLUBAS“
REZULTATØ SUVESTINË
Gruodþio 12 d. Kûno kultûros ir sporto departamente buvo pagerbti konkurso ¥Geriausias mokyklos sporto
klubas´ nugalëtojai.
Toká konkursà KKSD surengë pirmà kartà. Jo pagrindinis tikslas buvo apibendrinti Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklø sporto klubø veiklos rezultatus, paskatinti geriausiai dirbanèius sporto klubus, o kartu – suaktyvinti kitø
mokyklos sporto klubø veiklà, sudaryti galimybes pasidalyti jiems geràja darbo patirtimi.
Pirmà kartà surengtame konkurse dalyviø nebuvo gausu – vos 12 mokyklø sporto klubø. Apskritai sporto klubø
veikla mûsø šalies bendrojo lavinimo mokyklose dar nëra išplëtota – iš visø Lietuvos pagrindiniø ir viduriniø mokyklø,
gimnazijø sporto klubus turi ásteigusios tik 38 mokyklos ir gimnazijos, tai sudaro vos 3 proc. visø šio tipo Lietuvos
mokymo ástaigø. ¥Sportas popamokinëje veikloje pralaimi muzikos, dailës ir kitø srièiø uþsiëmimams. Todël mes
manome, kad sporto klubai gali bûti viena iš atsvarø ir bûtent jie gali suburti vaikus aktyviai veiklai po pamokø.
Gaila, kad šiame konkurse trûko mokyklø sporto klubø aktyvumo ir noriu jus visus paraginti bûti aktyvius ateityje.
Mes stengsimës skatinti mokyklos sporto klubø veiklà, bet tam reikia visø mûsø pastangø. Apie tai mes kalbësimës
ir su švietimo ir mokslo ministre´, – kalbëjo KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas.
Pirmojo konkurso nugalëtoju tapusiam Radviliškio Lizdeikos gimnazijos sporto klubui ¥Startas´ šalies sporto
vadovas áteikë 2500 Lt vertës simboliná èeká, antràjà vietà uþëmusá Širvintø ¥Atþalyno´ vidurinës mokyklos sporto
klubà ¥Atþalynas´ apdovanojo 1500 Lt vertës èekiu, o treèiàjà vietà uþëmusiam Maþeikiø Pavasario vidurinës mokyklos lengvosios atletikos klubui ¥Pavasaris´ atiteko 1000 Lt vertës èekis.
Renkant geriausià mokyklos sporto klubà buvo atsiþvelgta á tai, kiek metø jis jau veikia, kiek jame sportuojanèio
jaunimo, atskirai buvo kreipiamas dëmesys á sportuojanèiø mergaièiø skaièiø, kadangi, kaip þinoma, šios yra pasyvesnës
negu berniukai ir jas sunkiau sudominti sportine veikla. Taip pat buvo ávertinta klubo sporto bazë, varþybos, kuriose
dalyvauta ir jose pasiekti rezultatai, atsiþvelgta á tai, kaip sporto klube laikomasi higienos reikalavimø, nes nuo to
taipogi priklauso mokiniø sveikata, ir kt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos sporto klubas ¥Startas´ (balø suma 150)
Širvintø ¥Atþalyno´ vidurinës mokyklos sporto klubas ¥Atþalynas´ (balø suma 143)
Maþeikiø Pavasario vidurinës mokyklos lengvosios atletikos klubas ¥Pavasaris´ (balø suma 136)
Karmëlavos Balio Buraèo vidurinës mokyklos sporto klubas ¥Neris´ (balø suma 127)
Krakiø Mikalojaus Katkaus vidurinës mokyklos sporto klubas ¥Vaivorykštë´ (balø suma 126)
Alytaus Adolfo Ramanausko – Vanago vidurinës mokyklos mokiniø sporto klubas ¥Darna´ (balø suma 125)
Šiauliø rajono Meškuèiø vidurinës mokyklos sporto klubas (balø suma 120)
Rokiškio Juozo Tûbelio gimnazijos sporto klubas ¥Fortûna´ (balø suma 119)
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos moksleiviø kûno kultûros ir sveikatingumo klubas ¥CLARUS´ (balø suma 115)
Šiauliø rajono Raudënø pagrindinës mokyklos sporto klubas ¥Olimpinë Viltis´ (balø suma 110)
Kauno rajono Ugnës Karvelis gimnazijos sporto klubas ¥Kamša´ (balø suma 109)
Šalèininkø J.Sniadeckio vid. m-klos sporto klubas ¥Olimpas´ (balø suma 105)
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VAIKØ IR JAUNIMO UÞIMTUMO VASARÀ IR JØ MOKYMO PLAUKTI
PROJEKTØ KONKURSAS
2006 METAI
Kûno kultûros ir sporto departamentas, ágyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2004–2008 metø
programos priemonæ ¥Rengti fiziná aktyvumà ir sveikà gyvensenà skatinanèius konkursus, projektus ir programas´,
vykdydamas Vaikø ir jaunimo socializacijos programà bei vadovaudamasis 2006–2008 metø strateginiu planu, nuo 2006
m. kovo 1 d. iki balandþio 1 d. vykdë vaikø ir jaunimo uþimtumo vasarà ir jø mokymo plaukti projektø konkursà.
Konkurso tikslas – sudaryti sàlygas vaikams ir jaunimui sportiškai turiningai leisti laisvalaiká.
Konkurso uþdaviniai:
1. skatinti vaikus ir jaunimà aktyviai sportiškai leisti laisvalaiká;
2. ugdyti jaunø þmoniø savanorystës, lyderystës, organizacinius ágûdþius;
3. suteikti pradinius arba patobulinti esamus plaukimo ágûdþius;
4. sudaryti sàlygas sportuoti ávairiø sportiniø gabumø vaikams, nesiekiant sportinio meistriškumo ugdymo.
Šiemet konkurse dalyvavo 48 Lietuvos miestø ir rajonø savivaldybës. Jø projektams vykdyti buvo skirta 180 tûkstanèiø litø.
Šià vasarà buvo uþimti 8316 vaikø, 215 mokytojai, 283 treneriai, 99 savanoriai. Smagu, kad beveik visas stovyklas
finansiškai parëmë ir miestø, rajonø savivaldybës. Iš viso jos skyrë 64 tûkstanèius litø.
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PRIIMTA EUROPOS KOVOS SU NUTUKIMU CHARTIJA
Lapkrièio 15–17 d. Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas, sveikatos
apsaugos ministras Rimvydas Turèinskas ir ministerijos sekretorius Romualdas Sabaliauskas, Respublikinio mitybos
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus pavaduotojas Almantas Kranauskas dalyvavo Pasaulinës
sveikatos organizacija (PSO) Stambule (Turkija) surengtoje Europos šaliø ministrø konferencijoje, kurioje buvo
sprendþiama, kaip áveikti nutukimo problemà. Konferencijoje dalyvavo 48 valstybiø atstovai, stebëtojai iš JAV ir
Kanados, kitø organizacijø atstovai.
Konferencijoje buvo konstatuota, kad antsvoris ir nutukimas yra viena didþiausiø šio amþiaus problemø Europoje
ir jau pasiekë epidemijos lygá. Nutukimo paplitimas per pastaruosius du dešimtmeèius išaugo tris kartus, daugiau nei
pusë daugelio Europos šaliø suaugusiø gyventojø turi antsvorá, ketvirtadalis jø yra nutukæ. Kasmet dël nutukimo
Europoje miršta 1 mln. þmoniø. Antsvoris, nutukimas aktuali problema visoms valstybëms nepriklausomai nuo jø
ekonominio išsivystymo lygio, o pagal socialines þmoniø grupes ši problema aktualiausia bûtent gaunantiems maþesnes
pajamas. Antsvoris ir nutukimas yra daugelio ligø prieþastys. Nutukimas turi didelæ neigiamà átakà gyvenimo trukmei
ir kokybei, áskaitant psichinæ gerovæ. Jeigu šios tendencijos išliks, 2010 m. Europoje bus 150 milijonø nutukusiø suaugusiøjø, o gyvenimo trukmës deficitas dël nutukimo iki 2050 metø gali išaugti nuo 2 iki 6 metø.
Antsvoris ir nutukimas stipriai veikia ekonominæ ir socialinæ plëtrà. Vien tik suaugusiøjø nutukimas lemia iki 8
proc. nacionaliniø sveikatos rûpybos išlaidø. Turimais nacionaliniais duomenimis, netiesioginës išlaidos dël prarastø
pajamø yra daugiau kaip dvigubai didesnës.
Pastebëta, kad nors valstybës pastaraisiais metais padarë paþangà didindamos informuotumà ir ëmësi kurti
strategijas bei veiksmø planus, në vienai iš jø suvaldyti epidemijos nepavyko. Daugelis pagrindiniø priemoniø yra
tarpvalstybinio pobûdþio, todël tvirto tarptautinio koordinavimo mechanizmo sukûrimas gali pagerinti šaliø veiksmø
efektyvumà.
Konferencijoje buvo priimta Europos kovos su nutukimu chartija. Jos tikslas – pateikti politines rekomendacijas stiprinant kovà su nutukimu visame PSO Europos regione. Tikimasi, kad nacionalinës strategijos, ástatymai ir
veiksmø planai remsis Chartijos nuostatomis. Kitas Europos mitybos veiksmø planas, kuris PSO Europos regiono
komitetui bus pateiktas 2007 m. rugsëjo mënesá, pagrindinius Chartijos principus ir sistemà turëtø perkelti á konkreèiø
veiksmø kompleksus ir stebësenos (monitoringo) mechanizmus, á kuriuos reikëtø atsiþvelgti kuriant nacionalines
strategijas.
Pagrindinis principas sprendþiant nutukimo problemà turëtø bûti visø reikalingø vyriausybës sektoriø átraukimas
á kovà su nutukimu. Sveikatos ministerijos turi ákvëpti ir koordinuoti visapusiškø strategijø ir ástatymø, kaip bendrø
visuomenës sveikatos strategijø dalies, kûrimà ir ágyvendinimà. Kuriant prevencinius veiksmus, svarbø vaidmená
vaidina tokios ministerijos kaip þemës ûkio, prekybos, transporto, miestø planavimo, švietimo, sporto, kultûros ir
darbo, t. y. pagal savo veiklos sritis jos turi pasirûpinti dviraèiø takais, þaidimø aikšteliø gyvenamuosiuose rajonuose
projektavimu ir árengimu, þaliøjø zonø árengimu ir t. t. Kuriant aplinkà ir fizinio aktyvumo, aktyvios gyvesenos bei
sveikos mitybos sàlygas, pirmaeilá vaidmená turi vaidinti vietos valdþia.
Á kovà su nutukimu turi bûti átraukiamas ir visuomeninis sektorius (sporto klubai, sporto federacijos ir kt.),
privatusis sektorius, taip pat tarptautinës organizacijos. Privatusis sektorius (áskaitant visà grandinæ nuo pradiniø
gamintojø iki maþmenininkø, sporto, laisvalaikio ir statybos organizacijø, reklamuotojø, þiniasklaidos ir kt.) turëtø
vaidinti svarbø vaidmená. Þiniasklaidai tenka svarbi atsakomybë didinant informuotumà ir paremiant visuomenës
sveikatos strategijas šioje srityje.
Kova su nutukimu turi bûti tiek mikro-, tiek makrolygiu, áskaitant tokià aplinkà kaip namø ûkis, bendruomenë,
mokykla ir darbovietë, bei vietiniu, šalies ir tarptautiniu lygiais. Strategijos turi bûti pritaikytos skirtingoms grupëms
pagal amþiø, lytá, socialinæ ir ekonominæ padëtá, kultûrinius ir geografinius skirtumus bei specifiniams skirtingø šaliø
ir regionø poreikiams. Ypatingas dëmesys turi bûti skiriamas þemesnës socialinës ir ekonominës padëties arba riboto
išsilavinimo þmonëms, tiems, kurie kenèia skurdà, serga lëtinëmis ligomis arba yra neágalûs, bei etniniø maþumø grupiø
nariams ir imigrantams. Itin akcentuoti reikëtø vaikø ir paaugliø švietimà, nes vaikai daugeliu atvejø nëra atsakingi
uþ gyvenimo bûdo pasirinkimà, todël yra ypaè paþeidþiami. Turi bûti akcentuojama vaikø teisë á sveikà aplinkà.
Ástatymai turëtø bûti pagrindinë vyriausybës kovos priemonë. Šia priemone turëtø bûti siekiama uþtikrinti tinkamiausià energijos pusiausvyrà skatinant sveikesnæ mitybà ir fizinæ veiklà.
Kuriant ir ágyvendinant nacionalines bei vietines strategijas, gali bûti naudojamos intervencijos, kurios pasirodë
veiksmingos skatinant sveikà mitybà ir didesnæ fizinæ veiklà. Tokios sëkmingos intervencijos, ypaè vaikø, darbuotojø
ir socialiai remtinø gyventojø atþvilgiu, apima nemokamø vaisiø tiekimà á darbovietes, sveiko maisto kainø nustatymà, dideliø universaliniø parduotuviø statymà socialinio ir ekonominio nepritekliaus zonose, pirmenybës suteikimà
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dviraèiø takeliams, skatinimà á mokyklà eiti pësèiomis, gatviø apšvietimo ir naudojimosi laiptais skatinimà bei televizijos þiûrëjimo maþinimà. Norintiems priimti sprendimus PSO Europos regiono biuras pateiks geros praktikos
pavyzdþiø ir socialiniø tyrimø rezultatø.

EUROPOS SÀJUNGOS BALTOJI SPORTO SRITIES KNYGA
ES pirmininkaujanti Suomija kartu su Europos Komisija 2006 m. lapkrièio 27–28 dienomis Briuselyje surengë
ES sporto ministrø pasitarimà. Jame buvo pateikta iniciatyva parengti sporto sritá ir jos specifines charakteristikas
apibrëþianèià ES ¥Baltàjà knygà´. Ši Europos Komisijos iniciatyva, kuriai pritarë posëdyje dalyvavæ sporto minisrai,
ES švietimo ir mokslo komisaras Janas Figelis, Europos nevyriausybiniø organizacijø atstovai, sekë po nesëkmingo
ES Konstitucijos ratifikavimo proceso ir vilèiø šiame dokumente pirmà kartà ES istorijoje teisiškai átvirtinti sporto
sritá þlugimo. Naujàjá dokumentà turëtø patvirtinti Europos Sàjungos Komisarø taryba. ¥Baltojoje knygoje´ bûtø
paþymëtas sporto vaidmuo Europos Sàjungoje, jo socialinë, švietimo ir ekonominë vertë, indëlis siekiant ES uþsibrëþtø tikslø. Dokumente bus siekiama apibrëþti pelno nesiekianèiø sporto organizacijø, teikianèiø visuomenës
sveikatinimo ir þenklios ES gyventojø dalies, ypaè vaikø ir jaunimo, laisvalaikio uþimtumo paslaugas, reikšmæ, apginti
šias organizacijas nuo komerciniø ámoniø pretenzijø dël konkurencijos.
Dokumentui parengti pradëtas platus konsultacijø su vyriausybinëmis ir visuomeninëmis organizacijomis procesas,
atlikta Nepriklausoma Europos sporto apþvalga, 2005 m. suburta ES darbo grupë ¥Sportas ir sveikata´, 2006 m. – ES
darbo grupë ¥Sportas ir ekonomika´, kurioje dirba ir Lietuvos atstovai. Pastarosios darbo grupës tikslas – sukurti
bendrà daugeliui ES šaliø tinkamà sporto srities indëlio á šaliø ir bendrà ES ekonomikà apskaièiavimo formulæ, pasitelkiant nacionalinius ekspertus, Eurostato organizacijà. 2007 m. pirmà pusmetá, kai ES pirmininkaus Vokietija, bus
sudaryta ¥Baltosios knygos´ darbo grupë, kuri padës Europos Komisijai uþbaigti šá procesà ir šià ¥Knygà´ patvirtinti.
Kitas ES sporto ministrø susitikimas ávyks 2007 m. kovo 12–13 d. 2007 m. Europos sporto sostinëje – Štutgarte.
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SEMINARAS „EUROPOS KONVENCIJOS DËL BRUTALAUS ÞIÛROVØ ELGESIO
PER SPORTO VARÞYBAS ÁGYVENDINIMAS“
2006 m. gruodþio 15–16 d. Vilniuje vyko Europos Tarybos SPRINT (sporto reformø, inovacijø ir rengimo programos) seminaras ¥Europos konvencijos dël brutalaus þiûrovø elgesio per sporto varþybas ágyvedinimas´. Seminarà
organizavo Kûno kultûros ir sporto departamentas kartu su Europos Tarybos Sporto departamentu. Be Lietuvos,
seminare dalyvavo 11 Europos valstybiø atstovai.
¥Þiûrovø elgesys plinta kaip uþkreèiama liga. Ir nors sakoma, kad Šiaurës šaliø, Baltijos valstybiø þmonës yra
nuosaikesni, problemø dël brutalaus þiûrovø elgesio per sporto varþybas turime ir mes´, – pradëdamas seminarà
sakë Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas. Jis paþymëjo, jog Lietuvoje
kasmet surengiama ne maþiau kaip 12 pasaulio ar Europos èempionatø, Taurës varþybø etapø, vyksta tarptautiniai
krepšinio turnyrai, futbolo varþybos, per kurias sirgaliø elgesys kelia daugiausia problemø.
Policijos departamento Viešosios policijos valdybos viršininkas Algimantas Varnelis paþymëjo, jog sporto internacionalizacijos augimas tæsiasi, sirgaliai vyksta á kitas valstybes paskui savo mëgstamas komandas ir tose šalyse sukelia
ar ásivelia á brutalumo akcijas. ¥Kartais yra gerai sustoti ir apþvelgti sukauptà patirtá, þinias, visa tai ávertinti, kad bûtø
galima sëkmingai dirbti toliau´, – pabrëþë Europos konvencijos dël brutalaus þiûrovø elgesio per sporto varþybas
Nuolatinio komiteto pirmininkas Radimas Bures. Kaip þinoma, á Europos Tarybà áeina 49 valstybës. Konvencijà dël
brutalaus þiûrovø elgesio per sporto varþybas, priimtà dar 1985 m., iš jø ratifikavo 41, tarp jø ir Lietuva.
Pranešimus seminare skaitë Didþiosios Britanijos, Èekijos, Ispanijos, Belgijos atstovai.
Didþiosios Britanijos futbolo licencijavimo agentûros direktorius Johnas de Quidtas, kuris yra apsilankæs ir susipaþinæs su 25 valstybiø futbolo stadionais, išsamiai kalbëjo apie saugumà sporto objektuose, stadiono valdymà ir
stiuartø darbà. Pasak jo, stadionas – daugiau nei paprasta statybinë konstrukcija. ¥Tai ¥gyvas dirbantis´ statinys, todël projektuojant juos pirmiausia dëmesá reikia skirti ne išorës dizainui, bet vidiniam stadiono árengimui, t. y. vietos
þiûrovams, þiûrovø cirkuliacijos numatymas ir pan.´, – pabrëþë jis. Pranešëjas taip pat akcentavo, kad tokie dalykai
kaip ilgos eilës laukiant prie áëjimo á stadionà, ir ypaè blogu oru, purvini tualetai ir pan. neigiami dalykai gali taipogi
tapti viena iš prieþasèiø þiûrovø smurto proverþiui: ¥Mes Didþiojoje Britanijoje ypatingà dëmesá skiriame áëjimui.
Atvykusius þiûrovus labai svarbu iš gatvës kuo greièiau áleisti á kontroliuojamà erdvæ.´
Daug diskutuota dël prekybos alkoholiniais gërimais stadiono ir kitø sporto objektø prieigose ir jø viduje. Kai
kuriose valstybëse ávesti grieþti draudimai. Pvz., Ukraina uþdraudë alkoholiniø gërimø prekybà varþybø metu, Baltarusijoje draudþiama pardavinëti alkoholá tam tikru spinduliu aplink varþybø vietà likus porai valandø iki varþybø.
Taèiau dauguma šaliø tokiø grieþtø apribojimø netaiko, kadangi didelës alaus bendrovës ir kiti alkoholiniø gërimø
gamintojai yra vieni pagrindiniø sporto varþybø, komandø rëmëjai. Daugumos nuomone, nors šià problemà spræsti
bûtina, bet ne draudimais, o ieškant protingo ir unifikuoto visoms valstybëms sprendimo.
R. Bures savo pranešime ypaè akcentavo tai, kad kiekviena grandis, dalyvaujanti uþtikrinant saugumà varþybø
metu, tiksliai þinotø savo pareigas ir atsakomybæ – kà privalo uþtikrinti valstybinës institucijos, o kà – savivaldybës,
kà – klubai, o kà – policija. Labai svarbus glaudus bendradarbiavimas tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygiu
– problemas, susijusias su þiûrovø elgesiu per sporto varþybas, turi spræsti ir Europos Taryba, ir Europos Sàjunga, ir
olimpinio sàjûdþio organizacijos, FIFA ar UEFA. Taèiau iš kai kuriø seminaro dalyviø pasisakymø paaiškëjo, jog kyla
sunkumø siekiant á šá prevenciná darbà átraukti šalies politinæ valdþià ir sulaukti deramo jos palaikymo. Be to, R.Bures
pabrëþë þiniasklaidos átakà. Anot jo, þiniasklaidoje parodyti geri sporto sirgaliø elgesio pavyzdþiai gali veiksmingai
prisidëti prie kovos su brutaliu þiûrovø elgesiu.
Ispanijos atstovë Ana Isabel Contreras Criado apþvelgë teisines nuostatas, kylanèias iš Konvencijos dël brutalaus
þiûrovø elgesio per sporto varþybas, ir kaip šias nuostatas papildo ávairios rekomendacijos. Manuelis Comeronas iš
Belgijos aptarë priemones, kurios padëtø uþkirsti kelia smurtui ir palengvintø darbà su sirgaliais. Dalyviai vieningai
sutiko, kad prioritetas turi bûti ne ásipliekusiø incidentø malšinimas, o prevencinis darbas.
Kitas tarptautinis seminaras dël brutalaus þiûrovø elgesio per sporto varþybas bus surengtas 2007 m. vasará Ukrainoje.
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IŠDUOTOS KÛNO KULTÛROS IR SPORTO SPECIALISTO LICENCIJOS
Nuo lapkrièio 7 d. iki gruodþio 4 d.
1. Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus pavaduotojo
2006 m. lapkrièio 7 d. ásakymu Nr. V-576. Licencija galioja iki 2010 m. lapkrièio 7 d.:
Licencija Nr. 589 – Diliarai VALISHAIEVAI
Licencija Nr. 590 – Evaldui MILIAUSKUI

PRATÆSTOS KÛNO KULTÛROS IR SPORTO SPECIALISTO LICENCIJOS
1. Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus pavaduotojo
2006 m. lapkrièio 7 d. ásakymu Nr. V-576. Licencija galioja iki 2010 m. lapkrièio 7 d.:
Licencija Nr. 028 – Vytautui BLONSKIUI
2. Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus pavaduotojo
2006 m. lapkrièio 7 d. ásakymu Nr. V-576. Licencija galioja iki 2007 m. lapkrièio 7 d.:
Licencija Nr. 045 – Vidai ANTANAVIÈIENEI
3. Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus pavaduotojo
2006 m. lapkrièio 29 d. ásakymu Nr. V-623. Licencija galioja iki 2010 m. lapkrièio 29 d.:
Licencija Nr. 001 – Arvydui LAPINSKUI
4. Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus pavaduotojo
2006 m. gruodþio 11 d. ásakymu Nr. V-658. Licencija galioja iki 2010 m. gruodþio 11 d.:
Licencija Nr. 027 – Gediminui PIKÛNUI
5. Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus pavaduotojo
2006 m. gruodþio 21 d. ásakymu Nr. V-687. Licencija galioja iki 2010 m. gruodþio 21 d.:
Licencija Nr. 024 – Valerijui KRIVOJUI
Licencija Nr. 026 – Michailui ROMANOVSKIUI
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SUTEIKTOS KVALIFIKACINËS KATEGORIJOS SPORTININKAMS
Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m. rugsëjo
27 d. ásakymu Nr. V-504:
1. Baidariø ir kanojø irklavimo sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejø metø laikotarpiui:
1.1. Julijai ALEKRINSKAJAI – Kauno irklavimo mokykla (IM)
1.2. Vaidui ARBUTAVIÈIUI – Kauno IM
1.3. Mantui VAITKEVIÈIUI – Kauno IM
1.4. Mariui RIAUKAI – Kauno IM
1.5. Andrejui OLIJNIK – Kauno IM
1.6. Raimondui INDRIULIUI – Kauno IM
1.7. Karoliui RIMKÛNUI – Kauno IM
1.8. Andriui JUSEVIÈIUI – Kauno IM
1.9. Viliui JUSEVIÈIUI – Kauno IM
1.10. Ligitai VILKEVIÈIÛTEI – Kauno IM
1.11. Jevgenijai ÈERNIAKOVAI – Visagino KKSC
1.12. Natalijai POZANSKAJAI – Visagino KKSC
1.13. Maksimui POVTORANUI – Visagino KKSC
1.14. Andrejui OSIPOVUI – Visagino KKSC
1.15. Jevgenijui MEDVEDEVUI – Visagino KKSC
1.16. Vitalijui SEJAI – Visagino KKSC
1.17. Romanui KURGUZKINUI – Visagino KKSC
1.18. Viktorui ŠEVÈENKAI – Visagino KKSC
1.19. Andrejui ŠIKŠNIANUI – Visagino KKSC
1.20. Valentinui TRAPKEVIÈIUI – Visagino KKSC
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
1.21. Raimundui LABUCKUI – Visagino KKSC
2. Biatlono sporto šakos atstovui
N a c i o n a l i n ë kategorija trejø metø laikotarpiui:
2.1. Aleksandrui DERENDIAJEVUI – Visagino KKSC
3. Buriavimo sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejø metø laikotarpiui:
3.1. Gedeminui BRUNZAI – Kauno buriavimo mokykla (BM)
3.2. Dariui DARAŠKAI – Kauno BM
3.3. Šarûnui FELENDERIUI – Kauno BM
3.4. Giedriui GUÞIUI – Kauno BM
3.5. Rokui KABAŠINSKUI – Kauno BM
3.6. Evaldui KIŠKAREVIÈIUI – Kauno BM
3.7. Sauliui STANKEVIÈIUI – Kauno BM
3.8. Laurynui RIMŠAI – Kauno BM
4. Bokso sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejø metø laikotarpiui:
4.1. Þilvinui BARZDAI – Jonavos KKSC
4.2. Aleksandrui FIŠERUI – Kauno SM ,,Gaja´
4.3. Arsenui FIŠERUI – Kauno SM ¥Gaja´
4.4. Mantui KRAUGÞLIUI – Kalvarijos SC
4.5. Rimui TURGUŠUI – Jonavos KKSC
4.6. Eugenijui TUTKUI – Vilniaus dvikovës SŠM
4.7. Aleksandrui BELEZIUN – Vilniaus dvikovës SŠM
4.8. Grigui KERŠIUI – Vilniaus dvikovës SŠM
4.9. Edvardui ŠPAKOVUI – Vilniaus dvikovës SŠM
4.10. Aleksandrui KROPAI – Vilniaus dvikovës SŠM
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4.11. Aleksandrui VOLODKOVIÈ – Vilniaus dvikovës SŠM
4.12. Darekui ŠÈENSNOVIÈ – Vilniaus DSŠM
4.13. Pavelui SKAIVAI – Vilniaus DSŠM
4.14. Vadimui FIRIDUNOVUI – Vilniaus DSŠM
4.15. Pavelui KULDAI – Vilniaus DSŠM
4.16. Franekui DADELAI – Vilniaus DSŠM
5. Dailiojo èiuoþimo sporto šakos atstovams
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
5.1. Deividui STAGNIÛNUI – Kauno ÞSM ¥Baltø ainiai´
5.2. Margaritai DROBIAZKO – Kauno ÞSM ¥Baltø ainiai´
5.3. Povilui VANAGUI – Kauno ÞSM ¥Baltø ainiai´
6. Dviraèiø sporto šakos atstovams
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
6.1. Tomui VAITKUI – Klaipëdos sporto centras (SC)
6.2. Aivarui BARANAUSKUI – Klaipëdos SC
6.3. Mantui VAŠÈILAI – Klaipëdos ¥Viesulo´ SC
7. Dziudo sporto šakos atstovams
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
7.1. Tomui VAIÈEKONIUI – Kauno r. dziudo ir jojimo SM (DJSM)
N a c i o n a l i n ë kategorija trejø metø laikotarpiui:
7.2. Evaldui BUNEVIÈIUI – Kauno r. DJSM
7.3. Odetai LABALAUKYTEI – Kauno r. DJSM
7.4. Arûnui MISECKUI – Kauno r. DJSM
7.5. Algirdui MISECKUI – Kauno r. DJSM
7.6. Vilijai STANKEVIÈIÛTEI – Kauno r.DJSM
7.7. Martynui STRAUKUI – Kauno r. DJSM
7.8. Viktorijai STEPONAITYTEI – Kauno r. DJSM
7.9. Rasai STEPONAITYTEI – Kauno r. DJSM
7.10. Šarûnui URBAI – Kauno r. DJSM
7.11. Klaidui ÈETVERGUI – Kauno r. DJSM
7.12. Tadui JOKUBYNUI – Kauno SM ¥Gaja´
7.13. Mariui PAŠKEVIÈIUI – Kauno SM ¥Gaja´
8. Futbolo sporto šakos atstovëms
N a c i o n a l i n ë kategorija trejø metø laikotarpiui:
8.1. Remigijai ŠABLEVIÈIÛTEI – Ukmergës SM
8.2. Gretai TURÈINAITEI – Ukmergës SM
9. Graikø-romënø imtyniø sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejø metø laikotarpiui:
9.1. Mindaugui BARANAUSKUI – Šiauliø SM ¥Atþalynas´
9.2. Tomui BALÈIÛNUI – Anykšèiø KKSC
9.3. Iljai JANKUI – Joniškio SK ¥Kova´
9.4. Mariui LIVUI – Šiauliø SM ¥Atþalynas´;
9.5. Andriui TAŠKÛNUI – Šiauliø SM ¥Atþalynas´
9.6. Vaidui VALANÈIUI – Šiauliø SM ¥Atþalynas´
9.7. Aurimui ÞIBUÈIUI – Šiauliø SM ¥Atþalynas´
10. Irklavimo sporto šakos atstovams
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
10.1. Donatui BUIVYDUI – Klaipëdos SC
10.2. Einarui ŠIAUDVYÈIUI – Klaipëdos SC
N a c i o n a l i n ë kategorija trejø metø laikotarpiui:
10.3. Jurgitai VAIDELYTEI – Kauno r. SD
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10.4. Linai GINEITYTEI – Kauno r. SM
10.5. Julitai MATUKAITEI – Klaipëdos SC
10.6. Laurai ÞILINSKAITEI – Klaipëdos SC
10.7. Vytautui BANDZEVIÈIUI – Kauno IM
10.8. Edvinui ŠIMKUI – Kauno IM
10.9. Donatai VIŠTARAITEI – Kauno IM
10.10.Valdui VARAŠINSKUI – Klaipëdos IC
10.11. Vygantui VIRŠILUI – Klaipëdos IC
10.12. Karoliui BERTAŠIUI – Klaipëdos IC
10.13. Olegui SEMIONOVUI – Klaipëdos IC
11. Krepšinio sporto šakos atstovams
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
11.1. Aurimei RINKEVIÈIÛTEI – Kauno KM
11.2. Dariui GVEZDAUSKUI – Kauno krepšinio SM
11.3. Eglei TARAŠKEVIÈIÛTEI – Kauno KM
12. Laisvøjø imtyniø sporto šakos atstovams
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
12.1. Vytui ÈIUMAKOVUI – Klaipëdos SC
N a c i o n a l i n ë kategorija trejø metø laikotarpiui:
12.2. Maksimui KRUTULIUI – Kauno JSOSM
12.3. Karoliui MAÈËNUI – Kauno JSOSM
12.4. Kæstuèiui MIŠKINIUI – Kauno JSOSM
12.5. Jokûbui MORDUI – Kauno JSOSM
12.6. Vladislavui BAJÛRIN – Vilniaus dvikovës SŠM
12.7. Stanislavui BAJÛRIN – Vilniaus DSŠM
12.8. Aleksejui ABIBOK – Klaipëdos SC
12.9. Raivaldui VALYNUI – Klaipëdos SC
12.10. Artûrui PAVLOVUI – Klaipëdos SC
12.11. Rièardui PAULIUKONIUI – Klaipëdos SC
12.12. Michailui RIBAKOVUI – Klaipëdos SC
12.13. Pranui RUMBUÈIUI – Klaipëdos SC
12.14. Egidijui STRAMOUS – Klaipëdos SC
12.15. Andriui VOITECHOVSKIUI – Klaipëdos SC
13. Lengvosios atletikos sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija t r e j ø metø laikotarpiui:
13.1. Aidui ALEKSONIUI – Kauno SM ¥Viltis´
13.2. Aistei BRAZAUSKAITEI – Klaipëdos SC
13.3. Agniui ÈIAPUI – Klaipëdos SC
13.4. Egidijui DILIUI – Kauno SM ¥Viltis´
13.5. Viktorijai GALICAN – Klaipëdos SC
13.6. Deimantei GEDGAUDAITEI – Kauno SM ¥Viltis´
13.7. Aurimui GUDAIÈIUI – Kauno SM ¥Viltis´
13.8. Raidui JANKAUSKUI – Klaipëdos SC
13.9. Andriui KAÈËNUI – Kauno SM ¥Viltis´
13.10. Sigitui KAVALIAUSKUI – Kauno SM ¥Viltis´
13.11. Vaidai KELEÈIÛTEI – Kauno SM ¥Viltis´
13.12. Dovilei KLASTAITYTEI – Kauno SM ¥Viltis´
13.13. Vytui KRIŠTOPAIÈIUI – Klaipëdos SC
13.14. Rimantui MARTIŠAUSKUI – Klaipëdos SC
13.15. Mariui RUDÞIUI – Kauno SM ¥Viltis´
13.16. Aurelijui RUÈINSKUI – Kauno SM ¥Viltis´
13.17. Egidijui RUPŠIUI – Klaipëdos SC
13.18. Rimvydui SMILGIUI – Kauno SM ¥Viltis´
13.19. Raivydui STANIUI – Kauno SM ¥Viltis´
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13.20. Dainiui ŠERPYÈIUI – Kauno SM ¥Viltis´
13.21. Dovilei TANSKYTEI – Kauno SM ¥Viltis´
13.22. Tomui TURSKIUI – Klaipëdos SC
13.23. Natalijai VENCKUTEI – Klaipëdos SC
13.24. Valentui VOVERIUI – Klaipëdos SC
13.25. Sigitai ÞURAUSKAITEI – Kauno SM ¥Viltis´
T a r p t a u t i n ë kategorija v i e n e r i ø metø laikotarpiui:
13.26. Arvydui NAZAROVUI – Kauno SM ¥Viltis´
14. Meninës gimnastikos sporto šakos atstovëms
N a c i o n a l i n ë kategorija trejø metø laikotarpiui:
14.1. Vaivai STONKUTEI – Klaipëdos ¥Viesulo´ SC
14.2. Ugnei TARASIUKAITEI – Klaipëdos ¥Viesulo´ SC
14.3. Gretai LAUÈKAITEI – Klaipëdos ¥Viesulo´ SC
15. Plaukimo sporto šakos atstovams
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
15.1. Aurimui VALAIÈIUI – Kauno CSM
N a c i o n a l i n ë kategorija trejø metø laikotarpiui:
15.2. Viltautei PAPLAUSKAITEI – Kauno CSM
15.3. Mantui GURSKUI – Kauno PM
16. Orientavimosi sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejø metø laikotarpiui:
16.1. Vykintui ÈELKIUI – Kauno SM ¥Gaja´
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
16.2. Simonui KRËPŠTAI – Kauno SM ¥Gaja´
17. Sambo sporto šakos atstovui
N a c i o n a l i n ë kategorija trejø metø laikotarpiui:
17.1. Svajûnui POLIKEVIÈIUI – Vilniaus dvikovës SŠM
18. Slidinëjimo sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejø metø laikotarpiui:
18.1. Auksei DERVINYTEI – Kauno ÞSM ¥Baltø ainiai´
18.2. Jevgenijai KOLGAI – Visagino KKSC
18.3. Mantui STROLIAI – Kauno ÞSM ¥Baltø ainiai´
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
18.4. Aleksejui NOVOSELSKIUI – Kauno ÞSM ¥Baltø ainiai´
18.5. Irinai TERENTJEVAI – Kauno ÞSM ¥Baltø ainiai´
19. Sportiniø šokiø sporto šakos atstovams
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
19.1. Donatui VËÞELIUI – Kauno CSM
19.2. Linai CHATKEVIÈIÛTEI – Kauno CSM
19.3. Evaldui SODEIKAI – Kauno VšÁ ¥Kaspino´ šokiø klubas
19.4. Viktorijai KUNAUSKAITEI – Kauno VšÁ ¥Kaspino´ SK
19.5. Giedrei KUKOÈIONYTEI – Kauno CSM
19.6. Edgarui SALDUKUI – Kauno CSM
20. Sportinës akrobatikos sporto šakos atstovams
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
20.1. Igor TITOV – Visagino akrobatikos SM
20.2. Artiom ZELENSKIJ – Visagino akrobatikos SM
20.3. Viktorui ŠILINUI – Visagino akrobatikos SM
20.4. Kiril JAROCKIJ – Visagino akrobatikos SM
20.5. Konstantin KOSOBRIUKOV – Visagino akrobatikos SM
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21. Akrobatiniø šuoliø sporto šakos atstovui
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
21.1. Evgenij MITROFANOV – Visagino akrobatikos sporto mokykla
22. Sunkiosios atletikos sporto šakos atstovams
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
22.1. Gyèiui GRIKINUI – Klaipëdos sporto centras (SC)
22.2. Jonui STONIUI – Klaipëdos SC
22.3. Konstantinui GERASIMOVUI – Klaipëdos SC
22.4. Ramûnui VYŠNIAUSKUI – Klaipëdos SC
22.5. Andriui VAITKUI – Klaipëdos SC
22.6. Artûrui SKAVIÈIUI – Klaipëdos SC
N a c i o n a l i n ë kategorija trejø metø laikotarpiui:
22.7. Edgarui ARTEMÈIUKUI – Klaipëdos SC
22.8. Aurimui BULAUSKUI – Klaipëdos SC
22.9. Vaidui EGLYNUI – Klaipëdos SC
22.10. Martynui JOMANTUI – Klaipëdos SC
22.11. Imantui JONIKAIÈIUI – Klaipëdos SC
22.12. Dmitrijui KRAVCOVUI – Klaipëdos SC
22.13. Tautvydui LUKAUSKUI – Klaipëdos SC
22.14. Romui PANGONIUI – Klaipëdos SC
22.15. Aleksandrai STEPANOVAI – Klaipëdos SC
22.16. Modestui ŠIMKUI – Kauno JSOSM
23. Šachmatø sporto šakos atstovei
N a c i o n a l i n ë kategorija trejø metø laikotarpiui:
23.1. Justinai PETKEVIÈIÛTEI – Vilniaus m. šachmatø ir šaškiø sporto mokykla (ŠŠSM)
24. Šaškiø sporto šakos atstovams
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriø metø laikotarpiui:
24.1. Aleksejui DOMÈEVUI – Vilniaus ŠŠSM
24.2. Eduardui BUÞINSKIJ – Vilniaus ŠŠSM
25. Tinklinio sporto šakos atstovëms
N a c i o n a l i n ë kategorija trejø metø laikotarpiui:
25.1. Agnei JOVARAUSKAITEI – Kauno CSM
25.2. Erikai KLIOKMANAITEI – Kauno CSM
25.3. Birutei ALEKNAVIÈIÛTEI – Kauno CSM

Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m. spalio 27 d.
ásakymu Nr. V-554:
1. Badmintono sporto šakos atstovui
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
1.1. Andriui JANKUI – Kauno Jaunalietuviø sporto organizacijos mokykla (JSOM)
2. Baidariø ir kanojø irklavimo sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
2.1. Mariui BUTRIMAVIÈIUI – Trakø r. kûno kultûros ir sporto centras (KKSC)
2.2. Vyteniui GRIGUI – Panevëþio KKSC
2.3. Agnei JANKAUSKAITEI – Panevëþio KKSC
2.4. Edgarui KRASAVCEVUI – Trakø r. KKSC
2.5. Simui LUKŠAI – Panevëþio KKSC
2.6. Nerijui MIŠKINIUI – Panevëþio KKSC
2.7. Astai SIMONAITYTEI – Panevëþio KKSC
KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-4

39

OFICIALŪS PRANEŠIMAI

2.8. Justinui ŠNIOKAI – Alytaus SRC
2.9. Kiprui VIETAI – Trakø r. KKSC
2.10. Aleksandrui VOITOVUI – Trakø r. KKSC
3. Bokso sporto šakos atstovams
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriems metams:
3.1. Rolandui JASEVIÈIUI – Lietuvos olimpinis sporto centras (LOSC)
3.2. Jaroslavui JAKŠTO – LOSC
3.3. Pavelui KULDAI – Vilniaus olimpinis sporto centras (OSC)
3.4. Edgarui SADOVSKIUI – Vilniaus OSC
3.5. Meinardui SMIKUI – Jonavos KKSC
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
3.6. Kæstuèiui ANTANAVIÈIUI – Jonavos KKSC
3.7. Vaidui BALÈIAUSKUI – Pasvalio SM
3.8. Titui BALSEVIÈIUI – Pasvalio SM
3.9. Mantui BALÈIAUSKUI – Pasvalio SM
3.10. Simui JOKUBAIÈIUI – Pasvalio SM
3.11. Edgarui MATIUKUI – Pasvalio SM
3.12. Aurimui NAUDÞIUI – Pasvalio SM
3.13. Daliui BUÈMIUI – Kretingos SM
3.14. Artûrui PUTCUI – Kretingos SM
3.15. Eimantui TRUNCEI – Alytaus SRC
4. Buriavimo sporto šakos atstovams
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriems metams:
4.1. Aušrai MILEVIÈIÛTEI – Kauno buriavimo mokykla (BM)
4.2. Gintarei VOLUNGEVIÈIÛTEI – Kauno BM
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
4.3. Justinai ANDRULYTEI – Kauno BM
5. Dviraèiø sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
5.1. Andrejui DOLGOVUI – Vilniaus ¥Sietyno´ SM
5.2. Edgarui KOVOLIOVUI – Vilniaus ¥Sietyno´ SM
5.3. Arûnui GLIAUDELIUI – Vilniaus ¥Sietyno´ SM
5.4. Mantui LEKEVIÈIUI – Vilniaus ¥Sietyno´ SM
5.5. Vilijai SEREIKAITEI – Panevëþio KKSC
5.6. Jonui ŠROMUI – Kauno JSOM
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriems metams:
5.7. Simonai KRUPECKAITEI – Panevëþio KKSC
6. Dziudo sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
6.1. Rokui ADOMAIÈIUI – Kauno SM ¥Gaja´
6.2. Giedriui DANILEVIÈIUI – Šakiø SK ¥Aušra´
6.3. Domui JASKÛNUI – Kauno SM ¥Gaja´
6.4. Evelinai KULVINSKAITEI – Kauno SM ¥Gaja´
6.5. Veslavai BOREIKO – Vilniaus dvikovës sporto šakø mokykla (DSŠM)
6.6. Veslavai GRIGOROVIÈ – Vilniaus DSŠM
6.7. Kæstuèiui ZVILNAI – Vilniaus DSŠM
7. Fechtavimosi sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
7.1. Grytai KRASIKOVIENEI – Kauno fechtavimo klubas ¥Dvikova´
7.2. Sauliui RIMGAILAI – Kauno fechtavimo sporto klubas (FSK) ¥Floretë´
7.3. Jûratei STUÈINSKAITEI – Kauno FSK ¥Floretë´
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8. Graikø-romënø imtyniø sporto šakos atstovams
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriems metams:
8.1. Mindaugui MIZGAIÈIUI –Vilniaus OSC
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
8.2. Jurijui KOREPANOVUI – Visagino KKSC
8.3. Georgijui USMANOVUI – Visagino KKSC
8.4. Ernestui BAGÛÞAI – Vilniaus OSC
8.5. Aleksejui DJAKANOVUI – Vilniaus OSC
8.6. Mariui MIKULËNUI – Vilniaus OSC
9. Krepšinio sporto šakos atstovams
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriems metams:
9.1. Pranui SKURDAUSKUI – Vilniaus krepšinio mokykla (KM)
9.2. Gretai ŠNIOKAITEI – Vilniaus KM
9.3. Dianai ÞINTIKAITEI – Vilniaus KM
9.4. Vaidui ÈEPUKAIÈIUI – Alytaus SRC
9.5. Þygimantui JANAVIÈIUI – Alytaus SRC
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
9.6. Agnetai MORKÛNAITEI – Vilniaus KM
9.7. Laimai RICKEVIÈIÛTEI – Vilniaus KM
9.8. Vitalijai VAŠÈIÛNAITEI – Vilniaus KM
10. Lengvosios atletikos sporto šakos atstovams
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriems metams
10.1. Þivilei BALÈIÛNAITEI – Vilniaus OSC
10.2. Pauliui LUOÞIUI – LOSC
10.3. Kristinai SALTANOVIÈ – Vilniaus OSC
10.4. Egidijui PETRAUSKUI – LOSC
10.5. Ievai STAPONKUTEI – Klaipëdos SC
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
10.6. Viktorijai BARVIÈIÛTEI – Panevëþio KKSC
10.7. Agnei JAKUBAUSKAITEI – Panevëþio KKSC
10.8. Mantui DILIUI – Kauno SM ¥Viltis´
10.9. Andrejui JEGOROVUI – Vilniaus lengvosios atletikos mokykla (LAM)
10.10. Giedriui MAÈËNUI – LOSC
10.11. Tomui MATIJOŠIUI – Vilniaus LAM
10.12. Rimantui MËLINIUI – Vilniaus OSC
10.13. Mantui PALIOKUI – Vilniaus LAM
10.14. Giedriui ŠAKINIUI – Skuodo r. KKSC
10.15. Þivilei ŠIKŠNELYTEI – Vilniaus OSC
10.16. Vaidai ÞUSINAITEI – Alytaus sporto ir rekreacijos centras (SRC)
10.17. Martynui ALSEIKAI – Klaipëdos SC
10.18. Artûrui JANAUSKUI – Klaipëdos SC
10.19. Mindaugui REINIKOVUI – Klaipëdos SC
11. Plaukimo sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
11.1. Romui GRIGONIUI – Vilniaus vandens sporto mokykla (VSM)
11.2. Þilvinui KLIMAVIÈIUI – Vilniaus VSM
11.3. Mantui LYNIKUI – Vilniaus VSM
11.4. Pauliui RAINIUI – Kauno PM
11.5. Kæstuèiui STEPONAVIÈIUI – Vilniaus VSM
11.6. Robertui VIŠNIAKOVUI – Vilniaus VSM
12. Plaukimo su pelekais sporto šakos atstovui
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriems metams:
12.1. Arturui MATUSEVIÈIUI – Klaipëdos ¥Gintaro´ SC
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13. Sambo sporto šakos atstovui
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
13.1. Sergejui ANTIPKINUI – Vilniaus DSŠM
14. Stalo teniso sporto šakos atstovëms
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
14.1. Ingai KARDAUSKAITEI – Vilniaus SM ¥Tauras´
14.2. Linai KRIAUÈIÛNAITEI – Panevëþio KKSC
14.3. Ievai VENSLAVIÈIÛTEI – Panevëþio KKSC
15. Sunkiosios atletikos sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
15.1. Arnui AŠMONUI – Vilniaus DSŠM
15.2. Egidijui BALÈIKONIUI – Panevëþio KKSC
15.3.Egidijui ÈEPONIUI – Vilniaus DSŠM
15.4. Nerijui DANIUI – Panevëþio KKSC
15.5. Gintarui JAKULIUI – Panevëþio KKSC
15.6. Remigijui KAVECKUI – Alytaus sporto ir rekreacijos centras (SRC)
15.7. Mariui KRIGINUI – Alytaus SRC
15.8. Tadui KRYÞAUSKUI – Panevëþio KKSC
15.9. Rokui LAURINAVIÈIUI – Panevëþio KKSC
15.10. Dmitrijui MUKAVOZUI – Vilniaus DSŠM
15.11. Rimvydui NARBUTUI – Panevëþio KKSC
15.12. Vykintui PADLIPSKUI – Vilniaus DSŠM
15.13. Aleksejui PUZANOVUI – Vilniaus DSŠM
16. Šachmatø sporto šakos atstovei
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
16.1. Jovitai ÞIOGAITEI – Vilniaus ŠŠSM
17. Šaudymo sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
17.1. Ingai KVEDARAITEI – Alytaus SRC
17.2. Jovilei JONAVIÈIÛTEI – Vilniaus OSC
17.3. Igoriui RADUJEVUI – Vilniaus OSC
17.4. Rimantui STASIUKYNUI – Vilniaus OSC
17.5. Saulenei TARUŠKAITEI – Kauno r. SM
17.6. Pavelui VOITIUKEVIÈ – Vilniaus OSC
17.7. Andriui DARULIUI – Kauno JSOM
18. Šaškiø sporto šakos atstovams
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriems metams:
18.1. Þivilei RINGELIENEI – Vilniaus ŠŠSM
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
18.2. Ievai BUÞINSKAITEI – Vilniaus ŠŠSM
18.3. Sigitui SMAIDRIUI – Vilniaus ŠŠSM
19. Šiuolaikinës penkiakovës sporto šakos atstovams
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriems metams:
19.1. Edvinui KRUNGOLCUI – LOSC
19.2. Andrejui ZADNEPROVSKIUI – LOSC
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
19.3. Tomui MAKAROVUI – Vilniaus OSC
20. Teniso sporto šakos atstovui
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
20.1. Artûrui GATOVSKIUI – Vilniaus OSC
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Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m. gruodþio 27 d. ásakymu Nr. V-705:
1. Baidariø ir kanojø irklavimo sporto šakos atstovams
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriems metams:
1.1. Andþejui RADZEVIÈ – Vilniaus olimpinis sporto centras (OSC)
1.2. Justui VAIÈIULIUI – Vilniaus OSC
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams :
1.3. Rytui PTAŠNYKUI – Alytaus r. sporto centras (SC)
1.4. Þilvinui SAKALAUSKUI – Alytaus r. SC
2. BMX sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
2.1. Arminui KAZLAUSKUI – Šiauliø SM ¥Dubysa´
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriems metams:
2.2. Vilmai RIMŠAITEI – Šiauliø SM ¥Dubysa´
3. Bokso sporto šakos atstovams
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriems metams:
3.1. Marijui KRAVÈIUKUI – Šiauliø SM ¥Dubysa´
3.2. Laimonui ORINTUI – Kauno sporto mokykla (SM) ¥Gaja´
3.3. Vitalijui SUBAÈIUI – Kauno SM ¥Gaja´
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
3.4. Eimantui GRAÞULIUI – Šiauliø SM ¥Dubysa´
3.5. Algirdui SAMOLIUI – Šiauliø SM ¥Dubysa´
3.6. Sigitui STRIÛGAI – Šiauliø SM ¥Dubysa´
4. Dviraèiø sporto šakos atstovui
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriems metams:
4.1. Vytautui KAUPUI – Lietuvos OSC
5. Dziudo imtyniø sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
5.1. Veslavai BOREIKO – Vilniaus DSŠM
5.2. Radvilui MATUKUI – Vilniaus DSŠM
5.3. Tomui MEÈKOVSKIUI – Vilniaus DSŠM
5.4. Graþvydui SMAILIUI – Vilniaus DSŠM
5.5. Albertui TECHOVUI – Vilniaus DSŠM
5.6. Natalijai JEMELJANOVAI – Šiauliø SM ¥Atþalynas´
5.7. Tomui PALIULIUI – Šiauliø SM ¥Atþalynas´
5.8. Pauliui URBONAVIÈIUI – Šiauliø SM ¥Atþalynas´
6. Futbolo sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
6.1. Viktorijai BUDRYTEI – Šiauliø SM ¥Klevas´
6.2. Simonai GRUDÞINSKAITEI – Šiauliø SM ¥Klevas´
6.3. Indrei KIRJANOVAITEI – Šiauliø SM ¥Klevas´
6.4. Jurgai MAÈIKUNYTEI – Šiauliø SM ¥Klevas´
6.5. Gitanai KERPIENEI – Šiauliø SM ¥Klevas´
6.6. Justinai KRIVICKAITEI – Šiauliø SM ¥Klevas´
6.7. Alinai PETRAUSKAITEI – Šiauliø SM ¥Klevas´
6.8. Jûratei PLEŠKUTEI – Šiauliø SM ¥Klevas´
6.9. Simonai SIGARIOVAI – Šiauliø SM ¥Klevas´
6.10. Inesai ŠAPAUSKIENEI – Šiauliø SM ¥Klevas´
6.11. Olgai ŠVAIKIEVIÈ – Šiauliø SM ¥Klevas´
6.12. Daivai ZMEJAUSKAITEI – Šiauliø SM ¥Klevas´
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7. Graikø-romënø imtyniø sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
7.1. Domantui VIZBARUI – Panevëþio KKSC
7.2. Sigitui LAPÛNUI – Vilniaus dvikovës sporto šakø mokykla (DSŠM)
7.3. Erikui MEŠKUNECUI – Vilniaus DSŠM
7.4. Tomui SEMERDÞIANUI – Vilniaus DSŠM
7.5. Dmitrijui PROKPÈIUKUI – Vilniaus DSŠM
8. Moterø imtyniø sporto šakos atstovëms
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
8.1. Robertai JARUŠAITEI – Šiauliø SM ¥Atþalynas´
8.2. Eglei ÞUKAUSKAITEI – Šiauliø SM ¥Atþalynas´
9. Meninës gimnastikos sporto šakos atstovëms
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
9.1. Linai PAPARTYTEI – Vilniaus gimnastikos mokykla (GM)
9.2. Ievai URBAITEI – Vilniaus GM
9.3. Jolantai MARTINKËNAITEI – Vilniaus GM
10. Irklavimo sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
10.1. Aidui JARUŠEVIÈIUI – Kauno irklavimo mokykla (IM)
10.2. Justinui KALNUÈIUI – Kauno IM
10.3. Robertui RAKAUSKUI – Kauno IM
10.4. Nerijui VASILIAUSKUI – Kauno IM
11. Lengvosios atletikos sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
11.1. Aleksui ABROMAVIÈIUI – Lietuvos OSC
11.2. Eglei BALÈIÛNAITEI – Šiauliø lengvosios atletikos mokykla (LAM)
11.3. Andriui STANKEVIÈIUI – Marijampolës SC ¥Sûduva´
11.4. Karoliui VERKIUI – Šiauliø LAM
11.5. Rièardui REKST – Vilniaus OSC
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriems metams:
11.6. Irinai KRAKOVIAK – Vilniaus OSC
12. Laisvøjø imtyniø sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
12.1. Tomui DIJOKUI – Šiauliø SM ¥ Atþalynas´
12.2. Donatui GABŠIUI – Šiauliø SM ¥Atþalynas´
12.3. Andriui MOCKUI – Šiauliø SM ¥Atþalynas´
12.4. Simui NORKUI – Šiauliø SM ¥Atþalynas´
13. Plaukimo sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems matams:
13.1. Tomui GRUSLIUI – Šiauliø PM ¥Delfinas´
13.2. Andriui JARKOVUI – Šiauliø PM ¥Delfinas´
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriems metams:
13.3. Pauliui VIKTORAVIÈIUI – Šiauliø PM ¥Delfinas´
14. Rankø lenkimo sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
14.1. Irmai VYŠNIAUSKAITEI – Skuodo KKSC
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriems metams:
14.2. Ramintai JABLONSKYTEI – Skuodo KKSC
15. Orientavimosi sporto šakos atstovui
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriems metams:
15.1. Viliui ALELIÛNUI – Panevëþio KKSC

44

KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-4

OFICIALŪS PRANEŠIMAI

16. Regbio sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
16.1. Vaidui DAUGNORUI – Kauno futbolo mokykla (FM)
16.2. Mantui EIMANTUI – Kauno regbio klubas (RK) ¥Àþuolas´
16.3. Jurijui IVANOVUI – Kauno RK ¥Àþuolas´
16.4. Tadui KOLESINSKIUI – Kauno RK ¥Àþuolas´
16.5. Raimondui KRUŠINSKUI – Kauno RK ¥Àþuolas´
16.6. Karoliui MAKSIMAVIÈIUI – Kauno FM
16.7. Gedui MONGINUI – Kauno RK ¥Àþuolas´
16.8. Valdui MONGINUI – Kauno RK ¥Àþuolas´
16.9. Giedriui NAKARUI – Kauno RK ¥Àþuolas´
16.10. Viktorui TIMOFËJEVUI – Kauno FM
16.11. Þygimantui VOLTUI – Kauno FM
17. Sambo imtyniø sporto šakos atstovei
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriems metams:
17.1. Virginijai KEPALAITEI – Šiauliø SM ¥Atþalynas´
18. Sportiniø šokiø sporto šakos atstovams
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriems metams:
18.1. Andriui KANDELIUI – Vilniaus gimnastikos mokykla (GM)
18.2. Eglei VISOCKAITEI – Vilniaus GM
19. Sunkiosios atletikos sporto šakos atstovui
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
19.1. Evaldui BOTYRIUI – Marijampolës SC ¥Sûduva´
20. Šaudymo sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
20.1. Rytui SVENTICKUI – Viliaus OSC
20.2. Daliai RUDAUSKAITEI – Šiauliø SM ¥Dubysa´
21. Šaškiø sporto šakos atstovui
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
21.1. Andriui KYBARTUI – Šiauliø SM ¥Dubysa´
22. Šachmatø sporto šakos atstovei
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
22.1. Simonai LIMONTAITEI – Vilniaus ŠŠSM
23. T e n i s o sporto šakos atstovëms
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
23.1. Ivetai DAPKUTEI – Šiauliø teniso mokykla
T a r p t a u t i n ë kategorija ketveriems metams:
23.2. Julijai GATOVSKYTEI – Vilniaus OSC
24. Tinklinio sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
24.1. Dariui BANEVIÈIUI – Panevëþio KKSC
24.2. Audriui BERNATAVIÈIUI – Panevëþio KKSC
24.3. Tadui DONELAI – Panevëþio KKSC
24.4. Gediminui KOSTKEVIÈIUI – Panevþio KKSC
24.5. Pauliui KROPUI – Panevëþio KKSC
24.6. Deimantui LIUBINUI – Panevëþio KKSC
24.7. Sauliui MATIKONIUI – Panevëþio KKSC
24.8. Donatui MATULIONIUI – Panevëþio KKSC
24.9. Vitoldui STRAVINSKUI – Panevëþio KKSC
24.10. Jurgiui MËLYNIUI – Panevëþio KKSC
24.11. Mindaugui SKUNÈIKUI – Panevëþio KKSC
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24.12. Andriui PAZNIOKUI – Panevëþio KKSC
24.13. Vitalijui VALTERIUI – Panevëþio KKSC
24.14. Motiejui MËLYNIUI – Panevëþio KKSC
25. Rankinio sporto šakos atstovams
N a c i o n a l i n ë kategorija trejiems metams:
25.1. Mindaugui TARCIJONUI – Kauno SM ¥Gaja´
25.2. Valdui NOVICKIUI – Kauno SM ¥Gaja´
25.3. Tomui KRAUCEVIÈIUI – Kauno SM ¥Gaja´

SUTEIKTOS KVALIFIKACINËS KATEGORIJOS
TRENERIAMS-SPORTO MOKYTOJAMS
Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m. gruodþio
27 d. ásakymu Nr. V-706
Nacionalinio sporto trenerio kategorija ketveriems metams:
Aleksandrui CVETKOVUI – Klaipëdos ¥Gintaro´ sporto centro plaukimo su pelekais treneriui-sporto mokytojui;
Pranciškui GADEIKIUI – Šiauliø SM ¥Atþalynas´ baidariø ir kanojø irklavimo treneriui-sporto mokytojui;
Aivarui KASELIUI – Šiauliø SM ¥Atþalynas´ graikø-romënø imtyniø treneriui-sporto mokytojui;
Virginijai JUODEIKIENEI – Kauno plaukimo mokyklos povandeninio plaukimo trenerei-sporto mokytojai;
Mariui MILEVIÈIUI – Kauno buriavimo mokyklos buriavimo treneriui-sporto mokytojui;
Romualdui BRUNECKUI – Kauno A. Sabonio krepšinio mokyklos krepšinio treneriui-sporto mokytojui;
Aleksandrui PANCEROVUI – VšÁ ¥Šilutës sportas´ rankø lenkimo sporto klubo rankø lenkimo treneriui;
Liudui PUTRIMUI – Vilniaus vandens SM vandensvydþio treneriui-sporto mokytojui;
Elai PAVINSKIENEI – Vilniaus vandens SM vandensvydþio trenerei-sporto mokytojai;
Irenai JEFIMOVAI – Vilniaus OSC lengvosios atletikos trenerei-sporto mokytojai;
Tatjanai KRASAUSKIENEI – Vilniaus lengvosios atletikos mokyklos trenerei-sporto mokytojai;
Jurdanui RADÞIUI – LOSC lengvosios atletikos treneriui-sporto mokytojui.
Lietuvos nusipelniusio trenerio kategorija aštuoneriems metams ir vardas visam laikui:
Stasiui ÞALIABARŠÈIUI – VšÁ ¥Sveikatingumo idëjos´ Marijampolës ¥Arvi´ komandos krepšinio vyr. treneriui
ir treneriui.
Klaidos atitaisymas. Þurnalo ¥Kûno kultûros ir sporto aktualijos´ Nr. 3, p. 38, 6 eilutëje nuo apaèios vietoje:
„Lietuvos nacionalinio trenerio kategorija aštuoneriems metams ir vardas visam laikui:“
turi bûti:
„Lietuvos nusipelniusio trenerio kategorija aštuoneriems metams ir vardas visam laikui:“
Taip pat tarp antros ir treèios eilutës nuo apaèios turi bûti áterpta:
¥Ramuèiui KAIRAIÈIUI – Lietuvos kultûrizmo federacijos treneriui;´
Atsiprašome.
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APTARTA PARAMA LIETUVIØ IR RUSØ TAUTINËMS MAÞUMOMS
Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas susitiko su Lietuvos ambasadoriumi Rusijoje Rimantu Šidlausku. Susitikimo metu buvo aptartos galimybës remti lietuviø bendruomenës sportinæ
veiklà Rusijoje ir Rusijos bendruomenës – Lietuvoje.
Šalies sporto vadovas ir ambasadorius svarstë, kaip bûtø galima bendradarbiauti rengiant VIII pasaulio lietuviø
sporto þaidynes 2009 m., kalbëjosi apie Rusijos lietuviø, ásikûrusiø skirtingose vietovëse, t. y. Sankt Peterburge,
Krasnojarske, Irkutske, Maskvoje ir kt., dalyvavimà jose. ¥Mes teiksime informacijà ambasadai apie pasirengimà
þaidynëms, informuosime apie atvykimo sàlygas ir pan. R.Šidlauskas sakë, kad ambasada pagal galimybes taip pat
galëtø prisidëti prie šio renginio organizavimo´, – pasakojo A.Raslanas.
KKSD gen. direktorius ambasadoriø informavo, kad KKSD remia Lietuvos rusø sportinæ veiklà: rugpjûèio mën.
Maskvoje vykusiose pasaulio rusø sporto þaidynëse dalyvavo ir Lietuvos rusø delegacija, kuriai paramà suteikë ir
KKSD. Šiuo metu Lietuvos rusai ruošiasi ákurti savo sporto sàjungà. ¥Mes tokià veiklà skatiname ir toliau remsime,
lygiai taip kaip dabar remiame Lietuvos þydø sporto klubà ¥Makabi´ ar Lietuvos lenkø sporto sàjungà ¥Polonia´.
Norime matyti ir panašià rusø organizacijà.´
A.Raslanas ir R.Šidlauskas sutarë, kad ambasadai bûtø teikiama informacija apie Lietuvos sportininkus, dalyvaujanèius pasaulio ar Europos èempionatuose, kurie vyks Rusijoje – ambasada nori þinoti, kada ir kur tiksliai tokios
varþybos bus vykdomos, kokie Lietuvos sportininkai dalyvaus, kokiø rezultatø jie pasieks. ¥Turime prašyti Lietuvos
sporto federacijø, kad šios pateiktø tokià informacijà ambasadai. Beje, tokia informacija reikalinga ne tik Lietuvos
ambasadai Rusijoje – atitinkamai informuoti reikia ir kitas Lietuvos ambasadas uþsienyje.´
Susitikimo metu taip pat aptarta galimybë suteikti paramà Maskvos mokyklai, kurioje dëstoma lietuviø kalba ir
kurioje mokosi lietuviai. Mokyklos direktorë jau pateikë programà Lietuvos Respublikos kultûros ir sporto rëmimo
fondui. ¥Taip remdami sportinæ veiklà prisidësime prie paramos lietuviø bendruomenei uþsienyje ir tai bus vienas
iš þingsniø ágyvendinant su Lietuvos tautiniø maþumø departamentu aptartà regioniniø centrø plëtros uþsienyje ir
bendradarbiavimo per sporto prizmæ planà.´

SPORTO ÞMONËS PASVEIKINO PREZIDENTÀ
Lapkrièio 3-iàjà Lietuvos Prezidentui Valdui Adamkui sukako 80 metø. Graþios sukakties proga valstybës vadovà pasveikino ir sporto þmonës: Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artûras Poviliûnas, generalinis
sekretorius Vytautas Zubernis, Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas,
¥Þalgirio´ sporto draugijos prezidentas Vytas Nënius, olimpinë èempionë Vida Vencienë.
Sukaktuvininkui buvo padovanoti šachmatai ir proginis medalis, skirtas LTOK tarptautinio pripaþinimo 15-os
metø sukakèiai paminëti.

POKALBIS APIE BMX DVIRAÈIØ SPORTÀ
Lapkrièio 7 dienà Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete lankësi BMX dviraèiø sporto propaguotojas ir treneris šiaulietis Albertas Rimša, jo dukra Vilma, kandidatë á Pekino olimpines þaidynes, bei garsus šios sporto šakos
treneris iš Šveicarijos, buvæs pasaulio èempionas Herve Krebsas su þmona Marija. Jau antri metai H.Krebsas ir jo
þmona padeda lietuvaitei siekti sportiniø aukštumø Šveicarijoje esanèiame UCI dviraèiø sporto centre.
Susitikime su LTOK prezidentu Artûru Poviliûnu ir generaliniu sekretoriumi Vytautu Zuberniu sveèiai papasakojo apie BMX dviraèiø sporto subtilumus, apie V.Rimšaitës perspektyvas ir galimybæ dalyvauti Pekino olimpinëse
þaidynëse. Treneriø nuomone, Vilma gali kovoti dël aukštø vietø Europos ir pasaulio èempionatuose ir, þinoma, dël
olimpinio kelialapio. Pati sportininkë sakë, kad negailës jëgø ágyvendinti savo svajonei – patekti á olimpines þaidynes:
¥Kad tik traumos nepersekiotø...´
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PRIE MOKYKLØ – UNIVERSALIOS SPORTO AIKŠTELËS
Šiais metais KKSD árengë 13 universaliø dirbtinës dangos sporto aikšteliø ávairiuose Lietuvos rajonuose. Šiam
projektui, kuris pradëtas Lietuvos futbolo federacijos prezidento Liutauro Varanavièiaus iniciatyva, buvo skirta
1 mln. 100 tûkst. Lt. ¥Atrinkdama mokyklas, prie kuriø bûtø árengtos šios aikštelës, KKSD sudaryta speciali komisija
pirmiausia atsiþvelgë á sportiná mokyklø aktyvumà – kaip jos dalyvavo Lietuvos mokiniø olimpiniame festivalyje ir
kokios aktyvios jos sportinëje veikloje yra apskritai. Taip pat þiûrëta, kad atrinktos mokyklos bûtø ne vienoje kurioje nors Lietuvos vietoje, o ávairiuose šalies regionuose´, – sakë KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas R.Vaiginas.
Árengiant universalias aikšteles, KKSD finansavo 800 kv. m ploto dirbtinæ dangà ir jos paklojimo darbus, aptvërë
aikšteles tvora. Savivaldybë arba mokykla turëjo išspræsti þemës nuosavybës klausimà, uþtikrinti aikštelës pagrindo
árengimà, apšvietimà. Aikštelës árengtos Kelmës r., Lazdijuose, Birþuose, Maþeikiø r., Pasvalyje, Radviliškyje, Vilniuje,
Lentvaryje, Eišiškëse, Këdainiuose, Ignalinoje, Vilkaviškyje ir Rûdiškëse.
Anot R.Vaigino, šis projektas pasiteisino, todël 2007 m. jis bus tæsiamas: ¥Mûsø noras – árengti tokias aikšteles
prie kiekvienos mokyklos, nes tik sudarant sàlygas sportuoti galima kalbëti apie vaikø uþimtumà, kûno kultûros ir
sporto strategijos ágyvendinimà, sporto plëtrà apskritai. Šios aikštelës skirtos masiniam vaikø sportui, bet nuo to kaip
tik ir prasideda didysis sportas.´

PAAIŠKËJO SPORTIŠKIAUSIOS LIETUVOS MOKYKLOS
Lapkrièio 16 d. Lietuvos Respublikos Seime jau penktà kartà buvo pagerbti konkurso ¥Sportiškiausia mokykla´
nugalëtojai. Šis konkursas, siekiant paskatinti mokyklø bendruomenes skirti daugiau dëmesio mokiniø fiziniam
ugdymui ir jø aktyvumui, rengti daugiau sporto varþybø ir švenèiø, kurti mokyklø sporto klubus ir pan., nuo 2001 m.
vykdomas visose Lietuvos mokyklose.
Seime susirinkusius geriausius konkurso dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduojas
Vydas Gedvilas: ¥Sportas yra vienas iš mûsø gyvenimo fenomenø, kuris verèia judëti, tobulëti, siekti... Linkiu, kad
siektumëte bûti geriausi´, – linkëjo sportiškasis valdþios atstovas. Kûno kultûros ir sporto departamento generalinio
direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas sakë: ¥Be vaikø uþimtumo – ¥maþojo´ sporto – nebus ir didþiojo sporto,
dideliø laimëjimø ir medaliø.´ Konkurso dalyvius taip pat pasveikino Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atstovai.
Lietuvos mokyklos varþësi suskirstytos á dvi grupes, iš jø buvo išrinkta dešimt geriausiø pagrindiniø mokyklø ir
dešimt geriausiø viduriniø bei gimnazijø.
R.Vaiginas KKSD ásteigtomis taurëmis ir simboliniais piniginiais èekiais apdovanojo keturias geriausias mokyklas tarp
viduriø ir gimnazijø. 2000 Lt èekis atiteko Radviliškio Lizdeikos gimnazijai, 1200 Lt – Maþeikiø Pavasario vidurinei mokyklai,
800 Lt – Šiauliø rajono Kuršënø Daugëliø vidurinei mokyklai ir 600 Lt – Lazdijø rajono Veisiejø vidurinei mokyklai.
Keturioms geriausioms pagrindinëms mokykloms prizus ásteigë Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Kitos mokyklos gavo Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos moksleiviø kûno kultûros ir sporto centro, Lietuvos moksleiviø
sporto asociacijos apdovanojimus.

POKALBIS APIE RYTØ DVIKOVAS
Lapkrièio 20 d. Kûno kultûros ir sporto departamente lankësi seniausios japonø nacionalinio kovos meno Tarptautinës nippon dai budo kai federacijos direktoriø tarybos prezidentas Giacomo Spartaco Bertoletti. Susitikime
su Kûno kultûros ir sporto departamento generaliniu direktoriumi Algirdu Raslanu, jo pavaduotoju Ritu Vaiginu,
Bendrojo skyriaus vedëju Liudviku Skrobockiu buvo kalbëta apie Rytø dvikovas Lietuvoje ir Italijoje, kurioje sveèias
gyvena, bei apskritai pasaulyje.
Sveèias akcentavo, jog Rytø dvikovos – tai ne tik sportas, tai pirmiausia filosofija, padedanti ugdyti þmones ir
ypaè vaikus. Juo labiau, kad šios sporto šakos itin populiarios, jos prieinamos ir neturtingø valstybiø gyventojams, nei
nereikia specialios árangos. KKSD vadovas domëjosi, kaip bûtø galima suvienyti Rytø dvikovos sporto šakas ákuriant
skëtinæ (sudëtinæ) organizacijà, nes tai palengvintø bendravimà tarp centriniø sporto organizacijø ir Rytø kovos menø
federacijø. Juk šiuo metu Lietuvoje, pavyzdþiui, veikia per penkiolika tokiø sporto šakø organizacijø. ¥Tai padaryti
labai sudëtinga, nes ir Japonijoje kiekviena mokykla – tarsi atskira šeima, turinti savo filosofijà. Italijoje mes neseniai
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surengëme forumà, kuriame bandëme šià problemà spræsti, taèiau kol kas radikaliø permainø nepavyko pasiekti´,
– pasakojo sveèias ir dþiaugësi, kad diskusija vyksta ir kad bent jau bandoma tai daryti.
KKSD vadovas áteikë sveèiui KKSD atminimo medalá. Lietuvos tradicinio aikido federacijos prezidentas Vladimiras Lisicynas, lydëjæs sveèià iš tarptautinës organizacijos, apdovanojo A.Raslanà Honor medaliu.

KITAIS METAIS VALSTYBËS PASAULINEI ANTIDOPINGO AGENTÛRAI
MOKËS DAUGIAU
Kûno kultûros ir sporto departamento vyr. specialistas tarptautiniams santykiams Sigitas Stasiulis dalyvavo Strasbûre vykusiame Europos Tarybos Antidopingo konvencijos stebëjimo grupës posëdyje, á kurá susirinko 30 Europos
valstybiø, taip pat Kinijos, Japonijos ir Tuniso atstovai. Kartu Strasbûre vyko ir Pasaulinës antidopingo agentûros
(WADA) koordinacinis forumas.
Posëdyje buvo informuota, kad kitais metais WADA biudþetas išaugs 3,5 proc. ir já sudarys 24 733 mln. doleriø. Dël
didëjanèio WADA biudþeto auga ir valstybiø ámokos á já, nes valstybiø ánašai sudaro 50 proc. viso biudþeto. Kità dalá
daugiausia sudaro TOK lëšos. Lietuva 2007 m. WADA turës sumokëti 10 511 doleriø. Kitø metø WADA biudþetas
didës daugiausia dël to, kad WADA ims atlikinëti naujus tyrimus, tarp jø – ir genø dopingo atvejams nustatyti.
Strasbûre buvo patvirtintas 2007 m. draudþiamøjø medþiagø ir metodø sàrašas. Posëdyje kalbëta apie tai, jog
bûtina patobulinti kriterijus, pagal kuriuos medþiagos priskiriamos dopingui. Pasak S.Stasiulio, pasigendama aiškios
argumentacijos, dël ko vieni ar kiti medikamentai patenka á draudþiamøjø sàrašà. Be to, informuota, jog FIFA, viena
didþiausiø ir átakingiausiø sporto organizacijø pasaulyje, iki šiol taikiusi nuobaudas dël dopingo vartojimo pagal savo,
o ne vienodas sankcijas numatantá Pasauliná antidopingo kodeksà, þada taip pat laikytis šio Kodekso, kuriam yra
pritarusios tarptautinës olimpiniø ir TOK pripaþintø sporto šakø federacijos, reikalavimø.
Strasbûre aptartos naujai iškylanèios ir jau senesnës problemos. Vis daugiau rûpesèiø visø šaliø atstovams kelia
maisto papildai, á kuriø sudëtá neretai patenka dopingu laikomø medþiagø, nors apie jas etiketëje neinformuojama.
Todël valstybës, turinèios dopingo tyrimo laboratorijas, prašë WADA akredituoti jas ir maisto papildø tyrimams. Bet
WADA sprendimo šiuo klausimu nepriims iki steigëjø susirinkimo, kuris vyks 2007 m. Dël naujø taisykliø oro uostuose, kurios riboja skysèiø ásinešimà á lëktuvø salonà, sudëtingas tampa dopingo mëginiø transportavimas. Gabenti
mëginius lëktuvo bagaþe negalima dël susidaranèio didelio temperatûros skirtumo, kuris gali pakenkti mëginiams.
Todël WADA kreipsis á tarptautinæ aviacijos organizacijà, kad bûtø rastas abi puses tenkinantis sprendimas.
Posëdþio dalyviai informuoti, kad UNESCO Tarptautinæ konvencijà prieš dopingo vartojimà sporte jau ratifikavo
25 valstybës, tarp jø, kaip þinoma, yra ir Lietuva. Ši konvencija ásigalios, kai jà ratifikuos 30 valstybiø.
Posëdþio dalyviø perþiûrai buvo pateiktas WADA kodeksas. Nauja WADA kodekso redakcija bus patvirtinta kitø
metø rudená Madride vyksianèiame Pasauliniame antidopingo kongrese.

BALTARUSIAI NORI BENDRADARBIAUTI SU LIETUVA
Lapkrièio 23 d. Kûno kultûros ir sporto departamente lankësi Baltarusijos nepaprastasis ir ágaliotasis ambasadorius Lietuvoje ir Suomijoje Vladimiras Draþinas. Susitikimo su KKSD generaliniu direktoriumi Algirdu Raslanu
metu buvo aptarta, kaip galima stiprinti abiejø valstybiø bendradarbiavimà sporto srityje, nes tai bûtø naudinga
abiem šalims. ¥Turiu pasakyti, kad kai kurie dalykai, kuriuos padarë Lietuva, verti pakartoti´, – sakë ambasadorius,
kuris labai susidomëjo ir susiþavëjo tradiciškai geguþæ Palangoje vykstanèiu ¥Sportas visiems´ festivaliu, kuriame
šiemet jis turëjo progos apsilankyti. V.Draþinas sakë, jog juos taip pat labai domina Lietuvos krepšinio mokykla ir
veikianti sistema: ¥Tokios mokyklos baltarusiai, netgi rusai, tikrai neturi.´ Ambasadorius papasakojo, kad šiuo metu
Baltarusijoje labai didelis dëmesys skiriamas sporto baziø statybai. Minske statoma daugiafunkcë arena, kurios vertë
– 250 mln. doleriø. Ši arena bus pritaikyta vasaros ir þiemos sporto þaidimams, dviraèiø treko varþyboms, èiuoþimui
trumpuoju taku ir kt., joje tilps 15 000 þiûrovø.
KKSD vadovas teigë, jog lietuviai taip pat turi interesø kaimyninëje valstybëje. Viena tokiø srièiø – sporto mokslas.
Pasak A. Raslano, lietuviai iš kaimynø èia tikrai turëtø ko pasimokyti ir pasisemti patirties. ¥Taip pat labai svarbu
kooperuotis sprendþiant tarptautinius klausimus. Konkurencija tarp regionø stiprëja ir Baltarusija galëtø prisidëti
prie Baltijos valstybiø, Skandinavijos šaliø, taip pat Lenkijos, Èekijos, kurios tam tikrais klausimais jau derina savo
pozicijas. Palaikydami vieni kitø interesus Europoje, turëtume stiprià mûsø regiono pozicijà ir taip pasiektume dauKÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-4
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giau, bûtø lengviau kovoti dël teisës surengti vienas ar kitas svarbias tarptautines varþybas ir pan.´, – sakë A.Raslanas. Susitikimo metu taip pat kalbëta apie sportininkø dalyvavimà abiejø šaliø sporto varþybose ir tarptautiniuose
renginiuose, vykstanèiuose Lietuvoje ar Baltarusijoe, galimybes rengti sporto stovyklas ir pan. Visi aptarti klausimai
bus átraukti á sutartá, kurià ketinama pasirašyti siekiant plëtoti bendradarbiavimà tarp Baltarusijos ir Lietuvos.
V.Draþinas pakvietë KKSD gen. direktoriø apsilankyti artimiausiu metu Minske ir paèiam pamatyti, kokia sporto
padëtis šioje kaimyninëje valstybëje.

DAR DU AKADEMIKAI...
Lapkrièio 24 dienà ¥Karolinos´ viešbuèio konferencijø salëje ávyko Lietuvos olimpinës akademijos ataskaitinisrinkiminis suvaþiavimas. Jis prasidëjo Olimpiniu himnu. Paskui LOA suvaþiavimo delegatus ir sveèius pasveikino
LTOK prezidentas Artûras Poviliûnas. Jis paskelbë, kad dviem profesoriams – habil. dr. Povilui Karobliui ir habil. dr.
Kæstui Miškiniui – suteikti Lietuvos olimpinës akademijos akademikø vardai. Pernai pirmiesiems LOA akademikø
vardai buvo suteikti Janiui Grinbergui, Stanislovui Stonkui ir Artûrui Poviliûnui.
Netrûko ir kitø apdovanojimø. LTOK garbës diplomus gavo Aloyzas Bakšys, Juozas Baldauskas, Danutë Jakuèiûnienë, Zita Šakalinienë, Vytautas Þeimantas.
LOA garbës nariø regalijos buvo áteiktos Algiui Daumantui, Zigmantui Motiekaièiui, Pranui Rimšai, Juozui
Skernevièiui, Vytautui Zuberniui.
Grupë suvaþiavimo delegatø buvo apdovanoti KKSD medaliais.
Lietuvos olimpinës akademijos tarybos ataskaità perskaitë prezidentas Povilas Karoblis. Jis buvo perrinktas
prezidentu dar vienai kadencijai. Viceprezidentu perrinktas K.Miškinis. Išrinkta 11 þmoniø LOA taryba. Lietuvos
olimpinës akademijos dekanu išrinktas Algimantas Gudiškis.

KURSAI DRUSKININKUOSE
Iki 2008-øjø Pekino olimpiniø þaidyniø beliko maþiau nei dveji metai. Áveikta pasirengimo XXIX olimpiados
þaidynëms pusiaukelë. Kaip ji áveikta, su kokiomis kliûtimis susidurta, kokius namø darbus kuo skubiau dar reikia
atlikti, kad Kinijos sostinëje nei mûsø sportininkai, nei sporto vadovai nebûtø pirštais badomi?
Apie tai tradiciniuose Lietuvos olimpinës rinktinës treneriø, sporto mokslininkø, medikø, federacijø vadovø kursuose Druskininkuose buvo šnekama, diskutuojama tris dienas. Lapkrièio 28 dienà ¥SPA Vilnius´ kvadratinëje salëje
vyko Lietuvos olimpinës rinktinës gydytojø, masaþuotojø kursai. Na, o lapkrièio 29–30 dienomis prie medikø prisijungus sporto specialistams ir vadovams, persikelta á tik išvakarëse atidarytà áspûdingà Konferencijø centrà, ¥Rongo´
salæ. Nors kursai vyko olimpiškai ramioje aplinkoje, kalbëtojø balse neretai girdëjosi susirûpinimo gaidos...

„SUGRÁÞIMO ŠVENTË“
Prieš 50 metø krepšininkai Stanislovas Stonkus ir Kazys Petkevièius Melburne laimëjo olimpinius sidabro medalius.
Neseniai Australijos olimpinio komiteto kvietimu jie abu vël viešëjo Melburne, kur vyko XV olimpiados þaidyniø
50-meèio minëjimo iškilmës – ¥Sugráþimo šventë´.
Gruodþio 1 dienà legendiniai krepšininkai vël apsilankë Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete, iš kur prieš
dvi savaites buvo išlydëti á Melburnà. Jie parveþë ir pademonstravo pluoštà nuotraukø, papasakojo savo áspûdþius.
Kaip sakë S.Stonkus ir K.Petkevièius, rekonstruotame Melburno olimpiniame stadione þygiavo beveik 300 sportininkø
iš 26 šaliø. Krepšininkø iš viso buvo 11-a. Iš sidabrinës buvusios SSRS komandos mûsiškiai tebuvo dviese... Latvijai
atstovavo olimpinë èempionë ieties metikë Inesa Jaunzemë, Estijai – 4-os vietos laimëtojas daugiakovininkas Uno
Palo. Olimpinæ ugná uþdegë tas pats þmogus kaip ir prieš 50 metø. Jaudinanèià kalbà pasakë keturis kartus olimpinis
èempionas disko metikas iš JAV Alfredas Oerteris.
Buvo šventëje atskirø sporto šakø atstovø susitikimai. Krepšininkø priëmime lietuviai atpaþino kanadieèius, su
kuriais þaidë... S.Stonkaus nuomone, jiems abiem tai buvo geriausia dovana uþ visà krepšinio aikštelëje išlietà prakaità.
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¥Sugráþimo šventëje´ Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete dalyvavo LTOK prezidentas A.Poviliûnas, generalinis sekretorius V.Zubernis, LTOK viceprezidentas V.Nënius, olimpieèiai, þurnalistai.
Prie LTOK esanèioje kavinëje buvo atidaryta Vytauto Gudelio parengta paroda ¥Kai olimpinë ugnis liepsnojo
Melburne´. Stenduose – istorinës nuotraukos, laikrašèiø ištraukos...

VASARÀ SU VAIKAIS DIRBO IR SAVANORIAI
2006 m. Kûno kultûros ir sporto departamentas tradiciškai vykdë Vaikø ir jaunimo uþimtumo vasarà ir jø mokymo
plaukti projektø konkursà, kurio tikslas – sudaryti sàlygas vaikams ir jaunimui sportiškai turiningai leisti laisvalaiká,
suformuoti pradinius arba patobulinti jau turimus plaukimo ágûdþius, taip pat ugdyti jaunø þmoniø savanorystës,
lyderystës ir organizacinius ágûdþius.
Šiame konkurse dalyvavo 48 Lietuvos miestø ir rajonø savivaldybës. Jø projektams vykdyti KKSD skyrë 180 tûkst.
Lt ir tai yra daugiau nei praëjusiais metais. Stovyklose, kurias didþiàja dalimi finansavo KKSD, per vasarà pailsëjo
per 8000 vaikø. Su jais dirbo beveik pusë tûkstanèio mokytojø ir treneriø. Beje, á darbà su vaikais buvo átraukti savanoriai, kurie juos mokë plaukti. Apskritai pasaulyje savanorystë sporte – paplitæs ir skatinamas reiškinys, taèiau
Lietuvoje jis iki šiol nëra itin populiarus. Beveik visas stovyklas finansiškai parëmë ir miestø, rajonø savivaldybës, jø
bendra skirta suma – 64 tûkst. Lt.

PAGERBTI REGBININKAI IR BËGIKAI
Gruodþio 5 d. Kûno kultûros ir sporto departamente buvo pagerbtos dvi regbio komandos – 2006 m. Lietuvos
regbio èempionë Šiauliø ¥Baltrex´ ekipa ir Lietuvos regbio-7 èempionë Kauno ¥Àþuolo´ komanda. ¥Šie metai buvo
geri – turime graþiø pergaliø ir ypaè neolimpiniø sporto šakø´, – apþvelgdamas besibaigianèius metus paþymëjo KKSD
gen. direktorius Algirdas Raslanas. Jis taip pat pabrëþë, jos labai svarbu, kad lietuviai kultivuoja þaidimø sporto
šakas, nes þaidimai ne tik patrauklûs þiûrovams, bet jie itin svarbûs ir kaip vaikø uþimtumo priemonë. Šalies sporto
vadovas Lietuvos regbio èempionus, trenerius, komandø vadovus apdovanojo KKSD padëkomis.
Kartu su šalies regbio èempionais buvo pagerbti ir KKSD padëkomis apdovanoti XV tradicinio tarptautinio
estafetinio bëgimo ¥Baltijos kelias´ dalyviai. KKSD Padëkos medaliu apdovanotas bëgimo ¥Baltijos kelias´ dvasinis
rëmëjas kunigas Rièardas Doveika, o bëgimo vadovas ir dalyvis Romas Bernotas – KKSD reprezentaciniu prizu.
Kartu su sportininkais pasveikinti ir sukaktis šventæ sportininkai, treneriai, sporto darbuotojai. KKSD Sporto
garbës komandoro þenklà A. Raslanas áteikë LTOK generalinio direktoriaus pavaduotojai finansø, ûkio reikalams
buvusiai irkluotojai Stefanijai Briedienei, o KKSD Sporto garbës kryþiumi apdovanojo Atënø parolimpiniø þaidyniø
ir pasaulio disko metimo bronzos medalininkà, Europos èempionà, Alytaus sveikatingumo klubo ¥Viltis´ vadovà Algá
Tatulá, šiuolaikinës penkiakovës trenerá Jevgenijø Kliosovà, Vilniaus miesto kûno kultûros ir sporto skyriaus vedëjà
Algimantà Liubinskà, Kûno kultûros ir sporto departamento Bendrojo skyriaus vedëjà Liudvikà Skrobocká.
¥Kartais pralaimëjimas gali bûti ateities pergalë´, – linkëjo naujø graþiø pergaliø ir atkaklumo siekiant savo tikslo
visiems sportininkams ir sporto þmonëms kunigas Rièardas Doveika.

II LIETUVOS MOKINIØ OLIMPINIS FESTIVALIS STARTAVO KUPIŠKYJE
Gruodþio 6 d. Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevièiaus gimnazijoje startavo antrasis Lietuvos mokiniø olimpinis
festivalis. Jam simboliná startà davë festivalio globëjas Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus uþdegdamas gimnazijoje fakelà ugnimi, kurià mokiniai atnešë iš garsiojo disko metiko V.Aleknos gimtinës. Prezidentas
išreiškë viltá, kad jau antrus metus vykdomas Lietuvos mokiniø olimpinis festivalis taps tikru sàjûdþiu ir pasklis po
visas Lietuvos mokyklas. ¥Tai, kad šioje akcijoje jau dalyvavo per 200 tûkst. moksleiviø, yra áspûdingas laimëjimas.
Iš tokiø kaip Jûs išauga èempionai¡, – sakë Prezidentas V. Adamkus olimpinio festivalio atidarymo ceremonijoje.
Gimnazijos vadovus, mokytojus, mokinius pasveikino ir Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas. Šalies sporto vadovas ¥gyvenimo pradþiai´ padovanojo Lauryno Stuokos-Gucevièiaus
gimnazijai kamuoliø. Kupiškënus sveikino Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artûras Poviliûnas,
Lietuvos moksleiviø kûno kultûros ir sporto centro direktorë Ona Babonienë.
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Norà dalyvauti II Lietuvos mokiniø festivalyje pareiškë visos 60 savivaldybiø. Kaip þinoma, pirmasis Lietuvos
mokiniø olimpinis festivalis praëjusiais metais sukvietë 202 tûkst. (apie 40 procentø) mokiniø iš 1435 Lietuvos mokymo ástaigø. Kûno kultûros ir sporto departamento iniciatyva pradëto rengti Lietuvos mokiniø olimpinio festivalio
tikslas – kuo daugiau mokiniø átraukti á sporto sàjûdá.
Palyginus su praëjusiais metais, šiø metø festivalio programa šiek tiek pasikeitusi. Organizuojant pirmàjá festivalá
pastebëta, kad maþiau aktyvûs buvo pradiniø klasiø ir kaimo vietoviø mokyklø mokiniai, todël šiais metais papildomai
sudarytos dvi grupës – pradiniø mokyklø ir kaimo mokyklø. Mokyklø pageidavimu, á festivalio varþybø programà
papildomai átrauktos keturiø sporto šakø – teniso, svarsèiø kilnojimo, virvës traukimo ir šaudymo iš pneumatinio
ginklo – varþybos, tad iš viso mokiniai rungtyniaus 21 sporto šakos varþybose. Antikos sporto šakø varþybas, kurios
pernai buvo surengtos per baigiamàjà festivalio šventæ Vilniuje, šákart pakeis ekstremalaus sporto varþybos (rieduèiai,
riedlentës). Be to, II Lietuvos mokiniø olimpinio festivalio metu bus rengiamas nuotraukø sporto tema konkursas.
Bus išrinkta ne tik sportiškiausia, bet ir masiškiausiai festivalyje dalyvavusi mokykla.
Baigiamàjà II Lietuvos mokiniø olimpinio festivalio šventæ planuojama surengti 2007 m. birþelio 2 d. ¥Siemens´
arenoje, Vilniuje. Šákart á jà þadama pasikviesti ir kaimyniniø Baltijos šaliø jaunuosius sportininkus.

TARPTAUTINËS UŠU FEDERACIJOS VADOVØ VIZITAS DEPARTAMENTE
Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas susitiko su sveèiais iš Kinijos
– Tarptautinës ušu federacijos prezidentu Li Zhijianu, generaliniu sekretoriumi ir Kinijos ušu asociacijos prezidentu
Wangu Xiaolinu, kitais delegacijos nariais, taip pat Lietuvos ušu federacijos vadovais – prezidentu Kæstuèiu Kudzmanu
ir viceprezidentu Donatu Simanaièiu. ¥Þinome, kad Lietuva – stipri sporto valstybë. Norime išplësti bendradarbiavimà
sporto srityje per dar vienà sporto šakà – ušu´, – sakë Tarptautinës federacijos prezidentas.
Sveèiai, plaèiau papasakojæ apie šià sporto šakà, informavo, jog per Pekino olimpines þaidynes vyks ušu parodomosios kovos. Dël teisës dalyvauti jose ušu meistrai kovos 2007 m. pasaulio èempionate, per kurá bus atrinkta per 100
stipriausiø sportininkø. ¥Mes norime, kad Lietuva taptø Tarptautinës ušu federacijos nare ir taip pat galëtø dalyvauti
šiose varþybose´, – pabrëþdamas mûsø sportininkø meistriškumà, kuriuo kinai ásitikino apsilankæ ir keliuose sporto
klubuose, sakë prezidentas Li Zhijianas. Lietuvos ušu federacija ákurta dar visai neseniai ir artimiausiu metu ji sieks
ástoti á Tarptautinæ federacijà, vienijanèià per 100 pasaulio valstybiø.
KKSD gen. direktorius Algirdas Raslanas pasidþiaugë stiprëjanèiu bendradarbiavimu su Kinijos sporto organizacijomis. Jis taip pat paþymëjo, jog Lietuvos sporto organizacijos uþmezgë labai gerus ryšius su Kinijos Liaudies
Respublikos ambasada Lietuvoje, o šá vizità taip pat inicijavo ambasados antrasis sekretorius Zhen Haitao. Šalies
sporto vadovas sveèius iš Kinijos patikino, jog Lietuva suinteresuota, kad jos ušu atstovai taip pat kovotø dël teisës
dalyvauti Pekino olimpinëse þaidynëse.

SPORTININKAMS – KKSD MEDALIAI IR PADËKOS
Gruodþio 11 d. Kûno kultûros ir sporto departamente buvo pagerbti pasaulio èempionatø prizininkai – dziudo,
sambo imtyniø, kartingo, kovinës savigynos, motorlaiviø, šiuolaikinës penkiakovës, rankø lenkimo sporto šakø atstovai. ¥Dþiaugiuosi, kad tarp šiø sportininkø yra jauniø, jaunimo èempionatø prizininkø – vadinasi, auga puiki
sportinë pamaina. Dþiugu, kad tarp jø yra ir olimpiniø sporto šakø atstovø´, – sakë KKSD gen. direktorius Algirdas
Raslanas.
KKSD medaliu ¥Uþ sporto pergales´ apdovanoti pasaulio sambo imtyniø èempionato (svorio kategorija iki 64 kg)
treèiosios vietos laimëtoja Ieva Klimašauskienë, pasaulio kovinës savigynos èempionato (iki 90 kg) treèiosios vietos
laimëtojas Artûras Pranckevièius, pasaulio motorlaiviø èempionato (S-550 klasë) treèiosios vietos laimëtojas Laimutis
Morkûnas, Europos kovinës savigynos èempionato (iki 62 kg) treèiosios vietos laimëtojas Konstantinas Mokšinas.
KKSD Atminimo medaliu apdovanoti pasaulio rankø lenkimo èempionato (svorio kategorija iki 80 kg) antrosios
vietos laimëtoja Dalia Medþiaušytë, Europos rankø lenkimo èempionë (iki 80 kg) Eglë Vaitkutë ir treèiosios vietos
laimëtoja (iki 60 kg) Vilija Panarauskienë, pasaulio rankø lenkimo èempionato meistrø grupëje (svorio kategorija iki
70 kg) treèiàjà vietàs uþëmæs Kæstutis Taranauskas, Europos rankø lenkimo èempionato þmoniø su negalia grupëje
(iki 100 kg) treèiàjà vietàs uþëmæs Julijonas Panumis, pasaulio kartingo taurës (ROK-Junior klasë) treèiosios vietos
laimëtojas Simas Juodviršis.
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KKSD padëkos áteiktos jaunimo èempionatø prizininkams: pasaulio jaunimo rankø lenkimo èempionato antrosios vietos laimëtojoms Rasai Sakerytein (svorio kategorija iki 50 kg) ir Ritai Zubytei (iki 45 kg), treèiosios vietos
laimëtojams Alinai Gedvilaitei (per 80 kg) ir Mantui Èesnakui (iki 80 kg); Europos jaunimo rankø lenkimo viceèempionëms Ramintai Jablonskytei (iki 45 kg) ir Viktorijai Tverijonaitei (iki 50 kg), treèiosios vietos laimëtojai Tomai
Sasnauskaitei (iki 70 kg).
KKSD padëkomis taip pat apdovanoti pasaulio jaunimo dziudo viceèempionas Alius Braèiulis (svorio kategorija
iki 100 kg), Europos jaunimo (iki 23 m.) dziudo imtyniø viceèempionas Egidijus Þilinskas (iki 100 kg) ir pasaulio
jauniø šiuolaikinës penkiakovës viceèempionë Donata Rimšaitë.
Taip pat apdovanoti ir sportininkø treneriai.

SUTARTIS TARP KKSD IR MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
Gruodþio 11 d. Kûno kultûros ir sporto departamente gen. direktorius Algirdas Raslanas ir Mykolo Romerio
universiteto rektorius Alvydas Pumputis pasirašë bendradarbiavimo tarp šiø dviejø institucijø sutartá. ¥Tai viena iš
labiausiai sportuoti skatinanèiø Lietuvos aukštøjø mokyklø. Ji sudaro puikias sàlygas sportininkams tobulëti,´ – pabrëþë šalies sporto vadovas. Aukštosios mokyklos rektorius patikino: ¥Pagarba sportui Universitete tik didëja.´
Sutartyje numatyta, jog Universitetas vykdys moksliná tiriamàjá darbà fizinio parengtumo klausimais, susijusiais
su profesine veikla (policijos pareigûnai, kariai ir kt.). Jau pavasará planuojama testuoti apie 1000 pareigûnø ir nustatyti jø fizinio parengtumo lygá. Universitetas imasi kurti sporto vadybos, sporto teisës ir sporto psichologijos studijø
programas ir pagal jas rengti specialistus, kuriø šiuo metu Lietuvoje labai trûksta. Šias magistrø pakopos studijø
programas þadama pradëti ágyvendinti nuo kitø metø rugsëjo pirmosios dienos.
Universitetas dalyvaus sportininkø talentø išsaugojimo programoje. Palaikydamas glaudþius ryšius su Lietuvos
olimpiniu sporto centru, dalyvaus rengiant didelio meistriškumo sportininkus – Universiteto studentus. Kaip þinoma, Mykolo Romerio universitetà yra baigæ tituluoti šiuolaikinës penkiakovës meistrai Andrejus Zadneprovskis ir
Edvinas Krungolcas, šiuo metu universitete mokosi penkiakovininkas Justinas Kinderis. Tarp Universiteto studentø
taip pat yra pajëgiø šalies dziudo ir sambo imtyniø atstovø, kitø sporto šakø atletø. Beje, Universitetas turi ketinimø
suburti ir Lietuvos moterø krepšinio komandà. Be to, numatoma sudaryti galimybes Mykolo Romerio universiteto
Teismo medicinos institute atlikti dopingo mëginiø tyrimus.
Gerinant Universiteto studentams sportavimo sàlygas, numatytas bendradarbiavimas su Vilniaus miesto futbolo
klubu – Universitetas dalyvaus rengiant 2007–2013 m. programà Europos Struktûriniams fondams dël Jomanto
parko pritaikymo Universiteto sporto reikmëms.
Tai jau penktoji aukštoji mokykla, su kuria KKSD pasirašë bendradarbiavimo sutartá. Kaip sakë gen. direktorius
A.Raslanas, KKSD sutartis su Klaipëdos universitetu apima ikimokyklinio amþiaus sportinio ugdymo klausimus, su
Šiauliø universitetu – neágaliøjø, su Vilniaus pedagoginiu universitetu – didelio meistriškumo sportininkø, su Lietuvos
kûno kultûros akademija – akademinius klausimus. Tik kà pasirašyta sutartis aprëps teisëtvarkos sritá.

UNIVERSALIOS SALËS „SPORTIMA“ STATYBA BAIGTA
¥Tai vienas iš didþiausiø sporto statiniø, pastaraisiais metais iškilusiø Baltijos šalyse´, – per oficialø universalios
salës ¥Sportima´ atidarymà gruodþio 12 d. pasidþiaugë KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas. Atidaryme
dalyvavæs Premjeras Gediminas Kirkilas teigë, jog atëjo laikas renovuoti, statyti naujas bazes ir uþbaigti pradëtas.
¥Sportuokite á sveikatà!´ – palinkëjo Vyriausybës vadovas. G.Kirkilas, A.Raslanas, LTOK prezidentas Artûras Poviliûnas ir generalinio rangovo AB ¥Montuotojas´ vadovas Alfonsas Jaras perkirpo simbolinæ juostelæ skelbdami,
kad sporto salës ¥Sportima´, pastatytos valstybës lëšomis, darbai uþbaigti. Generalinio rangovo vadovas A.Jaras
áteikë Premjerui ir simboliná raktà.
Daugiausia prie statybø prisidëjæ projektuotojai, statybininkai, sporto darbuotojai buvo apdovanoti Ministro
Pirmininko padëkomis ir vardinëmis dovanomis, KKSD apdovanojimais.
Universali salë ¥Sportima´ pradëta statyti dar 1989 m. ¥Tada ji vadinosi dengtu futbolo manieþu – tais laikais laimëjimais dþiugino Vilniaus futbolo komanda ¥Þalgiris´ ir jai reikëjo sudaryti sàlygas treniruotis ir ruoštis svarbiems
startams þiemos metu´, – arenos statybø pradþià prisiminë KKSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Mykolas
Kaèkanas. Pirmosios investicijos á arenos statybà buvo dar rubliais, o dalá jø – 3 mln. rubliø – skyrë tuometinis
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Sovietø Sàjungos sporto komitetas. Taigi statybos, prasidëjusios rubliais ir dël lëšø trûkumo uþsitæsusios, ¥išgyveno´ ir ¥vagnorëlius´, o baigtos jau litais. Iš viso á universalios salës ¥Sportima´ statybà per šá laikotarpá investuota
28 mln. Lt valstybës biudþeto lëšø. ¥Per tà laikotarpá buvo bandymø manieþà privatizuoti – norëta árengti ¥Maximos´
bazæ, panaudoti pramogø verslui, bet mums pavyko jà išsaugoti sportui. Buvo metai, kai statyboms buvo skirta vos
100–200 tûkst. Lt, taèiau jos nebuvo nutrûkusios ir šiandien mes galime dþiaugtis puikiu sporto kompleksu´, – sakë
M.Kaèkanas.
2001 m. naudoti buvo atiduota futbolo aikštë, vienos pusës potribûninës patalpos (1600 kv. m) ir 8000 kv. m ploto
salë. Futbolo aikštës dydis – 100×70 m ir pagal plotà ji yra didesnë nei Vilniaus ¥Þalgirio´ stadionas. Ji atitinka FIFA
standartinius reikalavimus, tad ¥Sportimoje´ galima rengti tarptautines varþybas. Pirmoji futbolo aikštës sintetinë
vokiška danga, kuri tuo metu buvo moderni, 2005 m. buvo pakeista á naujausios rûšies specialià dangà, sertifikuotà
FIFA.
2006 m. ¥Sportimai´ galutinai árengti buvo skirta 4,5 mln. Lt. Buvo árengtos dar trys salës – specializuota imtyniø
salë (520 kv. m), treniruokliø salë (400 kv. m) ir universali salë (500 kv. m), kurioje šiuo metu stovi stalo teniso
stalai ir kurià bet kuriuo metu galima transformuoti pagal poreikius á kitos sporto šakos salæ. Treniruokliø salëje
pagal specialø uþsakymà pagaminti ir sumontuoti treniruokliai futbolininkams. Beje, treniruoklius išbandë ir sporto
sales apþiûrëjæs Premjeras Gediminas Kirkilas. Jis savo jëgas išmëgino ir prie teniso stalo su jaunosiomis þaidëjomis.
¥Sportimoje´ yra árengta 3200 vietø þiûrovams, prireikus su teleskopinëmis këdëmis vietø skaièiø galima padidinti
iki 5000.
Bendras sporto komplekso plotas – per 16 000 kv. m, tûris – 280 000 kub. m, salës aukštis – 26 m. ¥Sportimos´
karkasà sudaro metalinës suomiškos konstrukcijos. Panaudotos keturios arkinës sijos, kuriø vienos svoris – 45 tonos.
Iš viso statant ¥Sportimà´ yra panaudota apie 900 tonø metaliniø konstrukcijø. ¥Sportimoje´ árengta šildymo sistema
leidþia šildyti ne visà arenà, o pagal poreikius atskirus, bûtent tuos, kuriuose tuo metu þaidþiama, plotus.
Nuo ¥Sportimos´ eksploatacijos pradþios 2001 m. kasdien joje apsilanko apie 600 þmoniø per dienà, iš jø apie
500 yra vaikai – Vilniaus futbolo mokyklos auklëtiniai. ¥Dþiaugiamës, kad daug vaikø turi galimybæ sportuoti, taèiau
gaila, kad á ¥Sportimà´ patenka ne visi norintys. Èia mielai ateina þaisti futbolo ir suaugusieji, senjorai. Jø bûtø ir dar
daugiau, bet tam nebëra galimybiø´, – teigë KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas M.Kaèkanas.
Vienas didesniø sporto renginiø, vykusiø ¥Sportimoje´, – Europos jauniø laisvøjø imtyniø èempionatas. Kaip
þinoma, èia taip pat buvo rengiami koncertai, kuriø metø salëje tilpo 8000–9000 þmoniø. Šiuo metu universalioje
salëje ¥Sportima´ vyksta tik sporto varþybos ir sporto pratybos.
Universali sporto salë ¥Sportima´ pastatyta valstybës lëšomis. Statybø generalinis rangovas buvo AB ¥Montuotojas´, generalinis projektuotojas – UAB ¥Viltekta´.

EUROPOS KILNAUS ELGESIO DIPLOMAS – ALGIUI DAUMANTUI
Uþ ilgametá darbà populiarinant kilnø elgesá sporte Europos kilnaus elgesio sàjûdis Diplomu apdovanojo Lietuvos
kilnaus elgesio komiteto garbës generaliná sekretoriø Algá Daumantà. Gruodþio 13 dienà per LTOK Vykdomojo
komiteto posëdá apdovanojimà A.Daumantui áteikë Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artûras Poviliûnas.
Lietuvos kilnaus elgesio komiteto generalinë sekretorë Janina Brundzienë perskaitë Europos kilnaus elgesio
sàjûdþio prezidento Carloso Goncalveso laiškà. Jame rašoma: ¥Skirdama šá apdovanojimà Algiui Daumantui Europos kilnaus elgesio bendruomenë pripaþásta didþiulá jo indëlá plëtojant ir skleidþiant kilnaus elgesio vertybes ir
principus Lietuvoje. Jo gyvenimo filosofija, humaniškumo principais grindþiama sporto vizija ir pavyzdinis elgesys
bei aukšta moralë padëjo formuotis dviem sportininkø kartoms ir veikë visus, kurie su juo bendravo ávairiuose sporto
renginiuose ir tarptautinëse varþybose...´

AIPS PREZIDENTO VIZITAS
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto kvietimu gruodþio 18–20 dienomis lankësi Tarptautinës þurnalistø sporto asociacijos prezidentas, garsus Italijos dienrašèio ¥La Gazzetta dello Sport´ apþvalgininkas Gianni Merlo. Sveèias dalyvavo
2006 metø geriausiøjø Lietuvos sportininkø pagerbimo ceremonijoje Nacionaliniame operos ir baleto teatre. Iškilmiø
metø ir já LTOK prezidentas Artûras Poviliûnas apdovanojo Olimpine þvaigþde uþ paramà 1989–1990 metais Lietuvos
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olimpiniam komitetui siekiant tarptautinio pripaþinimo. Beje, 1989-øjø pabaigoje G.Merlo lankësi Lietuvoje ir iš
Vilniaus telefonu paskambino tuometiniam TOK prezidentui Juanui Antonijui Samaranchui ir paklausë, kodël
TOK atstovai neatsako á lietuviø laiškus... 1990-øjø sausio mën. ¥La Gazzetta dello Sport´ pasirodë keli G.Merlo
straipsniai apie Lietuvà, apie atkurtà LTOK ir vargus siekiant tarptautinio pripaþinimo... Sutapimas ar ne, bet po
straipsniø Italijos laikraštyje, vasario mën., Lietuvos olimpinio komiteto vadovai buvo pakviesti á Lozanà, á Tarptautiná olimpiná komitetà...
Gruodþio 20 d. G.Merlo lankësi LTOK, kur susitiko su A.Poviliûnu, generaliniu sekretoriumi Vytautu Zuberniu.
Buvo daug kalbëta apie spaudos ir apskritai þiniasklaidos galias, apie þurnalistø galimybes populiarinti olimpines
idëjas ir t. t. Sveèias apþiûrëjo per 17 metø labai pasikeitusá Vilniø, dalyvavo Lietuvos sporto þurnalistø federacijos
susirinkime.
Gruodþio 20 d. uþ paramà Lietuvos sportui Tarptautinës sporto þurnalistø federacijos (AIPS) prezidentà italà
Gianni Merlo Kûno kultûros ir sporto departamento Sporto garbës kryþiumi apdovanojo šalies sporto vadovas
A. Raslanas.

SPORTININKØ IR TRENERIØ PAGERBIMAS
Gruodþio 19 d. Kûno kultûros ir sporto departamente buvo pagerbti sportininkai, iškovojæ pasaulio ir Europos
èempionatuose medalius, jø treneriai, medikai, mokslininkai. Visus susirinkusius pasveikino KKSD generalinio
direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas, kuris pabrëþë, kad kiekviena Lietuvos sportininko iškovota pergalë yra
svarbi ir brangi, nepriklausomai, kokios sporto šakos atstovas jis yra.
KKSD medaliu ¥Uþ sporto pergales´ R.Vaiginas apdovanojo pasaulio galiûnø èempionà Þydrûnà Savickà, pasaulio
èempionatø bronzos medalininkus karatistæ Kristinà Kacevièiûtæ, kastingo atstovà Marijonà Svirbutavièiø, šachmatininkæ Viktorijà Èmilytë, Europos plaukimo viceèempionà Vytautà Janušaitá, pasaulio raketø modeliø viceèempionà
Renatà Petkevièiø. Šiems sportininkams áteikti ir simboliniai piniginiai èekiai, kuriø bendra vertë – 49500 Lt.
KKSD padëkos áteiktos pasaulio raketø modeliø viceèempionams komandinëje áskaitoje Renatui Petkevièiui,
Algimantui Deikui, Maksimui Timofejevui, Europos jaunimo plaukimo èempionato bronzos medalininkui Aurimui
Valaièiui, pasaulio jauniø plaukimo èempionato bronzos medalininkui Giedriui Titeniui, Europos jauniø greitøjø
šachmatø èempionui Matui Narmontui.
Taip pat apdovanoti sportininkø treneriai, medikai, mokslininkai.
KKSD Sporto garbës kryþiø R.Vaiginas Jubiliejaus proga ásegë Lietuvos olimpinio sporto centro direktoriaus
pavaduotojui Arvydui Graþiûnui, kuris yra išugdæs olimpinæ èempionæ L.Kaèiušytæ.

APDOVANOTI 2006-ØJØ GERIAUSIEJI
Gruodþio 19 dienà Nacionaliniame operos ir baleto teatre Vilniuje buvo pagerbti geriausieji 2006 metø Lietuvos
sportininkai. Iškilmëse dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, Seimo Pirmininkas Viktoras
Muntianas, Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas.
Prezidentas Valdas Adamkus, sveikindamas geriausius šiø metø sportininkus, pabrëþë: ¥Kasmet jûs atliekate
savotiškà misijà, kuri daþnai lieka nepastebëta. Bûtent jûsø pasirodymai tarptautinëje arenoje sutelkia ir suvienija
Lietuvos þmones. Jûsø dëka mes galime dþiaugtis ir didþiuotis ta tautine vienybe, kurios paprastai trûksta mûsø kasdieniniame gyvenime.´ Gausiai susirinkusiems sporto þmonëms Prezidentas palinkëjo: ¥Privalome suvienyti jëgas ir
vadovautis komandinës vienybës dvasia, bûdinga sportininkams. Jau šiandien reikia pradëti kurti modernià ir aiškiais
principais grindþiamà sporto politikà, kuri sutelktø pagrindiniø vyriausybiniø institucijø bei sporto organizacijø pastangas ir leistø siekti ilgalaikiø tikslø.´
Seimo Pirmininkas V.Muntianas sakë, kad didþiuojasi sportininkais, kurie, jo nuomone, geriausiai garsina Lietuvà.
Ministras Pirmininkas G.Kirkilas, besidþiaugdamas pergalëmis, pripaþino, kad Vyriausybë dar yra skolinga sportui
ir paþadëjo: ¥Mes daugiau investuosime á didájá sportà.´
Iškilmiø pradþioje Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artûras Poviliûnas Olimpinëmis þvaigþdëmis
apdovanojo du garbingus sveèius iš uþsienio: Tarptautinës sporto þurnalistø asociacijos prezidentà italà Gianni Merlo
ir Katalonijos sporto vadovà Xavierà Vynials i Capdeponà. Abu jie padëjo LTOK siekti tarptautinio pripaþinimo.
Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas ir LTOK prezidentas A.Poviliûnas
visø pirma apdovanojo geriausià komandà – Lietuvos šiuolaikinës penkiakovës vyrø rinktinæ: Edvinà Krungolcà, AnKÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2006-4
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drejø Zadneprovská ir Tomà Þemaitá, bei jos trenerius Jurijø Moskvièiovà ir Henrikà Eismontà. Jiems áteikti KKSD
reprezentaciniai prizai ir LTOK taurë bei piniginis 20 tûkstanèiø litø èekis.
¥Olimpiniø vilèiø´ prizu buvo apdovanotas plaukikas Vytautas Janušaitis, du Europos èempionato medalius laimëjæs gruodþio mënesá, jau besibaigiant konkursui. Já, kaip ir kitus dešimtà – ketvirtà vietà uþëmusiuosius – kanojininkus
Raimundà Labukà ir Tomà Gadeiká (10 v.), sportiniø šokiø atstovus Eglæ ir Andriø Kandelius (9), dviratininkæ deja,
negalëjusià atvykti, Edità Puèinskaitæ (8), šachmatininkæ Viktorijà Èmilytæ (7), baidarininkus Alvydà Duonëlà ir
Egidijø Balèiûnà (6), negalëjusius dalyvauti Margarità Drobiazko ir Povilà Vanagà (5), penkiakovininkà Andrejø
Zadneprovská (4) – apdovanojo A.Raslanas ir A.Poviliûnas.
Treèiosios vietos laimëtojui galiûnui Þydrûnui Savickui UAB ¥AMBER´ prizà – gintariná bokalà – áteikë Vyriausybës vadovas G.Kirkilas. Taèiau gintarinis bokalas sportininkui netrukus iškrito ir suduþo... ¥AMBER´ vadovas
paþadëjo sportininkui pagaminti kità bokalà...
Antrosios vietos laimëtojà apdovanojo Seimo Pirmininkas V.Muntianas. Penkiakovininkui E.Krungolcui jis áteikë
¥AMBER´ prizà – dvi gintarines taures.
Geriausiu šiø metø sportininku treèius metus iš eilës pripaþintas disko metikas Virgilijus Alekna, jam Prezidentas
Valdas Adamkus áteikë skulptoriaus Stanislovo Kuzmos skulptûrà ¥Šaulys´. V.Aleknai atiteko ir dienrašèio ¥Lietuvos
rytas´, loterijø firmos ¥Olifëja´ ir LTOK piniginis 40 tûkstanèiø litø èekis, kurá áteikë ¥Olifëjos´ vadovas Antanas
Muraška. V.Alekna padëkojo visiems, dar kartà já išrinkusiems geriausiu Lietuvos sportininku. Ceremonijos metu
buvo pagerbti ne tik geriausi šalies sportininkai, bet ir jø treneriai.
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