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KONFERENCIJA VALSTYBËS SPORTO POLITIKOS KLAUSIMAIS

2007 m. kovo 26 d. Seimo Pirmininko pavaduotojo Vydo Gedvilo iniciatyva Seime ávyko konferencija „Valstybës 
sporto politika: problemos ir sprendimo bûdai“. Renginio tikslas – ávertinti Lietuvos sporto bûklæ ir pateikti pa-
siûlymus ilgalaikei valstybës sporto strategijai. 

Konferencijoje sveikinimo þodá tarë Seimo Pirmininkas Viktoras Muntianas, Lietuvos Respublikos Prezidento 
sveikinimà perskaitë konsultantas Arûnas Kuèikas. Konferencijoje kalbëjo Seimo Pirmininko pavaduotojas Vydas 
Gedvilas, Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinis direktorius 
Algirdas Raslanas, dukart olimpinis ir pasaulio, Europos disko metimo èempionas Virgilijus Alekna,  aukštøjø mo-
kyklø rektoriai, savivaldybiø sporto padaliniø ir nevyriausybiniø sporto organizacijø vadovai, nusipelnæ sportininkai 
ir treneriai.

Konferencijà surengti paskatino garsiausiø Lietuvos sportininkø ir treneriø kreipimasis á šalies sporto vadovus, 
Seimo Pirmininkà ir Premjerà dël sudëtingos Lietuvos sporto situacijos.

Konferencijos dalyviai priëmë rezoliucijà.

     

KONFERENCIJOS 
,,VALSTYBËS SPORTO POLITIKA: PROBLEMOS IR SPRENDIMO BÛDAI“

REZOLIUCIJA

2007 m. kovo 26 d.
Vilnius

Teigdami, kad 
maþëja visuomenës, o ypaè vaikø ir jaunimo, fizinis aktyvumas ir dël to blogëja sveikatos rodikliai, 
iškilo Lietuvos gyventojø senëjimo problema, maþëja sportuojanèiø mokiniø ir jaunuoliø,
šalyje trûksta kvalifikuotø sporto specialistø,
trûksta sporto baziø, o esanèiø šalies bendrojo lavinimo ir aukštosiose mokyklose bûklë nepatenkinama;

pripaþindami sporto švieèiamàjà, ugdomàjà, sveikatinimo, socialinæ ir ekonominæ reikšmæ siekiant strateginiø 
Lietuvos tikslø;

atsiþvelgdami á Jungtiniø Tautø nuostatà pripaþinti sportà kaip priemonæ švietimui ir sveikatai gerinti, plëtrai ir 
taikai skatinti bei Europos Sàjungos valstybiø nariø ir jø vyriausybiø vadovø pripaþintà ypatingà sporto pobûdá ir 
svarbø socialiná vaidmená;

atsakydami á nusipelniusiø Lietuvos sportininkø ir treneriø kreipimàsi á šalies sporto vadovus, Vyriausybæ bei 
Seimà dël nepakankamo šalies didelio meistriškumo sportininkø rezervo rengimo ir  sudëtingos Lietuvos sporto 
situacijos,

siûlome Lietuvos Respublikos Vyriausybei:   

• iki 2007 m. geguþës 1 d. pateikti Seimui išvadas dël Kûno kultûros ir sporto ástatymo pakeitimo ástatymo projekto 
ir su juo susijusiø ástatymø pakeitimø projektø;

• iki 2007 m. rugsëjo 1 d. parengti ilgalaikæ Valstybës sporto strategijà ir pateikti jà tvirtinti Lietuvos Respublikos 
Seimui;



3KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2007-1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME

• sutelkti politikos priemones bei programas ir panaudoti sportà ekonominei plëtrai, socialinei sanglaudai, švietimui, 
sveikatai ir aktyviam pilietiškumui stiprinti, sieti ekonominá sporto potencialà su Lisabonos strategijoje išdëstytais 
tikslais;

• ágyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybës programos nuostatà – ákurti Rekreacijos, turizmo, sveikatos ir 
sporto aljansà;

• reglamentuoti neágaliøjø aktyvios fizinës veiklos galimybes, laimëjimø vertinimo kriterijus; sudaryti specialias 
sàlygas sportuoti; nustatyti didelio meistriškumo neágaliøjø sportininkø statusà Lietuvos sporto sistemoje;

• imtis priemoniø, kad sportui bûtø skiriamas pakankamas finansavimas, sieti já su sportuojanèiøjø skaièiaus didinimu 
ir didelio meistriškumo sportininkø rengimu; numatyti aiškius valstybinio sporto plëtros finansavimo prioritetus, 
kryptis ir principus;

• tobulinti Lietuvos sporto renginiø dalyviø vienos paros maitinimo normas, atsiþvelgiant á šalies ûkio bûklæ ati-
tinkanèias ir pagrástas realias sànaudas; gerinti sportininkø ir jø treneriø, gydytojø, masaþuotojø ir mokslininkø 
skatinimà;

• stiprinti sporto organizavimo sistemà apskrièiø ir savivaldybiø lygiu; parengti bendruomeniø sveikatos ugdymo 
koncepcijà; aktyviau panaudoti socialinæ sporto funkcijà – socialinei integracijai, atskirties maþinimui;

• sukurti vientisà didelio meistriškumo sportininkø rengimo sistemà, kad bûtø sprendþiami talentø atrankos ir jø 
pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo ir tobulinimo klausimai; stiprinti esamus ir steigti naujus didelio meis-
triškumo sportininkø regioninius sporto centrus; siekti, kad savivaldybiø sporto centrai (mokyklos, filialai) bûtø 
visiškai  prieinami kaimo ir miesteliø mokiniams;

• nustatyti bendrà sporto mokyklø ir sporto centrø veiklos reglamentavimà; parengti sporto šakø programas sporto 
centrams; atnaujinti kvalifikacinius reikalavimus sportininkams ir treneriams;

• uþtikrinti, kad veiksmingiau bûtø ágyvendinama gabiø sportui vaikø (jaunimo) atrankos, rengimo ir išsaugojimo 
didelio meistriškumo sportui programa; siekti, kad programa bûtø vykdoma proporcingai pagal regioniná pasi-
skirstymà;

• atlikti šalies sporto varþybø organizavimo audità ir, remiantis audito išvadomis, optimizuoti varþybø sistemà; 

• sudaryti palankias darbo ir profesinio tobulëjimo sàlygas kvalifikuotiems sporto specialistams; atsiþvelgiant á 
rinkos poreikius ir kaità, tikslinti sporto specialistø rengimo programas šalies aukštosiose mokyklose;

• imtis priemoniø, kad bûtø skiriama pakankamai lëšø sporto bazëms statyti, atnaujinti ir plësti švietimo ástaigose 
(áskaitant aukštàsias mokyklas); siekti uþtikrinti elementarias higienos sàlygas esamose sporto bazëse; siekti nuo-
seklaus ir proporcingo sporto baziø pasiskirstymo visoje šalyje;

• parengti ir patvirtinti programà sporto inovacijoms ir tyrimams tinkamai finansuoti;

• plësti sporto medicinos centrø tinklà, spræsti jø pavaldumo klausimà; ásteigti nacionaliná sporto medicinos centrà; 
garantuoti, kad Lietuvoje visiems sportininkams bûtø prieinamas sveikatos tikrinimas;

siûlome Lietuvos Respublikos Seimui:   

• paraginti Lietuvos nacionaliná radijà ir televizijà skirti daugiau dëmesio sveikos gyvensenos ir sporto aktuali-
joms.
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KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBËS

GENERALINIO DIREKTORIAUS
Á S A K Y M A S

DËL SPORTO KLUBØ KLASIFIKATORIAUS

2007 m. vasario 20 d. Nr.  V-91
Vilnius

Atsiþvelgdamas á dabartinæ sporto klubø plëtotës ávairovæ ir siekdamas, kad bûtø  kryptingiau teikiama organizacinë 
ir metodinë parama:

1. T v i r t i n u Sporto klubø klasifikatoriaus rengimo darbo grupæ:
Ritas VAIGINAS – Kûno kultûros ir sporto departamento gen. direktoriaus pavaduotojas (darbo grupës vado-

vas);
Algimantas JUCEVIÈIUS – Lietuvos asociacijos ,,Sportas visiems´ gen. sekretorius (vadovo pavaduotojas);
Valentinas PAKETÛRAS – Lietuvos sporto federacijø sàjungos gen. sekretorius (vadovo pavaduotojas);
Laima UKTVERYTË – Lietuvos sporto informacijos centro vyr. specialistë (atsakingoji sekretorë);
Romualdas BUDRIONIS –  Lietuvos sporto draugijos ,,Þalgiris´ viceprezidentas;
Rimantas BUKŠNAITIS – Lietuvos moksleiviø kûno kultûros ir sporto centro direktorës pavaduotojas;
Jonas KURŠEVIÈIUS – Kauno technologijos universiteto sporto klubo ,,Politechnika´ pirmininkas;
Zigmantas MOTIEKAITIS – Lietuvos sporto informacijos centro direktorius;
Aivaras SALAMAKINAS – Kûno kultûros ir sporto departamento vyr. specialistas sporto programoms;
Benediktas SILIÛNAS – sporto klubo ,,Spartuoliai´ prezidentas;
Vidas STANKEVIÈIUS – Kûno kultûros ir sporto departamento vyr. specialistas neágaliøjø sportui;
Sigita STAKYTË – Vilniaus miesto savivaldybës administracijos Kultûros, švietimo ir sporto departamento Kûno 

kultûros ir sporto skyriaus vyr. specialistë.
2. P a v e d u Darbo grupei:
2.1. sporto klubø klasifikatoriaus projektà parengti iki 2007 m. kovo 27 d. ir viešai paskelbti sporto organizacijø 

interneto svetainëse ir leidinyje ¥Kûno kultûros ir sporto aktualijos´;
2.2. pagal gautus pasiûlymus patikslintà projektà pateikti tvirtinti iki 2007 m. geguþës  25 d.;
2.3. šio ásakymo vykdymo kontrolæ pasilieku sau.

GENERALINIS DIREKTORIUS ALGIRDAS RASLANAS 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Á S A K Y M A S

DËL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 123:2003 „PATALPØ IR ÁRANGOS, SKIRTØ 
KÛNO KULTÛRAI IR SPORTUI, HIGIENOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

2003 m. gruodþio 12 d. Nr. V-737
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2001 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 1196 ¥Dël Lietuvos Respublikos 
Vyriausybës 2001–2004 metø programos ágyvendinimo priemoniø patvirtinimo´ V skyriaus ¥Sveikatos apsauga´140 
punktà (Þin., 2001, Nr. 86-3015):

1. T v i r t i n u Lietuvos higienos normà HN 123:2003 ¥Patalpø ir árangos, skirtø kûno kultûrai ir sportui, higienos 
reikalavimai´ (pridedama).

2. N u s t a t a u Lietuvos higienos normos HN 123:2003 ¥Patalpø ir árangos, skirtø kûno kultûrai ir sportui, hi-
gienos reikalavimai´ ásigaliojimo datà – 2004 m. sausio 1 d.

3. P a v e d u ásakymo vykdymà kontroliuoti ministerijos sekretoriui Eduardui Bartkevièiui.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS JUOZAS OLEKAS
     

       PATVIRTINTA
       Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
       2003 m. gruodþio 12 d. ásakymu Nr.V-737

HN 123:2003 „PATALPØ IR ÁRANGOS, SKIRTØ KÛNO KULTÛRAI IR SPORTUI, 
HIGIENOS REIKALAVIMAI“

I. TAIKYMO SRITIS

1. Ši higienos norma nustato pagrindinius uþdarø sporto statiniø, skirtø kûno kultûrai ir sportui, árengimo ir 
eksploatavimo higienos reikalavimus.

2. Ši higienos norma privaloma visiems Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, projektuojan-
tiems, árengiantiems, rekonstruojantiems, eksploatuojantiems uþdarus sporto statinius bei vykdantiems valstybinæ 
prieþiûrà ir kontrolæ.

II. NUORODOS

3. Šioje higienos normoje pateiktos nuorodos á tokius dokumentus:
3.1. Lietuvos Respublikos darbuotojø saugos ir sveikatos ástatymas (Þin., 2003, Nr. 70-3170).
3.2. Lietuvos Respublikos kûno kultûros ir sporto ástatymas (Þin., 1996, Nr. 9-215).
3.3. Lietuvos Respublikos vartotojø teisiø gynimo ástatymas (Þin., 1994, Nr. 94-1833; 2000, Nr. 85-2581).
3.4. Lietuvos Respublikos þmoniø uþkreèiamøjø ligø profilaktikos ir kontrolës ástatymas (Þin., 1996, Nr. 104-2363; 2001,  

Nr. 112-4069).
3.5. Lietuvos Respublikos statybos ástatymas (Þin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).
3.6. Lietuvos Respublikos invalidø socialinës integracijos ástatymas (Þin., 1991, Nr. 36-969; 1998, Nr. 98-2706).
3.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1999 m. geguþës 7 d. nutarimas Nr. 544 ¥Dël darbø ir veiklos srièiø, ku-

riose leidþiama dirbti asmenims, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vëliau periodiškai besitikrinantiems sveikatà dël 
uþkreèiamøjø ligø, sàrašo ir šiø asmenø sveikatos tikrinimo tvarkos´ patvirtinimas´ (Þin., 1999, Nr. 41-1294; 2002, 
Nr. 73-3127).

3.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birþelio 10 d. ásakymas Nr. 285 ¥Dël ûkinës komer-
cinës veiklos, kuria versdamiesi ámonës ir asmenys privalo turëti leidimà–higienos pasà, sàrašo bei leidimo-higienos 
paso išdavimo tvarkos´ (Þin., 1999, Nr. 54-1746).
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3.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birþelio 18 d. ásakymas Nr. 288 ¥Dël Privalomo 
profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) tvarkos patvirtinimo´ 
(Þin., 2002, Nr. 63-2551).

3.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjûèio 30 d. ásakymas Nr. 437 ¥Dël privalomojo 
sveikatos mokymo´ (Þin., 2002, Nr. 89-3824).

3.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. ásakymas Nr. V-450 ¥Dël sveikatos 
prieþiûros ir farmacijos specialistø kompetencijos teikiant pirmàjà medicinos pagalbà, pirmosios medicinos pagalbos 
vaistinëliø ir pirmosios pagalbos rinkiniø´ (Þin., 2003, Nr. 79-3605).

3.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 18 d. ásakymas Nr. 19 ¥Dël STR 2.09.02:1998 ¥Šil-
dymas, vëdinimas ir oro kondicionavimas´ patvirtinimo´ (Þin., 1999, Nr. 13-333).

3.13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birþelio 14 d. ásakymas Nr. 317 ¥Dël STR 2.03.01:2001 
¥Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai þmoniø su negalia reikmëms´ patvirtinimo´ (Þin., 2001, Nr. 53-1898).

3.14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandþio 23 d. ásakymas Nr. 200 ¥Dël pasiûlymø keisti dau-
giabuèio namo gyvenamøjø patalpø paskirtá viešojo aptarnavimo tvarkos patvirtinimo´ (Þin., 2002, Nr. 54-2145).

3.15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandþio 30 d. ásakymas Nr. 218 ¥Dël statybos techninio 
reglamento STR 1.07.01:2002 ¥Statybos leidimas´ patvirtinimo´ (Þin., 2002, Nr. 55-2203).

3.16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. geguþës 14 d. ásakymas Nr. 242 ¥Dël statybos techninio regla-
mento STR 1.11.01:2002 ¥Statiniø pripaþinimo tinkamais naudoti tvarka´ patvirtinimo´ (Þin., 2002, Nr. 60-2475).

3.17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. lapkrièio 25 d. ásakymas Nr. V-455 ¥Dël Lietuvos 
higienos normos HN 24:2003 ¥Geriamojo vandens saugos ir kokybës reikalavimai´ patvirtinimo´ (Þin., 2003, Nr. 
79-3606).

3.18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. sausio 6 d. ásakymas Nr. 3 ¥Dël Lietuvos higie-
nos normos HN 42:1999 ¥Gyvenamøjø ir viešosios paskirties pastatø mikroklimatas´ patvirtinimo´ (Þin., 1999, Nr. 
5-121).

3.19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. geguþës 24 d. ásakymas Nr. 277 ¥Dël Lietuvos 
higienos normos HN 98:2000 ¥Natûralus ir dirbtinis darbo vietø apšvietimas. Apšvietos ribinës vertës ir bendrieji 
matavimo reikalavimai´ (Þin., 2000, Nr. 44-1278).

3.20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsëjo 3 d. ásakymas Nr. V-520 ¥Dël Lietuvos 
higienos normos HN 33-1:2003 ¥Akustinis triukšmas. Leidþiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo 
metodikos bendrieji reikalavimai´ patvirtinimo´ (Þin., 2003, Nr. 87-3957).

3.21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 17 d. ásakymas Nr. 390 ¥Dël Lietuvos hi-
gienos normos HN 109:2001 ¥Baseinai. Árengimas, prieþiûra ir kontrolë´ patvirtinimo´ (Þin., 2001, Nr. 64-2376).

3.22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 5 d. ásakymas Nr. V-64 ¥Dël Lietuvos 
higienos normos HN 71:2003 ¥Soliariumai. Árengimas ir eksploatavimas´ patvirtinimo´ (Þin., 2003, Nr. 21-918).

3.23. Lietuvos Respublikos vyriausiojo gydytojo higienisto 1994 m. gruodþio 30 d. ásakymas Nr. 2 ¥Dël Lietuvos 
higienos norma HN 50-1994 ¥Visà þmogaus kûnà veikianti vibracija. Didþiausi leidþiami dydþiai ir matavimo reika-
lavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose´ patvirtinimo´.

3.24. S.Stonkus. ¥Sporto terminø þodynas´. Kaunas, 2002.
3.25. Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës direktoriaus 2002 m. lapkri-

èio 11 d. ásakymas Nr. 318 ¥Dël kûno kultûros ir sporto specialisto licencijos ágyjimo tvarkos´ (KKSD informacinis 
biuletenis, 2002 m. lapkrièio 14 d. Nr.2).

3.26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodþio 29 d. ásakymas Nr. 687 ¥Dël saugos duo-
menø lapo reikalavimø ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarkos´ patvirtinimo´ (Þin., 2002, Nr. 26-946).

III. TERMINAI IR JØ APIBRËÞIMAI

4. Šioje higienos normoje pavartoti terminai ir jø apibrëþimai:
4.1. sporto statiniai
Specialûs atskiri arba kompleksiniai statiniai kûno kultûros ir sporto pratyboms, varþyboms. Statiniai yra pagrin-

diniai (stadionai, sporto aikštynai, plaukimo ir irklavimo bazës, sporto rûmai, plaukyklos, manieþai, specializuotos 
sporto salës) ir pagalbiniai (pratybø aikštës, salës, administraciniai pastatai, medicinos punktai, teisëjø, treneriø 
patalpos) [3.24].

4.2. sporto klubas
Speciali patalpa, kurioje renkasi ribotas skaièius vienodo pomëgio þmoniø, norinèiø tobulinti savo meistriškumà 

arba turiningai leisti laisvalaiká [3.24].
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4.3. kûno kultûros ir sporto mëgëjø klubas
Kurià nors sporto šakà (rungtá) pamëgusiø þmoniø grupë, reguliariai lankanti tos sporto šakos pratybas, turëdama tik-

slà stiprinti ir saugoti savo sveikatà, ádomiai leisti laisvalaiká, bendrauti, propaguoti ir diegti sveikà gyvensenà [3.24].
4.4. salë
Tam tikrø matmenø (dydþio) uþdara (dengta) patalpa, turinti reikiamà árangà, inventoriø kûno kultûros pamo-

koms, sporto šakø pratyboms ir varþyboms saugiai rengti. Salës gali bûti universalios (keliø sporto šakø pratyboms 
ir varþyboms) ir specialios (vienos sporto šakos, pvz., gimnastikos, pratyboms) [3.24].

4.5. sporto áranga
Prietaisai, árenginiai ir átaisai, bûtini kûno kultûros, sporto pratyboms ir varþyboms, laisvalaikiui ir þaidimams. 

Sporto áranga yra stacionari (pvz., krepšiai, vartai, gimnastikos sienelës ir t. t.) ir kilnojamoji (treniruokliai, suoleliai, 
barjerai ir t. t.) [3.24].

4.6. sporto inventorius (sporto reikmenys)
Visuma kûno kultûros pamokoms, sporto pratyboms bei varþyboms bûtinø daiktø ir árangos, atitinkanèios sporto 

šakø taisykles, sportinio rengimo tikslus (pvz., dviraèiai, rituliai, štanga su skridiniais ir t.t.) [3.24].
4.7. sporto árankiai
Sporto šakos ir varþybø taisykliø nurodyti daiktai, instrumentai fiziniams pratimams daryti, varþytis; daiktai, su 

kuriais atliekama mankšta, fiziniai pratimai (pvz., raketës, ietis, diskas, kûjis, kartis, kaspinas, lankas, šokdynë, virvutë 
ir t. t.) [3.24].

4.8. paslauga
Paslaugos teikëjo veiklos, skirtos kliento poreikiams tenkinti, rezultatas [3.3].
4.9. saugi paslauga
Bet kokia paslauga, kuri teikiama pagal numatytas sàlygas ir nepaþeidþiant teisës aktuose nustatytø paslaugos 

saugos reikalavimø, jos teikimo metu ar po to nekelia jokios rizikos arba kelia þmoniø gyvybei ir sveikatai ne didesnæ 
rizikà negu ta, kuri teisës aktuose nustatoma kaip leistina.

4.10. paslaugos teikëjas
Fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos teisës aktø nustatyta tvarka áregistravæs savo veiklà ir teikiantis 

paslaugas.
4.11. paslaugos vartotojas (klientas)
Asmuo, kuris sporto statinyje, kur teikiamos kûno kultûros ir sporto paslaugos, naudojasi teikiamomis paslaugo-

mis, áranga, inventoriumi bei árankiais.
4.12. kûno kultûros ir sporto specialistas
Asmuo, atliekantis teoriná arba praktiná mokymà, treniravimo ir organizaciná darbà kûno kultûros ir sporto srityje [3.2].
4.13. kûno kultûros ir sporto specialisto licencija
Dokumentas, suteikiantis teisæ ribotà laikà atlikti teoriná arba praktiná mokymo, treniravimo darbà kûno kultûros 

ir sporto srityje[3.25].
4.14. valymas
Teršalø pašalinimas šluostant, šveièiant, mirkant, plaunant valikliø tirpalais.
4.15. dezinfekcija
Uþkreèiamøjø ligø sukëlëjø pašalinimas iš aplinkos ir jø sunaikinimas, naudojant specialius metodus ir priemones [3.9].

IV. BENDROSIOS NUOSTATOS

5. Sporto statiniai ir patalpos, skirtos kûno kultûrai ir sportui, projektuojami, statomi, rekonstruojami, pripa-
þástami tinkamais naudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanèiais norminiais teisës aktais [3.5, 3.13, 3.14, 
3.15, 3.16].

6. Fiziniai ar juridiniai asmenys, teikiantys kûno kultûros ir sporto paslaugas, teisës aktø nustatyta tvarka turi bûti 
uþsiregistravæ paslaugø registre, turëti šiai veiklai išduotà paþymëjimà ir leidimà-higienos pasà [3.25, 3.8].

7. Patalpose, kur vyksta sportiniai uþsiëmimai, turi bûti viešai pateikta informacija paslaugø vartotojui apie sau-
gø árangos ir inventoriaus bei árankiø naudojimà. Sporto árangos ir inventoriaus techniniai pasai ir eksploatavimo 
instrukcijos lietuviø kalba turi bûti pas atsakingus asmenis.

8. Sporto áranga, inventorius bei árankiai turi bûti techniškai tvarkingi, turëti atitinkamus eksploatavimo ir saugos 
dokumentus ir naudojami tik pagal paskirtá, gamintojo rekomendacijas.

9. Patalpø, árangos ir inventoriaus prieþiûrai, valymui naudojami valikliai ir dezinfekcinës medþiagos turi bûti 
áteisintos, paþenklintos teisës aktø nustatyta tvarka, turëti saugos duomenø lapà lietuviø kalba, saugiai laikomos 
specialioje pritaikytoje patalpoje ir turi bûti naudojamos pagal gamintojo instrukcijas.

10. Naujai árengiami ar rekonstruojami sporto statiniai ir patalpos, skirtos kûno kultûrai ir sportui, turi bûti pri-
taikytos paslaugø vartotojams su fizine negalia ir árengiami pagal teisës aktuose nurodytus reikalavimus [3.6, 3.13].
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V. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI PATALPOMS, SKIRTOMS
KÛNO KULTÛRAI IR SPORTUI, ÁRENGTI

11. Kûno kultûrai ir sportui skirtos patalpos yra: sporto salës, administracinës, buities, pagalbinës ir kitos pa-
talpos.

12. Sporto salëje vienai árangai plotas skiriamas pagal pasà arba toks, kad bûtø uþtikrinti saugos reikalavimai 
sportuojantiems, minimalus plotas vienam sportuojanèiam þmogui 3,5 m2.

13. Sporto salëse turi bûti tik ta áranga bei inventorius, kurie reikalingi uþsiëmimams. Neturi bûti pašaliniø daiktø 
ar sugadintos árangos.

14. Sporto saliø konstrukcijos, tarp jø ir grindys, turi bûti patvarios ir saugios, kad prie jø bûtø galima tvirtinti 
stacionarià ar pernešamà árangà. Sienos turi bûti lygios, be nišø ir išsikišimø. Jeigu yra nišos, jose rekomenduojama 
ámontuoti sportinæ árangà arba radiatorius, kurie uþdengiami taip, kad paviršiai bûtø lygûs su siena.

15. Grindys turi bûti lygios, neslidþios, be plyšiø, nelaidþios vandeniui, lengvai valomos drëgnu bûdu ir atsparios 
cheminiams valikliams bei dezinfekcijos medþiagoms.

16. Sienos ir lubos turi bûti padengtos lygia, patvaria ir drëgmei atsparia medþiaga.
17. Sporto salëse, kur þaidþiama su kamuoliu, langai, šviestuvai apsaugomi specialia áranga.
18. Administraciniø patalpø (direktoriaus, kûno kultûros ir sporto specialistø, gydytojo arba slaugytojo kabinetai 

ir kt.) skaièius priklauso nuo personalo skaièiaus ir projektavimo uþduoties.
19. Buities patalpos: drabuþinës, persirengimo kambariai, dušai, tualetai, poilsio ir personalo kambariai. Šiø pa-

talpø plotai nustatomi pagal projektavimo uþduotis.
19.1. Persirengimo kambariai turi tiesiogiai jungtis su dušø ir tualetø patalpomis. Persirengimo kambariuose 

drabuþiai gali bûti laikomi dvigubose spintelëse arba kabinami atvirai ant kabliukø virš persirengimui skirtø suolø.
19.2. Dušø kabinø skaièius nustatomas skaièiuojant 1 ragelá penkioms persirengimo vietoms. Dušinëse dušø 

rageliai išdëstomi atvirai arba atskiriami pertvaromis be durø.
19.3. Tualetai su praustuvëmis árengiami skaièiuojant: moterims – 1 unitazas ir 1 praustuvë 30 persirengimo vietø; 

vyrams – 1 unitazas, ne maþiau kaip 2 praustuvës 135 persirengimo vietoms ir 1 pisuaras 45 persirengimo vietoms.
19.4. Poilsio patalpa turi bûti skaièiuojama 1,5 m2 vienai vietai, o vietø skaièius priklauso nuo patalpø pralaidumo. 

Poilsio vietas leidþiama árengti vestibiulyje arba apšviestose koridoriaus dalyse.
19.5. Personalo kambarys turi bûti ne maþesnis kaip 9 m2, skaièiuojant 1,5 m2 vienam dirbanèiajam.
20. Pagalbinës patalpos:
20.1. nešiojamo sportinio inventoriaus ir árankiø laikymo patalpa;
20.2. avalynës laikymo, dezinfekcijos ir išdavimo patalpa;
20.3. patalpa, skirta techninës prieþiûros darbams atlikti ir atsarginëms dalims laikyti;
20.4. valymo inventoriaus ir valymo bei dezinfekciniø medþiagø laikymo patalpa.
21. Kitos patalpos: baseinai, pirtys, saunos, soliariumai, masaþo kambariai, rûkymo patalpa, bufetas, kavinë ir 

kt. [3.21, 3.22].
22. Sporto statiniuose turi bûti vandentiekio ir kanalizacijos sistemos, prijungtos prie vidaus arba centralizuotø 

vandentiekio ir kanalizacijos tinklø.
23. Á sporto statiniø buities patalpas turi bûti tiekiamas ir karštas geriamasis vanduo ûkio buities poreikiams.
24. Šalto ir karšto vandens kokybë turi atitikti Lietuvos Respublikos teisës aktø reikalavimus [3.17].
25. Sporto statiniø šildymo ir vëdinimo sistemos turi bûti projektuojamos ir árengiamos pagal norminiø teisës 

aktø reikalavimus [3.12].
26. Patalpø temperatûra: sporto salëse – (15–17) °C, persirengimo kambariuose – (20–21) °C, dušuose – (25–26) 

°C, kitose patalpose – (18–19) °C [3.18].
27. Oro kaita – ne maþiau kaip 80 m3/h vienam þmogui, oro judëjimo greitis – (0,2–0,5) m/s ir oro drëgmë (30–60) %.
28. Naujai árengiamuose ar rekonstruojamuose sporto statiniuose turi bûti tiekiamoji ir ištraukiamoji vëdinimo 

sistemos, gali bûti ir oro kondicionavimas. Jeigu sporto salës árengiamos individualiuose ar daugiabuèiuose gyvena-
muosiuose namuose, turi bûti suprojektuotos ir árengtos atskiros vëdinimo sistemos. Á patalpas turi bûti tiekiamas 
ne maþesnis kaip 80 m3/val. švieþio oro kiekis 1 asmeniui pagal projekte numatytà maksimalø galimà lankytojø ir 
darbuotojø skaièiø.

29. Sporto statiniai turi turëti reikiamà natûralø ir dirbtiná apšvietimà [3.19]. Salëse gali bûti projektuojamas 
šoninis vienpusis, dvipusis, viršutinis natûralus apšvietimas arba salës gali bûti apšvieèiamos dirbtine šviesa. Buities 
patalpose gali bûti tik dirbtinis apšvietimas. Patalpø minimalus horizontalus apšviestumas grindø lygyje turi bûti ne 
maþesnis kaip 150 lx.

30. Sporto statiniuose ir daugiabuèiuose namuose árengtose sporto salëse triukšmas ir vibracija neturi viršyti 
Lietuvos Respublikos teisës aktais nustatytø reikalavimø [3.20, 3.23].
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31. Sporto salëse turi bûti pirmosios pagalbos rinkinys gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas, jo sudëtis ir 
apimtis turi atitikti Lietuvos Respublikos aktø nustatytà tvarkà [3.11].

VI. PATALPØ, SPORTO ÁRANGOS IR INVENTORIAUS PRIEÞIÛRA

32. Sporto salës turi bûti valomos ne reèiau kaip du kartus per dienà naudojant valymo priemones ir po kiekvieno 
uþsiëmimo papildomai vëdinamos.

33. Persirengimo kambariai, dušai, tualetai turi bûti švarûs visà laikà ir valomi drëgnu bûdu naudojant Lietuvoje 
leidþiamus valiklius su dezinfekcijos medþiagomis.

34. Sporto áranga, inventorius ir árankiai turi atitikti vartotojø amþiø, ûgá, svorá bei darbo saugos reikalavimus.
35. Sporto áranga, inventorius ir árankiai turi bûti reguliariai techniškai priþiûrimi ir prieš kiekvienà uþsiëmimà 

profilaktiškai patikrinami.
36. Sporto áranga, inventorius ir árankiai turi bûti valomi po kiekvieno uþsiëmimo ir darbo dienos pabaigoje, 

naudojant valiklius su dezinfekcijos priemonëmis.
37. Drabuþiai kiekvienam klientui, jeigu jie yra paslaugø teikëjø, turi bûti švarûs ir pateikiami vartotojui ápa-

kuoti.
38. Avalynë, jeigu ji yra paslaugø teikëjø, turi bûti švari, sausa, po kiekvieno panaudojimo dezinfekuota ir ápa-

kuota.
39. Patalpose turi bûti atliekama kenkëjø kontrolë ir prireikus privalomasis profilaktinis aplinkos kenksmingumo 

pašalinimas [3.9].

VII. REIKALAVIMAI PASLAUGØ TEIKËJAMS

40. Sporto statiniø savininkai ir administracija privalo uþtikrinti tinkamà techninæ sporto statiniø, sporto árangos, 
inventoriaus ir árankiø bûklæ pagal Lietuvos Respublikos teisës aktø numatytus reikalavimus ir ástatymø nustatyta 
tvarka atsako uþ vartotojui padarytà þalà [3.2, 3.3].

41. Kûno kultûros ir sporto paslaugas teikiantys asmenys turi turëti specialøjá kûno kultûros ir sporto išsilavinimà 
arba atitinkamà licencijà (leidimà). Licencijø išdavimo tvarkà nustato ir jas išduoda Kûno kultûros ir sporto depar-
tamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës [3.25].

42. Darbuotojai privalo turëti privalomojo higienos mokymo ir privalomojo pirmosios medicinos pagalbos mokymo 
þiniø atestavimo paþymëjimus [3.10].

43. Darbuotojai gali dirbti tik pasitikrinæ sveikatà Lietuvos Respublikos teisës aktø nustatyta tvarka [3.7].
44. Darbuotojai turi gerai þinoti sporto árangos ir inventoriaus naudojimo instrukcijas, prieþiûros ir darbo saugos 

taisykles, išmanyti teikiamø paslaugø ypatumus ir jø neigiamà poveiká bei þinoti árangos, inventoriaus ir árankiø 
valymo, dezinfekcijos reikalavimus.

46. Darbuotojai, dirbantys su valymo, plovimo, dezinfekcijos priemonëmis, turi laikytis gamintojo ar tiekëjo saugos 
duomenø lapuose nurodytø saugos sveikatai reikalavimø [3.26].

47. Darbuotojai privalo stebëti kliento uþsiëmimus ir uþtikrinti jo saugumà.
48. Darbuotojai, teikdami paslaugas, privalo dëvëti švarius, lengvai skalbiamus darbo drabuþius, avëti darbo 

avalynæ.
49. Darbuotojams negalima darbo vietoje laikyti asmeniniø daiktø.
50. Darbuotojams negalima valgyti ir rûkyti darbo vietoje.
51. Sporto statiniø patalpose draudþiama laikyti, prekiauti ir naudoti steroidinius ir kitus medikamentinius pre-

paratus-stimuliatorius.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
Á S A K Y M A S

DËL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 109:2005 „BASEINAI. ÁRENGIMO IR 
PRIEÞIÛROS SAUGOS SVEIKATAI REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

2005 m. liepos 12 d. Nr. V-572
Vilnius

Siekdamas uþtikrinti baseinø paslaugø saugà:
1. T v i r t i n u  Lietuvos higienos normà HN 109:2005 ¥Baseinai. Árengimo ir prieþiûros saugos sveikatai reika-

lavimai´ (pridedama).
2. P r i p a þ á s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 17 d. ásaky-

mà Nr. 390 ¥Dël Lietuvos higienos normos HN 109:2001 ¥Baseinai. Árengimas, prieþiûra ir kontrolë´ patvirtinimo´ 
(Þin., 2001, Nr. 64-2376).

3. P a v e d u  ásakymo vykdymo kontrolæ ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritá.

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ÞILVINAS PADAIGA

     

         PATVIRTINTA
         Lietuvos Respublikos
         sveikatos apsaugos ministro
         2005 m. liepos 12 d. ásakymu Nr. V-572

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 109:2005
,,BASEINAI. ÁRENGIMO IR PRIEÞIÛROS SAUGOS SVEIKATAI REIKALAVIMAI“ 

I. TAIKYMO SRITIS

1. Ši higienos norma nustato pagrindinius baseinø árengimo, prieþiûros ir kontrolës reikalavimus, taip pat kokybës 
reikalavimus vandeniui, naudojamam visø tipø baseinuose, išskyrus asmeninio naudojimo.

2. Ši higienos norma privaloma visiems juridiniams ar fiziniams asmenims, projektuojantiems, árengiantiems, 
rekonstruojantiems, eksploatuojantiems baseinus, baseinø ir pagalbines patalpas bei vykdantiems valstybinæ prie-
þiûrà ir kontrolæ.

3. Juridinis ar fizinis asmuo, prieš pradëdamas teikti baseinø paslaugas, turi gauti Sveikatos apsaugos ministerijos 
ágaliotos institucijos išduodamà leidimà-higienos pasà [5.13].

4. Šios higienos normos tikslas yra uþtikrinti baseinø vandens kokybæ, atitinkanèià higienos normø reikalavimus, 
apsaugoti paslaugos vartotojus nuo neigiamo poveikio sveikatai, sumaþinti pašaliná dezinfekcijos medþiagø poveiká 
sveikatai. 

II. NUORODOS

5. Teisës aktai, á kuriuos pateiktos nuorodos šioje higienos normoje:
5.1. Lietuvos Respublikos statybos istatymas (Þin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
5.2. Lietuvos Respublikos vartotojø teisiø gynimo ástatymas (Þin.,  1994, Nr. 94-1833; 2000, Nr. 85-2581);
5.3. Lietuvos Respublikos produktø saugos ástatymas (Þin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324);
5.4. Lietuvos Respublikos þmoniø uþkreèiamøjø ligø profilaktikos ir kontrolës ástatymas (Þin., 1996, Nr. 104-2363; 

2001, Nr. 112-4069);
5.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybës 1999 m. geguþës 7 d. nutarimas Nr. 544 ¥Dël darbø ir veiklos srièiø, kuriose 

leidþiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vëliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga uþ-
kreèiamosiomis ligomis, sàrašo ir šiø darbuotojø sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo´ (Þin., 1999, Nr. 41-1294; 
2002, Nr. 73-3127);
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5.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. geguþës 14 d. ásakymas Nr. 242 ¥Dël statybos techninio regla-
mento STR 1.11.01:2002 ¥Statiniø pripaþinimo tinkamais naudoti tvarka´ patvirtinimo´ (Þin., 2002, Nr. 60-2475);

5.7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 18 d. ásakymas Nr. 19 ¥Dël STR 2.09.02:1998 ¥Šildy-
mas, vëdinimas ir oro kondicionavimas¡ patvirtinimo ir 1998 08 31 ásakymo Nr. 162 dalinio pakeitimo´ (Þin., 1999, 
Nr. 13-333);

5.8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodþio 21 d. ásakymas Nr. 410 ¥Dël reglamento STR 
2.01.01(1):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas´ patvirtinimo´ (Þin., 1999, 
Nr. 112-3260);

5.9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodþio 27 d. ásakymas Nr. 420 ¥Dël reglamento STR 
2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga´ patvirtinimo´ (Þin., 2000, Nr. 
8-215);

5.10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodþio 27 d. ásakymas Nr. 421 ¥Dël reglamento STR 
2.01.01(4):1999 ¥Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga´ ir STR 2.01.01 (5):1999 ¥Esminiai statinio rei-
kalavimai. Apsauga nuo triukšmo´ patvirtinimo´ (Þin., 2000, Nr. 8-216);

5.11. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2001 m. spalio 5 d. ásakymas Nr. 495 ¥Dël aplinkosaugos 
reikalavimø nuotekoms tvarkyti patvirtinimo´ (Þin., 2001, Nr. 87-3054);

5.12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. ásakymas Nr. 390 ¥Dël statybos techninio 
reglamento STR 2.07.01:2003 ¥Vandentiekio ir nuotekø šalintuvas. Pastato inþinerinës sistemos. Lauko inþineriniai 
tinklai´ patvirtinimo´ (Þin., 2003, Nr. 83-3804);

5.13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birþelio 10 d. ásakymas Nr. 285 ¥Dël Ûkinës 
komercinës veiklos, kuria versdamiesi ámonës ir asmenys privalo turëti leidimà-higienos pasà, sàrašo bei leidimo-
higienos paso išdavimo tvarkos´ (Þin., 1999, Nr. 54-1746); 

5.14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 8 d. ásakymas Nr. 358 ¥Dël Biocidø auto-
rizacijos ir registracijos nuostatø patvirtinimo´ (Þin., 2002, Nr. 79–3361);

5.15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjûèio 14 d. ásakymas Nr. 421 ¥Dël Biocidø 
autorizacijos ir registracijos taisykliø patvirtinimo´ (Þin., 2002, Nr. 87-3760);

5.16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. ásakymas Nr. V-51 ,,Dël Asmenø, 
kurie privalo ágyti þiniø sveikatos klausimais profesijø sàrašo ir asmenø, kurie dël savo darbo ar kitos veiklos pobû-
dþio privalo ágyti pirmosios medicinos pagalbos teikimo þiniø ir ágûdþiø, profesijø ir veiklos srièiø sàrašo bei mokymo 
tvarkos tvirtinimo´ (Þin., 2003, Nr. 18-795);

5.17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsëjo 3 d. ásakymas Nr. V-520 ,,Dël Lietuvos 
higienos normos HN 33-1:2003 ,,Akustinis triukšmas. Leidþiami lygiai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje. Matavimo 
metodikos bendrieji reikalavimai´ patvirtinimo´ (Þin., 2003, Nr. 87-3957);

5.18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkrièio 30 d. ásakymas Nr. 621 ,,Dël Lietuvos 
higienos normos HN 48:2001 ¥Þmogaus vartojamo þalio vandens kokybës higieniniai reikalavimai´ patvirtinimo´ 
(Þin., 2001, Nr. 104-3719);

5.19. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. ásakymas Nr. V-455 ¥Dël Lietuvos higienos 
normos HN 24:2003 ¥Geriamojo vandens saugos ir kokybës reikalavimai´ patvirtinimo´ (Þin., 2003, Nr. 79-3606);

5.20. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birþelio 29 d. ásakymas Nr. V-479 ¥Dël Lietuvos 
higienos normos HN 42:2004 ¥Gyvenamøjø ir viešojo naudojimo pastatø mikroklimatas´ patvirtinimo´ (Þin., 2004, 
Nr. 105-3911);

5.21. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodþio 24 d. ásakymas Nr. V-770 ,,Dël Lietu-
vos higienos normos HN 69:2003 ,,Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminë aplinka darbo patalpose. Parametrø 
norminës vertës ir matavimo reikalavimai´ patvirtinimo´ (Þin., 2004, Nr. 45-1485);

5.22. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodþio 9 d. ásakymas Nr. V-895 ,,Dël Lietuvos 
higienos normos HN 105:2004 ,,Polimeriniai statybos produktai ir baldinës medþiagos´ patvirtinimo´ (Þin., 2004, 
Nr. 182-6745);

5.23. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. geguþës 24 d. ásakymas Nr. 277 ¥Dël Lietuvos 
higienos normos HN 98:2000 ¥Natûralus ir dirbtinis darbo vietø apšvietimas. Apšvietos ribinës vertës ir bendrieji 
matavimo reikalavimai´ (Þin., 2000, Nr. 44-1278);

5.24. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. geguþës 3 d. ásakymas Nr. V-311 ,,Dël Lietuvos 
higienos normos HN 122:2004 ,,Rûkymui skirtø patalpø (vietø) ámonëse, ástaigose ir organizacijose, taip pat restora-
nø, kaviniø, barø ir kitø þmonëms aptarnauti skirtø patalpø, kuriose neuþdrausta rûkyti, patalpø (vietø) rûkantiems 
asmenims árengimo ir eksploatavimo reikalavimai´ patvirtinimo´ (Þin., 2004, Nr. 77-2695);

5.25. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodþio 12 d. ásakymas Nr. V-737 ,,Dël Lietuvos 
higienos normos HN 123:2003 ,,Patalpø ir árangos, skirtø kûno kultûrai ir sportui, higienos reikalavimai´ patvirti-
nimo´ (Þin., 2003, Nr. 119-5456);
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5.26. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birþelio 18 d. ásakymas Nr. 288 ¥Dël Privalomo 
profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) tvarkos patvirtinimo´ 
(Þin., 2002, Nr. 63-2551);

5.27. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m liepos 11 d. ásakymas Nr. V-450 ¥Dël sveikatos 
prieþiûros ir farmacijos specialistø kompetencijos teikiant pirmà medicinos pagalbà, pirmosios medicinos pagalbos 
vaistinëliø ir pirmosios pagalbos rinkiniø´ (Þin., 2003, Nr. 79-3605);

5.28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodþio 21 d. ásakymas Nr. 624 ¥Dël vandens taršos pa-
vojingomis medþiagomis maþinimo taisykliø patvirtinimo´ (Þin., 2002, Nr. 14-523);

5.29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodþio 21 d. ásakymas Nr. 623 ¥Dël vandens taršos pri-
oritetinëmis pavojingomis medþiagomis maþinimo taisykliø patvirtinimo´ (Þin., 2002, Nr. 14-522).

III. SÀVOKOS IR JØ APIBRËÞIMAI

6. Šioje higienos normoje pavartotos sàvokos ir jø apibrëþimai:
6.1. rodiklis – tam tikroje terpëje nustatomas komponentas;
6.2. bandinys – iš ëminio paruošta analizuojamoji medþiaga, iš kurios bus imamas mëginys;
6.3. baseinas – tam tikros talpos vandens árenginys, skirtas plaukiojimui, vandens procedûroms atlikti higienos, 

profilaktikos, gydymo, reabilitacijos tikslais;
6.4. filtracija – skendinèiøjø medþiagø (destabilizuotø koloidø, nusëdusio aliuminio fosfato ar geleþies fosfato) 

ir susikaupusiø mikroorganizmø šalinimas iš vandens, leidþiant já per aktyviosios medþiagos sluoksná arba tam tikro 
tankumo tinklelá;

6.5. koaguliacija – koloidiniø daleliø sukibimas á stambesnius junginius;
6.6. maþas baseinas – baseinas, kuriame telpa iki 10 m3 vandens;
6.7. recirkuliacija – nuolatinis tam tikro valyto vandens kiekio gràþinimas á technologiná procesà;
6.8. terapinis baseinas – baseinas, naudojamas sveikatos prieþiûros ástaigose gydymo ir reabilitacijos tikslais;
6.9. vandens balanso rezervuaras – árenginys vandens apytakos balansui baseine sureguliuoti;
6.10. liekamasis aktyvus chloras – aktyviojo chloro likutis, patvirtinantis tinkamà vandens dezinfekcijos kokybæ. 

Aktyvusis chloras – chloras, hipochlorito rûgštis, hipochlorito jonai, chloraminai, kurie sunaikina bakterijas ir dum-
blius vandenyje.

IV. BENDROSIOS NUOSTATOS

7. Baseinai pagal paskirtá gali bûti: sporto, plaukimo ir maudymosi su èiuoþimo kalneliais, vaikø, karšto vandens, 
sûkuriniai (sûkurinës vonios), terapiniai, vësinamieji.

8. Á baseinà patenkantis gëlas vanduo turi atitikti geriamojo vandens kokybës reikalavimus (išskyrus chloro kieká) 
[5.19].

9. Baseinø vanduo turi bûti atitinkamai paruoštas: koaguliuojamas, filtruojamas, dezinfekuojamas. 
10. Baseinø árengimui ir prieþiûrai naudojami nustatyta tvarka registruoti baseinø prieþiûros produktai [5.14, 

5.15]. 
11. Vandens cirkuliacija baseine turi uþtikrinti visø medþiagø, naudojamø baseinø vandens prieþiûrai, tolygø pa-

skirstymà. 
12. Baseinø paslaugas teikiantis juridinis ar fizinis asmuo privalo turëti visus reikalingus cheminiø produktø, 

naudojamø baseinui, jo vandeniui bei patalpoms valyti ir dezinfekuoti dokumentus (pvz.: produktø saugos duomenø 
lapus, cheminës sudëties dokumentus, naudojimo instrukcijas ir kt.). 

13. Vandens kokybës rodikliai (temperatûra, pH, liekamojo aktyvaus chloro arba kitos vandens dezinfekcijai 
naudojamos medþiagos liekamasis kiekis) turi bûti pateikiami viešai [5.2, 5.3].

14. Baseinø vandens nukenksminimui leidþiama naudoti: ultravioletinius spindulius, ozonà, chlorà ir jo junginius 
bei bromà ir jo junginius.

V. PAGRINDINIAI BASEINØ, BASEINØ IR PAGALBINIØ PATALPØ ÁRENGIMO REIKALAVIMAI

15. Projektuojant, árengiant ir rekonstruojant baseinus, baseinø ir pagalbines patalpas turi bûti laikomasi ástatymø 
ir kitø teisës aktø reikalavimø [5.1, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.17, 5.24, 5.25].

16. Teikiant baseinø paslaugas turi bûti árengtos šios patalpos: 
16.1. baseinø patalpos;
16.2. pagalbinës patalpos: administracinës, buities (drabuþinës, persirengimo kambariai, dušinës, tualetai, personalo 

kambarys ir patalpa valymo inventoriui); techninës (vandens balanso rezervuarai, dezinfekcijos ir ozonatoriaus, filtravimo 
árenginiø, dozatoriaus patalpos, patalpos techninës prieþiûros darbams atlikti ir atsarginëms árangos dalims laikyti). 
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17. Baseinø patalpos turi bûti išdëstytos taip, kad lankytojas iš pradþiø patektø á drabuþinæ, po to á persirengimo 
patalpà, dušà, baseinà, gráþdamas iš jo – á dušà, persirengimo patalpà, drabuþinæ.

18. Prie áëjimo á baseino patalpà turi bûti iškabintos baseinø vidaus tvarkos taisyklës, kuriose pateikiama visa 
bûtina informacija vartotojui [5.2, 5.4].

19. Reikalavimai baseinø vandens paviršiaus plotui, vandens temperatûrai ir vandens apykaitai pateikiami 1 
lentelëje.

1 lentelë. Reikalavimai baseinø vandens paviršiaus plotui, vandens temperatûrai ir vandens apykaitai

Baseinai pagal paskirtá Vandens pa-
viršiaus plotas 
(m2)

Vandens tem-
peratûra (t°C)

Skaièiuojamsis
vandens 
paviršiaus
plotas 1 asmeniui 
ne maþiau (m2)

Visiško 
vandens
pasikeitimo 
trukmë 
(val.) ne 
daugiau

Baseino gylis 
(m) 

               1               2             3               4               5             6

Sporto iki 1000 8,0 8,0 Skaièiuojamas 
24–28 projektuojant

nuo 1000 10,0

Plaukimo ir maudymosi iki 400 26–29 5,0 Skaièiuojamas 
su èiuoþimo kalneliais 6,0 projektuojant

nuo 400 8,0

        Vaikø: 
- braidymo – 29–30 2,0–3,0 0,5 0,35–0,4
- iki 7 metø iki 60 30–32 3,0 0,5 0,6–0,8
- vyresniø nei 7 metø iki 100 29–30 4,0 2,0 0,7–1,3

Vësinamieji iki 10 iki 12 2,0 2,0 1,1–1,35

Sûkurinës vonios – 38–42 0,4 2,0 iki 1,0
(tûris nuo 1,6 m3)

20. Grindø danga baseino patalpoje, persirengimo patalpose, dušinëse ir inventoriaus paviršiai turi bûti atsparûs 
cheminiø reagentø poveikiui, lengvai valomi ir dezinfekuojami. Grindys aplink baseinà turi bûti árengiamos viename 
lygyje su baseinu ir gali bûti šildomos.

21. Baseino patalpos sienos turi bûti nelaidþios drëgmei, atsparios pelësiniams ir kitiems grybams. Baseino pa-
talpos ir dušiniø grindø danga turi bûti neslidi.

22. Baseino sienos turi bûti nelaidþios vandeniui, atsparios plovimui, naudojamiems cheminiams reagentams, 
valymo, plovimo, dezinfekcijos medþiagoms. Baseino sienø paviršius ir dugnas turi bûti šviesiø spalvø ir lygûs, dugnas 
– neslidus. Galinës baseino sienos (nuo kuriø atsispiria plaukikai) turi bûti vertikalios, neslidþios. 

23. Vandens balanso rezervuarai turi bûti uþdengti, juose turi bûti árengta nuo išsiliejimo per kraštus apsauganti 
sistema. Turi bûti galimybë išleisti visà vandená, išvalyti ir dezinfekuoti rezervuarà. 

24. Filtravimo árenginiø patalpos turi bûti suprojektuotos taip, kad atitiktø pasirinktà filtrø konstrukcijà. Papil-
domai turi bûti numatomas plotas árenginiø prieþiûrai. 

25. Chemikalø dozavimo ir filtravimo áranga gali bûti vienoje patalpoje. Turi bûti numatoma pakankamai vietos 
dozatoriø árengimui ir filtracijos medþiagoms laikyti.

26. Medþiagos, kuriomis išklotas baseinas, kalneliai, pramogø átaisai, siûliø uþpildai, sandarikliai, kurios lieèiasi 
su vandeniu, negali turëti átakos vandens kokybei [5.22].

27. Visuose baseinuose turi bûti atskira persipylimo visu perimetru filtravimo sistema ir reagentø dozavimo 
sistema.

28. Pertekliniam baseinø vandens pašalinimui turi bûti árengti vandens išsiliejimo per kraštus latakai ar angos.
29. Persirengimo kambariuose turi bûti árengti plaukø dþiovintuvai (1 dþiovintuvas 15 vyrø; 1 dþiovintuvas 5 

moterims).
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30. Pagalbinëse patalpose turi bûti árengtas atitinkamas sanitariniø árenginiø kiekis (2 lentelë).

2 lentelë. Sanitariniø árenginiø kiekis pagalbinëse patalpose

Patalpø pavadinimas Sanitariniø árenginiø skaièius
1. Dušinës 1 dušas 5 lankytojams
2. Tualetai (baseinø lankytojams) 1 unitazas, 2 pisuarai, 3 praustuvës 40 vyrø

2 unitazai, 3 praustuvës 15 moterø
3. Tualetai (personalui) 1 unitazas ir 1 pisuaras 50 vyrø

1 unitazas 30 moterø

 

VI. VANDENTIEKIS IR NUOTEKØ ŠALINTUVAS

31. Vandentiekio ir nuotekø šalintuvo árengimas turi atitikti statybos reglamentø ir higienos reikalavimus 
[5.12]. 

32. Baseinuose ir ûkio-buities reikmëms turi bûti naudojamas komunalinio vandentiekio arba vietiniø vandens 
šaltiniø vanduo, kurio kokybë atitinka teisës aktø reikalavimus [5.18, 5.19].

33. Nuotekos, susidariusios eksploatuojant baseinà, bei ûkio-buities nuotekos turi bûti išleidþiamos á nuotakynà arba 
paviršinio vandens telkinius, laikantis nustatytø aplinkosaugos reikalavimø nuotekoms tvarkyti [5.11, 5.28, 5.29].

34. Á baseinø buities patalpas turi bûti tiekiamas šaltas ir karštas vanduo [5.19]. 
35. Baseinuose gali bûti árengtos keliø tipø vandens apykaitos sistemos: recirkuliacinio, pritekamojo ir su periodine 

vandens kaita. Vandens apykaitos sistema parenkama atlikus techninius ir ekonominius skaièiavimus.
36. Vandens paruošimo árenginiai turi bûti árengti kiekvienam baseinui.
37. Kontroliniai èiaupai turi bûti árengti ávade, uþ filtrø ir uþ dezinfekavimo árenginiø. 
38. Vanduo išleidþiamas per baseino dugne giliojoje ir negiliojoje dalyse esanèias angas. Angos turi bûti uþdengtos 

grotelëmis.
39. Cirkuliaciniame vamzdyne, á kurá patenka vanduo iš giliosios baseino dalies, turi bûti atšaka su uþtvara van-

deniui iš baseino išleisti.
40. Dušiniø, tualetø, baseino patalpø grindyse turi bûti árengti vandens nutekëjimo trapai.
41. Nuotekø šalintuvas turi bûti árengtas taip, kad nuotekos nuo grindø aplink baseinà, baseino plovimo vanduo, 

nuosëdos, filtrø išplovimo vanduo atgaline srove nepatektø á baseinà.
42. Baseino vanduo turi bûti papildomas nuolat arba kartà per dienà ir visiškai pakeièiamas pagal 1 lentelëje 

nurodytus laiko tarpus.

VII. ŠILDYMAS IR VËDINIMAS

43. Šildymo ir vëdinimo sistemos projektuojamos teisës aktø nustatyta tvarka [5.7].
44. Baseinø patalpø mikroklimatas turi atitikti higienos normø reikalavimus [5.20, 5.21].

VIII. APŠVIETIMAS

45. Baseinø patalpø apšvietimas turi atitikti teisës akto reikalavimus [5.23].
46. Buities ir techninëse patalpose gali nebûti natûralaus apšvietimo.
47. Rekomenduojama baseinø patalpø natûrali apšvieta – natûralaus apšvietimo koeficientas (NAK) 0,5 arba 

patalpos langø ploto santykis su grindø plotu 1:6.
48. Esant povandeniniam baseinø apšvietimui, suminis šviesos srautas á vandená nustatomas taip: atvirø baseinø 

– padauginus baseino vandens paviršiaus plotà (m2) iš 200 lx, o dengtø baseinø – padauginus baseino vandens pa-
viršiaus plotà (m2) iš 300 lx.

49. Baseine turi bûti árengtas ne maþesnis kaip 5 lx avarinis apšvietimas.
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IX. BASEINØ VANDENS PARUOŠIMAS, PATALPØ IR ÁRANGOS PRIEÞIÛRA

50. Baseinø vandens paruošimas – tai koaguliacija, filtracija, pH vertës sureguliavimas, dezinfekcija. 
51. Baseinø vandens filtravimui ir dezinfekcijai turi bûti naudojama tik sertifikuota baseinams skirta áranga ir 

medþiagos.
52. pH vertës sureguliavimas
52.1. pH vertës sureguliavimo reagentai yra: natrio karbonatas, natrio hidroksidas, anglies dioksidas, sieros rûgštis, 

druskos rûgštis, natrio bisulfitas.
52.2. Jei koaguliacijai naudojamos aliuminio druskos, vandens pH turi bûti 6,5–7,2.
52.3. Jei koaguliacijai naudojamos geleþies druskos, gëlo vandens baseinø pH turi bûti 6,5–7,5, o jûros vandens 

baseinuose – 7,8.
52.4. pH vertë turi bûti matuojama specialiu árenginiu. pH vertë gali svyruoti ± 0,1 nustatytos normos atþvilgiu.
53. Koaguliacija
53.1. Sureguliavus vandens pH vertes, nuolat ir vienodai ámaišoma koagulianto.
53.2. Vandens koaguliacijai naudojami šie koaguliantai: aliuminio sulfatas, aliuminio chlorido heksahidratas, 

natrio aliuminatas, aliuminio chlorido hidroksidas arba aliuminio chlorido hidroksido sulfatas, trivalentës geleþies 
chlorido heksahidratas, trivalentës geleþies chlorido sulfatas, trivalentës geleþies sulfatas.

54. Filtracija
54.1. Vanduo yra filtruojamas norint pašalinti destabilizuotus koloidus, nusëdusá aliuminio fosfatà ar geleþies 

fosfatà ir susikaupusius mikroorganizmus. Filtrø sulaikytos medþiagos turi bûti pašalinamos atgaliniu plovimu.
54.2. Filtrai turi veikti visà parà.
54.3. Filtravimo periodiškumas:
54.3.1. plaukiojimo baseinø – 1 kartà per 4 val.;
54.3.2. vaikø baseinø – 1 kartà per 2–3 val.;
54.3.3. sûkuriniø baseinø – 1 kartà per 10–30 min.
54.4. Kiekvienas filtras turi turëti autonominá siurblá.
55. Dezinfekcija
55.1. Veikiant baseino vandens paruošimo árenginiui, netgi tuomet, kai baseinø paslaugos neteikiamos, vanduo 

turi bûti dezinfekuojamas. 
55.2. Visø tipø baseinø, išskyrus maþøjø be recirkuliacinës sistemos, vandenyje turi bûti palaikoma liekamojo akty-

vaus chloro koncentracija nuo 0,5 iki 2,0 mg/l (lauko baseinø – iki 3,0 mg/l), baseinø vandenyje, skirtame vaikams iki 
7 metø amþiaus, liekamojo aktyvaus chloro koncentracija turi bûti palaikoma nuo 0,3 iki 1,0 mg/l. Liekamasis chloro 
kiekis nustatomas laikantis Lietuvos standarto LST EN ISO 7393-1:2000 ¥Vandens kokybë. Laisvojo ir bendrojo 
chloro kiekiø nustatymas. 1 dalis. Titrimetrinis metodas, vartojant N,N-dietil-1,4-fenilendiaminà´ reikalavimø.

55.3. Maþøjø baseinø be recirkuliacinës sistemos vanduo nedezinfekuojamas, o po kiekvieno panaudojimo turi 
bûti išleidþiamas, baseinas išvalomas, dezinfekuojamas ir pripildomas vandens. 

55.4. Kiekviename baseine turi bûti árengtas automatinis laisvojo chloro, pH dydþio nustatymo árenginys, árengta 
automatinë dozavimo áranga, išskyrus maþuosius baseinus be recirkuliacinës sistemos.

55.5. Baseinuose turi bûti dezinfekcijos preparatø atsarga. 
56. Valymas
56.1. Baseinø dugnas turi bûti valomas siurbimo prietaisais ir šepeèiais ne reèiau kaip du kartus per savaitæ, o 

sienos – ne reèiau kaip kartà per dvi savaites. Vienà kartà per metus (maþøjø baseinø – 1 kartà per ketvirtá) turi bûti 
išleidþiamas visos sistemos vanduo, išvalomi ir išdezinfekuojami baseino dugnas ir sienos. Valymui naudojama aukšto 
slëgio áranga. Po valymo ir dezinfekcijos bûtina nuplauti paviršius švariu vandeniu. 

56.2. Vandens išsiliejimo latakai valomi ne reèiau kaip kartà per savaitæ. Latakø grotelës nuimamos, atraminiai 
paviršiai išvalomi ir išdezinfekuojami. Išvalyti ir išdezinfekuoti latakai, grotelës ir išleidimo kanalai išplaunami ir tik 
po to vël ájungiama recirkuliacijos sistema.

56.3. Vandens balanso rezervuarø vanduo ne reèiau kaip kartà per šešis mënesius, o maþøjø baseinø – kas tris 
mënesius turi bûti išleistas, rezervuarai išvalyti, išdezinfekuoti ir išplauti.

56.4. Filtrai turi bûti plaunami atgaline srove pagal filtrø gamintojo pateiktà instrukcijà. Plovimo data uþrašoma 
specialiame þurnale.

56.5. Persirengimo kambariai, dušinës, tualetai turi bûti valomi valikliais su dezinfekuojanèiais ar antimikrobiniais 
priedais ne reèiau kaip du kartus per dienà.

57. Visa áranga turi bûti reguliariai techniškai priþiûrima ir profilaktiškai tikrinama. Bûtina laikytis árenginiø 
naudojimo instrukcijø. Visi prieþiûros, profilaktiniø patikrinimø, valymo darbai turi bûti registruojami þurnale. 

58. Baseino darbuotojai turi vykdyti baseinø eksploatacijos taisykles ir pildyti vandens tyrimø registracijos þurnalà. 
59. Ámonë nutraukdama ir atnaujindama baseino eksploatacijà privalo vykdyti baseino eksploatacijos taisyklëse 

numatytus reikalavimus.
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X. BASEINØ VANDENS KOKYBËS IR KONTROLËS REIKALAVIMAI 

60. Baseino papildymui naudojamas vanduo turi atitikti bendrus higienos normø reikalavimus, taikomus vandens 
kokybei [5.18, 5.19].

61. Jûros vanduo, sûrus vanduo, mineraliniø šaltiniø vanduo neturi kenkti þmoniø sveikatai ir turi atitikti šios 
higienos normos priedo reikalavimus. 

62. Vanduo tyrimams imamas iš ávado ir baseino iš 20 cm gylio, apie 50 cm nuo baseino krašto. Bandiniai turi bûti 
imami laikantis bandiniø ëmimo reikalavimø, nustatytø Lietuvos standarte LST EN 25667-2:2001 ,,Vandens kokybë. 
Mëginiø ëmimas. 2-oji dalis. Nurodymai, kaip imti mëginius´.

63. Asmenys, eksploatuojantys baseinus, turi vykdyti baseinø vandens kokybës tyrimus: baseinø vandens mikro-
biologiniai bei parazitologiniai tyrimai atliekami ir amoniako kiekis nustatomas uþdaruose baseinuose ne reèiau 
kaip kartà per mënesá, atviruose baseinuose – ne reèiau kaip tris kartus per metus, o vasarà – du kartus per mënesá; 
chloroformo kiekis nustatomas kas ketvirtá. Baseinø vandens cheminiai tyrimai atliekami vienà kartà per pusmetá.

64. Automatinës dozavimo árangos darbà stebi ir prietaisø kalibravimà atlieka administracijos paskirtas asmuo.
65. Automatiniai laisvojo chloro ir pH dydþio nustatymo árenginiai tikrinami ne reèiau kaip du kartus per dienà, 

atliekant kontrolinius matavimus. 
66. Nustaèius baseino vandens uþterštumà, viršijantá šios higienos normos priede nurodytus dydþius, baseino eks-

ploatacija nutraukiama, vanduo išleidþiamas, baseinas valomas, dezinfekuojamas ir pripildomas vandens, atliekami 
vandens mikrobiologiniai ir parazitologiniai tyrimai.

XI. REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS

67. Baseino darbuotojai privalo tikrintis sveikatà teisës aktø nustatyta tvarka [5.5].
68. Baseino darbuotojai privalo išklausyti privalomuosius higienos ir pirmosios medicinos pagalbos teikimo mo-

kymo kursus [5.16].
69. Darbo metu darbuotojai turi vilkëti darbo drabuþius.
70. Baseino patalpose gerai matomoje vietoje turi bûti pirmosios pagalbos rinkinys. Jo sudëtis ir apimtis turi ati-

tikti teisës akto reikalavimus [5.27].
71. Naudojant chemines medþiagas, bûtina laikytis darbø saugos ir higienos reikalavimø.
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      Lietuvos higienos normos HN 109:2005 
      „Baseinai. Árengimo ir prieþiūros saugos sveikatai reikalavimai´
      priedas 

BASEINØ VANDENS KOKYBËS RODIKLIAI 

Rodiklio
pavadinimas

Matavimo 
vienetai

Ribinë rodiklio vertë

1 2 3
I. PAGRINDINIAI MIKROBIOLOGINIAI RODIKLIAI

1. Koliforminiø bakterijø bendras skaièius 100 ml iki 10
2. Þarninës lazdelës (Escherichia coli) 

100 ml
neturi bûti, nustatant filtravimo metodu;
maþiau kaip 1, nustatant titrimetrijos metodu

3. Kolifagai 100 ml neturi bûti
4. Auksinis stafilokokas (Staphylococcus 
aureus)

100 ml neturi bûti

II. PAPILDOMI MIKROBIOLOGINIAI RODIKLIAI
5. Þaliamëlë pseudomona (Pseudomonas 
aeruginosa)

100 ml neturi bûti

6. Legionelë (Legionella pneumophila) 100 ml karštame vandenyje neturi bûti
7. Salmonelës (Salmonella) 1 l neturi bûti

III. PARAZITOLOGINIAI RODIKLIAI
8. Liamblijø cistos (Giardia intestinalis) 50 l neturi bûti
9. Helmintø kiaušinëliai 50 l neturi bûti

IV. ORGANOLEPTINIAI, FIZIKINIAI IR CHEMINËS TARŠOS RODIKLIAI
10. Atspalvis mg/l Pt

(λ=436nm)
0,5

11. Kvapas balai ne daugiau 3 balø
12. Vandenilio jonø koncentracija pH jei koaguliacijai naudojamos aliuminio druskos, 

tai pH 6,5–7,2;
jei koaguliacijai naudojamos geleþies druskos, 
tai pH 6,5–7,5;
jei naudojamas jûros vanduo, tai pH iki 7,8

13. Skaidrumas – aiškiai permatomas iki baseino dugno
14. Drumstumas mg/l ne daugiau 2,0
15. Paviršinio aktyvumo medþiagos

mg/l ne daugiau kaip 0,3 (neturi bûti putø)
16. Chloroformas (chloruojant vandená)

mg/l ne daugiau 0,1
17. Amoniakas 
(pagal NH4

+)
mg/l 0,5

18. Deguonies sotis % 80–120
19. Permanganato skaièius mg/l O2 2,0–6,5
20. Liekamasis aktyvus chloras mg/l uþdaruose baseinuose nuo 0,5 iki 2,0 

lauko baseinuose iki 3,0
vaikø baseinuose nuo 0,3 iki 1,0

21. Ozonas (ozonu dezinfekuojamame van-
denyje) mg/l ne daugiau 0,1
22. Bromas (dibromantinu dezinfekuojama-
me vandenyje) mg/l 0,8–1,5
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LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTÛROS IR SPORTO RËMIMO FONDO
 KÛNO KULTÛROS IR SPORTO PROJEKTØ 

KRYPÈIØ FINANSAVIMAS

1. Jaunimo fizinio aktyvumo veiklos skatinimas   –    627 500 Lt
2. Tarptautiniø sporto renginiø organizavimas Lietuvoje
 ir dalyvavimas tarptautiniuose ir kompleksiniuose
 renginiuose       – 1 834 000 Lt
3. Sporto þaidimø programos vykdymas    – 3 260 000 Lt
4. Sporto baziø statybos, renovacijos, sporto árangos
 bei inventoriaus ásigijimo konkursinë programa  – 3 634 000 Lt
5. Kvalifikacijos tobulinimas     –    340 000 Lt
6. Informaciniø sistemø plëtojimas    –    577 000 Lt
7. Lietuvos sporto enciklopedijos leidyba   –    200 000 Lt
8. ET antidopingo konvencijos ágyvendinimas   –    160 000 Lt
9. ET þiûrovø brutalaus elgesio per sporto varþybas
 ir ypaè per futbolo rungtynes konvencijos ágyvendinimas –     30 000  Lt
10. Nusipelniusiø kûno kultûros ir sporto darbuotojø 
 skatinimas ir socialinë parama    –    340 000 Lt

FONDO ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS VEDËJAS    L. SKROBOCKIS

     

Patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultûros ir
sporto rëmimo fondo tarybos 
2006 m. gruodþio 22 d.
 posëdyje (protokolas Nr. 11)
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Eil. 
Nr.

Organizacijos pavadinimas Projekto  pavadinimas Siûloma 
skirti Lt

1. Kauno Martyno Maþvydo vidurinë 
mokykla Sporto   inventoriaus ásigijimas 7000

2. Graikø bendruomenë Lietuvoje ¥Pon-
tos´ Vaikø ir jaunimo vasaros poilsio stovykla 2000

3. Vilniaus rajono sporto  sandrauga 
¥Startas´ Tarptautiniø kalnø dviraèiø varþybø organizavimas 20000

4. Telšiø VšÁ ¥Teniso kortai´ Teniso kortø renovacija 40000

5. VšÁ ¥Jonio tekiniai´
Tarptautinio automobiliø sporto renginio organi-
zavimas 70000

6. Lietuvos sportiniø šokiø federacija

Tarptautinis þmoniø, judanèiø neágaliøjø veþimë-
liais, šokiø festivalis ir neágaliøjø sportiniø šokiø 
varþybos 5000

7. Trakø raj. centrinis sporto klubas
Irklavimo bazës renovacija ir sporto aikšteliø pro-
jektavimas 20000

8.
Trakø raj. kûno kultûros ir sporto cen-
tras Sporto veiklos plëtra Trakuose 2000

9. Lietuvos sklandymo sporto federacija
2007 m. Europos sklandymo èempionato surengi-
mas 40000

10. Rudiškiø vidurinë mokykla Sporto bazës plëtra 10000

11. Panevëþio miesto bokso federacija
Tarptautinis Europos bokso èempiono V.Karpa-
èiausko bokso turnyras 5000

12. Radviliškio rajono sporto centras Krepšinio aikštyno dangos keitimas 5000

13. Lietuvos sportiniø šokiø federacija
Pasaulio suagusiøjø LA šokiø èempionatas ir 
Tarptautinis teisëjø kongresas Vilniuje 40000

14.
Klaipëdos sportiniø šokiø klubas ¥Þu-
vëdra´

Lietuvos rinktiniø – LA komandø ¥Þuvëdra 1´ ir 
¥Þuvëdra 2´ – pasiruošimas ir dalyvavimas Euro-
pos ir pasaulio èempionatuose 80000

15. VšÁ Lietuvos þiemos sporto centras
Katilinës renovacija, visureigës slidinëjimo trasø 
ruošimo mašinos, šlavimo technikos ásigijimas 80000

16. Lietuvos bokso federacija A.Šociko bokso turnyro organizavimas 10000
17. Lietuvos gatvës vaikø futbolo federacija Sporto inventoriaus ásigijimas 5000

18. KKSD
Nusipelniusiø kûno kultûros ir sporto darbuotojø 
skatinimas ir socialinë parama 340000

19. KKSD Fondo administravimas ir projektø koordinavimas 80500
20. Vilniaus stalo teniso klubas ¥Ping-

Pong´ Sporto inventoriaus ásigijimas 5000
21. Lietuvos šiuolaikinës penkiakovës 

federacija
Europos èempionato organizavimas ir árangos 
ásigijimas 100000

22. VšÁ Elektrënø sporto, turizmo ir pra-
mogø centras

Treniruokliø salës árengimas  ir treniruokliø ási-
gijimas 20000

23. VšÁ ¥Sporto leidiniø grupë´ ¥Sporto visuomenës plëtra´ 210000
24. Marijampolës sporto klubø sàjunga Sportiniø renginiø organizavimas 8000

        Patvirtinta
        Lietuvos Respublikos kultûros ir sporto
        rëmimo fondo tarybos 2006 m. gruodþio 22 d.
        posëdyje (protokolas Nr. 11)

2007 m.  PROJEKTØ, KURIEMS SKIRTAS FINANSAVIMAS
 IŠ  LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTÛROS IR SPORTO RËMIMO FONDO LËŠØ,

SÀRAŠAS
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25. Lietuvos lengvosios atletikos federacija
Tarptautinës varþybos ¥EAA permit meeting 
Kaunas 2007´ 20000

26. Kauno ¥Ryto´ pradinë mokykla
Sporto salës remontas ir sporto inventoriuas ási-
gijimas 8000

27. Kretingos savivaldybës administracija Centrinio stadiono remontas 20000

28. VšÁ Klaipëdos irklavimo centras
Centro pastatø renovacija ir veiklos sàlygø gerini-
mas 20000

29. Këdainiø raj. sportinis techninis klubas 
¥Vedavas´ Motosporto bazës plëtra 30000

30. VšÁ Kauno kultûros centras Konkurso ¥Gintarinë pora 2007´organizavimas 20000
31. Vilniaus krepšinio mokykla Sporto bazës plëtra 30000
32. Lietuvos bendrosios gimnastikos aso-

ciacija Dalyvavimas XIII pasaulio gimnastiadoje 10000

33. VšÁ Optimalûs sporto sprendimai
2007 m. kompleksiniø sporto renginiø  koordina-
vimas 110000

4. LSFS 2007 m. Europos jaunimo olimpinis festivalis 450000

35. Marcinkoniø pagrindinë mokykla
Varþybø organizavimas ir sporto inventoriaus ási-
gijimas 5000

36. Lietuvos automobiliø klubas
Lietuvos autoralio èempionato etapø organizavi-
mas 10000

37. Marijampolës profesinio rengimo cen-
tro Kudirkos Naumiesèio skyrius

Atletinës gimnastikos salës árengimas ir treniruok-
liø ásigijimas 5000

38. Šakiø rajono savivaldybës administra-
cija Teniso aikštelës árengimas 25000

39. Šakiø dziudo sporto klubas ¥AUDRA´ Sporto inventoriaus ásigijimas 5000

40. VšÁ Sportas ir poilsis
Sporto baziø renovacija ir aprûpinimas sporto 
áranga bei inventoriumi 100000

41. VšÁ  A.Sabonio krepšinio mokykla Vaikø fizinio aktyvumo organizavimas 40000

42.  VšÁ Oranþinis krepšinio kamuolys
A.Sabonio krepšinio mokyklos apšvietimo siste-
mos renovacija 200000

43. K.Girdausko automobiliø sporto klubas Mokymo bazës plëtra 15000

44. LKKA turistø klubas ¥Altus´
Uolø laipiojimo ir kalnø sporto komplekso árengi-
mas 10000

45. LMKKirSC
SMÁ, kolegijø ir profesiniø mokymo ástaigø þaidy-
niø organizavimas 5000

46. Jurbarko  kûno kultûros ir sporto cen-
tras Tarptautinës lengvosios atletikos varþybos 8000

47. Marijampolës savivaldybës sporto cen-
tras ¥Sûduva´ Centro materialinës techninës bazës gerinimas 100000

48. Druskininkø sporto centras
Salës grindø árengimas ir informaciniø technologi-
jø plëtra 60000

49. Vilniaus rajono  sporto mokykla Sporto inventoriaus ásigijimas 2000
50. Kauno Centro sporto mokykla Plaukimo baseino remontas-renovacija 15000
51. Palangos sporto mokykla Stadiono sanitariniø mazgø remontas 15000

52. Lietuvos vaikø ir jaunimo centras
Dalyvavimas tarptautinëse  meninio plaukimo 
varþybose Belgijoje 15000

53. VšÁ ¥Virgilijaus  Aleknos klubas¡ V. Aleknos tarptautinës disko metikø varþybos 40000
54. Lietuvos veterinarijos akademija Sporto komplekso renovacija 20000

55. Lietuvos sporto þurnalistø federacija
Pasaulio sporto þurnalistø asociacijos Vykdomojo 
komiteto posëdþio organizavimas 40000

56. Asociacija ¥Regionø krepšinio lyga´ Lygos varþybø organizavimas 80000
57. LSD ¥Þalgiris´ Pasvalio raj. taryba Sporto bazës atnaujinimas 10000
58. VšÁ ¥Sporto olimpas´ Treniruokliø salës remontas 15000
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59. LKKA
LKKA Tæstiniø studijø centro infrastruktûros at-
naujinimas 12000

60. LKKA

Þmogaus plaukimo ágûdþiø tobulinimo moksliniø 
tyrimø laboratorijos infrastruktûros kûrimas ir 
mokslinës aparatûros ásigijimas 5000

61. LKKA
Sporto pedagogikos ir sporto psichologijos mokslo 
ir studijø infrastruktûros modernizavimas 5000

62. Lietuvos vandensvydþio federacija Pasirengimas ir dalyvavimas Europos èempionate 25000

63. Šakiø krepšinio klubas
Sporto sveikatingumo stovyklos organizavimas ir 
dalyvavimas varþybose 40000

64. Vilniaus dvikovës sporto šakø mokykla Vasaros sporto stovykla 1000

65. Plungës ASK ¥Ketorë tekenë´
Dalyvavimas Europos automobiliø ralio kroso 
èempionate 20000

66. Kauno miškø ir aplinkos inþinerijos 
kolegija Sporto árangos ir inventoriaus ásigijimas 5000

67. Lengvosios atletikos daugiakovininkø 
klubas ¥7 ir 10´

¥Iššûkio´ varþybø organizavimas ir dalyvavimas 
Europos ir pasaulio èempionatuose 2000

68. Plungës Senamiesèio vidurinë mokykla Stadiono bëgimo takø dangø árengimas 5000
69. VšÁ Trakø nacionalinis sporto ir sveika-

tingumo centras Irklavimo treniruokliø pirkimas 15000

70. Birštono A.Mikëno ëjimo klubas
A. Mikëno tarptautiniø  sportinio ëjimo varþybø 
organizavimas 5000

71. Lietuvos tinklinio federacija Sportininkø rengimas nacionalinëms rinktinëms 40000

72. Lietuvos irklavimo federacija
Pasaulio irklavimo meistrø èempionato organizavi-
mas ir vykdymas 18000

73. Respublikinë mokomoji sportinë bazë Sporto bazës plëtra 30000

74. VšÁ Š. Marèiulionio krepšinio akademija
Jaunøjø krepšinio talentø ugdymas bei kryptingas 
vaikø uþimtumas 40000

75. Vilniaus miesto lengvosios atletikos 
mokykla

Sportinë vaikø ir jaunimo vasaros uþimtumo sto-
vykla 2000

76. Vilniaus miesto sporto klubas ¥Pikas´ Lengvaatleèiø vasaros stovykla 5000
77. Prienø rajono kûno kultûros ir sporto 

centras Sporto salës remontas 20000
78. Vilniaus fechtavimo klubas  Fechtavimo árangos ásigijimas 6000
79. Vilniaus bokso klubas ¥Gintarinë pirš-

tinë´ Bazës aptvërimo árengimas 10000

80. Vilniaus miesto dirbanèiøjø sporto klu-
bø sàjunga

Tarptautiniai sporto renginiai Valstybës dienai 
ir Þalgirio mûšio 597 metinëms paminëti, vaikø 
sporto stovyklø organizavimas, ¥Þalgirio´ þaidynës 
dirbantiesiems ir pensinio amþiaus þmonëms. 10000

81. Lazdijø sporto centras Lazdijø sporto centro lauko aikštyno árengimas 10000

82. Lietuvos sportinio ëjimo asociacija
50-oji jubiliejinë sportinio ëjimo ¥Sporto´ tarurë 
– sportinio ëjimo festivalis 10000

83. Vilniaus sporto medicinos centras
Medicininës árangos ¥Kompiuterizuotos kardio-
pulmonologinës sistemos Vmax V229´ ásigijimas 80000

84. VšÁ Antidopingo agentûra ET antidopingo konvencijos ágyvendinimas 160000

85. Lietuvos rankinio federacija
Pasirengimas ir dalyvavimas pasaulio ir Europos 
èempionatuose 300000

86. Vilkaviškio raj. savivavldybës adminis-
tracija Sporto komplekso rekonstrukcija 65000

87. Lietuvos ritinio sporto federacija
Renginio ¥Lietuviškam ritiniui – 50´ organizavi-
mas 5000

88. Lietuvos šachmatø federacija Patalpø renovacija 10000
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89. Valkininkø vaikø globos namai ¥Spen-
gla´ Sporto salës renovacija 5000

90. Lietuvos slidinëjimo federacija
Olimpinës èempionës Vidos Vencienës taurës 
varþybos 2000

91. Vilniaus sporto þaidimø klubas ¥Þuvëd-
ra´

Þolës riedulio sintetinës aikštës apšvietimo siste-
mos árengimas ir teisëjø bei sekretoriato patalpø 
árengimas ¥Þemynos´ gimnazijoje 20000

92. Lietuvos þolës riedulio federacija

Nacionalinës rinktinës pasiruošimas ir dalyvavi-
mas Europos moterø èempionato varþybose ir jø  
organizavimas 60000

93. VPU Sporto saliø švieslentës ásigijimas 30000

94. KKSD 

Sporto inventoriaus ásigijimas ir sporto švenèiø 
organizavimas šalies sporto klubuose,  išeivijos 
lietuviø mokyklose ir bendruomenëse 85000

95. Kauno irklavimo sporto mokykla
Varþybø-treniruoèiø laiko fiksavimo modulio ási-
gijimas 25000

96. Jonavos raj. futbolo ir krepšinio klubas 
¥Šveicarija´ Sporto inventoriaus ásigijimas 10000

97. Sporto klubas ¥Vilniaus Baltai´
Tarptautinio 10 km bëgimo Þivilës Balèiûnaitës 
prizams laimëti organizavimas 5000

98. Švenèioniø papildomo ugdymo centras Neágaliø þmoniø sporto þaidynës Švenèionyse 3000
99. Ignalinos moksleiviø namai Sniegomobilio  ¥Buran´ ásigijimas 18000

100. LKKA
Inventoriaus ásigijimas didelio meistriškumo 
LKKA studentø treniruotëms 40000

101. LKKA
LKKA didelio meistriškumo sportininkø pasiren-
gimo ir dalyvavimo varþybose sàlygø gerinimas 120000

102. Lietuvos kyokushin karatë federacija
2007 m. Europos kiokušin karatë èempionato 
organizavimas 55000

103. Panevëþio miesto sporto klubas ¥EL-
Eko Sport´

Didelio meistriškumo sportininkø rengimo infras-
truktûros gerinimas 80000

104. Panevëþio kûno kultûros ir sporto cen-
tras Centro sportininkø bendrabuèio renovavimas 20000

105. Birštono sporto centras Kalnø slidinëjimo plëtra 45000
106. Vilniaus miesto akløjø ir silpnaregiø 

sporto klubas ¥Šaltinis´
Sporto komplekso Vilniuje, Skroblø g. 3, renovaci-
jos tæstinumas 250000

107. VšÁ ¥Ketvirtoji valdþia´
TV laidos ¥Krepšinio pasaulyje´ rengimas ir tran-
sliacija 35000

108. Lietuvos ledo ritulio federacija
Pasirengimas ir dalyvavimas pasualio èempiona-
tuose 200000

109. VšÁ ¥Automotoprojektai´
Dalyvavimas 2007 m. Lietuvos autoralio èempio-
nate ir Baltijos taurës etapuose 40000

110. VšÁ Vilniaus jëzuitø gimnazija Treniruokliø ásigijimas 15000

111. Asociacija ¥Sport live´
Pasirengimas ir dalyvavimas Europos  automobiliø 
èempionate ir kitose tarptautinëse varþybose 60000

112. VšÁ Brotaura
Klaipëdos miesto sunkiosios atletikos salës rekons-
trukcija ir pradëtø darbø tæstinumas 140000

113. Panevëþio dviraèiø sporto klubas ¥For-
tûna´ Sporto bazës plëtra 150000

114. Lietuvos krepšinio federacija

Nacionaliniø moterø ir vyrø krepšinio rinktiniø 
pasirengimas atrankos á olimpines þaidynes 
varþyboms ir parama antroms rinktinëms bei  cen-
triniams  sporto klubams  rengiant  krepšininkus 
nacionalinëms rinktinëms,  2250000

115. VšÁ Rekreacijos, turizmo ir sporto mok-
slo parkas Mokymo plaukti programa 20000



23KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2007-1

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDE

116. Lietuvos regbio federacija
Regbio jauniø rinktinës pasiruošimas ir dalyvavi-
mas 2007 m. Europos regbio èempionate 35000

117. Lietuvos olimpieèiø asociacija Lietuvos olimpieèiø išvyka á Olimpijà 10000
118. Lietuvos olimpieèiø asociacija Olimpieèiø pagalba þmoniø mokymuisi plaukti 2000

119. Lietuvos neolimpinis komitetas
II tarptautiniø sporto þaidyniø ¥Saulës mies-
tas 2007´ organizavimas 20000

120. Utenos kûno kultûros ir sporto centras
Utenos ¥Utenio´ stadiono buitiniø patalpø rekons-
trukcija 100000

121. Utenos teniso klubas
Teniso aikštyno rekonstarvimas ir inventoriaus 
ásigijimas 15000

122. LSIC Sporto informaciniø sistemø plëtojimas 250000

123. LSIC
Kûno kultûros ir sporto specialistø kvalifikacijos 
tobulinimas ir licencijavimas 250000

124. LSIC
Lietuvos sporto enciklopedijos rengimas, leidyba ir 
spausdinimas 200000

125. Skuodo metikø sporto klubas ¥Šata´ Sporto inventoriaus ásigijimas 10000
126. Lietuvos olimpinë akademija Olimpinis švietimas aukštosiose mokyklose 5000
127. Trakø Artûro Vietos sporto klubas Inventoriaus ásigijimas ir dalyvavimas varþybose 5000

128. Lietuvos slidinëjimo federacija
Liepkalnio slidinëjimo trasose esanèio tvenkinio 
išvalymas 60000

129. Vilniaus pedagoginio universiteto sporto 
centras

Sporto renginiø organizavimas studentams, dësty-
tojams, darbuotojams 3000

130. Kauno miesto akløjø ir silpnaregiø spor-
to klubas ¥Sveikata´ Treniruokliø ásigijimas 8000

131. Kauno miesto kûno kultûros ir sporto 
skyrius ¥Vilijos´ baseino renovacija 100000

132. Ukmergës sporto mokykla Šventupës sporto komplekso remontas 5000
133. VŠÁ Lietuvos moterø krepšinio lyga LMKL èempionto organizavimas 80000
134. Lietuvos parolimpinis komitetas Komiteto patalpø renovacija 10000
135. Visagino akrobatikos sporto mokykla Gimnastikos árangos ir inventoriaus ásigijimas 15000

136. Metikø klubas ¥Atënø Olimpas´
Disko metimo varþybø Romo Ubarto taurei laimë-
ti organizavimas 3000

137. Vilniaus  sporto ir futbolo klubas ¥Ro-
talis´

Dalyvavimas tarptautiniame futbolo turnyre Šve-
dijoje 7000

138. VšÁ  ¥Nugalëtojø lyga´
TV sporto þaidyniø jaunimui ¥Nugalëtojø lyga´ 
parengimas ir transliacija 45000

139. Šiauliø raj. Kuršënø Daugëliø vidurinë 
mokykla Treniruokliø salës árengimas ir árangos ásigijimas 10000

140. Dviraèiø sporto klubas ¥Aušra Gruodis´ Pasiruošimas Europos dviraèiø sporto èempionatui 5000

141. VšÁ ¥Promo kartas´
Sporto bazës Vilniuje, Plytinës g. 27, plëtra ir áran-
gos ásigijimas 10000

142. Lietuvos lankininkø federacija

Pasirengimas ir dalyvavimas pasaulio ir Europos 
jauniø ir jaunuèiø šaudymo iš lanko èempionatuo-
se 20000

143. Tauragës apskrities sporto klubas ¥Ap-
skritis´

Þiemos ir vasaros sporto þaidynës ¥Tauragës ap-
skritis 2007´ 8000

144. KKSD

Europos Tarybos þiûrovø brutalaus elgesio per 
sporto varþybas ir ypaè per futbolo rungtynes kon-
vencijos ágyvendinimas 30000

145. Bukiškiø þemës ûkio mokykla
Sporto salës sienø apšildymas ir šildymo sistemos 
renovacija 10000

146. Kauno krepšinio mokykla
Dalyvavimas Rytø Europos mergaièiø krepšinio 
lygos varþybose 10000

147. Vilniaus ¥Sietyno´ sporto mokykla Mokyklos dviraèiø bazës renovacija ir statyba 40000
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148. Šalèininkø rajono savivaldybës adminis-
tracija Eišiškiø miesto universalaus aikštyno árengimas 15000

149. VšÁ Vaikø futbolo klubas ¥Plungës 
þiogeliai´

Sporto inventoriaus ásigijimas ir dalyvavimas var-
þybose 2000

150. 
VšÁ Plateliø ¥Þalgirio´ jachtklubas Jachtklubo rekonstrukcija 140000

151. Vilniaus þolës riedulio klubas ¥Vilnius´ Knygø apie sportà leidyba 10000

152. Lietuvos greitojo èiuoþimo asociacija
Pasirengimas ir  dalyvavimas Europos taurës šort-
treko etapø varþybose ir inventoriaus ásigijimas 8000

153. Penktasis kanalas
Sportinës laidos ¥Sporto savaitë´ rengimas ir 
transliacija 12000

154. Kauno vaikø ir jaunimo regbio klubas 
¥Àþuolas´

Kauno J. Urbšio vidurinës mokyklos stadiono 
renovacija 10000

155. Lietuvos orientavimosi sporto federacija
Sportiniø þemëlapiø prie Lietuvos bendrojo lavini-
mo mokyklø sudarymas 50000

156. Lietuvos sportinës þûklës klubø lyga
Pasirengimas ir dalyvavimas tarptautinëse varþybo-
se, inventoriaus  ásigijimas 12000

157. VšÁ J.Dereškevièiaus vairavimo centras

Neágaliø asmenø uþimtumo autotransporte propa-
gavimas, mokomosios saugaus ir efektyvaus vaira-
vimo trasos plëtojimas, dalyvavimas varþybose 5000

158. Kauno automobiliø sporto klubas
Pasirengimas ir dalyvavimas Europos autokroso 
èempionate ir kitose tarptautinëse varþybose 10000

159. VšÁ ¥Nemuno þiedas´
Sporto árangos ásigijimas, tarptautiniø motociklø, 
automobiliø þiediniø varþybø organizavimas 140000

160. Šiauliø miesto savivaldybës BÁ sporto 
mokykla ¥Atþalynas´ Traptautiniø irklavimo varþybø  organizavimas 8000

161. Lietuvos ugniagesiø sporto federacija
Baltijos šaliø ugniagesybos sporto pirmenybiø 
organizavimas ir dalyvavimas jose 5000

162. VšÁ ¥Þalgirio´ A.Narbekovo futbolo 
mokykla Vaikø  uþimtumas vasarà, inventoriaus ásigijimas 20000

163. Lietuvos lengvosios atletikos federacija
Fotoalbumas ¥Lietuvos lengvoji atletika fotografi-
jose´ 10000

164. Visagino sporto kompleksas Treniruokliø ásigijimas 10000

165. Trakø rajono policijos komisariatas
Vaikø ir jaunimo uþimtumas átraukiant á sportinæ 
veiklà 1000

166. Pakruojo rajono sporto centras Rajono sporto bazës renovacija ir statyba 20000
167. Lietuvos kurèiøjø sporto federacija Sporto inventoriaus ásigijimas 10000
168. Lietuvos korespondenciniø šachmatø 

federacija
Knygos apie Lietuvos šachmatininkø pasiekimus 
korespondenciniuose šachmatuose leidyba 5000

169. Asociacija ¥Nacionalinë krepšinio lyga´ 
(NKL)

NKL komandø aprûpinimas reikmenimis, atitin-
kanèiais FIBA standartus ir reikalavimus, 2007 m. 
sezonui 60000

170. Vilniaus invalidø sporto klubas ¥Drau-
gystë´

Klubo patalpø šildymo sistemos renovacijos tæsti-
numas, treniruokliø ásigijimas 5000

171. Lietuvos sporto psichologijos asociacija
Olimpinës rinktinës kandidatø, rezervo nariø ir jø 
treneriø psichologinës kompetencijos didinimas 20000

172. Kauno bokso klubas ¥Gongas´ Sporto inventoriaus ásigijimas 10000

173. LKKA
Didelio meistriškumo sportininkø greitumo, grei-
tumo jëgos ávertinimas, ugdymas 20000

174. VšÁ LKKA futbolo ir rankinio sporto 
centras Studentiško futbolo plëtra 40000

175. VšÁ LKAA futbolo ir rankinio sporto 
centras

Akademinio rankinio ásiliejimas á Europos univer-
sitetø erdvæ 20000

176. Anykšèiø kûno kultûros ir sporto cen-
tras

Slidinëjimo sporto bazës remontas ir treniruokliø 
ásigijimas 68000
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177. LSFS
Šalies sporto baziø ir sporto statinio konkurso 
organizavimas 12000

178. Vilniaus Sausio 13-osios vidurinë mo-
kykla Tarptautinio beisbolo turnyro organizavimas 1000

179. Lietuvos beisbolo federacija
Nacionaliniø beisbolo rinktiniø pasiruošimas Eu-
ropos èempionatams. Kongreso organizavimas 35000

180. Pramogø ir sporto klubas ¥Vievio þie-
das´ Universalios aikštelës árengimas Kazokiškëse 15000

181. Pelesos nevalstybinë vidurinë mokykla 
lietuviø mokomàja kalba Vasaros poilsio stovyklos organizavimas 6000

182. LOSC
Centro lengvosios atletikos manieþo bazës atnau-
jinimas 15000

183. VšÁ klubas ¥Instinktas´
Ekstremalaus sporto šventës-varþybø organizavi-
mas 7000

184. Lietuvos biatlono federacija ¥Burano´ ásigijimas 18000

185. Lietuvos alpinizmo asociacija
Lietuvos alpinistø ekspedicija Karakorumo kalny-
ne-Broad Pikas (8047 m )-2007 20000

186. VšÁ ¥Viskas sportui´ Galimybiø studijos parengimas 20000

187. A. Þandario ám. Leidykla ¥Þara´
Knygos albumo ¥Lietuvos krepšiniui – 85´ spausdi-
nimas (Sudarytojas V. Gudelis) 5000

188. Lietuvos rankinio lygos klubø asociacija
Asociacijos organizuojamas Lietuvos vyrø rankinio 
lygos èempionatas 55000

189. VšÁ Lietuvos moksleiviø krepšinio lyga
Èempionato organizavimas ir IT technologijø 
taikymas  varþybose 40000

190. Lietuvos keliautojø sàjunga
XXX Baltijos šaliø keliautojø sàskrydþio organiza-
vimas Lietuvoje, Birštono apylinkëse 20000

191. Mykolo Romerio universitetas Sporto salës árangos ásigijimas 20000

192. VšÁ automobiliø sporto klubas AJAGS
Automobiliø ralio ¥Aukštaitija 2007´ organizavi-
mas 5000

193 Vilniaus keliautojø klubas Sniegomobilio ásigijimas, þygiø organizavimas 18000

194. VšÁ Jonušio autosportas
Pasirengimas ir dalyvavimas SEAT LEON SU-
PERCOPA lenktynëse 30000

195. Birþø rajono sporto mokykla Sporto bazës plëtra ir treniruokliø ásigijimas 55000

196. Lietuvos dirbanèiøjø sporto draugija
Dalyvavimas pasaulio ir Europos dirbanèiøjø spor-
to festivaliuose 60000

197. Lietuvos sporto draugija ¥Þalgiris´
LSD ¥Þalgirio´ sporto komplekso infrastruktûros 
darbai 25000

198. Visagino kûno kultûros ir sporto centras Centro sporto patalpø renovacija (II etapas) 20000

199. Automobiliø sporto klubas ¥Vilkyèiai´
Pasirengimas ir dalyvavimas Europos zonos ralio 
kroso èempionate 20000

200. Dusetø Kazimiero Bûgos gimnazija
Sporto saliø renovacija ir sporto inventoriaus ási-
gijimas 15000

201. Maskvos J. Baltrušaièio lietuviø etninës 
kultûros bendrojo lavinimo vidurinë 
mokykla Nr. 1247 Vaikø uþimtumas vasarà ir inventoriaus ásigijimas 10000

202. Vilniaus miesto Þirmûnø gimnazija Sporto salës persirengimo kambariø renovacija 5000

203. KKSD
Kûno kultûros ir sporto sklaida skatinant aktyvø 
gyvenimo bûdà 70000

204. Lietuvos sveikuoliø sàjunga
Tarptautinë sveikatingumo ugdymo stovykla-mo-
kykla 6000

205. Lietuvos futbolo federacija Jaunimo rinktiniø treniruoèiø bazës árengimas 350000

206. Senjorø futbolo klubas
Lietuvos futbolo veteranø dalyvavimas tarptauti-
niuose turnyruose bei jø organizavimas Lietuvoje 13000

207. Vilniaus dviraèiø sporto klubas ¥Vitus´ Dviraèiø inventoriaus ásigijimas 35000
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208. Vilniaus miesto bokso federacija
II traptautinio D. Pozniako jaunimo bokso turnyro 
organizavimas 10000

209. Vilniaus Šilo specialioji mokykla
Sporto salës remontas ir sporto inventoriaus ási-
gijimas 2000

210. Jonavos kûno kultûros ir sporto centras Centro baseino vëdinimo sistemos árengimas 30000

211. Pasvalio sporto mokykla
Tarptautinio rankinio festivalio ¥Pasvalys 2007´ 
organizavimas 1000

212. Zarasø sporto mokykla Sporto aikštyno árengimas 10000
213. Prienø rajono   pagrindinë mokykla Sporto árangos ir inventoriaus ásigijimas 10000

214. VšÁ ¥Reventus´
Automobiliø sporto mokyklos materialinës bazës 
modernizavimas ir stiprinimas 28000

215. Lietuvos þemës ûkio universitetas
Lietuvos Respublikos Prezidento taurës konkûro 
organizavimas pasaulio arimo varþybø metu 5000

216. Lietuvos savivaldybiø sporto padaliniø 
vadovø asociacija Veiklos plëtojimas 12000

217. Neringos savivaldybës administracija Buriavimo sporto plëtra ir treniruokliø ásigijimas 20000

218. Raseiniø kûno kultûros ir sporto centras Centro stadiono árangos ásigijimas 15000

219. Lietuvos rankinio teisëjø asociacija
Jaunøjø teisëjø rengimas ir kvalifikacijos tobulini-
mas 5000

220. Diplomatø sporto klubas Sporto šventës organizavimas 15000
221. Varënos savivaldybës administracija Dzûkø moksleiviø sporto þaidynës 15000
222. Vilniaus J. Basanavièiaus mokykla Sporto inventoriaus ásigijimas 10000
223. Všá Ekonomoniø-socialiniø tyrimø ir 

mokymo centras Sporto šventës organizavimas 20000
224. VUL Santariškiø klinikos Reabilitacijos, 

fizinës ir sporto medicinos centras
Reabilitacijos programø po traumø ir susirgimø 
bei atsigavimo metodø parengimas 25000

225. Lietuvos kalnø slidinëjimo federacija Pasaulio lietuviø þaidynës – kalnø slidinëjimas 35000
226. KKSD Jaunieji muzikos talentai – sporto talentams 15000
227. Belgijos lietuviø bendruomenë II BELUX(o) lietuviø sporto þaidynës 15000
228. VO Automobiliø ir motociklø sporto 

klubas ¥Motofaktorija´ Pasirengimas ir dalyvavimas Dakaro autoralyje 20000
229. VšÁ ¥Hanner up´ Bëgimas á dangoraiþá ¥Europa´ 15000
230. Vilniaus sportiniø šokiø sporto klubas 

¥Ratuto´ Patalpø dalinë renovacija 10000
231. LR kultûros ministerija Kultûros projektø ágyvendinimas 11002500
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VIEŠOSIOS ÁSTAIGOS
LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRO

2006 METØ VEIKLOS ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS
Viešosios ástaigos Lietuvos sporto informacijos centras ámonës kodas 121544910, registro Nr.  096337.
2006 m. Lietuvos sporto informacijos centro veiklà sàlygojo   su Lietuvos Respublikos kultûros ir sporto rëmimo 

fondu (KSRF) pasirašytos sutartys, kuriose buvo numatyta:
1. Nacionalinës sporto informacijos sistemos plëtojimas.
2. Kûno kultûros ir sporto darbuotojø kvalifikacijos tobulinimas ir licencijavimas.
3. Lietuvos sporto enciklopedijos rengimas.
Taip pat buvo atliekami  neplaniniai  Kûno kultûros ir sporto departamento (KKSD) ir kitø sporto  bei ne sporto 

organizacijø uþsakymai.
Darbuotojai
Viešøjø ástaigø darbà reglamentuojantys teisës aktai nenumato, kad šio tipo ástaigoms bûtø skiriami etatai ir darbo 

uþmokesèio fondas. Darbuotojø skaièiø, jø profesinio pasirengimo reikalavimus lemia uþsakytø ar pavestø vykdyti 
programø bei atskirø darbø kiekis ir pobûdis. Samdomø darbuotojø pareigybinës algos priklauso nuo situacijos darbo 
jëgos rinkoje, nes tik atsiþvelgiant á tai galima pasisamdyti reikalingos kvalifikacijos specialistus, o darbo uþmokestis 
pagal išdirbá mokamas pagal steigëjo – Kûno kultûros ir sporto departamento – patvirtintus ákainius.

2006 m., atsiþvelgiant á  darbø pobûdá, Centro struktûra buvo tokia:
Administracija
Direktorius  Zigmantas MOTIEKAITIS     –  bendras vadovavimas ir Bendrosios informacijos skyriaus vadovo 

funkcijos.
Pavaduotojas  Marius  JUKONIS (iki liepos 17 d.)  –  kvalifikacijos tobulinimas ir tokio pat   pavadinimo  skyriaus 

vadovo funkcijos.                                                         
Pavaduotojas Gintas MAISIEJUS (iki spalio 26 d.) 
   Algimantas PRUNSKAS (nuo spalio 20 d.)   –  ûkinis ir organizacinis darbas.
Bendrosios informacijos skyrius
Vyriausioji specialistë Jolanta LAPINSKIENË (nuo rugpjûèio 24 d. Jolanta SELVANAITË)  – statistika ir duo-

menø bazës. 
Vyresnioji specialistë  Zina TURÈINSKIENË (iki liepos 24 d.) – þurnalø ¥Treneris´ ir ¥Kûno kultûros ir sporto 

aktualijos´ atsakingoji sekretorë.
Vyresnioji specialistë Dalia GALNAITYTË (nuo liepos 24 d.).
Vyresnysis specialistas Tomas ROMAŠKINAS  – interneto svetainiø ir  vidaus kompiuterinio tinklo administra-

vimas bei programinës árangos eksploatavimo klausimai.
Kvalifikacijos tobulinimo skyrius 
Vyriausioji specialistë Eglë KEMERYTË-RIAUBIENË (iki kovo 31 d.) – internetas, leidyba ir seminarai sporti-

ninkø mitybos klausimais, bibliografinë informacija, kûno kultûros ir sporto specialistø licencijø registras.                                                                       
Vyriausioji specialistë  Ramunë ÞILINSKIENË  – internetas, leidyba, seminarai sporto psichologijos klausimais, 

tarptautiniø ir uþsienio šaliø sporto politikos apþvalgos, vertimai). P.S. Nuo 2005 m. birþelio   gimdymo ir vaiko prie-
þiûros atostogose.                            

Vyriausioji specialistë vadybininkø programoms Laima UKTVERYTË (nuo birþelio 5 d.).
Vyriausioji specialistë treneriø programoms Virginija VILÈINSKAITË (nuo rugsëjo 25 d.).
Leidybos  ir spausdinimo paslaugø tarnyba 
Viršininkas     Linas MICKEVIÈIUS.
Redaktorë-konsultantë Zita ŠAKALINIENË 
Dizainerë-maketuotoja Eglë  LIPEIKAITË  
Buhalterija
Vyriausioji finansininkë  Alvyda GRIMAŠAUSKIENË
Buhalterë-kasininkë (0,5 dienos) Rima ŠKURENKIENË 
Vidutinis metinis pareigybiø skaièius – 13. 
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II. NACIONALINËS SPORTO INFORMACIJOS SISTEMOS PLËTOJIMAS
Informaciniø sistemø plëtojimas: sporto statistikos ir duomenø baziø palaikymas ir tobulinimas, vidaus kom-

piuterinio tinklo, duomenø perdavimo skirtinës linijos ir dviejø interneto svetainiø (www.kksd.lt ir www.sportinfo.lt) 
administravimas.

2006 m. buvo tæsiamas Lietuvos sporto statistikos duomenø kaupimo ir analizës metodø tobulinimas. Susumuoti  
2005 m. rezultatai  buvo aptarti Lietuvos sporto statistikos koordinacinëje komisijoje. 

 
Priimtos ir apibendrintos sporto organizacijø statistinës veiklos 2005 m. ataskaitos. Išleistas  leidinys ¥Lietuvos 

sporto statistikos metraštis. 2005 m.´ ir bukletas ¥Lietuvos sportas skaièiais´ (lietuviø ir anglø kalbomis). Minëti lei-
diniai ir statistinës analizës skelbiami  Kûno kultûros ir sporto departamento (KKSD) ir Lietuvos sporto informacijos 
centro (LSIC) interneto svetainëse. Statistiniai duomenys pateikti Lietuvos statistikos departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybës (toliau – Statistikos departamentas) leidiniams ¥Lietuvos statistikos metraštis / Statistical 
Yearbook of Lithuania´ ir ¥Kultûra, spauda ir sportas´. 2005 m. statistiniai duomenys paskelbti Europos Sàjungos 
sporto statistikos sistemà kurianèios darbo grupës svetainëje www.sportcompass.net.

Su Statistikos departamentu suderinta 2007 metø Oficialiosios statistikos darbø programa bei suderintos ir pa-
tvirtintos patikslintos 2006 m. statistiniø ataskaitø formos KKS-1, SK-1, SF-1, SMÁ-1, SMÁ-2, SÁ-1. Šios statistinës 
ataskaitos formos paskelbtos LSIC ir KKSD svetainëse. Siekiant sumaþinti statistinës atskaitomybës krûvá respon-
dentams (miestø, rajonø, savivaldybiø sporto padaliniø vadovams) sukurtos statistiniø ataskaitø formø KKS-1, SMÁ-2 
ir SMÁ-1 elektroninës formos, kuriose lentelës sujungtos saitais, automatiškai skaièiuojama, nurodomos klaidos, 
duomenø nesutapimai.

Nuolat atnaujinamos duomenø bazës.  ¥Lietuvos sporto organizacijos´: sukaupta informacija paskelbta leidinyje 
¥Lietuvos sporto organizacijos. Adresai ir telefonai. 2006´, elektroninis telefonø knygutës variantas paskelbtas LSIC 
interneto svetainëje.  ¥Sporto statiniai´: LSIC interneto svetainëje ádëta 2005 m. sporto statiniø statistika ir pagrin-
diniø Lietuvos sporto statiniø nuorodos. Sukurta nauja duomenø bazë ¥Lietuvos sporto enciklopedija´, matoma 
interneto svetainëje www.sportinfo.lt. Buvo administruojamas  kûno kultûros ir sporto darbuotojø licencijø registras, 
kuris  nuo 2006 m. gruodþio 22 d. perduotas Kûno kultûros ir sporto departamentui.

Uþbaigta 1919–2005 metø laikotarpá apimanèio 15 tomø ¥Lietuvos sporto þinyno´ leidyba. 
Buvo administruojamas ir pleèiamas visas Þemaitës g. 6 ásikûrusias sporto organizacijas aptarnaujantis vidaus 

kompiuterinis tinklas ir duomenø perdavimo skirtinë linija, o pusæ metø – ir www.kksd.lt svetainë. Nuo 2006 m. 
gruodþio 31 d. visos šios funkcijos, vykdant atitinkamà  ásakymà, perduotos Kûno kultûros ir sporto departamentui. 
2006 m. lapkrièio mën. pradëjo veikti visiškai atnaujinta interneto svetainë www.sportinfo.lt.

Per  2006 metus smarkiai išaugo informacinës sistemos dalyviø skaièius (vietoje planuotø 95 procentø iki 99,58) 
ir kûno kultûros ir sporto informaciniø paslaugø teikëjø internetu skaièius (vietoje planuotø 70 iki 196).

III. KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DARBUOTOJØ KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMAS IR LICENCIJAVIMAS

2006 metø pradþioje, ágyvendinant  tuometines  Lietuvos Respublikos Vyriausybës Programos priemones, Lietuvos 
sporto informacijos centro (LSIC) Mokslinës-metodinës informacijos skyrius pertvarkytas á Kvalifikacijos tobulinimo 
skyriø. Per metus visiškai atnaujinta skyriaus darbuotojø sudëtis. 

1. Seminarai
Seminarai  sporto vadybininkams
2006 m. IV ketvirtyje pradëti organizuoti seminarai sporto vadybininkams. Parengtas naujas   seminaras sporto 

klubø vadybininkams ,,Sporto klubo veiklos organizavimas ir valdymas´.  Dviejuose seminaruose Vilniuje ir Kaune 
dalyvavo 96 vadybininkai. Vilniuje buvo skaitomi pranešimai šiomis temomis: klubo steigimas ir jo veiklos juridiniai 
ypatumai; klubo veiklos finansiniai ypatumai; projektø rašymas; rëmëjø paieška ir sporto klubø praktinio darbo 
patirtis. Bendra seminaro trukmë – 7 akademinës valandos. Dalyvavo 69 sporto klubo atstovai. Antrasis seminaras 
surengtas Kaune, jame dalyvavo 27 vadybininkai. Jie išklausë pranešimus šiomis temomis: sutarèiø sudarymas, jø tipai 
ir kiti klubo veiklos juridiniai ypatumai; klubo strategija, projektø rašymas, rëmëjø paieška ir finansiniai ypatumai; 
sporto klubø praktinio darbo patirtis. Bendra seminaro trukmë – 6,5 akademinës valandos. 

Kartu su Kûno kultûros ir sporto departamentu bei Lietuvos sporto federacijø sàjunga surengti du pasitarimai-
seminarai Lietuvos sporto šakø federacijø, sàjungø ir asociacijø generaliniams sekretoriams ir direktoriams. Dalyvavo 
71 atstovas iš 62 federacijø, tai sudaro 75% visø pakviestø (83) federacijø atstovø. . 

Lietuvos sporto informacijos centro 2006 m. organizuotuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose sporto klubø 
vadybininkams dalyvavusiø klausytojø skaièius pagal apskritis sudaro: Vilniaus apskritis – 41,3 %, Kauno – 23,9 
%, Klaipëdos – 2,2 %, Šiauliø – 7,6 %, Panevëþio – 5,4 %, Utenos – 9,8 %, Telšiø – 6,5%,  Marijampolës – 2,2 %, 
Alytaus – 1,1 %.



29KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2007-1

LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRE

Seminarai treneriams 
Surengti keturi seminarai ¥Komunikacinë elgsena ir jos vaidmuo trenerio veiklos kokybei gerinti dabartiniame 

visuomenës raidos etape¡, juose lektorius prof. habil. dr. Kæstas Miškinis nagrinëjo šias temas: bendravimo kultûros 
pagrindai; bendravimo funkcijos, lygiai, bûdai, formos; socialinë percepcija; objektyvios ir subjektyvios bendravimo 
sunkumø prieþastys; reikalavimai treneriui, siekianèiam uþtikrinti gerus tarpusavio santykius; bendravimo barjerai; 
bendravimo darnà didinantys veiksniai; etinë filosofinë trenerio orientacija; psichologinis klimatas ir já uþtikrinantys 
veiksniai; pedagoginës kritikos vieta ir vaidmuo trenerio darbe; psichologiniai reikalavimai pedagoginei kritikai; kon-
fliktai pedagoginëje terpëje ir jø sprendimas; bendravimo ypatumai dirbant su ávairaus meistriškumo sportininkais; 
bendravimo priemonës; pedagoginio etiketo pagrindai.  Seminarai vyko: Klaipëdoje 2006 m. kovo 9 d. (42 dalyviai), 
Panevëþyje 2006 m. kovo 23 d. (25 dalyviai), Pasvalyje 2006 m. balandþio 13 d. (15 dalyviø), Kaune 2006 m. balandþio 
27 d. (25 dalyviai).

Ávyko keturi seminarai ¥Maisto papildø ir dopingo átaka sportininko organizmui ir sportiniam rezultatui¡: Utenoje 
2006 m. spalio 18 d. (44 dalyviai), Šiauliuose 2006 m. lapkrièio 21 d. (45 dalyviai), Kaune 2006 m. gruodþio 8 d. (31 
dalyvis), Vilniuje 2006 m. gruodþio 18 d. (25 dalyviai). Docentë biomedicinos mokslø daktarë Eglë Kemerytë-Riaubienë 
supaþindino dalyvius su maisto papildø átaka sportininko organizmui ir anaboliniais steroidais, o VšÁ Antidopingo 
agentûros direktorë Ieva Lukošiûtë-Stanikûnienë  aptarë tarptautinius dokumentus, reglamentuojanèius antidopingo 
veiklà, supaþindino su dopingo kontrolës procedûra, dopingo medþiagø þala ir metodø poveikiu organizmui.

 Lietuvos sporto informacijos centro 2006 m. organizuotuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose sporto mokymo 
ástaigø ir sporto klubø treneriams dalyvavusiø klausytojø skaièius pagal apskritis sudaro: Vilniaus – 9,9 %, Kauno 
– 22,2 %, Šiauliø – 17,8 %, Utenos – 17,5 %, Panevëþio – 9,9 %, Klaipëdos – 16,7 % ir Pasvalio raj. – 6 %.

Kartu su Kūno kultūros ir sporto departamentu 2006 m. lapkričio 23  d. buvo suorganizuotas  sporto mokymo įstaigų 
mokymo dalies vedėjų, pavaduotojų ugdymo reikalams ir kitų darbuotojų, atsakingų už metodinį darbą ir kvalifikacijos tobu-
linimą, pasitarimas-seminaras. Jame dalyvavo 110 dalyvių iš 85 sporto mokymo įstaigų. Kūno kultūros ir sporto departamento 
generalinis direktorius  prof. habil. dr. Algirdas Raslanas savo pranešime išryškino Lietuvos sporto mokymo įstaigų užda-
vinius rengiant olimpinę pamainą būsimoms olimpinėms žaidynėms. Kūno kultūros ir sporto departamento Sporto skyriaus 
vedėjas Algimantas Kukšta pristatė Gabių sportui vaikų (jaunimo) atrankos, rengimo ir išsaugojimo didelio meistriškumo 
sportui programą. Ona Babonienė, Lietuvos moksleivių kūno kultūros ir sporto centro direktorė, kalbėjo apie sporto mokymo 
įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą plėtojant sportą. Kaip pildyti statistines ataskaitas ir kada jas pateikti, 
kokios kvalifikacinių kategorijų suteikimo sporto mokymo įstaigose problemos, informavo Kūno kultūros ir sporto departa-
mento Sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Bušmienė. Lietuvos sporto informacijos centro direktorius Zigmantas 
Motiekaitis  pristatė atnaujintą LSICsvetainę www.sportinfo.lt. Jis supažindino ir su LSIC 2007 metų trenerių kvalifikacijos
tobulinimo programos pagrindinėmis nuostatomis pabrėždamas, kad šiuo pasitarimu-seminaru pradedamas sistemingas LSIC 
ir sporto mokymo įstaigų bendradarbiavimas. Lietuvos olimpinio sporto centro direktorius dr. Linas Tubelis kalbėjo apie 
sportininkų rengimo vyksmo planavimo ir kontrolės ypatumus. Šia tema pasisakė ir prof. habil. dr. Juozas Skernevičius. 
 Visų sporto mokymo įstaigų atstovams buvo įteikti nemokami metodinės literatūros komplektai, skirti sporto mokymo 
įstaigų bibliotekoms.

Lietuvos sporto informacijos centro 2006 m. organizuotuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose dalyvavusiø 
klausytojø skaièius

Eil.
Nr.

Seminaro pavadinimas Data Vieta Dalyviø skaièius

1. Seminaras  treneriams ¥Komunikacinë elgsena ir jos 
vaidmuo trenerio veiklos kokybei gerinti dabartiniame 
visuomenës raidos etape´

2006 04 27
2006 04 13
2006 03 23
2006 03 06

Kaunas
Pasvalys
Panevëþys
Klaipëda

25
15
25
42

2. Seminaras  treneriams ¥Maisto papildø ir dopingo 
átaka sportininko organizmui ir sportiniam rezultatui´

2006 10 18
2006 11 21
2006 12 08
2006 12 18

Utena
Šiauliai
Kaunas
Vilnius

44
45
31
25

3. Sporto mokymo ástaigø mokymo dalies vedëjø, pava-
duotojø ugdymo reikalams ir kitø darbuotojø, atsa-
kingø uþ metodiná darbà ir kvalifikacijos tobulinimà, 
pasitarimas-seminaras

2006 11 23 Vilnius 110

4. Seminaras sporto klubø vadybininkams ¥Sporto klubo 
veiklos organizavimas ir valdymas´

2006 12 12
2006 12 18

Vilnius
Kaunas

69
27
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5. Seminarai-pasitarimai  Lietuvos sporto šakø federaci-
jø, sàjungø ir asociacijø generaliniams sekretoriams ir 
direktoriams

2006 12 07
2006 12 14

Vilnius
Vilnius

34
37

Iš viso 13 renginiø: 529

2. Bendradarbiavimas organizuojant Kûno kultûros ir sporto departamento rengiamas konferencijas
Kartu su Kûno kultûros ir sporto departamentu, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu bei Vilniaus pedagoginiu 

universitetu surengta IX tarptautinë sporto mokslo konferencija ¥Didelio meistriškumo sportininkø rengimo val-
dymas´.

3. Kûno kultûros ir sporto specialistø licencijø registro tvarkymas, interesantø konsultavimas
Registruoti 54 kûno kultûros ir sporto specialistai, ágijæ kûno kultûros ir sporto specialisto licencijà (dokumenta-

cijos tvarkymas, átraukimas á registrà, kontaktas su dokumentø pateikëjais trûkstant dokumentø).
Konsultuota per 100 asmenø licencijavimo klausimais. 
Licencijavimo dokumentø tvarkymas ir registras pagal Darbø, dokumentø ir registro perdavimo-priëmimo aktà  

nuo 2006 m. gruodþio 21 d. perduoti Kûno kultûros ir sporto departamentui. 
4. Mokslinës, metodinës ir informacinës literatûros leidyba
Þurnalai: 
,,Treneris´ (4 numeriai); ,,Sporto mokslas´(4 numeriai);
Informacinis leidinys  ,,Kûno kultûros ir sporto aktualijos´ (4 numeriai). 
Knygos:
R. Dadelienë ,,Sporto medicinos pagrindai´;
K. Miškinis ,,Trenerio pagalbininkas´;
R. Malinauskas ¥Sporto pedagogø ir sportininkø socialinio psichologinio rengimo ypatumai´ (monografija).
5. Interneto svetainë www.sportinfo.lt
Atnaujinta interneto svetainë www.sportinfo.lt. Sukurtas skyrelis ¥Metodinë informacija vadybininkams´, kuriame 

pateikiama seminarø, konferencijø, bibliografinë informacija bei naudingos nuorodos.
LSIC interneto svetainës www.sportinfo.lt  skyrelyje ¥Metodinë informacija treneriams´ pateikta:         
–  informacija apie parengtus, vykstanèius ir jau ávykusius seminarus treneriams, mokslines konferencijas;
–  bibliografinë informacija (LSIC bibliotekoje esanèiø knygø sàrašas, periodiniai leidiniai ir nuorodos á kitas 

bibliotekas);
–  naudingos nurodos treneriams aktualiomis temomis: sportininkø mityba, sporto medicina ir reabilitacija, anato-

mija ir sporto fiziologija, sporto biomechanika ir biochemija, sportininkø treniruotës, sporto psichologija, neágaliøjø 
sportas, vaikø ir jaunimo sportas, sportas visiems.

IV. LIETUVOS SPORTO ENCIKLOPEDIJOS  RENGIMAS
 
2006 m. vasario 8 d. Kûno kultûros ir sporto departamento generalinio direktoriaus ásakymu buvo sudaryta 

Lietuvos sporto enciklopedijos (LSE) atliktø darbø inventorizacijos ir ekspertizës komisija (komisijos pirmininkas 
KKSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas), kuriai buvo pavesta inventorizuoti atliktus darbus  ir 
parengti pasiûlymus dël darbø tæsimo.

2006 m. geguþës 31 d. komisija baigë darbà ir nustatë, kad visus parengtame pirmojo tomo rankraštyje rastus 
straipsnius reikia atnaujinti, o vardynà pertvarkyti pagal bûtinà parengti ir patvirtinti vardyno struktûrà ir jo sudary-
mo kriterijus, nes nebuvo rasta duomenø, kad tai buvo padaryta anksèiau. Nebuvo rasta ir rankrašèio elektroniniø 
laikmenø. Komisija parengë pasiûlymus dël darbø tæsimo. 

Kûno kultûros ir sporto departamentas patvirtino Mokslinæ redakcinæ tarybà (vadovas prof. habil. dr. Povilas 
Karoblis), Darbo grupæ (vadovas LSIC direktorius Zigmantas Motiekaitis), LSE  vyriausiuoju redaktoriumi paskyrë 
prof. habil. dr. Stanislovà Stonkø. LSIC struktûroje sukurtas savarankiškas struktûrinis padalinys – LSE redakcija. 
Uþmegzti ir palaikomi glaudûs ryšiai su Mokslo ir enciklopedijø leidybos institutu  (MELI ), kurio direktoriaus pa-
vaduotojas Antanas Raèis – LSE Mokslinës redakcinës tarybos pirmininko pavaduotojas.

Patvirtinta LSE struktûra ir vardyno sudarymo kriterijai, biografiniø ir bendrøjø straipsniø apimtis. Parengti ir 
KKSD generalinio direktoriaus vardu išsiuntinëti informaciniai raštai  visoms sporto organizacijoms, kurios gali 
teikti straipsnius LSE. Biografiniø ir bendrøjø straipsniø, gautø iš Inventorizacijos ir ekspertizës komisijos, kopijos 
išsiuntinëtos patikslinti ir atnaujinti. Palaikomi glaudûs dalykiniai ryšiai su sporto šakø federacijomis, miestø, rajonø 
ir savivaldybiø sporto padaliniais.
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      Sistemingai organizuojami atskiri ir bendri LSE rengimo Mokslinës redakcinës tarybos, Darbo grupës ir Re-
dakcijos posëdþiai. Intensyviai dirba LSE redakcija. Interneto svetainëje www.sportinfo.lt skelbiami LSE struktûros 
ir vardyno sudarymo kriterijai, rekomendacijos straipsniø autoriams, informuojama apie LSE rengimo eigà. Ásigyta 
reikalinga techninë ir programinë áranga.

      Deja, kol kas didelë dalis sporto organizacijø šiam svarbiam Lietuvos sporto paveldo išsaugijimui reikšmingam 
darbui rodo neleistinà abejingumà. 2007 metais reikës papildomø poveikio priemoniø. 

V. KITA VEIKLA

Kità veiklà sudarë:
– Papildomi  neplaniniai KKSD uþsakymai (sveikinimai, plakatai ir kt.).
– LTOK, LSFS, Lietuvos asociacijos ¥Sportas visiems¡ ir sporto šakø federacijø, sàjungø bei asociacijø uþsaky-

mai.
–  Leidimo ir spausdinimo darbai pagal kitø organizacijø uþsakymus.
–  Knygø ir periodiniø leidiniø platinimas ir pardavimas.

VI. VEIKLOS FINANSINË ATASKAITA 

2006 m. sausio 3 d. pasirašyta Lietuvos Respublikos kultûros ir sporto rëmimo fondo ir VšÁ Lietuvos sporto in-
formacijos centro sutartis Nr.152/SV-38, pagal kurià  Nacionalinës sporto informacijos sistemos plëtojimo ir kûno 
kultûros ir sporto specialistø kvalifikacijos tobulinimo bei kûno kultûros ir sporto darbuotojø  licencijavimo prie-
monëms ágyvendinti skirtas  520,0 tûkst. Lt finansavimas. 

Iš jø:
1. Nacionalinës sporto informacijos sistemos plëtojimui  skirta 267,52  tûkst. Lt 
                                                                                            panaudota    267,52  tûkst. Lt                  
2. Kûno kultûros ir sporto specialistø kvalifikacijos tobulinimo bei kûno kultûros
ir sporto darbuotojø licencijavimo priemonëms  skirta   252,48 tûkst. Lt
                                                                             panaudota   240,48 tûkst. Lt
Dël Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus reorganizavimo ir klausytojø pageidavimo dalyvauti tik vienos dienos 

seminaruose liko nepanaudota 12,0 tûkst. Lt, numatytø kursams.
Pagal 2006 m. vasario 9 d. pasirašytà sutartá Nr.206/SV-159  Lietuvos sporto enciklopedijos leidybai   skirta 80,0 

tûkst. Lt. Panaudota   80,0 tûkst. Lt.    
Iš bendros 600,0 tûkst. Lt  sumos priemoniø vykdymui buvo panaudota  559,4 tûkst. Lt ir tai sudarë LSIC veiklos 

pajamas, o 28,6 tûkst. Lt, nustatyta tvarka suderinus su Kûno kultûros ir sporto departamentu,   buvo panaudota 
ilgalaikio turto ir inventoriaus ásigijimui.

Kitos  veiklos pajamos sudarë   328,97 tûkst. Lt . 

DIREKTORIUS   ZIGMANTAS MOTIEKAITIS

VYR. FINANSININKË    ALVYDA GRIMAŠAUSKIENË

 



KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2007-132

LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRE

VIEŠOSIOS ÁSTAIGOS
LIETUVOS SPORTO INFORMACIJOS CENTRO

2007 METØ VEIKLOS PROGRAMA

I.  VEIKLOS TIKSLAS IR SRITYS
Centro veiklos tikslas – sistemingai kaupti ir platinti kûno kultûros ir sporto organizacijø veiklai,  specialistø darbui 

ir kvalifikacijos tobulinimui reikalingà informacijà ir visiems sudaryti sàlygas šia informacija naudotis. 
      Centro veikla nëra pelno siekimas.
    Centro dalyvavimas ágyvendinant Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos  Vyriausybës 

strateginá veiklos planà ir 2007 metais Centro pasirašytos sutartys su Lietuvos Respublikos kultûros ir sporto rëmimo 
fondu sàlygoja tokias  svarbiausias 2007 m. Centro veiklos sritis:

1.  Kûno kultûros ir sporto specialistø profesinio pasirengimo tobulinimas:
 – seminarai, kursai, konferencijos;
 – þurnalø, knygø ir kitokiø metodiniø leidiniø leidyba ir platinimas;
 – specialiø interneto svetainiø kûrimas ir administravimas.
2. Sporto informaciniø sistemø plëtojimas: Lietuvos sporto statistikos duomenø kaupimas, apdorojimas ir 

duomenø baziø sudarymas, informacijos sklaida.
3. Lietuvos sporto enciklopedijos leidyba.
    

II. STRUKTÛRA IR VEIKLA

STRUKTÛROS SCHEMA

Direktorius

Zigmantas Motiekaitis

Direktoriaus pavaduotojas

kvalifikacijos tobulinimo reikalams
Direktoriaus pavaduotojas

organizaciniam ir ūkiniam darbui

Vyriausioji specialistė

bendriesiems reikalams

D. Galnaitytė

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO
SKYRIUS

L. Uktverytė, vyriausioji specialistė

vadybininkų programoms

V. Vilčinskaitė, vyriausioji specialistė

trenerių programoms

Leidybos ir spausdinimo tarnyba
L. Mickevičius, tarnybos viršininkas

E. Lipeikaitė, dizainerė-maketuotoja

(pagal išdirb )į

Iš viso: 4 darbuotojai

BENDROSIOS INFORMACIJOS
SKYRIUS

J. Selvanaitė, skyriaus viršininkė

T. Romaškinas, vyresnysis
specialistas informacinėms

technologijoms (0,5 etato)

R. Žilinskienė, vyriausioji
specialistė tarptautinių

organizacijų ir užsienio šalių

sporto politikos analizei (0,5

etato)

Iš viso: 3 darbuotojai

LIETUVOS SPORTO
ENCIKLOPEDIJOS REDAKCIJA

S. Stonkus, vyriausiasis redaktorius

Z. Šakalinien ,ė vyr. redaktoriaus

pavaduotoja

E. Abušovas, techninis redaktorius-

duomenų bazės administratorius

V. Pivoriūnas , techninis
redaktorius-konsultantas

Redaktorės – 3

Iš viso: 7 pareigyb sė

BUHALTERIJA
A. Grimašauskien ,ė vyr. finansininkė

R. Škurenkien ,ė buhalterė-kasininkė

Iš viso: 2
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KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO SKYRIUS

      Vykdo programà: KÛNO KULTÛROS IR SPORTO DARBUOTOJØ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 
      Programos tikslas – tobulinti Lietuvos kûno kultûros ir sporto darbuotojø kvalifikacijà, siekiant gerinti jø darbo 

kokybæ.

Programos ágyvendinimo priemonës
1. Kûno kultûros ir sporto specialistams reikalingos mokslinës ir metodinës informacijos paieška, analizë, rengimas 

platinti per internetà, leidinius ir individualias konsultacijas
      Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus darbuotojai sieks uþtikrinti pakankamai platø (sporto vadybos, sporto 

psichologijos ir pedagogikos, informaciniø technologijø, sporto fiziologijos bei mitybos ir kt.) ir ávairø informacijos, 
reikalingos kûno kultûros ir sporto specialistams, paieškos ir pateikimo spektrà. 

Informacijos pateikimas 
 Surinkta informacija yra apibendrinama ir pateikiama daugiausia Centro leidþiamuose vienkartiniuose ir 

periodiniuose leidiniuose bei interneto svetainëje www.sportinfo.lt. 
 Centro interneto  svetainëje dabar pateikiama informacija sporto vadybininkams ir treneriams.

1. Informacija sporto vadybininkams:
• Centro vykdomø seminarø sporto vadybininkams programos ir pranešimø tezës;
• informacinis biuletenis ,,Kûno kultûros ir sporto aktualijos´ ir galimybë já parsisiøsti; 
• pranešimai apie jau ávykusius seminarus;
• bibliografinë informacija;
• bûtiniausiø teisës aktø rinkinys;
• sutarèiø pavyzdþiai;
• naudingos nuorodos.

2. Informacija treneriams:
• Centro vykdomø seminarø sporto treneriams programos ir pranešimø tezës;
• informacija apie Centro išleistas knygas;
• þurnalai ¥Treneris´ ir ¥Sporto mokslas´; 
• informacija apie kasmetinæ tarptautinæ sporto mokslo konferencijà ¥Didelio meistriškumo sportininkø rengimo 

valdymas´ (pateikiama lietuviø ir anglø kalbomis);
• nuolat atnaujinama metodinë informacija sporto treneriams pagal atskiras temas (sporto vadyba, sporto fiziologija, 

sporto psichologija ir t. t.).

2. Seminarai  kûno kultûros ir sporto darbuotojams

      2007 m. sporto klubø, federacijø, sporto baziø vadybininkams bus  siûlomi šiø krypèiø seminarai:
• Strateginë vadyba – sporto organizacijø veiklos strategija, strateginis planavimas, problemø spendimas.
• Psichologiniai sporto klubø veiklos ypatumai – sprendimø priëmimas, stresas, jo áveikimas, savireguliacija, mo-

tyvai sportuoti, þmoniø tipai ir bendravimo su jais ypatumai. 
• Juridiniai klubo veiklos ypatumai – supaþindinama su teisës aktais, reglamentuojanèiais sporto klubø veiklà, 

sutarèiø rûšimis, jø sudarymo ypatumais. 
• Finansiniai klubo veiklos ypatumai – finansinës apskaitos pagrindai, rëmëjø paieška ir t. t.
• Projektø rašymas, finansavimo galimybës – projektø rašymo pagrindai, finansavimo šaltiniai.  
• Sporto renginiø vadyba, sporto klubo veiklos turinys – supaþindinama su sporto renginiø vadyba, sporto klubø 

veiklos turiniu.
• Savanoriška veikla – þmoniø pritraukimas savanoriškai veiklai, Sporto savanoriø sàjungos patirtis.
• Moksleiviø / jaunimo sporto klubams skirti seminarai – jaunimo neformalus ugdymas, jaunimo motyvacija, pro-

jektø vadyba, finansavimo šaltiniai, sporto klubo veiklos turinys.
• Sporto klubo integruota komunikacija – viešieji ryšiai, reklama, sporto klubo populiarinimas, rinkodaros kom-

pleksas.
Iš viso planuojama sporto  vadybininkams surengti 10–15 seminarø.
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2007 m. treneriams bus  siûlomi tokie seminarai:
• Tæsiamas sporto psichologijos seminarø ciklas nauju pavadinimu „Psichologiniai treniruoèiø ir varþybinës veiklos 

ypatumai“. Bus pateikiama þiniø treneriams apie prieš- varþybiná psichologiná pasirengimà, savireguliacijà (psi-
chinës energijos valdymà), mentalinës treniruotës metodus ir jø praktiná pritaikymà, biologiná gráþtamàjá ryšá.

• „Sportiniø traumø profilaktika“, „Potrauminë reabilitacija, kà turi þinoti treneris“. Seminaro programoje – trau-
mø sàvokos, paþeidimø prieþastys, jø gydymo principai, potrauminës reabilitacijos etapai, ortopediniø priemoniø 
naudojimas potrauminëje reabilitacijoje ir sportinëje veikloje.

• „Maisto papildø ir dopingo átaka sportininko organizmui ir sportiniam rezultatui“. Programoje – kai kuriø mais-
to papildø átaka sportininko organizmui ir supaþindinimas su anaboliniais steroidais, dopingo poveikio sveikatai 
ypatumai, apþvelgiami tarptautiniai dokumentai, reglamentuojantys antidopingo veiklà.

• Gabiø sportui vaikø (jaunimo) atrankos, rengimo ir išsaugojimo didelio meistriškumo sportui klausimais.
Iš viso planuojama surengti 15–20  seminarø treneriams.

Pagal poreiká ir pageidavimus seminarø kryptys gali bûti papildomos.
 
Apie seminarus informacija iš anksto bus skelbiama interneto svetainëje www.sportinfo.lt ir Centro leidþiamuose periodi-

niuose leidiniuose.

3. Mokslinës-metodinës literatûros leidyba
Periodiniai leidiniai:

• Bus išleista žurnalų  TRENERIS, SPORTO MOKSLAS ir informacinio leidinio KŪNO KULTŪROS IR SPORTO 
AKTUALIJOS po keturis numerius.

Knygos:
• S. Poteliūnienė, N. Sližauskienė ir V. Bendoraitienė. MANKŠTINKIMĖS SAVARANKIŠKAI
• E. Petkus ir A. Raslanas. LIETUVOS IRKLUOTOJŲ RENGIMAS (metodinis leidinys)
• E. Balčiūnas ir J. Skernevičius. BAIDARININKŲ RENGIMAS
Vyksta derybos su autoriais dėl kitų metodinių leidinių treneriams bei vadovėlinio pobūdžio leidinio didelio meistriškumo 

sportininkams. 

4. Specialiosios literatûros fondø prieþiûra ir jø plëtimas
Kasmet Centro knygų fondas praturtėja vienokiu ar kitokiu būdu įsigytais užsienio ir lietuvių autorių leidiniais. Planuojama  

įsigyti dar 15–20 knygų. 

Efektyvesniam  poreikių tenkinimui sudaryta Trenerių kvalifikacijos tobulinimo programų komisija, kuri tuo pat
metu vykdys ir žurnalo „Treneris“ Redaktorių tarybos funkcijas.

       Rengiant visas kûno kultûros darbuotojø profesinio pasirengimo tobulinimui  skirtas priemones, kaip ir iki 
šiol, bus kvieèiami geriausi Lietuvos, o kai kada ir uþsienio šaliø specialistai.  

Skyriaus darbuotojai  ir jø pareigos:
Direktoriaus pavaduotojas kvalifikacijos tobulinimo reikalams, skyriaus vadovas (laikinai laisva vieta – vyksta pa-

vaduotojo paieškos).
Tel. (8~5) 233 74 31; mob. skyriaus telefonas 8 672 52424; el. paštas: kvalifikacija@sportinfo.lt

Laima UKTVERYTË, vyriausioji specialistë vadybininkø programoms
Pareigos: seminarø ir konferencijø organizavimas, informacijos apie ES ir kitø šaliø sporto politikos naujoves ir tenden-

cijas paieška ir sklaida, mokslinës-metodinës informacijos sporto vadybininkams paieška, analizë, sklaida, interneto sve-
tainës www.sportinfo.lt palaikymas,  informacinio leidinio ,,Kûno kultûros ir sporto aktualijos“ atsakingoji sekretorë.

Tel. (8~5) 233 74 31; mob. 8 672 52424; el. paštas: vadyba@sportinfo.lt

Virginija VILÈINSKAITË, vyriausioji specialistë treneriø programoms
Pareigos: seminarø ir konferencijø organizavimas, informacijos  kûno kultûros ir sporto specialistams aktualiais klau-

simais paieška ir sklaida, mokslinës-metodinës informacijos paieška, analizë, sklaida, interneto svetainës www.sportinfo.
lt palaikymas, periodinio þurnalo „Treneris“ atsakingoji sekretorë.

Tel. (8~5) 233 74 31; mob. 8 672 52424; el. paštas: treneris@sportinfo.lt
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Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus struktûroje veikia
LEIDYBOS IR SPAUSDINIMO TARNYBA
Tarnybos funkcijos:
1. Pagal savo kompetencijà dalyvauja ágyvendinant Centro vykdomø Nacionalinës sporto informacijos sistemos 

plëtojimo ir Kûno kultûros darbuotojø kvalifikacijos tobulinimo ir licencijavimo programø priemones.
2. Redaguoja, kuria dizainà, maketuoja ir spausdina kvalifikacijos tobulinimo programai skirtas knygas, þurna-

lus, brošiûras, lankstinukus, diplomus, paþymëjimus, padëkos raštus, kvietimus, vizitines korteles, vokus, aplankus, 
plakatus, lipdukus ir kt.

3. Leidybos ir spausdinimo paslaugas teikia ir kitoms sporto organizacijoms.

Tarnybos darbuotojai ir jø pareigos:

Linas MICKEVIÈIUS, tarnybos viršininkas
Pareigos: bendras vadovavimas tarnybai, spausdinimo ir kopijavimo darbai, atliekami tarnybos áranga.
Tel. (8~5) 233 61 53, el. paštas: leidyba@sportinfo.lt

Eglë LIPEIKAITË, dizainerë-maketuotoja
Pareigos: leidiniø ir visø kitø uþsakymø  dizainas ir  maketavimas.
Tel. (8~5) 233 61 53, el. paštas: leidyba@sportinfo.lt

BENDROSIOS INFORMACIJOS SKYRIUS

Vykdo programà:  SPORTO INFORMACIJOS SISTEMOS PLËTOJIMAS
Tikslas – prisidëti prie Lietuvos sporto informacijos sistemos, kaip þiniø visuomenës kûrimo proceso sudëtinës dalies, 

plëtojimo, siekti, kad bûtø sudarytos sàlygos visoms kûno kultûros ir sporto veiklà vykdanèioms institucijoms ir specialistams 
teikti ir gauti informacijà, reikalingà veiklai  planuoti, organizuoti ir tobulinti.

Programos ágyvendinimo priemonës
1. Oficialioji Lietuvos sporto statistika:

• Bus surinktos  visø sporto organizacijø statistinës ataskaitos pagal  2006 m. patikslintas  formas, suvedami, anali-
zuojami   duomenys ir ne vëliau kaip balandþio mënesá skelbiami ¥Lietuvos sporto statistikos metraštyje´ ir Kûno 
kultûros ir sporto departamento  (www.kksd.lt), Lietuvos sporto informacijos centro (www.sportinfo.lt) ir Europos 
Sàjungos sporto statistikos sistemà kurianèios darbo grupës (www.sportcopass.net)  interneto svetainëse.

• Geguþës mën. bus  išleistas leidinys lietuviø ir anglø kalbomis ¥Lietuvos sportas  2006–2007 m.´
• Bus dalyvaujama Kûno kultûros ir sporto departamento numatytame sporto statistikos sistemos tobulinime. 
• Centras, kaip ágaliotas Kûno kultûros ir sporto departamento  atstovas, jau ketvirtus metus dalyvaus Lietuvos 

statistikos departamento vykdomoje Oficialiosios Lietuvos Respublikos sporto statistikos programoje. Centro 
parengti duomenys spausdinami ,,Lietuvos statistikos metraštyje´.

   2. Duomenø bazës:
• ¥Lietuvos sporto organizacijos´. Kaip ir kasmet duomenys bus pateikiami interneto svetainëse www.kksd.lt ir www.

sportinfo.lt bei kasmetiniame leidinyje ¥Lietuvos sporto organizacijos  2007. Adresai ir telefonai.´ Bus sukurtas 
sporto klubø klasifikatorius.

• Bus tobulinama internetinë duomenø bazë ¥Lietuvos  sporto statiniai´. Centras tæs Kûno kultûros ir sporto spe-
cialistø licencijø registro administravimà.

• Numatoma pradëti kurti duomenø bazæ ¥Lietuvos kûno kultûros ir sporto specialistai¡, kurioje bûtø kaupiami 
duomenys apie specialistø kvalifikacijà ir dalyvavimà profesinio pasirengimo tobulinimo programose (renginiuo-
se).
3. Internetas
Atnaujinus svetainës www.sportinfo.lt struktûrà ir ádiegus naujà turinio valdymo programinæ árangà pagal sporto 

specialistø pageidavimus bus pleèiamas informaciniø paslaugø asortimentas, bus daþniau  pateikiami nesutrumpinti 
aktualûs straipsniai. Numatoma, kad ši svetainë taps interaktyvesnë.

4. Šiais metais bus išleisti informaciniai  leidiniai:
• LIETUVOS SPORTO STATISTIKOS METRAŠTIS. 2006 m .  – balandþio mën.
• LIETUVOS SPORTO ORGANIZACIJOS 2006. Adresai, telefonai  – balandþio mën.
• LIETUVOS SPORTAS  2006–2007 m. (lietuviø ir anglø kalbomis)  –  geguþës mën.
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Skyriaus darbuotojai  ir jø pareigos:
Jolanta SELVANAITË, skyriaus viršininkë
Pareigos: bendras vadovavimas, sporto statistika, duomenø bazës   ir    informaciniai leidiniai.  
Tel. (8~5)  213 34 96; mob. 8 616 0 66 36; el. paštas: centras@sportinfo.lt
Tomas ROMAŠKINAS, vyresnysis specialistas
Pareigos: interneto svetainiø administravimas, naujø informaciniø ir komunikacijos technologijø diegimas, eksploatacija 

ir atnaujinimas. 
Tel. 8~5 233 61 53; el. paštas: admin@sportinfo.lt
Dr. Ramunë ÞILINSKIENË, vyriausioji specialistë tarptautiniø organizacijø ir uþsienio šaliø sporto politikos analizei 

(2007 m. vaiko prieþiûros atostogose).

LIETUVOS SPORTO ENCIKLOPEDIJOS REDAKCIJA

Veiklos tikslas – Lietuvos sporto enciklopedijos leidyba.
Redakcijos funkcijos:
1. Straipsniø parengimo organizavimas pagal Lietuvos sporto enciklopedijos Mokslinës redakcinës tarybos 

(LSE MRT) patvirtintà struktûrà ir kriterijus.
2. Gautø straipsniø patikrinimas, ar atitinka nustatytus reikalavimus, recenzavimo organizavimas ir redagavimas.
3. Straipsniø duomenø bazës administravimas.
4. Enciklopedijos dizaino parengimo ir maketavimo organizavimas.
5. Parengto spaudai LSE maketo teikimas tvirtinti LSE MRT.

2007 m. numatoma parengti spaudai Lietuvos sporto enciklopedijos I tomà.

Darbuotojai ir jø pareigos:
Prof. habil. dr. Stanislovas STONKUS,  vyriausiasis redaktorius              
Pareigos: Redakcijos darbo planavimas ir darbo planø vykdymo koordinavimas, Redakcijos darbo klausimø teikimas 

LSE Mokslinei redakcinei tarybai ir jos nutarimø ágyvendinimo organizavimas, vardyno parengimo koordinavimas, en-
ciklopediniø straipsniø recenzavimas ir recenzavimo koordinavimas, LSE maketavimo koordinavimas.

  Mob. tel.  8 612 49 577; el. paštas: zurnalas@lkka.lt

Zita ŠAKALINIENË, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja                            
Pareigos: redaktoriø darbo planavimas, organizavimas, koordinavimas, kontrolë ir konsultavimas, straipsniø redaga-

vimas ir korektûros organizavimas.
      Tel. (8~5)  233 61 53; el. paštas: redaktore@sportinfo.lt

Vytautas PIVORIÛNAS, techninis redaktorius-konsultantas 
Pareigos: enciklopediniø straipsniø surinkimas, registracija ir LSE straipsniø teikëjø bei autoriø konsultavimas.
      Tel. (8~5)  231 00 47; mob. 8 672 52 299; el. paštas: enciklopedija@sportinfo.lt

Edgaras ABUŠOVAS, techninis redaktorius-duomenø bazës administratorius (0,5 etato)
Pareigos:  LSE duomenø bazës administravimas ir duomenø sauga pagal LSE redakcijos reglamento nustatytà tvar-

kà; LSE straipsniø autoriø konsultavimas medþiagos pateikimo, turinio ir kitais klausimais, interneto svetainës www.
sportinfo.lt  LSE dalies administravimas.

      Tel. (8~5)  231 00 47; mob. tel. 8 672 52 299; el. paštas: enciklopedija2@sportinfo.lt
     

KAIP ÁSIGYTI CENTRO LEIDINIUS
Centro leidiniai parduodami visø miestø ir rajonø knygynuose. Jeigu ten nëra, kreipkitës á Centrà, èia leidiniai 

parduodami maþiausiomis – leidëjo kainomis. Uþsakymo formà ir kainas  galima rasti interneto svetainëje www.
sportinfo.lt.

Centro adresas:
VšÁ Lietuvos sporto informacijos centras
Þemaitës g. 6, LT-03117 Vilnius
Tel. (8~5) 233 46 10, 233 74 31, 233 61 53
Tel./faks. (8~5) 213 34 96, 233 74 31
El. paštas: centras@sportinfo.lt 
www.sportinfo.lt                                                                  
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LIETUVOS MOKINIØ 2007 METØ OLIMPINIS FESTIVALIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
MINISTRAS PIRMININKAS

POTVARKIS
DËL DARBO GRUPËS SUDARYMO

2007 m. sausio 24 d. Nr. 38
Vilnius

1. S u d a r a u  šià darbo grupæ Lietuvos mokiniø 2007 metø olimpiniam festivaliui Lietuvoje organizuoti (toliau 
vadinama – darbo grupë): 
Algirdas Raslanas  – Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
       generalinis direktorius (darbo grupës vadovas);
Artûras Poviliûnas  – Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas (darbo grupës vadovo 
       pavaduotojas);
Alvydas Puodþiukas  – Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius (darbo grupës vadovo pavaduotojas);
Milda Laurutënaitë  – Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
       Kûno kultûros strategijos skyriaus vedëja (darbo grupës atsakingoji sekretorë);
Ona Babonienë   – Lietuvos moksleiviø kûno kultûros ir sporto centro direktorë;
Vytautas Deksnys  – Lietuvos kûno kultûros mokytojø asociacijos prezidentas;
Arûnas Kuèikas   – Respublikos Prezidento konsultantas;
Sigitas Mecelica  – Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato viršininkas;
Marius Narkun   – Lietuvos mokiniø parlamento narys;
Valentinas Paketûras  – Lietuvos sporto federacijø sàjungos generalinis sekretorius;
Juras Poþela   – Jaunimo reikalø departamento prie Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos 
       direktorius; 
Romualdas Sabaliauskas – Sveikatos apsaugos ministerijos sekretorius;
Algimantas Salamakinas – Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalø komisijos pirmininkas;
Algimantas Šventickas   – Vilniaus miesto savivaldybës administracijos Kultûros, švietimo ir sporto 
       departamento direktorius;
Ritas Vaiginas   – Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
       generalinio direktoriaus pavaduotojas;
Linas Vingelis   – Lietuvos Respublikos Vyriausybës kanceliarijos Švietimo, mokslo ir kultûros 
       skyriaus vedëjas.
2. P a v e d u  darbo grupei:
2.1. iki 2007 m. vasario 1 d. parengti Lietuvos mokiniø 2007 metø olimpinio festivalio Lietuvoje organizavimo ir vykdy-
mo priemoniø planà ir pateikti já Kûno kultûros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës;
2.2. koordinuoti Lietuvos mokiniø 2007 metø olimpinio festivalio Lietuvoje organizavimo ir vykdymo priemones.
3. L e i d þ i u  darbo grupei prireikus pasitelkti ekspertus, valstybës institucijø ir ástaigø atstovus.
4. P a v e d u  Kûno kultûros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës techniškai aptarnauti 
darbo grupës veiklà.

MINISTRAS PIRMININKAS       GEDIMINAS KIRKILAS
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2006 METØ GERIAUSIEJI TRENERIAI – 
J. MOSKVIÈIOVAS, E. GUSTAS IR IDZELEVIÈIAI

2006 m. vasario 14 d. Kûno kultûros ir sporto departamente  Vasario 16-osios – Lietuvos valstybës atkûrimo dienos 
išvakarëse ketvirtà kartà iš eilës buvo pagerbtas konkursu nustatytas geriausiø Lietuvos treneriø-sporto mokytojø 
šešioliktukas.

 Geriausi 2006 m. treneriai-sporto mokytojai buvo renkami trijose grupëse: 1) rengianèiø olimpinës rinktinës narius 
ir kandidatus (tik olimpiniø rungèiø); 2) rengianèiø olimpinës pamainos sportininkus ir 3) rengianèiø neolimpiniø 
sporto šakø visø amþiaus grupiø sportininkus. Pirmosios grupës nugalëtoju jau treèià kartà tapo šiuolaikinës pen-
kiakovës treneris Jurijus Moskvièiovas, kaip ir Skaistutë bei Romaldas Idzelevièiai, kurie uþëmë pirmàjà vietà tarp 
neolimpiniø sporto šakø treneriø. O baidariø ir kanojø irklavimo treneriui Egidijui Gustui, dirbanèiam su olimpinës 
pamainos sportininkais, nugalëtojo laurai atiteko pirmà kartà.

Lietuvos Respublikos treneriø-sporto mokytojø konkursui, kurá rengia Kûno kultûros ir sporto departamentas, 
kandidatûras gali teikti visos Lietuvos sporto mokymo ástaigos ir savivaldybiø sporto skyriai. Kaip ir praëjusiais metais, 
2006 m. konkursui buvo pateikta beveik 170 treneriø-sporto mokytojø kandidatûrø. Didþiausia konkurencija buvo 
antrojoje grupëje – tarp treneriø, rengianèiø olimpinæ pamainà – èia kandidatø buvo per šimtà. Pagal sporto šakas 
antroji grupë taip pat buvo pati ávairiausia – geriausi išrinkti iš 18 sporto šakø atstovø. Pirmojoje grupëje varþësi 16 
sporto šakø treneriai, o štai treèiojoje – tik penkiø. Geriausi treneriai išrinkti ávertinus jø auklëtiniø pasiektus rezul-
tatus 2006 m. pasaulio ir Europos èempionatuose, Lietuvos èempionatuose ir kitose tarptautinëse varþybose.

Laureatai
I GRUPË. Treneriai-sporto mokytojai, rengiantys olimpinës rinktinës narius ir kandidatus (tik olimpiniø rung-

èiø)
1. Jurijus MOSKVIÈIOVAS – šiuolaikinë penkiakovë, Lietuvos olimpinis sporto centras (3696 taškai);
2. Bronislavas VYŠNIAUSKAS – sunkioji atletika, Lietuvos olimpinis sporto centras, Klaipëdos sporto centras 

(3491 taškas);
3. Ruslan VARTANOV – graikø-romënø imtynës, Lietuvos olimpinis sporto centras (3443 taškai);
4. Ramojus Anicetas KALYTIS – plaukimas, Lietuvos olimpinis sporto centras, Kauno plaukimo sporto mokykla 

(2288 taškai);
5. Sergej SOROKIN – baidariø ir kanojø irklavimas, Lietuvos olimpinis sporto centras (2249 taškai).

II GRUPË. Treneriai-sporto mokytojai, rengiantys olimpinës pamainos sportininkus
1. Egidijus GUSTAS – baidariø ir kanojø irklavimas, Kauno irklavimo mokykla (5026 taškai);
2. Egidijus TINDÞIULIS – šiuolaikinë penkiakovë, Vilniaus ¥Sietyno´ sporto mokykla (3685 taškai);
3. Zenius VENCEVIÈIUS – dziudo, Alytaus sporto rekreacijos centras (3047 taškai);.
4. Natalija TARELKINA – plaukimas, Šiauliø plaukimo mokykla ¥Delfinas´ (2654 taškai);
5. Kæstutis NORVAIŠAS – dviraèiø sportas, Šiauliø sporto mokykla ¥Dubysa´ (2599 taškai).

III GRUPË. Treneriai-sporto mokytojai, rengiantys neolimpiniø sporto šakø visø amþiaus grupiø sportininkus
1–2. Ona Skaistutë IDZELEVIÈIENË ir Romaldas IDZELEVIÈIUS – sportiniai šokiai, Klaipëdos sportiniø šokiø 

klubas ¥Þuvëdra´ (14412 taškø);
3. Liudvika Kristina ŠMITIENË – sportiniai šokiai, Kauno centro sporto mokykla (4204 taškai);
4. Aušra SIDARAVIÈIENË – orientavimosi sportas, Kauno sporto mokykla ¥Gaja´ (2276 taškai);
5. Edvard BUÞINSKIJ – šaškës, Vilniaus šachmatø ir šaškiø mokykla (1867 taškai);
6. Viktoras ÈMILIS – šachmatai, Šiauliø sporto mokykla ¥Dubysa´ (1865 taškai).

KONKURSO  „GERIAUSIEJI 2006 M. ŠALIES MOKINIAI SPORTININKAI IR JØ 
TRENERIAI“ REZULTATAI

2007 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje buvo pagerbti 2006 metø geriausieji 
mokiniai sportininkai ir jø treneriai.
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Kûno kultûros ir sporto departamentas kiekvienais metais ásteigia prizus individualiøjø sporto šakø geriausiems 
mokiniams sportininkams ir jø treneriams. Šiais metais buvo apdovanota 11 geriausiø mokiniø sportininkø ir jø tre-
neriø. Sveikindamas apdovanotuosius šalies sporto vadovas A. Raslanas dþiaugësi, kad tokie jauni mokiniai pasiekia 
labai gerus sportinius rezultatus.

 Lietuvos tautinis olimpinis komitetas geriausioms þaidimø komandoms áteikë taures ir diplomus, o Švietimo ir 
mokslo ministerija visus  sportininkus  ir trenerius   apdovanojo  diplomais ir asmeninëmis dovanomis.

2006 METØ GERIAUSIEJI:

1 vieta
Marijus Kravèukas, Šiauliø r. Vijoliø pagrindinës mokyklos mokinys, pasaulio jaunimo bokso èempionate (54 

kg) laimëjæs III vietà; treneris – Kæstutis Berþanskis. Šiauliø sporto mokykla ¥Dubysa´.

2 vieta
Rasa Leleivytë, Vilniaus ¥Laisvës´ gimnazijos mokinë, pasaulio jauniø dviraèiø (plentas) èempionate laimëjusi I 

vietà; treneris – Vilniaus ¥Sietyno´ sporto mokyklos direktorius Gediminas Kastanauskas.

3 vieta
Donata Rimšaitë, Vilniaus Karoliniškiø gimnazijos mokinë, pasaulio jauniø šiuolaikinës penkiakovës èempio-

nate laimëjusi II vietà; treneris – Lietuvos šiuolaikinës penkiakovës federacijos generalinis sekretorius Viaèeslavas 
Kalininas.

4 vieta
Giedrius Titenis, Anykšèiø A. Baranausko vidurinës mokyklos mokinys, pasaulio jauniø plaukimo (100 m krûtine) 

èempionate laimëjæs III vietà; treneris – Þilvinas Ovsiukas. Anykšèiø kûno kultûros ir sporto centras.

5 vieta
Pavelas Kulda, Vilniaus J. Kraševskio vidurinës mokyklos mokinys, pasaulio jaunimo bokso èempionate (+91 

kg) laimëjæs V vietà; treneris – Ivanas Minkevièius. Vilniaus dvikovës sporto šakø mokykla.

6 vieta
Lina Grinèikaitë, Klaipëdos ¥Versmës´ vidurinës mokyklos mokinë, pasaulio jaunimo lengvosios atletikos (100 

m bëgimas) èempionate laimëjusi VI vietà; treneris – Edmundas Norvilas. Klaipëdos miesto sporto centras.

7 vieta
Aurimas Valaitis, Kauno S. Dariaus ir S. Girëno gimnazijos mokinys, Europos jaunimo plaukimo (50 m krûtine) 

èempionate laimëjæs III vietà; trenerë – Jûratë Statkevièienë. Kauno centro sporto mokykla.

8 vieta
Karolis Bauþa, Kauno S. Nëries vidurinës mokyklos mokinys, pasaulio jaunimo dziudo èempionate (90 kg) lai-

mëjæs VII vietà; treneris – Petras Vinciûnas. Kauno sporto mokykla ¥Gaja´. 

9 vieta
Meinardas Smikas, Jonavos J. Vareikio pagrindinës mokyklos mokinys, Europos jauniø bokso èempionate (48 

kg) laimëjæs III vietà; treneris – Juozas Vëjalis. Jonavos kûno kultûros ir sporto centras.

10–11 vieta
Raimonda Gedutytë, Kauno S. Nëries vidurinës mokyklos mokinë, pasaulio jaunimo dziudo èempionate (78 kg) 
laimëjusi IX vietà; trenerë – Lolita Dudënienë. Kauno sporto mokykla ¥Gaja´.

10–11 vieta
Paulius Kasiulevièius, Kauno Šanèiø vidurinës mokyklos mokinys, pasaulio jaunimo bokso èempionate 

(81 kg) laimëjæs IX vietà; treneris – Lietuvos bokso federacijos generalinis sekretorius Vytautas Sinkevièius. 
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2006 m. geriausiøjø Lietuvos Respublikos mokiniø sportininkø krepšinio mergaièiø jaunuèiø komanda, Euro-
pos jaunuèiø mergaièiø krepšinio èempionate laimëjusi III vietà

Vilniaus J. Basanavièiaus vidurinës mokyklos mokinë Diana Þintikaitë.
Vilniaus Pilaitës vidurinës mokyklos mokinë Greta Šniokaitë.
Marijampolës Sûduvos vidurinës mokyklos mokinë Aurimë Rinkevièiûtë.
Kauno ¥Rasos´ gimnazijos mokinë Eglë Tarasevièiûtë.
Maþeikiø Pavasario vidurinës mokyklos mokinë Giedrë Paugaitë.
Šiauliø Geguþiø vidurinës mokyklos mokinë Indrë Mikelënaitë.
Šiauliø Didþdvario gimnazijos mokinë Rûta Þurauskytë.
Klaipëdos ¥Þaliakalnio´ vidurinës mokyklos mokinë Marina Solopova.
Klaipëdos Þemynos vidurinës mokyklos mokinë Monika Šukytë.
Klaipëdos ¥Aukuro´ pagrindinës mokyklos mokinë Reda Kontvainytë.
Klaipëdos S. Bacho vidurinës mokyklos mokinë Lina Pikèiûtë.

Komandos treneriai: Klaipëdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos ir Lietuvos rinktinës vyr. trenerë Ramunë 
Kumpienë, Birþø rajono sporto mokyklos ir Lietuvos rinktinës trenerë Nijolë Krekþdienë, Šarûno Marèiulionio 
krepšinio akademijos ir Lietuvos rinktinës fizinio parengimo treneris Tomas Munius, Vilniaus krepšinio mokyk-
los treneris Algirdas Budënas, Kauno krepšinio mokyklos trenerë Birutë Jankauskienë, Maþeikiø rajono sporto 
mokyklos trenerë Renata Kirvelaitienë, Šiauliø sporto mokyklos ¥Saulë´ trenerë Zita Raèkauskienë ir Lietuvos 
jaunuèiø mergaièiø krepšinio rinktinës gydytoja Alma Kajënienë. 

2006 m. geriausiøjø Lietuvos Respublikos mokiniø sportininkø krepšinio vaikinø jauniø komanda, Europos 
jauniø vaikinø krepšinio èempionate laimëjusi II vietà

Alytaus Volungës vidurinës mokyklos mokinys Þygimantas Janavièius. 
Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago vidurinës mokyklos mokinys Vaidas Èepukaitis.
Marijampolës J. Tatoraièio vidurinës mokyklos mokinys Marius Valukonis.
Vilniaus Karoliniškiø gimnazijos mokinys Martynas Gecevièius.
Vilniaus Ozo vidurinës mokyklos mokinys Pranas Skurdauskas.
Kauno S. Nëries vidurinës mokyklos mokinys Darius Gvezdauskas.
Kauno S. Nëries vidurinës mokyklos mokinys Lukas Brazdauskis.
Kauno Kazio Griniaus vidurinës mokyklos mokinys Paulius Kleiza.
Kauno S. Nëries vidurinës mokyklos mokinys Paulius Belevièius.
Kauno S. Nëries vidurinës mokyklos mokinys Rokas Ûzas.
Kauno ¥Àþuolo´ katalikiškosios vidurinës mokyklos mokinys Rokas Grinius.
Birþø Saulës gimnazijos mokinys Gabrielius Ramonas.

Komandos treneriai: Lietuvos krepšinio jauniø rinktinës vyr. treneris Rûtenis Paulauskas, Birþø rajono sporto 
mokyklos treneris, Lietuvos rinktinës antrasis treneris Rimantas Ramonas, Lietuvos krepšinio jauniø rinktinës 
fizinio parengimo treneris Marius Jasevièius, Alytaus sporto ir rekreacijos centro treneris Sigitas Kriukis, Ma-
rijampolës þaidimø sporto mokyklos treneris Gintautas Þibûda, Vilniaus Š. Marèiulionio krepšinio akademijos 
treneris Algirdas Milonas, Vilniaus krepšinio mokyklos trenerë Ona Dindaitë-Mukienë, Kauno krepšinio mokyk-
los treneris Donatas Velièka, Kauno A. Sabonio krepšinio mokyklos treneris Romualdas Bruneckas ir Lietuvos 
krepšinio jauniø rinktinës gydytoja Laimutë Beèelytë.
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EUROPOS KOVOS SU NUTUKIMU CHARTIJA 

1. AKTUALUMAS
1.1. Antsvoris ir nutukimas sudaro vienà iš rimèiausiø 21-ojo amþiaus iššûkiø visuomenës sveikatai PSO Europos 

regione. Tai jau pasiekë epideminá lygá dël kintanèios socialinës ir ekonominës aplinkos, sukëlusios gyventojø 
energijos disbalansà, smarkiai sumaþëjus fiziniam aktyvumui, didelës energijos maisto ir gërimø prieinamumui 
bei pasikeitus maitinimosi áproèiams ir gyvenimo bûdui. Vien genetinis polinkis, kurá turi tam tikra gyventojø 
dalis, be tokiø socialiniø veiksniø pasikeitimo epidemijos nesukeltø.  

1.2. Nutukimo paplitimas per pastaruosius du dešimtmeèius išaugo tris kartus, daugiau negu pusë suaugusiøjø 
gyventojø daugelyje PSO Europos regiono šaliø turi antsvorio, o ketvirtis – jau nutukimà. Ši tendencija ypaè 
kelia nerimà dël vaikø ir paaugliø, epidemijà jie perkelia á suaugusiøjø amþiø ir tai sudaro vis didëjanèià 
sveikatos naštà kitoms kartoms. 

1.3. Antsvoris, nutukimas bei susijusios ligos jau nebëra tik pasiturinèios visuomenës sindromas, tai jau vienodai 
dominuoja tiek besivystanèiose, tiek pereinamojo laikotarpio šalyse, ypaè atsiþvelgiant á globalizacijà. Be 
to, tai labiausiai paveikia þemesniàsias socialines ir ekonomines grupes bei lemia padidëjusià socialinæ ir 
ekonominæ nelygybæ. 

1.4. Antsvorio ir nutukimo poveikis sveikatai bei negaliai regione vis didëja, antsvoris ir nutukimas jau yra daugiau 
kaip trijø ketvirtadaliø 2 tipo diabeto atvejø prieþastis ir lemia didelæ dalá susirgimø širdies ir kraujagysliø bei 
kitomis ligomis, sudaro iki 8 proc. visø ligø naštos bei kasmet sàlygoja daugiau kaip 1 milijonà mirties atvejø 
regione. Nutukimas turi didelës neigiamos átakos gyvenimo trukmei bei kokybei, áskaitant psichinæ gerovæ. 
Jeigu tendencijos išliks, pagal turimus nacionalinius duomenis 2010 metais regione bus 150 milijonø nutukusiø 
suaugusiøjø, o gyvenimo trukmës deficitas dël nutukimo iki 2050 metø gali išaugti nuo 2 iki 6 metø.    

1.5. 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 ne maþiau kaip dvigubai didesnës.  

1.6. Šalys pastaraisiais metais padarë paþangà didindamos informuotumà ir ëmësi strategijø bei veiksmø planø, 
bet në vienai iš jø nepavyko suvaldyti epidemijà. Daugelis pagrindiniø priemoniø yra tarpvalstybinio pobû-
dþio bei reikšmës, todël tvirto tarptautinio koordinavimo sukûrimas yra tiek iššûkis, tiek galimybë pagerinti 
šaliø veiksmø efektyvumà.  

2. VIZIJA IR TIKSLAI 
2.1. Problema daugiausia priklauso nuo to, kad sparèiai kinta gyvenimo bûdo pagrindiniai socialiniai bei eko-

nominiai veiksniai, todël visapusiška kova turëtø pakeisti tendencijà ir paþaboti epidemijà. Taip pat vizija 
numato sukurti visuomenes, kurios skatintø naujas normas ir pusiausvyros suradimà tarp mitybos ir fizinës 
veiklos bei sveikatos, ir padëti þmonëms priimti sveikà pasirinkimà. 

2.2.  Visuomenës sveikatos vidutinës trukmës tikslas PSO Europos regione yra sumaþinti vaikø nutukimà ir sta-
bilizuoti suaugusiøjø rodiklius. Ilgalaikiai tikslai yra sumaþinti nutukimo paplitimà bei susijusià ligø naštà, 
kas lemtø ilgesnæ gyvenimo trukmæ, geresnæ jo kokybæ ir socialinæ bei ekonominæ naudà.  

2.3.  Jei bus pradëta efektyvi kova, epidemija turëtø bûti suvaldyta iki 2015 metø. Tai prisidëtø prie Tûkstantmeèio 
plëtros tikslø ágyvendinimo proceso ir juo pasinaudotø, ypaè dël socialinës ir ekonominës nelygybës sumaþi-
nimo. Tuo tarpu pastebima paþanga daugelyje šaliø turëtø bûti pasiekiama per kitus 4 – 5 metus. 

3. PAGRINDINIAI PRINCIPAI 
3.1. Vien tik þmogaus uþ nutukimà kaltinti negalima. Þmogaus gyvenimà formuoja sudëtinga faktoriø sàveika, 

neatsiejama nuo šiuolaikinës visuomenës struktûros bei funkcionavimo, daranèio jam ávairià átakà. Reikia 
surasti pusiausvyrà tarp þmogaus atsakomybës ir vyriausybës bei visuomenës atsakomybës.     

3.2. Yra pakankamas pagrindas imtis neatidëliotinos kovos. Tuo pat metu naujoviški metodai, vietiniø aplinkybiø 
reguliavimas ir daugiau moksliniø tyrimø galëtø dar labiau pagerinti kovos efektyvumà.  

3.3. Todël, kad bûtø uþkirstas kelias antsvoriui ir nutukimui, reikëtø imtis ilgalaikës visapusiškos kovos, nukreiptos 
á socialinius ir ekonominius lemiamus gyvenimo bûdo veiksnius. Sveikas pasirinkimas gerinti mitybà ir fizinæ 
veiklà turëtø tapti labiau prieinamas ir áperkamas. 

3.4. Iššûkio priëmimui reikalingas didelis politinis noras ir ásipareigojimas. Norint uþtikrinti vyriausybës strategijø 
tæstinumà ir tvarumà, svarbus yra ástatyminiø priemoniø kaip bendros reguliavimo sistemos dalies naudoji-
mas. 
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3.5. Á problemos sprendimà turi bûti átraukti visi reikiami vyriausybës sektoriai.  Sveikatos ministerijos turi ákvëpti 
ir veikti kaip daugiasektorinës kovos varomoji jëga. Lyderystë ir vadovavimas aukšèiausiu ámanomu politiniu 
lygiu yra raktas, mobilizuojant ir kuriant sinergijà tarp sektoriø.

3.6. Dëmesio centre ir vis stiprinama turi bûti á gyventojus nukreipta pirminë prevencija. Ne maþiau svarbu yra 
dëmesio nukreipimas á antsvorio turinèius ir nutukusius gyventojus, áskaitant antrinæ prevencijà ir árodymais 
pagrástà gydymà.  

3.7. Veiksmai, siekiant pakeisti socialinæ ir ekonominæ aplinkà, yra ypaè svarbûs vaikams, kurie daugeliu atvejø 
nëra atsakingi uþ gyvenimo bûdo pasirinkimà, todël yra ypaè paþeidþiami. Turi bûti akcentuojama vaikø teisë 
á sveikà aplinkà. 

3.8. Reguliavimo priemonës turi bûti sinergizuojamos ir sinchronizuojamos visame regione ir visuotinai, kad 
rinkos spaudimas nepersikeltø link nesveikø pasirinkimø teikimo šalims, turinèioms maþiau reglamentuotas 
strategijos sistemas, ypaè atsiþvelgiant á globalizacijà. Šioje ankstyvoje epidemijos stadijoje reikalinga kova 

ir bendradarbiavimas viso regiono mastu. 
3.9. Bûtina partnerystë tarp visø tarpininkø, tokiø kaip vyriausybës, pilietinë visuomenë, þiniasklaida ir tarptautinës 

organizacijos. Kovos ir sprendimø dalimi turëtø tapti ir privatusis sektorius. 

4. VEIKSMØ SISTEMA
4.0.  Kad šie principai pradëtø veikti, reikalinga kovos sistema, siejanti pagrindinius dalyvius, strategijos prie-

mones bei aplinkà. 
4.1. Dalyviai
4.1.1 Kovoje prieš nutukimà svarbiausià vaidmená vaidina šaliø vyriausybës, kurios šá klausimà turi patalpinti 

svarbioje politinës darbotvarkës vietoje.   
4.1.1.1. Sveikatos ministerijos turi ákvëpti ir koordinuoti visapusiškø strategijø ir ástatymø kaip bendrø visuomenës 

sveikatos strategijø dalies kûrimà bei ágyvendinimà. Reikalingas sveikatos sektoriaus vaidmuo, ypaè uþsiimant 
gyventojais, priklausanèiais didelës rizikos grupei ir turinèiais antsvorio bei nutukusiais þmonëmis, kad teiktø 
ankstyvo diagnozavimo,  patikrinimo bei gydymo paslaugas. 

4.1.1.2. Kuriant prevencinius veiksmus, svarbø vaidmená vaidina tokios ministerijos kaip þemës ûkio, prekybos, 
transporto, miestø planavimo, švietimo, sporto, kultûros ir darbo. 

4.1.1.3. Vietos valdþia vaidina pirmaeilá vaidmená, kuriant aplinkà ir galimybes fiziniam aktyvumui, aktyviam 
gyvenimo bûdui bei sveikai mitybai.   

4.1.2. Svarbu yra aktyvus pilietinës visuomenës dalyvavimas, siekiant palengvinti visuomenës informavimà ir pri-
sidëti prie kovos poreikio, taip pat jis yra svarbus kaip naujoviškø metodø šaltinis. Vyriausybës strategijoms 
bûtinà pagalbà gali teikti nevyriausybinës organizacijos ir profesinës sàjungos. Sveikatos prieþiûros teikëjø 
profesinës organizacijos turëtø uþtikrinti, kad jø nariai bûtø visiškai ásitraukæ á prevencinæ kovà. 

4.1.3. Privatusis sektorius (áskaitant visà grandinæ nuo pradiniø gamintojø iki maþmenininkø, sporto, laisvalaikio 
ir statybos organizacijø, reklamuotojø, þiniasklaidos ir kt.) turëtø vaidinti svarbø vaidmená, kuriant sveikesnæ 
aplinkà. Svarbu, kad privaèiojo sektoriaus partneriø veiksmai bûtø sutelkti á pagrindinæ jø veiklos sritá, pvz., 
gamybà ir reklamà, papildytà kitø sektoriø informacijos bei švietëjiško darbo. Švietimo veikloje komercinis 
sektorius neturëtø bûti vadovaujantis veikëjas.

4.1.4.  Þiniasklaidai, áskaitant televizijos programø sudarytojus, tenka svarbi atsakomybë, teikiant informacijà ir 
švietimà, didinant informuotumà bei paremiant visuomenës sveikatos strategijas šioje srityje. Ypaè susilaiky-
mas nuo pranešimø, skatinanèiø nesveikà maistà ir gërimus, kurie gali pakenkti vaikø sveikatai ir vystymuisi, 
yra svarbiausias visapusiškos kovos elementas.   

4.1.5. Siekiant energijos pusiausvyros, svarbus veiksnys yra individualus elgesys. Ypaè svarbu suteikti tëvams 
geresná supratimà apie poreiká šviesti vaikus apie sveikus gyvenimo bûdus ir teikti jiems paramà atliekant 
šià uþduotá.

4.1.6. Svarbus yra tarptautiniø organizacijø vaidmuo. PSO turëtø ákvëpti ir vadovauti tarptautinei kovai. Kitos 
tarptautinës organizacijos, pavyzdþiui, Jungtiniø Tautø Maisto ir þemës ûkio organizacija (FAO), Pasaulio 
bankas, Tarptautinë darbo organizacija (ILO), Europos Taryba ir Europos nevyriausybiniø organizacijø 
tinklas, taip pat galëtø prisidëti, remiant vyriausybiná ir tarptautiná bendradarbiavimà. Europos Sàjunga turi 
vaidinti pagrindiná vaidmená per ES ástatymus, visuomenës sveikatos ir moksliniø tyrimø programas bei veiklà, 
pavyzdþiui, Europos mitybos ir fizinës veiklos veiksmø programà.

4.1.7. Kadangi visi šie veikëjai turi skirtingus vaidmenis, esminis dalykas yra kovos koordinavimas. Vyriausybës 
turi sukurti efektyvaus ir tvaraus daugiasektorinio bendradarbiavimo mechanizmus.

4.2. Aplinka ir tikslinës grupës
4.2.1. Kovos turi bûti imtasi tiek mikro, tiek makrolygiu, áskaitant tokià aplinkà, kaip namø ûkis, bendruomenë, 

mokykla ir darbovietë, bei vietiniu, šalies ir tarptautiniu lygiais.  



43KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2007-1

KAS NAUJO EUROPOJE

4.2.2. Strategijos turi bûti pritaikytos skirtingoms grupëms pagal amþiø, lytá, socialinæ ir ekonominæ padëtá, kul-
tûrinius 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 chroniška liga arba yra neágalûs, bei etniniø maþumø grupiø nariams ir imigrantams. 

4.2.3. Kovos turëtø bûti imamasi visose amþiaus grupëse, taèiau akcentuoti reikëtø ankstyvàsias gyvenimo stadijas: 
kûdikystæ, vaikystæ ir paauglystæ.

4.3. Strategijos priemonës 
4.3.1. Kova turëtø bûti visapusiška, apimanti visas efektyvias priemones. Svarbu, kad pagrindiniai veiksmai apimtø 

tiek sveikesnio maisto, maitinimosi bûdo ir fizinës veiklos  pasiûlà bei paklausà, tiek veiksmus pagerinti ant-
svoriu ir nutukimu besiskundþianèiø þmoniø gydymà, uþsiimti lemiamais socialiniais veiksniais ir pagerinti 
profesiná kompetentingumà bei mokslinius tyrimus.  

4.3.2. Ástatymai turëtø bûti pagrindinë vyriausybës kovos priemonë. Kitos svarbios priemonës apima informacijà, 
kompetencijos formavimà ir partnerystes, mokslinius tyrimus, planavimà bei monitoringà. 

4.3.3. Kova turëtø siekti uþtikrinti optimalià energijos pusiausvyrà, skatinant sveikesnæ mitybà ir fizinæ veiklà. 
Pagrindinis tikslas turëtø bûti didëjantis sveiko pasirinkimo prieinamumas ir áperkamumas. Veiksmø reikëtø 
imtis toliau nurodytomis kryptimis. 

4.3.3.1. Veiksmai skatinti sveikesnio maisto paklausà ir pasiûlà apima: nacionaliniais valgiais pagrástos dietos 
rekomendacijø kûrimà/tobulinimà, kainø reguliavimo priemones ir paramà socialiai nuskriaustoms grupëms 
ágyjant priëjimà prie sveiko maisto, rinkos spaudimo vaikams maþinimà per reklamos reguliavimà ir bendra-
darbiavimà iš þiniasklaidos pusës, švietimà apie mitybà ir þymëjimo sistemø tobulinimà, maitinimo krûtimi 
skatinimà, mitybos profilio gerinimà maþinant cukraus, druskos ir soèiøjø riebalø kieká maiste ir skatinant 
vaisiø bei darþoviø gamybà, mokyklø aprûpinimà sveiku maistu ir viešojo maitinimo, áskaitant darbovietes, 
gerinimà. 

4.3.3.2. Veiksmai skatinti gyventojø fiziná aktyvumà apimtø: vizinës veiklos aikšteliø ir sàlygø áperkamumo bei prie-
inamumo didinimà, ¥aktyvaus transporto´ skatinimà, ypaè vaþinëjimui á mokyklà ir darbovietæ, darbovieèiø 
pritaikymà ir pokyèiø miesto aplinkoje stimuliavimà skatinant fiziná aktyvumà, bendravimà su visuomene, mo-
kyklø fizinës veiklos programø tobulinimà bei individualiø konsultacijø teikimà per sveikatos specialistus. 

4.3.3.3. Skatinti antsvorio ir nutukimo antrinæ prevencijà bei gydymà. Konkretûs veiksmai apimtø: áprastiniø prie-
moniø ir konsultacijø ávedimà pirminës sveikatos prieþiûros sistemoje, sveikatos specialistø mokymus apie 
nutukimo prevencijà, klinikines rekomendacijas dël patikrinimo ir gydymo ir kt.

4.3.4. 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 universaliø parduotuviø pastatymà socialinio ir ekonominio nepri-
tekliaus zonose, prioriteto suteikimà dviraèiø takeliams, skatinimà á mokyklà eiti pësèiomis, gatviø apšvietimo 
ir naudojimosi laiptais skatinimà bei televizijos þiûrëjimo maþinimà. Sprendimø priëmëjams PSO Europos 
regiono biuras pateiks geros praktikos pavyzdþiø bei socialiniø tyrimø.

4.3.5. Turëtø bûti sukurti detalûs veiksmø planai, galbût kaip nacionaliniø maisto ir mitybos veiksmø planø dalis 
arba kaip visuomenës sveikatos planø kovai su neuþkreèiamomis ligomis dalis. 

4.3.6. Reikia skatinti mokslinius tyrimus tiek apie lemiamus veiksnius, tiek apie intervencijas, pvz., priemones 
sveikatos gerinimui ir ligø prevencijà, subalansuotà mitybà ir organiná maistà, valgymo áproèius, su mityba 
ir fizine veikla susijusios sveikatos ir ligø rodiklius, nutukimo socialinius bei kultûrinius faktorius, maisto 
þymëjimà ir fiskalinio bei ekonominio reguliavimo átakà. 

5. ÁGYVENDINIMAS IR MONITORINGAS
5.1. Šios chartijos paskirtis – pateikti politines rekomendacijas stiprinant kovà su nutukimu visame PSO Europos 

regione. Tikimasi, kad nacionalinës strategijos, ástatymai ir veiksmø planai atspindës chartijos nuostatas. 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 komplektus bei monitoringo 
mechanizmus, á kuriuos reikëtø atsiþvelgti, kuriant nacionalines strategijas.

5.2. Á nacionalines sveikatos prieþiûros sistemas reikëtø átraukti tarptautiniu mastu palyginamus rodiklius. Tuomet 
sukauptus duomenis bûtø galima naudoti propagavimui, monitoringui, strategijø, rezultatø bei naujø árodymø 
ávertinimui. 

5.3. Esminis dalykas yra reguliarus paþangos stebëjimas ilgalaikiu pagrindu, kadangi nutukimo ir susijusiø ligø 
naštos sumaþinimas uþtruks. PSO Europos regionui turi bûti parengtos kas trejus metus teikiamos paþangos 
ataskaitos. Pirmosios paþangos ataskaitos turi bûti pateiktos 2009 m. 
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11-ASIS PASAULIO SPORTO VISIEMS KONGRESAS
Havana (Kuba), 2006 m. spalio 31–lapkrièio 3 d. 

FIZINË VEIKLA (FIZINIS AKTYVUMAS): NAUDA IR IŠŠÛKIAI

11-àjá pasaulio sporto visiems kongresà organizavo Kubos olimpinis komitetas, globojo Tarptautinis olimpinis 
komitetas ir jo Sporto visiems komisija, taip pat buvo bendradarbiaujama su Pasauline sveikatos organizacija (WHO), 
Generaline tarptautiniø sporto federacijø asociacija (GAISF) ir Jungtinø Tautø švietimo, mokslo ir kultûros organizacija 
(UNESCO). Dalyvavo 1011 delegatas iš 106 šaliø.

Dalyviai padëkojo Kubos olimpiniam komitetui ir Kongreso organizaciniam komitetui uþ jø darbà.

2006 METØ HAVANOS SPORTO VISIEMS DEKLARACIJA

11-asis pasaulio sporto visiems kongresas, pripaþindamas, kad:
• fizinis neveiklumas (kartu su nesveiku maitinimusi ir tabako naudojimu) yra svarbiausias rizikos veiksnys, lemiantis 

lëtines, neišgydomas ligas visame pasaulyje;
• maþiausiai 60 % viso pasaulio gyventojø yra nepakankamai aktyvûs siekdami sveikatinimo naudos ir maþiau negu 

treèdalis jaunø þmoniø yra pakankamai aktyvûs, kad uþsitikrintø sveikà gyvensenà;
• globaliai auga didelis nutukimo laipsnis ir nesveika gyvensena;
• maþiausiai 1 iš 6 pasaulio gyventojø turi antsvorá (áskaitant ir 22 milijonus vaikø iki penkeriø metø, ir 155 milijo-

nus, t. y. 1 iš 10, mokyklinio amþiaus (5–17 m.) vaikø, taip pat 30–45 milijonus nutukusiø þmoniø), kartu su fizinio 
aktyvumo ir kûno kultûros maþëjimu mokyklose, todël daugiau nei 300 milijonø suaugusiøjø yra nutukæ;

• socialiniai ir ekonominiai veiksniai, áskaitant skurdà, yra pagrindinës prieþastys, skatinanèios nutukimà; kad 
moterys ir nepalanki padëtis yra labiausiai rizikà keliantis veiksnys; kad du treèdaliai þmoniø miršta nuo lëtiniø, 
neišgydomø ligø besivystanèiose šalyse, o bendra neveiklumo tendencija pasireiškia vargingiausiuose miesto 
kvartaluose;

• gyvenimo bûdo veiksniø, tokiø kaip urbanizacija ir technologijø kaita, transportas ir darbo vietos, ávairovë lemia 
tinkamo fizinio aktyvumo stokà;

• skirtingi sprendimai (tokie kaip pigesnë rekreacija) gali bûti individualiai tinkami, kadangi dël skirtingø, nors iš 
dalies sutampanèiø, prieþasèiø ir kontekstø besivystanèiose ir išsivysèiusiose pasaulio šalyse yra skiriamas dëmesys 
fiziniam neveiklumui ir jo pasekmëms;

• sportas ir rekreacija, átraukiant tradicinius þaidimus, yra gyvybiškai svarbûs socialinei ir kultûrinei ypaè emigrantø 
ir neágaliø þmoniø integracijai, teisingumui, harmonijai ir bendradarbiavimui;

• Pasaulinës sveikatos organizacijos maitinimosi (dietos), fizinio aktyvumo ir sveikatos strategijos svarba yra globali-
në;

• 2005 metai, kaip Tarptautiniai sporto ir kûno kultûros metai, turi istorinæ svarbà;
• dël fizinio neveiklumo ir jo pasekmiø susidaro milþiniškos finansinës išlaidos vyriausybinëms, visuomeninëms ir 

sveikatos sistemoms;
• sporto visiems programø integracija á švietimo sistemos, sveikatos, kultûros, mokslo, socialinës gerovës, aplinkos 

ir turizmo programas yra svarbi,

pareiškia, kad bûtinas realus daugiafunkcis veikimas – sveikatos, švietimo ir sporto srityse – visais socialiniais ir 
vyriausybës lygmenimis, ypatingà dëmesá skiriant fiziniam aktyvumui, ypaè jaunimo, todël

kreipiasi á visø lygiø vyriausybines bei visuomenines organizacijas ir kvieèia bendradarbiaujant su nevyriausybi-
nëmis ir kitomis organizacijomis:

• plëtoti nacionalinius fizinio aktyvumo principus ir tikslus;
• garantuoti bendruomenei tinkamas sportavimo ir rekreacijos sàlygas, átraukiant prieinamas naujas erdves;
• aktyviai propaguoti asmens fizinio aktyvumo svarbà per poreikius, palaikymà ir lyderiavimà, didinti dalyvavimà 

fizinëje veikloje ir sporto visiems programose;
• garantuoti didëjantá aprûpinimà kûno kultûrai;
• pripaþinti, kad tokie veiksniai yra geros investicijos, reikšmingai maþinanèios lëšas visuomenës sveikatai ir turinèios 

didelæ socialinæ naudà.
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O kadangi tam vadovauja Tarptautinis olimpinis komitetas ir Sporto visiems komisija siûlo:

1. Kreiptis á nacionalinius olimpinius komitetus, tarptautines federacijas ir kitas olimpinio sàjûdþio organizacijas, 
dirbanèias švietimo, sveikatos ir sporto srityse, nevyriausybines organizacijas, privataus sektoriaus organizacijas ir  
kviesti plëtoti bent vienà didesnæ Sporto visiems programà, atsiþvelgiant á vietinius veiksnius ir poreikius, koncen-
truojantis á:
• bendruomenës sportavimo ir rekreacijos programà, ypaè klubuose;
• visuomenës auklëjimà ir supratingumà, áskaitant pagalbà visuose sportavimo lygiuose, átraukiant svarbesius ávykius 

fizinio lavinimo naudai;
• paramà sporto teikiamoms galimybëms ir naujoms sporto visiems erdvëms;
• kûno kultûros ir sveikos gyvensenos palaikymà mokyklose;
• tokios kampanijos arba programos palaikymo uþtikrinimà.

Taip pat
2. Paraginti nacionalinius olimpinius komitetus, tarptautines sporto federacijas ir kitas olimpinio sàjûdþio 

organizacijas paremti ir palaikyti vyriausybines bei kitas organizacijas, ypaè besivystanèiose šalyse, tam, kad bûtø 
išplëtotos tokios programos.

3. Prašyti nacionalinius olimpinius komitetus, tarptautines sporto federacijas ir kitas olimpinio sàjûdþio orga-
nizacijas ágyvendinti tokias programas iki 12-ojo sporto visiems kongreso, kuris vyks Malaizijoje 2008 metø lapkritá. 
Šiame Kongrese norëtume išgirsti ir apþvelgti rezultatus, ypaè susijusius su pasaulio jaunimu, kuriø pavyko pasiekti 
suvienytomis pastangomis.
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IŠDUOTOS KÛNO KULTÛROS IR SPORTO SPECIALISTO LICENCIJOS

1. Kûno kultûros ir  sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2007 m. sausio 16  d. ásakymu V-28. Licencija galioja iki 2011 m. sausio 16  d.:

Licencija Nr. 591 – Algirdui KARALIUI
Licencija Nr. 592 – Antanui Romui STABINGIUI
Licencija Nr. 593 – Nomedai GIRAITIENEI

2. Kûno kultûros ir  sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2007 m. sausio 24 d. ásakymu V-44. Licencija galioja iki 2011 m. sausio 24  d.:

Licencija Nr. 594 – Ligniui MELNIKUI 
Licencija Nr. 595 – Sergëjui MAKAROVUI
Licencija Nr. 596 – Ringai BALTRUŠAITEI
Licencija Nr. 597 – Zenonui RUPEIKAI

3. Kûno kultûros ir  sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 2007 m. 
sausio 31 d. ásakymu V-55.  Licencija galioja iki 2011 m. sausio 31  d.:

Licencija Nr. 598 – Anþelai ALEKSANDRAVIÈIENEI
Licencija Nr. 599 – Justinui RANÞIUI

4. Kûno kultûros ir  sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2007 m. vasario 13  d. ásakymu V-79.  Licencija galioja iki 2011 m. vasario 13  d.:

Licencija Nr. 600 – Kristinai JUREVIÈIENEI

5. Kûno kultûros ir  sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2007 m. vasario 26  d. ásakymu V-109.  Licencija galioja iki 2011 m. vasario 26  d.:

Licencija Nr. 601 – Sauliui SUCILAI

6. Kûno kultûros ir  sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2007 m. kovo 14  d. ásakymu V-122.  Licencija galioja iki 2011 m. kovo 14  d.:

Licencija Nr. 602 – Tadui JANUŠAUSKUI
Licencija Nr. 603 – Algirdui TATULIUI
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PRATÆSTOS  KÛNO KULTÛROS IR SPORTO SPECIALISTO LICENCIJOS

1. Kûno kultûros ir  sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2006 m. gruodþio 29  d. ásakymu V-717. Licencija galioja iki 2010 m. gruodþio 29  d.:

Licencija Nr. 055 – Valdemarui MAÈIULSKIUI
Licencija Nr. 025 –  Andriejui PEROVUI
Licencija Nr. 008 –  Juozui ÞALAI
Licencija Nr. 048 –  Artûrui BUBLAIÈIUI
Licencija Nr. 049 –  Rolandui ALKSNIUI

2. Kûno kultûros ir  sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2007 m. sausio 16  d. ásakymu V-29. Licencija galioja iki 2011 m. sausio 16  d.:

Licencija Nr. 006 – Deimantei JUOCEVIÈIENEI
Licencija Nr. 007 – Borisui JURKAIÈIUI

3. Kûno kultûros ir  sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2007 m. sausio 22 d. ásakymu V-35. Licencija galioja iki 2011 m. sausio 22  d.:

Licencija Nr. 087 – Teisuèiui TAGARSKUI
Licencija Nr. 083 – Rimantui KANOPAI

4. Kûno kultûros ir  sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2007 m. vasario 26  d. ásakymu V-110.  Licencija galioja iki 2011 m. vasario 26  d.:

Licencija Nr. 072 – Alvydui ADOMAVIÈIUI

5. Kûno kultûros ir  sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2007 m. kovo 14  d. ásakymu V-123.  Licencija galioja iki 2011 m. kovo 14  d.:

Licencija Nr. 042 – Vidmantui URBONUI
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SUTEIKTOS KATEGORIJOS SPORTO MOKYMO ÁSTAIGOMS

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

Pirmoji kategorija (laikotarpiui nuo  2007 m. sausio  1 d. iki  gruodþio 31 d. ):     
VŠÁ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRUI;           
KAUNO CENTRO SPORTO MOKYKLAI;     
KAUNO FUTBOLO MOKYKLAI;              
KAUNO SPORTO MOKYKLAI ¥GAJA´;
KAUNO JAUNALIETUVIØ SPORTO ORGANIZACIJOS MOKYKLAI;           
KAUNO KREPŠINIO MOKYKLAI;
 KAUNO PLAUKIMO MOKYKLAI;
KAUNO SPORTO MOKYKLAI ¥VILTIS´;
KAUNO IRKLAVIMO MOKYKLAI;                   
KLAIPËDOS FUTBOLO MOKYKLAI;        
KLAIPËDOS ¥GINTARO´ SPORTO CENTRUI;               
KLAIPËDOS V. KNAŠIAUS KREPŠINIO MOKYKLAI;  
KLAIPËDOS ¥VIESULO´ SPORTO CENTRUI;              
KLAIPËDOS SPORTO CENTRUI.
MARIJAMPOLËS  ÞAIDIMØ SPORTO MOKYKLAI;     
MARIJAMPOLËS SPORTO CENTRUI ¥SÛDUVA´;               
ŠIAULIØ SPORTO MOKYKLAI ¥ATÞALYNAS´;                    
ŠIAULIØ PLAUKIMO MOKYKLAI ¥DELFINAS´;                 
ŠIAULIØ SPORTO MOKYKLAI ¥DUBYSA´;                        
ŠIAULIØ SPORTO MOKYKLAI ¥SAULË´                            
ŠIAULIØ LENGVOSIOS ATLETIKOS MOKYKLAI;                  
ŠIAULIØ SPORTO MOKYKLAI ¥KLEVAS´;                                          
VILNIAUS DVIKOVËS SPORTO ŠAKØ MOKYKLAI;            
VILNIAUS FUTBOLO MOKYKLAI;                                  
VILNIAUS GIMNASTIKOS MOKYKLAI;                          
VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLAI;                                                               
VILNIAUS ¥SIETYNO´ SPORTO MOKYKLAI;                   
VILNIAUS VANDENS SPORTO MOKYKLAI;  
VILNIAUS LENGVOSIOS ATLETIKOS MOKYKLAI;      
VILNIAUS OLIMPINIAM SPORTO CENTRUI;                      
VILNIAUS SPORTO MOKYKLAI ¥TAURAS´;                                           
VISAGINO AKROBATIKOS SPORTO MOKYKLAI;                       
VISAGINO KÛNO KULTÛROS IR SPORTO CENTRUI;                        
LAZDIJØ R. SPORTO CENTRUI; 
ELEKTRËNØ SAVIVALDYBËS SPORTO MOKYKLAI;
RADVILIŠKIO R. SPORTO CENTRUI;
TELŠIØ R. SPORTO MOKYKLAI;                                      
PAKRUOJO R. SPORTO CENTRUI;      
ROKIŠKIO R. KÛNO KULTÛROS IR SPORTO CENTRUI;
TRAKØ R. KÛNO KULTÛROS IR SPORTO CENTRUI;
RASEINIØ R. KÛNO KULTÛROS IR SPORTO CENTRUI;
ANYKŠÈIØ R. KÛNO KULTÛROS IR SPORTO CENTRUI.
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Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m. rugsëjo 
27 d. ásakymu Nr. V-503

Antroji kategorija (laikotarpiui  nuo 2007 m. sausio  1 d. iki  gruodþio 31 d.):
KAUNO BURIAVIMO MOKYKLAI ¥BANGPÛTYS´;        
KAUNO ÞIEMOS SPORTO MOKYKLAI ¥BALTØ AINIAI´; 
MARIJAMPOLËS SPORTO MOKYKLAI;                         
ŠIAULIØ TENISO MOKYKLAI;           
SKUODO R. KÛNO KULTÛROS IR SPORTO CENTRUI;
BIRŠTONO SPORTO CENTRUI;
JURBARKO R. KÛNO KULTÛROS IR SPORTO CENTRUI;                        
PRIENØ  R.  KÛNO KULTÛROS IR SPORTO CENTRUI.

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

Treèioji kategorija (laikotarpiui nuo 2007 m. sausio  1 d. iki  gruodþio 31 d.):
MARIJAMPOLËS FUTBOLO CENTRUI;
KAZLØ RÛDOS SAVIVALDYBËS SPORTO CENTRUI;
VILNIAUS ŠACHMATØ IR ŠAŠKIØ SPORTO MOKYKLAI.         

Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos  Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m. gruo-
dþio 11 d. ásakymu  Nr. V.-654

Pirmoji kategorija (laikotarpiui  nuo 2006 m. gruodþio  11  d. iki  2007 m. gruodþio   31 d):
JONAVOS RAJONO  KÛNO KULTÛROS IR SPORTO  CENTRUI.

Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos  Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2006 m. gruo-
dþio  28  d. ásakymu  Nr. V-711

Antroji kategorija (laikotarpiui nuo 2007 m. sausio  1 d. iki  gruodþio 31 d.):               
ALYTAUS RAJONO SPORTO CENTRUI.        

  
Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës  generalinio direktoriaus 2006 m. gruo-

dþio 29 d. ásakymu Nr. V-715

Pirmoji kategorija (laikotarpiui nuo  2007 m. sausio  2 d. iki  gruodþio 31 d.):   
KAUNO  MIESTO  A. SABONIO KREPŠINIO  MOKYKLAI.
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SUTEIKTOS KVALIFIKACINËS  KATEGORIJOS TRENERIAMS-SPORTO 
MOKYTOJAMS

Kûno kultûros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 
16  d. ásakymu  Nr. V-130 

Nacionalinio sporto trenerio kategorija ketveriems metams:
Dianai ARLAUSKAITEI – Jurbarko rajono kûno kultûros ir sporto centro sambo imtyniø trenerei-sporto mo-

kytojai; 
Natalijai Aleksandrai IVANOVIENEI – Kauno Jaunalietuviø sporto organizacijos mokyklos  šachmatø trenerei-

sporto mokytojai;   
Sigitui KRUKIUI – Alytaus VšÁ Sporto ir rekreacijos centro krepšinio treneriui-sporto mokytojui;
Rasai LUGAUSKIENEI – Alytaus VšÁ Sporto ir rekreacijos  centro rankinio trenerei-sporto mokytojai;    
Viktor  KOÈËTOV – Ukmergës dvikoviniø sporto šakø klubo ¥Viktorija´  sambo imtyniø treneriui;
Elvyrai ŠABLINSKIENEI – Marijampolës þaidimø sporto mokyklos krepšinio trenerei-sporto mokytojai;  
Vytautui TAMULIONIUI – Alytaus VšÁ Sporto ir rekreacijos centro orientavimosi sporto treneriui-sporto mo-

kytojui;  
    Felicitai  VAITKUTEI – Klaipëdos ¥Gintaro´ sporto centro plaukimo su pelekais trenerei-sporto mokytojai.



51KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2007-1

KRONIKA

KRONIKA

SPORTO IR KRAŠTO APSAUGOS VADOVØ SUSITIKIMAS

Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas ir Kûno kultûros skyriaus vedëja 
Milda Laurutënaitë susitiko su krašto apsaugos ministru Juozu Oleku ir kitais ministerijos vadovais. Susitikime buvo 
aptarta kûno kultûros ir sporto plëtra krašto apsaugos sistemoje.

KAM vadovai supaþindino su Lietuvos kariuomenës sporto klubo veikla, krašto apsaugos sistemoje tarnaujanèiø 
kariø sportiniais laimëjimais, informavo apie šiais metais numatomus krašto apsaugos sistemos sporto renginius. Lie-
tuvos kariuomenëje šiuo metu kultivuojama 21 sporto šaka, iš jø 10 – olimpinës; 29 kariai yra Lietuvos nacionaliniø 
ir olimpiniø rinktiniø nariai. 2007 m. Lietuvos kariai daugiausia medaliø tikisi parveþti iš pasaulio kariškiø sporto 
þaidyniø Indijoje, á kurias þada vykti net 75 nariø delegacija.

Susitikimo metu buvo aptarti ne tik kariškiø sporto reikalai, bet ir masinio sporto perspektyvos – kaip gerinti ka-
riø fiziná rengimà, kaip labiau išplëtoti kariø masiná sportà. Anot KKSD generalinio direktorius, viena iš priemoniø 
galëtø tapti kariškiø festivaliai. Siekiant sudominti jaunimà fizine veikla, taip pat – ir kariuomene, daugiau dëmesio 
reikëtø skirti kariškiø organizuojamoms vaikø vasaros stovykloms. Susitikime paþymëta, jog á kariuomenæ ateina 
silpnai fiziškai pasirengæ šauktiniai ir tai yra didelë problema, kurià spræsti reikia jau bendrojo lavinimo mokyklose. 
Viena iš priemoniø, siekiant kontroliuoti ir gerinti bûsimøjø šauktiniø fiziná parengtumà, yra KKSD ir KAM vykdo-
mas konkursas. Šalies krašto apsaugos ir sporto vadovai aptarë, kaip šá konkursà galima bûtø padaryti veiksmingesná. 
Beje, nuo šiø metø pradþios kariškiø fizinis rengimas bus grieþèiau kontroliuojamas, nes kûno kultûros pratybas galës 
vesti ne bet kas, kaip buvo iki šiol, o tik asmuo, turintis specialø kûno kultûros ir sporto specialisto išsilavinimà.

Aptarta sporto baziø bûklë kariniuose daliniuose. Kariškiai galvoja apie sporto komplekso Rukloje statybà. 
A.Raslanas atkreipë dëmesá, jog sporto bazës, kurias ketina ásirengti kariškiai, turëtø bûti naudojamos ne vien jø 
reikmëms – bazës turëtø bûti pritaikomos ir vietos bendruomeniø poreikiams, juolab kad tai padëtø jas išlaikyti. 
Kaip sakë A.Raslanas, kariškiø sporto baziø poreikiai bus átraukti á KKSD parengtà Lietuvos sporto baziø plëtros 
strategijà, kuri bus pristatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Visiems aptartiems klausimams spræsti nutarta sudaryti darbo grupæ, sutarta tokio pobûdþio susitikimus rengti 
ir ateityje.

Tai buvo pirmasis KKSD vadovo susitikimas su vienu iš Lietuvos ministrø kûno kultûros ir sporto plëtros perspek-
tyvoms toje srityje aptarti, artimiausiu metu numatyti tokie susitikimai su þemës ûkio, švietimo ir mokslo, sveikatos 
apsaugos ir kt. ministrais.

KAIMUOSE REIKIA KURTI SPORTO INFRASTRUKTÛRÀ

Sausio 9 d. Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas ir Kûno kultûros stra-
tegijos skyriaus vedëja Milda Laurutënaitë lankësi Þemës ûkio ministerijoje, kur su ministre Kazimiera Prunskiene ir 
ministerijos sekretoriumi Vytautu Grušausku, taip pat kaimo sporto klubø sàjungos ¥Nemunas¡ pirmininku Kæstuèiu 
Levickiu aptarë sporto veiklà kaimo bendruomenëse, jos plëtros perspektyvas. Susitikimo dalyviø nuomone, šiuo 
metu kaimo bendruomeniø sportinë veikla nëra pakankamai išplëtota ir jà bûtina suaktyvinti. Tuo tikslu nuo 2008 
metø nutarta pradëti rengti kaimo bendruomeniø, kuriø šalyje yra 1300, þaidynes. 2010 m. Zarasuose planuojama 
surengti tarptautiná kaimo sporto ir kultûros festivalá. Šalies sporto vadovas paþadëjo, jog KKSD prisidës prie sporto 
objektø, reikalingø šiam festivaliui vykdyti, árengimo.

Dar viena problema – Lietuvos kaimuose menkai išplëtota aktyvaus poilsio infrastruktûra. Bûtina pasinaudoti 
Europos struktûriniais fondais ir árengti dviraèiø takus, þaidimø aikšteles, teniso aikštynus, mini golfo laukus, svei-
katingumo trasas ir pan. Tokiø rekreaciniø sporto objektø buvimas kaimuose ir ypaè kaimo turizmo sodybose turëtø 
didelæ átakà ir šalies turizmo plëtotei, ir paèios kaimo bendruomenës gyvenimo kokybës gerinimui. Anot þemës ûkio mi-
nisterijos vadovø, siekiama, kad prie kaimo sodybø bûtø nors 70 arø plotas, skirtas bûtent rekreacinei aplinkai kurti.

PAGERBTI LEDO RITULININKAI

Sausio 10 d. Kûno kultûros ir sporto departamente pagerbta Lietuvos ledo ritulio rinktinë, pasaulio jaunimo 
èempionato II divizione iškovojusi pirmàjà vietà ir pirmà kartà Lietuvos istorijoje iškopusi á I divizionà. Uþ puikø 
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jaunøjø Lietuvos ledo ritulininkø laimëjimà vyriausiasis rinktinës treneris Rimantas Sidaravièius apdovanotas KKSD 
aukso medaliu, o rinktinës þaidëjai, treneriai, gydytojai bei rinktinës vadovai – KKSD atminimo medaliais. Be to, 
rinktinës þaidëjams oficialaus ¥Humel´ atstovo Baltijos šalims UAB ¥Butkevièius ir kompanija´ direktorius Vidmantas 
Butkevièius áteikë po 300 Lt vertës piniginius èekius.

¥Dëkojame Departamento vadovams uþ dëmesá ledo rituliui. Ledo ritulys Lietuvoje ne tik yra, bet jis ir vystosi. 
Ir vystysis, kol bus tokie treneriai kaip R. Sidaravièius, G. Girdauskas ir kt.´, – sakë rinktinës vadovas Algimantas 
Visockas.

Kartu su ledo ritulininkais buvo pagerbtas ir buvæs krepšininkas, Melburno olimpiniø þaidyniø viceèempionas, prof. 
habil. dr. Stanislovas Stonkus – 75 metø sukakties proga jis apdovanotas KKSD Sporto garbës kryþiumi. ¥Tai þmogus, 
visà savo gyvenimà atidavæs sportui,´ – paþymëjo KKSD gen. direktorius A. Raslanas. Šalies sporto vadovas perdavë 
S.Stonkui ir Seimo vicepirmininko Vydo Gedvilo sveikinimà. Beje, sukaktuvininkas yra nusipelnæs ne tik Lietuvos 
krepšiniui, bet ir Lietuvos ledo rituliui – jo rektoriavimo metais LKKA buvo pradëti rengti ledo ritulio treneriai.

TRADICINIAME BËGIME – DAUGIAUSIA ŠAULIØ

Tradiciniame bëgime, skirtame sausio 13-osios aukoms atminti, dalyvavo per du tûkstanèius bëgikø. Jø neišgàsdino 
nei lietus, nei visà 9 km nuotolá á veidus pûtæs šaltas ir stiprus vëjas... Pirmas prie Televizijos bokšto finišavo Petras 
Pranckûnas. Masiškiausiai bëgime, kaip ir prieš metus, dalyvavo Lietuvos šauliø sàjungos atstovai. Jiems LTOK 
prezidentas Artûras Poviliûnas áteikë Lietuvos tautinio olimpinio komiteto tauræ.

PIRMASIS LTOK VYKDOMOJO KOMITETO POSËDIS 2007 M.

Sausio 18 d. ávyko pirmasis šiemet LTOK Vykdomojo komiteto posëdis. Jame aptartas pasirengimas sausio 26 
dienà Vilniuje, ¥Karolinos´ viešbuèio konferencijø salëje, rengiamai LTOK Generalinës asamblëjos eilinei sesijai, 
pristatyti kai kurie dokumentai. Apie pasirengimà šiam svarbiam ávykiui kalbëjo LTOK prezidentas Artûras Povi-
liûnas ir generalinis sekretorius Vytautas Zubernis. Pastarasis informavo, kad šiuo metu Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto nariø sàraše yra 105 þmonës. Vykdomasis komitetas pritarë Mandatø ir Balsø skaièiavimo komisijø bei 
sekretoriato sudëtims.

Apie Generalinei asamblëjai parengtà LTOK Revizijos komisijos pranešimà informavo Revizijos komisijos pir-
mininkas Rimantas Jogëla.

Apie LTOK 2006 metø biudþeto ávykdymo apskaitos ir LTOK 2007 m. biudþeto projektà vietoj išvykusio LTOK 
iþdininko Donato Kazlausko informavo V. Zubernis. Jis paþymëjo, kad praëjusiais metais iš rëmëjø ir iš Tarptautinio 
olimpinio komiteto lëšø surinkta 1,5 milijono litø daugiau nei buvo planuota – 9 755500 litø. Šiems metams, maþëjant 
UAB ¥Olifëja´ loterijø pelnui, planuojamas ir maþesnis LTOK biudþetas – 8 055000 litø.

Su LTOK 2007 m. veiklos programa supaþindino V. Zubernis.
Buvo aptartas Lietuvos olimpinës rinktinës kandidatø XXX olimpiados þaidynëms Londone priemoniø planas 

ir pateikta informacija apie baigiamà parengti 2007 metø kandidatø sàrašà. Informacijà pateikë KKSD generalinis 
direktorius Algirdas Raslanas.

LTOK vyr. referentë Vida Vencienë informavo apie Lietuvos rinktinës pasirengimà Europos jaunimo þiemos 
olimpiniam festivaliui Chakoje (Ispanija).

LTOK Vykdomojo komiteto nariai išklausë Lietuvos dviraèiø sporto federacijos (LDSF) prezidento Eugenijaus 
Bulavo informacijà apie nesutarimus Lietuvos dviraèiø treko rinktinëje. Kaip sakë E.Bulavas, LDSF priëmë nelengvà 
ir skausmingà sprendimà: nutarë išbraukti iš rinktinës nariø sàrašø dviratininkus Tomà Vaitkø, Linà Balèiûnà, Ge-
diminà Bagdonà, Simà Kondrotà ir Aidà Kruopá. Taip padaryta todël, kad sportininkai nepasirašë sutarèiø, atsisakë 
bendrauti su federacija. Kiek anksèiau dël finansiniø paþeidimø ir nesutarimø su LDSF buvo atsisakyta ir Lietuvos 
dviraèiø treko vyrø rinktinës trenerio Algirdo Vaitkaus paslaugø.

Á A.Poviliûno klausimus, koks bus gabiø sportininkø tolimesnis likimas, ar jie galës sugráþti á rinktinæ, E.Bulavas 
atsakë: ¥Mes palikom jiems atviras duris ir kvieèiame sugráþti, pripaþinti LDSF ástatus ir pasirašyti Lietuvos rinktinës 
nariø sutartis...´
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2009 M. EUROPOS LENGVOSIOS ATLETIKOS ÈEMPIONATAS VYKS KAUNE

Sausio 22 d. KKSD lankësi Europos lengvosios atletikos asociacijos (EAA) vertinimo komisija, kurios vizito 
tikslas buvo ávertinti Lietuvos galimybes 2009 m. Kaune surengti Europos jaunimo iki 23 m. lengvosios atletikos 
èempionatà. ¥Lietuvoje kasmet surengiama apie 12 tarptautiniø èempionatø, taèiau tokio lygio èempionatas, kaip 
jaunimo lengvosios atletikos, mums labai svarbus. Lietuvos Respublikos Vyriausybë palaiko šio èempionato surengimo 
idëjà. Lietuva 2009 m. švæs savo vardo paminëjimo tûkstantmetá ir šis èempionatas taptø vienu šios šventës akcentø´, 
– sveèius patikino KKSD gen. direktorius Algirdas Raslanas.

Kovo 5 d. vykusiame EAA tarybos posëdyje teisë rengti šá èempionatà suteikta Kaunui, kuris átemptoje kovoje 
nurungë paskutiná iš kandidatø Ostravà (Èekija).

LANKËSI AUSTRIJOS AMBASADORË

Sausio 24 d. Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete lankësi Austrijos ambasadorë Lietuvai Andrea Wicke. 
Susitikusi su LTOK prezidentu Artûru Poviliûnu, generaliniu direktoriumi Vytautu Zuberniu, LTOK uþsienio ryšiø 
direktore Ijole Domarkiene ir olimpine èempione Vida Venciene viešnia priminë, kad Austrijos miestas Zalcburgas 
yra tarp realiausiø kandidatø surengti 2014 metø þiemos olimpines þaidynes ir paprašë paremti šià kandidatûrà. Nors, 
kaip sakë ambasadorë, šiemet ir Austrijoje maþai sniego...

Ponia A.Wicke áteikë bukletus, lankstinukus apie Zalcburgà, olimpinius þenkliukus ir lipdukus. A.Poviliûnas jai 
padovanojo LTOK šalikà. Ambasadorë pasidþiaugë geru bei dalykišku Austrijos ir Lietuvos bendradarbiavimu.

IŠRINKTAS GERIAUSIAS 2006 METØ SPORTO STATINYS

Pasibaigë Kûno kultûros ir sporto departamento jau šeštà kartà surengtas konkursas ,,Metø sporto statinys´. 
Ávertinus konkurse dalyvavusiø sporto statiniø funkcionalumà ir universalumà, teikiamø paslaugø ávairovæ, paslaugø 
socialiná prieinamumà, sportuojanèiøjø skaièiø ir kt., geriausiu 2006 metø sporto statiniu buvo pripaþinta universali 
sporto salë ,,Sportima´ Vilniuje. KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas Mykolas Kaèkanas atidengë simbolinæ lentà, 
kuri nuo šiol þenklins geriausià 2006 metø sporto statiná. Atidengiant lentà dalyvavo ¥Sportimos´ generalinio projek-
tuotojo UAB ¥Viltekta´ direktorius Vladimiras Segalis, statybø generalinio rangovo AB ¥Montuotojas´ direktorius 
Henrikas Navickas ir aikštelës viršininkas Juozas Rasiulis, ¥Sportimos´ direktorius Pranas Trukšnys.

Kaip þinoma, praëjusiais metais galutinai uþbaigti universalios salës ¥Sportima´ darbai tæsësi net 17 metø. Á šià 
universalià salæ valstybë investavo 28 mln. Lt. Universalioje salëje ¥Sportima´ yra futbolo aikštë ir trys salës – spe-
cializuota imtyniø, treniruokliø ir universali, kurià bet kuriuo metu galima transformuoti pagal poreikius á reikiamos 
sporto šakos salæ. ¥Sportimoje´ yra árengta 3200 vietø þiûrovams, prireikus su teleskopinëmis këdëmis vietø skaièiø 
galima padidinti iki 5000. Kasdien ¥Sportimoje´ sportuoja apie 600 þmoniø.

Pagrindiniai konkurentai dël geriausio 2006 metø sporto statinio vardo buvo 18 duobuèiø golfo aikštynas ,,Sostiniø 
golfas´, á kurá buvo investuota 17 mln. Lt privataus kapitalo, ir sporto salë Ignalinoje, á kurià Ignalinos savivaldybë 
investavo 3,7 mln. Lt.

Iš viso šiais metais valstybë á sporto baziø statybas ir renovacijà investavo per 28 mln. Lt, savivaldybës – 3,8 mln. Lt, 
privatus kapitalas – beveik 23 mln. Lt.

Ankstesni ¥Metø sporto statinio´ laureatai yra: ,,Oranþinis teniso centras´ (Kaunas, 2001 m.), ,,Ledo rûmai´ 
(Vilnius, 2002 m.), Kauno ¥Þalgirio´ stadiono sporto kompleksas (Kaunas, 2003 m.), ,,Siemens arena´ (Vilnius, 
2004 m.), Sporto ir sveikatingumo centras ¥IMPULS+´ (Vilnius, 2005 m.).

GARBINGØ JUBILIEJØ PROGA – KKSD APDOVANOJIMAI

Sausio 30 d. Kûno kultûros ir sporto departamente pagerbti garbingus jubiliejus atšventæ buvæ sportininkai, buvæ 
ir esami sporto organizatoriai. ¥Šiandien èia susirinkome pasveikinti þmoniø, kurie daugelá metø ugdë jaunuosius 
sportininkus – jaunàjà mûsø kartà, kûrë sporto sistemà – visi jie nešë po savo grûdà á bendrà sporto aruodà´, – kreip-
damasis á susirinkusiuosius sakë KKSD gen. direktorius Algirdas Raslanas. Jis paþymëjo, kad visus šiuos þmones, 
dirbusius ir tebedirbanèius sporto labui, vienijo ir vienija vienas bendras bruoþas – patriotizmas ir fanatizmas. ¥Tai 
ir yra mûsø stiprybë´, – pabrëþë šalies sporto vadovas.
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KKSD Sporto garbës kryþiumi 50-ojo jubiliejaus proga apdovanota ne vienà garsø Lietuvos krepšininkà išug-
dþiusi Ona Dindaitë-Mukienë, KKSD Sporto garbës komandoro þenklu 80 metø jubiliejaus proga – Ignas Urbonas, 
ilgametis Šiauliø sporto vadovas, vëliau – tuomeèio Kûno kultûros ir sporto komiteto Þaidimø skyriaus viršininkas, 
70 metø jubiliejus proga – Eugenijus Burokas, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos generalinis sekretorius, 65 
metø sukakties proga – Èeslovas Antanynas, Lietuvos olimpinio sporto centro direktoriaus pavaduotojas.

ÁSITEISËJO DAR VIENAS KOVOS SU DOPINGU ÁRANKIS

Prancûzijos sostinëje Paryþiuje ávyko pirmoji šaliø, ratifikavusiø UNESCO Tarptautinæ konvencijà prieš dopingo 
vartojimà sporte, konferencija, kurioje Lietuvai atstovavo Kûno kultûros ir sporto departamento gen. direktorius 
Algirdas Raslanas, Teisës ir personalo skyriaus vedëja Kornelija Tiesnesytë ir Antidopingo agentûros direktorë Ieva 
Lukošiûtë-Stanikûnienë.

Konvencijà, kuri ásigaliojo š. m. vasario 1 d., Lietuva ratifikavo viena iš pirmøjø. Šios konvencijos pagrindu sukurta 
teisinë kovos su dopingu bazë. Iš viso jà ratifikavo jau 41 pasaulio valstybë, dar šešiose šiuo metu vyksta ratifikavimo 
procesas. Anot KKSD gen. direktoriaus A. Raslano, nemaþai valstybiø per gana trumpà laikotarpá sugebëjo ratifikuoti 
UNESCO Tarptautinæ konvencijà prieš dopingo vartojimà sporte, todël ji laikoma viena sëkmingiausiø konvencijø. 
¥Taèiau olimpinëse þaidynëse Atënuose dalyvavo 202 nacionaliniai olimpiniai komitetai, taigi perspektyvoje tokiø 
valstybiø bus daugiau´, – sakë jis.

Tarptautinis olimpinis komitetas pradëti pasaulinæ kovà prieš dopingà nutarë 1998 m. Lozanoje. 2002 m. buvo 
parengtas Pasaulinis antidopingo kodeksas, kurá pasirašë daugelis valstybiø. ¥O štai 2005 m. priimta UNESCO Tarp-
tautinë konvencija. Konferencijoje Paryþiuje konvencijai ágyvendinti buvo išrinkti valdymo organai. Per šá laikà jau 
yra ádiegtas sistemingas sportininkø tikrinimas: sportininkai deklaruoja savo treniruoèiø vietas ir jie bet kada gali bûti 
jose patikrinti dël dopingo vartojimo, jie tikrinami ir varþybø metu. Šis procesas liudija, kad kovencija ágyvendinama 
gerai´, – pasakojo šalies sporto vadovas.

Konferencijoje buvo patvirtintas draudþiamø dopingo preparatø sàrašas, kurá pateikë Pasaulinë antidopingo 
agentûra (WADA). Taip pat konferencijos dalyviams, kurie buvo vyriausybiniø sporto institucijø atstovai, buvo 
pateikta išsami ataskaita apie WADA veiklà 2006 m. – 50 proc. WADA biudþeto, t. y. 12 mln. doleriø, sudaro vals-
tybiø ánašai. 2006 m. WADA paëmë 2983 šlapimo mëginius. ¥Bet mane nustebino, kad buvo atlikta tik 270 kraujo 
dopingo testø. Testuoti daugiausia buvo ištvermës sporto šakø atstovai. Šiuo metu yra uþvestos 423 bylos, susijusios 
su draudþiamø preparatø vartojimu. Su tuo susijusi kita problema – sportininkai turi turëti galimybæ pasiaiškinti ir 
ginti savo interesus teisme. Todël apeliacinës sistemos sukûrimas ir ágyvendinimas – vienas svarbiausiø šiuo metu 
uþdaviniø´, – teigë A. Raslanas.

Apþvelgiant tolesnës WADA veiklos kryptis, pirmiausia akcentuotas dëmesys tiesioginiams sportininkø tyri-
mams. Šiuo metu pasaulyje yra 34 laboratorijos, kuriose atliekami dopingo testø tyrimai. ¥WADA, kuri vadovauja 
šiam procesui, atkreipë dëmesá, jog tai ir visuomeniniø (Tarptautinio olimpinio komiteto ir tarptautiniø federacijø, 
nacionaliniø olimpiniø komitetø, nacionaliniø federacijø), ir vyriausybiniø (vyriausybiniø struktûrø ir nacionaliniø 
antidopingo agentûrø) organizacijø reikalas. Ypaè svarbu, kad nacionalinës federacijos kuo daugiau dopingo testø 
atliktø savo lëšomis, ne vien valstybës lëšomis´, – sakë KKSD gen. direktorius. Pasak jo, praktiškai visos federacijos 
sutinka su dopingo kontrolës reikalingumu. Tokia átakinga organizacija kaip FIFA taip pat pritaria futbolininkø 
testavimui, juolab kad futbolas – itin patraukli sporto šaka jaunimui: ¥FIFA pasisako uþ sveikà sporto dvasià, uþ 
¥švarø´ futbolà. Tai vienas FIFA prioritetø. Ši organizacija paskelbë karà ir nesàþiningiems gydytojams komandose. 
FIFA šiais metais savo lëšomis planuoja ištirti net 24 tûkst. mëginiø´.

WADA pasirengusi investuoti á naujus mokslinius tyrimus. 2007 m. numatyta skirti 6,4 mln. doleriø naujiems drau-
dþiamiems preparatams nustatyti, naujoms nustatymo metodikoms sukurti. Diskusijoje apie tyrimø plëtrà dalyvavo 
ir Tarptautinio parolimpinio komiteto prezidentas seras Philipas Cravenas, kuris paþymëjo, kad neágalieji sportinin-
kai vis labiau integruojasi á sveikøjø sportà, taèiau kartu vis daugiau jaunø neágaliø sportininkø ima vartoti dopingo 
preparatus. Todël nacionaliniai parolimpiniai komitetai taip pat turëtø aktyviai ásitraukti á kovà su dopingu.

Konferencijos dalyviai informuoti, jog UNESCO šiai Tarptautinei konvencijai ágyvendinti lëšø neskirs – jos bus 
surenkamos kaip savanoriški ánašai iš valstybiø: ¥Pvz., Kanada ir Danija šiam reikalui skirs po 50 tûkst. doleriø, kitos 
valstybës – maþiau. Lietuva kol kas svarsto šá klausimà, bet, matyt, ir mes turësime ánešti savo dalá´.

KKSD gen. direktorius pasidþiaugë, jog daug pagalbos sprendþiant šiuos klausimus sulaukiama iš Lietuvos amba-
sadorës UNESCO Inos Marèiulionytës: ¥I.Marèiulionytës veikla buvo labai aktyvi ir jos kandidatûra buvo svarstoma 
renkant tarybà, bet dël tam tikrø politiniø motyvø ji nebuvo išrinkta. Taèiau ateityje mes bandysime patekti á kitas 
valdymo struktûras, galbût á sporto komisjà, nors ir esame antroje valstybiø grupëje, kurioje padëtis mums nëra labai 
palanki – šioje grupëje dauguma valstybiø – iš buvusio socialistinio lagerio, tarp jø tokios galingos kaip Rusija, Uk-
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raina, Baltarusija, Vengrija ir kt., jos tarpusavyje turi tvirtà sàjungà, tad konkuruoti Lietuvai su jomis nëra lengva´, 
– sakë šalies sporto vadovas.

OLIMPINË ÞVAIGÞDË – IRKLAVIMO TRENERIUI

Vasario 7 d. Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete uþ nuopelnus olimpiniam sportui ir 50-meèio proga 
Olimpine þvaigþde buvo apdovanotas irklavimo treneris iš Trakø Algimantas Maèiulis. Jis, beje, buvo ir Sidnëjaus 
olimpiniø þaidyniø bronzos medalininkës Kristinos Poplavskajos treneris. Apdovanojimà áteikë LTOK prezidentas 
Artûras Poviliûnas.

A.Maèiulis pasidþiaugë, kad Trakuose dabar dirba su jaunø ir tikrai gabiø irkluotojø grupe.

APIE PEKINÀ – SU MIESTØ SPORTO VADOVAIS

Vasario 7 d. Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete ávyko šalies didþiøjø miestø sporto skyriø ir olimpinio sporto 
vadovø pasitarimas. Sveèiø ¥komandoje´ buvo Kauno miesto savivaldybës kûno kultûros ir sporto skyriaus vedëjas 
Albinas Grabnickas, Klaipëdos – Irenijus Zaleckis, Panevëþio – Bronislavas Pliavga, Šiauliø – Kæstutis Petraitis. Tik 
Vilniui atstovavo Kûno kultûros ir sporto skyriaus vedëjo pavaduotoja Marija Þaltauskienë, nes vedëjas Algimantas 
Liubinskas gydosi. Šeimininkams atstovavo LTOK prezidentas Artûras Poviliûnas, generalinis sekretorius Vytautas 
Zubernis, generalinio direktoriaus pavaduotojas Kazys Steponavièius, LTOK viceprezidentas, olimpinës rinktinës 
vadovas Vytas Nënius.

Šiemet pirmame ir antrame Lietuvos olimpinës rinktinës individualiøjø sporto šakø kandidatø sàraše yra 18 
vilnieèiø, 16 kaunieèiø, 8 panevëþieèiai, 5 klaipëdieèiai ir 3 šiaulieèiai. Iš viso – 50 atletø.

Kaip sakë A.Poviliûnas, susirinkome pasitarti, kaip suaktyvinti dëmesá pasirengimui Pekino olimpinëms þaidynëms. 
¥Esame viename laive: kai olimpinëse þaidynëse lydi sëkmë, visiems sporto darbuotojams gerai. Todël dabar, kol dar 
laikas, atvirai pakalbëkime apie problemas, kurios šiandien aktualios, kurias drauge reikia kuo skubiau išspræsti,´ 
– sakë LTOK prezidentas. Jis prašë miestø sporto vadovø didesná dëmesá skirti antrame ir treèiame olimpinës rinktinës 
kandidatø sàrašuose esantiems sportininkams bei toms sporto bazëms, kuriose treniruojasi bûsimieji olimpieèiai.

V.Zubernis informavo, kaip á Pekinà vyks ir kur þaidyniø metu gyvens sporto specialistai, tarp kuriø, be abejo, 
bus ir miestø sporto vadovai.

Miestø sporto vadovai papasakojo, kokiais dþiaugsmais ir rûpesèiais jie gyvena. Visi pasidþiaugë didëjanèiais 
biudþetais, gerëjanèiomis sporto bazëmis, kad miestø valdþia neabejinga sportui apskritai ir didþiajam – konkreèiai. 
Buvo kalbama apie lëšø kooperavimà, apie naujø sporto baziø statybà ir senøjø renovacijà.

I.Zaleckis sakë, kad Klaipëdos centre duris atvërë Sporto namai ir pakvietë visus juose apsilankyti...

ŠIAULIAI PASIRYÞÆ KOVOTI DËL TEISËS SURENGTI PASAULIO SPORTO 
ÞAIDYNES

Vasario 8 d. Kûno kultûros ir sporto departamente ávyko šalies sporto organizacijø ir Šiauliø miesto vadovybës 
posëdis, kuriame buvo aptartos ir pristatytos galimybës surengti 2013 m. pasaulio sporto þaidynes Šiauliø mieste ir 
regione. Posëdyje taip pat dalyvavo Seimo Jaunimo ir sporto reikalø komisijos pirmininkas Algimantas Salamakinas, 
Seimo narys Jonas Pinskus.

¥Lietuvoje kasmet ávyksta 10–12 tarptautiniø sporto renginiø. Jiems surengti išleidþiama nemaþai lëšø, taèiau 
laukiamo efekto sulaukiame ne visada. Mums svarbu turëti Lietuvoje kas tam tikrà laiko tarpà didelá ir svarbø sporto 
renginá. Pasaulio sporto þaidynës – kaip tik vienas iš tokiø renginiø, pagal savo svarbà, ko gero, einantis iškart po 
universiadø´, – teigë KKSD gen. direktorius Algirdas Raslanas. Šalies sporto vadovas taip pat pabrëþë, jog labai 
svarbu ir tai, kad šios þaidynës bûtø rengiamos ne Lietuvos sostinëje, o viename iš šalies regionø. ¥Tai bûtø galimybë 
pristatyti Lietuvà pasauliui plaèiau, o Šiauliø regionui – tai ir proga susitvarkyti savo sporto bazæ, infrastruktûrà.´

Kaip sakë Šiauliø miesto meras Vytautas Juškus, miesto valdþia idëjà surengti 2013 m. pasaulio sporto þaidynes 
Šiauliø regione remia: ¥Darysime viskà, kas mûsø galiose, kad šios þaidynës bûtø surengtos Šiauliuose ir jø regione. 
Didelis srautas þmoniø, kuriø sulauktume per šias sporto þaidynes, duotø Šiauliams ir Šiauliø regionui ávairiapusës 
ekonominës naudos.´
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Pasaulio sporto þaidyniø programà sudaro apie 30 neolimpiniø sporto šakø. Þaidynëse dalyvauja apie 3500 spor-
tininkø iš viso pasaulio, dar apie 1500 atvyksta sveèiø. Tad natûralu, kad posëdyje buvo kalbëta ne tik apie Šiauliø 
miesto ir šio regiono sporto bazes, bet aptartos ir galimybës priimti toká gausø bûrá þaidyniø dalyviø. Šiauliø miesto 
meras patikino, kad ši problema iki 2013 m. tikrai bus išspræsta, nes jau šiuo metu Šiauliuose statomas vienas nau-
jas viešbutis, artimiausiu metu turëtø prasidëti dar dviejø statyba. ¥Be to, þaidyniø dalyvius galëtume apgyvendinti 
studentø bendrabuèiuose, kituose Šiauliø regiono miestuose´, – sakë jis.

Pasaulio sporto þaidynës vyksta kas ketveri metai. Paskutinës vyko Vokietijoje, Duisburge, o 2009 m. pasaulio sporto 
þaidynës bus surengtos Tailande. Pretendentai, taigi ir Šiauliai, surengti 2013 m. pasaulio sporto þaidynes paraiškas 
Tarptautinei pasaulio þaidyniø asociacijai turi pateikti iki š. m. vasario 15 d. Iki š. m. kovo 31 d. bus nuspræsta, kas 
iš kandidatø pateks á antràjá atrankos etapà, o lapkrièio mënesá turëtø paaiškëti 2013 m. pasaulio sporto þaidyniø 
šeimininkas. Šiuo metu surengti 2013 m. pasaulio sporto þaidynes pretenduoja 18 pasaulio miestø, iš kuriø rimèiausi 
konkurentai, pasak Šiauliø miesto Sporto skyriaus vedëjo Kæstuèio Petraièio, – Sankt Peterburgas ir Kijevas.

Pasitarime taip pat buvo nutarta kreiptis á Lietuvos Respublikos Vyriausybæ ir prašyti pritarimo siekiant teisës 
surengti Lietuvoje 2013 m. pasaulio sporto þaidynes.

EUROPOS „MAKABI“ KONFEDERACIJOS VADOVO VIZITAS

Kûno kultûros ir sporto departamente lankësi Europos ¥Makabi´ konfederacijos (EMK) pirmininkas Stuartas 
Lustigmanas ir EMK atstovë Rytø šalims Stella Syrkin, lydimi Lietuvos sporto klubo ¥Makabi´ pirmininko Semiono 
Finkelšteino ir jo pavaduotojo Matvëjaus Frišmano. Pirmà kartà Lietuvoje besilankantis EMK vadovas paþymëjo, 
kad bendravimas su Lietuvos sporto klubu ¥Makabi´ tæsiasi jau seniai. S. Lustigmanas KKSD gen. direktoriø Al-
girdà Raslanà trumpai supaþindino su EMK veikla, pristatë svarbiausius þydø sporto renginius. Kaip informavo 
sveèias, EMK vienija 44 Europos valstybes. O vienas svarbiausiø þydø sporto renginiø Europoje – kas antrus metus 
rengiamos Europos makabi þaidynës, kurios šiais metais liepos mënesá vyks Italijos sostinëje Romoje. ¥Europos 
þaidynëse dalyvauja apie 1600 þydø. Jø programà nuo 10 sporto šakø išplëtëme iki 16. Vienas mûsø šio vizito 
tikslø – uþsitikrinti, kad šiose þaidynëse dalyvautø ir Lietuvos þydai, norime juos, kaip ir latvius bei estus, átraukti 
á aktyvesnæ mûsø veiklà´, – paþymëjo S. Lustigmanas, kuris iš Lietuvos ketina vykti á kitas dvi Baltijos valstybes.  
S. Lustigmanas ir A.Raslanas taip pat aptarë galimybæ surengti Europos makabiadà Lietuvoje 2011 metais. EMK 
pirmininkas paþymëjo, kad labai svarbu, jog šis renginys turëtø ir valstybës sporto vadovø pritarimà. ¥Sportas mums 
– priemonë išsaugoti tautiná identitetà ir savo šaknis´, – pabrëþë sveèias.

PATVIRTINTAS LONDONO ÞAIDYNIØ KANDIDATØ SÀRAŠAS

Vasario 15 d. ávyko LTOK Vykdomojo komiteto posëdis, kuriam pirmininkavo LTOK prezidentas Artûras Po-
viliûnas.

LTOK generalinis sekretorius Vytautas Zubernis informavo apie LTOK Generalinæ asamblëjà. Mandatø komi-
sijos duomenimis, futbolo, ledo ritulio, slidinëjimo, teniso, dziudo ir kai kuriø kitø federacijø vadovai dël neþinomø 
prieþasèiø nedalyvavo jau 2–4 Generalinës asamblëjos sesijose...

Svarbiausias šiame Vykdomojo komiteto posëdyje svarstytas klausimas – Lietuvos olimpinës rinktinës kandidatø 
XXX olimpiados þaidynëms Londone (2012 m.) atrankos kriterijø ir sàrašo 2007 m. tvirtinimas. Pranešëjas – Lie-
tuvos olimpinio sporto centro direktorius Linas Tubelis. Patvirtintas sàrašas, kuriame yra 107 individualiøjø sporto 
šakø atstovai. Daugiausia – lengvaatleèiø – 24, dviratininkø – 15, po 8 boksininkus bei irkluotojus ir t. t. Atskirai bus 
svarstomi þaidimø sporto šakø kandidatai. A.Poviliûno nuomone, ¥yra geras potencialas...´

Apie esamus LTOK apdovanojimus, kam ir uþ kà jie skiriami, informavo V. Zubernis.
Apie neseniai ávykusià Lietuvos olimpieèiø asociacijos (LOA) ataskaitinæ-rinkiminæ konferencijà informavo dar 

vienai ketveriø metø kadencijai LOA prezidentu išrinktas Eugenijus Levickas.

PASVEIKINTI GARBÛS JUBILIATAI

Vasario 14 d. Kûno kultûros ir sporto departamente buvo pasveikinti garbingus jubiliejus neseniai šventæ sporto 
þmonës. Lietuvos krepšinio federacijos prezidentui legendiniam treneriui Vladui Garastui 75 metø sukakties pro-
ga gëliø puokštæ atsiuntë Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, o Lietuvos Respublikos Vyriausybës 
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atstovas perskaitë ir áteikë Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo sveikinimà bei vardinæ dovanà. Kûno kultûros ir 
sporto departamento gen. direktorius A.Raslanas apdovanojo já KKSD plakete, o LTOK prezidentas A.Poviliûnas 
– šventiniu raštu ¥Charta solemnis´. 60 metø jubiliejaus proga KKSD gen. direktorius pasveikino sportiniø šokiø 
trenerá Romaldà Idzelevièiø ir sporto veteranà, sporto organizatoriø Vaclovà Volkovà ir apdovanojo juos Kûno kul-
tûros ir sporto departamento Sporto garbës komandoro þenklais, jubiliatus taip pat pasveikino LTOK. 

 
PRISTATYTAS 2007 M. KÛNO KULTÛROS IR SPORTO BIUDÞETAS

Vasario 20 d. Kûno kultûros ir sporto departamente ávyko spaudos konferencija, kurioje buvo pristatytas 2007 metø 
kûno kultûros ir sporto biudþetas. Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas 

paþymëjo, kad biudþetinis finansavimas sporto reikmëms kasmet auga, o 2007 m. já sudarys per 56 mln. Lt.
Sporto vadovas supaþindino su finansavimo kryptimis. Aktualiausias lieka sporto šakø finansavimas. Šiais metais 

sporto šakø plëtros programoms skirta 8 mln. 800 tûkst. Lt, t. y. 1,5 mln. Lt daugiau nei praëjusiais metais. Buvo 
pripaþinta, kad nors sporto šakø finansavimo sistema nëra ideali, taèiau šiuo metu tai optimaliausias variantas ir já 
tobulinti siûloma tik pasibaigus olimpiniam ciklui.

Lietuvoje šiuo metu plëtojama 117 sporto šakø. 8 mln. 800 tûkst. Lt suma paskirstyta 99 sporto šakoms, kadangi 
KKSD pasirašo sutartis dël sporto šakos plëtojimo tik su tomis sporto šakø federacijomis, kurios pateikia visus pri-
valomus dokumentus, t. y. varþybø kalendorius, sporto šakos rinktines, statistines ataskaitas, sportininkø laimëjimus. 
Šie dokumentai leidþia ávertinti sporto šakos federacijos veiklà ir valstybës biudþeto lëšø panaudojimo veiksmingumà, 
taip pat statistiniø dokumentø visuma leidþia spræsti apie sporto plëtrà visoje šalyje. Praëjusiais metais 11 sporto šakø 
federacijø nepateikë kai kuriø duomenø. KKSD, neturëdamas informacijos apie tos sporto šakos federacijos vykdomà 
veiklà – kiek sportuojanèiøjø, kokie sportiniai rezultatai ir pan., – jai skirti lëšø negali. Be to, Lietuvos strateginiø 
sporto klausimø komisija nutarë, kad su naujai ásisteigusiomis federacijomis KKSD pasirašys sutartis tik po trejø jø 
veiklos metø – tada, kai šios árodys, jog turi klubus, vykdo veiklà ir pan. Taigi federacijos, vykdydamos veiklà, paèios 
¥uþsidirba´ lëšas ateinantiems metams: praëjusiø metø ádirbis – pasiekti rezultatai svarbiausiose varþybose ir sporto 
šakos masiškumas – lemia ateinanèiø metø sporto šakos finansavimà.

Lëšos konkreèioms sporto šakoms skiriamos trimis dalimis: 1) organizacinëms išlaidoms, 2) masiškumui plëtoti, 
3) sporto vaþyboms plëtoti ir meistriškumui ugdyti. Siekiant geriau ávertinti sporto šakø federacijø veiklà, pasirinkta 
simbolinë taškø skaièiavimo sistema. Organizacinëms reikmëms visoms sporto šakoms skiriama vienodai – po 1000 Lt. 
Sporto šakø masiškumui plëtoti paskirstyta 550 tûkst. Lt. Vidutinë vieno taško, skiriamo uþ masiškumo plëtojimà, 
kaina šiais metais buvo 4 Lt. Uþ meistriškumà taškai skaièiuojami pagal formulæ. Pvz., vieno strateginiø sporto šakø 
taško kaina šiais metais buvo 103,6 Lt.

Palyginti su praëjusiais metais, 2007 m. finansavimas padidëjo 75 sporto šakoms, sumaþëjo – 24. Daugiausia fi-
nansavimas padidëjo lengvajai atletikai, šiuolaikinei penkiakovei, krepšiniui, dviraèiø sportui, sportiniams šokiams, 
buriavimui, taip pat padidëjo bušido, motociklø sportui, sambo. Sumaþëjo – šaudymui, þolës rieduliui, rankiniui, 
kultûrizmui (IFBB), boksui, plaukimui, meninei gimnastikai.

Departamento vadovai siûlë federacijoms daugiau dëmesio skirti sporto šakø masiškumo plëtrai, siekti pritraukti 
sportuoti kuo daugiau vaikø, organizuoti daugiau renginiø Lietuvoje, o maþiau ¥vaþinëti´ po èempionatus, taip pat 
siûlyta nusistatyti prioritetus, t. y. tas varþybas, kuriose iš tiesø dera dalyvauti.

Pristatant sporto visiems finansavimo paskirstymà, buvo atkreiptas dëmesys á tai, kad sveikos gyvensenos plëtoji-
mas turëtø tapti kiekvienos valstybës prioritetu. Tai pabrëþta ir tarptautiniuose dokumentuose: Nicos deklaracijoje, 
Pasaulinës sveikatos organizacijos dokumentuose. Informuota, kad šiuo metu Lietuvos Respublikos Seime sudaryta 
darbo grupë, kuri rengia Kûno kultûros plëtros programà. Sporto visiems programoms finansuoti 2007 m. iš kûno 
kultûros ir sporto biudþeto skirta 1 mln. 080 tûkst. Lt.

Neágaliøjø sportui 2007 m. teks 1 mln. Lt. Deja, Lietuvoje kol kas sportuoja tik 1,5 proc. visø neágaliøjø. Todël 
pagrindinis tikslas turëtø bûti ne medaliø siekimas, o sàlygø neágaliesiems sportuoti sudarymas, jø pritraukimas á 
sporto sales.

Iš Valstybës investicijø programos 2007 m. sporto objektams bus skirta 8 mln. 700 tûkst. Lt. Pagal šià programà 
bus árengtos slidinëjimo trasos Ignalinoje, prasidës sportininkø rengimo ir reabilitacijos centro Druskiniuose projek-
tavimo darbai, bus tæsiamas universaliø dirbtinës dangos sporto aikšteliø árengimo prie bendrojo lavinimo mokyklø 
projektas. Šiuo metu Departamentas jau turi apie 50 prašymø árengti tokias aikšteles, taèiau visø jø patenkinti ne-
galës. Kaip þinoma, praëjusiais metais buvo árengta 13 dirbtinës dangos aikšteliø.

Kultûros ir sporto rëmimo fondà šiemet sudaro 22 mln. Lt, iš kuriø pusë skiriama kûno kultûros ir sporto pro-
gramoms finansuoti, o kita pusë – kultûros reikmëms per Kultûros ministerijà.
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Generalinis direktorius atkreipë dëmesá á tai, kad vertinant kûno kultûros ir sporto finansavimui skiriamas lëšas 
nereikia pamiršti, kad šiai srièiai lëšø skiria ir savivaldybës, apie 50 mln. Lt 2006 m. á sportà investavo privatûs in-
vestuotojai, sporto objektams skirta Europos Sàjungos parama, todël galima daryti išvadà, kad sportui skiriama vis 
daugiau dëmesio. ¥Galbût kai kam atrodo, kad viskas stovi vietoje, taèiau infrastruktûros plëtra – lëtas ir daug lëšø 
reikalaujantis vyksmas, todël galutinius rezultatus galësime pamatyti apie 2015 metus, kai daugelis suplanuotø baziø 
bus pastatytos´, – sakë šalies sporto vadovas.

SUSITIKIMAS SU LIETUVOS NUOLATINËS ATSTOVYBËS ES ÁGALIOTUOJU 
MINISTRU

2007 m. vasario 22 d. Kûno kultûros ir sporto departamente generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas 
susitiko su Lietuvos nuolatinës atstovybës Europos Sàjungoje ágaliotuoju ministru Eriku Petriku.

Susitikimo metu buvo aptariami Belgijoje ir Liuksemburge gyvenanèiø lietuviø 2007 m. sporto þaidyniø organi-
zavimo klausimai, taip pat buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

Europos Sàjungos ágaliotasis ministras Erikas Petrikas informavo apie antrà kartà birþelio mënesá vyksianèias 
sporto þaidynes, pristatë planuojamas vykdyti sporto šakø varþybas, pasidþiaugë, kad KKSD palaiko ir skatina tokius 
sporto renginius.

KKSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas nuoširdþiai padëkojo atvykusiam sveèiui uþ puikià 
iniciatyvà buriant mûsø tautieèius uþsienio šalyse.

LIETUVOS PREZIDENTAS V. ADAMKUS SUSITIKO SU LTOK PREZIDENTU

Vasario 26 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus prezidentûroje susitiko su LTOK prezidentu 
Artûru Poviliûnu. Šalies vadovas domëjosi, kaip vyksta pasirengimas Pekino olimpinëms þaidynëms. Papasakojæs apie 
pasirengimo eigà, planuojamos sportinës delegacijos dydá, A.Poviliûnas pakvietë V. Adamkø taip pat kitais metais 
vykti á Pekinà þiûrëti olimpiniø batalijø.

LTOK prezidentas šalies vadovà informavo apie neseniai pasibaigusá Europos jaunimo þiemos olimpiná festivalá 
Ispanijoje, kur dalyvavo ir Lietuvos atstovai, bei papasakojo, kaip jaunieji Lietuvos sportininkai rengiasi Europos 
jaunimo vasaros olimpiniam festivaliui, kuris liepos mënesá vyks Belgrade.

V. Adamkus perdavë A.Poviliûnui nuo 1939 metø išsaugotà savo bilietà á Europos vyrø krepšinio èempionatà 
Kaune. Šalies vadovas paprašë tà bilietà perduoti Lietuvos sporto muziejui.

APIE MOTERØ KREPŠINIO PROBLEMAS
 
Vasario 27 d. Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete lankësi Lietuvos moterø krepšinio rinktinës vyriausiasis 

treneris Algirdas Paulauskas. Su LTOK prezidentu ir kitais LTOK vadovais jis aptarë Lietuvos moterø krepšinio 
rinktinës galimybes þaisti Pekino olimpinëse þaidynëse ir organizacines problemas – komplektavimo, finansavimo 
ir t. t.

IMTYNIØ TRENERIUI – OLIMPINË ÞVAIGÞDË

Vasario 27 d. LTOK bûstinëje uþ nuopelnus Lietuvos sportui bei olimpiniam sàjûdþiui ir 60-meèio proga þinomas 
graikø-romënø imtyniø treneris Eduardas Fainšteinas buvo apdovanotas Olimpine þvaigþde.

Apdovanojimà jam áteikë LTOK prezidentas Artûras Poviliûnas. Áteikimo ceremonijoje taip pat dalyvavo LTOK 
Vykdomojo komiteto narys, buvæs pasaulio imtyniø èempionas Rimantas Bagdonas. Áteikdamas apdovanojimà LTOK 
prezidentas pasidþiaugë gerëjanèiais mûsø šalies imtynininkø rezultatais tarptautinëse arenose ir išreiškë viltá, kad 
pajëgiausi imtynininkai garbingai kovos ir ant olimpinio Pekino kilimo.
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VILNIUJE – JUBILIEJINË SPORTO MOKSLO KONFERENCIJA

Kovo 2–3 d. Vilniuje vyko tarptautinë sporto mokslo konferencija ¥Didelio meistriškumo sportininkø rengimo 
valdymas´, kuri šiemet buvo jau dešimtoji.

Konferencijà pradëjo prof. habil. dr. Juozas Skernevièius. Visus susirinkusiuosius pasveikino šalies sporto vadovai. 
KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas pabrëþë sporto mokslo reikšmæ rengiant didelio meistriškumo 
sportininkus ir paþymëjo, jog valstybinë sporto institucija sporto mokslui skiria ir skirs didelá dëmesá. Sveikinimo 
þodá tarë LTOK prezidentas Artûras Poviliûnas, Vilniaus pedagoginio universiteto rektorius akademikas Algirdas 
Gaiþutis.

Pirmàjà dienà pranešimus skaitë profesoriai habilituoti daktarai V. Isurinas (Izraelis), V. Driukovas (Ukraina), 
P. Karoblis, V. Opikas (Estija), A. Bondaris (Baltarusija), K. Milašius, vyko diskusijos. Antrà dienà konferencijos 
dalyviai darbà tæsë sekcijose.

PIRMIAUSIA – GRIEÞTINTI PREKYBÀ ALKOHOLIU

Kovo 7 d. Kûno kultûros ir sporto departamente posëdþiavo Brutalaus þiûrovø elgesio per sporto renginius pre-
vencijos komisija, kurià susirinkti paskatino kovo 3 d. krepšinio rungtyniø tarp Kauno ¥Þalgirio´ ir Vilniaus ¥Lietuvos 
ryto´ metu Kaune kilæs incidentas. ¥Komisijos tikslas – ne bausti, bet aptarti kilusià situacijà ir apsvarstyti priemo-
nes, kurios padëtø tokiø ávykiø išvengti ateityje. Juolab kad šiemet Lietuvoje dar vyks atrankinës futbolo varþybos 
á Europos èempionatà, o 2011 m. Lietuva rengs Europos vyrø krepšinio èempionatà´, – sakë Komisijos pirmininko 
pavaduotojas Kûno kultûros ir sporto departamento (KKSD) generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas. 
Komisija sukurta ágyvendinant 1985 m. priimtà Europos Tarybos konvencijà ¥Dël brutalaus þiûrovø elgesio per sporto 
varþybas ir ypaè per futbolo rungtynes´.

Be Komisijos nariø – KKSD, Policijos departamento, sporto organizacijø atstovø, posëdyje taip pat dalyvavo 
Kauno ¥Þalgirio´ klubo viceprezidentas Gediminas Navikauskas ir klubo valdybos narys Gediminas Sakalnikas, 
SEB BBL vykdantysis direktorius Mindaugas Balèiûnas, Kauno viešosios policijos atstovas, buvo išklausytos jø nuo-
monës. Kauno klubo atstovai sakë, kad šá incidentà vertina neigiamai. ¥Šis ávykis garbës nedaro nei klubui, nei lygai, 
nei krepšiniui apskritai´, – sakë ir M. Balèiûnas.

Komisija pripaþino, kad ¥Þalgirio´ krepšinio klubas neuþtikrino reikiamos tvarkos rungtyniø tarp Kauno ¥Þal-
girio´ ir Vilniaus ¥Lietuvos ryto´ metu. Kad bûtø išvengta panašiø incidentø ateityje, Komisija siûlo sugrieþtinti 
prekybà alkoholiniais gërimais – varþybø metu uþdrausti alø ir kitus alkoholinius gërimus pardavinëti skardinëse ir 
stiklinëje taroje. Antra, á darbà, uþtikrinant viešàjà tvarkà, Komisijos nuomone, reikia átraukti kuo daugiau savanoriø, 
o ne tik policijos pareigûnus. Tokia praktika yra taikoma visose Europos Sàjungos šalyse. Be to, ketinama inicijuoti 
savanoriø darbo reglamento parengimà, kad bûtø apibrëþtos jau ir dabar policijai talkinanèiø savanoriø funkcijos 
ir darbo tvarka.

Komisija kreipsis á Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalø komisijà su prašymu apsvarstyti galimy-
bes ir inicijuoti ástatymø pataisas, kurios padëtø uþkirsti kelià incidentams rungtyniø metu. Ir posëdyje dalyvavusiø 
klubo vadovø, ir krepšinio bei futbolo federacijø vadovø ir atstovø nuomone, itin veiksminga priemonë incidentø 
iniciatoriams bûtø draudimas tam tikrà laikà lankytis sporto varþybose: ¥Pirmà kartà sukëlus incidentà, uþdrausti 
lankytis rungtynëse porà mënesiø, antrà – metus ar porà, treèià – ir visam laikui. Tokia praktika sëkmingai taikoma 
Anglijoje. Mano þiniomis, tokias sankcijas ima taikyti vis daugiau valstybiø´, – sakë Komisijos narys Lietuvos futbolo 
federacijos prezidentas Liutauras Varanaèius.

Pagal šias išvadas Komisija parengs rekomendacijas ir jas išplatins visoms atsakingoms organizacijoms, varþybø 
organizatoriams, savivaldybëms. Taip pat šios rekomendacijos bus išsiøstos analogiškoms komisijoms, veikianèioms 
Latvijoje bei Estijoje, nes šis ávykis nutiko per SEB BBL rungtynes.

SPORTO VADOVAI – APIE SPORTO POLITIKÀ IR DOPINGÀ

2007 m. Europos sporto sostinëje Štutgarte (Vokietija) kovo 11–14 d. vyko Europos Sàjungos ministrø, atsakin-
gø uþ sportà, susitikimas. Jame taip pat dalyvavo Kûno kultûros ir sporto departamento gen. direktorius Algirdas 
Raslanas ir vyr. specialistas tarptautiniam bendradarbiavimui Sigitas Stasiulis. 

Viena pagrindiniø temø sporto vadovø susitikime – ES Baltoji knyga, kurioje siekiama apibrëþti sporto sritá ir 
jo specifiškumà: ávertinti dabartinæ sporto padëtá ir nurodyti kryptis, kaip spræsti problemas, su kuriomis susiduria 



KÛNO KULTÛROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2007-160

KRONIKA

sportas Europos Sàjungoje, apibûdinti sporto vaidmená ES visuomenëje, jo ekonomines ir specialias organizacines 
ypatybes, taip pat jo sàveikà su ES politikos sritimis ir pan. Tà daryti bûtina, nes Europos teisingumo teismà pasie-
kia vis daugiau skundø dël sportininkø judëjimo laisvës apribojimo, dël nepripaþinimo teisës rengti loterijas visose 
ES valstybëse, dël diskriminacijos uþsiimant fizine veikla ir pan. Per pastaruosius dvejus metus buvo rengiamos 
konsultacijos, kuriose dalyvavo vyriausybiniø ir nevyriausybiniø struktûrø atstovai, o šiuo metu vykdoma ES pilieèiø 
apklausa (anketà galite rasti ir KKSD tinklalapyje www.kksd.lt). Balandþio 3 d. pasibaigus visuomenës apklausai bus 
apibendrintos sporto vadovø, tarptautiniø visuomeniniø sporto organizacijø ir ES pilieèiø nuomonës, jø pagrindu bus 
parengtas Baltosios knygos projektas. Pirminis projekto variantas ES sporto vadovams bus pristatytas liepos 12–14 
d. Lisabonoje. Tikimasi, kad Baltoji knyga bus patvirtinta Europos Sàjungos komisarø taryboje iki metø pabaigos. 

Neišsemiama kovos su dopingu problema. Vokietija pasiûlë ákurti ES nacionaliniø antidopingo agentûrø tinklà, 
padësiantá valstybëms keistis informacija, kuri itin svarbi siekiant  paþaboti draudþiamø dopingo preparatø gabenimà, 
jø platinimà. ¥Lietuvai, kuri spalá prisijungs prie Šengeno erdvës ir taps ES rytiniø sienø saugotoja, tai labai aktualu. 
Bûtent per mûsø valstybæ gabenami kai kurie Rusijoje gaminami ir ES neregistruoti preparatai, pvz., metandianonas´, 
– sakë S.Stasiulis. Tariamasi dël teisiniø priemoniø, kurios taip pat padëtø kovoti su dopingo vartojimu. Kai kuriose 
valstybëse, pvz., Prancûzijoje, uþ dopingo preparatø platinimà, gabenimà ir pan. yra taikoma baudþiamoji atsakomybë. 
Pasak KKSD specialisto, siekiama, kad panaši atsakomybë bûtø numatyta visø ES valstybiø teisëtvarkoje. 

ES šaliø sporto vadovai buvo informuoti, kad bus atnaujintas Pasaulinis antidopingo kodeksas. ¥Šiuo metu yra 
skirtumas tarp nuobaudø, skiriamø uþ dopingo vartojimà, individualiøjø sporto šakø ir sportiniø þaidimø atstovams. 
Individualiøjø sporto šakø atstovai pirmà kartà uþ dopingo vartojimà baudþiami dvejø metø, antrà – ketveriø metø 
ir pan. diskvalifikacija, o þaidëjams – krepšininkams, futbolininkams ir kt. – nuobaudos daug maþesnës – trys, šeši 
mënesiai. Su tarptautinëmis sportiniø þaidimø federacijomis tariamasi, kad sankcijos bûtø suvienodintos. Kita pro-
blema, kurià reikia spræsti kalbant apie þaidimus, kà daryti su komanda, kurios du ar trys þaidëjai sugauti vartojæ 
dopingà´, – aiškino S.Stasiulis. Kodekse taip pat norima aiškiau apibrëþti vyriausybiniø institucijø ir nepriklausomø 
antidopingo agentûrø funkcijas: ¥Šiuo metu trûksta tarp šiø organizacijø pasikeitimo informacija. Pasienio apsaugos 
tarnybos turi informacijos apie ávaþiuojanèius asmenis, taip pat ir sportininkus, jø ásiveþamus medikamentus, bet 
tokios informacijos negauna antidopingo agentûros, kurios tikrina sportininkus ir kurioms ši informacija labai pa-
lengvintø darbà.´ 

Sporto vadovams susitikimo šeimininkai vokieèiai taip pat pristatë savo vykdomà valstybinæ tautiniø maþumø 
integravimo per sportà programà, kurios principas – sporto klubø rëmimas. Vien Štutgarte gyvena 170 tautybiø þmo-
nës. ¥Vokietija, Prancûzija ir kt. valstybës pripaþino, kad sportas – viena sëkmingiausiø tautiniø maþumø integravimo 
formø. Taip pat tai veiksminga priemonë socialinei atskirèiai maþinti. Juk sportas – veikla, kuri grindþiama garbingo 
þaidimo, kilnaus elgesio principais, èia yra nustatytos aiškios taisyklës.´ Vykdant šià programà didelá dëmesá sporto 
infrastruktûros plëtrai, tolygiam sporto baziø išdëstymui skiria savivaldybës. 

Vokietija taip pat pasidalijo savo 2006 m. pasaulio futbolo èempionato organizavimo patirtimi.  Kaip sakë organi-
zatoriai, pasirengimas jam prasidëjo net prieš šešerius metus. Bilietai á visas 64 rungtynes buvo parduoti, o 12 miestø, 
kuriuose vyko èempionato rungtynës, viešosiose erdvëse árengtuose ekranuose èempionatà þiûrëjo dar 18 mln. þiûrovø. 
Vyriausybës funkcija, organizuojant èempionatà, buvo uþtikrinti èempionato organizatoriams ir paslaugø teikëjams 
mokesèiø lengvatas, uþtikrinti saugumà èempionato metu, palengvinti vizø išdavimà, organizuoti muitinës darbà. 
Pasak vokieèiø, á šalá èempionato metu vien iš Didþiosios Britanijos buvo neáleista 3700 chuliganø. Èempionato metu 
dirbo 15 000 savanoriø, kurie padëjo uþtikrinti saugumà. Beje, norinèiø dirbti savanoriais buvo net 70 000. 

STIPRIAUSIAM PLANETOS ÞMOGUI RANKÀ SPAUDË PREMJERAS

Kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybëje galiûnà Þydrûnà Savickà, penktàkart laimëjusá turnyrà ¥Arnold`s 
Strongest Man´, pasveikino Premjeras Gediminas Kirkilas.  ¥Šioje srityje nesu visiškas diletantas, nes kadaise pats 
esu išmëginæs toká sportà – uþsiiminëjau trikove, bet man sunku suvokti tai, kà pasiekei – penkiskart stipriausias 
planetos þmogus!.. ´  – þiûrëdamas á Þ.Savickà dþiaugësi G.Kirkilas, kad stipriausi planetoje – lietuviai.

Uþ penktàkart iškovotà titulà vienose prestiþiškiausiø galiûnø varþybø Lietuvos Respublikos Vyriausybës vadovas 
áteikë Þ.Savickui, kuriam priklauso ir devyni pasaulio rekordai, 25 tûkst. Lt vertës simboliná èeká. 

Premjeras, Kûno kultûros ir sporto departamento vadovai, Þ.Savickas ir Lietuvos galiûnø federacijos atstovai 
taip pat aptarë šiø metø rugsëjo 2 d. Vilniuje ávyksiantá pasaulio galiûnø komandiná èempionatà, galiûnø sporto per-
spektyvas Lietuvoje. 
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LIETUVOS MOKINIØ OLIMPINIS FESTIVALIS BAIGSIS TARPTAUTINËMIS 
VARÞYBOMIS

Kovo 19  d. Kûno kultûros ir sporto departamente ávyko pirmasis 2007 m. Lietuvos mokiniø olimpinio festivalio 
darbo grupës posëdis, kuriam pirmininkavo KKSD gen. direktorius Algirdas Raslanas. 

Lietuvos moksleiviø kûno kultûros ir sporto centro direktorë Ona Babonienë papasakojo, kaip vyksta II Lietuvos 
mokiniø olimpinis festivalis, kuriam simbolinæ pradþià 2007 m. išvakarëse Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevièiaus 
gimnazijoje davë festivalio globëjas Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. Jau ávyko kvadrato, futbolo, 
slidinëjimo, šachmatø, tinklinio, plaukimo, gimnastikos sporto šakø varþybos. Iki vasaros bus surengta dar 15 sporto 
šakø ir rungèiø varþybos. ¥Po praëjusiø metø festivalio galvojome, kaip festivalio programà padaryti ávairesnæ, todël 
šiemet átraukëme á jà ávairesniø sporto šakø. Norime, kad šis festivalis neapsiribotø vien standartinëmis varþybomis´, 
– teigë KKSD gen. direktorius. Be to, kaimo mokyklø mokiniai varþosi atskiroje grupëje. 

O. Babonienë taip pat informavo, kad šio festivalio tarpzoniniø varþybø nugalëtojai apdovanojami ne tik meda-
liais, diplomais ir marškinëliais, bet ir 200 Lt vertës èekiu mokyklai sportiniam inventoriui ásigyti. Kaip ir praëjusiais 
metais, per baigiamàjà festivalio šventæ KKSD visas mokyklas nugalëtojas apdovanos kamuoliais uþ 90 tûkst. Lt. 
¥Praëjusiais metais mokyklos kamuoliais labai dþiaugësi – tokios dovanos joms labai reikalingos´, – sakë direktorë.  
A.Raslanas priminë, kad šiais metais universaliø sporto aikšteliø prie bendrojo lavinimo mokyklø árengimo programai 
skirta suma, palyginti su praëjusiais metais, padvigubëjo – skirta 2 mln. 100 tûkst. Lt, o vienas iš kriterijø, atrenkant 
kandidatus aikštelëms árengti, – mokyklø dalyvavimas šiame festivalyje. 

II Lietuvos mokiniø olimpinio festivalio  baigiamoji šventë bus surengta birþelio 10 d. Vilniuje, ¥Siemens´ are-
noje, kur bus apdovanoti finaliniø varþybø nugalëtojai, vyks koncertas. Dienos metu prie Baltojo tilto bus surengtos 
tarptautinës varþybos: ekstremalaus sporto, paplûdimio tinklinio, kroso ir gatvës krepšinio varþybose šiais metais 
dalyvaus jaunieji sportininkai ir iš kitø Baltijos valstybiø. 

Kaip þinoma, 2006 m. ávykusiame I Lietuvos mokiniø olimpiniame festivalyje dalyvavo daugiau kaip 202 tûkst. 
mokiniø iš 1435 Lietuvos mokyklø.

GRUZIJOS SPORTO DELEGACIJOS VIZITAS DEPARTAMENTE

Kovo 23 d. Kûno kultûros ir sporto departamente lankësi Gruzijos sporto delegacija – Gruzijos jaunimo ir sporto 
departamento direktorius Davidas Namgalauris ir Kultûros, paminklø apsaugos ir sporto ministro patarëjas Tama-
zas Tevzadë. Á susitikimà KKSD taip pat atvyko ir Gruzijos Respublikos nepaprastasis ir ágaliotasis ambasadorius 
Lietuvoje Davidas Aptsiauris.

KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas sveèius supaþindino su Lietuvos sporto sistema, kûno kultûros 
ir sporto plëtros prioritetais, ástatymine baze ir kt. Pasakodamas apie sporto padëtá Gruzijoje, Jaunimo ir sporto 
departamento direktorius Davidas Namgalauris paþymëjo, jog sportas – vienas iš Gruzijos valstybës prioritetø. 

¥Prieš porà metø sporto reformà nusprendëme pradëti nuo to, kad mûsø vaikai turëtø tokias sàlygas, kuriomis 
gali uþaugti sportininkai.´ 2005 m. Gruzijos Vyriausybë pradëjo ágyvendinti sporto baziø statybos ir renovacijos pro-
gramà ir tam skiria daugiausia lëšø. Šiandien gruzinai ávairiose šalies vietovëse jau turi árengæ 300 dirbtinës dangos 
aikšteliø, vienà geriausiø Europoje stadionø – centriná Tbilisio stadionà. Baziø statybos ir renovacijos programà Gru-
zijos Vyriausybë þada pabaigti ágyvendinti 2008 m. ¥Tikimës, kad tada daugiau lëšø bus skiriama sporto renginiams 
finansuoti´, – sakë Gruzijos sporto vadovas, pripaþinæs, kad kol kas šiai srièiai finansavimo stinga. 

Gruzijoje, kaip ir Lietuvoje, veikia per šimtà sporto šakø federacijø. ¥Nusprendëme, kad iš valstybës biudþeto 
šimtu procentø finansuosime tø sporto šakø federacijas, kuriø sportininkai turi galimybiø Pekino olimpinëse þaidy-
nëse patekti á stipriausiøjø trejetà´, – sakë sveèias. Taigi Gruzijoje visiškai valstybës finansuojama 14 olimpiniø sporto 
šakø, tarp kuriø imtynës, sunkioji atletika, dziudo ir kt. Be to, šimtaprocentiná finansavimà gauna ir dvi neolimpinës 
sporto šakos – senas tradicijas Gruzijoje turintis šachmatø sportas ir á pasaulio èempionatà patekæ regbininkai.

Vëliau Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius A.Raslanas ir Gruzijos jaunimo ir sporto 
departamento direktorius D.Namgalauris pasirašë ketinimø protokolà dël bendradarbiavimo.  
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STADIONO STATYBOS KOORDINATORIUMI PASKIRTAS 
KKSD GENERALINIS DIREKTORIUS

Kovo 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybëje surengtame pasitarime dël stadiono Vilniuje statybos buvo nuspræsta 
statybos koordinatoriumi paskirti Kûno kultûros ir sporto departamento generaliná direktoriø Algirdà Raslanà. 

Siûloma prieš du dešimtmeèius Vilniuje pradëtà statyti stadionà ant Šeškinës kalno pabaigti statyti dviem eta-
pais. Pirmasis etapas turëtø bûti baigtas 2009 m., iki Pasaulio lietuviø dainø ir šokiø šventës, o antrasis – iki 2015 m. 
Pirmojo etapo darbai kainuos per 200 mln. litø: maþdaug 180 mln. – paties stadiono statyba, 16 mln. – automobiliø 
stovëjimo aikšteliø, privaþiavimø ir viaduko per Ukmergës gatvæ, 11 mln. – lauko inþineriniø tinklø árengimo darbai. 
Stadionas turëtø bûti statomas valstybës, Vilniaus savivaldybës ir privaèiø investuotojø lëšomis. 

Stadionui jau suteiktas nacionalinës svarbos objekto statusas, jam siûloma suteikti ¥Lietuvos tûkstantmeèio sta-
diono´ pavadinimà.

NEGALIME UÞBRAUKTI TO, KAS PASIEKTA

Kovo 26 d. Lietuvos Respublikos Seime surengta konferencija ¥Valstybës sporto politika: problemos ir sprendimo 
bûdai´. Konferencijos dalyvius pasveikino Seimo Pirmininkas Viktoras Muntianas, Lietuvos Respublikos Prezidento 
patarëjas Arûnas Kuèikas perskaitë Valdo Adamkaus sveikinimà. ¥Reikia tokios sporto politikos, kuri padëtø á sportinæ 
veiklà ásitraukti visiems Lietuvos þmonëms, o ypaè vaikams, studentijai´, – buvo pabrëþta šalies Prezidento kalboje. 

Konferencijoje kalbëjo ir savo nuomones išdëstë Seimo nariai, Lietuvos miestø ir rajonø merai bei sporto pada-
liniø vadovai, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo ministerijø, aukštøjø mokyklø, sporto šakø federacijø atstovai, 
treneriai, sportininkai. Sporto problemø buvo iškelta daug ir jø išties netrûksta, bet, kaip paþymëjo ir Kûno kultûros 
ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas, ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto preziden-
tas Artûras Poviliûnas, nuvertinti to, kas pasiekta per 17 Nepriklausomybës metø, negalima: ketveriose olimpinëse 
þaidynëse iškovota 11 medaliø, o 2006 m. Lietuvos sportininkai iš pasaulio ir Europos èempionatø parveþë net 18 
olimpiniø sporto šakø medaliø – daugiausia per visà Nepriklausomybës laikotarpá. 

¥Sportas – sudëtinga veiklos sritis, ji aprëpia visà þmogaus gyvenimà, ši sritis apima daug institucijø ir organizacijø´, 
– teigë A.Raslanas ir akcentavo, kad norint sëkmingai ágyvendinti kûno kultûros ir sporto strategijà, kuri patvirtinta 
dar 2004 m. vykusiame IV Lietuvos sporto kongrese, reikia visø šalies institucijø ir organizacijø sutelktumo ir ben-
dradarbiavimo. KKSD gen. direktorius paþymëjo, kad Lietuvos þmonës vis dar per maþai sportuoja, o norint juos 
átraukti á sportinæ veiklà, sporto visiems sàjûdá pirmiausia reikia pradëti nuo þemiausiø Lietuvos struktûros grandþiø, 
t. y. seniûnijø, savivaldybiø, regionø. Todël nuo kitø metø KKSD inicijuoja Seniûnijø sporto þaidynes. Taèiau sporto 
visiems sàjûdþio plëtrà apsunkina tai, kad tik  43 seniûnijos, o iš viso jø Lietuvoje – pusšešto šimto, turi ásteigusios 
sporto organizatoriaus etatà. Be to, pagal Vietos savivaldos ástatymà savivaldybëms kûno kultûros ir sporto  funkcija 
yra laisvai pasirenkama. ¥Jeigu valstybë kûno kultûros ir sporto funkcijà savivaldybëms deleguotø, galëtume sujungti 
ir savo politikà, ir finansus´, – sporto visiems plëtotës trukdþius ávardijo šalies sporto vadovas. Teigiamas dalykas, jog 
šiemet pirmà kartà iš valstybës biudþeto skirta Lietuvos apskritims po 50 tûkst. Lt bûtent sportinei veiklai plëtoti. 
KKSD gen. direktorius taip pat paþymëjo, kad sporto šakø federacijos varþybø sistemà pirmiausia turëtø plëtoti 
Lietuvos miestuose ir rajonuose, tai prisidëtø ir prie kûno kultûros, ir prie sporto plëtros: ¥Lietuvoje vyksta treèdaliu 
maþiau varþybø nei reikëtø siekiant rezultatø.´

Kalbant apie didelio meistriškumo sportininkø rengimà, dëmesys pastaruoju metu vis labiau sutelkiamas á gabiø 
vaikø paieškà ir atrankà. Tuo tikslu, pasak A.Raslano, KKSD 2006 m. parengë Gabiø vaikø atrankos ir išsaugoji-
mo didþiajam sportui programà, nuo praëjusiø metø pradëjo veikti sporto klasës Kaune, Šiauliuose, Ignalinoje, 
parengtos ir ágyvendinamos programos, skirtos ne tik artimiausioms vasaros ir þiemos olimpinëms þaidynëms, bet 
ágyvendinamos, nors turint ir maþiau lëšø nei reikëtø, Londono ir jau 2016 m. olimpiniø þaidyniø programos. Pradëjo 
veikti Lietuvos Respublikos Vyriausybës remiama Lietuvos futbolo federacijos iniciatyva ákurta Lietuvos futbolo 
akademija Kaune.

Itin opi problema Lietuvoje – sporto bazës, kuriø trûksta ir masiniam sportui plëtoti, ir didelio meistriškumo 
sportininkams rengtis. KKSD gen. direktorius pabrëþë, kad bûtini prioritetai, nes valstybë nepajëgi skirti tiek lëšø, kad 
bûtø galima statyti viskà iš karto. Tokie prioritetai siûlomi KKSD parengtoje Lietuvos sporto objektø 2007–2013 metø 
plëtros strategijoje, kuri yra suderinta su suinteresuotomis organizacijomis ir teikiama tvirtinti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei.  Lietuva šiandien turi tarptautinius standartus atitinkanèias Trakø irklavimo bazæ, praëjusiais metais 
galutinai uþbaigtà universalià sporto salæ ¥Sportima´, lengvosios atletikos kompleksà Kaune. Lietuvos olimpinia-
me centre sportininkams pagerintos gyvenimo sàlygos – 2006 m. kapitaliai suremontuotos gyvenamosios patalpos, 
jëgos salë, maitinimo blokas ir kt. Tvarkomos kitos sporto bazës – Lietuvos þiemos sporto centras Ignalinoje ir kt. 
Praëjusiais metais KKSD árengë 13 dirbtinës dangos universaliø aikšteliø prie bendrojo lavinimo mokyklø, šiemet ši 
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programa tæsiama ir jai numatyta skirti dvigubai daugiau lëšø nei 2006 metais. Teigiamø poslinkiø, pasak KKSD gen. 
direktoriaus, šioje srityje galima tikëtis ir dël to, kad savo sporto baziø renovacijai ir statybai vis daugiau dëmesio 
skiria savivaldybës: ¥2006 m. jos investavo á sporto bazes 30 mln. Lt, o šiais metais numatë tam skirti 52 mln. Lt. Be 
to, sporto baziø statybai buvo skirta 133 mln. Lt  iš ES struktûriniø fondø paramos lëšø, per 70 mln. Lt praëjusiais 
metais investavo privatus kapitalas. Taèiau tam, kad labiau sudomintume privatø kapitalà, reikia keisti ástatyminæ 
bazæ.´

Praëjusiais metais parengta ir Lietuvos Respublikos Seimui pateikta nauja Kûno kultûros ir sporto ástatymo re-
dakcija. Tikimasi, kad jà priëmus bus sudarytos geresnës sàlygos kûno kultûros ir sporto plëtrai šalyje.  

PRADEDAMA RENGTI SPORTO SPECIALISTØ KVALIFIKACIJOS 
TOBULINIMO SISTEMA

Kovo 28 d. ávyko Kûno kultûros ir sporto departamento ir  Lietuvos kûno kultûros akademijos vadovø ir specialistø 
susitikimas. Pirmas klausimas, kuris buvo aptartas susitikime, – sporto specialistø kvalifikacijos tobulinimo sistemos 
sukûrimas. ¥Ši sistema turëtø apimti platø specialistø ratà. Ji taip pat turëtø bûti susieta su atlyginimø sistema´, 
– sakë KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas. Planuojama, kad pagal šià sistemà kvalifikacijà galës kelti 
treneriai, sporto vadybininkai, rekreacijos ir turizmo specialistai ir kt. Pasak rektoriaus A.Skurvydo, šá darbà LKKA 
specialistai galëtø atlikti iki liepos mënesio.

Antras susitikimo klausimas – sporto visiems programa. KKSD generalinis direktorius kreipësi su prašymu, jog 
LKKA specialistai ávertintø rengiamà sporto visiems programos projektà ir pateiktø savo pasiûlymus. Sporto visiems 
programa turëtø bûti labai plati – apimti ávairias gyventojø amþiaus ir socialines grupes, pradedant nuo darþeliø, 
mokyklø, bendruomeniø ir t. t.  Á jà turëtø bûti átrauktos ne tik kûno kultûros priemonës, bet ir sveikatinimas, sveika 
mityba ir kiti svarbûs veiksniai. Todël, be abejo, èia bus labai svarbus ir kitø institucijø – Švietimo ir mokslo ministe-
rijos, Sveikatos ministerijos ir kt. – indëlis. ¥Sporto organizacijos – tik viena iš keturiø këdës kojø, ant kurios remiasi 
tokios programos ágyvendinimas´, – ávairiø srièiø institucijø bendradarbiavimo svarbà paþymëjo LKKA rektorius.  

Be  to, planuojama, kad ateityje LKKA parengs ir Lietuvos sporto sistemos valdymo efektyvumo studijà. 

PROFESORIUI – SVEIKINIMAI IR APDOVANOJIMAI

Lietuvos olimpinës akademijos prezidentui ir þurnalo ¥Sporto mokslas´ vyr. redaktoriui profesoriui habilituotam 
daktarui Povilui Karobliui šiø metø pradþioje sukako 75-eri. Taèiau tuo metu sukaktuvininkas viešëjo uþsienyje, tad 
garbingi apdovanojimai já ¥pasivijo´  šiandien.

Garbusis sukaktuvininkas su þmona Felicija, buvusia garsia bëgike ir trenere, kovo 29 dienà lankësi Lietuvos 
tautiniame olimpiniame komitete. Èia profesoriø Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius 
Algirdas Raslanas apdovanojo aukšèiausiu KKSD apdovanojimu – I laipsnio ordinu su grandine. LTOK prezidentas 
Artûras Poviliûnas P.Karoblá apdovanojo LTOK prezidento šventiniu raštu. P.Karoblá sveikino Lietuvos olimpinës 
akademijos, Lietuvos olimpieèiø asociacijos atstovai. 

DOPINGO PREVENCIJA BÛTINA IR JAUNIESIEMS SPORTININKAMS

Kovo 30 d. Kûno kultûros ir sporto departamente ávyko 2007 m. Lietuvos jaunuèiø ir jaunimo sporto þaidyniø 
organizacinio komiteto posëdis. Posëdyje buvo pavirtinta þaidyniø programa,  teisëjø kolegija, atributika ir kt. 

2007 m. Lietuvos jauniø ir jaunimo þaidynës vyks vasarà, o pirmosios varþybos ávyks pirmàjà vasaros dienà 
– Anykšèiuose jëgas išmëgins jaunieji graikø-romënø imtynininkai.

Iš viso 2007 m. Lietuvos jaunuèiø ir jaunimo sporto þaidyniø programoje – 20 sporto šakø varþybos. Iš þaidimø 
tradiciškai populiariausi bus krepšinis ir futbolas – jaunuèiø þaidynëse dalyvaus 53, jaunimo – 48 vaikinø  komandos. 
Kiti þaidimai – rankinis, tinklinis – komandø skaièiumi ir paplitimo geografija gerokai nusileidþia krepšiniui ir futbo-
lui, o þaidyniø vyr. sekretorius Petras Santackas atkreipë dëmesá, kad šiø sporto šakø populiarumas kasmet maþëja. 
Organizaciniam komitetui susirûpinimà kelia ir tai, kad þaidimai vis maþiau populiarûs tampa tarp merginø. Pvz., 
šiø metø jaunuèiø þaidynëse dalyvaus tik  28 merginø krepšinio komandos iš  Lietuvos 25 miestø ir rajonø, o jaunimo 
– 20 komandø iš 18 miestø ir rajonø. 

KRONIKA
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Iš individualiøjø sporto šakø daugiausia jaunøjø sportininkø bus lengvosios atletikos (jaunuèiø – 808, jaunimo 
– 765), dziudo (654 ir 479) varþybose. Šios sporto šakos plaèiai paplitusios šalyje, po truputá pleèiasi ir laisvøjø imtyniø, 
stalo teniso geografija. Iš viso finalinëse 2007 m. Lietuvos jaunuèiø ir jaunimo sporto þaidyniø varþybose laukiama 
pusaštunto tûkstanèio jaunuèiø ir pusseptinto – jaunimo amþiaus grupiø sportininkø. 

Þaidyniø organizacinis komitetas atkreipë dëmesá á dopingo problemà. Pasiûlyta þaidyniø metu taip pat pradëti 
atlikinëti dopingo testus, nes jauniesiems sportininkams ávairûs maisto papildai ir kitos priemonës  nesunkiai prie-
inamos. 

Oficialus 2007 m. Lietuvos jaunuèiø ir jaunimo sporto þaidyniø atidarymas bus surengtas birþelio 14 d. Jonavoje 
per bokso varþybas.  

TALENTAMS VALSTYBËS PARAMOS NETRUKS

Balandþio 3 d. ávyko Lietuvos tenisininko, kuris Teniso profesionalø asociacijos reitingø lentelëje per mënesá 
pakilo net 444 pozicijomis ir šiandien uþima 813-àjà vietà, Rièardo Berankio spaudos konferencija. Sportininkas ir 
jo treneris papasakojo áspûdþius apie turnyrus, kuriuose teko dalyvauti pastaruoju metu, pasidalijo ateities planais. 
Lietuvos teniso sàjungos prezidentas Liutauras Radzevièius informavo, kad R. Berankis yra átrauktas á Londono 
olimpinës programos kandidatø sàrašus, o pasirengti artimiausiu metu jo laukiantiems svarbiems turnyrams skirta 
Lietuvos Respublikos Vyriausybës  parama. 

¥Talentingiems sportininkams visada bus pinigø. Kûno kultûros ir sporto departamentas turi specialià programà, 
skirtà talentingiems sportininkams finansiškai paremti. Apie tai, kad reikia remti sportininkus, kurie garsina Lie-
tuvos vardà, prisideda prie valstybës ávaizdþio formavimo, kalbëjomës ir su Premjeru Gedimu Kirkilu´, – spaudos 
konferencijoje sakë Kûno kultûros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas.  Jis taip pat 
paþymëjo, jog Departamentas didelá dëmesá skiria sportui talentingø jaunuoliø paieškai, tuo tikslu ávairiuose Lietuvos 
miestuose kuriamos sporto klasës. Kalbëdamas apie sporto bazes, šalies sporto vadovas pasidþiaugë, kad sàlygos 
tenisininkams gerëja, o artimiausiu metu galvojama apie V.Gerulaièio teniso akademijos ákûrimà. ¥Todël tikiu, kad 
po keleriø metø turësime ne vienà, o keletà talentingø tenisininkø´, – sakë A.Raslanas.  


