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VALSTYBINEI SPORTO INSTITUCIJAI – 75-ERI

VALSTYBINEI SPORTO INSTITUCIJAI – 75-ERI
Spalio 1 d. sukako lygiai 75-eri metai, kai iš visuomeninės iniciatyvos gimusį Lietuvos sporto sąjūdį ėmėsi reguliuoti
valstybė – savo veiklą šalyje pradėjo pirmoji valstybinė sporto institucija – Kūno kultūros rūmai. Šiandien valstybinę sporto
strategiją įgyvendina Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (KKSD).
Ta proga Vilniaus viešbutyje „Karolina“ surengtas iškilmingas minėjimas. „Sportas yra ta jėga, kuri vienija žmones
lemiamais momentais“, – kalbos pradžioje pabrėžė Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas
Raslanas. Šalies sporto vadovas pažymėjo, jog didžiausias turtas – sporto srityje dirbę ir tebedirbantys žmonės, kurių
pastangomis per 75-erius metus sukaupta didžiulė patirtis.
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus savo atsiųstame sveikinime, kurį perskaitė jo patarėjas Arūnas
Kučikas, atkreipė dėmesį, jog su Kūno kultūros rūmų įsteigimu 1932 m. sportas buvo pakeltas į valstybinį lygmenį, su
šių Rūmų veikla susijusios ir pirmosios didžiosios Lietuvos sportininkų pergalės. „Turime rūpintis ne tik esamaisiais, bet
ir būsimaisiais sportininkais. Tai reiškia – turime daryti viską, kad daugiau sporto salių, stadionų ir aikštynų taptų atviri
visuomenei, o pirmiausia – vaikams“, – akcentavo šalies vadovas. Seimo vicepirmininkas Vydas Gedvilas padėkojo visiems
buvusiems ir esamiems kūno kultūros ir sporto srities darbuotojams ir pažymėjo, jog valstybinės sporto institucijos 75 metų
veiklos kelias buvo gana sudėtingas, tačiau, nepaisant to, visos kliūtys buvo įveiktos.
Lietuvos Respublikos kancleris Valdemaras Sarapinas visai sporto bendruomenei perdavė Ministro Pirmininko Gedimino
Kirkilo sveikinimą: „Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų darbą, už gražius to darbo vaisius, teikiančius Lietuvos žmonėms daug
džiaugsmo, o Lietuvos valstybei – pelnytą garbę.“
Valstybinės sporto institucijos 75 metų veiklos sukakties proga sporto žmones pasveikino žemės ūkio ministrė Kazimira
Prunskienė, policijos generalinio komisaro pavaduotojas Kęstutis Tubis, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorius
Vytautas Kvietkauskas.
Valstybinei sporto institucijai buvo skirti ir visuomeninių Lietuvos sporto organizacijų sveikinimai. Sveikino ir atminimo
dovanas įteikė Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos sporto federacijų sąjunga, Lietuvos asociacija „Sportas
visiems“, Lietuvos sporto draugija „Žalgiris“, Lietuvos savivaldybių sporto padalinių asociacija.
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1918 m. vasario 16 d. paskelbus apie Lietuvos Valstybės atkūrimą, į Lietuvą grįžo nemažai jaunimo iš užsienio, kur jie jau buvo
susipažinę su sportu. Tai Stepas Garbačiauskas, Elena Kubiliūnaitė (vėliau – Garbačiauskienė), Karolis ir Viktoras Dineikos, Jonas
ir Kęstutis Bulotos, Pranas Sližys ir kt. Ypač Lietuvos sportinį gyvenimą pagyvino 1920 m. iš JAV sugrįžęs Steponas Darius.
Jau 1919 m. pradėtos kurti pavienės sporto organizacijos, kurios egzistavo trumpai, bet turėjo įtakos Lietuvos sporto raidai.
Pirmoji Nepriklausomos Lietuvos sporto organizacija buvo Lietuvos sporto sąjunga (LSS), įkurta 1919 05 18 Kaune. LSS įstatuose
buvo numatyta, kad ji koordinuos sporto organizacijų veiklą. Taip pradėjo formuotis organizuota kūno kultūros ir sporto sistema
Lietuvoje. 1920 m. rugpjūtį LSS nustojo veikti.
1920 09 15 įsikūrusi Lietuvos ﬁzinio lavinimosi sąjunga (LFLS) siekė skatinti jaunimą sportuoti, propagavo sportą. Sporto
organizacijų pamažu daugėjo.
1922 m. įsteigta Lietuvos sporto lyga (LSL). LSL statutas skelbė, kad tai aukščiausia sporto institucija, atstovaujanti Lietuvai
tarptautiniu lygiu. LSL nuveikė didelį darbą organizuodama sporto sąjūdį bei plėtodama tarptautinius ryšius. LSL įgijo ir
naudojosi išimtine teise atstovauti Lietuvai olimpinėse žaidynėse. 1924 m. Lietuvos sportininkai pirmą kartą dalyvavo olimpinėse
žaidynėse. LSL bandė koordinuoti sporto klubų ir organizacijų veiklą, tačiau tai daryti jai trukdė lėšų stoka ir visuomeninės
organizacijos statusas. Visos Lietuvoje veikusios sporto organizacijos ir klubai neturėjo bendro tikslo, jų veikla nebuvo pakankamai
koordinuojama, todėl iškilo būtinybė steigti tokią instituciją, kuri galėtų koordinuoti sporto raidą Lietuvoje, įtraukti į šį darbą
ministerijas ir platesnę visuomenę.
1931 m. įvykusiame Lietuvos sporto lygos suvažiavime kaip Švietimo ministerijos atstovas ir kartu kaip tos ministerijos
referentas sporto reikalams A. Jurgelionis pranešime paminėjo, kad valstybė jau yra numačiusi sureguliuoti Lietuvos sportinį
gyvenimą.

1932–1940 METAI

Nors trūko specialistų, sporto bazių ir lėšų, sporto sąjūdis plėtėsi: gausėjo sporto organizacijų, stiprėjo jų veikla, šalies sportininkai
dalyvavo varžybose, rengiamose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Atsirado poreikis sureguliuoti sporto sistemą teisiškai.
Tuo tikslu prieš 75 metus buvo priimtas pirmasis Kūno kultūros įstatymas, kuris įsigaliojo 1932 metų liepos 15 dieną
paskelbus jį „Vyriausybės žinių“ Nr. 390.

KŪNO KULTŪROS ĮSTATYMAS

1. Kūnui auklėti ir tobulinti steigiami Kūno kultūros Rūmai. Rūmai yra Švietimo ministerijos žinioje.
2. Rūmus sudaro:
1) direktorius, kurį Švietimo Ministeriui pristačius, skiria Respublikos Prezidentas.
2) taryba.
3. Tarybą sudaro 9 nariai: tarybos narius skiria Švietimo Ministeris.
Taryba yra patariamasis organas.
Tarybos statutą tvirtina Ministerių Kabinetas.
4. Rūmai ruošia kūno auklėjimo darbų planą mokykloms.
Be kita ko, Rūmai turi teisę:
1) pristatyti Švietimo Ministeriui kūno kultūros mokytojus skirti,
2) pristatyti Švietimo Ministeriui patvirtinti programą kūno kultūros mokytojo cenzui ir egzaminų komisijos narius,
3) ruošti kūno kultūros mokytojams ir kūno kultūros instruktoriams kursus ir duoti leidimus kitiems tokius kursus ruošti,
4) duoti leidimus užsiimti kūno kultūros praktika,
5) steigti ir tvarkyti sporto aikštes, sales, plaukiojimo baseinus,
6) steigti sportuojančio jaunimo sveikatai kontroliuoti punktus ir kita,
7) šaukti kūno kultūros suvažiavimus.
5. Gimnastikos, sporto ir kitos kūno kultūros organizacijos priklauso Rūmams.
6. Kūno kultūros organizacijų įstatus tvirtina Rūmų direktorius. Direktoriaus patvirtinti įstatai registruojami bendra tvarka.
7. Švietimo Ministerio patvirtinti Rūmų įsakymai yra privalomi kūno kultūros organizacijoms.
8. Kūno kultūros organizacijos palaiko ryšius su svetimų valstybių atitinkamomis organizacijomis tik per Rūmus.
9. Rūmų lėšas sudaro: 1) biudžeto keliu skiriamos sumos, 2) pramogų mokesčio įstatymu skiriamos lėšos,
3) eksploatuojamų sporto aikščių, salių, plaukiojimo baseinų ir kitos pajamos, 4) aukos.
10. Veikiančios kūno kultūros organizacijos per 3 mėnesius nuo šio įstatymo paskelbimo turi įsiregistruoti šio įstatymo
nustatyta tvarka.
11. Šiam įstatymui vykdyti Švietimo Ministeris turi teisę leisti taisyklių ir instrukcijų.
12. Šis įstatymas veikia nuo jo paskelbimo dienos.
A. Smetona
Respublikos Prezidentas
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2007-3

J. Tūbelis
Ministeris Pirmininkas
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Kūno kultūros įstatymu buvo įsteigta pirmoji valstybinė sporto valdymo institucija – Kūno kultūros rūmai (KKR).
Tai oﬁciali Lietuvos kūno kultūros ir sporto valstybinio valdymo pradžia.
Savo veiklą KKR pradėjo 1932 m. spalio 1 d. Kaune, Totorių g. 12, kai buvo sukomplektuotas personalas. KKR
direktoriumi buvo paskirtas A. Jurgelionis.
Įsteigus Kūno kultūros rūmus, visos veikiančios sporto organizacijos turėjo pateikti Rūmams savo statutą ir, jei jis
neprieštaraudavo Kūno kultūros įstatymui, jos būdavo įregistruojamos. Tik įregistruotų organizacijų atstovai galėdavo
dalyvauti varžybose.
Kūno kultūros rūmai, plėtodami kūno kultūrą ir sportą, daugiausia dėmesio skyrė visuomenės ﬁziniam pajėgumui didinti,
propagavo sveikos ir stiprios tautos, galinčios gyventi pilnavertį gyvenimą, idėją. 1938 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija
skelbė, kad valstybė rūpinasi jaunuolių ﬁzinių jėgų lavinimu taip, kad jie galėtų pritaikyti jas gyvenime.
1932 m. pabaigoje KKR ėmėsi įgyvendinti tautinę kūno kultūros programą „Sporūta“ (Sporto rūmų talka). Nors
„Sporūtos“ programos įgyvendinti ir nepavyko, tačiau šis sąjūdis gerokai pagyvino Lietuvos sportinį gyvenimą. 1936 m.
vasario pabaigoje KKR taryba priėmė Valstybinio kūno kultūros ženklo (VKKŽ) statutą. VKKŽ tikslas buvo įtraukti jaunimą
į kūno kultūros darbą ir skatinti jį visapusiškai lavintis.
Ypač daug dėmesio KKR skyrė kūno kultūrai mokyklose, nes jaunimą supažindinti su kūno kultūra ir sportu bei įskiepyti
jo poreikį turėjo mokykla. Tačiau tam trukdė silpna materialinė bazė ir kvaliﬁkuotų mokytojų trūkumas. Plečiantis sportiniam
sąjūdžiui, iškilo būtinybė pradėti rengti aukštos kvaliﬁkacijos kūno kultūros ir sporto specialistus. Tam tikslui įgyvendinti
1934 m. buvo įsteigti Aukštieji kūno kultūros kursai (AKKK).
1937 m. Lietuvos krepšinio rinktinė, kurioje žaidė ir trys JAV lietuviai, Rygoje pirmą kartą dalyvavo Europos krepšinio
pirmenybėse. Lietuvos krepšininkai, Europos pirmenybių ﬁnale įveikę italus, tapo Europos čempionais. Tai buvo pirmas
didelis Lietuvos sporto laimėjimas. Krepšininkų pavyzdžiu pasekė ir moterys, 1938 m. Romoje vykusiose Europos moterų
krepšinio pirmenybėse iškovojusios antrąją vietą.
Lietuvos valstybės nepriklausomybės 20-mečio proga 1938 m. vasarą buvo surengta Pirmoji Lietuvos tautinė olimpiada,
kurią organizavo ir vykdė Tautinės olimpiados komitetas. Tautinės olimpiados statutas numatė „ne tik garbingu rungtyniavimu
ugdyti lietuvių jaunimo jėgas, stiprinti jo valią visomis jėgomis tarnauti tėvynei Lietuvai, bet ir telkti pasaulio lietuvius
savo tėvų žemės meilės sutvirtinimui“.
III Europos krepšinio pirmenybės buvo numatytos surengti 1939 m. Kaune. Rengiantis pirmenybėms, buvo pastatyta
sporto halė, į rinktinę ir pasirengimą aktyviai įsitraukė iš JAV atvykę krepšininkai. Šiose pirmenybėse Lietuvos krepšininkai,
ﬁnale nugalėję Latvijos atstovus, antrą kartą iš eilės tapo Europos čempionais. Įspūdingos Lietuvos vyrų ir moterų krepšinio
rinktinių pergalės Europos pirmenybėse turėjo lemiamą reikšmę šio žaidimo tolesnei raidai mūsų valstybėje.
Šiuo laikotarpiu vyriausybė kūno kultūrai ir sportui skyrė vis daugiau lėšų. Valstybės lėšomis Kaune buvo pastatyti
Kūno kultūros rūmai.
Taigi 1932 m. priėmus Kūno kultūros įstatymą ir įsteigus pirmąją valstybinę sporto valdymo įstaigą – Kūno kultūros
rūmus, prasidėjo naujas Lietuvos sporto raidos etapas.

1940–1941 METAI

Po SSRS aneksijos Lietuvai tapus SSRS dalimi, prasidėjo krašto politinės ir ekonominės sistemos griovimas, jo
sovietizacija. Neaplenkė šis procesas ir kūno kultūros bei sporto – buvo nutraukti tarptautiniai sportiniai ryšiai, sustabdyta
Nacionalinio olimpinio komiteto ir 12 tarptautinį pripažinimą turėjusių sporto federacijų veikla. Sporto visuomenę sukrėtė
ir pirmosios stalininės represijos. Represuotas ir nukankintas Sibire Vilniaus apygardos pirmininkas žinomas sportininkas
P. Žižmaras, 1941 m. buvo suimtas V. Augustauskas, suimti bei ištremti ir daugelis kitų sporto vadovų, sportininkų.
Pagal sovietinį modelį pradėta reorganizuoti ir visa tautinė kūno kultūros ir sporto valdymo sistema. Buvo keičiami
visų vadovaujančių grandžių vadovai. 1940 m. liepą naujuoju KKR direktoriumi, atleidus V. Augustauską, buvo paskirtas
V. Petronis. Vadovavimą kūno kultūrai ir sportui Lietuvoje faktiškai perėmė partinės organizacijos.
SSRS pavyzdžiu pradėti kurti nauji valstybiniai ir visuomeniniai organai. 1940 m. gruodžio 17 d. KKR buvo panaikinti ir
įsteigtas Fizinės kultūros ir sporto komitetas prie Lietuvos TSR Liaudies komisarų tarybos. Pirmuoju Komiteto pirmininku
paskirtas žinomas lengvaatletis A. Šimanas.

1941–1944 METAI

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui ir vokiečiams okupavus Lietuvą, viešasis gyvenimas nebuvo visiškai užgniaužtas.
Sporto sąjūdis buvo organizuojamas tais pačiais principais kaip ir prieškario Lietuvoje – buvo atkuriamos iki 1940 m.
veikusios sporto organizacijos. Kūno kultūrai ir sportui vėl pradėjo vadovauti Kūno kultūros rūmai.
Sportinę veiklą labai sunkino bazių, inventoriaus, pinigų stoka, dažnos jaunimo mobilizacijos į vermachtą. Tačiau
sportinis gyvenimas nenutrūko. Be to, sunkiais karo metais jis buvo svarbus ir psichologiškai – varžybų metu žmonės galėjo
išsikrauti emociškai, užmiršti niūrią tikrovę.
Deja, hitlerinė genocido politika palietė ir sportininkus – ne vienas jų buvo išvežtas į koncentracijos stovyklas.
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1945–1990 METAI

Grįžęs stalininis totalitarinis režimas, paremtas galingu represiniu aparatu, užgriuvo Lietuvą nuo pirmųjų pokario
dienų. Pokario audros sulaužė daugelio kūno kultūros ir sporto veikėjų bei sportininkų likimus ar nusinešė juos į nežinią.
Kai kas pasitraukė į Vakarus, dalis atsidūrė Sibire arba žuvo rezistencijos kovose. Buvo represuoti lengvaatlečiai
L. Puskunigis, J. Vabalas, krepšininkai S. Šačkus, V. Sercevičius ir daugelis kitų. Tie, kurie sugrįžo iš Sibiro, nebuvo
išleidžiami į varžybas užsienyje. Tokia lemtis ištiko jauną talentingą lengvaatletį A. Baltušniką ir kitus.
Nuo pirmųjų antrosios sovietinės aneksijos dienų Lietuvoje buvo atkuriama ir toliau stiprinama 1940–1941 m. pradėta
formuoti sovietinė kūno kultūros ir sporto sistema, grindžiama griežtu centralizuotu komandiniu planavimu ir valdymu.
Svarbiausios nuostatos, pagrindiniai nutarimai kūno kultūros ir sporto raidos klausimais buvo priimami aukščiausių
sąjunginių partijos ir valstybės organų. Socialistinė sistema kūno kultūrą ir sportą siekė panaudoti kaip vieną iš priemonių
telkti visuomenę politiniams, kultūriniams ir ekonominiams uždaviniams spręsti.
Imtasi peržiūrėti ir komplektuoti naujus kūno kultūros ir sporto komitetų, sporto draugijų, kūno kultūros kolektyvų darbuotojų
kadrus, tobulinti jų kvaliﬁkaciją. 1945 m. Kaune buvo įsteigtas Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas. 1954 m. pradėti
rengti anatomijos, ﬁziologijos ir kūno kultūros mokytojai Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute.
Lietuvoje pradėta masinė paprasčiausių kūno kultūros ir sporto įrenginių statyba, organizuojant ir visuomenines talkas.
1949 m. Vilniuje atidarytas „Dinamo“ stadionas, 1950 m. – dabartinis „Žalgirio“ stadionas ir kt. Kad kiltų nauji sporto
objektai, daugelis Lietuvos vadovų visą laiką buvo priversti ieškoti būdų, kaip apeiti veikiančius įstatymus, pastatyti vieną
ar kitą sporto objektą. Tokių problemų kildavo statant visus svarbesnius sporto įrenginius – Vilniaus sporto rūmus, visus
plaukimo baseinus, lengvosios atletikos maniežus ir kt. Tik dėl įvairaus lygio vadovų didelio entuziazmo ir išradingumo
bei rizikos Lietuvoje buvo sukurta geriausia Pabaltijyje materialinė sporto bazė.
Respublikos biudžeto lėšos kūno kultūrai ir sportui sudarė palyginti nedidelę dalį. Didesnė dalis lėšų sportui buvo
skiriama per profsąjungas ir įvairias žinybas, taip pat miestuose ir rajonuose.
Formuojant sovietinę kūno kultūros sistemą ypač daug dėmesio buvo skiriama valdymo struktūrai. Vėl pradėjusį dirbti
Kūno kultūros ir sporto komitetą 1953 m., kaip ir visoje TSRS, pakeitė LTSR sveikatos apsaugos ministerijos Kūno kultūros
ir sporto vyriausioji valdyba. Miestų ir rajonų kūno kultūros ir sporto komitetai buvo įtraukti į sveikatos apsaugos skyrių
sudėtį. Tačiau tokia kūno kultūros ir sporto valdymo sistema nepasiteisino ir jau kitais metais atkurtas Kūno kultūros ir
sporto komitetas prie LTSR MT. Kūno kultūros ir sporto sąjūdžiui rajonuose pradėjo vadovauti etatiniai darbuotojai.
Po Stalino mirties prasidėjo šioks toks demokratėjimo procesas ir šeštojo dešimtmečio pabaigoje kūno kultūros ir sporto
valdymo sistemą vėl bandyta reorganizuoti. Vietoje veikusio Kūno kultūros ir sporto komiteto prie LTSR MT įkurta Lietuvos
TSR sporto draugijų ir organizacijų sąjunga, kurios vadovaujantis organas buvo Respublikinė taryba. Taigi kūno kultūrai ir
sportui Lietuvoje pradėjo vadovauti renkama visuomeninė sporto organizacija. Tačiau praktika parodė, kad visuomeninės
institucijos nėra pajėgios vadovauti centralizuotam kūno kultūros ir sporto sąjūdžiui. Tad 1969 m. Lietuvos TSR sporto
draugijų ir organizacijų sąjungos pagrindu vėl buvo atkurtas Kūno kultūros ir sporto komitetas prie LTSR MT.
Kūno kultūros ir sporto komitetas prie LTSR MT savo Kolegijos nutarimais ir kitokiais būdais vadovavo ir koordinavo
Lietuvos visuomeninių ir žinybinių, miestų bei rajonų sporto organizacijų veiklą pagal bendrus direktyvinius sąjunginius
planus. Kūno kultūra ir sportas buvo plėtojamas 3 pagrindinėmis kryptimis: privalomas ﬁzinis lavinimas mokymo įstaigose
pagal valstybines programas; masinis sporto organizavimas darbo kolektyvų ir sporto draugijų jėgomis; planinis didelio
meistriškumo sportininkų rengimas sporto mokyklose ir kolektyvuose. Visur buvo privalu diegti ir PDG kompleksą.
Svarbus vaidmuo teko sporto draugijoms. Gausiausios ir reikšmingiausios buvo Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ ir
„Nemunas“. Žinybinius uždavinius sprendė sąjunginių draugijų „Dinamo“, „Darbo rezervų“, „Lokomotyvo“ Respublikinės
tarybos.
Visoje Tarybų Sąjungoje, kartu ir Lietuvoje, buvo siekiama glaudžiai tarp savęs susieti dvi kūno kultūros ir sporto
sąjūdžio veiklos kryptis: masiškumą ir meistriškumą. Deja, masiškumo atžvilgiu tai buvo daroma tik formaliai. Tai, kad
sportas ir jo laimėjimai buvo iškelti į valstybinės politikos lygį, Lietuvos sporto specialistai sumaniai stengėsi panaudoti
savitos, mūsų nacionalines tradicijas labiau atitinkančios sportininkų rengimo sistemos kūrimui. Pamažu atsirado nemažai
įvairaus lygio vadovų, kurie, ignoruodami ir apeidami daugybę suvaržymų ir draudimų, sugebėjo kūno kultūrai ir sportui
suteikti ženklią ﬁnansinę ir materialinę paramą.
1977–1988 metais gana platų užmojį įgavo masinis sporto sąjūdis. 1977 m. startavo sveikatos ir sporto olimpiada „Nuo
gintarinės Baltijos iki olimpinės Maskvos“, vėliau, 1980 m., estafetę perėmė olimpiada „Iš Nemuno krašto į olimpines
aukštumas“, o 1985 m. – sveikatos ir žvalumo olimpiada „Judėjimas – sveikata – našus darbas“. Nors vykdant šiuos
renginius neišvengta paradiškumo, pompastikos, tačiau minėtieji renginiai tuo metu turėjo nemažą reikšmę propaguojant
kūno kultūrą, sveiką gyvenseną. Buvo pradėta organizuoti sportinį darbą gyvenamoje vietoje, kūrėsi vaikų klubai, vyko
konkursai „Sportui amžius – ne riba“, šeimų varžybos „Į startą – visa šeima“, kiti renginiai, ypač populiari tapo ritminė
gimnastika, prie sporto bazių pradėjo steigtis abonementinės grupės. Įmonėse, gamyklose, kolūkiuose kūrėsi kūno kultūros
kolektyvai, sporto klubai, buvo steigiami sporto metodininkų etatai, įrenginėjamos sveikatingumo trasos. Deja, socialistinis
lenktyniavimas, tapęs totalitarinės valstybės politikos įrankiu, skatino masinio sporto rodiklių prirašinėjimą, taip buvo
iškreipiamas tikrasis masinio sporto vaizdas.
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Tuometinėje varžybų sistemoje išskirtinis vaidmuo teko Lietuvos spartakiadoms ir dalyvavimui TSRS tautų spartakiadose.
Pagal šių spartakiadų rezultatus net pačiuose aukščiausiuose tuometinės valdžios lygiuose buvo vertinamas sporto organizacijų
darbas. Lietuvos sportininkai geriausiai pasirodė 1983 m.TSRS tautų spartakiadoje, kai buvo laimėtos akademinio irklavimo
bei futbolo varžybos ir iš daugiau kaip 500 delegacijos narių kas penktas iškovojo medalius.
Kiekvieno sportininko didžiausia svajonė bei tikslas ir tada buvo dalyvauti olimpinėse žaidynėse, į kurias, deja, kaip ir
į pasaulio bei Europos čempionatus galima buvo patekti tik esant TSRS rinktinėse. Norint patekti į šias rinktines ne visada
pakakdavo pačių geriausių sportinių rezultatų. Tačiau, pradedant 1952 m., Lietuvos sportininkai sugebėjo dalyvauti visose
olimpinėse žaidynėse ir iškovoti medalius.
1985 m. TSRS prasidėjusi pertvarka tam tikru mastu palietė ir sportą. 1986 m. Kūno kultūros ir sporto komitetas prie
LTSR MT buvo reorganizuotas į Lietuvos TSR valstybinį kūno kultūros ir sporto komitetą. Pradėjus mažinti darbuotojų
skaičių valstybinio valdymo struktūrose, Komitete padaryta nemažai struktūrinių ir kitokių pokyčių siekiant efektyviau
organizuoti darbą.
1987 m. patvirtinus Lietuvos kūno kultūros ir sporto plėtojimo 1986–1990 m. ir iki 2000 m. tikslinę kompleksinę
programą, pirmą kartą visos sporto šakos buvo suskirstytos į grupes pagal pasiekimus, tradicijas ir perspektyvas,
atitinkamai paskirstytos lėšos. Patvirtinta patobulinta sportininkų rengimo sistema. Numatyta sporto mokyklų plėtotė,
mokslinių kadrų rengimas, naujų sporto bazių statyba. Tačiau dėl greit besirutuliuojančių politinių įvykių jau 1990 m.
jos įgyvendinimas nutrūko.
1988 m. Lietuvoje prasidėjus tautiniam atgimimui, Lietuvos sporto vadovai, kiti specialistai ir sportininkai taip pat vis
dažniau prabildavo apie sporto valdymo tobulinimą ir Lietuvos sporto organizacijų savarankiškumą. Užsimezgė glaudesni
ryšiai su išeivijos sporto organizacijomis. Didelėmis bendromis pastangomis Lietuvoje ir išeivijoje Lietuvos sportininkai
pirmą kartą buvo pakviesti ir dalyvavo 1988 m. Australijoje vykusiose III pasaulio lietuvių sporto žaidynėse.
Didžiulį impulsą Lietuvos sportiniam gyvenimui davė 1988 m. gruodžio 11 d. atkurtas Lietuvos tautinis olimpinis
komitetas (LTOK), kurio prezidentu buvo išrinktas A. Poviliūnas. LTOK siekė spartinti Lietuvos sporto reorganizaciją,
ėmė rūpintis didžiojo sporto problemomis.
Kūno kultūros ir sporto komitetas paskelbė, kad pasirengęs suteikti sporto šakų federacijoms savarankiškumą,
bendradarbiauti su jomis sutarčių pagrindu, tačiau nemažai federacijų dar nebuvo pasirengusios dirbti naujomis
sąlygomis.
Kuriozas, bet tuometinė centralizuota valdymo sistema dėl žinybinių ambicijų pačioje Maskvoje gimdė savotišką
valstybinių, profsąjunginių ir žinybinių sporto organizacijų priešpriešą, kuri daugeliu atvejų dar labiau reikšdavosi
respublikose. Laimei, Lietuvos sporto vadovai, nors ir ne visada lengvai, bet rasdavo būdų, kaip išvengti, kad natūrali
konkurencija netaptų kliūtimi pažangai. Dėl to ir pavyko bendromis pastangomis nuosekliai ir efektyviai tobulinti sportininkų
rengimo sistemą, kurios pasiekimų viršūne tapo Lietuvos sportininkų laimėjimai 1988 m. Seulo olimpinėse žaidynėse, kai
gausiausias 26 Lietuvos sportininkų būrys iškovojo 10 aukso, 2 sidabro ir 3 bronzos medalius. Iš viso per visus penkiasdešimt
okupacijos metų 22 Lietuvos sportininkai tapo olimpiniais čempionais, o Aldona Česaitytė-Nenėnienė, Angelė Rupšienė ir
Gintautas Umaras – net po du kartus. Iškovota 18 sidabro ir 15 bronzos medalių.
Penkiasdešimt aneksijos ir okupacijos metų, Antrasis pasaulinis karas atnešė daug sukrėtimų ir nelaimių visai lietuvių
tautai ir, žinoma, sportui. Tačiau sportas okupacijos metais dėl sportininkų ir sporto specialistų nuoširdžių ir profesionalių
pastangų buvo viena iš nedaugelio priemonių, padedančių palaikyti tautos dvasią, tikėjimą nepriklausomybės atgavimu,
padėjo skelbti pasauliui, kad lietuvių tauta dar gyva. Boksininkų A. Šociko ir N. Koroliovo, Kauno „Žalgirio“ ir Maskvos
CASK krepšininkų dvikovos visada reiškė daugiau negu tik sportą. Todėl ir sportininkų bei specialistų pastangas taip
nuoširdžiai palaikė visa tauta.
Lietuvos sporto organizacijos, jų vadovai ir kiti specialistai, formaliai vykdydami oﬁcialiąją politiką, sugebėjo tuo pat
metu vykdyti ir realiąją savitą sporto politiką, tarnaujančią Lietuvos interesams. Todėl sovietinio režimo sąlygomis Lietuvos
sportas nesumenko, o Lietuvos sportininkai tarptautinėse arenose pasiekė daug reikšmingų pergalių. Neabejotinai teigiamas
buvo to meto valstybinių sporto organizacijų vadovų V. Ostrausko, A. Balčiūno, Z. Motiekaičio, sporto draugijų vadovų
J. Litvino, R. Ragelio, A. Dauguviečio, V. Strikaičio, A. Slanksnio, V. Želvio, V. Nėniaus, ilgamečių sporto federacijų
pirmininkų P. Eigmino, H. Jackevičiaus, K. Kalinausko, J. Nainio, Č. Norkaus, H. Puskunigio,V. Rupo, atkurtojo LTOK
prezidento A. Poviliūno ir kitų indėlis į Lietuvos sporto politikos formavimą ir įgyvendinimą.

1990 03 11–2007

1990 m. kovo 11 d. aktu „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ mūsų valstybei grąžinus valstybingumą,
Kūno kultūros ir sporto komitetas bei Lietuvos tautinis olimpinis komitetas iškart paskelbė bendrą kreipimąsi į Lietuvos
sportininkus bei trenerius kviesdami juos nedalyvauti TSRS čempionatuose ir rinktinėse. Tad kartu su ekonomine prasidėjo
ir sportinė blokada, trukusi iki 1991 m. vėlyvo rudens.
Pamažu pradėta pereiti prie pasaulinio sporto valdymo modelio. Vietoj Kūno kultūros ir sporto komiteto 1990 m.
balandžio mėn. įkurtas Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (KKSD).
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KKSD kartu su LTOK ėmėsi reformuoti Lietuvos sporto sistemą, ieškoti naujų veiklos krypčių, užmegzti
tarptautinius santykius. Pasirašyti pirmieji tarpvalstybiniai susitarimai su Danijos, Estijos, Latvijos ir Norvegijos sporto
organizacijomis.
Siekiant Lietuvos sporto tarptautinio pripažinimo, ypač svarbų vaidmenį suvaidino LTOK narystės Tarptautiniame
olimpiniame komitete (TOK) atkūrimas, suteikęs galimybę Lietuvos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse
Albervilyje ir Barselonoje, vėl atstovauti savo valstybei. Pasirengimui laiko beveik nebuvo, tačiau R. Ubarto pergalė ir
krepšininkų iškovoti bronzos medaliai tapo svariu indėliu formuojant atgimusios valstybės įvaizdį.
Vakarų valstybių pavyzdžiu buvo kuriama klubinė sistema, visišką savarankiškumą įgijo sporto federacijos, kūrėsi naujos
visuomeninės sporto organizacijos: Parolimpinis komitetas, Lietuvos sporto federacijų sąjunga, Lietuvos asociacija „Sportas
visiems“ ir kitos. Lietuvos sporto organizacijos vis aktyviau įsitraukė ir į tarptautinių organizacijų veiklą, glaudžiai ėmė
bendradarbiauti su kaimyninėmis Baltijos ir Skandinavijos šalimis sukurdamos Baltijos sporto tarybą.
Daugiau negu sportinės reikšmės įvykiu tapo IV pasaulio lietuvių sporto žaidynės (PLSŽ), 1991 m. pirmą kartą surengtos
Lietuvoje. Tęsiant tradicijas 2005 m. įvyko jau VII PLSŽ. Jų metu vykusiame Pasaulio lietuvių sporto forume nutarta PLSŽ
rengti kas ketverius metus ir tik Lietuvoje, nes tokia lietuvių bendravimo forma labai svarbi.
Pradėtas plėtoti sporto visiems sąjūdis. 1991 m. gruodžio 4 d. įkurta asociacija „Sportas visiems“, kuri sėkmingai
organizuoja tradiciniais tapusius sporto visiems festivalius, kitus masinius renginius. Šie festivaliai – ne tik graži, prasminga,
sveikatą stiprinančio sporto šventė, bet ir organizacinio darbo įvertinimas bei tolesnės veiklos gairių paieška. Suaktyvėjo
moterų sporto sąjūdis. 1994 m. vasario 11 d. įkurta Moterų sporto asociacija, pradėtos rengti moterų sporto žaidynės,
festivaliai.
Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, buvo atkreiptas dėmesys į neįgalius žmones. 1991 m. įkurtas Parolimpinis komitetas,
kūrėsi kitos neįgaliųjų sporto organizacijos. Neįgalieji žmonės 1992 metais pirmą kartą startavo Barselonos parolimpinėse
žaidynėse, kuriose buvo iškovoti 7 medaliai.
Deja, reformuojant Lietuvos sportą nebuvo išvengta pernelyg skubotų sprendimų ir klaidų. Dėl sporto mokyklų ir klubų
priešpriešos eskalavimo ir kitų problemų buvo pradėjęs mažėti trenerių, kitų sporto darbuotojų bei moksleivių skaičius
sporto mokyklose.
1993 m. įvykusiame I Lietuvos sporto kongrese buvo apsvarstyta ir pritarta pagrindiniams Kūno kultūros ir sporto įstatymo
principams, priimta Sporto chartija, nubrėžti nepriklausomos Lietuvos sporto sąjūdžio tikslai ir uždaviniai. Sprendimų
priėmimas tapo demokratiškesnis, pagerėjo sporto organizacijų bendradarbiavimas.
Demokratinių pasaulio šalių patirtis paskatino kurti teisinius nacionalinės sporto sistemos pagrindus. 1995 m. gruodžio
20 d. buvo priimtas KKSD iniciatyva parengtas Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas, kuris tapo sporto
teisinio reglamentavimo pagrindu. Įstatymas, be kita ko, numatė, kad iš valstybinių institucijų kūno kultūra ir sportu
atitinkamose srityse rūpinasi ir ministerijos, savivaldybės bei mokymo įstaigos.
II Lietuvos sporto kongrese, vykusiame 1996 m., pripažinta, kad Lietuvos sporto modelis jau atitinka Vakarų šalių demokratinius
standartus ir vis labiau integruojasi į tarptautinių organizacijų programas. Tai sudarė sąlygas pakviesti ir 1997 m. Lietuvoje surengti
II Baltijos jūros šalių sporto žaidynes, kuriose sėkmingai rungtyniavo Lietuvos sportininkai.
2000 m. buvo surengtas III, o 2005 m. – IV Lietuvos sporto kongresas. Pastarajame vieningai buvo pripažinta, kad
Lietuvos žmonės turi daugiau sportuoti. Tą akcentavo ir sveikinimus sakę šalies vadovai, ir pranešimus skaitę sporto
vadovai. Kūno kultūra turi ateiti į žmonių gyvenimą ne tada, kai nebėra sveikatos, o jau nuo darželio, mokyklos, sporto
salės ir aikštynai turi būti atviri visiems.
Vis dėlto nepaisant sudėtingos sporto sistemos pertvarkos, galima apibendrinti – Lietuvos sporto sistema veikia efektyviai.
Apie tai byloja Lietuvos sportininkų laimėjimai. Per nepriklausomos mūsų valstybės sporto istoriją Lietuvos sportininkai nė
iš vienų vasaros olimpinių žaidynių negrįžo be medalių, o iš viso jose jie iškovojo 11 apdovanojimų – 4 aukso, 2 sidabro,
5 bronzos (Barselonos olimpinėse žaidynėse – 2, Atlantos – 1, Sidnėjaus – 5, Atėnų – 3). Mūsų sportininkai nuolat pelno
medalius įvairių amžiaus grupių Europos ir pasaulio čempionatuose – kasmet apie pustrečio šimto. Svarių pergalių pasiekė
studentai pasaulio universiadose – jų sąskaitoje 9 medaliai. Iš parolimpinių žaidynių Lietuvos sportininkai grįžo net su 28
(8 aukso, 9 sidabro ir 11 bronzos), o iš kurčiųjų žaidynių – su 19 (6 aukso, 4 sidabro, 9 bronzos) medalių. Be to, Lietuvoje
kasmet surengiama apie dešimt pasaulio ir Europos čempionatų. O didžiausias ir svarbiausias tarptautinis renginys, kurį
suorganizuoti turės Lietuva, – 2011 m. Europos vyrų krepšinio čempionatas.
2001 m. atliktas sociologinis tyrimas „Lietuvos 7–80 metų amžiaus gyventojų požiūris į kūno kultūros pratybas ir
dalyvavimas jose“ parodė, kad 87 proc. visų apklaustų Lietuvos gyventojų teigiamai vertina kūno kultūros ir sporto naudą
stiprinant sveikatą, gerinant ﬁzines galias ir darbingumą. 2007 m. atlikus sociologinę apklausą paaiškėjo, jog beveik trečdalis
šalies gyventojų mankštinasi savarankiškai, kas šeštas – lanko organizuotas sporto pratybas. Mūsų žmonių susidomėjimas
kūno kultūra, nors ir ne itin sparčiai, tačiau kasmet didėja. Tam įtakos turėjo spartus privačių klubų steigimasis ir vis įvairesnė
jų teikiamų paslaugų pasiūla. Daug dėmesio valstybė skiria tam, kad poreikis sportuoti atsirastų dar vaikystėje.
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LIETUVOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO
VALSTYBINIO VALDYMO INSTITUCIJOS IR JŲ VADOVAI
1932–2007 METAI

KŪNO KULTŪROS RŪMAI
(1932 10 01–1940 12 17)
Vadovas – Lietuvos prezidento skiriamas direktorius
1932 10 01–1934 06 01
Dr. Antanas JURGELIONIS
1934 06 01–1940 07 01
Vytautas AUGUSTAUSKAS
1940 07 01–1940 12 31
Vincas PETRONIS

FIZINĖS KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS

PRIE LIETUVOS TSR LIAUDIES KOMISARŲ TARYBOS
(1941 01 01–1941 06 23)
Vadovas – Liaudies komisarų tarybos skiriamas pirmininkas
1940 12 31–1941 06 23
Aleksiejus ŠIMANAS

KŪNO KULTŪROS RŪMAI

(1941 06 26–1944 07 10)
Vadovas – Lietuvos laikinosios vyriausybės,
o vėliau okupacinės administracijos skiriamas direktorius
1941 06 25–1941 10 24
Andrius KETURAKIS
1941 10 24–1943 06 13
Dr. Algirdas VOKIETAITIS
1943 06 13–1943 08 01
l. e. p. direktorius Vladas BAKŪNAS
1943 08 01–1944 07 10
Mykalojus ZAROSKIS

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS
PRIE LTSR LIAUDIES KOMISARŲ TARYBOS
(1944 07 13–1946 03 25)

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS

PRIE LTSR MINISTRŲ TARYBOS
(1946 03 25–1953 03 01)
Vadovas – Liaudies komisarų tarybos,
vėliau Ministrų tarybos skiriamas pirmininkas
1944 07 13–1946 12 30
Aleksiejus ŠIMANAS
1947 01 01–1953 02 23
Jonas ULOZA
1953 02 23–1953 03 01
Benediktas BRAČAS

LTSR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO VYRIAUSIOJI VALDYBA

(1953 03 01–1954 04 28)
Vadovas – valdybos viršininkas-ministro pavaduotojas
1953 03 01–1954 04 28
Benediktas BRAČAS

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS

PRIE LTSR MINISTRŲ TARYBOS
(1954 04 28–1959 01 25)
Vadovas – Ministrų tarybos skiriamas pirmininkas
1954 04 29–1954 06 11
Benediktas BRAČAS
1954 06 11–1959 01 25
Aleksandras GUDANOVIČIUS
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LTSR SPORTO DRAUGIJŲ IR ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA

(1959 03 31–1968 12 10)
Vadovas – renkamas Respublikinės tarybos pirmininkas
1959 03 31–1961 01 26
Aleksandras GUDANOVIČIUS
(1959 01 25–1959 03 21 organizacinio biuro pirmininkas)

1961 01 26–1968 12 10

Vytautas OSTRAUSKAS

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS

PRIE LTSR MINISTRŲ TARYBOS
Vadovas – Ministrų tarybos skiriamas pirmininkas
1968 12 10–1972 04 25
Vytautas OSTRAUSKAS
1972 04 25–1976 12 16
Algirdas BALČIŪNAS
1976 12 16– 1986 04 22
Zigmantas MOTIEKAITIS

LIETUVOS TSR VALSTYBINIS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO KOMITETAS
(1986 04 22–1990 04 25)
Vadovas – Aukščiausiosios tarybos skiriamas pirmininkas, vyriausybės narys
1986 04 22–1990 04 25
Zigmantas MOTIEKAITIS

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
(nuo 1990 04 25)
Vadovas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamas direktorius
1990 05 25–1993 04 23
Algirdas RASLANAS
1993 05 09–1996 12 20
Vytas NĖNIUS
1997 06 02–1998 05 11
Rimas KURTINAITIS
Vadovas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamas generalinis direktorius
1998 05 11–2001 08 20
Rimas KURTINAITIS
2001 10 02–2005 07 18
Vytas NĖNIUS
Nuo 2005 09 27
Algirdas RASLANAS

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2007-3

9

PIRMAJAM KŪNO KULTŪROS ĮSTATYMUI – 75 METAI

10

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2007-3

PIRMAJAM KŪNO KULTŪROS ĮSTATYMUI – 75 METAI

...LAIKO RATĄ PASUKUS ATGAL…
Organizuota kūno kultūros ir sporto sistema Lietuvoje pradėjo formuotis tik paskelbus Lietuvos nepriklausomybę 1918 m.
vasario 16 d. Į tėvynę vienas po kito ėmė grįžti užsienyje sporto organizavimo patirties įgiję Stepas Garbačiauskas, Elena
Kubiliūnaitė (vėliau – Garbačiauskienė), Karolis ir Viktoras Dineikos, Jonas ir Kęstutis Bulotos, Steponas Darius ir kt.,
kurie ėmėsi iniciatyvos ir būrė jaunimą į visuomenines sporto organizacijas bei klubus, rengė jiems įvairias sporto varžybas,
šventes. 1919 m. buvo įsteigta pirmoji visuomeninė Lietuvos sporto organizacija – Lietuvos sporto sąjunga, kuri, tiesa, gyvavo
neilgai ir jau po metų, 1920-aisiais, ją pakeitė Lietuvos ﬁzinio lavinimosi sąjunga. Sporto organizacijų skaičius pamažu
augo – įkurta Lietuvos gimnastikos ir sporto federacija, Moterų sporto ratelis, Lietuvos dviratininkų sąjunga ir kt.
Nors trūko sporto bazių, lėšų sportiniam darbui, sporto sąjūdis plėtėsi: gausėjo sporto organizacijų, stiprėjo jų veikla,
šalies sportininkai dalyvavo varžybose, rengiamose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Atsirado poreikis sureguliuoti sporto
sistemą teisiškai. Taip prieš 70 metų buvo priimtas pirmasis Kūno kultūros įstatymas. Šis įstatymas, pasirašytas Lietuvos
Respublikos Prezidento Antano Smetonos ir Ministerio Pirmininko Juozo Tūbelio, įsigaliojo 1932 metų liepos 15 dieną
paskelbus jį „Vyriausybės žiniose“.
Kūno kultūros įstatymas buvo bazinis aktas, kurio pagrindu vėliau buvo priimti kiti sportą reguliuojantys dokumentai.
Pirmajame Kūno kultūros įstatyme buvo nustatyta valstybinė sporto organizavimo sistema – įkurti Kūno kultūros rūmai,
buvę švietimo ministro žinioje.
Per keletą kitų metų sporto teisinė reguliavimo sistema buvo toliau intensyviai kuriama: 1935 m. sausio 16 d. priimta
Kūno kultūros organizacijos santvarkos instrukcija, 1937 m. gruodžio 22 d. priimtos Kūno kultūros organizacijoms tvarkyti
ir registruoti taisyklės, 1936 m. kovo 20 d. patvirtintas Valstybinio kūno kultūros ženklo statutas, 1937 m. gruodžio 28 d.
– Tautinės olimpiados statutas.
Deja, 1940 metais šis aktyvus darbas buvo nutrauktas net penkiasdešimčiai metų. Lietuva pateko Sovietų Sąjungos
„globon“, ir mūsų šalyje buvo taikomi svetimos valstybės įstatymai. Sporto reguliavimo įstatymas buvo pakeistas Komunistų
partijos Centro komiteto ir Ministrų Tarybos nutarimais dėl tolimesnio kūno kultūros masiškumo plėtotės; valstybinėms
sporto ir pramogų įmonėms buvo pritaikyti socialistinės valstybinės gamybinės įmonės nuostatai ir t. t. Sovietų Sąjungos
nutarimais buvo ne kartą reorganizuojama Lietuvos sporto valdymo sistema.

ILGAI LAUKTAS ĮSTATYMAS
1990 m. kovo 11 d. aktu „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ mūsų valstybei grąžintas valstybingumas.
1991 m. vasario 9 d. referendumo rezultatai dar kartą išreiškė Lietuvos žmonių valią gyventi ne pagal svetimos valstybės
smurtu primestą jurisdikciją, o laisviems ir nepriklausomiems vadovautis demokratijos principais.
Nuo 1990 metų vidurio prasidėjo naujų įstatyminių aktų kūrimo periodas. Pirmasis žingsnis atkuriant Nepriklausomos
Lietuvos sporto valdymo sistemą buvo 1990 m. birželio 8 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl
kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pagrindinių funkcijų ir organizacinių klausimų“.
1992 m. lapkričio 17 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos sporto federacijų (sąjungų,
asociacijų, draugijų) registravimo tvarkos“.
Pasikeitusi istorinė situacija, demokratinių pasaulio šalių patirtis paskatino kurti teisinius nacionalinės sporto sistemos
pagrindus. 1993 m. lapkričio 3 d. įvyko Lietuvos sporto kongresas, kuris apsvarstė ir pritarė Kūno kultūros ir sporto įstatymo
pagrindiniams principams.
Kūno kultūros ir sporto departamento iniciatyva buvo parengtas ir 1995 m. gruodžio 20 d. priimtas Lietuvos Respublikos
kūno kultūros ir sporto įstatymas, kuris tapo sporto teisinio reglamentavimo šalyje pagrindu.
Po keliolikos metų Kūno kultūros ir sporto įstatymo įgyvendinimo praktikos išryškėjo būtinybė jį pataisyti ir papildyti.
Šiuo metu Lietuvos Respublikos Seime jau įregistruotas naujos įstatymo redakcijos projektas.

Kūno kultūros ir sporto departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO
ĮSTATYMAS
2007 m. liepos 4 d. Nr. X-1261
Vilnius

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
1. Šiuo įstatymu steigiamas Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas (toliau – Fondas).
2. Šis įstatymas reglamentuoja Fondo veiklos teisinius pagrindus, lėšų šaltinius, veiklos sritis, tikslus, valdymą ir
likvidavimą.
2 straipsnis. Fondo statusas
1. Fondo nuostatus tvirtina Vyriausybė.
2. Fondas nėra juridinis asmuo.
3. Fondo administratorius – Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Kūno
kultūros ir sporto departamentas).
4. Fondo lėšos laikomos atskiroje Kūno kultūros ir sporto departamento sąskaitoje ir įtraukiamos į apskaitą pagal atskirą
programą.
3 straipsnis. Fondo lėšų šaltiniai
1. Fondo lėšas sudaro:
1) 1 procentas akcizo pajamų, gautų už alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką;
2) 10 procentų lėšų, gautų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio;
3) kitos teisėtais būdais įgytos lėšos.
2. Planuojant kiekvienų metų valstybės biudžeto asignavimus, Fondui numatoma:
1) 1 procentas praėjusių metų faktinių įplaukų iš akcizo už alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką;
2) 10 procentų praėjusių metų faktinių įplaukų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio.
4 straipsnis. Fondo lėšomis remiamos veiklos sritys ir prioritetai
1. Fondo lėšomis remiami kūno kultūros ir sporto projektai, susiję su sporto visiems sąjūdžio, didelio sportinio
meistriškumo, sporto mokslo ir sporto specialistų rengimo bei jų tobulinimo, sporto bazių priežiūros ir statybos plėtote,
sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu.
2. Pirmenybė teikiama šiems projektams: vaikų mokymui plaukti, mokinių ir studentų sporto plėtotei, sporto salėms,
aikštelėms, baseinams rekonstruoti ir įrengti, nacionalinėms rinktinėms, didelio meistriškumo ir neįgaliesiems sportininkams
rengti olimpinėms ir parolimpinėms žaidynėms, kitoms svarbioms varžyboms, sporto specialistų dalyvavimui konferencijose,
seminaruose, sporto informacijos sklaidai, nusipelniusių sportininkų, trenerių ir sporto darbuotojų skatinimui bei socialinei
paramai.
5 straipsnis. Fondo valdymas
1. Fondo lėšas skirsto Fondo taryba (toliau – Taryba).
2. Tarybos sudėtį Kūno kultūros ir sporto departamento direktoriaus teikimu penkeriems metams tvirtina Vyriausybė.
3. Tarybos sudėtis po kiekvienos kadencijos atnaujinama ne mažiau kaip trečdaliu. Tas pats asmuo Tarybos nariu gali
būti skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės.
4. Tarybą sudaro penki nariai. Tarybos veiklai vadovauja pirmininkas, jį išsirenka Tarybos nariai.
6 straipsnis. Tarybos kompetencija
Taryba:
1) tvirtina Fondo administravimo pajamų ir išlaidų sąmatą. Fondo administravimui skirtos išlaidos negali viršyti 1
procento metinio Fondo biudžeto;
12
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2) nustato projektų pateikimo, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką ir programų rėmimo kriterijus;
3) skelbia konkursus remiamiems projektams atrinkti;
4) priima sprendimus dėl Fondo lėšų skyrimo;
5) teikia Vyriausybei Fondo veiklos pusmečio ir metų ataskaitas;
6) vykdo kitus Fondo nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas.
7 straipsnis. Fondo administratoriaus funkcijos
1. Fondo administratorius:
1) disponuoja Fondo lėšomis ir tvarko jas pagal Tarybos priimtus sprendimus ﬁnansuoti Fondo remiamų veiklos sričių
projektus;
2) vykdo Tarybos sprendimus ir jos pirmininko pavedimus;
3) sudaro ﬁnansavimo sutartį Tarybai priėmus sprendimą skirti lėšų projektui;
4) pagal kompetenciją, nustatytą Fondo nuostatuose, atstovauja Fondui valstybės ir savivaldybių institucijose, teismuose,
kitose įstaigose, įmonėse ir organizacijose visais su jo veikla susijusiais klausimais;
5) rengia Fondo veiklos pusmečio ir metų ataskaitas;
6) rengia ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia Finansų ministerijai ﬁnansines ataskaitas;
7) kontroliuoja ir kaupia informaciją apie Fondo lėšų naudojimą;
8) sprendžia kitus Fondo nuostatuose numatytus klausimus.
8 straipsnis. Ekspertų grupės sudarymas ir kompetencija
1. Taryba pateiktiems projektams įvertinti gali kviesti ekspertus.
2. Ekspertų skaičių nustato Taryba.
3. Ekspertams už jų darbą atlyginama Fondo nuostatuose nustatyta tvarka.
9 straipsnis. Fondo veiklos garantijos
1. Fondo lėšos negali būti perduodamos į valstybės biudžetą arba naudojamos kitoms valstybės reikmėms ﬁnansuoti.
2. Per metus nepanaudotos Fondo lėšos lieka Fondo sąskaitoje ir naudojamos kitais metais numatytoms programoms
ﬁnansuoti.
10 straipsnis. Fondo likvidavimas
1. Fondas likviduojamas įstatymų nustatyta tvarka.
2. Fondą likvidavus, jo lėšos pervedamos į valstybės biudžetą.
11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalies nuostatas, įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.
2. Šio įstatymo 5 straipsnyje numatytas Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo valdymo organas – Kūno kultūros ir
sporto rėmimo fondo taryba turi būti sudaryta iki Įstatymo įsigaliojimo šio įstatymo nustatyta tvarka.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
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PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
GENERALINIO DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBĖS STIPENDIJŲ, MOKAMŲ DIDELIO MEISTRIŠKUMO
SPORTININKAMS, KURIEMS REIKALINGA VALSTYBĖS PARAMA RENGTIS
TARPTAUTINĖMS VARŽYBOMS, ATSTOVAUTI JOSE LIETUVAI, MOKĖJIMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2007 m. birželio 18 d. Nr.V-312
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 9-215; 2005, Nr. 76-2745) 41
straipsnio nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 16 d. nutarimu Nr. 927 „Dėl sportininkų ir
jų trenerių, gydytojų, masažuotojų ir mokslininkų skatinimo“ (Žin., 2000, Nr. 69-2060; 2006, Nr. 61-2202):
1. T v i r t i n u Valstybės stipendijų, mokamų didelio meistriškumo sportininkams, kuriems reikalinga valstybės parama
rengtis tarptautinėms varžyboms, atstovauti jose Lietuvai, mokėjimo tvarkos aprašą.
2. N u s t a t a u, kad skiriant stipendijas neturi būti viršijamas einamiesiems metams skirtas stipendijų fondas.

GENERALINIS DIREKTORIUS
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PATVIRTINTA
Kūno kultūros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus
2007 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-312

VALSTYBĖS STIPENDIJŲ, MOKAMŲ DIDELIO MEISTRIŠKUMO
SPORTININKAMS, KURIEMS REIKALINGA VALSTYBĖS PARAMA RENGTIS
TARPTAUTINĖMS VARŽYBOMS, ATSTOVAUTI JOSE LIETUVAI, MOKĖJIMO
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybės stipendijų (toliau – stipendijos), mokamų didelio meistriškumo sportininkams, kuriems reikalinga valstybės
parama rengtis tarptautinėms varžyboms, atstovauti jose Lietuvai, mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato
stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarką, sutarčių su sportininkais bendrąsias sąlygas, olimpinės pamainos sportininkų
modelinių charakteristikų nustatymo tvarką.
2. Valstybės stipendijų, mokamų sportininkams, tikslas – sudaryti optimalias sąlygas pasiruošti sportininkui atstovauti
Lietuvos Respublikai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 29 d. nutarime Nr. 491 „Dėl sportininkų ir jų
trenerių, gydytojų, masažuotojų ir mokslininkų skatinimo“ (Žin., 2006, Nr. 61-2202) (toliau – Nutarimas) nurodytose
varžybose.
3. Šis Aprašas netaikomas didelio meistriškumo neįgaliųjų sportininkų stipendijų mokėjimo tvarkai.
4. Apraše naudojamos sąvokos:
4.1. Lietuvos sporto (šakos) federacija – savarankiška nevyriausybinė sporto organizacija, kuri rūpinasi sporto šakos
plėtote šalyje ir vienija šio sporto šakos klubus, asociacijas, draugijas ir kitas sporto organizacijas.
4.2. Sportininko modelinės charakteristikos – sportininko etaloninių rodiklių (asmenybės psichinių savybių, ﬁzinių
ypatybių, techninio ir taktinio pasirengimo, varžybinės veiklos) standartai siekiant sportinių rezultatų.
4.3. Profesionalusis sporto klubas – pelno siekiantis juridinis asmuo, kurio tikslas – profesionaliojo sporto kaip ekonominės
veiklos plėtojimas.
4.4. Strateginė sporto šaka – sporto šaka, patenkanti į Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės (toliau – Departamentas) patvirtintą strateginių sporto šakų sąrašą.
II. STIPENDIJŲ SKYRIMO SĄLYGOS IR TVARKA
5. Skiriant stipendijas prioritetas teikiamas:
5.1. Lietuvos olimpinių rinktinių sportininkams;
5.2. Lietuvos strateginių sporto šakų sportininkams;
5.3. olimpinės pamainos didelio meistriškumo sportininkams, kurių perspektyvinės modelinės charakteristikos atitinka
sporto šakos reikalavimus.
6. Stipendijų mokėjimo trukmė – vieneri metai nuo sudarytos sportinės veiklos sutarties pradžios.
7. Jei sportininkas yra sudaręs sutartį su šalies ar užsienio profesionaliojo sporto klubu, Departamento generalinio
direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kuriai pavedama nagrinėti stipendijų prašymus (toliau – Darbo grupė), turi
teisę nagrinėti, ar tokiam sportininkui tikslinga mokėti stipendiją.
8. Jei stipendijos mokėjimo laikotarpiu sportininkas patiria traumą arba mokslininkai ir medikai nustatė, kad jam
reikalinga reabilitacija bei esant kitoms objektyvioms priežastims, Darbo grupės teikimu stipendija gali būti mokama už
ankstesnių dvejų metų sporto rezultatus.
9. Jei stipendijos mokėjimo laikotarpiu sportininkas iškovoja kitų pergalių, stipendijos nėra sumuojamos. Atsižvelgiant
į pasiektus laimėjimus sportininkui vienus metus mokama didžiausia stipendija.
10. Įvykus Nutarime nurodytoms atitinkamoms varžyboms ir sportininkui užėmus tam tikrą vietą varžybose, už kurią gali
būti skiriama stipendija, sportininką rengianti sporto organizacija, suderinusi su atitinkamo miesto ar rajono savivaldybės
administracijos sporto padaliniu ir Lietuvos sporto (šakos) federacija, o Lietuvos olimpinis sporto centras (toliau – LOSC)
suderinęs su nacionaline sporto (šakos) federacija, teikia Departamentui prašymą skirti stipendiją, tarp jų ir olimpinės
pamainos didelio meistriškumo sportininkams, kurie atitinka modelines charakteristikas.
11. Prašyme nurodomi:
11.1. sportininko vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta;
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11.2. tikslus varžybų pavadinimas, užimtos vietos ir pasiektas rezultatas (netaikoma, jeigu teikiama olimpinės pamainos
didelio meistriškumo sportininko, atitinkančio modelines charakteristikas, kandidatūra);
11.3. kita informacija, kurią prašymą teikianti organizacija mano tikslinga nurodyti.
12. Su prašymu pateikiami šie dokumentai:
12.1. reikiamai įforminti varžybų, kuriose buvo pasiekti sporto rezultatai, atitinkantys reikalavimus stipendijoms gauti,
protokolai;
12.2. savivaldybės sporto padalinio suderinimas (netaikoma, jeigu teikia LOSC);
12.3. sporto šakos federacijos suderinimas;
12.4. sportininko modelinės charakteristikos, jeigu teikiama olimpinės pamainos sportininko kandidatūra, kaip nurodyta
Nutarimo antroje pastaboje;
12.5. medikų išvados, jei stipendija siūloma skirti sportininkui, kuris gavo traumą, arba sportininkui, kuriam reikalinga
reabilitacija;
12.6. kiti dokumentai, kurie turi reikšmės skiriant stipendijas.
13. Darbo grupė, gavusi prašymą, išnagrinėja jį ir Departamento generaliniam direktoriui pateikia išvadas.
14. Departamento generalinis direktorius, gavęs Darbo grupės išvadą, stipendiją skiria savo įsakymu. Įsakyme gali būti
nustatoma, kad sutartį su sportininku pasirašyti ir stipendiją mokėti pavedama kitai kūno kultūros ir sporto organizacijai.
15. Jeigu Darbo grupė priima sprendimą, kad sportininkui skirti stipendiją nėra tikslinga, Departamentas apie šį
sprendimą informuoja prašymą pateikusią organizaciją raštu per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Atsisakymas
skirti stipendiją turi būti motyvuotas.
III. SUTARTIS DĖL STIPENDIJOS
16. Sutartyje, kurią sportininkas pasirašo su šio Aprašo 11 punkte nurodyta organizacija arba Departamentu, turi būti:
16.1. sutarties sudarymo data ir vieta;
16.2. sportininko įsipareigojimai konkrečiose varžybose (rungtynėse) užimti tam tikrą vietą;
16.3. sportininko įsipareigojimai laikytis sporto etikos, treniruočių ir varžybų režimo bei kitų taisyklių;
16.4. organizacijos įsipareigojimas mokėti stipendiją tam tikrais terminais;
16.5. stipendijos mokėjimo sustabdymo arba nutraukimo sąlygos;
16.6. kitos sąlygos.
17. Sutartys dėl stipendijų mokėjimo galioja vienerius metus.
IV. SPORTININKŲ MODELINIŲ CHARAKTERISTIKŲ NUSTATYMAS
18. LOSC rengia olimpinės pamainos didelio meistriškumo sportininkų modelines charakteristikas.
19. Modelinėse charakteristikose numatomi šie rodikliai:
19.1. ﬁziniai duomenys;
19.2. ﬁzinių savybių lygis;
19.3. funkciniai rodikliai;
19.4. judesių atlikimo technikos lygis;
19.5. taktinio ir psichologinio pasirengimo lygis ir pan.
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KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
GENERALINIO DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS
DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2006 M. SAUSIO
5 D. ĮSAKYMO NR. V-4 „DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO BIUDŽETINIŲ
ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2007 m. liepos 31 d. Nr. V-383
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir
organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 2006, Nr. 66-2439, Nr. 73-2787)
P a k e i č i u Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. V-4 „Dėl
kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
1. Išdėstau 2.4 punktą taip:
„2.4. skirti darbuotojams, kurių materialinė būklė sunki dėl ligos, šeimos narių mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo,
jeigu yra darbuotojo raštiškas prašymas ir pateikti atitinkami tai patvirtinantys dokumentai, iki 5 minimalių mėnesinių algų
dydžio materialines pašalpas iš įstaigai skirtų lėšų. Mirus darbuotojui, materialinė pašalpa išmokama jo šeimos nariams.“
2. Išdėstau šio įsakymo 3 priede patvirtintus biudžetinių kūno kultūros ir sporto įstaigų ir organizacijų vadovų, pavaduotojų,
skyrių padalinių vadovų, specialistų (išskyrus nurodytus šio įsakymo 1 priede), tarnautojų ir darbininkų tarnybinius
atlyginimus (bazinės mėnesinės algos dydžiais) taip:
Pareigybės pavadinimas
Įstaigų vadovai
Įstaigų vadovų pavaduotojai
Įstaigų vadovų pavaduotojai ūkio ir bendriesiems klausimams
Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito tarnybų vadovai
Skyrių (sektorių, kitų padalinių) padalinių vadovai
Specialistai, įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą
Specialistai, įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas)
Specialistai įgiję aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų
Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus
Darbininkai

Kitų darbuotojų koeﬁcientai
6,09–16
6,09– 14,3
6,09–16
6,09–18
6,09–13
6,09–11,4
6,09–10,5
6,09–9,6
6,09–9
6,09–6,6

3. Išdėstau šio įsakymo 3 priede patvirtintus Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbininkų valandinius tariﬁnius atlygius
(koeﬁcientai bazinio valandinio atlygio dydžiais) taip:
Kategorijos
Darbininkai

I
6,17

II
6,5

L. E. GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS
GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
SUDERINTA:
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos 2007-07-23
raštu Nr. (7.10-53)-SD-7020

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2007-3

III
6,83

IV
7,1

V
7,5

VI
8,4

MYKOLAS KAČKANAS

SUDERINTA:
Lietuvos Respublikos ﬁnansų ministerijos 2007-07-26
raštu Nr. ((1,15-0202)-5K-0723219)-6K-0708370
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KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
GENERALINIO DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS
DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2006 M. RUGPJŪČIO
19 D. ĮSAKYMO NR. V-427 „DĖL PREMIJŲ, SKIRIAMŲ SPORTININKAMS IR
JŲ TRENERIAMS, GYDYTOJAMS, MASAŽUOTOJAMS IR MOKSLININKAMS,
SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2007 m. rugsėjo 11 d. Nr. V-431
Vilnius
P a k e i č i u Premijų, skiriamų sportininkams ir jų treneriams, gydytojams, masažuotojams ir mokslininkams, skyrimo
ir mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-427 „Dėl Premijų, skiriamų sportininkams ir jų treneriams,
gydytojams, masažuotojams ir mokslininkams, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 90-3557)
ir išdėstau 3 punktą taip:
„3. Įvykus varžyboms, kurios nurodytos Nutarime, sporto (šakos) federacija ne vėliau kaip per 14 dienų nuo varžybų
pasibaigimo, pateikia Departamentui šią informaciją:“
GENERALINIS DIREKTORIUS
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IŠDUOTOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SPECIALISTO LICENCIJOS
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo
2007 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-306. Licencija galioja iki 2011 m. birželio 18 d.:
Licencija Nr. 616 – Editai LIACHOVIČIŪTEI.
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. liepos
12 d. įsakymu Nr. V-350. Licencija galioja iki 2011 m. liepos 12 d.:
Licencija Nr. 618 – Viliui PAUKŠČIUI;
Licencija Nr. 617 – Robertui RAGAUSKUI.
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo
2007 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-405. Licencija galioja iki 2011 m. rugpjūčio 28 d.:
Licencija Nr. 619 – Mariui BŪTĖNUI.
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo
2007 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. V-449. Licencija galioja iki 2011 m. rugsėjo 24 d.:
Licencija Nr. 620 – Ilonai GRIŠINIENEI;
Licencija Nr. 621 – Ivan GROZLOV;
Licencija Nr. 622 – Alvidui UNČIŪRAI.

PRATĘSTOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SPECIALISTO LICENCIJOS
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo
2007 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-307. Licencija galioja iki 2011 m. birželio 18 d.:
Licencija Nr. 111 – Viktorui ŠURPIKUI;
Licencija Nr. 080 – Edvardui ŠAUKLIUI;
Licencija Nr. 086 – Juozui ŽILINSKUI.
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. liepos
12 d. įsakymu Nr. V-349. Licencija galioja iki 2011 m. liepos 12 d.:
Licencija Nr. 132 – Lilijai VANAGIENEI;
Licencija Nr. 090 – Artiom ZAICEV;
Licencija Nr. 114 – Liudvikai Kristinai ŠMITIENEI;
Licencija Nr. 124 – Giedriui JANUŠKEVIČIUI;
Licencija Nr. 576 – Artūrui KALININUI;
Licencija Nr. 117 – Gediminui POŠKUI;
Licencija Nr. 134 – Laimutei KRAUZIENEI;
Licencija Nr. 138 – Audriui ŠEŠKUI.
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo
2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-418. Licencija galioja iki 2011 m. rugpjūčio 31 d.:
Licencija Nr. 144 – Rišardui FICHMANUI;
Licencija Nr. 156 – Grigorijui LEIBOVIČIUI.
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo
2007 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. V-448. Licencija galioja iki 2011 m. rugsėjo 24 d.:
Licencija Nr. 120 – Zenonui RAJUNČIUI;
Licencija Nr. 101 – Rimui STANKEVIČIUI;
Licencija Nr. 100 – Loretai – Kristinai STANKEVIČIENEI;
Licencija Nr. 199 – Algirdui ŠALKAUSKUI;
Licencija Nr. 141 – Valentinai RAMANOVSKIENEI;
Licencija Nr. 180 – Eduardui VEDLUGAI;
Licencija Nr. 181 – Vidui KLIMAŠAUSKUI;
Licencija Nr. 045 – Vidai ANTANAVIČIENEI.
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2007-3
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SUTEIKTOS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS SPORTININKAMS
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus 2007 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-430:
1. Badmintono sporto šakos atstovei

Nacionalinė kategorija trejiems metams:
1.1. Indrei STAREVIČIŪTEI – Kauno Jaunalietuvių sporto organizacijos mokykla.
2. Baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
2.1. Janai CHRISTOVIČIŪTEI – Visagino kūno kultūros ir sporto centras;
2.2. Viktorui ČAPLINSKUI – Visagino KKSC.
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
2.3. Ričardui NEKRIOŠIUI – Kauno irklavimo mokykla.
3. Biatlono sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
3.1. Viačeslavui RUMIANCEVUI – Visagino KKSC.
4. Bokso sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
4.1. Ignui GERALTAUSKUI – Alytaus sporto ir rekreacijos centras.
5. Dziudo sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
5.1. Gretai BEREŽNOJŪTEI – Kauno r. dziudo ir jojimo sporto mokykla.
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
5.2. Albertui TECHOVUI – Vilniaus dvikovės sporto šakų mokykla.
6. Fechtavimosi sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
6.1. Ramūnui ŠVELNIUI – Kauno SM „Gaja“.
7. Sportinės gimnastikos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
7.1. Gintarei BUKAUSKAITEI – Kauno centro SM;
7.2. Laurai BURŽINSKAITEI – Kauno centro SM;
7.3. Samantai DIRKYTEI – Kauno centro SM;
7.4. Vladislavui ESAULOVUI – Vilniaus gimnastikos mokykla;
7.5. Karolinai VILKELYTEI – Kauno centro SM.
8. Meninės gimnastikos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
8.1. Giedrei ABROMAVIČIŪTEI – Vilniaus gimnastikos mokykla;
8.2. Linai KARKAUSKAITEI – Kauno centro SM;
8.3. Daliai KARPOVAITEI – Kauno centro SM;
8.4. Godai KINDEREVIČIŪTEI – Kauno centro SM;
8.5. Dovilei KORSAKOVAITEI – Kauno centro SM;
8.6. Kamilei ŽVIRBLYTEI – Kauno centro SM.
9. Graikų-romėnų imtynių sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
9.1. Darijai MINAJEVAI – Visagino KKSC;
9.2. Povilui ŽUKAUSKUI – Šiaulių SM „Atžalynas“;
9.3. Tomui GRICIUI – Šiaulių SM „Atžalynas“.
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10. Laisvųjų imtynių sporto šakos atstovams:
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
10.1. Rostislavui LEGENZOVUI – Klaipėdos sporto centras.
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
10.2. Mindaugui RUMBUČIUI – Klaipėdos SC.
11. Lengvosios atletikos sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
11.1. Modestui BILEIŠIUI – Šiaulių LAM;
11.2. Andriui BUTRIMUI – Lietuvos olimpinis sporto centras;
11.3. Martynui ČIUŽELIUI – Klaipėdos sporto centras;
11.4. Mariui GIMBERIUI – Šiaulių LAM;
11.5. Vykantui JUŠKEVIČIUI – Šiaulių LAM;
11.6. Remaldai KERGYTEI – Šiaulių LAM;
11.7. Mindaugui REINIKOVUI – Klaipėdos SC;
11.8. Donatui SENKUI – Klaipėdos SC;
11.9. Andriui ŠIPALIUI – Klaipėdos SC;
11.10. Egidijui ŠVĖGŽDAI – Šiaulių LAM;
11.11. Ainai VALATKEVIČIŪTEI – Vilniaus LAM;
11.12. Jolantai VERSECKAITEI – Vilniaus LAM;
11.13. Mildai VILČINSKAITEI – Jonavos KKSC.
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
11.14. Eglei BALČIŪNAITEI – Šiaulių LAM;
11.15. Rasai DRAZDAUSKAITEI – Šiaulių LAM.
12. Moterų imtynių sporto šakos atstovei
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
12.1. Indrei BUBELYTEI – Šiaulių SM „Atžalynas“.
13. Plaukimo sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
13.1. Gritei APANAVIČIŪTEI – Anykščių KKSC.
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
13.2. Justinui DAUGĖLAI – Vilniaus vandens sporto mokykla;
13.3. Giedriui TITENIUI – Anykščių KKSC.
14. Sambo sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
14.1. Richardui STANKUI – Šiaulių SM „Atžalynas“.
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
14.2. Eglei MAKUŠKAITEI – Rokiškio KKSC.
15. Slidinėjimo sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
15.1. Mantui BAKULAI – Anykščių KKSC.
16. Sunkiosios atletikos sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
16.1. Mantui TEKORIUI – Telšių SM.
17. Šaudymo sporto šakos atstovei
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
17.1. Linai ZAJANČKAUSKIENEI – Alytaus SRC.
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18. Šaškių sporto šakos atstovėms
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
18.1. Mildai KASPUTYTEI – Kauno JSOM;
18.2. Margaritai KASPUTYTEI – Kauno JSOM.
19. Tekvondo sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
19.1. Ernestai MASYTEI – Kauno JSOM;
19.2. Simui NORVYDUI – Kauno JSOM;
19.3. Eglei SAKALAITEI – Kauno JSOM;
19.4. Dariui URBONAVIČIUI – Kauno JSOM.
20. Teniso sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
20.1. Vytautui KIBICKUI – Šiaulių teniso mokykla;
20.2. Simui KUČUI – Šiaulių teniso mokykla.
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus 2007 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. V-452:
1. Baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakos atstovams

Nacionalinė kategorija trejiems metams:
1.1. Andrejui OLIJNIK – Kauno irklavimo mokykla (IM);
1.2. Raimundui LABUCKUI – Kauno IM.

2. Bokso sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
2.1. Ryčiui SMIKUI – Jonavos kūno kultūros ir sporto centras.
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
2.2. Donatui BONDOROVUI – Kauno SM „Gaja“.
3. Buriavimo sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
3.1. Linui ŠČEPINUI – Kauno buriavimo mokykla.
4. Dziudo sporto šakos atstovui
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
4.1. Albertui TECHOVUI – Vilniaus dvikovės SŠM.
5. Dviračių sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
5.1. Vismantui MOCKEVIČIUI – Kauno Jaunalietuvių sporto organizacijos mokykla.
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
5.2. Andriui BUIVIDUI – Panevėžio KKSC;
5.3. Ignatui KONOVALOVUI – Panevėžio KKSC.
6. Fechtavimosi sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
6.1. Jurgiui ATROŠKEVIČIUI – Vilniaus DSŠM;
6.2. Arūnui DAUTARTUI – Vilniaus DSŠM;
6.3. Evaldui MORKŪNUI – Vilniaus DSŠM;
6.4. Vilmai RĖBŽDAITEI – Vilniaus DSŠM.
7. Sportinės gimnastikos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
7.1. Rokui GUŠČINUI – Kauno centro SM.
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8. Graikų-romėnų imtynių sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
8.1. Eivydui SEKUI – Lietuvos olimpinis SC.
9. Irklavimo sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
9.1. Algirdui BENDARAVIČIUI – Kauno IM;
9.2. Vaidotui BERTAŠIUI – Kauno IM;
9.3. Gyčiui RUZGIUI – Kauno IM;
9.4. Artūrui TRUKŠNIUI – Kauno IM.
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
9.5. Donatai VIŠTARAITEI – Kauno IM.
10. Kalnų slidinėjimo sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
10.1 Vitalijui RUMIANCEVUI – Vilniaus SK „Snaigė“.
11. Lengvosios atletikos sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
11.1. Nerijui BUŽUI – Kauno SM „Viltis“;
11.2. Aivarui AKSIONOVUI – Kauno SM „Viltis“;
11.3. Mindaugui BALIUKONIUI – Vilniaus lengvosios atletikos mokykla (LAM);
11.4. Aistei BERNOTAITYTEI – Kauno SM „Viltis“;
11.5. Sauliui BIRMANUI – Kauno SM „Viltis“;
11.6. Rolandui DEMČENKO – Kauno SM “Viltis“;
11.7. Editai GRIGELIONYTEI – Kauno SM „Viltis“;
11.8. Martynui JURGILUI – Kauno SM “Viltis“;
11.9. Ernestat KARAŠKIENEI – Kauno SM „Viltis“;
11.10. Tomui KIRIELIUI – Kauno SM“Viltis“;
11.11. Eglei KONDROTAITEI – Vilniaus LAM;
11.12. Aidui KRAKAUSKUI – Kauno SM „Viltis“;
11.13. Viliui MIKELIONIUI – Kauno SM „Viltis“;
11.14. Ryčiui SAKALAUSKUI – Kauno SM „Viltis“;
11.15. Martui SKRABULIUI – Vilniaus LAM;
11.16. Mariui VADEIKIUI – Kauno SM „Viltis“;
11.17. Tadui VOLKAVIČIUI – Kauno SM „Viltis“.
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
11.18. Andriui GUDŽIUI – Kauno SM „Viltis“;
11.19. Agnei ORLAUSKAITEI – Kauno SM „Viltis“;
11.20. Karinai VNUKOVAI – Vilniaus LAM.
12. Plaukimo sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
12.1. Evelinai BIELECKAITEI – Kauno PM;
12.2. Edvinui GALINIUI – Anykščių KKSC;
12.3. Rokui ČEPULIUI – Šiaulių plaukimo mokykla;
12.4. Tadui GALKUI – Šiaulių PM;
12.5. Žydrūnei GALVANAUSKAITEI – Panevėžio „Žemynos“ VM;
12.6. Jelizavetai GRIŠKOVAI – Kauno PM;
12.7. Igoriui KOZLOVSKIJ – Klaipėdos „Gintaro“ SC;
12.8. Gerdai SAKAVIČIŪTEI – Panevėžio „Žemynos“ VM;
12.9. Gretai TARVYDAVIČIŪTEI – Panevėžio „Žemynos“ VM;
12.10. Ingai ŠUKYTEI – Klaipėdos „Gintaro“ SC.

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2007-3

23

OFICIALŪS PRANEŠIMAI

13. Regbio sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
13.1. Dainiui BALTRUKĖNUI – Panevėžio KKSC;
13.2. Tadui LAURINAVIČIUI – Panevėžio KKSC;
13.3. Tadui STEPONAIČIUI – Panevėžio KKSC.
14. Sambo imtynių sporto šakos atstovei
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
14.1. Osvaldui ČIVILIUI – Vilniaus DSŠM;
14.2. Deniui POSKICH – Vilniaus DSŠM;
14.3. Ernestui RACHMANGULOVUI – Vilniaus DSŠM.
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
14.4. Elvinui PAVLOVUI – Vilniaus DSŠM.
15. Stalo teniso sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
15.1. Gabrielei BILVINAITEI – Kauno JSOM;
15.2. Martynui LEKAUSKUI – Kauno JSOM;
15.3. Vaivai NAVICKAITEI – Kauno JSOM;
15.4. Aistei Marijai MACAITEI – Šilalės sporto mokykla;
15.5. Aušrai STIRBYTEI – Šilalės sporto mokykla;
15.6. Denisui STANKEVIČIUI – Kauno JSOM;
15.7. Kęstučiui ŽIŽIŪNUI – Kauno JSOM;
15.8. Pauliui KASELIUI – Kauno JSOM;
15.9. Edvinui ZAJANKAUSKUI – Kauno JSOM.
16. Šachmatų sporto šakos atstovei
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
16.1. Salomėjai ZAKSAITEI – Vilniaus šachmatų ir šaškių SM (ŠŠ SM).
17. Šaškių sporto šakos atstovėms
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
17.1. Sabinai KOVALEVSKAJAI – Vilniaus ŠŠ SM;
17.2. Veronikai VILČINSKAI – Vilniaus ŠŠ SM.
18. Tinklinio sporto šakos atstovėms
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
18.1. Indrei KUMETAITEI – Kauno centro SM;
18.2. Laurai LUKOŠEVIČIŪTEI – Kauno centro SM;
18.3. Miglei MARGEVIČIŪTEI – Kauno centro SM.
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus 2007 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-468:
1. Baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakos atstovui
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
1.1. Raimundui LABUCKUI – Kauno irklavimo mokykla.
2. Buriavimo sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
2.1. Rokui MILEVIČIUI – Kauno buriavimo mokykla (BM);
2.2. Raimondui ŠIUGŽDINIUI – Kauno BM.
3. Graikų-romėnų sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
3.1. Titui GARBAUSKUI – Panevėžio KKSC;
3.2. Modestui VARNAUSKUI – Panevėžio KKSC.
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4. Krepšinio sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
4.1. Edgarui BUČINSKUI – Kauno krepšinio mokykla (KM);
4.2. Mantui PARTIKUI – Kauno KM;
4.3. Edgarui ULANOVUI – Kauno KM.
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
4.4. Arūnui SAKALAUSKUI – Kauno KM;
4.5. Giedriui STANULIUI – Kauno KM;
4.6. Haroldui VENSKUI – Kauno KM;
4.7. Sauliui KULVIEČIUI – Kauno KM.
5. Laisvųjų imtynių sporto šakos atstovams:
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
5.1. Raimundui BERTULIUI – Raseinių KKSC;
5.2. Titui GRIŠIUI – Raseinių KKSC;
5.3. Ernestui LUKŠAI – Raseinių KKSC;
5.4. Giedriui NARJAUSKUI – Raseinių KKSC;
5.5. Mantui VASILIAUSKUI – Raseinių KKSC.
6. Orientavimosi sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
6.1. Šarūnui DMUKAUSKUI – Kauno SM „Gaja“;
6.2. Editai MARTUSEVIČIŪTEI – Kauno OSK „Takas“.
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
6.3. Andrejui GERASIMOVUI – Kauno SM „Gaja“;
6.4. Ugnei GRIGONYTEI – Kauno SM „Gaja“;
6.5. Auksei GULBINAITEI – Kauno SM „Gaja“;
6.6. Gabijai RAŽAITYTEI – Kauno SM „Gaja“.
7. Plaukimo sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
7.1. Pauliui ANDRIJAUSKUI – Panevėžio „Žemynos“ vid. mokykla;
7.2. Ūlai BUJAUSKAITEI – Kauno PM;
7.3. Laurai DOBROVOLSKAITEI – Kauno PM;
7.4. Dovilei NORKEVIČIŪTEI – Kauno PM.
8. Teniso sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
8.1. Justui BUGAILIŠKIUI – Šiaulių teniso mokykla (TM);
8.2. Lukui MUGEVIČIUI – Šiaulių TM.
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SUTEIKTOS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS
TRENERIAMS-SPORTO MOKYTOJAMS
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus 2007 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-278
1. Nacionalinio sporto trenerio kategorija ketveriems metams:
1.1. Gintautui REGINAI, Vilniaus KM krepšinio treneriui-sporto mokytojui;
1.2. Gracijui GIRDAUSKUI, Kauno ŽSM „Baltų ainiai“ ledo ritulio treneriui-sporto mokytojui;
1.3. Artūrui BŪBLAIČIUI, Jurbarko KKSC regbio treneriui-sporto mokytojui;
1.4. Audriui DELTUVAI, Prienų KKSC orientavimosi sporto treneriui-sporto mokytojui;
1.5. Alfredui DAMANSKIUI, Telšių SM sunkiosios atletikos treneriui-sporto mokytojui;
1.6. Laimai KAVALIAUSKIENEI – Vilniaus sporto mokyklos „Tauras“ rankinio trenerei-sporto mokytojai;
1.7. Danutei SKIRMANTIENEI, Vilniaus LAM lengvosios atletikos trenerei-sporto mokytojai;
1.8. Romualdui PETRUKANECUI, Lietuvos OSC baidarių ir kanojų irklavimo treneriui-sporto mokytojui;
1.9. Ivanui MINKEVIČIUI, Vilniaus OSC bokso treneriui-sporto mokytojui;
1.10. Violetai MASIULIENEI, Klaipėdos SŠK „Gracija“ sportinių šokių trenerei;
1.11. Eduardui TECHOVUI, Vilniaus DSŠM dziudo treneriui-sporto mokytojui;
1.12. Palmirai ŽUKIENEI, Vilniaus LAM lengvosios atletikos trenerei-sporto mokytojai;
1.13. Juozui ŽALAI, Vilniaus SM „Tauras“ rankinio treneriui-sporto mokytojui.
2. Nusipelniusio trenerio kategorija aštuoneriems metams ir vardas visam laikui:
2.1. Alvydui BENIUŠIUI, Rokiškio r. neįgaliųjų SK „Olimpija“ krepšinio treneriui, buvusiam ilgamečiam
Aušros Bimbaitės, 2006 m. pasaulio moterų čempionato dalyvės, šeštos vietos laimėtojos, pirmajam treneriui.
2.2. Lilijai VANAGIENEI, Kauno ŽSM „Baltų ainiai“ dailiojo čiuožimo trenerei-sporto mokytojai.
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus 2007 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-334
1. Nacionalinio sporto trenerio kategorija ketveriems metams:
1.1. Gitai ČEČIENEI – Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro sambo imtynių trenerei-sporto mokytojai;
1.2. Liudvikai Kristinai ŠMITIENEI – Kauno centro sporto mokyklos sportinių šokių trenerei-sporto mokytojai;
1.3. Kęstučiui JANUŠAUSKUI – Kauno irklavimo mokyklos baidarių ir kanojų irklavimo treneriui-sporto mokytojui;
1.4. Jūratei Marijai JAKŠTONIENEI – Kauno Jaunalietuvių sporto organizacijos mokyklos šaškių trenerei-sporto
mokytojai;
1.5. Vidmantui VALIUI – Vilniaus SM „Tauras“ regbio treneriui-sporto mokytojui;
1.6. Vladui ZOKUI – Alytaus sporto ir rekreacijos centro (SRC) rankinio treneriui-sporto mokytojui;
1.7. Adomui ANDRUŠAIČIUI – Alytaus SRC sunkiosios atletikos treneriui-sporto mokytojui.
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-416
Nacionalinio sporto trenerio kategorija ketveriems metams:
1. Kęstučiui BERŽANSKIUI – Šiaulių sporto mokyklos „Dubysa“ bokso treneriui-sporto mokytojui;
2. Šarūnui KULNIUI – Šiaulių teniso mokyklos teniso treneriui-sporto mokytojui;
3. Žilvinui OVSIUKUI – Anykščių kūno kultūros ir sporto centro plaukimo treneriui-sporto mokytojui;
4. Zitai RAČKAUSKIENEI – Šiaulių sporto mokyklos „Saulė“ krepšinio trenerei-sporto mokytojai;
5. Mindaugui RATKEVIČIUI – Kauno karatė klubo „Samurajus“ karatė treneriui.
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus 2007 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. V-455
1. Nacionalinio sporto trenerio kategorija ketveriems metams:
1.1. Edvardui BALCEVIČ – Vilniaus imtynių klubo graikų-romėnų treneriui-sporto mokytojui;
1.2. Kęstučiui DUNAUSKUI – Telšių sporto mokyklos futbolo treneriui-sporto mokytojui;
1.3. Eduardui FAINŠTEINUI – Vilniaus olimpinio sporto centro graikų-romėnų treneriui-sporto mokytojui;
1.4. Janei FARMONIKAITEI – Kauno SM „Gaja“ orientavimosi trenerei-sporto mokytojai;
1.5. Vaclovui KIDYKUI – Kauno SM „Viltis“ lengvosios atletikos treneriui-sporto mokytojui;
1.6. Albertui MAZELIAUSKUI – Lietuvos olimpinio SC rankinio treneriui-sporto mokytojui;
1.7. Rimantui LENARTAVIČIUI – Ukmergės dvikovinių sporto šakų klubo „Viktorija“ treneriui;
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1.8. Irinai MISIŪNIENEI – Kauno SM „Gaja“ orientavimosi trenerei-sporto mokytojai;
1.9. Jelizavetai POGUMIRSKIENEI – Vilniaus vandens SM plaukimo su pelekais trenerei-sporto mokytojai;
1.10. Nijolei SAVICKYTEI – Kauno irklavimo mokyklos irklavimo trenerei-sporto mokytojai;
1.11. Aušrai STANKEVIČIENEI – Vilniaus „Sietyno“ SM orientavimosi trenerei-sporto mokytojai;
1.12. Jūratei STATKEVIČIENEI – Kauno centro SM plaukimo trenerei-sporto mokytojai;
1.13. Algirdui ŠALKAUSKUI – Panevėžio KKSC orientavimosi treneriui-sporto mokytojui;
1.14. Egidijui TINDŽIULIUI – Vilniaus „Sietyno“ SM šiuolaikinės penkiakovės treneriui-sporto mokytojui;
1.15. Vyteniui TUPČIAUSKUI – Vilniaus krepšinio SM krepšinio treneriui-sporto mokytojui;
1.16. Ladai URBANOVIČ – Vilniaus vandens SM plaukimo su pelekais trenerei-sporto mokytojai;
1.17. Vytautui VALIAUSKUI – Kauno irklavimo mokyklos irklavimo treneriui-sporto mokytojui;
1.18. Svetlanai VETROVAI – Vilniaus dvikovės sporto šakų mokyklos sambo trenerei-sporto mokytojai.
2. Lietuvos nusipelniusio trenerio kategoriją aštuoneriems metams ir vardą visam laikui:
2.1. Jevgenijui KLIOSOVUI – Lietuvos OSC šiuolaikinės penkiakovės treneriui-sporto mokytojui;
2.2. Vaidui VAITIEKŪNUI – Panevėžio KKSC baidarių ir kanojų irklavimo treneriui-sporto mokytojui.

SUTEIKTOS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOMS
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-404 laikotarpiui nuo 2007 m.
rugsėjo 27 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. pirmoji kategorija suteikta šiai sporto mokymo įstaigai:
1. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centrui.
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-474 laikotarpiui nuo 2007 m. spalio 3 d.
iki 2007 m. gruodžio 31 d. pirmoji kategorija suteikta šiai sporto mokymo įstaigai:
1. Šiaulių futbolo akademijai.
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SPORTO MOKYMO ĮSTAIGŲ DARBĄ REIKIA REFORMUOTI
Birželio 20 d. Kūno kultūros ir sporto departamente vykusiame pasitarime su šalies miestų savivaldybių sporto padalinių
ir sporto mokymo įstaigų vadovais išanalizuoti 2006 m. sportinio darbo rezultatai ir aptartos tolesnės veiklos gairės.
Sporto mokymo įstaigas šiandien lanko per 46 tūkst. jaunųjų sportininkų. Iš jų apie 90 proc. kultivuoja olimpines sporto
šakas. Tačiau jaunimo skaičius sporto mokymo įstaigose kasmet vis mažėja (2006 m. jų sumažėjo beveik 2 procentais),
didėja atotrūkis pagal lankančiųjų skaičių tarp pradinio rengimo ir meistriškumo ugdymo grupių. Kita vertus, džiugina faktas,
kad pastebimai padaugėjo moksleivių meistriškumo tobulinimo ir didelio meistriškumo grupėse, daugiau moksleivių turi
nacionalinę ir tarptautinę kategorijas. Anot KKSD gen. direktoriaus A.Raslano, sporto mokymų įstaigų darbas netolimoje
ateityje turės būti reformuojamas: „36 sporto šakų, kurios dabar kultivuojamos sporto mokymo įstaigose, yra per daug.
Reikia apsispręsti dėl 10–12 sporto šakų, tam tikrų sporto šakų rungčių ir į jas koncentruoti pagrindinį savo dėmesį.“
Sporto vadovas dar kartą pabrėžė personalinę sporto mokymo įstaigų vadovų ir kitų specialistų atsakomybę už pasiektus
rezultatus, kurios labai pasigendama. Nors, kaip pastebėjo KKSD Sporto strategijos skyriaus vedėjas Algimantas Kukšta,
savivaldybių ﬁnansavimas sporto reikmėms kasmet auga, tačiau mokomasis sportinis darbas ﬁnansuojamas nepakankamai
– jam skiriama tik 14,5 proc. visų sporto mokymo įstaigoms skiriamų lėšų.

SUKAKTUVĖS
Ne taip jau dažnai Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete būna, kad vieną dieną su gražiomis sukaktuvėmis tektų
sveikinti net du garsius olimpiečius. Birželio 27-ąją gimė krepšininkė dukart olimpinė čempionė Angelė Rupšienė ir
lengvaatletis olimpinis rekordininkas Adolfas Aleksiejūnas.
A.Rupšienei pusiau jubiliejaus proga LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas įteikė LTOK plaketę. Angelę su gimtadieniu
taip pat sveikino Lietuvos olimpiečių asociacijos nariai.
A.Aleksiejūnas šventė 70 metų jubiliejų. Ta proga Tokijo olimpinėse žaidynėse 3000 m su kliūtimis bėgimo olimpinį
rekordą pagerinusį lengvosios atletikos veteraną A.Poviliūnas apdovanojo Olimpine žvaigžde. Sukaktuvininką taip pat
sveikino gausus būrys kolegų olimpiečių, sporto organizacijų atstovai.

LIETUVOS MOTERŲ KREPŠINIO LYGAI REIKIA NAUJŲ KOMANDŲ
Birželio 29 d. Kūno kultūros ir sporto departamento, Lietuvos krepšinio federacijos, Lietuvos moterų krepšinio lygos
vadovai aptarė moterų krepšinio padėtį ir perspektyvas Lietuvoje. Kaip žinoma, pastarąjį sezoną Lietuvos moterų krepšinio
lygoje (LMKL) žaidė tik keturios profesionalios krepšinio komandos. Pasak LMKL direktorės Audros Ginelevičienės, būtų
galima ir verta pabandyti suburti moterų krepšinio komandas, pajėgias žaisti aukščiausiojoje lygoje, Alytuje, Panevėžyje ir
Šiauliuose. „Prieš keletą metų taip buvo Klaipėdoje ir šiandien mes turime profesionalią komandą, kuri užaugo per trejus
metus“, – sakė ji. Nors LMKL papildžiusios kelios naujos komandos savo pajėgumu dar negalėtų prilygti senbuvėms, bet
kovodamos tarpusavyje jos būtų lygiavertės varžovės.
Dėl galimybių suburti moterų krepšinio komandas minėtuose miestuose, KKSD generalinis direktorius A.Raslanas
ketina susitikti su miestų vadovais.

PASVEIKINO LEGENDINĮ TRENERĮ
LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas ir generalinis sekretorius Vytautas Zubernis birželio 30 d. Druskininkuose su 75mečiu pasveikino legendinį moterų krepšinio trenerį Algį Gedminą ir apdovanojo jį Olimpine žvaigžde.
A.Gedminas daug metų sėkmingai treniravo Vilniaus „Kibirkšties“ komandą, vadovavo Lietuvos moterų rinktinei.
Jo auklėtinės iškovodavo medalius buvusios SSRS čempionatuose, su SSRS rinktinėmis tapo olimpinėmis (A.Rupšienė,
V.Beselienė), pasaulio bei Europos čempionėmis.
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LIETUVOS SPORTO ŽURNALISTŲ FEDERACIJAI – 50 METŲ
Birželio 30-ąją Trakuose vyko Lietuvos sporto žurnalistų federacijos (LSŽF) 50-mečio šventė. Kartu paminėta ir
Tarptautinė sporto žurnalistų diena, kuri visame pasaulyje švenčiama liepos 2-ąją.
Renginys Trakų nacionaliniame sporto centre, prie Galvės ežero, kur tuo metu vyko ir 45-oji irklavimo regata „Gintariniai
irklai“, prasidėjo konferencija, sveikinimais ir apdovanojimais. LTOK prezidentas A.Poviliūnas ir generalinis sekretorius
V.Zubernis federacijai padovanojo „amžiną laikrodį“, o visi renginyje dalyvavę sporto žurnalistai buvo apdovanoti LTOK
marškinėliais.
Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas grupei žurnalistų įteikė Ministro
Pirmininko Gedimino Kirkilo padėkas ir dovanas (laikrodžius), o federacijai – KKSD sveikinimą.
Vienas svarbiausių įvykių tapo LSŽF 50-mečiui skirtos pirmosios knygos apie sporto žurnalistus ir jų darbą pristatymas.
98 puslapių leidinį „Žmonės ir startai“ sudarė Vytautas Gudelis, išleido leidykla „Žara“.
Po oﬁcialios dalies sporto žurnalistai pasinėrė į sporto varžybas.
Kartu su olimpiečiais ir geriausiais irkluotojais sudarę geltonųjų ir oranžinių aštuonvietes, žurnalistai lenktyniavo
specialiame „Gintarinių irklų“ regatos plaukime, o paskui žaidė revanšines krepšinio rungtynes su „Starais“ – olimpiniais
čempionais, sporto darbuotojais.
Irkluotojų dvikovoje pergalę šventę geltonieji, po pusvalandžio treniruočių 250 m įveikę per 1 min. 0,31 sek., tačiau be
prizų neliko ir kita įgula. Irklavimo naujokai neišvengė maudynių gaiviame Galvės ežero vandenyje.
Krepšinio rungtynėse LSŽF rinktinė vėl pralaimėjo – 53:58.
Žurnalistų šventę surengti padėjo Lietuvos irklavimo federacija.

DEPARTAMENTE LANKĖSI JAPONIJOS VYRŲ KREPŠINIO RINKTINĖ
Azijos vyrų krepšinio čempionatui besirengianti Japonijos vyrų krepšinio rinktinė viešėdama Lietuvoje apsilankė
KKSD, kur susitiko su šalies sporto bei krepšinio federacijos vadovais. Susitikime, kuriame dalyvavo ir Japonijos reikalų
patikėtinis Lietuvoje p. Yasuji Odoko, pasidžiaugta besiplečiančiu Lietuvos ir Japonijos bendradarbiavimu sporto srityje,
o ypač krepšinyje. Japonijos vyrų krepšinio rinktinės vadovai pažymėjo, jog jie vertina Lietuvos krepšinį.

SUTARTIS SU „SPA VILNIUS“
Lietuvos olimpinės rinktinės partneriu tapo Druskininkų sveikatingumo centras „SPA Vilnius“. Liepos 4-ąją
bendradarbiavimo sutartį pasirašė LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas ir „SPA Vilnius“ valdybos pirmininkas Valdas
Trinkūnas, beje, buvęs Lietuvos rankinio rinktinės žaidėjas.
Geriausiems mūsų šalies sportininkams šiame centre bus sudarytos išskirtinės sąlygos naudotis paslaugomis rengiantis
Pekino olimpinėms žaidynėms ir po jų.

SIEKIAMA PAŽABOTI BRUTALŲ ŽIŪROVŲ ELGESĮ PER SPORTO VARŽYBAS
Kūno kultūros ir sporto departamente įvykusiame Brutalaus žiūrovų elgesio per sporto renginius prevencijos komisijos
posėdyje, kuriame dalyvavo ir Lietuvos futbolo, krepšinio, ledo ritulio federacijų bei UEFA varžybose dalyvaujančių Lietuvos
futbolo klubų vadovai, apsvarstytas incidentas, kilęs 2007 m. liepos 8 d. Vilniaus „Vėtros“ stadione. Siekiant išvengti panašių
incidentų ateityje nutarta, jog klubai turi glaudžiau bendradarbiauti su vietos policijos pajėgomis, iš anksto pareikalauti iš
svečių išsamios viešajai tvarkai ir saugumui užtikrinti reikalingos informacijos. Lietuvos policija sieks supaprastinti pajėgų
sutelkimo procedūrą, o Lietuvos futbolo federacija privalės sugriežtinti reikalavimus klubų naudojamiems stadionams. Kūno
kultūros ir sporto departamentas ketina inicijuoti brutalaus žiūrovų elgesio per sporto varžybas prevencijos agentūros, kuri
koordinuotų darbą, rūpintųsi būtinais įstatymų pakeitimais, tvarkdarių (stiuartų) rengimu ir t. t., įsteigimą.

ŠVENTINIS RAŠTAS – 60-MEČIO PROGA
Liepos 10 d. Alytaus rajono sporto centro pirmininkui, Alytaus apskrities sporto tarybos pirmininkui, tarptautinės
kategorijos stalo teniso teisėjui, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto apskrities sekretoriui Zenonui Gramackui sukako 60
metų.
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Liepos 11 d. sukaktuvininkas buvo pasveikintas Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete. LTOK prezidentas
A.Poviliūnas Z.Gramacką apdovanojo LTOK šventiniu raštu.
Z.Gramackas garsėja ne tik savo organizaciniais sugebėjimais, visuomenine veikla, bet ir kaip kolekcininkas – Alytaus
banke demonstruota jo surengta už nuopelnus sportui skirtų apdovanojimų paroda.

PAGERBTA LIETUVOS KURČIŲJŲ VYRŲ KREPŠINIO RINKTINĖ
Liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje buvo pagerbta pasaulio čempionė Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio
rinktinė. Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas rinktinei įteikė čekį, kurio vertė – 180 tūkst. Lt,
ir asmenines dovanas visiems delegacijos nariams. Sportininkai, treneriai, gydytojas, delegacijos vadovai taip pat buvo
apdovanoti Kūno kultūros ir sporto departamento medaliu „Už sporto pergales“.

PAGERBTI SPORTO VETERANAI
Kūno kultūros ir sporto departamente garbingų jubiliejų proga buvo pagerbti sporto veteranai, nusipelnę sporto
darbuotojai. KKSD generalinis direktorius A.Raslanas 55 metų sukakties proga KKSD Sporto garbės kryžiumi apdovanojo
dukart olimpinę čempionę krepšininkę Angelę Rupšienę. Lengvaatlečiui olimpiniam rekordininkui Adolfui Aleksiejūnui,
kuriam šiemet sukako 70 metų, šalies sporto vadovas įteikė KKSD Sporto garbės komandoro ženklą.
KKSD Sporto garbės komandoro ženklai taip pat įteikti ilgamečiams sporto darbuotojams: 60 metų jubiliejaus proga
– Zenonui Gramackui ir 70-ies – Vytautui Juozapui Vaščilai. Vladas Stokas, švenčiantis 60 metų jubiliejų, apdovanotas
KKSD aukso medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“.

VASARĄ – APIE ŽIEMOS SPORTĄ
Liepos 11 d. LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas, generalinis sekretorius Vytautas Zubernis bei LTOK žiemos
sporto šakų vyr. referentė Vida Vencienė lankėsi Ignalinoje ir čia susitiko su mūsų šalies olimpinės rinktinės kandidatais
– biatlonininkais ir slidininkais bei jų treneriais.
Lietuvos žiemos sporto centre LTOK vadovai apžiūrėjo sporto bazę, stebėjo suaugusiųjų ir jaunimo rinktinės narių
treniruotę.
Susėdus prie pietų stalo buvo aptartos biatlono ir slidinėjimo problemos, sportininkai ir jų treneriai papasakojo apie
pasirengimo naujam sezonui planus, išdėstė savo nuomonę apie federacijų veiklą. Pokalbyje dalyvavo biatlonininkė
D.Rasimovičiūtė ir jos treneris V.Repšys, slidininkai I.Terentjeva, A.Novoselskis, M.Strolia, M.Bakula bei jų treneriai
K.Strolienė, I.Terentjevas, jaunimo rinktinės treneriai A.Bučelis, A.Drusys. Savo mintimis apie žiemos sporto šakų ir sporto
bazių plėtrą regione pasidalijo Ignalinos rajono meras B.Ropė, Ignalinos moksleivių namų direktorius D.Mikėnas, sporto
centro vadovas B.Cicėnas.

SKRYDŽIUI PASIRENGĘ
Liepos 12 d., į LTOK susirinkus delegacijos ir komandų vadovams, kalbėta apie Belgrade vyksiantį IX Europos jaunimo
olimpinį festivalį.
Kaip sakė Lietuvos lengvosios atletikos, dziudo, dviračių sporto, gimnastikos ir plaukimo federacijų generaliniai
sekretoriai, krepšinio komandos vadovas bei teniso ir stalo teniso federacijų atstovai, pasirengimas vyksta planingai.
LTOK prezidentas A.Poviliūnas informavo, kad du geriausiai Belgrade pasirodę jaunieji sportininkai – mergina ir
vaikinas – kitais metais per olimpines žaidynes vyks į tarptautinę jaunųjų sportininkų stovyklą Pekine ir, žinoma, matys
olimpines kovas.
Vilniaus sporto medicinos centro vyr. gydytojas Edmundas Švedas pranešė, kad jaunieji sportininkai aprūpinti atsigauti
padedančiomis priemonėmis. Lietuvos sporto federacijų sąjungos generalinis sekretorius Valentinas Paketūras sakė, kad
visi delegacijos nariai apdrausti. Antidopingo agentūros direktorė Ieva Stanikūnienė supažindino su galimomis dopingo
procedūromis.
Pasitarime taip pat dalyvavo LTOK generalinis sekretorius Vytautas Zubernis, Lietuvos olimpinio sporto centro direktorius Linas
Tubelis, misijos vadovas Kazys Steponavičius, misijos vadovo pavaduotojas Valdemaras Liachovičius, kiti misijos darbuotojai.
Iš LTOK komandų vadovai išvyko nešini nauja „Audimo“ apranga – ją perduos jauniesiems sportininkams.
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APDOVANOTI VANDENSVYDININKAI
Liepos 12 d. LTOK lankėsi gausus būrys Lietuvos vandensvydžio veteranų, buvę ir dabartiniai Lietuvos vandensvydžio
federacijos vadovai. Trys buvę garsūs žaidėjai ir treneriai buvo pasveikinti su jubiliejais.
LTOK prezidentas A.Poviliūnas už nuopelnus olimpiniam sąjūdžiui ir 70-mečio proga Olimpine žvaigžde apdovanojo
buvusį garsų žaidėją, trenerį ir olimpinį vandensvydžio teisėją Joną Čirūną. 60-mečio proga LTOK plaketėmis apdovanoti
Viktoras Snieška ir Vitalijus Alekperlis. Sukaktuvininkai papasakojo linksmų atsitikimų iš labai nelengvos savo sporto šakos
istorijos. Pavyzdžiui, kaip per rungtynes šildydavo ledinį ežero vandenį...

SPORTO SVARBĄ VALSTYBĖ PRIPAŽINO IR ĮTEISINO PRIEŠ 75 METUS
Prieš 75 metus liepos 15 d. buvo priimtas pirmasis Kūno kultūros įstatymas, padėjęs pagrindus tolesnei sporto sistemos
plėtrai. Kokia buvo šio įstatymo reikšmė to meto Lietuvoje? KKSD generalinis direktorius A.Raslanas neabejoja, kad buvo
žengtas svarbus žingsnis plėtojant kūno kultūrą ir sportą šalyje: „Kaip mes žinome, tuo metu Lietuvoje kūrėsi visuomeninis
sportas: sporto klubai, įvairios sporto šakos, vyko varžybos, bet visa tai vyko mėgėjų pastangomis. Valstybė kūno kultūrai
ir sportui, galima sakyti, iš viso neskyrė lėšų. Žinome, su kokiomis problemomis mūsų sportininkai susidūrė vykdami į
1924 m. olimpines žaidynes, žinome, kaip buvo sunku dalyvauti 1928 m. olimpinėse žaidynėse. Tada ir buvo prieita prie
išvados, kad pastebimai pradėję plėtotis kūno kultūra ir sportas turi būti reglamentuoti. Mano nuomone, imti reglamentuoti
kūno kultūrą ir sportą buvo pažangus žingsnis. Ir Kūno kultūros įstatymo priėmimas, ir Kūno kultūros rūmų įkūrimas rodo,
kad valstybė atkreipė dėmesį į kūno kultūrą ir sportą, kaip į svarbią savo gyventojams veiklos sritį.“
Tuometiniame Kūno kultūros įstatyme trumpai ir lakoniškai buvo išdėstyti svarbiausi dalykai: nustatyta valstybinė sporto
organizavimo sistema – įkurti Kūno kultūros rūmai, buvę švietimo ministro žinioje, numatyta skirti kūno kultūrai ir sportui lėšų
iš valstybės biudžeto, akcentuota sporto bazių svarba, jų išlaikymas ir plėtra, susirūpinta sporto specialistų kvaliﬁkacija ir pan.
Šiuo metu veikia 1995 m. priimtas Kūno kultūros ir sporto įstatymas, tačiau per dešimtmetį jis jau gerokai senstelėjo.
Yra parengta nauja Kūno kultūros ir sporto įstatymo redakcija, kurią, tikimasi, Seimas priims artimiausiu metu.

PIRMIESIEMS LIETUVOS OLIMPINIAMS MEDALIAMS – 55-ERI
1952 m. liepos 19 d. prasidėjo Helsinkio olimpinės žaidynės, iš kurių trys Lietuvos sportininkai – krepšininkai Kazys
Petkevičius, Justinas Lagunavičius ir Stepas Butautas – grįžo su olimpiniais sidabro medaliais, kurie buvo ir apskritai
pirmieji Lietuvos olimpiniai medaliai. Šis istorinis laimėjimas, prabėgus 55 metams, liepos 19 d. buvo iškilmingai prisimintas
Kūno kultūros ir sporto departamente.
Iš viso Lietuvos sportininkai, pradedant Helsinkio ir baigiant Atėnų olimpinėmis žaidynėmis, iškovojo net 104 – 29
aukso, 21 sidabro ir 54 bronzos – olimpinius medalius. Keturi mūsų sportininkai – krepšininkė Angelė Rupšienė, rankininkė
Aldona Česaitytė-Nenėnienė, dviratininkas Gintautas Umaras ir disko metikas Virgilijus Alekna – yra dukart olimpiniai
čempionai. „Tie medaliai buvo truputėlį kitokie, bet jie buvo užkabinti ant lietuvių kaklo ir jie liko Lietuvai“, – prisimindamas
sovietinius laikus ir galimybę Lietuvos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse tik atstovaujant Sovietų Sąjungos
rinktinei, kalbėjo KKSD gen. direktorius A.Raslanas. Kaip „kompensaciją“ šventėje dalyvavusiems K.Petkevičiui, Helsinkio
olimpinių žaidynių dalyviui Stanislovui Stonkui, A.Rupšienei ir G.Umarui jis įteikė Lietuvos marškinėlius. Buvę sportininkai
ir jų treneriai taip pat buvo apdovanoti specialiai šiai datai paminėti pagamintomis KKSD plaketėmis.
Susirinkusius taip pat pasveikino LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleris
Valdemaras Sarapinas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Algimantas Salamakinas. Helsinkio olimpinių žaidynių vicečempionas
Kazys Petkevičius sakė: „Norėtųsi, kad šiandien dėl medalių būtų kovojama ne siekiant geresnio savo gerbūvio, bet dėl to, jog
esame savo tautos atstovai. Visiems būsimiems olimpiečiams noriu palinkėti nepamiršti savo protėvių liepsnelės.“

KKSD APDOVANOJIMAS – LIETUVOS RANKINIO PUOSELĖTOJUI
Liepos 20 d. KKSD 65 metų sukakties proga pagerbtas buvęs ilgametis Lietuvos rankinio prezidentas Rimgaudas
Vaičiulis. Sveikindamas sukaktuvininką KKSD generalinis direktorius A.Raslanas pažymėjo, jog šio žmogaus nuopelnai
Lietuvos rankiniui itin reikšmingi: jo vadovavimo federacijai metu rankinis buvo viena populiariausių sporto šakų Lietuvoje,
o Kauno vyrų rankinio komanda „Granitas“ ir Vilniaus moterų „Eglė“ iškovojo IHF taures.
Už nuopelnus Lietuvos rankiniui KKSD gen. direktorius apdovanojo R.Vaičiulį KKSD Sporto garbės komandoro
ženklu.
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Į PEKINĄ NEŠ OLIMPINĘ UGNĮ
Rugsėjo 11 d. LTOK būstinėje buvo surengta spaudos konferencija, per kurią žiniasklaidos atstovai sužinojo, kaip
Lietuvoje bus išrinkti Pekino žaidynių olimpinės ugnies estafetės dalyviai.
Spaudos konferencijoje dalyvavo LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas, „Samsung” atstovas Lietuvoje Marius Sinkevičius,
ryšių su visuomene kompanijos „Saldo partneriai“ atstovė Alina Kemežienė ir 2006 m. žiemos žaidynių olimpinio deglo
estafetės dalyvis Stanislovas Lakavičius.
Kompanija „Samsung” vėl rengė Pekino žaidynių olimpinės ugnies estafetę ir dalyvių atranką. Tai jau trečias kartas,
kai olimpinės ugnies estafetę organizuoja ilgametė TOK partnerė „Samsung“.
Šiais metais ugnies kelionė bus pati ilgiausia per visą žaidynių istoriją. Estafetės trasa drieksis 137 tūkst. km, kirs 23
valstybių, esančių penkiuose pasaulio žemynuose, sienas. Olimpinė ugnis bus įžiebta 2008 m. kovo 25 d. Graikijoje. Pekiną
ji pasieks rugpjūčio 8-ąją. Ugnį neš beveik 22 tūkst. šios ugnies nešimo estafetės dalyvių. Estafetėje dalyvaus ir po du
kiekvienos Baltijos šalies, taigi ir Lietuvos, atstovus. Vieną iš dviejų Lietuvos atstovų išrinks kompanija „Samsung“. Kitą
nešėją rinkti ir siūlyti buvo kviečiami visi sportui neabejingi žmonės.
Kviesdami siūlyti savo kandidatus „Samsung“ ir LTOK suteikė galimybę šioje garbingoje rungtyje dalyvauti paprastiems
žmonėms, kurie galbūt neužima labai didelių ir svarbių pareigų, nėra labai garsūs, bet savo gyvenimu rodo pavyzdį kitiems.
Rinkimų procedūra gana paprasta. Tereikėjo parašyti esė apie žmogų, vertą nešti olimpinę ugnį. Iš kelių šimtų buvo atrinkta
dešimt kandidatų, kurie specialiai komisijai pademonstravo savo žinias apie olimpines žaidynes.
Lietuvos atstovu olimpinėje estafetėje bus pedagogas Jonas Varkulevičius iš Radviliškio. Pasiūlęs šį kandidatą, Stasys
Lakavičius, beje, nešęs olimpinį deglą Turine, Pekino olimpines kovas galės žiūrėti per naująjį „Samsung LCD“ televizorių,
kurį jam dovanojo kompanija „Samsung“.

GIMNASTIKOS PERLIUKAI GALI SUŽIBĖTI IR LIETUVOJE
Rugsėjo 11 d. KKSD lankėsi Tarptautinės gimnastikos federacijos Moterų sportinės gimnastikos techninio komiteto prezidentė
penkiskart olimpinė čempionė Nelli Kim. Susitikime su KKSD generalinio direktoriaus pavaduotojais Evaldu Skyriumi ir Ritu
Vaiginu, Lietuvos gimnastikos federacijos vadovais buvo kalbėta apie gimnastiką ir jos plėtros perspektyvas Lietuvoje.
Tarptautinės federacijos atstovė pažymėjo, jog federacijos politika – kuo labiau plėsti gimnastikos geograﬁją pasaulyje.
Viešnios nuomone, galimybes rengti gimnastus Lietuva tikrai turi: yra trenerių, galinčių išugdyti gerus sportininkus, o
tai itin svarbu, be to, gerėja ir sąlygos sportininkams – neseniai Tarptautinė gimnastikos federacija padovanojo Lietuvai
specialią dangą.
Praeityje garsi sportininkė N. Kim pažymėjo, jog Lietuvoje yra ir gabių gimnastikai vaikų, o mūsų gimnastė Laura
Švilpaitė tikrai turi potencialo siekti pačių geriausių rezultatų. Be to, kita mūsų gimnastė Jelena Zanevskaja neseniai
pasibaigusiame pasaulio čempionate Štutgarte liko tik per žingsnį nuo kelialapio į Pekino olimpines žaidynes, tačiau, kaip
informavo N.Kim, ji turi dar paskutinį šansą dalyvauti žaidynėse – J.Zanevskaja yra viena iš nedaugelio, kurios kandidatūrą
Tarptautinė gimnastikos federacija svarstys suteikdama vadinamąsias „laukines kortas“ – asmeninius kvietimus dalyvauti
olimpinėse žaidynėse.

LTOK LANKĖSI NELI KIM
Rugsėjo 12 d. LTOK lankėsi daugkartinė olimpinė čempionė, Tarptautinės gimnastikos federacijos Moterų sportinės
gimnastikos techninio komiteto prezidentė Neli Kim.
Lietuvos gimnastikos federacijos kvietimu Lietuvoje viešėjusi N.Kim sostinėje apžiūrėjo sporto salę, kurioje treniruojasi
gimnastai, bendravo su mūsų treneriais, sporto vadovais, susitiko su Vilniaus meru Juozu Imbrasu.
Lankydamasi LTOK ir kalbėdama su jo prezidentu Artūru Poviliūnu, viešnia labai gyrė trylikametę Vilniaus gimnastę
Laurą Švilpaitę ir žadėjo ją pasikviesti treniruotis į savo sporto mokyklą JAV.

PASVEIKINOME SPORTO ŽURNALISTĄ
Rugsėjo 13 d. KKSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas su 70-uoju jubiliejumi pasveikino sporto
žurnalistą Giną Pinigį. „Jeigu po jūsų straipsniais ir nebūtų parašyta jūsų pavardė, manau, vis tiek niekas nesuabejotų, kieno
tai straipsniai yra“, – dėkodamas už atsidavimą sportui ir žurnalisto plunksnai kalbėjo R.Vaiginas. Už nuopelnus Lietuvos
sportui R.Vaiginas apdovanojo jubiliatą Kūno kultūros ir sporto departamento Sporto garbės kryžiumi.
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ISPANIJOJE – APIE BŪSIMĄ KREPŠINIO ČEMPIONATĄ LIETUVOJE
Rugsėjo 14 d. Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo vadovaujama Lietuvos delegacija susitiko su Europos vyrų krepšinio
čempionato Ispanijoje organizacinio komiteto vadovybe.
Kaip sakė susitikime dalyvavęs KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas, ispanai supažindino juos su įvairiais
čempionato organizavimo ypatumais: santykiai su regionine valdžia, televizija ir jos teisės bei kontrolė, rėmėjų norai ir
galimybės.
Čempionato organizatoriai pabrėžė, jog šio čempionato organizavimui daug dėmesio ir ﬁnansinės paramos skyrė Madridas,
kuris turi ambicijų surengti 2016 m. olimpines žaidynes, tačiau kiti miestai čempionatu ne itin domėjosi. Susitikime buvo
iškeltas klausimas dėl mokesčio, kurį valstybės, gavusios teisę rengti čempionatą, privalo sumokėti FIBA, t. y. 3 mln. eurų.
Valstybių-organizatorių nuomone, jos turėtų ne tik susimokėti, bet ir gauti, kad taip bent iš dalies padengtų čempionato
organizacines išlaidas. Ispanai, kuriems šis čempionatas kainavo apie 18–20 mln. eurų, įsitikino, jog tokie kaštai tikrai per
didelė našta, juolab čempionato organizavimo pagrindinė našta teko Ispanijos krepšinio federacijai.
Kaip informavo A.Raslanas, Lietuvos Premjeras išreiškė įsitikinimą, kad mūsų valstybei rengiantis 2011 m. Europos
krepšinio čempionatui pavyks pasiekti įvairių politinių partijų susitarimą ir užtikrinti reikalingą valstybės paramą.
Dieną anksčiau Lietuvos pasirengimą 2011 m. Europos krepšinio čempionatui Lietuvos delegacija aptarė ir su FIBA
Europe vadovybe – prezidentu Giorge Vassilakopoulos ir generaliniu sekretoriumi Nar Zanolinu. FIBA Europe vadovybė
buvo informuota, kaip vyksta Lietuvoje sporto bazių statyba. G. Vassilakopoulos išreiškė ausirūpinimą dėl arenos statybos
Kaune.

SVEIKINOME LIETUVOS VYRŲ KREPŠINIO RINKTINĘ
Rugsėjo 17-osios naktį Tarptautiniame Vilniaus oro uoste nusileido lėktuvas, iš Ispanijos parskraidinęs Lietuvos vyrų
krepšinio rinktinę, iškovojusią Europos čempionato bronzos medalius ir kelialapį į Pekino olimpines žaidynes. Oro uoste
krepšininkus pasitiko ir pasveikino Kūno kultūros ir sporto departamento, Vilniaus miesto vadovai. O netrukus juos sveikino
keliatūkstantinė minia, susirinkusi į sutiktuves, kurias surengė KKSD ir savivaldybė, prie Baltojo tilto.
Rugsėjo 18 d. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę priėmė ir pasveikino Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas
Adamkus. Už Lietuvos vardo garsinimą ir 2007 m. Europos vyrų krepšinio čempionate parodytą ypatingą valią bei
ryžtą šalies vadovas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę, laimėjusią Europos pirmenybių bronzos medalius, apdovanojo
Valstybės ordinais ir medaliais. Prezidentas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju
kryžiumi apdovanojo žaidėjus Šarūną Jasikevičių, Darių Songailą ir Ramūną Šiškauską. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“
Komandoro didįjį kryžių šalies vadovas įteikė vyriausiajam treneriui Ramūnui Butautui ir treneriui Rimui Kurtinaičiui.
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi apdovanoti žaidėjai Giedrius Gustas, Paulius Jankūnas, Simas
Jasaitis, Robertas Javtokas, Rimantas Kaukėnas, Linas Kleiza, Jonas Mačiulis, treneriai Robertas Kuncaitis ir Virginijus
Mikalauskas. Šalies vadovas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino medaliu apdovanojo rinktinės vadovą
Šarūną Kliokį ir administratorių Darių Sarkaną. Ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai“ medalį valstybės vadovas įteikė
treneriams Donaldui Kairiui, Mantui Šerniui, masažuotojams Aleksandrui Bogdanovui, Aleksėjui Peletskij bei gydytojams
Rimtautui Gudui ir Vyteniui Trumpickui.
Lietuvos vyrų rinktinės žaidėjai Darjušas Lavrinovičius ir Kšyštofas Lavrinovičius bei Lietuvos krepšinio federacijos
prezidentas Vladas Garastas pagerbti valstybės Prezidento padėkomis ir atminimo medaliais.
Iš Prezidentūros krepšininkai išvyko į Lietuvos Respublikos Seimą, kur juos pasveikino Seimo Pirmininkas Viktoras
Muntianas, padėkojęs už atkaklumą ir ryžtą ir palinkėjęs sėkmingų kovų ateityje. Parlamento vadovas Lietuvos rinktinės
krepšininkams įteikė padėkos raštus bei medalius su Seimo simbolika.
Po to Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę priėmė Lietuvos Respublikos Vyriausybės vadovas Gediminas Kirkilas. Ministras
Pirmininkas Europos vyrų krepšinio čempionato bronzos medalių laimėtojos Lietuvos rinktinės kapitonui Ramūnui Šiškauskui
įteikė simbolinį 1 mln. Lt čekį. Be to, krepšininkams ir treneriams G.Kirkilas įteikė gintarinius kamuolius.

KVIETIMAS Į PEKINĄ PATVIRTINTAS PARAŠU
Rugsėjo 20 dieną įvyko LTOK Vykdomojo komiteto posėdis.
Visų pirma LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas informavo posėdžio dalyvius, kad gautas oﬁcialus Tarptautinio
olimpinio komiteto pakvietimas dalyvauti Pekino olimpinėse žaidynėse. Visiems LTOK Vykdomojo komiteto nariams
pritarus A.Poviliūnas pasirašė kvietimą ir savo parašu patvirtino, kad Lietuvos sportininkai dalyvaus XXIX olimpiados
žaidynėse Pekine 2008-aisiais.
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Lietuvos sportininkų pasirodymą IX Europos jaunimo olimpiniame festivalyje Belgrade aptarė ir įvertino LTOK olimpinių
programų direktorius, misijos vadovas Kazys Steponavičius, Lietuvos olimpinio sporto centro direktorius Linas Tubelis.
Abu jie atkreipė dėmesį į tai, kad dabar jau pats laikas pradėti rengtis 2009-ųjų Europos jaunimo olimpiniam festivaliui
Tamperėje. „Pradėti reikia nuo išsamaus jaunųjų sportininkų medicininio patikrinimo...“ – sakė kalbėtojai.
Apie darbinius susitikimus Madride su Europos krepšinio federacijos vadovais Europos vyrų krepšinio čempionato
metu papasakojo KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas ir A.Poviliūnas. Buvo aptarti pasirengimo 2011-ųjų
metų Europos čempionatui Lietuvoje klausimai. Savo patyrimu su mūsiškiais pasidalijo Ispanijoje surengto čempionato
organizacinio komiteto vadovai. Buvo pažymėta, kad krepšinio šalimi save vadinanti Lietuva per mažai gali daryti įtaką
Europos krepšinio federacijos vadovams, nes nebeturi savo atstovų Vykdomajame komitete, komisijose. Atkreiptas dėmesys,
kad FIBA sąlygos čempionatų rengėjams nenaudingos. Štai ispanai vien čempionato organizavimui (be sporto objektų
statybų) išleido beveik 20 milijonų eurų...
Apie dalyvavimą Pekino olimpinių žaidynių misijos vadovų pasitarime Kinijoje rugpjūčio 6–10 d. informavo
K.Steponavičius ir LTOK spaudos atstovas Bronius Čekanauskas. Jie papasakojo apie aklimatizacijos galimybes, apie
sporto arenų statybą, apie olimpinį kaimelį ir būsimas gyvenimo sąlygas jame, apie transporto problemas, apie bilietų į
olimpines varžybas paskirstymą ir t. t.
LTOK VK narys, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos generalinis sekretorius Eugenijus Burokas aptarė mūsų šalies
lengvaatlečių pasirodymą pasaulio čempionate Osakoje. Ten, kaip žinia, lietuviai liko be medalių... E.Buroko nuomone,
pagrindinė sportininkų nesėkmių priežastis – traumos. Net penki iš šešių mūsiškių Japonijoje rungtyniavo traumuoti.
Apie Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatų pasirodymus pasaulio dziudo, irklavimo, gimnastikos, stendinio šaudymo,
šiuolaikinės penkiakovės bei baidarių ir kanojų irklavimo čempionatuose informavo L.Tubelis.
Apie LTOK stipendijų skyrimą Lietuvos kūno kultūros akademijos ir Vilniaus pedagoginio universiteto studentams
informavo LTOK generalinis sekretorius Vytautas Zubernis.

POSĖDŽIAVO LTOK SPORTININKŲ KOMISIJA
Spalio 3 dieną Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete posėdžiavo LTOK sportininkų komisija. Posėdyje dalyvavo
komisijos pirmininkė Daina Gudzinevičiūtė, nariai Edvinas Krungolcas, Egidijus Balčiūnas, Alvydas Duonėla, Andrejus
Zadneprovskis ir komisijos sekretorė Vida Vencienė.
LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas pasidžiaugė komisijos veikla ir tuo, kad joje – sportininkai, jau iškovoję teisę
rungtyniauti Pekino olimpinėse žaidynėse. LTOK prezidentas visų pirma visiems sportininkams palinkėjo išsigydyti
traumas...
Antidopingo agentūros direktorė Ieva Lukošiūtė-Stanikūnienė informavo apie vaistų ir maisto papildų vartojimo
tvarką.
Sportininkai aptarė būsimą olimpinę aprangą, svarstė geriausiųjų metų atletų rinkimo tvarką, diskutavo kitais aktualiais
klausimais.
Posėdyje taip pat dalyvavo LTOK generalinis sekretorius Vytautas Zubernis, LTOK olimpinių programų direktorius
Kazys Steponavičius.

ĮVERTINTI AUTOMOBILIŲ SPORTO ATSTOVŲ LAIMĖJIMAI
Spalio 4 d. Kūno kultūros ir sporto departamente buvo pagerbti automobilių sporto atstovai. „Stebina fanatizmas, su
kuriuo kasmet šie žmonės siekia rezultatų. Jūs esate nutrūktgalviai gerąja šio žodžio prasme“, – kreipdamasis į Europos
kroso čempioną Nerijų Naujokaitį, bronzos medalininką Martyną Padgurskį ir kitus lenktynininkus, jų trenerius, komandos
narius sakė KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas. Jis pažymėjo, jog automobilių sportas – brangus sportas ir
šie rezultatai pasiekti daugiausia dėl pačių sportininkų ir jų komandos narių entuziazmo bei investicijų, tačiau, pabrėžė
šalies sporto vadovas, valstybė ras būdų, kaip padėti lenktynininkams, kaip ir visiems kitiems talentingiausiems šalies
sportininkams, rengiantis svarbiausiems startams.
KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas medaliu „Už sporto pergales“ apdovanojo N. Naujokaitį, tapusį
2007 m. Europos automobilių kroso čempionu, ir jo trenerį Romualdą Barkauską, bronzos medalį 2007 m. Europos
automobilių ralio kroso čempionato II divizione iškovojusį M. Padgurskį, pelniusį dar ir „Metų atradimo“ titulą, ir jo
trenerį Dainių Padgurskį.
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PAGERBTI OLIMPINIO FESTIVALIO LAUREATAI
Spalio 4 d. „Karolinos“ viešbučio konferencijų salėje dar kartą buvo prisimintas IX Europos jaunimo olimpinis festivalis,
liepos mėnesį vykęs Belgrade, ir pagerbti geriausiai jame pasirodę Lietuvos sportininkai, jų treneriai, sporto mokyklų
vadovai.
Šiame renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus patarėjas Arūnas Kučikas, Švietimo ir
mokslo ministerijos sekretorius Alvydas Puodžiukas, Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas
Raslanas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas, LTOK generalinis sekretorius Vytautas
Zubernis, kiti šalies bei miestų sporto vadovai, treneriai, žurnalistai ir, žinoma, jaunieji sportininkai.
Buvo parodytas ﬁlmas apie olimpinį festivalį. Filmą sukūrė Lietuvos televizijos žurnalistai Laima Janušonytė ir Stasys
Petkus.
LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas pasveikino renginio dalyvius, mokytojus, jų profesinės šventės išvakarėse ir
prisiminė ypač karštą vasarą Serbijos sostinėje bei ten vykusias atkaklias jaunųjų sportininkų kovas. A.Poviliūnas drauge
su KKSD generaliniu direktoriumi Algirdu Raslanu Garbės diplomais, Padėkos raštais ir piniginiais prizais apdovanojo
festivalyje medalius laimėjusius bei geriausiai pasirodžiusius sportininkus, jų trenerius. Specialūs prizai įteikti Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir Vilniaus sporto skyrių vadovams – šių miestų atstovai laimėjo medalius.
Po apdovanojimų sveikinimo žodį tarė A.Raslanas. Įvertinęs Belgrado rezultatus jis sakė, kad kitam, 2009-aisiais
Suomijoje vyksiančiam festivaliui, kryptingai rengtis reikia pradėti jau šiandien. Sėkmės moksle ir sporte jauniesiems
sportininkams linkėjo A.Puodžiukas, olimpinė čempionė, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Vykdomojo komiteto narė
Daina Gudzinevičiūtė.

VOKIEČIŲ PASTABOS VERTINGOS
Spalio 10 d. Kūno kultūros ir sporto departamente įvyko Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės
gatvėje, projektavimo ir statybos darbų koordinavimo komisijos, kurios pirmininkas KKSD generalinis direktorius Algirdas
Raslanas, posėdis. Posėdyje taip pat dalyvavo stadiono projekto autorius architektas Algimantas Nasvytis, projektavimo
darbus vykdančios UAB „Viltekta” direktorius Vladimiras Segalis, Vilniaus vicemeras Evaldas Lementauskas.
Buvo aptartos vokiečių ekspertų pateiktos išvados dėl techninio stadiono projekto. Posėdžio dalyvių nuomone, vokiečių
ekspertus reikėtų kviesti dalyvauti ir tolesniuose darbuose tikslinant techninį stadiono projektą. V. Segalis ir A.Nasvytis
patikino, kad vokiečių ekspertų pastabos yra vertingos, tačiau jos nėra esminės, todėl techninį projektą, atsižvelgiant į jas,
galima nesunkiai pataisyti. Tačiau prieš tai darbo grupė, įvertinusi Lietuvos olimpinio sporto centro, kitų sporto organizacijų,
Vilniaus miesto poreikius, turės apsispręsti, kiek ir kokių patalpų norima skirti sporto tikslams, kiek patalpų bus skiriama
komercinėms reikmėms, ir suformuluoti atitinkamą naują užduotį projektuotojams. Planuojama, kad techninis projektas
bus parengtas iki gruodžio mėnesio.
Kitas svarbus klausimas – infrastruktūra aplink stadioną, infrastruktūros ﬁnansavimo galimybės. Šiuos klausimus
artimiausiu metu Kūno kultūros ir sporto departamento gen. direktorius A.Raslanas ketina aptarti susitikime su suisiekimo
ministru Algirdu Butkevičiumi. Vilniaus savivaldybė savo ruožtu įpareigota išsiaiškinti, kaip vyksta šio techninio projekto
rengimo darbai, kuriuos vykdo SĮ „Vilniaus planas“.

VILNIUJE POSĖDŽIAVO DARBO GRUPĖ „SPORTAS IR EKONOMIKA“
Spalio 11–12 d. Vilniuje vyko Europos Sąjungos darbo grupės „Sportas ir ekonomika“ posėdis. Darbo grupės narius,
11 Europos Sąjungos valstybių atstovus, pasveikino Kūno kultūros ir sporto deprtamento generalinis direktorius Algirdas
Raslanas. „Lietuva skaičiuoja septynioliktus nepriklausomybės metus. Tarptautinius santykius mes pradėjome kurti nuo nulio,
o šiandien mes rengiame tarptautinius seminarus, dalyvaujame projektuose“, – sėkmingą Lietuvos sporto bendruomenės
įsitraukimą į tarptautinę veiklą pažymėjo Lietuvos sporto vadovas ir palinkėjo darbo grupės nariams produktyvaus darbo
Vilniuje.
Darbo grupės pirmininkas Europos Komisijos Sporto grupės pirmininkas Michalas Krejza pažymėjo, jog 2009 m. sporto
Europos Sąjungoje laukia dideli pokyčiai: sporto aktualijos, kurios kol kas gvildenamos tik neformaliuose Europos Sąjungos
ministrų susitikimuose, bus perkeltos į aukštesnį lygį – formalius susitikimus ir konferencijas. Tai reiškia, kad į sportą, kaip
į ir kitas svarbias socialines sritis, atkreipiamas dėmesys, kuriamos programos, o tai leidžia tikėtis ir ES ﬁnansavimo šiai
veiklos sričiai. „Tad jau šiandien turime dirbti turėdami galvoje šias perspektyvas“, – pažymėjo darbo grupės vadovas.
Darbo grupės „Sportas ir ekonomika“ tikslas – standartizuoti ir suderinti sporto apibrėžimą ekonomikos aspektu,
suvienodinti metodiką ir statistikos tvarkymą siekiant iliustruoti sporto poveikį ES vidaus rinkai.
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300 DIENŲ IKI PEKINO
Spalio 13 d. iki Pekino olimpinių žaidynių pradžios lieka 300 dienų. Tai gera ir tinkama proga pasižiūrėti, kiek olimpinių
kelialapių jau turime, pasvarstyti, kiek jų dar galima iškovoti... Tačiau spalio 13-oji yra šeštadienis. Todėl... Spalio 12 d.
Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas grupei Lietuvos sportininkų – penkiakovininkei
Laurai Asadauskaitei, šaulei Dainai Gudzinevičiūtei, baidarės irkluotojams Alvydui Duonėlai ir Egidijui Balčiūnui,
lengvaatletei Austrai Skujytei ir treneriams Aleksui Stanislovaičiui, Vytautui Blonskiui, Bronislovui Vyšniauskui, Romualdui
Petrukanecui, Jevgenijui Kliosovui – įteikė Lietuvos olimpinės rinktinės narių ženklus.
LTOK prezidentas A.Poviliūnas ir Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Vladas Garastas savo parašais Tarptautinei
krepšinio federacijai oﬁcialiai patvirtino dokumentą, kad Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tikrai dalyvaus Pekino
olimpiniame turnyre. Tada olimpinės rinktinės nario ženklas buvo įteiktas vienam krepšinio rinktinės atstovui – treneriui
Rimui Kurtinaičiui.
Sveikinimo žodį tarė Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas.
LTOK rėmėjai „Audimo“ atstovai pademonstravo Pekino žaidynėms kuriamos olimpinės sportinės aprangos pavyzdžius.
Vienas iš AB „Audimas“ vadovų Rimvydas Povilaitis papasakojo aprangos kūrimo idėjas ir principus.
Renginyje dalyvavo Kinijos Liaudies Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė Lietuvoje ponia Yang Xiuping,
kiti ambasados ir kinų bendruomenės mūsų šalyje vadovai. Ambasadorė supažindino su Pekino naujienomis, pagyrė naują
lietuvišką aprangą bei pakvietė į „Olifėjos“ kavinę, kurioje veikia Pekino nuotraukų paroda, paskanauti kinų patiekalų.
Visiems renginio dalyviams įteikti suvenyriniai LTOK ženkliukai, skirti Pekino olimpinėms žaidynėms. Specialius
olimpinius ženkliukus visiems įteikė ir Kinijos ambasados atstovai.

LIETUVA DOMISI GANOS SPORTININKAI
Spalio 15 d. Kūno kultūros ir sporto departamente lankėsi Lietuvos garbės konsulas Ganoje Shewak Ram Mirpuri. „Gana
nepažįsta Lietuvos, Lietuva – Ganos. Sportas galėtų padėti šioms šalims pradėti bendrauti ir pažinti vienai kitą“, – sakė
svečias Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus pavaduotojui Ritui Vaiginui. Ganoje populiariausia
sporto šaka – futbolas, taip pat pajėgūs šalies boksininkai. Būtent galimybes susitikti ir varžytis šių sporto šakų atstovams
aptarė R. Vaiginas ir Sh. R. Mirpuri. Be to, anot svečio, nors Ganos krepšininkai ir negali pasigirti aukšto lygio žaidimu ir
laimėjimais, jie būtų suinteresuoti užmegzti draugiškus ryšius su Lietuva, garsėjančia savo krepšinio mokykla.

GARBINGAS SPORTO PUOSELĖTOJO JUBILIEJUS
Spalio 16 d. Lietuvos sporto vadovai su garbingu 80-ies metų jubiliejumi sveikino Lietuvos elektrinės generalinį direktorių
Praną Noreiką. Jis yra pirmasis ir vienintelis (jau 45 metus!) direktorius, vadovavęs ne tik elektrinės, bet ir Elektrėnų miesto
statybai. Statydamas „sandėlį“ P.Noreika sugebėjo pastatyti Elektrėnų ledo rūmus...
Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas jubiliatą apdovanojo KKSD I laipsnio ordinu
su grandine. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas ir generalinis sekretorius Vytautas Zubernis
sukaktuvininkui įteikė LTOK Olimpinę žvaigždę, Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ prezidentas Vytas Nėnius – draugijos
Garbės ženklą, o Lietuvos sporto federacijų sąjungos generalinis sekretorius Valentinas Paketūras – LSFS garbės prizą.
Su šalies sporto vadovais garbusis sukaktuvininkas prisiminė ne tik pirmąsias statybų dienas, bet ir garsiojo „sandėlio“
statybą, už kurią anais laikais vos neatsisveikino su savo kėde... P. Noreika kvietė vilniečius ir kauniečius dažniau lankytis
geriausiame šalyje Elektrėnų plaukimo baseine.
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