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kūnO kULtūrOs ir spOrtO įstatymų raida
nUO 1932 mEtų

...lai ko ra tą pa su kus at gal…

or ga ni zuo ta kū no kul tū ros ir spor to sis te ma Lie tu vo je pra dė jo for muo tis tik pa skel bus Lie tu vos ne pri klau so my bę 1918 m. 
va sa rio 16 d. Į tė vy nę vie nas po ki to ėmė grįž ti už sie ny je spor to or ga ni za vi mo pa tir ties įgi ję Ste pas Gar ba čiaus kas, Ele na 
Ku bi liū nai tė (vė liau – Gar ba čiaus kie nė), Ka ro lis ir vik to ras Di nei kos, Jo nas ir Kęs tu tis Bu lo tos, Ste po nas Da rius ir kt., 
ku rie ėmė si ini cia ty vos ir bū rė jau ni mą į vi suo me ni nes spor to or ga ni za ci jas bei klu bus, ren gė jiems įvai rias spor to var žy-
bas, šven tes. 1919 m. bu vo įsteig ta pir mo ji vi suo me ni nė Lie tu vos spor to or ga ni za ci ja – Lie tu vos spor to są jun ga, ku ri, tie sa, 
gy va vo ne il gai ir jau po me tų, 1920-ai siais, ją pa kei tė Lie tu vos fi zi nio la vi ni mo si są jun ga. Spor to or ga ni za ci jų skai čius 
pa ma žu au go – įkur ta Lie tu vos gim nas ti kos ir spor to fe de ra ci ja, Mo te rų spor to ra te lis, Lie tu vos dvi ra ti nin kų są jun ga ir kt. 

nors trū ko spor to ba zių, lė šų spor ti niam dar bui, spor to są jū dis plė tė si: gau sė jo spor to or ga ni za ci jų, stip rė jo jų veik-
la, ša lies spor ti nin kai da ly va vo var žy bo se, ren gia mo se ne tik Lie tu vo je, bet ir už sie ny je. at si ra do po rei kis su re gu liuo ti 
spor to sis te mą tei siš kai. 1932 m. bu vo pri im tas pir ma sis Kū no kul tū ros įsta ty mas.  Šis įsta ty mas, pa si ra šy tas Lie tu
vos Res pub li kos Pre zi den to An ta no Sme to nos ir Mi nis te rio Pir mi nin ko Juo zo Tū be lio, įsi ga lio jo 1932 me tų lie pos 
15 die ną  pa skel bus jį „Vy riau sy bės ži nio se“.

Kū no kul tū ros įsta ty mas bu vo ba zi nis ak tas, ku rio pa grin du vė liau bu vo pri im ti ki ti spor tą re gu liuo jan tys do ku men-
tai. Pir ma ja me Kū no kul tū ros įsta ty me bu vo nu sta ty ta vals ty bi nė spor to or ga ni za vi mo sis te ma – įkur ti Kū no kul tū ros 
rū mai, bu vę švie ti mo mi nist ro ži nio je. 

Per ke le tą ki tų me tų spor to tei si nė re gu lia vi mo sis te ma bu vo to liau in ten sy viai ku ria ma: 1935 m. sau sio 16 d. 
pri im ta Kū no kul tū ros or ga ni za ci jos san tvar kos in struk ci ja, 1937 m. gruo džio 22 d. pri im tos Kū no kul tū ros or ga ni-
za ci joms tvar ky ti ir re gist ruo ti tai syk lės, 1936 m. ko vo 20 d. pa tvir tin tas vals ty bi nio kū no kul tū ros žen klo sta tu tas, 
1937 m. gruo džio 28 d. – tau ti nės olim pia dos sta tu tas.      

De ja, 1940 me tais šis ak ty vus dar bas bu vo nu trauk tas net pen kias de šim čiai me tų. Lie tu va pa te ko So vie tų Są jun gos 
„glo bon“, ir mū sų ša ly je bu vo tai ko mi sve ti mos vals ty bės įsta ty mai. Spor to re gu lia vi mo įsta ty mas bu vo pa keis tas 
Ko mu nis tų par ti jos Cen tro ko mi te to ir Mi nist rų ta ry bos nu ta ri mais dėl to li mes nio kū no kul tū ros ma siš ku mo plė to tės; 
vals ty bi nėms spor to ir pra mo gų įmo nėms bu vo pri tai ky ti so cia lis ti nės vals ty bi nės ga my bi nės įmo nės nuo sta tai ir t.t. 
So vie tų Są jun gos nu ta ri mais bu vo ne kar tą re or ga ni zuo ja ma Lie tu vos spor to val dy mo sis te ma.

il gai lauk tas įsta ty mas

1990 m. ko vo 11 d. ak tu „Dėl Lie tu vos ne pri klau so mos vals ty bės at sta ty mo“ mū sų vals ty bei grą žin tas vals ty bin gu-
mas. 1991 m. va sa rio 9 d. re fe ren du mo re zul ta tai dar kar tą iš reiš kė Lie tu vos žmo nių va lią gy ven ti ne pa gal sve ti mos 
vals ty bės smur tu pri mes tą ju ris dik ci ją, o lais viems ir ne pri klau so miems va do vau tis de mo kra tijos prin ci pais.

nuo 1990 me tų vi du rio pra si dė jo nau jų įsta ty mi nių ak tų kū ri mo pe ri odas. Pir ma sis žings nis at ku riant ne pri klau so-
mos Lie tu vos spor to val dy mo sis te mą bu vo 1990 m. bir že lio 8 d. pri im tas Lie tu vos Res pub li kos vy riau sy bės nu ta ri mas 
„Dėl kū no kul tū ros ir spor to de par ta men to prie Lie tu vos Res pub li kos vy riau sy bės pa grin di nių funk ci jų ir or ga ni za ci nių 
klau si mų“. 1992 m. lap kri čio 17 d. bu vo pri im tas Lie tu vos Res pub li kos vy riau sy bės nu ta ri mas „Dėl Lie tu vos spor to 
fe de ra ci jų (są jun gų, aso cia ci jų, drau gi jų) re gist ra vi mo tvar kos“. 

Pa si kei tu si is to ri nė si tu a ci ja, de mo kra tinių pa sau lio ša lių pa tir tis pa ska ti no kur ti tei si nius na cio na li nės spor to sis te-
mos pa grin dus. 1993 m. lap kri čio 3 d. įvy ko Lie tu vos spor to kon gre sas, ku ris ap svars tė ir pri ta rė Kū no kul tū ros ir spor to 
įsta ty mo pa grin di niams prin ci pams.

Kū no kul tū ros ir spor to de par ta men to ini cia ty va bu vo pa reng tas ir 1995 m. gruo džio 20 d. pri im tas Lie tu vos Res pub-
li kos kū no kul tū ros ir spor to įsta ty mas, ku ris ta po spor to tei si nio reg la men ta vi mo šalyje pa grin du.

Po dešimties metų Kūno kultūros įstatymo įgyvendinimo praktikos išryškėjo būtinybė jį patasisyti ir papildyti. 2008 m. 
balandžio 17 d. priimta nauja Kūno kultūros ir sporto įstatymo redakcija. 

įSTaTYmaI
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LiEtUVOs rEspUBLikOs
kūnO kULtūrOs ir spOrtO įstatymO pakEitimO

įstatymas

2008 m. balandžio 17 d. nr. X-1501 
vilnius

(Žin., 1996, nr. 9-215; 1997, nr. 65-1549; 1999, nr. 112-3256; 2005, nr. 76-2745)

1 straipsnis. Lietuvos respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo nauja redakcija
Pakeisti Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymą ir jį išdėstyti taip:

LiEtUVOs rEspUBLikOs
kūnO kULtūrOs ir spOrtO 

į s t a t y m a s

i skyriUs
 BEndrOsiOs nUOstatOs

1 straipsnis. įstatymo paskirtis
Šis įstatymas nustato kūno kultūros ir sporto principus, reglamentuoja valstybės ir savivaldybių institucijų kom-

petenciją kūno kultūros ir sporto srityje, reglamentuoja kūno kultūros ir sporto organizavimą bei pratybas švietimo ir 
mokslo įstaigose, nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų kompetenciją plėtojant kūno kultūrą ir sportą, 
rengiant sportininkus, plėtojant varžybų sistemą, reglamentuoja kūno kultūros ir sporto specialistų veiklą, profesionalaus 
sporto plėtros pagrindus, sporto varžybų ir renginių organizavimo principus, nustato sporto statinių reikalavimus.

2 straipsnis. pagrindinės šio įstatymo sąvokos 
1. didelis sportinis meistriškumas – sportininko ugdymo sudarant specialias sąlygas rezultatas – gebėjimas pa-

kelti tokius pratybų ir varžybų krūvius, kurie leistų įgyti fizinį, techninį, taktinį ir psichologinį parengtumą, reikalingą 
siekiant pačių geriausių sporto rezultatų.

2. dopingas – sportininko organizmo fizinę ir psichinę veiklą skatinantys arba slopinantys, pavojų jo sveikatai 
keliantys preparatai ir metodai, vartojami pajėgumui laikinai padidinti ir sudarantys sąlygas nesąžiningai varžytis. 
Dopingo ir jo metodų sąrašą nustato tarptautinės antidopingo organizacijos.

3. kūno kultūra – svarbi asmens ir visuomenės bendrosios kultūros dalis – žmogaus fizinė ir dvasinė raida (pra-
tybos) ir jos rezultatas (fizinė ir psichinė darna, grožis, fizinis pajėgumas ir aktyvumas, sveikata).

4. kūno kultūros arba sporto specialistas – sporto krypties aukštąjį išsilavinimą arba kūno kultūros ir sporto 
veiklos leidimą turintis asmuo.

5. kūno kultūros ir sporto klubas – teisės aktų nustatyta tvarka įsteigta juridinio asmens teises turinti organizacija 
ir Lietuvos Respublikoje įsteigti Europos Sąjungos valstybėje narėje ir kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje 
įsisteigusios įmonės filialai arba švietimo ir mokslo įstaigos padalinys, vienijantis kurios nors vienos arba kelių šakų 
sportininkus, sportuotojus, rėmėjus, plėtojantis sporto šaką ar kelias sporto šakas, ugdantis sportininkus ar komandas, 
siekiantis gerų sporto rezultatų, plėtojantis sveikos gyvensenos idėjas, turintis atributiką, tradicijas; gali turėti savo 
sporto bazę.

6. kūno kultūros ir sporto organizacija – teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas juridinis asmuo ir Lietuvos Res-
publikoje įsteigti Europos Sąjungos valstybėje narėje ir kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigusios 
įmonės filialai arba švietimo ir mokslo įstaigos padalinys, vienijantis kurios nors vienos arba kelių šakų sportininkus, 
sportuotojus, sportininkus, sportininkus profesionalus ir jiems padedančius specialistus, taip pat rėmėjų bendrija, 
plėtojanti kūno kultūrą, sportą (sporto šaką), rengianti varžybas, sporto seminarus, konferencijas ir kitus renginius.

7. kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas – dokumentas, kuriuo asmenims, neturintiems sporto krypties aukš-
tojo išsilavinimo, suteikiama teisė ribotą laiką dirbti sporto teorinį ir praktinį darbą.

8. kūno kultūros pamoka – pamoka, per kurią mokoma sveikos elgsenos, ugdomas mokinių fizinis aktyvumas 
skatinti jų motyvaciją, sudarant fizinius įgūdžius, įpročius, ypatybes, lavinant kompleksinius gebėjimus, siekiant 
fizinės ir dvasinės darnos.

9. kūno kultūros pratybos – fizinio, intelektinio ir moralinio ugdymo pratybos, per kurias teorinės žinios pritai-
komos praktinėje veikloje, mankštinantis, lavinant kūną ir stiprinant dvasią.

įSTaTYmaI
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10. Lietuvos parolimpinis komitetas – teisės aktų nustatyta tvarka įsteigta asociacija, kurios tikslas – koordinuoti 
parolimpinį judėjimą Lietuvoje.

11. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas – teisės aktų nustatyta tvarka įsteigta asociacija, kurios tikslas – vado-
vaujantis olimpine chartija, plėtoti ir ginti olimpinį judėjimą Lietuvos Respublikoje. 

12. neįgaliųjų sportas – organizuota laikinos arba visiškos kūno ir (ar) proto negalios žmonių sportinė veikla, 
kurios tikslas – stiprinti sveikatą, siekti geriausių sporto rezultatų.

13. Olimpinė pamaina – tikslingai sudaroma sportininkų grupė, galinti ar galėsianti pakeisti šalies olimpinių 
rinktinių didelio meistriškumo sportininkus. 

14. rinktinė – geriausių vienos ar kelių šakų sportininkų grupė, sporto varžybose atstovaujanti sporto organizacijai, 
miestui, savivaldybei, apskričiai, šaliai.

15. sportas – visos fizinės veiklos formos, kuriomis organizuotai ar individualiai siekiama tobulinti fizinę ištvermę 
ir psichinę sveikatą (gerovę), formuoti socialinius santykius ar siekti rezultatų įvairaus lygio varžybose.

16. sportas visiems – sportinė veikla, palaikanti būtiną sportuotojų fizinį aktyvumą, sudaranti sąlygas varžytis, 
pagal išgales siekti sporto rezultatų.

17. sportinės veiklos sutartis – sportininko profesionalo, sportininko ar trenerio ir sporto organizacijos susita-
rimas, kuriuo sportininkas profesionalas, sportininkas ar treneris įsipareigoja rengtis sporto varžyboms arba rengti 
sportininkus, dalyvauti varžybose laikantis nustatytos sporto organizacijos vidaus tvarkos, o sporto organizacija įsi-
pareigoja mokėti atlygį už sportinę ar treniravimo veiklą ir užtikrina pasirengimo ir dalyvavimo varžyboms sąlygas 
ir jose dalyvauti, taip pat įsipareigoja vykdyti kitas sutartyje numatytas sąlygas.

18. sportininkas – žmogus, sistemingai besitreniruojantis, dalyvaujantis sporto varžybose, siekiantis kuo geresnių 
sporto rezultatų, nuosekliai didinantis savo sportinį meistriškumą. 

19. sportininkas profesionalas – sportininkas, už rengimąsi varžyboms ir dalyvavimą jose gaunantis atlygį iš 
sporto organizacijos, su kuria jis yra sudaręs sportinės veiklos sutartį.

20. sportininkų ugdymo centras – sporto mokymo įstaiga, sporto centras, specializuota vienos ar kelių sporto 
šakų įstaiga, kuri gali vykdyti neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą, rengia tam tikros kvalifikacijos sportininkus 
ir sportuotojus, taip pat atlieka kitas steigėjų jiems priskirtas funkcijas. 

21. sporto bazė – statinys, skirtas vienos ar įvairių sporto šakų pratyboms ir varžyboms rengti, sportininkų rea-
bilitacijai, sporto specialistų kvalifikacijai kelti.

22. sporto pratybos – savarankiška sportininko arba bendra sportininkų ir trenerio veikla, planingas treniravimasis.
23. sporto renginys – kūno kultūros, sporto propagavimo, žmonių ugdymo, jų gebėjimų rodymo priemonė: sporto 

rungtynės, varžybos, žaidynės, šventė, konferencija, konkursas, vakaras, paroda, susitikimas.
24. sporto rezultatas – kiekybinis sportinės veiklos rodiklis, reiškiamas pagal sporto šakų specifiką laiko, erdvės 

ar masės matavimo vienetais, balais, arba kokybinis rodiklis, reiškiamas pergale rungtynėse ar varžybose.
25. sporto stovykla – tikslingas trumpalaikis sportininkų arba komandos rengimas(is) varžyboms sporto bazėje. 
26. sporto (šakos) federacija – nevyriausybinė sporto organizacija, kuri rūpinasi sporto šakos plėtra tam tikroje 

teritorijoje (mieste, šalyje, žemyne, pasaulyje) arba veikla, susijusia su sportu (sporto medicina, sporto žurnalistika 
ir kita).

27. sporto varžybos – dviejų ar daugiau sportininkų, komandų, sporto klubų varžymasis pagal iš anksto paskelb-
tus nuostatus, laikantis tarptautinės sporto šakos federacijos nustatytų taisyklių, turint tikslą nustatyti nugalėtojus, 
prizininkus.

28. sportuotojas – žmogus, kuris reguliariai mankštinasi, lanko pamėgtos sporto šakos pratybas, dalyvauja var-
žybose, fiziniais pratimais stiprina ir palaiko savo sveikatą, fizines ir dvasines galias. 

29. strateginės sporto šakos – Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės 
(toliau – Kūno kultūros ir sporto departamentas) į prioritetinių valstybės sporto šakų sąrašą įtrauktos sporto šakos.

30. tarptautinis kompleksinis renginys – sporto renginys, kuriame dalyvauja įvairių šalių ir įvairių sporto šakų 
atstovai (universiada, žaidynės, festivalis). 

31. teisėjo veiklos sutartis – teisėjo ir sporto organizacijos susitarimas, kuriuo teisėjas įsipareigoja, laikydamasis 
atitinkamos sporto šakos taisyklių ir (ar) varžybų nuostatų, objektyviai prižiūrėti varžybų eigą ir rezultatus, o sporto 
organizaciją – sudaryti sąlygas teisėjui objektyviai atlikti savo pareigas ir atlyginti už suteiktas paslaugas.

32. treneris – asmuo, sporto (šakos) federacijos (nacionalinės arba tarptautinės) nustatyta tvarka įgijęs kvalifi-
kaciją ar kvalifikacinę kategoriją, kurios nors sporto šakos specialistas, turintis teisę rengti ir rengiantis sportininkus 
arba komandą varžyboms.

33. Universiada – pasaulinės studentų vasaros arba žiemos sporto šakų kompleksinės žaidynės.
34. Varžybų nuostatai – varžybų organizatoriaus parengtas ir patvirtintas dokumentas, kuriame nurodomas var-

žybų tikslas ir uždaviniai, vykdymo vieta, laikas, programa, sistema, reikalavimai varžybų dalyviams ir komandoms, 
nugalėtojų nustatymo būdai ir kita.

35. Žiūrovas – asmuo, stebintis sporto renginį. Žiūrovai turi laikytis nustatytų saugumo reikalavimų.

įSTaTYmaI
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3 straipsnis. kūno kultūros ir sporto principai
Kūno kultūros ir sporto veikla grindžiama šiais principais:
1) lygiateisiškumo – siekti sudaryti sąlygas sportuoti visiems norintiems, nepaisant jų lyties, amžiaus, negalios, 

religijos ar tikėjimo, seksualinės orientacijos ir socialinės ar ekonominės padėties. Lygiateisiškumo principo pažeidi-
mu nelaikoma atskiros varžybos vyrams, moterims, neįgaliesiems, varžybos pagal amžiaus grupes, dalyvių skaičiaus 
varžybose ribojimas;

2) žiūrovų ir sporto renginių dalyvių saugumo – vengti incidentų aikštelėse ir už jų ribų, skatinti smurto mažinimą 
tarp žiūrovų; skatinti tinkamą sporto sirgalių klubų veiklos organizavimą ir jų narių gerą elgesį; 

3) dopingo draudimo – apsaugoti pagrindinę sportininkų teisę dalyvauti sporte be dopingo; 
4) kilnaus elgesio – moralinės savybės, apibūdinančios taurių motyvų padiktuotus žmonių poelgius, labai vertin-

tinus sportinėse kovose; 
5) nešališkumo – užtikrinti, kad rezultatai nebūtų iš anksto aiškūs, ir išlaikyti konkurencinę pusiausvyrą tarp var-

žybose dalyvaujančių sportininkų ar komandų;
6) tęstinumo – valstybės, savivaldybių ir nevyriausybinės sporto organizacijos sudaro tinkamas sąlygas talentin-

giems sportui asmenims nepertraukiamai užsiimti sporto veikla. 

4 straipsnis. Lietuvos respublikos gyventojų teisės sporto srityje
Lietuvos Respublikos gyventojai turi teisę laisvai pasirinkti fizinės veiklos formas ir sporto šakas, vienytis į sporto 

organizacijas, dalyvauti sporto valdyme, užsiimti profesionalia sporto veikla, kita sporto veikla, kurios nedraudžia 
įstatymai.

 
ii skyriUs

 kūnO kULtūrOs ir spOrtO sistEma ir jOs VaLdymas

5 straipsnis. kūno kultūros ir sporto sistemos veiklos sritys ir subjektai
1. Kūno kultūros ir sporto sistema – fizinių ir juridinių asmenų, ugdančių žmogų visomis kūno kultūros priemonė-

mis, visuma, nuoseklus ir nuolatinis fizinių ir dvasinių žmogaus galimybių plėtojimas bei sveikatos stiprinimas.
2. Kūno kultūros ir sporto sistema apima šias veiklos sritis: 
1) vaikų ir jaunimo ugdymą kūno kultūros ir sporto srityje; 
2) suaugusiųjų ir neįgalių žmonių kūno kultūros plėtojimą; 
3) sporto šakų plėtojimą; 
4) didelio meistriškumo sportininkų rengimą.
3. Kūno kultūros ir sporto sistemos subjektai yra: 
1) sportininkai, sportuotojai, sportininkai profesionalai; 
2) kūno kultūros ir sporto klubai; 
3) savivaldybės ar jų įgaliotos institucijos, apskrities ar šalies sporto (šakos) federacijos;
4) sportininkų ugdymo centrai; 
5) apskričių viršininkai, už sportą atsakingi apskričių viršininkų administracijų padaliniai;
6) valstybės institucijos ir jų reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos, kurių veikla susijusi su kūno kultūros ir sporto plėtra;
7) sveikos gyvensenos mokyklos ir sporto centrai, kitos organizacijos, plėtojančios kūno kultūrą ir sportą. 

PIRMaSIS SKIRSnIS
 vaLStYBėS IR SavIvaLDYBIų InStItUCIJų KoMPEtEnCIJa

6 straipsnis. Lietuvos respublikos seimo kompetencija sporto srityje
Lietuvos Respublikos Seimas:
1) nustato strategines sporto politikos kryptis;
2) tvirtina valstybinę sporto strategiją;
3) tvirtina valstybės biudžeto asignavimus sporto priemonėms finansuoti;
4) ratifikuoja ir denonsuoja svarbiausias Lietuvos Respublikos sporto tarptautines sutartis;
5) vykdo kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

7 straipsnis. Lietuvos respublikos Vyriausybės kompetencija kūno kultūros ir sporto srityje
Lietuvos Respublikos vyriausybė:
1) tvirtina prioritetines kūno kultūros ir sporto plėtros kryptis ir programas;
2) sudaro nacionalinę kūno kultūros ir sporto tarybą ir tvirtina jos reglamentą;
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3) nustato rentų buvusiems sportininkams mokėjimo sąlygas ir tvarką;
4) nustato premijų didelio meistriškumo sportininkams dydžius ir mokėjimo tvarką.

8 straipsnis. nacionalinė kūno kultūros ir sporto taryba ir jos kompetencija 
1. vyriausybė, siekdama skatinti visų valstybės valdymo institucijų ir nevyriausybinių organizacijų domėjimąsi 

kūno kultūra ir sportu bei jų bendradarbiavimą, sudaro nacionalinę kūno kultūros ir sporto tarybą ir tvirtina jos re-
glamentą.

2. nacionalinė kūno kultūros ir sporto taryba: 
1) propaguoja kūno kultūrą ir sportą;
2) siekia, kad kūno kultūros ir sporto plėtra neprieštarautų tarptautiniams kūno kultūrą ir sportą reglamentuojan-

tiems aktams. 
3. Į nacionalinę kūno kultūros ir sporto tarybą atstovus deleguoja Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija, 

vyriausybės kanceliarija, Finansų, Krašto apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo, Sveikatos 
apsaugos, Užsienio reikalų ir vidaus reikalų ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamentas, nevyriausybinės 
sporto organizacijos. atstovų skaičius, jų kadencijos trukmė ir pirmininko rinkimo tvarka nustatoma nacionalinės 
kūno kultūros ir sporto tarybos reglamente. 

9 straipsnis. kūno kultūros ir sporto departamentas ir jo kompetencija
Kūno kultūros ir sporto departamentas, plėtodamas kūno kultūrą ir sportą Lietuvoje:
1) dalyvauja formuojant Lietuvos Respublikos politiką kūno kultūros ir sporto srityje ir ją vykdo;
2) rengia kūno kultūros ir sporto ilgalaikę strategiją ir plėtros programas, institucijos strateginius veiklos planus, 

kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
3) tvirtina strateginių sporto šakų sąrašą;
4) disponuoja valstybės biudžeto asignavimais, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis 

ir kitomis teisėtai gautomis lėšomis, kontroliuoja, kaip jos naudojamos;
5) koordinuoja kūno kultūros ir sporto sistemos subjektų veiklą kūno kultūros ir sporto srityje;
6) bendradarbiauja kūno kultūros ir sporto srityje su lietuvių bendruomenėmis užsienyje;
7) nustato kūno kultūros ir sporto įstaigų vadovų, trenerių bei specialistų kvalifikacinius reikalavimus, jų atestavimo, 

kategorijų suteikimo, kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo tvarką;
8) skatina kūno kultūros ir sporto informacinės sistemos ir sporto mokslo plėtrą;
9) kaupia ir analizuoja kūno kultūros ir sporto statistinę informaciją;
10) vadovaudamasis vyriausybės nutarimais, nustato biudžetinių kūno kultūros ir sporto įstaigų ir organizacijų 

darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką; 
11) atlieka kitas šiame ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas. 

10 straipsnis. ministerijų ir kitų valstybės institucijų kompetencija kūno kultūros ir sporto srityje
1. Krašto apsaugos ministerija ir kitos krašto apsaugos sistemos institucijos pagal savo kompetenciją organizuoja 

ir užtikrina karių fizinį parengtumą, sudaro sąlygas kariams sportuoti ir dalyvauti sporto varžybose. 
2. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą kaip integravimosi į visuomenę 

priemonę, remia šeimos ir bendruomenės fizinio aktyvumo iniciatyvas bei programas.
3. Susisiekimo ministerija reglamentuoja aviacijos sportininkų ir specialistų kvalifikacijos, skrydžių saugos, orlaivių 

techninės būklės kontrolės, skrydžių, motorlaivių, automobilių ir motociklų sporto organizavimo ir valdymo klausimus. 
4. Sveikatos apsaugos ministerija plėtoja sveikos gyvensenos principus, rengia ir koordinuoja fizinio aktyvumo 

skatinimo programas, rengia teisės aktų, susijusių su fizinio aktyvumo didinimu, projektus, dalyvauja sprendžiant 
kovos su dopingo vartojimu sporte klausimus, nustato sportininkų ir sportuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimus. 

5. Švietimo ir mokslo ministerija pagal savo kompetenciją formuoja ir vykdo kūno kultūros ir sporto politiką 
formaliojo ir neformaliojo švietimo programas vykdančiose įstaigose. 

6. vidaus reikalų ministerija rūpinasi vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fiziniu parengtumu, sudaro sąlygas šiems 
asmenims sportuoti ir dalyvauti sporto varžybose. 

7. Kitos ministerijos ir valstybės institucijos pagal savo kompetenciją dalyvauja formuojant kūno kultūros ir sporto 
politiką, įgyvendina ją ir sudaro sąlygas plėtoti kūno kultūrą ir sportą. 

11 straipsnis. apskrities viršininko kompetencija
apskrities viršininkas, plėtodamas kūno kultūrą ir sportą regione: 
1) teisės aktų nustatyta tvarka steigia, reorganizuoja ir likviduoja apskrities valstybines kūno kultūros ir sporto 

įstaigas, atsako už jų funkcionavimą ir išlaikymą, rūpinasi sporto statinių būkle ir plėtra;
2) rengia ir įgyvendina kūno kultūros ir sporto plėtros programas apskrityje.
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12 straipsnis. savivaldybių kompetencija
1. Kūno kultūros ir sporto politiką savivaldybėje formuoja savivaldybės taryba.
2. Savivaldybių tarybos steigia ir likviduoja kūno kultūros ir sporto įstaigas, savo nustatyta tvarka gali finansuoti 

sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių teritorijoje veikiančių sporto organizacijų, neatlie-
kančių viešojo administravimo funkcijų, veiklą. 

3. Savivaldybių tarybos gali nustatyti stipendijų, kurios būtų mokamos iš savivaldybių biudžetų, skyrimo sporti-
ninkams kriterijus ir tvarką, taip pat premijų, kurios būtų mokamos iš savivaldybių biudžetų, skyrimo savivaldybių 
rinktinių nariams kriterijus ir tvarką.

4. Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliota savivaldybės įstaiga, įgyvendindama kūno kultūros ir 
sporto politiką savivaldybės teritorijoje:

1) rengia ir įgyvendina kūno kultūros ir sporto plėtojimo savivaldybėje programas;
2) įgyvendina sporto bazių plėtros strategiją savivaldybėje, užtikrina jų prieinamumą gyventojams;
3) savivaldybių tarybų nustatyta tvarka finansuoja rinktinių dalyvavimą šalies ir tarptautinėse varžybose;
4) vykdo šviečiamąją veiklą, formuoja jų teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvų požiūrį į kūno kultūros ir sporto 

reikšmę sveikatai;
5) tvirtina miestų ir (ar) savivaldybių sporto šakų rinktines.

antRaSIS SKIRSnIS
 nEvYRIaUSYBInIų oRGanIZaCIJų KoMPEtEnCIJa PLėtoJant KŪno 

KULtŪRĄ IR SPoRtĄ 

13 straipsnis. kūno kultūros ir sporto plėtra 
1. teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos nevyriausybinės kūno kultūros ir sporto organizacijos plėtoja šalyje olimpinį, 

parolimpinį, kurčiųjų ir specialiosios olimpiados, sporto visiems sąjūdžius, įvairias sporto šakas, sporto šakų grupes ar 
sportą visiems. Kūno kultūros ir sporto organizacijos įstatymų nustatyta tvarka ir tikslais turi teisę jungtis į asociacijas.

2. Šios organizacijos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, tarptautinių kūno kultūros ir 
sporto organizacijų nuostatais ir kitais tarptautiniais dokumentais. 

14 straipsnis. kūno kultūros ir sporto klubų veikla
1. Pagrindinė sporto institucija yra sporto klubas. Gali būti sporto mėgėjų ir profesionaliojo sporto klubai.
2. Sporto mėgėjų klubai yra Lietuvos Respublikos viešieji juridiniai asmenys ir Lietuvos Respublikoje įsteigti 

Europos Sąjungos valstybėje narėje ir kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigusios įmonės filialai, ku-
rių tikslas – tenkinti viešuosius interesus kūno kultūros ir sporto srityje, vienyti sportuotojus ir sportininkus fiziniam 
aktyvumui, sveikai gyvensenai, kūno kultūros ir sporto plėtrai, siekti kokybinių ir kiekybinių kūno kultūros ir sporto 
rezultatų. Sporto mėgėjų klubu taip pat laikomas švietimo ir mokslo įstaigos padalinys, vienijantis kurios nors vienos 
arba kelių šakų sportininkus, sportuotojus, rėmėjus.

3. Profesionaliojo sporto klubai yra Lietuvos Respublikos privatūs juridiniai asmenys ir Lietuvos Respublikoje 
įsteigti Europos Sąjungos valstybėje narėse ir kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigusios įmonės filialai, 
kurių tikslas – plėtoti profesionalųjį sportą kaip ekonominę veiklą, siekti kokybinių ir kiekybinių sporto rezultatų.

15 straipsnis. sporto (šakų) federacijų veikla 
1. Gali būti steigiamos nacionalinė arba regioninės sporto (šakų) federacijos.
2. Kūno kultūros ir sporto departamentas pripažįsta tik vieną teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre 

įregistruotą nacionalinę sporto (šakos) federaciją, kurios pavadinime vartojamas Lietuvos vardas ir kuri jungia trijose 
skirtingose Lietuvos apskrityse veikiančias sporto (šakos) asociacijas. nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripaži-
nimo tvarką ir kitus kriterijus nustato Kūno kultūros ir sporto departamentas. 

3. Kūno kultūros ir sporto departamentas tik su pripažinta nacionaline sporto (šakos) federacija pasirašo biudžeto 
lėšų naudojimo sutartį. Sutarties sudarymo tvarką ir formą nustato Kūno kultūros ir sporto departamentas. 

4. tik Kūno kultūros ir sporto departamento pripažinta nacionalinė sporto (šakos) federacija:
1) organizuoja oficialų nacionalinį čempionatą; 
2) sudaro sporto šakų Lietuvos rinktines ir atstovauja Lietuvai tarptautinėse varžybose; 
3) užtikrina Lietuvos rinktinių pasirengimą ir dalyvavimą varžybose;
4) gavusi Kūno kultūros ir sporto departamento leidimą, organizuoja Lietuvoje tarptautinius sporto renginius, 

tarptautines, kompleksines sporto varžybas;
5) pagal tarptautines antidopingo kontrolės taisykles taiko sankcijas už dopingo vartojimą, organizuoja dopingo 

kontrolę varžybų metu, vykdo šviečiamąją veiklą dėl dopingo kontrolės; 
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6) atlieka kitas Lietuvos sporto (šakos) federacijos įstatuose nurodytas funkcijas.
5. Kūno kultūros ir sporto departamento nustatyta tvarka Lietuvos sporto (šakos) federacijos plėtojama sporto 

šaka, įvertinant pasiektus sporto rezultatus per paskutinį olimpinį ciklą, gali būti pripažinta strategine sporto šaka ir 
įtraukta į strateginių sporto šakų sąrašą.

tREČIaSIS SKIRSnIS
 KŪno KULtŪRa IR SPoRtaS ŠvIEtIMo ĮStaIGoSE

16 straipsnis. kūno kultūros ir sporto pratybų organizavimo švietimo įstaigose principai
1. Švietimo įstaigų vadovai atsako už kūno kultūros mokytojų kvalifikaciją, sporto bazių būklę, aprūpinimą mokymo 

priemonėmis, saugią ir sveiką sportavimo aplinką per pamokas, po pamokų ir mokinių atostogų metu. 
2. visose formaliojo švietimo programas vykdančiose įstaigose kiekvienais mokslo metais mokinių fizinis pareng-

tumas testuojamas, pasiekimai pažymiais nevertinami.

17 straipsnis. kūno kultūros ir sporto pratybos formaliojo švietimo programas vykdančiose įstaigose
1. Kūno kultūros pamokos formaliojo švietimo programas vykdančiose įstaigose, išskyrus aukštąsias mokyklas, 

yra privalomos ne mažiau kaip 3 valandas per savaitę ir organizuojamos vadovaujantis Lietuvos bendrojo lavinimo 
mokyklų bendrosiomis programomis, išsilavinimo standartais ir bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais. 

2. Įgyvendinant aukštojo mokslo studijų programas, pirmame ir antrame kursuose kūno kultūros ir sporto pratybų 
turi būti ne mažiau kaip 2 valandos per savaitę, o kituose kursuose – pasirinktinai. 

3. Įgyvendinant specialiojo ugdymo programas, kūno kultūros ir sporto pratybos organizuojamos pagal ugdymo 
planus ir programas. 

18 straipsnis. kūno kultūros ir sporto pratybos neformaliojo švietimo programas vykdančiose švietimo 
įstaigose

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vaikams aktyvi veikla yra privaloma visą ugdymosi laiko-
tarpį skiriant ne mažiau kaip po vieną valandą per dieną. 

2. Kitose neformaliojo švietimo programas vykdančiose švietimo įstaigose kūno kultūros pratybos vykdomos pagal 
patvirtintus mokymo planus ir (ar) programas. 

3. Kvalifikacinius reikalavimus mokytojams dirbti šio įstatymo 16 ir 17 straipsniuose nurodytose švietimo įstaigose 
nustato Švietimo įstatymas, o dėstytojams aukštosiose mokyklose – aukštojo mokslo įstatymas. 

KEtvIRtaSIS SKIRSnIS
 KŪno KULtŪRoS IR SPoRto FInanSavIMaS 

19 straipsnis. kūno kultūros ir sporto finansavimo šaltiniai 
Kūno kultūros ir sporto finansavimo šaltiniai: 
1) valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimai;
2) lėšos, gautos iš loterijų organizavimo;
3) kitos teisėtai gautos lėšos.

20 straipsnis. investicijos į kūno kultūros ir sporto plėtrą
1. valstybė ir savivaldybės skiria investicijas kūno kultūros ir sporto plėtrai (statyboms, turtui įsigyti, žmogiškie-

siems ištekliams ir kita) valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo nustatyta 
tvarka. Savivaldybės investicijas kūno kultūros ir sporto plėtrai skiria savivaldybių tarybų patvirtintų savivaldybių 
biudžetų nustatyta tvarka.

2. Investicinius projektus kūno kultūros ir sporto srityje rengia ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamentas, savival-
dybės, vadovaudamiesi vyriausybės programa, strateginio planavimo dokumentais ir savivaldybių strateginiais planais. 

21 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų skyrimas kūno kultūros ir sporto plėtrai
1. nevyriausybinės kūno kultūros ir sporto organizacijos gali gauti valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų kūno 

kultūros ir sporto programoms ir projektams įgyvendinti. Su šiomis organizacijomis lėšas skirianti valstybės institucija 
ar savivaldybės administracija pasirašo biudžeto lėšų naudojimo sutartis.

2. valstybės ir savivaldybių institucijos, skyrusios lėšų šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems tikslams, turi teisę ti-
krinti, kaip šios lėšos naudojamos. organizacijos, gavusios lėšų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, privalo pateikti 
šių lėšų naudojimo ataskaitą lėšas skyrusioms institucijoms.
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3. Jeigu organizacijos, gavusios lėšų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, nepateikia biudžeto lėšų panaudojimo 
ataskaitų arba nesudaro sąlygų patikrinti biudžeto lėšas, biudžeto asignavimų valdytojas turi teisę sustabdyti, sumažinti 
arba nutraukti biudžeto lėšų skyrimą programoms vykdyti. 

4. organizacijos, gavusios lėšų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, už lėšų panaudojimą atsako teisės aktų nu-
statyta tvarka.

22 straipsnis. sportininkų stipendijos 
1. olimpinių ir parolimpinių sporto šakų didelio meistriškumo sportininkams, kurie rengiasi tarptautinėms varžy-

boms ir atstovauja jose Lietuvai, gali būti mokamos vyriausybės nustatyto dydžio valstybės stipendijos.
2. vyriausybės nustatyto dydžio stipendijas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos parolimpinio komiteto 

ir atitinkamų sporto (šakų) federacijų teikimu skiria ir stipendijų mokėjimo tvarką nustato Kūno kultūros ir sporto 
departamentas.

3. Šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka stipendijas sportininkams gali mokėti savivaldybės admi-
nistracija ar jos įgaliota institucija. 

4. Skiriant stipendiją, sportininkas ir stipendiją išmokanti organizacija sudaro sutartį, kurioje numatomos šalių 
teisės ir pareigos.

 
23 straipsnis. didelio meistriškumo rinktinių skatinimas
1. Didelio meistriškumo sportininkams ir kitiems rinktinių nariams už sporto laimėjimus gali būti skiriamos vy-

riausybės nustatyto dydžio premijos.
2. Premijos mokamos iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų Kūno kultūros ir sporto departamentui. 
3. Premijų mokėjimo tvarką nustato Kūno kultūros ir sporto departamentas. 

24 straipsnis. Valstybės parama sportui
valstybė finansinėmis ir ekonominėmis priemonėmis remia gyventojų sportavimą, sveikatos stiprinimą įvairiomis 

fizinės veiklos formomis įstatymų nustatyta tvarka.

PEnKtaSIS SKIRSnIS
 KŪno KULtŪRoS IR SPoRto SPECIaLIStaI

25 straipsnis. kūno kultūros ir sporto pratybos
1. Kūno kultūros ir sporto pratybas gali vykdyti tik kūno kultūros ir sporto specialistai. 
2. Darbdavys, priimdamas į darbą kūno kultūros ir sporto specialistą, privalo įsitikinti, ar asmuo turi reikiamą išsi-

lavinimą arba galiojantį kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą. Darbdavys, pažeidęs šio straipsnio nuostatas, atsako 
administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka. 

26 straipsnis. kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas
Kūno kultūros ir sporto departamentas nustato kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo tvarką, leidimų 

galiojimo terminus, asmenų, siekiančių tapti kūno kultūros ir sporto specialistais ir gauti leidimą, kvalifikacijos rei-
kalavimus.

27 straipsnis. kūno kultūros ir sporto specialistų veiklos reglamentavimas
Kūno kultūros ir sporto specialistas su organizacijomis, kuriose vykdo kūno kultūros ir sporto pratybas, gali pasi-

rašyti darbo sutartį arba vykdyti individualią veiklą, kaip ji apibrėžiama Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme. 

28 straipsnis. trenerių veiklos reglamentavimas
1. treneris su organizacijomis gali pasirašyti darbo sutartį arba vykdyti individualią veiklą, kaip ji apibrėžiama 

Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.
2. vykdydamas individualią veiklą, treneris su organizacija privalo pasirašyti sportinės veiklos sutartį, numatytą 

šio įstatymo 35 straipsnio 2 dalyje, išskyrus 6, 7 ir 12 punktuose nurodytas nuostatas. 
3. Kūno kultūros ir sporto departamento nustatyta tvarka treneriams yra suteikiamos kvalifikacinės katego-

rijos. 

29 straipsnis. teisėjų veiklos reglamentavimas
1. teisėjas gali vykdyti individualią veiklą. teisėjas, vykdydamas individualią veiklą, kaip ji apibrėžiama Gyventojų 

pajamų mokesčio įstatyme, su organizacija privalo pasirašyti teisėjo veiklos sutartį. 
2. teisėjo veiklos sutartyje turi būti nurodyta:
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1) organizacija;
2) teisėjo asmens tapatybę patvirtinantys duomenys;
3) teisėjo atlygis; 
4) šalių teisės ir pareigos;
5) teisėjo įsipareigojimai laikytis sporto (šakos) taisyklių, varžybų nuostatų, laikytis nešališkumo principo ir 

kita;
6) teisėjo sveikatos draudimo sąlygos;
7) sutarties galiojimo laikas;
8) šalių atsakomybė už sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą;
9) kitos sąlygos.
3. tarptautinės ir nacionalinės sporto (šakų) federacijos nustato teisėjų kvalifikacijos kėlimo tvarką.
4. vietos ir regioniniuose sporto renginiuose gali teisėjauti teisėjai savanoriai, kuriems už teisėjavimą nėra atlygi-

nama. Šiais atvejais teisėjo veiklos sutartyje nenumatomas teisėjo atlygis.

iii skyriUs
 spOrtininkai ir jų rEngimO sistEma 

PIRMaSIS SKIRSnIS
 SPoRtInInKų tEISėS IR PaREIGoS

30 straipsnis. sportininkų teisės ir pareigos 
1. Sportininkai turi teisę: 
1) pagal patvirtintas pasirengimo programas gauti valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų rengtis ir dalyvauti var-

žybose bei kituose sporto renginiuose;
2) gauti moralinių paskatinimų, premijų ir prizų už pasiektus aukštus sporto rezultatus. 
2. Sportininkas, laikydamasis šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų, privalo: 
1) ginti šalies garbę tarptautinėse varžybose;
2) laikytis nacionalinės sporto (šakos) federacijos įstatų;
3) susilaikyti nuo neprotingos fizinės rizikos ir veiklos, kuri gali lemti susirgimą, susižalojimą, negalią ar mirtį;
4) laikytis sporto (šakos) taisyklių, varžybų nuostatų;
5) nevartoti dopingo preparatų ir netaikyti tarptautinių ir nacionalinių sporto organizacijų uždraustų metodų;
6) varžytis garbingai, laikytis visuotinai priimtinų elgesio taisyklių, nediskredituoti šalies, federacijos, sporto 

organizacijos vardo. 

31 straipsnis. sporto šakų rinktinių sudėtis ir sudarymas 
1. Rinktinę gali sudaryti: sportininkai, treneriai, gydytojai, masažuotojai, mokslininkai, psichologai, vadybininkai, 

rinktinių vadovai ir kitas tam tikrose sporto šakose reikalingas aptarnaujantis personalas. 
2. Sporto šakos atskirų amžiaus grupių ir nacionalines (individualiųjų sporto šakų bei sporto žaidimų) rinktines 

sudaro atitinkamos sporto šakos federacija.
3. Savivaldybės sporto šakos rinktines pagal amžiaus grupes, atsižvelgdama į sporto organizacijos informaciją apie 

sportininkų laimėjimus ir planuojamus rezultatus, sudaro savivaldybės administracijos direktorius arba savivaldybės 
administracijos direktoriaus įgaliotos įstaigos.

4. tarptautinių sporto organizacijų rengiamiems tarptautiniams kompleksiniams renginiams nacionalinių sporto 
(šakų) federacijų teikimu rinktines sudaro nacionalinės sporto organizacijos, kurios yra šių tarptautinių sporto orga-
nizacijų narės. 

5. Lietuvos olimpinę ir parolimpinę rinktines, Lietuvos sporto (šakų) federacijų teikimu atitinkamai formuoja 
Lietuvos tautinis olimpinis ir Lietuvos parolimpinis komitetai. 

antRaSIS SKIRSnIS
 SPoRtInInKų REnGIMaS

32 straipsnis. sportininkų rengimas 
1. Sportininkai rengiami sportininkų ugdymo centruose, sporto (šakų) klubuose ir federacijų organizuojamose 

stovyklose. 
2. Sportininkai rengiami pagal Kūno kultūros ir sporto departamento patvirtintas mokymo programas ir individu-

alius pasirengimo tam tikroms varžyboms planus, kuriuos sudaro sportininkus rengiantys specialistai.
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3. Kūno kultūros ir sporto departamento patvirtintos mokymo programos ir individualūs pasirengimo planai turi 
būti paremti šiuolaikinio sporto mokslo teoriniais ir praktiniais laimėjimais.

4. Sportininkams gali būti skiriamos valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšos, nevyriausybinių organizacijų lėšos, 
taip pat kitos teisėtais būdais gautos lėšos sporto varžyboms pasirengti. 

33 straipsnis. sportininkų ugdymo centrų kompetencija
1. Didelio sportinio meistriškumo ir vaikų bei jaunimo ugdymo programų vykdymą sportininkų ugdymo centruose 

koordinuoja Kūno kultūros ir sporto departamentas ar jo įgaliota valstybės ar savivaldybės institucija.
2. Didelio sportinio meistriškumo ugdymo programas gali vykdyti ir aukštosios mokyklos.
3. Sportininkų ugdymo centrai, kurie su sportininkais buvo sudarę sportinės veiklos sutartis šio įstatymo nusta-

tyta tvarka, sportininkui pereinant į kitą sporto organizaciją, gali reikalauti iš sporto organizacijos, į kurią pereina 
sportininkas, piniginės kompensacijos už sportininko ugdymą. Kompensacijų išmokėjimo sąlygos ir tvarka turi būti 
numatytos sportinės veiklos sutartyse, taip pat sutartyse tarp sportininkų ugdymo centro ir sporto organizacijos į kurią 
sportininkas pereina.

34 straipsnis. Olimpinių rinktinių sportininkų rengimas
1. Lietuvos olimpinių rinktinių ir olimpinės pamainos sportininkai rengiami vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto 

departamento ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto patvirtintomis pasirengimo olimpinėms žaidynėms programo-
mis.

2. Pasirengimo olimpinėms žaidynėms programos turi būti parengtos remiantis šiuolaikiniais tarptautinio sporto 
mokslo teoriniais ir praktiniais laimėjimais.

3. Lietuvos olimpinių rinktinių ir olimpinės pamainos sportininkų rengimo olimpinėms žaidynėms programos 
įgyvendinimą koordinuoja Kūno kultūros ir sporto departamentas arba jo įgaliota institucija. 

iV skyriUs
 prOfEsiOnaLUsis spOrtas

35 straipsnis. sportinės veiklos sutartis 
1. Sportininkas profesionalas, vykdydamas sportinę veiklą sporto organizacijoje, su šia organizacija privalo sudaryti 

sportinės veiklos sutartį.
2. Sportinės veiklos sutartyje (toliau šiame straipsnyje – sutartis) turi būti nurodyta:
1) sporto organizacija;
2) sportininko profesionalo asmens tapatybę patvirtinantys duomenys;
3) šalių teisės ir pareigos;
4) sportininko profesionalo įsipareigojimai laikytis sporto organizacijos, tos sporto šakos federacijos ir tarptautinių 

federacijų, kurioms priklauso sporto organizacija, nustatytų taisyklių ir kitų nuostatų;
5) sportininko profesionalo atlygis už sportinę veiklą;
6) sportininko profesionalo privalomojo sveikatos draudimo sąlygos;
7) pasirengimo varžyboms ir varžybų metu sportininko profesionalo sveikatai padarytos žalos atlyginimo tvarka;
8) sportininko profesionalo teisė į poilsį;
9) sutarties galiojimo laikas;
10) šalių atsakomybė už sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą;
11) sutarties įsigaliojimo ir nutraukimo sąlygos;
12) nepilnamečio sportininko profesionalo mokymosi sąlygos;
13) kitos sąlygos. 
3. Galioja tik rašytinė sutartis.
4. Pasirašius sutartį, įgyjamas sportininko profesionalo statusas. 
5. Sutartys gali būti sudaromos ir su sportininkais, tačiau jie neįgyja sportininko profesionalo statuso. tokioms 

sutartims taikomos šiame straipsnyje nustatytos sutarčių sudarymo sąlygos, išskyrus numatytas šio straipsnio 2 dalies 
5 punkte. 

36 straipsnis. nepilnamečio sportininko profesionalo sportinės veiklos sutartis
nepilnamečiai sportininkai profesionalai nuo 14 metų iki 18 metų sportinės veiklos sutartis gali sudaryti tik tu-

rėdami tėvų ar rūpintojų sutikimą. 

37 straipsnis. sportininkų profesionalų perėjimas rungtyniauti iš vienos sporto organizacijos į kitą 
Sportininkas profesionalas turi teisę, atsižvelgdamas į sporto veiklos sutartyje arba sporto organizacijų susitarimuose 
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nustatytas sąlygas, pereiti rungtyniauti iš vienos sporto organizacijos į kitą Lietuvos ar užsienio sporto organizaciją. 
Perėjimo sąlygas gali taip pat reglamentuoti atitinkamos sporto šakos, kuriai priklauso sporto organizacija, tarptautinės 
federacijos taisyklės.

38 straipsnis. sportininkų profesionalų interesų gynimas
Sportininkai profesionalai turi teisę steigti asociacijas savo sportinės veiklos interesams ginti.

39 straipsnis. sportininkų profesionalų atstovavimas
1. Sportininkas profesionalas, turėdamas santykių su sporto organizacijomis, savo interesus gali ginti pats.
2. Sportininkams profesionalams gali atstovauti juridiniai asmenys ir Lietuvos Respublikoje įsteigti Europos 

Sąjungos valstybėje narėje ir kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigusios įmonės filialai, apsidraudę 
civilinės atsakomybės draudimu. 

3. Sportininkams profesionalams gali atstovauti fiziniai asmenys, kurie verčiasi teisės aktų nustatyta tvarka įregis-
truota individualia veikla ir yra apsidraudę civilinės atsakomybės draudimu.

4. tam tikrose sporto šakose sportininkų profesionalų atstovavimo tvarką gali reglamentuoti ir atitinkamos sporto 
šakos taisyklės. 

5. Sutartyje, kuri sudaroma raštu tarp sportininko profesionalo ir jo atstovo, turi būti nustatyta civilinės atsakomybės 
draudimo paskirtis, civilinės atsakomybės dydis, šalių atsakomybė ir kitos nuostatos.

6. Savo atstovus santykiams su sporto organizacijomis gali turėti ir sportininkai.

V skyriUs
 spOrtininkų ir kūnO kULtūrOs ir spOrtO spEciaListų garantijOs 

40 straipsnis. nusipelniusio Lietuvos respublikos sportininko, trenerio ir sporto darbuotojo vardas
1. Kūno kultūros ir sporto departamentas nusipelniusio Lietuvos Respublikos sportininko ir trenerio vardą gali 

suteikti šiems Lietuvos Respublikos piliečiams:
1) olimpinių žaidynių čempionams ir prizininkams (aukso, sidabro ir bronzos medalių laimėtojams), jų trene-

riams;
2) olimpinių sporto šakų Europos ir pasaulio čempionams, jų treneriams;
3) olimpinių sporto šakų Europos ir pasaulio čempionatų, olimpinių žaidynių rekordininkams, jų treneriams;
4) daugkartiniams neolimpinių sporto šakų Europos ir pasaulio čempionams, jų treneriams;
5) parolimpinių, kurčiųjų žaidynių nugalėtojams ir prizininkams, parolimpinių ir kurčiųjų žaidynių sporto šakų 

pasaulio ir Europos čempionams bei jų treneriams. 
2. Kūno kultūros ir sporto departamentas nusipelniusio sporto darbuotojo vardą gali suteikti Lietuvos Respublikos 

piliečiui už nuopelnus sporto mokslo, vadybos ir kitose srityse. 
3. nusipelniusio Lietuvos Respublikos sportininko, trenerio ir sporto darbuotojo vardas suteikiamas Kūno kultūros 

ir sporto departamento nustatyta tvarka.
 
41 straipsnis. rentos buvusiems sportininkams mokėjimo sąlygos ir tvarka
1. Sportininkas, Lietuvos Respublikos pilietis, baigęs sportininko karjerą, nedalyvaujantis olimpinėse žaidynėse, 

pasaulio ir Europos čempionatuose, turi teisę gauti 1,5 vidutinio darbo užmokesčio dydžio rentą per mėnesį, jeigu 
jis yra:

1) olimpinių žaidynių čempionas ir prizininkas (aukso, sidabro ar bronzos medalių laimėtojas);
2) olimpinės sporto šakos olimpinės rungties Europos ir (ar) pasaulio čempionas;
3) olimpinės sporto šakos olimpinės rungties Europos ir (ar) pasaulio čempionato, olimpinių žaidynių rekordinin-

kas;
4) parolimpinių ir kurčiųjų žaidynių nugalėtojas.
2. Sportininkui renta neskiriama, o paskirtoji nemokama, jeigu:
1) jis turi draudžiamųjų pajamų, išskyrus pajamas, gaunamas už darbą kūno kultūros ir sporto srityje;
2) sportininkui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už tyčinio nusikaltimo padarymą (kol išnyksta 

teistumas);
3) sportininkas gauna valstybinę pensiją;
4) sportininkas buvo diskvalifikuotas dėl dopingo preparatų vartojimo ar sporto organizacijų uždraustų metodų 

taikymo ir jo sportiniai rezultatai, numatyti šio straipsnio 1 dalyje, buvo anuliuoti;
5) sportininkas yra kūno kultūros ir sporto organizacijos, kuri nepripažįsta ir nesilaiko dopingo kontrolės taisyklių, 

narys. 
3. vyriausybės nustatyta tvarka rentas išmoka Kūno kultūros ir sporto departamentas iš valstybės biudžeto lėšų.

įSTaTYmaI



kūNo kUlTūRoS IR SpoRTo akTUalIjoS, 2008-114

Vi skyriUs
 spOrtO VarŽyBOs ir rEnginiai

42 straipsnis. sporto varžybų ir renginių organizavimo principai
1. visų lygių sporto varžybos ar renginiai vykdomi pagal varžybų nuostatus. varžybų nuostatai gali būti parengiami 

konkrečioms varžyboms arba visam čempionatui, atsižvelgiant į sporto šakos taisykles. 
2. varžybų ar renginio nuostatus rengia ir už jų vykdymą atsako sporto varžybų organizatorius. 
3. Kiekviena sporto (šakos) federacija privalo turėti varžybų saugumo taisykles. atsižvelgiant į tarptautinių sporto 

šakų organizacijų reikalavimus, jas pagal kompetenciją tvirtina sporto (šakų) federacijų valdymo organai.
4. Sporto varžybų ir renginių organizatoriai atsako už sportininkų, sporto specialistų, sporto mėgėjų ir žiūrovų 

saugumą sporto varžybų ar renginių metu. 
5. Per renginį ar varžybas sporto mėgėjams ir žiūrovams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su varžybų saugumo 

reikalavimais. Jeigu sporto mėgėjai, žiūrovai nesilaiko nustatytų varžybų saugumo reikalavimų ir viešosios tvarkos 
taisyklių, organizatorius už žiūrovo patirtą ir (ar) kitiems sukeltą žalą neatsako. 

6. Per renginį ar varžybas sporto varžybų ir renginių organizatoriams gali talkinti savanoriai.
7. Jeigu renginiui ar varžyboms organizuoti naudojamos Kūno kultūros ir sporto departamento skirtos valstybės 

biudžeto lėšos, organizatoriai, planuodami šių lėšų naudojimą, privalo vadovautis vyriausybės nustatytomis sporto 
renginių vykdymo finansinėmis normomis. 

43 straipsnis. sporto varžybų sistema
1. Lietuvos Respublikoje gali būti organizuojamos ir vykdomos tarptautinės, nacionalinės, kompleksinės, regio-

ninės ir vietinės varžybos. 
2. tarptautinėse sporto varžybose privalo dalyvauti užsienio valstybės sportininkas arba komanda. 
3. nacionalinėse sporto varžybose dalyvauja Lietuvos sportininkai ar komandos.
4. Kompleksinėse sporto varžybose vyksta kelių sporto šakų varžybos, kuriose gali dalyvauti ir Lietuvos, ir užsienio 

sportininkai ar komandos. 
5. Regioninėse sporto varžybose dalyvauja sportininkai ar komandos iš vienos ar kelių Lietuvos apskričių ar iš 

kelių savivaldybių, nesančių toje pačioje apskrityje.
6. vietinėse sporto varžybose dalyvauja sportininkai ar komandos iš vienos savivaldybės ar kelių savivaldybių, 

esančių toje pačioje apskrityje.
7. Už atitinkamos sporto šakos varžybų sistemos ir jų vykdymo sąlygų nustatymą yra atsakingos nacionalinės atitinka-

mos sporto šakos federacijos. nacionalinės sporto federacijos privalo užtikrinti sporto varžybų organizavimą ir vykdymą 
pagal tarptautinių sporto organizacijų nustatytą reglamentą, atitinkamos sporto šakos taisykles ir varžybų nuostatus. 

44 straipsnis. sporto varžybų organizavimas ir vykdymas
1. Už visų lygių sporto varžybų organizavimą ir vykdymą atsako Kūno kultūros ir sporto departamento pripažinta 

nacionalinė atitinkamos sporto šakos federacija. 
2. nacionalinė federacija gali pavesti regioninio ir vietinio lygio sporto varžybų organizavimą ir vykdymą kitoms 

sporto organizacijos. 
3. tarptautinio ir nacionalinio lygio varžybų organizavimas ir vykdymas gali būti perduotas tik Kūno kultūros ir 

sporto departamento nustatytus kriterijus ir tarptautinių sporto organizacijų nustatytus reikalavimus atitinkančioms 
sporto organizacijoms.

4. Kūno kultūros ir sporto departamentas ar nacionalinė sporto (šakos) federacija gali nustatyti papildomas ati-
tinkamų sporto varžybų vykdymo sąlygas (sporto įrenginių reikalavimai, sporto varžybų organizatoriaus civilinės 
atsakomybės draudimas ir kita).

45 straipsnis. sveikatos patikrinimas
1. asmenys, lankantys bet kokios formos kūno kultūros ir sporto pratybas ir dalyvaujantys varžybose, privalo re-

guliariai tikrintis sveikatą. Sveikatos tikrinimo periodiškumą ir tvarką nustato Kūno kultūros ir sporto departamentas 
kartu su Sveikatos apsaugos ministerija.

2. Sporto pratybų ir varžybų organizatoriai privalo neleisti dalyvauti pratybose ir varžybose asmenims, kurie nu-
statytu laiku nepasitikrino sveikatos ir nepateikė nustatytos formos pažymos. 

46 straipsnis. draudimas vartoti dopingą
1. Sportininkams draudžiama vartoti, o gydytojams, sporto specialistams ir kitiems asmenims – skirti, skatinti ir versti 

vartoti dopingą ar taikyti jo metodus, uždraustus Pasaulinės antidopingo agentūros ir tarptautinių sporto organizacijų.
2. Dopingas draudžiamas jojimo sporto žirgams ir kitiems sporto varžybose dalyvaujantiems gyvūnams.
3. asmenims, vartojusiems, skatinusiems, vertusiems vartoti dopingą ar taikyti jo metodus, taikomos tarptautinių 
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ir Lietuvos sporto organizacijų numatytos sankcijos.
4. Sportininkai ar kiti asmenys, kaip nurodyta šio straipsnio 3 dalyje, nesutinkantys su paskirta sankcija, turi teisę 

teikti apeliacinį skundą šio įstatymo 51 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka sudarytam sporto arbitražui. 
5. Dopingo kontrolė Lietuvoje vykdoma vadovaujantis tarptautiniais dokumentais, kuriuos Lietuvos Respublika 

yra ratifikavusi ar kitaip prie jų prisijungusi, taip pat tarptautinių organizacijų nustatytais testavimo standartais.
6. Dopingo ir jo metodų kontrolę Lietuvos Respublikoje vykdo Kūno kultūros ir sporto departamentas arba jo 

įgaliota institucija. 
7. Kovai su dopingo vartojimu sporte vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka iš suinteresuotų institucijų 

atstovų yra sudaroma Lietuvos antidopingo komisija, kuri tvirtina kovos su dopingo vartojimu sporte programą ir 
koordinuoja jos įgyvendinimą. Lietuvos antidopingo komisijos sudėtį, jos narių kadencijos trukmę ir komisijos veiklos 
tvarką nustato vyriausybė. 

47 straipsnis. sporto varžybų transliacija per televiziją
Strateginių sporto šakų nacionalines, atrankos į Europos ar pasaulio čempionatus varžybas transliuoja Lietuvos 

nacionalinė televizija, jeigu nacionalinės strateginių sporto šakų federacijos dėl tarptautinių varžybų transliavimo 
nesudaro sutarties su kitomis televizijomis.

Vii skyriUs
 spOrtO statiniai

48 straipsnis. sporto statinių reikalavimai
1. Sporto įrangą ar statinius, neatitinkančius saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų reikalavimų, 

draudžiama naudoti sporto pratyboms ir varžyboms. 
2. Už žalą, padarytą sporto pratybų ar varžybų dalyviams, sporto mėgėjams ar žiūrovams tokių pratybų ar varžybų 

metu dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų nesilaikymo, įstatymų nustatyta tvarka atsako sporto statinių 
savininkas ar teisėtas valdytojas.

49 straipsnis. kūno kultūros ir sporto departamento sporto statinių išlaikymas 
Kūno kultūros ir sporto departamento patikėjimo ar panaudos teise valdomos sporto bazės yra išlaikomos iš vals-

tybės biudžeto lėšų. 

50 straipsnis. nacionalinės svarbos sporto objektai
1. nacionalinės svarbos sporto objektais gali būti pripažinti atitinkantys reikalavimus daugiafunkciai sporto objektai 

vyriausybės nustatyta tvarka.
2. Ekonominėmis ir finansinėmis priemonėmis skatinama nacionalinės svarbos sporto objektų statyba, renovavimas 

ir naudojimas.

Viii skyriUs
 ginČų sprEndimas 

51 straipsnis. ginčų nagrinėjimas
1. Ginčai dėl šiame įstatyme nustatytų teisių gynimo yra nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka. atitinkamos sporto šakos taisyklėse gali būti nustatyta išankstinė ginčų sprendimo ne teismo tvarka.
2. Jeigu ginčo šalys pageidauja, jos gali ginčą spręsti sporto arbitraže. Sporto arbitražo sudarymo tvarką ir darbo 

reglamentą nustato Kūno kultūros ir sporto departamentas.“

52 straipsnis. įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Įstatymo 41 straipsnis įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.
2. vyriausybė ar jos įgaliota institucija teisės aktų nustatyta tvarka patvirtina visus Įstatymui įgyvendinti reikalingus 

teisės aktus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS        vaLDaS aDaMKUS

įSTaTYmaI
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LiEtUVOs spOrtO EncikLOpEdija

kOdĖL tiEk daUg aBEjingų
gaUsiam LiEtUVOs spOrtO paVELdUi?

Lietuva, tik XX amžiaus pradžioje atkūrusi prieš daugiau kaip šimtą metų prarastą valstybingumą ir po dvide
šimt dvejų metų vėl jį praradusi penkiasdešimčiai metų, pergyvenusi du pasaulinius karus, visokias prievartines 
kolektyvizacijas ir dekolektyvizacijas, sugebėjo sukaupti tokį sportinių laimėjimų kraitį, kurio gali pavydėti ne viena 
turtingesnė, didesnė ir tokių sukrėtimų neišgyvenusi valstybė.

Tai labai reikšminga mūsų valstybės kultūrinio paveldo dalis. O kaip mes jį kaupiame ir saugome? Kokį išsau
gosime ateinančioms kartoms? Vienas iš patikimiausių būdų – enciklopedijų leidyba.

Dar 2006 metais Kūno kultūros ir sporto departamento iniciatyva buvo atnaujintas keletui metų nutrūkęs Lietuvos 
sporto enciklopedijos (LSE) rengimas. Po inventorizacijos paaiškėjo, jog nepaisant iki tol atlikto didelio darbo dėl 
daugelio priežasčių darbą reikėjo atnaujinti iš pagrindų.

Kokia buvo patvirtinta struktūra, kokie vardyno sudarymo kriterijai, kokios parengtos metodinės rekomendacijos 
ir kaip vyksta darbai, jau ne kartą įvairiais būdais informavome Lietuvos visuomenę. naujausią informaciją visada 
galima rasti specialioje interneto svetainėje www.lse.lt Dar praėjusių metų pabaigoje buvo skelbtas LSE Mokslinės 
redakcinės tarybos patvirtintas pirmojo tomo baigiamųjų darbų grafikas, kuriame buvo numatyta, kad straipsnių ir 
iliustracijų surinkimą reikia užbaigti iki šių metų kovo 1 d. Deja, nesulaukėme jokio esminio pagyvėjimo.

2008 m. balandžio 14 d. įvykusiame LSE Mokslinės redakcinės tarybos posėdyje, atsižvelgiant į esamą situaciją, 
buvo svarstomas principinis klausimas – ar iš viso bus įmanoma šiais metais parengti spaudai pirmąjį tomą? Buvo 
nutarta sutelkti dėmesį į svarbiausių straipsnių parengimą ir išleisti tai, ką pavyks surinkti.

tam, kad visi aiškiau suprastume, kokia sudėtinga padėtis, skelbiame LsE elektroninėje duomenų bazėje 
sukauptą informaciją apie pirmojo tomo (a–k) straipsnių  rengimą (2008 m. gegužės 21 d. duomenys)

straipsniai numato-
ma Vardyne gauta 

atliktas darbas negauti (iš  
numatytų)recen-

zuoti
reda-
guoti Baigti

BEndriEji 370 305 279 255 90 90 91
terminai, sąvokos 40 33 29 24 18 18 11
Sporto šakos 70 69 63 59 18 18 7
Įstatymai 1 1 0 0 0 0 1
tarptautiniai dokumentai 3 2 2 1 1 1 1
valstybinės sporto institucijos 3 3 3 2 1 1 0
nevalstybinės sporto organizacijos 40 28 28 25 11 11 12
Miestai, rajonai ir savivaldybės 23 23 23 23 5 5 0
Mokymo įstaigos, rengiančios specialistus 2 2 1 1 0 0 1
Sporto mokymo  įstaigos 40 28 28 24 8 8 12
tradicinės  tarptautinės  varžybos 35 38 31 28 4 4 4
Išeivijos sporto  organizacijos 15 8 7 6 2 2 8
Periodiniai leidiniai 30 23 20 20 13 13 10
Sporto klubai 35 23 21 21 7 7 14
Sporto statiniai 10 4 3 3 1 1 7
Sporto komandos 25 20 20 18 1 1 5
BiOgrafiniai 2400 1931 1147 568 300 1253
Sportininkai 1500 1349 612 295 190 888
treneriai 1000 172 170 99 49 630
teisėjai 100 50 48 22 17 52
Kūno kultūros mokytojai 14 14 13 8 0 0
Sporto mokslininkai 40 39 33 16 9 7
Sporto vadybininkai 300 174 171 88 50 129
Sporto medikai 14 14 14 0 0 0
Sporto žurnalistai 25 20 5 3 3 20
Kiti (tarp jų dar nepriskirti jokiai grupei) 177 159 75 0 0
nUOrOdiniai 70 55 - 2 2 2 -

iš viso: 3041 2291 1426 257 660 392 1344

lIETUVoS SpoRTo ENCIklopEDIja
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akivaizdžiai matyti, kad blogiausia padėtis su biografiniais straipsniais sportininkų ir jų trenerių – žmonių, kurių 
laimėjimai ir formuoja Lietuvos sporto ir net mūsų valstybės įvaizdį.

Žinomo sporto statistikos specialisto algimanto Bertašiaus dar 2007 metų rudenį parengtą kriterijus atitinkančių 
daugiau kaip 1300 sportininkų sąrašą federacijoms pateikėme ir interneto svetainėje paskelbėme 2007 m. lapkričio 
mėnesį. Prašėme rengiant sportininkų biografijas tuo pat metu išsiaiškinti jų pirmuosius ir kitus sportininkui padėjusius 
trenerius ir nedelsiant apie juos taip pat rengti straipsnius. Parengtos ir visais įmanomais būdais paskelbtos anketos. 
Deja, iš 1349 į vardyną įtrauktų gauta tik 612 sportininkų biografijų. Dar blogesnė padėtis dėl trenerių. numatome, 
kad į vardyną įtrauktus sportininkus treniravo ne mažiau kaip 1000 trenerių. Deja, kol kas pavyko išsiaiškinti ir į 
vardyną įtraukti tik 172 trenerius. Daugiausia šiame darbe gali padėti sporto šakų federacijos, sąjungos ir asociacijos. 
Deja…

pateikiame būdingiausius duomenis apie kai kurių sporto šakų sportininkų ir trenerių biografinius straips-
nius:

sporto šaka sportininkų biografijos
Vardyne gauta

alyšas 8 1
automobilių sportas 33 12
Badmintonas 11 1
Baidarių ir kanojų irklavi-
mas 37 16

Biatlonas 4 2
Boksas 20 17
Buriavimas 4 0
Dailusis čiuožimas 1 1
Dviračių sportas 34 31
Dziudo 4 1
Fechtavimas 5 2
Fitnesas (kūno rengyba) 41 0
Futbolas 23 20
Gimnastika 13 2
Greitasis čiuožimas 2 0
Imtynės 6 2
Irklavimas 108 46
Kikboksas 21 0
Koresp. šachmatai 12 1
Krepšinis 121 108
Kultūrizmas 25 2
Ledo ritulys 5 2

Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje www.lse.lt, kurioje jau yra ir vardyno duomenys.

Dar viena svarbi problema – gaunamų straipsnių kokybė. apie 95 procentai gautų straipsnių su esminiais trūkumais. 
Gaištamas brangus laikas, didėja sąnaudos, kol po daugkartinių prašymų ir priminimų surenkami trūkstami duomenys. 
Dėl šių priežasčių iš jau gautų 1426 straipsnių visiškai parengti spaudai pavyko tik 392.

Kartais tiesiog sunku suvokti, kodėl toks abejingumas ir nenoras pasirūpinti, kad būtų surasti reikalingi duomenys 
apie žmones, kurie kūrė pagrindus tiems laimėjimams, kuriuos šiandien galime sėkmingai gausinti.

dar kartą kreipiamės į Lietuvos sporto visuomenę – nepamirškime sportininkų, jų  ugdytojų ir visų kitų 
Lietuvos sportui nusipelniusių žmonių.

Lietuvos sporto enciklopedijos rengimo darbo grupė

sporto šaka sportininkų biografijos
Vardyne gauta

Lėktuvų sportas 8 0
Lengvoji atletika 87 66
Motociklų sportas 17 1
Plaukimas 44 20
Radijo sportas 46 6
Rankinis 90 30
Rankų lenkimas 14 0
Sklandymas 16 0
Slidinėjimas 3 1
Sportiniai šokiai 43 1
Stalo tenisas 31 14
Sunkioji atletika 16 3
Šaudymas iš lanko 1 0
Šaudymo sportas 29 17
Šiuolaikinė penkiakovė 4 3
tekvondo (WtF) 6 0
tenisas 13 4
tinklinis 11 7
Universalioji kova 5 0
vandensvydis 4 0
Žirgų sportas 9 7
Žolės riedulys 16 3

iš viso: 1051 450

lIETUVoS SpoRTo ENCIklopEDIja
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LiEtUVOs spOrtO fEdEracijų sąjUngOjE

Lsfs inicijUOjami prOjEktai – gaLimyBĖ mOkytis
trEnEriams ir VadyBininkams

Baigėsi Lietuvos sporto federacijų sąjungos (LSFS) Leonardo da vinci mobilumo projektas „Lietuvos sporto spe-
cialistų profesinių įgūdžių tobulinimas bei kvalifikacijos kėlimas“, kuriam dotaciją skyrė Švietimo mainų paramos 
fondas.

23 treneriai, atstovaujantys 6 skirtingoms sporto federacijoms, pasinaudojo galimybe išvykti stažuotis į užsienį, 
įgijo naujos patirties ir kvalifikacijos tarptautiniu mastu, praplėtė savo profesinę kompetenciją naujoje socialinėje ir 
kultūrinėje aplinkoje, užmezgė naudingų kontaktų perspektyviam bendradarbiavimui ateityje.

Dviejų ar vienos savaitės vizito programos numatė ne tik darbinės veiklos, bet ir kultūrinę programą, kurių metu tre-
neriai turėjo puikių galimybių susipažinti su šalies kultūra, tradicijomis, aplankyti žymiausias ir gražiausias vietas.

2007 m. teikto projekto siunčiančiųjų organizacijų – Lietuvos regbio, kerlingo, orientavimosi sporto, vandensvy-
džio federacijų, Kauno futbolo akademijos ir Gedimino Mikulėno rankinio mokyklos – treneriai įgijo praktinių žinių, 
parsivežė ne tik metodinės medžiagos, bet ir neišdildomų įspūdžių.

 
Šiemet LSFS Švietimo mainų paramos fondui pateikė naują Leonardo da vinci programos mobilumo projektą 

„Sporto specialistų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas“. Šiuo metu jį vertina nepriklausomi ekspertai, o jo rezultatai bus 
paskelbti birželio pradžioje. apmaudu, kad sporto federacijos labai pasyviai dalyvavo rengiant projektą, kuris suteikia 
puikių galimybių sporto treneriams nemokamai tobulinti savo profesinius įgūdžius, ko šiandien, deja, labai trūksta. 

Dalyvauti projekte pareiškė norą Lietuvos gimnastikos federacija, Baltijos golfo akademija, Ukmergės moterų 
krepšinio klubas, Lietuvos sportinių šokių federacija ir Lietuvos žolės riedulio federacija. Jeigu projekto vykdymui 
bus skirta prašoma dotacija, 23 treneriams bus suteiktos galimybės išvykti stažuotis į federacijų parinktas ES šalis, 
kurios arba yra pirmaujančios toje sporto šakoje, arba yra geresnes sporto bazes, tradicijas turinčios valstybės. 

Gavus finansavimą šio projekto įgyvendinimui, taip pat kaip ir praėjusiais metais, dalyviams bus organizuojami 
anglų kalbos tobulinimosi kursai, organizuojama kultūrinė programa vizito šalyje, išduoti Europass pažymėjimai, kaip 
aukščiausias Europos Komisijos pripažįstamas dokumentas, patvirtinantis užsienyje įgytą kvalifikaciją.

Pradėjusi rengti projektus sporto trenerių kvalifikacijos tobulinimo finansavimui gauti, matydama dalyvių gaunamą 
naudą, skaitydama jų atsiliepimus, Lietuvos sporto federacijų sąjunga kartu su Lietuvos verslo darbdavių konfederacija 
ir UaB „advanced advice“ inicijuoja projektą Europos Sąjungos Socialinio fondo paramai gauti pagal priemonę 
„Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“, kuriuo bus siekiama tobulinti sporto vadybininkų žinias ir 
įgūdžius.

tuo tikslu LSFS kreipėsi į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją prašydama įtraukti ją į 
tinkamų pareiškėjų šiai priemonei sąrašą. atsižvelgiant į rašte išdėstytus argumentus sąrašas buvo atitinkamai papil-
dytas ir Sąjunga turės galimybę teikti sporto vadybininkų žinių ir įgūdžių tobulinimo projektą, kuriam kvietimas bus 
paskelbtas rudenį.

Pradėjus rengti projektą ir siekiant identifikuoti sporto vadybininkų žinių ir gebėjimų ugdymo bei tolesnio kvalifika-
cijos kėlimo poreikius buvo sudarytas klausimynas. Remiantis iš Lietuvos sporto federacijų, klubų gautais atsakymais 
parengti numatomo projekto metmenys. 

projektą sudarys:
I. Bendrųjų mokymų modulių parengimas (skirtas visų federacijų, klubų sporto vadybininkams)
II. Bendrieji mokymai
III. Specialiųjų mokymų modulių parengimas  (Dviračių sportas, Rankinis, Žolės riedulys, Futbolas, Sportiniai 

šokiai, orientavimosi sportas; Kiokusin karatė, Imtynės)
Iv. Specialieji mokymai

1. modulių parengimas bendriesiems mokymams organizuoti šiose srityse:
strateginis planavimas
• organizacijos strateginis planavimas
• Strateginiai pasirinkimai
• Strategijos įgyvendinimas
• Strateginis procesas ir pokyčių valdymas

lIETUVoS SpoRTo fEDERaCIjų SąjUNgojE
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1.1. Lyderystė ir vadovavimas
• asmeninės vertės galia
• Retorikos menas
• Socialinis kapitalas ir socialinė atsakomybė
• Įtaka ir įtakojimas
1.2. personalo valdymas
• Darbuotojų atranka
• Darbuotojų motyvacinė sistema
• Darbuotojų vertinimas
• organizacijos vertybių formulavimas
1.3. projektų valdymas
• Projektų inicijavimas
• Projektų planavimas
• Projektų įgyvendinimas
• Projektų uždarymas
1.4. finansų valdymas 
• Biudžeto sudarymo principai
• Finansų pritraukimas
• viešieji pirkimai
• Finansinės rizikos valdymas
1.5. teisės pagrindai
• Sutarčių teisė
• Mokesčių teisė
• Finansų teisė
• teisiniai personalo valdymo aspektai
• Bendrieji mokymai šiose srityse:
• Strateginis planavimas (2 dienos)
• Lyderystė ir vadovavimas (2 dienos)
• Personalo valdymas (2 dienos)
• Projektų valdymas (2 dienos)
• Finansų valdymas (2 dienos)
• teisės pagrindai (2 dienos)
• Kompiuterinio raštingumo mokymai (3 mėn.; 48 val.)

1. modulių parengimas specialiesiems mokymams organizuoti šiose srityse: 
1.1. marketingo valdymas 
• Marketingo planavimas
• Įvaizdžio kūrimas
• Darbo tarptautiniu lygiu ypatumai
• Darbo su tarptautiniais sporto agentais ypatumai
1.2. rinkodaros valdymas 
• Rinkodara ir vadyba tarptautiniu lygiu
• Įėjimo į tarptautinius tinklus inicijavimas, planavimas, organizavimas
• Integruotos rinkodaros komunikacijos
• Komunikacijų biudžeto planavimas ir vertinimas 
• Prekinio ženklo kūrimas
2. specialieji mokymai šiose srityse:
2.1. marketingo valdymas (2 dienos)
2.2. rinkodaros valdymas (2 dienos)

visą informaciją apie minėtų projektų eigą ir galimybę juose dalyvauti galite rasti interneto svetainėje
www.lsfs.lt 

lIETUVoS SpoRTo fEDERaCIjų SąjUNgojE
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ViEšOji įstaiga
LiEtUVOs spOrtO infOrmacijOs cEntras

2007 mEtų VEikLOs ataskaita

i. BEndrOji daLis
    
viešoji įstaiga Lietuvos sporto informacijos centras įregistruotas 1992-09-10, Juridinių asmenų registras 

nr. 096337, įmonės kodas 121544910. Buveinės adresas: Žemaitės g. 6, vilnius.
Lietuvos sporto informacijos centras (toliau LSIC ) yra juridinis asmuo, turintis savo įstatus, antspaudą, simboliką, 

sąskaitas aB SEB vilniaus banke.
vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2006 m. gruodžio 31 d. –  17, vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 

2007 m. – 19 žmonių, priskaičiuotas darbo užmokestis su priskaitymais – 403161,42 Lt, direktoriaus atlyginimas per 
2007 metus sudarė 80504,79 Lt.

  viešosios įstaigos Lietuvos sporto informacijos centro 2007 m. atskaitomybė parengta pagal Lietuvos Respublikoje 
buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir bendruosius apskaitos principus, remiantis:

Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu;1. 
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu;2. 
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu;3. 
Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu;4. 
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;5. 
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;6. 
Lietuvos Respublikos apskaitos instituto Standartų tarybos nutarimu „Dėl pavyzdinio sąskaitų plano 7. 
patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų taisyklių 8. 
patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;9. 
Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu nr. 1K–372 (2004-11-22) patvirtintomis „Pelno nesiekiančių 10. 
ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir 
pateikimo taisyklėmis“;
LSIC įstatais ir kitais vidaus dokumentais, susijusiais su ūkine ir finansine veikla.11. 

2007 metų pagrindinės veiklos kryptys: 
1. Projektų įgyvendinimas ir finansavimas  pagal sutartis su  Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo 

fondu:
• Kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimas (sutartis FS–1).
• nacionalinės sporto informacijos sistemos plėtojimas (sutartis FS–1).
• Lietuvos sporto enciklopedijos leidyba (sutartis FS–3).
2. Ūkinė-komercinė veikla.

ii. prOjEktų įgyVEndinimas

1. kūnO kULtūrOs ir spOrtO spEciaListų kVaLifikacijOs tOBULinimas
Projektas sėkmingai vykdomas jau trejus metus. LSIC sukurta kvalifikacijos priemonių sistema, kurią sudaro: 
– seminarai, specialistams skirti žurnalai „treneris“, „Sporto mokslas“ ir „Kūno kultūros ir sporto aktualijos“,
– informacinių-metodinių knygų leidyba, specialistams skirta  svetainė www.sportinfo.lt. 
Siekiant, kad visos priemonės atitiktų poreikius:
– nuolat studijuojama užsienio šalių (australijos, vokietijos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos ir kt.) patirtis;
– palaikomi ryšiai su žymiausiomis sporto literatūros leidyklomis (Jav – Human Kinetics,  Rusija –   „Fizkultūra 

i sport“ ir kt.);
– visų seminarų dalyviai pildo specialiai parengtas anketas, įvertindami pranešimų naudą ir teikia pasiūlymus; 
– glaudžiai bendradarbiaujama su Lietuvos sporto mokslo taryba,  mokslo ir studijų institucijomis, sporto šakų   

federacijomis, LtoK ir kitomis institucijomis.
LSIC seminarai – vis populiaresni. 2007 m. lapkričio mėn. jau įteiktas 3000-asis pažymėjimas treneriams. 2007 m. 

buvo tęsiamas 2006 metais pradėtas seminarų ciklas sporto vadybininkams.

lIETUVoS SpoRTo INfoRmaCIjoS CENTRE



21kūNo kUlTūRoS IR SpoRTo akTUalIjoS, 2008-1

sEminarai
sporto treneriams
,,Maisto papildų ir dopingo įtaka sportininko organizmui ir sportiniam rezultatui“
„Potrauminė reabilitacija sporte. Ką reikia žinoti treneriui“
„Psichologiniai treniruočių ir varžybinės veiklos aspektai“
„Psichologiniai varžybų veiksniai ir jų valdymas“
„Lietuvos baidarininkų ir kanojininkų rengimas“
„Jaunimo neformalus ugdymas sportine veikla“
Pranešėjai: prof. habil. dr. Juozas Skernevičius, dr. Eglė Kemerytė-Riaubienė, sporto psichologės dr. Ramunė Ži-

linskienė, Ieva Girčytė ir aistė Žemaitytė, antidopingo agentūros direktorė Ieva Lukošiūtė-Stanikūnienė, gydytojas 
tomas vorobjovas ir kiti specialistai.

įvyko 15 seminarų, dalyvių skaičius –  612.
sporto vadybininkams
,,Strateginė vadyba, sprendimų priėmimas“, 
,,Sporto klubo valdymo vadybiniai ir psichologiniai ypatumai“
,,Sporto klubo veikla: juridiniai ir finansiniai ypatumai “ 
,,Sporto klubo valdymas “
„Projektų ir renginių vadyba“
Pranešėjai: KKSD teisės ir personalo skyriaus vedėja Kornelija tiesnesytė, Lietuvos asociacijos ,,Sportas visiems“ 

gen. sekretorius algimantas Jucevičius, všĮ Raseinių verslo informacijos centro direktorius, sporto klubo ,,Spartuo-
liai” prezidentas Benediktas Siliūnas, sporto psichologė aistė Žemaitytė,   Jaunimo reikalų departamento specialistės 
Dalia navickaitė ir Eglė andrejevaitė, turistų klubo „altus“ prezidentas andrej Kašura, Lietuvos sporto informacijos 
centro vyriausiasis specialistas Mindaugas Boguševičius.

įvyko  8 seminarai, dalyvių skaičius –  322.
Bendras 2007 m. vykdytų seminarų skaičius – 23,  dalyvių skaičius – 934 (buvo numatyta 850).
mOksLinĖs, mEtOdinĖs ir infOrmacinĖs LitEratūrOs LEidyBa
2007 m.  atnaujinta žurnalo „treneris“ redaktorių taryba. Dabar ji yra ir trenerių kvalifikacijos tobulinimo pro-

gramų metodinė  komisija, kurią sudaro: vyr. redaktorius E. Skyrius, vyr. redaktoriaus pavaduotojai: Z. Motiekaitis 
ir L. tubelis, atsakingoji sekretorė – v. vilčinskaitė, redaktoriai: D. Barkauskas, E. Švedas, a. Kukšta, K. Miškinis, 
a. Skarbalius, J. Skernevičius, J. a. Juozaitis, a. Stanislovaitis, I. Girčytė, E. Petkus, a. Mikšys, R. Žilinskienė. 

Išleisti šie leidiniai:
Žurnalai: 
,,treneris“ nr. 1, 2, 3
,,Sporto mokslas“ nr. 1, 2
Knygos: 
„Mankštinkimės savarankiškai“ (S. Poteliūnienė ir kt.)
„Lietuvos baidarininkų rengimas“ (J. Skernevičius ir E. Balčiūnas)
„Lietuvos irkluotojų rengimas“   (a. Raslanas ir E. Petkus)
„Per sportą – į pilietinę kultūrą“ (sudarytojas S. Stonkus)
Pridedama: leidinių viršelių spalviniai atspaudai.
Iš viso 2007 m. išleista: periodinių leidinių – 2 (5 numeriai); mokslinių-metodinių – 4.
intErnEtO sVEtainĖ
atnaujinta interneto svetainė www.sportinfo.lt. Sukurtas skyrelis „Metodinė informacija vadybininkams“, kuriame 

pateikiama seminarų, konferencijų, bibliografinė informacija, svarbiausi teisės aktai ir naudingos nuorodos.
LSIC internetinės svetainės www.sportinfo.lt  skyrelyje „Metodinė informacija treneriams“ pateikta:         
– nformacija apie parengtus, vykstančius ir jau įvykusius seminarus treneriams, mokslines konferencijas;
– bibliografinė informacija (LSIC bibliotekoje esančių knygų sąrašas, periodiniai leidiniai ir nuorodos į kitas 

bibliotekas);
– naudingos nuorodos treneriams aktualiomis temomis: sportininkų mityba, sporto medicina ir reabilitacija, 

anatomija ir sporto fiziologija, sporto biomechanika ir biochemija, sportininkų treniruotės, sporto psichologija, 
neįgaliųjų sportas, vaikų ir jaunimo sportas, sportas visiems.

LSIC 2008 m. pasirengęs  išplėsti šią veiklą ir rengiasi dalyvauti kuriant Kūno kultūros ir sporto specialistų kvali-
fikacijos tobulinimo sistemą. tuo tikslu įteikta paraiška  Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui, tam numatyta skirti 
ir nuosavų lėšų – 20000 Lt  2007 m. nepanaudotų nuosavų lėšų ir 2007 m. pajamos už parduotus leidinius.

2. spOrtO infOrmacinių sistEmų pLĖtOjimas
2007 m. buvo tęsiamas Lietuvos sporto statistikos duomenų kaupimo ir analizės metodų tobulinimas. Priimtos ir 

apibendrintos sporto organizacijų statistinės veiklos 2006 m. ataskaitos. Išleistas  leidinys „Lietuvos sporto statistikos 
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metraštis. 2006 m.“ ir bukletas „Lietuvos sportas skaičiais“ (lietuvių ir anglų kalbomis). Minėti leidiniai ir statistinės 
analizės skelbiami  Kūno kultūros ir sporto departamento ir Lietuvos sporto informacijos centro (LSIC) interneto 
svetainėse. Statistiniai duomenys pateikti Lietuvos statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės 
(toliau – Statistikos departamentas) leidiniams „Lietuvos statistikos metraštis / Statistical Yearbook of Lithuania“ 
ir „Kultūra, spauda ir sportas“.  Su Statistikos departamentu suderinta 2008 metams oficialiosios statistikos darbų 
programa. 2007 m. statistinių ataskaitų formos KKS-1, SK-1, SF-1, SMĮ-1, SMĮ-2, SĮ-1 nebuvo keičiamos. Šios sta-
tistinės ataskaitos formos paskelbtos  KKSD interneto svetainėje. Siekiant sumažinti statistinės atskaitomybės krūvį 
respondentams (miestų, rajonų, savivaldybių sporto padalinių vadovams) sukurtos statistinių ataskaitų formų KKS-1, 
SMĮ-2 ir SMĮ-1 elektroninės formos, kuriose lentelės sujungtos saitais, automatiškai skaičiuojama, nurodomos klaidos, 
duomenų nesutapimai.  

2007 m. buvo tobulinama interneto svetainė www.sportinfo.lt, nuolat atnaujinamos duomenų bazės. Duomenų bazėje 
„Lietuvos sporto organizacijos“ sukaupta informacija paskelbta leidinyje „Lietuvos sporto organizacijos. adresai ir 
telefonai. 2007“, elektroninis telefonų knygutės variantas paskelbtas LSIC interneto svetainėje.  Duomenų bazė „Sporto 
statiniai“: LSIC interneto svetainėje įdėta 2006 m. sporto statinių statistika ir pagrindinių Lietuvos sporto statinių nuo-
rodos. Be to, buvo sukurta nauja duomenų bazė „Lietuvos sporto enciklopedija“, matoma interneto svetainėje www.
sportinfo.lt. Iš viso buvo administruojamos 3 duomenų bazės. 2006 m. užbaigus 1919–2005 metų laikotarpį apimančių 
15 tomų „Lietuvos sporto žinyno“ leidybą, kai kiekvienas tomas apimdavo 4 metų laikotarpį, 2007 m. išleistas XvI 
tomas, skirtas tik 2006 metams.  Europos tarybos ir Europos Sąjungos bei užsienio šalių sporto politikos analizė ir 
apžvalgų parengimas bei  informacija iš tarptautinės sporto informacijos asociacijos  šaltinių buvo naudojama semi-
narams rengti, interneto svetainėje www.sportinfo.lt. ir leidinyje „Kūno kultūros ir sporto aktualijos”.

 2007 m. išleista informacinio periodinio leidinio „Kūno kultūros ir sporto aktualijos” 4 numeriai ir vienkartiniai 
leidiniai: „Lietuvos 7–80 metų amžiaus  gyventojų požiūris į kūno kultūros pratybas, sportą ir sportavimo įpročiai“, 
„Mokymas plaukti: realijos ir perspektyvos“.

Iš viso 2007 m. išleista: periodinių leidinių – 1(4 numeriai); informacinių leidinių – 4; informacinių metodinių 
leidinių – 2. Leidinių viršelių spalviniai atspaudai pridedami.

Informacinės sistemos dalyvių skaičius ir kūno kultūros ir sporto informacinių paslaugų teikėjų internetu skaičius, 
kaip ir kasmet,  paaiškės, kai bus surinktos ir apibendrintos 2007 m. statistinės ataskaitos. 

Kūno kultūros ir sporto departamento sprendimu nuo 2008 m. šio projekto vykdymą perėmė Departamentas. 
3. LiEtUVOs spOrtO EncikLOpEdijOs LEidyBa
Kai 2006 m. buvo suformuotos Lietuvos sporto enciklopedijos (LSE) rengimo organizacinės struktūros, patvirtinta 

LSE struktūra ir kriterijai bei atlikti kiti parengiamieji darbai, prasidėjo intensyvus darbas, skirtas straipsnių surinkimui 
arba parengimui.

2007 m. parengus ir patvirtinus reikalingus šią veiklą reglamentuojančius dokumentus, Darbo grupė ir Redakcija 
savo veiksmus koncentravo dviem kryptimis:

pirma – organizavo straipsnių surinkimą iš patvirtintų teikėjų ir ieškojo autorių straipsniams, kuriems nenumatyti 
teikėjai, bei nuolat tobulino šio darbo organizavimą ir metodiką;

antra – organizavo gautų straipsnių recenzavimą ir redagavimą.
straipsnių rengimas ir surinkimas, nepaisant didelių pastangų ir laiko bei lėšų sąnaudų, buvo pats sudėtin-

giausias ir problemiškiausias darbo baras.
Sėkmingiausiai vyko darbas su bendraisiais straipsniais: iš numatytų 365 bendrųjų straipsnių jau gauti 212. Po 

techninio redagavimo arba recenzavimo apie 95 % straipsnių reikia pataisyti arba papildyti. Dėl autorių užimtumo ir 
nereto nepareigingumo šis procesas lėtesnis negu galėtų būti.

Daug blogesnė padėtis su biografiniais straipsniais. Iš prognozuojamų apie 2600 straipsnių priimta tik 750 (29 %). 
Iš jų taisyti arba papildyti reikia apie 85 %. Dėl biografinių straipsnių surinkimo reikia imtis įvairiausių veiksmų, 
reikalaujančių papildomų laiko ir lėšų sąnaudų. Dėl to teko užsakyti visų laikų sportininkų, atitinkančių kriterijus, 
sąrašus pas žinomą sporto statistiką algimantą Bertašių. Jis pateikė daugiau kaip 1200 sportininkų pavardžių, kurios 
bus pateiktos federacijoms ir kitoms organizacijoms bei viešai paskelbtos. Parengti tokį pat kontrolinį jų trenerių 
sąrašą bus įmanoma tik su sporto šakų federacijų, sąjungų ir asociacijų pagalba.

straipsnių recenzavimo ir redagavimo darbai vyksta sklandžiau. Dabar šioje srityje didžiausia problema – 
redaktorių trūkumas. tam, kad darbai būtų atlikti pagal nutarimo projekte numatytą grafiką, trūksta 2–3 redaktorių. 
Paieška vykdoma.
išvados:

1. Lietuvos sporto laimėjimai jau tokie gausūs, kad tikrai nusipelno ne tik neatidėliotino sporto enciklopedijos 
rengimo, bet ir visų kitų sporto paveldo išsaugojimo priemonių (sporto muziejaus, enciklopedijos, istorijos leidybos 
ir kt.) spartesnio, platesnio įgyvendinimo. Deja, didelė dabartinės sporto visuomenės dalis tam pernelyg abejinga.

2. numatant projekto įgyvendinimo terminus 2007 metams, tam reikalingą specialistų skaičių ir lėšas, dėl tokio 
darbo patirties stokos bei nesitikint tokio nemažos dalies institucijų ir jų vadovų abejingumo, buvo esminių netiks-
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lumų, į kuriuos, kiek leidžia terminai ir kitos sąlygos, jau atsižvelgiama sudarant sąmatą ir numatant terminus 2008 
metams.

tolesni projekto vykdymo planai:
2007 m. lapkričio 20 d. įvykusiame posėdyje Lietuvos sporto enciklopedijos Mokslinė redakcinė taryba pritarė:
1. Pirmojo tomo baigiamųjų darbų grafikui 2008 metams:
1.1. Surinkti:

– straipsnius iki vasario 1 d.
– iliustracijas iki kovo 1 d.

1.2. Baigti recenzavimą ir redagavimą iki balandžio 1 d.
1.3. Patvirtinti rankraštį iki gegužės 1 d.
1.4. Maketavimo pradžia ir pabaiga birželis–rugpjūtis
1.5. Maketo korektūra rugpjūtis
1.6. Maketo tvirtinimas iki rugsėjo 10 d
1.7. atidavimas spaudai iki spalio 1 d. (spausdinimas apie 2,5 mėn.)
1.8. Prenumeratos organizavimas nuo balandžio mėn.
1.9. Pirmojo tomo pristatymas iki gruodžio 15 d.
2. Pasiūlymui, kad nuo 2008 m. kovo mėn. pradėtų funkcionuoti Lietuvos sporto enciklopedijos internetinis 

variantas, kuriame taptų visuomenei prieinami visi parengti straipsniai.
3. Suteikti teisę Enciklopedijos redakcijai savarankiškai priimti sprendimus dėl straipsnių, kai aprašomi objektai 

tik nedaug neatitinka nustatytų kriterijų.
4. Kreiptis į Kūno kultūros ir sporto departamentą su prašymu, kad nuo 2008 m. į sutarčių su federacijomis, 

sąjungomis ir asociacijomis tekstus būtų įtraukti įsipareigojimai organizuoti ir finansuoti savo reguliavimo 
srities enciklopedinių straipsnių parengimą.

5. Skirti daugiau lėšų ir žmogiškųjų resursų projekto administravimui.
6. 2008 m. vasario mėn. Mokslinės redakcinės tarybos posėdyje aptarti pirmojo tomo rengimo baigiamųjų darbų eigą.
Projekto tęsimui Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondui paraiška įteikta.
Siūlymai, pageidavimai ir pastebėjimai dėl projekto įgyvendinimo:
2008 m. skirti daugiau lėšų ir žmogiškųjų resursų projekto administravimui.
Reikės daugiau pastangų ir Kūno kultūros ir sporto departamento papildomos pagalbos surenkant straipsnius iš 

nevyriausybinių organizacijų.

iii. VEikLOs finansinĖ ataskaita

2007 m. sausio 2 d. su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos vyriausybės buvo suda-
rytos sutartys: 

nr. FS-1 projektui „Kūno kultūros ir sporto specialistų kvalifikacijos tobulinimas“  įgyvendinti – 250 tūkst. Lt.; 
pervesta ir  įsisavinta 265 tūkst. Lt.

nr. FS–2 projektui „Sporto informacinių sistemų plėtojimas“ įgyvendinti – 250 tūkst. Lt ; pervesta ir  įsisavinta – 
216 tūkst. Lt

FS-3 projektui „Lietuvos sporto enciklopedijos leidyba“ – 200 tūkst. Lt; pervesta ir  įsisavinta – 193 tūkst. Lt.
Iš viso 2007 metais pagal pasirašytas sutartis numatytiems projektams įgyvendinti pervesta ir įsisavinta – 

674 tūkst. Lt. 

2007 metais gauta ūkinės-finansinės veiklos pajamų už leidybos ir spausdinimo paslaugas – 263017,0 Lt, veiklos 
rezultatas prieš apmokestinimą sudaro 43533,0 Lt, iš jų 2780,0 Lt bus sumokėta pelno mokesčio.

nustatytos formos veiklos finansinė ataskaita ir balansas 2008 m. balandžio 15 d. įteikti  Kūno kultūros ir sporto 
departamento Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriui.

2008 metams všĮ Lietuvos sporto informacijos centras turi sudarytas sutartis su Kūno kultūros ir sporto rėmimo 
fondu dėl Kūno kultūros ir sporto darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir Lietuvos sporto enciklopedijos rengimo 
priemonių bei turi kitų planų ir galimybių naujiems projektams Lietuvoje įgyvendinti.

DIREKtoRIUS        ZIGMantaS MotIEKaItIS

vYRIaUSIoJI  FInanSInInKė                               BIRUtė vaSILEvSKaJa
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OficiaLūs pranEšimai

sUtEiktOs kVaLifikacinĖs katEgOrijOs spOrtininkams

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. 
gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-635:

1. Laikotarpiui nuo 2007 m. gruodžio 27 d. Lietuvos nusipelniusio trenerio kategoriją aštuoneriems metams 
ir vardą visam laikui:

1.1. nikolajui aLEKSEJEnKo, visagino KKSC krepšinio treneriui-sporto mokytojui; 
1.2. Eduardui  RUDUI, vilniaus Dvikovės sporto šakų mokyklos sambo treneriui-sporto mokytojui; 
1.3. Edmundui SKRICKUI, Šiaulių SM „atžalynas“ graikų-romėnų imtynių treneriui-sporto mokytojui. 
1.4. Sauliui RaZIŪnUI, Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro baidarių ir kanojų irklavimo treneriui-sporto 

mokytojui.
2. Laikotarpiui nuo 2007 m. gruodžio 27 d. nacionalinio sporto trenerio kategoriją ketveriems metams:
2.1. aleksandrui aLEKRInSKIUI, Kauno Irklavimo mokyklos baidarių ir kanojų irklavimo treneriui-sporto 

mokytojui;  
2.2. algirdui aRELIUI, Kauno irklavimo mokyklos irklavimo treneriui-sporto mokytojui;
2.3. Mindaugui aRLaUSKUI, Kauno a.Sabonio krepšinio mokyklos krepšinio treneriui; 
2.4. valdui BYtaUtUI, Šiaulių moksleivių namų sportinių šokių treneriui-sporto mokytojui; 
2.5. vitalijai BREIvIEnEI, Panevėžio KKSC dviračių trenerei-sporto mokytojai;
2.6. Henrikui GatovSKIUI, vilniaus olimpinio sporto centro teniso treneriui-sporto mokytojui;  
2.7. Romualdui JaKUČIUI, Kauno plaukimo mokyklos šiuolaikinės penkiakovės jojimo treneriui-sporto mokytojui; 
2.8. Daivai JanKaUSKaItEI, Kauno SM „viltis“ lengvosios atletikos trenerei-sporto moklytojai;
2.9. aurimui JaSILIonIUI, Kauno a.Sabonio krepšinio mokyklos krepšinio treniui-sporto mokytojui;
2.10. vytautui KaLInaUSKUI, Šiaulių sporto mokyklos „Klevas“ regbio treneriui-sporto mokytojui;
2.11. Irinai KatInIEnEI, vilniaus olimpinio sporto centro gimnastikos trenerei-sporto mokytojai;
2.12. Sandrai LaURUtIEnEI, Šiaulių SM „Dubysa“ šaškių trenerei-sporto mokytojai;    
2.13. antanui LavICKUI, Kauno r. sporto mokyklos irklavimo treneriui-sporto mokytojui;
2.14. Dmitrijui MEDvEDEvUI, Elektrėnų sporto mokyklos ledo ritulio treneriui-sporto mokytojui;
2.15. Romualdui MontvIDUI, Šiaulių SM „atžalynas“ JKa karatė treneriui-sporto mokytojui;
2.16. Raimondui naRMontUI, Šiaulių SM „Dubysa“ šachmatų treneriui-sporto mokytojui;
2.17. Sergejui PEtUCHovSKIUI, Šiaulių SM  „Dubysa“ šachmatų treneriui-sporto mokytojui; 
2.18. Juliui PRanEvIČIUI, Kauno krepšinio mokyklos krepšinio treneriui-sporto mokytojui; 
2.19. nijolei SaBaLIaUSKIEnEI, Kauno SM „viltis“ lengvosios atletikos trenerei-sporto mokytojai;
2.20. Romui SaUSaIČIUI, vilniaus olimpinio sporto centro lengvosios atletikos treneriui-sporto mokytojui; 
2.21. arūnui SaKUI, Ukmergės dziudo klubo sambo imtynių treneriui;
2.22. Sigitui SKaRELIUI, Kauno plaukimo mokyklos plaukimo treneriui-sporto mokytojui;
2.23. Kęstučiui ŠaPKaI, vilniaus olimpinio sporto centro lengvosios atletikos treneriui-sporto mokytojui;
2.24. aldonai taMULEvIČIEnEI, vilniaus olimpinio sporto centro irklavimo trenerei-sporto mokytojai;                                                                          
2.25. Egidijui vaSILIaUSKUI, Šiaulių SM „Saulė“ krepšinio treneriui-sporto mokytojui;
3. Laikotarpiui nuo 2007 m. gruodžio 27 d. nacionalinio trenerio kategoriją dvejiems metams:  
3.1. Genei  JUoDIEnEI, Šiaulių SM “Klevas” žolės riedulio trenerei-sporto mokytojai.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
sausio 10 d. įsakymu Nr. V-19:

1. Baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
1.1. Egidijui BaLČIŪnUI – Lietuvos olimpinis sporto centras (LoSC);
1.2. alvydui DUonėLaI – LoSC;
1.3. Jevgenijui MIaSnIanKInUI – LoSC.
2. Bokso sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
2.1. Mindaugui anSKoLIUI – Kauno SM „Gaja“;
2.2. Edvinui GUDUnSKUI – Kauno SM „Gaja“;
2.3. Juliui ŠaLKaUSKUI – Jonavos kūno kultūros ir sporto centras.
3. dziudo imtynių sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
3.1. Ernestai GEDUtYtEI – Kauno SM „Gaja“;
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3.2. Sandrai JaBLonSKYtEI – Kauno SM „Gaja“;
3.3. Karoliui LIUKaIČIUI – Kauno SM „Gaja“;
3.4. Karolinai PUoDŽIUKaItYtEI – Kauno SM „Gaja“;
3.5. Giedrei ŠILEIKaItEI – Kauno SM „Gaja“;
3.6. arnui PaGoJUI – vilniaus olimpinis sporto centras (oSC);
3.7. Svetlanai vEtRovaI – vilniaus oSC.
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
3.8. Mariui LaBaLaUKIUI – Kauno SM „Gaja“.
4. krepšinio sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
4.1. Edvinui GRIKŠtUI – Šiaulių SM „Saulė“;
4.2. adomui StaKvILEvIČIUI – Šiaulių SM „Saulė“.
5. Lengvosios atletikos sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
5.1. Žilvinui antanavIČIUI – vilniaus oSC;
5.2. Mariui DILIŪnUI – Šiaulių lengvosios atletikos mokykla.
6. regbio sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
6.1. Gediminui ČEKanaUSKUI – Šiaulių SM „Klevas“;
6.2. Simui KREnCIUI – Šiaulių SM „Klevas“;
6.3. Deividui PIKELIUI – Šiaulių SM „Klevas“;
6.4. vaidotui PoCIUI – Šiaulių SM “Klevas;
6.5. vygandui SaKaLaUSKUI – Šiaulių SM „Klevas“;
6.6. Rolandui ŠaLKaUSKUI – Šiaulių SM „Klevas“;
6.7. Gediminui ŠvoBaI – Šiaulių SM „Klevas“;
6.8. Benui UBaRtUI – Šiaulių SM “Klevas“.
7. Orientavimosi sporto šakos atstovui
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
7.1. vytautui BELIŪnUI – Prienų kūno kultūros ir sporto centras.
8. sambo imtynių sporto šakos atstovėms
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
8.1. Gintarei KLIŠYtEI – Rokiškio kūno kultūros ir sporto centras (KKSC);
8.2. Ievai MIKoLIonYtEI – Rokiškio KKSC.
9. sunkiosios atletikos sporto šakos atstovei
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
9.1. airidai BoGDELYtEI – telšių SM.
10. šiuolaikinės penkiakovės sporto šakos atstovui
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
10.1. olegui naIMUŠInUI – Lietuvos oSC.
11. šaudymo sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
11.1. Margaritai BELoCHvoStovaI – vilniaus oSC;
11.2. Haroldui GRIGaLIonIUI – vilniaus oSC;
11.3. Mindaugui GUDaIČIUI – Kauno Jaunalietuvių sporto organizacijos mokykla (SoM);
11.4. Kęstučiui GUDaIČIUI – Kauno Jaunalietuvių SoM;
11.5. neringai KaMInSKaItEI – Šiaulių SM „Dubysa“;
11.6. Jūratei MaRCInKEvIČIŪtEI – trakų KKSC;
11.7. Rimvydui SPėČIUI – vilniaus oSC.
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
11.8. Dainai GUDZInEvIČIŪtEI – LoSC.
12. šachmatų sporto šakos atstovei
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
12.1. Deimantei DaULYtEI – Šiaulių SM „Dubysa“
13. tinklinio sporto šakos atstovėms
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
13.1. Justinai GIEDRaItYtEI – Šiaulių SM „Dubysa“;
13.2. Gintarei MIŠKInYtEI – Šiaulių SM „Dubysa“;
13.3. Eglei MIELDaŽYtEI – Šiaulių SM „Dubysa“;
13.4. Renatai PoŠKUtEI – Šiaulių SM „Dubysa“;
13.5. agnei PRaKŠELYtEI – Šiaulių SM „Dubysa“;
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13.6. Daivai RUDYtEI – Šiaulių SM „Dubysa“;
13.7. Jolitai SEMaŠKIEnEI – Šiaulių SM „Dubysa“;
13.8. aistei SUDMantaItEI – Šiaulių SM „Dubysa“;
13.9. Karolinai ŠantaRYtEI – Šiaulių SM „Dubysa“;
13.10. Benitai taMUtYtEI – Šiaulių SM „Dubysa“;
13.11. Ramintai vaSKELaItEI – Šiaulių SM „Dubysa“.
14. Žolės riedulio sporto šakos atstovėms
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
14.1. aurikai BaZIULYtEI – Šiaulių SM „Klevas“;
14.2. Donatai DILDaItEI – Šiaulių SM „Klevas“;
14.3. Simonai GRUBLIaUSKaItEI – Šiaulių SM „Klevas“;
14.4. Jūratei JUoDYtEI – Šiaulių SM „Klevas“;
14.5. Ernestai KaLInaUSKaItEI – Šiaulių SM „Klevas“;
14.6. Inai KEnStavIČIŪtEI – Šiaulių SM „Klevas“;
14.7. Ievai KUoDYtEI – Šiaulių SM „Klevas“;
14.8. Evelinai MaLYŠEvaI – Šiaulių SM „Klevas“;
14.9. Renatai MatJUŠaItYtEI – Šiaulių SM „Klevas“;
14.10. Raimondai nYDERYtEI – Šiaulių SM „Klevas“;
14.11. vaidai vaIDILaUSKaItEI – Šiaulių SM „Klevas“.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  generalinio direktoriaus 2008 m. 
vasario 28 d. įsakymu Nr. V-110:

1. dziudo sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
1.1. algirdui MISECKUI – Kauno r. dziudo ir jojimo SM
2. dviračių sporto šakos atstovei
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
2.1. vilijai SEREIKaItEI – Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras
3. graikų-romėnų imtynių sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
3.1. Karoliui KYGUI – Šiaulių r. Kuršėnų SM
4. jka šotokan karatė sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
4.1. Donatui JURKEvIČIUI – Šiaulių SM „atžalynas“
4.2. Monikai PLIURaItEI – Šiaulių SM „atžalynas“
4.3. Sauliui PUtRaMEntUI – Šiaulių SM „atžalynas“
4.4. Mantui tanKŪnUI – Šiaulių SM „atžalynas“
4.5. aivarui vaSILIaUSKUI – Šiaulių SM „atžalynas“
5. Orientavimosi sporto šakos atstovei
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
5.1. aušrai MIKŠYtEI – Šilalės r. SM
6. povandeninio plaukimo sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
6.1. Linai PLESKYtEI – Kauno plaukimo mokykla (PM)
6.2. Birutei LaŠaItEI – Kauno PM
6.3. Ignui BILIUI – Kauno PM
7. sportinių šokių atstovei
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
7.1. Ievai ŽUKaUSKaItEI – Kauno centro SM
8. sportinės akrobatikos sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
8.1. anai KoKLEJEvaI – visagino akrobatikos SM
8.2. Dmitrijui ŠUMILo – visagino akrobatikos SM
9. šaudymo sporto šakos atstovei
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
9.1 Ievai KaKLaUSKaItEI – Kauno Jaunalietuvių sporto organizacijos mokykla
10. šachmatų sporto šakos atstovui
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
10.1. Mikui LIatUKUI – Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras
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Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
kovo 13 d. įsakymu Nr. V-135:

1. Bokso sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
1.1. nikitai MERKUŠEv – vilniaus dvikovės sporto šakų mokykla (DSŠM)
1.2. Deimantui MICKEvIČIUI – vilniaus DSŠM
1.3. tadui taMaŠaUSKUI – vilniaus DSŠM
2. dziudo sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
2.1. Meilei GUnEvIČIŪtEI – vilniaus DSŠM
2.2. aurelijai Gotto – vilniaus DSŠM
2.3. Iljai KISELIovUI – vilniaus DSŠM
2.4. Dianai KIŠKEL – vilniaus DSŠM
2.5. andrejui KLoKovUI – vilniaus DSŠM
3. kulkinio šaudymo sporto šakos atstovėms
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
3.1. Benitai vYŠnIaUSKaItEI – Biržų SM
3.2. aušrai RaKŪnaItEI – Biržų SM
4. meninės gimnastikos sporto šakos atstovėms
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
4.1. Jurgitai LIonGInavIČIŪtEI – vilniaus gimnastikos mokykla (GM)
4.2. Ugnei MaRKEvIČIŪtEI – vilniaus GM
4.3. Rasai PaPaRtYtEI – vilniaus GM
5. sambo imtynių sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
5.1. Sergejui GREČICHo – vilniaus DSŠM
5.2. aleksandrui naSREtDInovUI – Klaipėdos sporto centras
6. sunkiosios atletikos sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
6.1. Dmitrij SEMEnėJEv – vilniaus DSŠM
7. Žolės riedulio sporto šakos atstovėms
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
7.1. Rasai ČEPIEnEI – vilniaus SM „tauras“
7.2. aurelijai KUBILInSKIEnEI – vilniaus SM „tauras“
7.3. aurelijai GRIŠKUtEI – vilniaus SM „tauras“
7.4. Inesai PUIDoKIEnEI – vilniaus SM „tauras“
7.5. virginijai ČaIKaUSKIEnEI – vilniaus SM „tauras“
7.6. aušrai JanUtaItEI – vilniaus SM „tauras“
7.7. astai ČatRaUSKaItEI – vilniaus SM „tauras“
7.8. Egidijai GRIŠKUtEI – vilniaus SM „tauras“

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-200:

1. dziudo sporto šakos atstovei
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
1.1. almedai CIBULSKaItEI – alytaus sporto ir rekreacijos centras (SRC)
2. kulkinio šaudymo sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
2.1. algirdui PEtnIŪnUI – alytaus SRC
3. sportinių šokių sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
3.1. Eglei vaLEntaItEI – alytaus šokių studija „alemana“
3.2. Ligitui BERnatavIČIUI – alytaus šokių studija „alemana“
4. tinklinio sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
4.1. Motiejui MėLYnIUI – Panevėžio kūno kultūros ir sporto centras (KKSC)
4.2. Deividui PRaŠČIŪnUI – Panevėžio KKSC
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sUtEiktOs kVaLifikacinĖs katEgOrijOs
trEnEriams-spOrtO mOkytOjams

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
sausio 21 d. įsakymu Nr. V-48

1. nacionalinio sporto trenerio kategorija ketveriems metams:
1.1. Lolitai DUDėnIEnEI – Kauno sporto mokyklos „Gaja“ dziudo trenerei-sporto mokytojai;
1.2. Kęstučiui noRvaIŠUI – Šiaulių sporto mokyklos „Dubysa“ dviračių sporto treneriui-sporto mokytojui;
1.3. Zeniui vEnCEvIČIUI – alytaus sporto rekreacijos centro dziudo treneriui-sporto mokytojui;
1.4. Stasiui PaŠtUoLIUI – Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro dviračių sporto treneriui-sporto mokytojui.
2. nacionalinio sporto trenerio kategorija vieneriems metams:
2.1. Loretai ZoPELIEnEI – Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro dviračių sporto trenerei-sporto mokytojai.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
kovo 6 d. įsakymu Nr. V-128

1. Lietuvos nusipelniusio trenerio kategorija aštuoneriems metams ir vardas visam laikui:
1.1. algirdui MILonUI – vilniaus Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos treneriui;
1.2. Romualdui MontvIDUI – Šiaulių sporto mokyklos „atžalynas“ JKa karatė treneriui-sporto mokytojui.
2. nacionalinio sporto trenerio kategorija ketveriems metams:
2.1. Eduardui BELEvIČIUI – Kauno plaukimo mokyklos plaukimo-šiuolaikinės penkiakovės treneriui-sporto mokytojui;
2.2. annai MIZaRIEnEI – Kauno plaukimo mokyklos plaukimo-šiuolaikinės penkiakovės trenerei-sporto mokytojai.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-189

Lietuvos nusipelniusio trenerio vardas visam laikui:
Stanislavai BILEvIČIEnEI – anykščių sportinių šokių klubo „verpetas“ trenerei.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-190

Lietuvos nusipelniusio trenerio vardas visam laikui:
Kaziui PEtREIKIUI – Klaipėdos miesto sporto centro dviračių treneriui.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-193

1. nacionalinio sporto trenerio kategorija ketveriems metams:
1.1. Edmundui ŠtaREvIČIUI – Kauno m. džiudžistų klubo sambo treneriui;
1.2. vytautui SKUnČIKUI – Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro tinklinio treneriui-sporto mokytojui.

sUtEiktOs kVaLifikacinĖs katEgOrijOs
spOrtO mOkymO įstaigOms

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. 
gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-636

1. Laikotarpiui  nuo  2008 m. sausio 1 d. iki  gruodžio 31 d. pirmoji kvalifikacinė kategorija suteikta šioms 
sporto mokymo įstaigoms:

1.1. všĮ alytaus sporto ir rekreacijos centrui;
1.2. Kauno Centro sporto mokyklai;        
1.3. Kauno futbolo  mokyklai;
1.4. Kauno sporto mokyklai „Gaja“;
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1.5. Kauno Jaunalietuvių sporto organizacijos mokyklai;
1.6. Kauno krepšinio mokyklai „aisčiai“;
1.7. Kauno plaukimo mokyklai;
1.8. Kauno sporto mokyklai „viltis“;  
1.9. Kauno irklavimo mokyklai;                                            
1.10. Kauno a.Sabonio krepšinio mokyklai;
1.11. BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokyklai;
1.12. BĮ Klaipėdos vlado Knašiaus krepšinio mokyklai;
1.13. BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centrui;
1.14. BĮ „viesulo“ sporto centrui;
1.15. BĮ Klaipėdos miesto sporto centrui;
1.16. Marijampolės žaidimų  sporto mokyklai;
1.17. Marijampolės sporto centrui „ Sūduva“;
1.18. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centrui;
1.19. BĮ Šiaulių sporto mokyklai „atžalynas“;
1.20. BĮ Šiaulių sporto mokyklai „Dubysa“;
1.21. BĮ Šiaulių plaukimo mokyklai „Delfinas“;
1.22. BĮ Šiaulių sporto mokyklai „Klevas“;
1.23. BĮ Šiaulių lengvosios atletikos mokyklai;
1.24. BĮ Šiaulių sporto mokyklai „Saulė“;
1.25. BĮ Šiaulių teniso mokyklai;  
1.26. BĮ Šiaulių futbolo akademijai;
1.27. vilniaus olimpiniam sporto centrui;
1.28. vilniaus sporto mokyklai „tauras“;
1.29. vilniaus futbolo mokyklai;
1.30. vilniaus krepšinio mokyklai;
1.31. vilniaus vandens sporto mokyklai;
1.32. vilniaus gimnastikos mokyklai;
1.33. vilniaus lengvosios atletikos mokyklai;
1.34. vilniaus „Sietyno“ sporto mokyklai;
1.35. vilniaus dvikovės sporto šakų mokyklai;
1.36. visagino akrobatikos sporto mokyklai; 
1.37. visagino kūno kultūros ir sporto centrui;
1.38. anykščių kūno kultūros ir sporto centrui;
1.39. Jonavos kūno kultūros ir sporto centrui;
1.40. Elektrėnų sporto mokyklai;
1.41. Lazdijų sporto centrui;
1.42. Pakruojo sporto centrui;
1.43. Radviliškio sporto centrui;
1.44. trakų kūno kultūros ir sporto centrui;
1.45. telšių  sporto mokyklai;
1.46. Rokiškio kūno kultūros ir sporto centrui.

2. Laikotarpiui nuo 2008 m. sausio 1 d. iki  gruodžio 31 d. antroji kvalifikacinė kategorija suteikta šioms 
sporto mokymo įstaigoms:

2.1. Kauno Buriavimo mokyklai „Bangpūtys“; (Specializacija)
2.2. Kauno žiemos sporto mokyklai „Baltų ainiai“;   -    “     -
2.3. Marijampolės sporto mokyklai;
2.4. Skuodo  kūno kultūros ir sporto centrui;
2.5. Jurbarko r. kūno kultūros ir sporto centrui;
2.6. Prienų r. kūno kultūros ir sporto centrui;
2.7. Birštono sporto centrui;
3. Laikotarpiui nuo 2008 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. trečiąją kvalifikacinę kategoriją suteikti šioms 

sporto mokymo įstaigoms:
3.1. Marijampolės futbolo centrui;
3.2.Kazlų Rūdos savivaldybės sporto centrui;
3.3. vilniaus šachmatų ir šaškių sporto mokyklai.
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4. Finansines išlaidas, susijusias su kvalifikacinės kategorijos suteikimu, dengia jos steigėjas.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
sausio 15 d. įsakymu Nr. V-28

1. Laikotarpiui nuo 2008 m. sausio 15 d. iki gruodžio 31 d. pirmoji kvalifikacinė kategorija suteikta šiai 
sporto mokymo įstaigai:

1.1. Utenos kūno kultūros ir sporto centrui.

2. Laikotarpiui nuo 2008 m. sausio 15 d. iki gruodžio 31 d. antroji kvalifikacinė kategorija suteikta šioms 
sporto mokymo įstaigoms:

2.1. Kazlų Rūdos sporto centrui;
2.2. Panevėžio futbolo akademijai.

1. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
kovo 5 d. įsakymu Nr. V-125

laikotarpiui nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. pirmoji kategorija suteikta šiai sporto mokymo 
įstaigai:

1. vilkaviškio rajono sporto mokyklai.

1. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-178

laikotarpiui nuo 2008 m. balandžio 3 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. trečioji kategorija suteikta šiai sporto 
mokymo įstaigai:

1.1. alytaus rajono sporto centrui.

išdUOtOs kūnO kULtūrOs ir spOrtO spEciaListų LicEncijOs 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.V-11. Licencija galioja iki 2012 m. sausio 9 d.:

Licencija nr.207 – alfredui DaManSKIUI
Licencija nr. 356 – Edvard BUŽInSKIJ
Licencija nr. 261 – vandai GRIGaItIEnEI
Licencija nr. 211 – Dariui LEŠKaUSKUI
Licencija nr. 226 – Stanilovui naInIUI
Licencija nr. 270 – violetai PaULaUSKIEnEI
Licencija nr. 216 – valerijui tRaŠKInUI
Licencija nr. 210 – vytautui vaIŠnoRUI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-26 . Licencija galioja iki 2012 m. sausio 15 d.:

Licencija nr. 644 – Dovilei PaLIULYtEI 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo  
2008 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-54 . Licencija galioja iki 2012 m. sausio 22 d.:

Licencija nr. 645 – Ruslanui KoRSaKovUI
Licencija nr. 646 – neringai MILaŠIEnEI
Licencija nr. 647 – Editai Stefanijai JaKUBČIonYtEI
Licencija nr. 648 – Stefanijai naRaKaItEI
Licencija nr. 649 – aleksandrui FoMKInUI
Licencija nr. 650 – Ramūnui MontvILaI
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ofICIalūS pRaNEŠImaI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-60. Licencija galioja iki 2012 m. sausio 28 d.:

Licencija nr. 652 – Povilui BaLIUKonIUI
Licencija nr. 653 – Eglei BRUSoKaItEI
Licencija nr. 651 – vytautui ŠČEPonIUI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-74. Licencija galioja iki 2012 m. vasario 5 d.:

Licencija nr. 654 – Modestui KaPUŠInSKUI
Licencija nr. 655 – Rasai tEIŠERSKIEnEI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-89. Licencija galioja iki 2012 m. vasario 14 d.:

Licencija nr. 656 – Jelenai BaBInInaI
Licencija nr. 657 – Dariui StaŽIUI
Licencija nr. 658 – vladui ŠIGaUSKUI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-92. Licencija galioja iki 2012 m. vasario 21 d.:

Licencija nr. 659 – Laimai UŽtUPIEnEI 
Licencija nr. 660 – Renatai MaRCInKUtEI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-118. Licencija galioja iki 2012 m. kovo 4 d.:

Licencija nr. – 661 vitalij KoZLov. 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-152. Licencija galioja iki 2012 m. kovo 19 d.:

Licencija nr. 662 – Frederico Machado CRavo
Licencija nr. 665 – algirdui KvEInIUI
Licencija nr. 664 – Daivai RUSECKIEnEI
Licencija nr. 663 – Zitai ŠEŠtoKIEnEI
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 

2008 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-167. Licencija galioja iki 2012 m. balandžio 1 d.:
Licencija nr. 666 – Deividui JURKŠaI
Licencija nr. 667 – Simui KavaLIaUSKUI
Licencija nr. 668 – vitui LaBUČIUI
Licencija nr. 669 – Pranui RUMBUČIUI
Licencija nr. 670 – Pauliui StanKEvIČIUI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-199. Licencija galioja iki 2012 m. balandžio 14 d.:

Licencija nr. 671 – Solveigai JanKaUSKaItEI
Licencija nr. 672 – Jelenai JEREMEJEvaI
Licencija nr. 673 – Rūteniui LaPEI

pratĘstOs kūnO kULtūrOs ir spOrtO spEciaListų LicEncijOs 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo  
2008 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V- 42 . Licencija galioja iki 2012 m. sausio 17 d.:

Licencija nr.160 – vladimirui aLIŠaUSKUI
Licencija nr. 229 – Sigitui PoLEKUI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo  
2008 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-54 . Licencija galioja iki 2012 m. sausio 22 d.:

Licencija nr. 031 – Irinai ŽIČKUvIEnEI
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ofICIalūS pRaNEŠImaI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo  
2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-60. Licencija galioja iki 2012 m. sausio 28 d.:

Licencija nr. 209 – Sigitui nEČIŪnUI
Licencija nr. 341 – aušrelei vISoCKIEnEI
Licencija nr.340 – virginijui vISoCKUI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-74. Licencija galioja iki 2012 m. vasario 5 d.:

Licencija nr. 269 – audronei MaLInaUSKIEnEI
Licencija nr. 159 – Raimundui PEtRaUSKUI
Licencija nr. 268 – aldonai vaItKIEnEI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-89. Licencija galioja iki 2012 m. vasario 14 d.:

Licencija nr. 193 – Liudai tRIaBaItEI 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-92. Licencija galioja iki 2012 m. vasario 21 d.:

Licencija nr. 376 – Gediminui RaStEnIUI 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-118. Licencija galioja iki 2012 m. kovo 4 d.:

Licencija nr. 215 – onai KanaPoRIEnEI
Licencija nr. 379 – Gintautui KLIŠIUI
Licencija nr. 224  – vilijai taRaLIEnEI
Licencija nr. 417 – Pavelui voRoBJovUI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-152. Licencija galioja iki 2012 m. kovo 19 d.:

Licencija nr. 041 – valdui KaIRIUI
Licencija nr. 172 – Rasai BRUZDIEnEI
Licencija nr. 205 – Rolandui Ruslanui JaKUČIonIUI
Licencija nr. 337 – viktorui KaIRIUI
 
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 

2008 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-167. Licencija galioja iki 2012 m. balandžio 1 d.:
Licencija nr. 347 – Kęstučiui KaUnUI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-199. Licencija galioja iki 2012 m. balandžio 14 d.:

Licencija nr. 137 – Jūratei Marijai JaKŠtonIEnEI
Licencija nr. 510 – viliui KaLvaIČIUI
Licencija nr. 110 – vitoldui MaSaLSKIUI
Licencija nr. 037 – Jolantai RoManČIKIEnEI
Licencija nr. 405 – Mariui  MILEvIČIUI
Licencija nr. 391 – antanui RUŠKIUI
Licencija nr. 158 – algimantui tUMELIUI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-235. Licencija galioja iki 2012 m. gegužės 10 d.

Licencija nr. 418 – vidmantui KaZLaUSKUI
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krOnika

gEriaUsias mEtų spOrtO statinys

Sausio 5 d. KKSD generalinis direktorius algirdas Raslanas ant Šiaulių arenos sienos atidengė lentą, kuri skelbia, 
jog ši arena – geriausias  2007-ųjų sporto statinys. 

Septintus metus iš eilės KKSD surengtame metų sporto statinio konkurse geriausiu 2007 m. sporto statiniu Šiaulių 
arena pripažinta įvertinus jos funkcionalumą ir universalumą, teikiamų paslaugų įvairovę, paslaugų socialinį priei-
namumą, galinčių sportuoti skaičių ir kt. arenoje yra 5500 sėdimų vietų varžybų ir apie 7400 vietų – koncertų metu. 
arena pritaikyta krepšinio, salės futbolo, rankinio, tinklinio ir kt. sporto varžyboms, taip pat – kultūros renginiams, 
čia kuriasi ir sporto mokyklos, klubai. Iš viso į Šiaulių areną buvo investuota 75 mln. Lt, iš kurių 70 mln. Lt – ES 
struktūrinių fondų lėšos, 5 mln. Lt – savivaldybės investicijos.

Dėl geriausio 2007 m. sporto statinio vardo taip pat varžėsi vilainių rekreacijos ir sporto pramogų kompleksas 
(Kėdainių r.), sporto salė, pastatyta Pasvalio r., plaukimo baseinas (Kėdainiai), atžalyno gimnazijos sporto salė 
(Pakruojis), 20 universalių dirbtinės dangos aikštelių, kurias prie bendrojo lavinimo mokyklų įrengė KKSD. Iš viso 
praėjusiais metais į naujų sporto bazių statybas Lietuvoje buvo investuota per 90 mln. Lt. 

ankstesnių metų „Metų sporto statinio“ laureatais buvo išrinkti ,,oranžinis teniso centras“ (Kaunas, 2001 m.), 
,,Ledo rūmai“ (vilnius, 2002 m.), Kauno „Žalgirio“ stadiono sporto kompleksas (Kaunas, 2003 m.), ,,Siemens arena“ 
(vilnius, 2004 m.), Sporto ir sveikatingumo centras „IMPULS+“ (vilnius, 2005 m.), universali sporto salė „Sportima“ 
(2006 m.). 

LtOk taUrĖ – šaULių sąjUngOs atstOVams

Šiemet į tradicinį bėgimą „Gyvybės ir mirties keliu“ pagerbti Sausio 13-osios aukų atminimo, įvairiais skaičiavi-
mais, susirinko nuo dviejų iki trijų tūkstančių bėgimo mėgėjų. Painiavos skaičiuojant būta todėl, kad bėgikai startavo 
ne vienu metu.

nors šis bėgimas – ne varžybos, vis dėlto aišku, kad pirmasis prie sostinės televizijos bokšto finišavo mokytojas 
iš Kėdainių rajono Šėtos vidurinės mokyklos aurimas Skinulis.

Gausiausia buvo Šaulių sąjungos bėgikų komanda, kuriai Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas artūras 
Poviliūnas įteikė LtoK taurę.

sVEČiai iš BaLtarUsijOs

Sausio 15 d. Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete lankėsi Baltarusijos olimpinio komiteto pirmasis vicepre-
zidentas Genadijus aleksejenka ir Baltarusijos ambasadorius Lietuvoje vladimiras Dražinas.

Susitikime su LtoK prezidentu artūru Poviliūnu, generaliniu sekretoriumi vytautu Zuberniu, KKSD generaliniu 
direktoriumi algirdu Raslanu bei Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininku algimantu Salamakinu buvo 
aptartos dviejų kaimyninių šalių sporto organizacijų artimesnio bendradarbiavimo galimybės, kalbėta apie pasikeitimą 
sportinėmis delegacijomis, apie trenerių, sporto mokslininkų stažuotes, pasirengimą Pekino olimpinėms žaidynėms. 
Beje, jau šiandien Baltarusija galėtų siųsti į Pekiną beveik 150 sportininkų, atstovaujančių 14 sporto šakų. Lietuvai 
šiandien galėtų atstovauti 55 sportininkai...

a. Poviliūnas ir G. aleksejenka savo parašais patvirtino, kad pratęsiama Lietuvos ir Baltarusijos olimpinių komitetų 
bendradarbiavimo sutartis.

Priminsime, kad LtoK yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su Jav, Kinijos Liaudies Respublikos, Japonijos 
olimpiniais komitetais, dalyvauja Baltijos šalių olimpinių komitetų asociacijos veikloje.

 
OLimpinių mEtų pLanai ir prOjEktai

Sausio 17-ąją vyko pirmasis 2008 metų LtoK vykdomojo komiteto posėdis. Jame aptartas pasirengimas sausio 
25 d. vilniuje, „Karolinos“ viešbučio konferencijų salėje, vyksiančiai LtoK generalinės asamblėjos sesijai. apie 
pasirengimą šiam svarbiam įvykiui kalbėjo LtoK prezidentas artūras Poviliūnas. Jis supažindino su būsimo savo 
pranešimo apie 2007 m. LtoK veiklą pagrindinėmis gairėmis, pasidžiaugė, kad praėję metai buvo sėkmingi Lietuvos 

kRoNIka
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sportui. Kaip sakė KKSD generalinis direktorius algirdas Raslanas, iš viso pernai mūsų šalies sportininkai įvairių 
amžiaus grupių pasaulio ir Europos čempionatuose iškovojo net 306 medalius.

LtoK generalinis sekretorius vytautas Zubernis informavo, kad šiuo metu yra 101 LtoK narys, 21 LtoK garbės 
narys ir vienas LtoK garbės generalinis sekretorius. Buvo pritarta LtoK generalinės asamblėjos mandatų ir balsų 
skaičiavimo komisijų bei sekretoriato sudėtims.

Su asamblėjai parengtu LtoK Revizijos komisijos pranešimu supažindino šios komisijos pirmininkas Rimantas 
Jogėla.

apie 2007 m. LtoK biudžeto įvykdymo apyskaitos ir 2008 m. LtoK biudžeto projektą vietoj išvykusio LtoK iž-
dininko Donato Kazlausko informaciją pateikė v. Zubernis. Jis supažindino ir su 2008 m. LtoK veiklos programa.

LtoK vykdomasis komitetas pritarė siūlymui apdovanoti LtoK Garbės ženklu Pasaulio nacionalinių olimpinių 
komitetų asociacijos (anoC) prezidentą Mario vazquezą Raną už nuopelnus Lietuvos tautiniam olimpiniam komi-
tetui siekiant tarptautinio pripažinimo. Beje, anoC prezidentas Lietuvoje lankėsi 1992 metais ir vienas pirmųjų iš 
tarptautinio olimpinio sąjūdžio.

taip pat buvo patvirtinta Lietuvos olimpinių programų rengimo darbo grupė, kurios vadovas – a. Raslanas.
LtoK vykdomasis komitetas nutarė pripažinti nacionalinę slidinėjimo asociaciją kaip vienintelę sporto instituciją, 

kuruojančią slidinėjimo lenktynių sporto šaką Lietuvoje. Pasiūlyta tarptautinei slidinėjimo federacijai priimti nacio-
nalinę slidinėjimo asociaciją į šią organizaciją. taip pat nutarta atšaukti Lietuvos slidinėjimo federacijos pripažinimą, 
o šios federacijos atstovus vytautą Zumerį ir Romualdą Glazauską atšaukti iš LtoK narių.

gEnEraLinĖ asamBLĖja
LtOk 2007 mEtų VEikLa įVErtinta gErai

Sausio 25 dieną vilniuje, „Karolinos“ viešbučio konferencijų salėje, įvyko LtoK generalinės asamblėjos sesija. 
Joje dalyvavo 71 LtoK narys (iš 101) ir 14 LtoK garbės narių. LtoK vykdomojo komiteto veikla 2007 metais 
vienbalsiai buvo įvertinta gerai...

Sesijos pradžioje dviem LtoK nariams nuo 1988-ųjų metų – Kleopui Girdžiui ir aleksandrui Ronkui – buvo su-
teiktas LtoK garbės nario vardas ir įteiktos regalijos. LtoK plakete buvo apdovanotas sporto žurnalistikos veteranas 
Kazys Kilčiauskas, neseniai šventęs 75-erių metų jubiliejų.

Pranešimą apie LtoK veiklą 2007 metais perskaitė LtoK prezidentas artūras Poviliūnas. „tik geri rezultatai 
Pekine leis mums džiaugtis metų pabaigoje, kai švęsime LtoK atkūrimo dvidešimties metų sukaktį“ – sakė LtoK 
prezidentas.

LtoK Revizijos komisijos pranešimą perskaitė šios komisijos narys vytautas Blonskis.
apie 2007 m. LtoK biudžeto įvykdymo apyskaitos ir 2008 m. LtoK biudžeto projektą informavo LtoK iždi-

ninkas Donatas Kazlauskas. Šiems metams planuojamas LtoK biudžetas – 8 mln. 155 tūkst. Lt. Didžiausios išlaidos 
bus susijusios su mokėjimais už dalyvavimą Pekino olimpinėse žaidynėse. 

Su LtoK 2008 m. veiklos programa supažindino LtoK generalinis sekretorius vytautas Zubernis.
Diskusijose kalbėjo net 14 sesijos dalyvių ir svečių. Įsikūrusios naujosios nacionalinės slidinėjimo asociacijos  

(nSa) prezidentas Paulius augūnas pakomentavo situaciją mūsų šalies slidinėjimo sporte. nors vyksta teismai su 
senosios slidinėjimo federacijos vadovais, nSa rengia varžybas, rūpinasi rinktinių nariais ir tikisi sau palankaus teis-
mo sprendimo. LtoK vK narys, Lengvosios atletikos federacijos gen. sekretorius Eugenijus Burokas pasidžiaugė, 
kad jau 15 lengvaatlečių įvykdė olimpinius a ir B normatyvus. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad trūksta ne tik sporto 
medikų, bet ir laiko traumoms gydyti, o sportininkai piktnaudžiauja maisto papildais. Lietuvos olimpinės akademijos 
viceprezidentas prof. Kęstas Miškinis kalbėjo apie olimpinio ugdymo, švietimo problemas, ragino trenerius aktyviau 
bendrauti su sporto mokslininkais. Lietuvos krepšinio federacijos gen. sekretorius Mindaugas Balčiūnas informavo 
apie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pasirengimo Pekino žaidynėms planus, apie santykius su rinktinės kandidatais. 
Štai Žydrūno Ilgausko draudimas Pekino žaidynėms kainuotų apie du milijonus litų... Švietimo ir mokslo ministeri-
jos sekretorius alvydas Puodžiukas sakė, kad didelis vaikų sporto varžovas ... kompiuteris, bet prieš jį būtina kovą 
laimėti... Lietuvos olimpinės rinktinės vyr. gydytojas Dalius Barkauskas pasidžiaugė, kad prieš šias žaidynes finansa-
vimas leidžia realiai planuoti ir dirbti. Gydytojas sakė, kad tokiomis sudėtingomis sąlygomis, kokios laukia Pekine, 
sportininkai privalo klausyti medikų ir įspėjo, kad nebūtų jokios saviveiklos vartojant maisto papildus. LtoK Sporto 
visiems komisijos pirmininkas Dainius Kepenis sakė, kad reikia kalbėti ne apie sveiką, bet apie kultūringą gyvenimą. 
Lietuvos olimpiečių asociacijos prezidentas Eugenijus Levickas pasiguodė, kad vilniaus savivaldybė grasina juos 
iškelti iš dabar turimų patalpų sostinės centre...  LtoK komisijos „Sportas ir aplinka“ pirmininkas prof. Jonas Jan-
kauskas svarstė apie mus supančią aplinką, jos puoselėjimą ir išsaugojimą įvairių sporto renginių metu. Kauno miesto 
savivaldybės sporto skyriaus vedėjas albinas Grabnickas kalbėjo apie miestų sporto skyrių bendrą darbų su Kūno 
kultūros ir sporto departamentu bei Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu strategiją. LtoK garbės narys Zigmantas 

kRoNIka
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Motiekaitis informavo apie nelengvai priekin judančius sporto enciklopedijos rengimo darbus. LtoK viceprezidentas, 
olimpinės rinktinės vadovas vytas nėnius pagyrė kai kurias mūsų federacijas, pavyzdžiui, imtynių, bokso ir kitas, 
kad jos dirba planingai, turi gerą vardą tarptautinėse organizacijose. v. nėnius padėkojo sesijos darbe dalyvavusiam 
algimantui Salamakinui „už puikų darbą Seime Lietuvos sporto labui...“ Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijos 
pirmininkas algimantas Salamakinas nusitebėjo, kad niekas šioje salėje nekeikė Seimo... „Gal tikrai sportui padarėme 
kažką gero?“ a. Salamakino nuomone, reikia padaryti viską, kad rengiantis Pekinui olimpiečiams netrūktų pinigų, 
kad po žaidynių nesigirdėtų pasiteisinimų,jog geriau pasirodyti sutrukdė tai, kad „trūko lėšų pasirengti...“ a. Ronkus 
palinkėjo olimpiečiams sėkmės ir padėkojo už LtoK garbės nario vardo suteikimą.

LtoK vykdomojo komiteto veikla 2007 metais vienbalsiai buvo įvertinta gerai. vienbalsiai patvirtintos: Revizijos 
komisijos ataskaita, 2007 m. biudžeto įvykdymo apyskaita ir 2008 m. biudžetas, LtoK 2008 m. veiklos programa.    

LiEtUVOs spOrtO VadOVas – UnEscO kOmitEtO VicEpirmininkas 

Sausio 29–31 d. UnESCo būstinėje vykusiame Fizinio lavinimo ir sporto plėtotės komiteto posėdyje Kūno kultūros 
ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės generalinis direktorius algirdas Raslanas išrinktas šio  
komiteto vicepirmininku. Komitetas prižiūri UnESCo Fizinio lavinimo ir sporto plėtotės programą, skatina tarptautinį 
bendradarbiavimą, mokslo tyrimus šioje srityje.   

Lietuva į UnESCo tarpvyriausybinį Fizinio lavinimo ir sporto plėtotės komitetą ketveriems metams išrinkta 
2007 m. rudenį Generalinės konferencijos 34-osios sesijos metu vykusiuose rinkimuose.

tarĖsi LtOk spOrtininkų kOmisija

Sausio 31 d. Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete posėdžiavo LtoK Sportininkų komisija. Šį kartą susirinko 
kaip reta daug dalyvių: komisijos pirmininkė Daina Gudzinevičiūtė, virgilijus alekna, Edvinas Krungolcas, Mindaugas 
Ežerskis, Egidijus Balčiūnas, alvydas Duonėla, andrejus Zadneprovskis, vida vencienė.

Sportininkai kalbėjo apie olimpinės rinktinės aprangą, apie paskutines priešolimpines treniruočių stovyklas, drau-
ge su andidopingo agentūros direktore Ieva Stanikūniene aptarė aktualias vaistų vartojimo problemas, išdėstė savo 
nuomonę apie geriausių šalies sportininkų rinkimus.

Daugiausia kalbėta apie Seime įstrigusį Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymą bei jame numatytas 
rentas buvusiems sportininkams. LtoK Sportininkų komisija nusprendė nepritarti kai kurioms Seimo narių vydo 
Gedvilo, artūro Paulausko pasiūlytoms pataisoms ir savo nuomonę išdėstyti Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 
komitetui. 

LtoK sportininkų komisijos posėdyje dalyvavo Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas algimantas 
Salamakinas. 

V. nĖniUi - i LaipsniO Ordinas sU grandinE

vasario 5 d. 60 metų jubiliejų šventė Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ prezidentas, Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto viceprezidentas vytas nėnius. KKSD generalinis direktorius algirdas Raslanas, įvertindamas v. nėniaus, kuris 
taip pat yra vadovavęs ir valstybinei sporto institucijai, indėlį į Lietuvos kūno kultūros ir  sporto plėtrą, apdovanojo jį 
KKSD I laipsnio ordinu su grandine. „Jūsų įsuktas sporto mechanizmas sėkmingai sukasi toliau“, – apdovanodamas 
jubiliatą sakė Departamento vadovas. 

mEdikai rEngiasi ŽaidynĖms

Pekino olimpinėms žaidynėms rengiasi ne tik sportininkai, bet ir medikai. vasario 6-ąją Lietuvos tautiniame olim-
piniame komitete posėdžiavo LtoK Medicinos tarnyba.

Sporto medikai aptarė pasirengimą žaidynėms: svarstė sportininkų aklimatizacijos ir adaptacijos klausimus, 
medikamentų sąrašą, kalbėjo apie medicininę įrangą, kurios reikės olimpiniame kaimelyje. Šios tarnybos vadovas 
Edmundas Švedas ir olimpinės rinktinės vyriausiasis gydytojas Dalius Barkauskas pažadėjo parengti rekomendacijas 
ir metodinius patarimus, kaip sveikai gyventi Pekine.

Medikai apsvarstė tarptautinio olimpinio komiteto patvirtintą olimpinio sąjūdžio medicinos kodeksą. Jį reikės 
patvirtinti ir Lietuvoje.

antidopingo agentūros direktorė Ieva Stanikūnienė supažindino su dopingo kontrolės procedūromis, mėginių 
ėmimo tvarka.

Medikai aptarė būsimo Druskininkų olimpinio sporto centro reabilitacinę zoną.
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LtoK Sporto medicinos komisijos posėdyje dalyvavo Lietuvos olimpinio sporto centro direktorius Linas tubelis, jo 
pavaduotojas vytautas Briedis. Posėdžiui pirmininkavo LtoK olimpinių rinktinių direktorius Kazys Steponavičius.

patVirtinta fOndO taryBOs sUdĖtis

vasario 13 d. Lietuvos Respublikos vyriausybė patvirtino Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo nuostatus ir tary-
bos sudėtį. Fondo taryba, vadovaudamasi Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatyme nurodytomis remiamomis 
veiklos sritimis ir nustatytais prioritetais bei Fondo nuostatais, skirsto Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšas. 

Fondo tarybą sudaro penki nariai, kuriuos deleguoja valstybės institucijos ir visuomeninės organizacijos. tai Lie-
tuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos pirmininkas albinas Grabnickas, Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto Sportininkų komisijos pirmininkė Daina Gudzinevičiūtė, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos vyriausybės generalinis direktorius algirdas Raslanas, Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidentas 
algis Bronislovas vasiliauskas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto generalinis sekretorius vytautas Zubernis. Fondo 
taryba tvirtinama penkerių metų laikotarpiui.  

mOksLininkO jUBiLiEjUs

Praėjusių metų gruodžio 3 d. garbingą 75-erių metų sukaktį minėjo Lietuvos olimpinės akademijos viceprezidentas, 
Lietuvos sporto mokslo tarybos pirmininkas, Lietuvos kilnaus sportinio elgesio komiteto viceprezidentas profesorius 
Kęstas Miškinis. Žinomą mokslininką, psichologą, daugelio knygų autorių sveikino Lietuvos tautinio olimpinio ko-
miteto, Kūno kultūros ir sporto departamento, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Lietuvos olimpinės akademijos ir 
kitų organizacijų vadovai, kolegos mokslininkai, draugai.

LtoK prezidentas artūras Poviliūnas K. Miškiniui įteikė Šventinį raštą.

d. kazLaUskUi – garBĖs ŽEnkLas

vasario 15 d. gausus būrys įvairių sporto organizacijų vadovų su penkiasdešimtmečiu sveikino loterijų firmos 
„olifėja“ generalinio direktoriaus pavaduotoją, LtoK iždininką Donatą Kazlauską.

augęs vištytyje, baigęs matematikos mokslus vilniaus pedagoginiame institute, D.Kazlauskas jau yra senas vilnietis. 
vaikystėje išbandęs boksą, karatė, vėliau jis tapo orientacinio sporto meistru, o dabar beveik kasdien su bendraminčiais 
žaidžia krepšinį. Į savo pagerbtuves jis taip pat atėjo po krepšinio rungtynių...

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas artūras Poviliūnas LtoK atkūrimo darbo grupės nariui 
D.Kazlauskui įteikė aukščiausią LtoK apdovanojimą – Garbės ženklą.

apdOVanOjimai iš LiEtUVOs prEzidEntO rankų

vasario 16-ąją Prezidentūroje valstybės atkūrimo dienos proga buvo pagerbti ir apdovanoti Lietuvai nusipelnę 
žmonės. apdovanojimą iš šalies vadovo valdo adamkaus rankų gavo ir Kalgario olimpinė čempionė, LtoK darbuotoja 
vida vencienė, kuriai buvo įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius, bei LtoK atkūrimo darbo 
grupės narys, buvęs pirmasis atkurto Lietuvos tautinio olimpinio komiteto iždininkas antanas vaitkevičius – jam 
įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.

mEdicinOs kOdEksas, EtikOs kOmisija

vasario 20 d. vyko LtoK vykdomojo komiteto posėdis. Jam pirmininkavęs LtoK prezidentas a. Poviliūnas infor-
mavo apie neseniai vykusį Pasaulio nacionalinių olimpinių komitetų asociacijos (anoC) prezidento Mario vazquezo 
Ranos ir jo delegacijos vizitą Lietuvoje. Kad viešnagė buvo sėkminga ir svečiams įdomi, byloja anoC prezidento 
LtoK vadovui atsiųstas padėkos raštas.

LtoK vykdomasis komitetas pritarė, kad Lietuvos sportininkai dalyvautų 2009 metų Europos jaunimo festivaliuose: 
Lenkijoje vyksiančiam žiemos ir Suomijoje – vasaros.

Patvirtintas olimpinio sąjūdžio medicinos kodeksas, apie kurio reikšmę ir svarbą informavo LtoK medicinos 
tarnybos vadovas Edmundas Švedas.

Patvirtinti LtoK Etikos komisijos nuostatai. nutarta sudaryti penkių narių komisiją. Kaip sakė a. Poviliūnas, 
kartais sporto žmonės ir sportininkai patenka į nepavydėtinas situacijas, kai teisiškai jie tarsi atrodo teisūs, bet mora-
liškai – jau ne... Štai tada savo žodį ir turėtų tarti Etikos komisija.
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LtoK iždininkas Donatas Kazlauskas supažindino su preliminaria Lietuvos olimpinės rinktinės dalyvavimo Pe-
kino olimpinėse žaidynėse kooperuotų išlaidų sąmata. Planuojama, kad išlaidoms padengti reikės keturių milijonų 
septynių šimtų devyniasdešimt penkių tūkstančių litų. Beveik milijoną litų LtoK jau sumokėjo už būsimas keliones, 
gyvenimą, bilietus į varžybas ir t.t.

pirmOsiOs jaUnimO OLimpinĖs ŽaidynĖs – singapūrE

Singapūras išrinktas pirmųjų istorijoje jaunimo olimpinių žaidynių, kurios turi vykti 2010 m. rugpjūčio 15–27 d., 
sostine. toks sprendimas buvo priimtas ketvirtadienį Lozanoje (Šveicarija) suskaičiavus balsavimo rezultatus. 
Balsavimas vyko paštu, o pagrindinėje tarptautinio olimpinio komiteto (toK) būstinėje buvo skaičiuojami balsai. 
Savo nuomonę pareiškė 97 toK nariai. Singapūras aplenkė vienintelę konkurentę – Rusijos sostinę Maskvą. Už 
Maskvą balsavo 44 toK nariai, o už Singapūrą – 53. Beje, maskviečiai buvo žadėję visiems dalyviams apmokėti 
kelionės į jų miestą išlaidas...

pasVEikinti gEriaUsi 2007 m. LiEtUVOs mOkiniai spOrtininkai

vasario 26 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo pagerbti geriausi 2007 m. Lietuvos mokiniai sportininkai. 
Kūno kultūros ir sporto departamento vardu geriausius Lietuvos mokinius sportininkus, jų trenerius ir visus, kas 
prisidėjo prie jų pergalių, pasveikino KKSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas vaiginas. Jis pažymėjo, kad 
šiais metais geriausių Lietuvos mokinių sportininkų ir jų trenerių konkursas yra jubiliejinis, dešimtasis, ir palinkėjo 
sportininkams sėkmės siekiant sportinių ir mokslo aukštumų ateityje. 

R. vaiginas įteikė 2007 m. dešimčiai geriausių individualiųjų sporto šakų atstovų ir jų trenerių specialius Kūno 
kultūros ir sporto departamento prizus. 2007 m. geriausiais Lietuvos mokiniais sportininkais išrinkti: 1. Ričardas 
Berankis (vilniaus ozo vidurinė mokykla) ir jo treneris Remigijus Balžekas (Šiaulių teniso mokykla); 2. Donata 
Rimšaitė (vilniaus ozo vidurinė mokykla) ir jos treneris Egidijus tindžiulis (vilniaus ,,Sietyno“ sporto mokykla, 
vilniaus olimpinis sporto centras); 3–4. Donata vištartaitė (Kauno S. neries vidurinė mokykla) ir  jos trenerė nijolė 
Savickytė (Kauno irklavimo mokykla); 3–4. audrius Gudžius (Kauno J. Jablonskio gimnazija) , ir jo treneris vaclovas 
Kidykas (Kauno ,,vilties“ sporto mokykla); 5–7. Giedrius titenis (anykščių a. Baranausko vidurinė mokykla)  ir jo 
treneris Žilvinas ovsiukas (anykščių kūno kultūros ir sporto centras); 5–7. aldas Lukošaitis (Kauno S. nėries vidu-
rinė mokykla) ir jo treneris vidas Paleckis (Kauno Jaunalietuvių sporto organizacijos mokykla); 5–7. Rasa Leleivytė 
(vilniaus Laisvės gimnazija) ir jos treneris Gediminas Kastanauskas (vilniaus ,,Sietyno“ sporto mokykla); 8. Evaldas 
Petrauskas (viliaus ozo vidurinė mokykla) ir jo treneris  vladimir Bajev (vilniaus dvikovės sporto šakų mokykla); 
9.  Mykolas Masilionis (trakų r. onuškio vidurinė mokykla) ir jo treneris vladislav Sokolinski (trakų r. kūno kultūros 
ir sporto centras); 10. aleksandra Stepanova (Klaipėdos ,,Santarvės“ pagrindinė mokykla) ir jos rreneris Regimantas 
norvilas (Klaipėdos sporto centras).

VĖL paŽadĖjO Laimingą pasagą

vasario 29-ąją LtoK prezidentas artūras Poviliūnas už nuopelnus olimpiniam sąjūdžiui ir 70-mečio proga Šven-
tiniu raštu apdovanojo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto garbės narį, buvusį ilgametį Lietuvos žirginio sporto 
sąjungos atsakingą darbuotoją Mečislovą Preišegolavičių. Sukaktuvininkas, padėkojęs už apdovanojimą, pasižadėjo, 
kad prieš išvykstant į Pekiną Lietuvos olimpinei rinktinei vėl įteiks laimingą pasagą. Kaip prisiminė a. Poviliūnas, 
prieš Sidnėjaus ir atėnų žaidynes M. Preišegolavičiaus dovanotos pasagos atnešė laimę Lietuvos olimpiečiams...

pakEista spOrtininkų skatinimO tVarka

Lietuvos Respublikos vyriausybė pakeitė Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 16 d. nutarimą 
„Dėl sportininkų ir jų trenerių, gydytojų, masažuotojų ir mokslininkų skatinimo“. naujoje nutarimo redakcijoje 
numatyti du esminiai pakeitimai. Pirma, jeigu tarptautinės sporto šakų organizacijos yra nepasirašiusios ir nesi-
laiko Pasaulinio antidopingo kodekso, šių sporto šakų sportininkams ir treneriams, gydytojams, masažuotojams ir 
mokslininkams negali būti mokamos premijos, o sportininkams – skiriamos valstybės stipendijos. antra, pakeis-
ta neįgaliųjų sportininkų, jų trenerių, gydytojų, masažuotojų ir mokslininkų skatinimo tvarka praplečiant sporto 
varžybų, kai už jose iškovotus laimėjimus skiriamos premijos, skaičių. taigi premijos bus skiriamos ir už laimė-
jimus neįtrauktų į parolimpinių, kurčiųjų žaidynių programas sporto šakų pasaulio ir Europos čempionatuose. 
taip pat numatyta, kad tuo atveju, kai neįgaliųjų žaidynėse, čempionatuose komandų arba sportininkų skaičius nea-
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titinka nutarimo reikalavimų (yra mažiau negu 12), neįgaliesiems sportininkams premijos vis tiek bus mokamos, tik 
proporcingai, atsižvelgiant į trūkstamą dalyvių skaičių, sumažintos.

LtOk sUtartis sU izraELiU

Kovo 4–7 d. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas artūras Poviliūnas ir generalinis sekretorius vytautas 
Zubernis Izraelio olimpinio komiteto kvietimu lankėsi toje šalyje.

tel avive LtoK vadovai pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Izraelio olimpiniu komitetu. Sutartį savo parašais 
sutvirtino Izraelio olimpinio komiteto prezidentas Zvi varshaviakas ir a. Poviliūnas. numatoma keistis informacija 
sporto mokslo, trenerių rengimo metodikos srityse, sportinėmis delegacijomis, treneriais, naudotis abiejų šalių sporto 
bazėmis. Beje, tuo metu, kai LtoK vadovai lankėsi Izraelyje, prie Galilėjo jūros esančioje irklavimo bazėje treni-
ravosi mūsų olimpiečiai – baidarininkai alvydas Duonėla ir Egidijus Balčiūnas. Sportininkai buvo geros nuotaikos, 
patenkinti treniruočių sąlygomis ir, pasak a. Poviliūno, darbingi bei optimistiškai nusiteikę... Kartu su sportininkais 
dirba ir gydytojas tomas vorobjovas.

Izraelio sporto vadovai svečiams iš Lietuvos parodė ne tik irklavimo, bet ir kitas olimpines sporto bazes – nacio-
nalinius lengvosios atletikos, teniso stadionus, šaudymo centrą. Lietuviai lankėsi Wingate’o institute, kur susitiko su 
jo vadovais, profesoriais, domėjosi to instituto Elitinio sporto departamento veikla, susipažino su trenerių ir sporto 
instruktorių rengimo koledžo darbu, Wingate’o  instituto sporto medicinos centro veikla.   

 
piLiEtiškUmą Ugdyti padĖs naUja knyga

Kovo 6 d., Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse, Kūno kultūros ir sporto departamente pristatyta 
Kūno kultūros ir sporto departamento užsakymu išleista knyga „Per sportą – į pilietinę kultūrą“, o Lietuvos sporto 
sirgalių atstovams įteiktos trispalvės – vienas svarbiausių mūsų valstybės simbolių. Kad šiais metais Lietuva pasaulio 
stadionuose ir arenose būtų matoma dar ryškiau, o jos vardas skambėtų dar garsiau... 

tardamas sveikinimo žodį susirinkusiesiems Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus pa-
vaduotojas Ritas vaiginas pabrėžė, kad sportas yra tai, kas Lietuvą daro matomą pasaulyje, nors Lietuva – nedidelė 
valstybė. Jis taip pat pažymėjo, jog sportininkų kovos aikštelėse ir stadionuose sovietmečiu buvo nepriklausomybės 
šauklys, pasąmonėje žadinęs ne vieno nepriklausomybės siekį. „tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas – labai aktuali 
tema ir nuo mūsų pačių priklauso, kaip mes šias vertybes išlaikysime“, – sakė R. vaiginas.

Į Kūno kultūros ir sporto departamento iniciatyva išleistą knygą „Per sportą – į pilietinę visuomenę“, skirtą kūno 
kultūros mokytojams, savo patirtį, kaip ugdyti tautiškumą, pilietinę atsakomybę per kūno kultūros pamokas ir po jų, 
kaip skleisti olimpines vertybes, sudėjo vienuolika Lietuvos pedagogų. Kaip sakė knygos sudarytojas Stanislovas 
Stonkus, sportas visada buvo ir bus bendrosios kultūros dalis: „Rengdami šią knygą norėjome praplatinti tą taką, 
norėjome, kad knyga tarnautų bendrosios kultūros labui.“

Su artėjančia nepriklausomybės atkūrimo diena susirinkusiuosius pasveikino ir boksininkas olimpietis Daugirdas 
Šemiotas. „Didžiulis pasitenkinimas, kai stovi ant pakylos ir matai, kaip kyla Lietuvos vėliava. Didžiulis dopingas – 
sirgaliai, ypač tą pajutau Čikagoje. ėjau tada drąsiai, pasitikėdamas savimi“, – prisiminė sportininkas praėjusiais metais 
Čikagoje vykusį pasaulio čempionatą, kuriame jis iškovojo bronzos medalį ir kelialapį į Pekino olimpines žaidynes. 
Sporto sirgaliams, radusiems laiko atvykti į Kūno kultūros ir sporto departamentą, buvo įteiktos Lietuvos trispalvės. 

pagErBtas UŽ nUOpELnUs spOrtUi

Kovo 12 d. Kūno kultūros ir sporto departamente pagerbtas 70 metų jubiliejų švenčiantis ilgametis sporto dar-
buotojas Petras Santackas. „Ir šiandien jūs pilnas energijos ir tęsiate sudėtingą sporto varžybų sistemos tvarkymo 
darbą“, – jubiliato energija, veiklumu ir per daugelį metų įvairiose sporto organizacijose nuveiktais darbais žavėjosi 
KKSD gen. direktorius algirdas Raslanas. 

Už nuopelnus Lietuvos sportui  šalies sporto vadovas apdovanojo P. Santacką KKSD Sporto garbės komandoro kryžiumi.

priE apskritO staLO – apiE VEtEranų rūpEsČiUs

Kovo 13 d. Kūno kultūros ir sporto departamentas surengė apskrito stalo diskusiją su sporto veteranais. KKSD 
vadovybė su sporto veteranų atstovais aptarė jiems aktualius klausimus, kitas Lietuvos sporto aktualijas.  

Labiausiai susirinkusiems sporto veteranams rūpėjo jų socialiniai klausimai ir – kūno kultūra, ypač jaunimo... Dėl 
varganų pensijų sunkiai ne vienas besiverčiantis sporto veteranas norėtų gauti vienokią ar kitokią paramą ir iš KKSD, 
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kitų sporto organizacijų. „Pensijos yra mažos. Ir tai, kad yra tokia situacija, – visos valstybės bėda... Dėl to ir neįgalieji 
nori iš sporto užsidirbti. tačiau to negali būti”, – pastebėjo KKSD generalinis direktorius algirdas Raslanas. Ieškant 
išeities iš tokios padėties ir bandant padėti sporto veteranams, pasiūlyta steigti Lietuvos sporto veteranų rėmimo fondą, 
kurio idėją palaikė visi diskusijos dalyviai. 

Susitikime dalyvavęs Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas algimantas Salamakinas sakė, kad 
priėmus naująjį Kūno kultūros ir sporto įstatymą, kitas žingsnis – Švietimo įstatymo pataisos, kurios įpareigotų skirti 
daugiau dėmesio vaikų fiziniam lavinimui, popamokinei kūno kultūros veiklai. KKSD gen. direktorius algirdas 
Raslanas sporto veteranus taip pat informavo, jog vis didesnis dėmesys kūno kultūrai ir sveikatinimui kūno kultūros 
priemonėmis  skiriamas visoje Europoje, o Europos Komisijos Baltoji sporto knyga atveria tam didesnes galimybes, 
taip pat – ir Lietuvoje. Šalies sporto vadovas pasidžiaugė, jog palyginti per trumpą laiką – dvejus metus – pavyko iš 
mirties taško pajudinti padėtį Lietuvos apskrityse – įsteigti kūno kultūros ir sporto specialisto etatai, skiriamos lėšos 
kūno kultūros ir sporto veiklai. Kita vertus, kūno kultūros ir sporto specialisto etatus turi vos 47 Lietuvos seniūnijos... 
„Praėjusiais metais Lietuvos sportininkai Europos ir pasaulio čempionatuose iškovojo 320 medalių. tai fantastiškas 
rezultatas! tačiau tai, kad iki šiol tik pusė Lietuvos gyventojų sportuoja, mums garbės nedaro. Manau, per artimiau-
sius penkerius šešerius metus Lietuvoje situacija turėtų kardinaliai pasikeisti tiek sporto bazių statybų srityje, tiek ir 
žmonių sąmonėse“, – optimistiškai nusiteikęs šalies sporto vadovas.

a. Salamakinas sporto veteranams papasakojo, dėl ko daugiausia kilo diskusijų svarstant naująją Kūno kultūros ir 
sporto įstatymo redakciją, minėjo įstatymus, kuriuos artimiausiu metu būtina keisti siekiant išjudinti Lietuvos kūno 
kultūrą ir sportą. 

veteranai taip pat domėjosi sporto paveldo saugojimo problemomis, Lietuvos sporto veteranų žaidynių organiza-
vimo ir dalyvavimo tarptautinėse sporto veteranų varžybose galimybėmis ir kt. 

įtEisinUs nEfOrmaLiUs sUsitikimUs, atsiVErtų ir Es piniginĖ

Slovėnija, šį pusmetį pirmininkaujanti Europos Sąjungai, Brdo mieste kovo 16–17 d. surengė neformalų Europos 
Sąjungos ministrų, atsakingų už sportą, tarybos posėdį. Kartu Slovėnija sukvietė Europos olimpinių komitetų ir na-
cionalinių olimpinių komitetų vadovus. tokios iniciatyvos, parodydama išskirtinį dėmesį sporto reikalams, pirminin-
kaujanti ES šalis ėmėsi pirmą kartą. 

Lietuvos delegacijoje, kuriai vadovavo vidaus reikalų ministras Regimantas Čiupaila, buvo Kūno kultūros ir sporto 
departamento generalinis direktorius algirdas Raslanas, vyr. specialistas tarptautiniams santykiams Sigitas Stasiulis 
ir Lietuvos nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje ambasadoriaus padėjėja Karolina Garbaliauskaitė. Posėdyje buvo 
aptartos dvi pagrindinės temos – Baltoji knyga dėl sporto ir sporto ateitis Europos Sąjungoje. Siekiama, kad jau kitais 
metais neformalūs už sportą atsakingų ministrų susitikimai taptų formalūs, t. y. turintys sprendimo teisę, o formalios 
darbo grupės parengtų sporto programą, pagal kurią būtų skiriamas šalims finansavimas sporto reikmėms. tačiau 
šie ketinimai bus įgyvendinti tuo atveju, jeigu valstybės ratifikuos Lisabonos sutartį. todėl ir sporto finansavimo iš 
Europos Sąjungos  geriausiu atveju galima bus sulaukti 2011 m. 

Šiuo metu vienas pagrindinių prioritetų sporto srityje – sporto integravimas į esamas Europos Sąjungos progra-
mas – švietimo, jaunimo, socialines ir pan. Pasitelkiant minėtų sričių programas atsivertų didesnės galimybės sporto 
organizacijoms gauti vienokią ar kitokią finansinę paramą. 

olimpinų komitetų vadovai, pasak S.Stasiulio, iš principo pritarė Baltosios knygos dėl sporto pagrindinėms nuos-
tatoms ir sporto ateities kryptims Europos Sąjungoje. 

antrąjį šių metų pusmetį, Prancūzijos pirmininkavimo laikotarpiu bus surengtas dar didesnis sporto forumas, į 
kurį, be ministrų, atsakingų už sportą, ir Europos olimpinių komitetų vadovų, žadama pakviesti ir Europos sporto šakų 
federacijų atstovus. „Siekiama, kad vyktų nuolatinis dialogas tarp visuomeninio sporto ir valstybinio sektoriaus“, – 
sakė KKSD vyr. specialistas.

Europos Sąjungos delegatus slovėnai pakvietė apžiūrėti neseniai rekonstruotą olimpinį sporto centrą. Europos Sąjungos 
lėšomis pastatytame centre įrengti 35 kambariai, iš kurių 10 – retinto oro. Juose gali būti sukurtos oro sąlygos, atitinkančios 
6000 m virš jūros lygio. Moderniai įrengtame centre galima ne tik gyventi, bet ir treniruotis aukštikalnių sąlygomis  – 
treniruoklių salėje oro tankumas taip pat gali būti reguliuojamas, o maksimali riba – 3000 m virš jūros lygio. 

patVirtinta LtOk EtikOs kOmisija

Kovo 20 dieną įvyko LtoK vykdomojo komiteto posėdis. 
LtoK prezidentas artūras Poviliūnas informavo apie išvyką į Izraelį ir ten pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su 

Izraelio olimpiniu komitetu. LtoK viceprezidentas vytas nėnius informavo apie kelionę į Rusiją – Maskvą ir Sočį, 
apie susitikimus su Rusijos olimpinio komiteto vadovais. 
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apie būsimus olimpinės dienos renginius – birželio 21 d. vilniaus vingio stadione – informavo LtoK generalinis 
direktorius vytautas Zubernis. Patvirtinti olimpinės dienos šventės organizacinis komitetas ir darbo grupė.

Patvirtinta LtoK Etikos komisija, kurios pirmininku išrinktas buvęs olimpinis rekordininkas adolfas aleksejūnas. 

LiEtUVOs kiLnaUs spOrtiniO ELgEsiO 2007-ųjų LaUrEatai

Kovo 28 dieną vilniuje, „Karolinos“ viešbučio konferencijų salėje, įvyko Lietuvos kilnaus sportinio elgesio 
komiteto 15-ųjų veiklos metinių iškilmingas minėjimas. Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentas 
valdas adamkus, šalies sporto, dabartiniai ir buvusieji Kilnaus sportinio elgesio komiteto vadovai, laureatai. 
Pagrindinis 2007 m. Kilnaus sportinio elgesio prizas buvo įteiktas šalies dziudo rinktinės nariui Mariui Paške-
vičiui.

„Brangūs vienos šeimos – sporto šeimos nariai, – kreipėsi į susirinkusiuosius Prezidentas v. adamkus. – Ši sukak-
tis reikšminga, nors jai tik 15 metų. norėčiau, kad ta kilnaus elgesio dvasia išplistų visoje Lietuvoje. tada daugelio 
šiandienos problemų nebūtų, o ateitis atrodytų šviesesnė.“ 

LtoK prezidentas artūras Povilūnas aptarė šių dienų sporto ir politikos aktualijas, apgailestavo, kad yra spaudžiamas 
boikotuoti Pekino olimpines žaidynes. „tokių kritikų prašau bent kilnaus elgesio ir padorumo. Už nieką neatsakant, 
galima daug prikalbėti...“ – sakė LtoK prezidentas.

Minčiai boikotuoti žaidynes nepritarė ir šalies Prezidentas.
Šventiniame renginyje kalbėjo Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas 

vaiginas, Lietuvos kilnaus sportinio elgesio komiteto prezidentas arvydas Juozaitis.  
Pagrindiniam 2007 m. laureatui buvo įteiktas LtoK prizas, o kitiems laureatams – diplomai.
Pagrindiniu kilnaus poelgio prizu Lietuvos studentų sporto asociacija pasiūlė apdovanoti nacionalinės dziudo rink-

tinės narį Marių Paškevičių už pagalbą nelaimės ištiktam treneriui, kai 2007 metais tailande vykusios universiados 
metu dėl nuodingo gyvūno įkandimo trenerio Petro vinciūno gyvybei iškilo pavojus. Gydytojai uždraudė jam grįžti 
su visa komanda namo. trenerį slaugyti savanoriškai sutiko Marius Paškevičius. 

trakų kūno kultūros ir sporto centras rekomendavo apdovanoti diplomu už sportines iniciatyvas tarp žmonių su 
negalia nusipelniusį rankinio trenerį algimantą Cickevičių.

Lietuvos kūno kultūros akademijos eksperimentinės plėtros centras pristatė apdovanoti diplomu „Lūšies7“ rankinio 
komandos vyr. trenerį antaną Katkevičių už pastangas kovojant dėl teisinės ir sportinės komandos reabilitacijos, kai 
ji po autoavarijos buvo pašalinta iš šalies čempionato ir nubausta pinigine bauda.

tarptautinės regbio federacijos FIRa vK narys alfonsas Grumbinas pristatė nacionalinės kategorijos regbio teisėją 
virginijų Pockevičių (apdovanojimui po mirties) už skęstančiojo išgelbėjimą.

Lietuvos olimpiečių asociacija pristatė apdovanojimui olimpietį, žurnalistikos veteraną antaną vaupšą – už švie-
tėjišką veiklą populiarinant olimpizmo, kilnaus sportinio elgesio idėjas tarp jaunimo.

Seirijų antano Žmuidzinavičiaus vidurinės mokyklos pedagogas ir šachmatų treneris Mindaugas Unguraitis diplomą 
pelnė už ilgametę aktyvią sportinę ir auklėjamąją veiklą.

Kilnaus sportinio elgesio 2007 metų laureatu pripažintas ir kurčiųjų badmintono atstovas britas Rajeevas Bagga. 
Jį Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas pristatė apdovanoti už tragiškai žuvusio buvusio varžovo andriaus Jankaus 
atminimo pagerbimą – kurčiųjų pasaulio čempionate savo iškovotus medalius britas perdavė Lietuvai.

Be prizo neliko ir Prezidentas valdas adamkus. Skulptorius tadas Gutauskas jam įteikė savo sukurtos ir prie 
„Siemens“ arenos pastatytos  skulptūros krepšiniui miniatiūrinę kopiją.  

pasVEikintas LiEtUVOs fUtBOLO patriarchas 

Balandžio 4 d. Kūno kultūros ir sporto departamente buvo pagerbtas 90 metų jubiliejų švenčiantis Lietuvos futbolo 
patriarchas Stanislovas Paberžis. Futbolininkas, treneris, sporto organizatorius, Lietuvos futbolo istorijos metrašti-
ninkas – taip trumpai galima apibūdinti žmogų, visą savo gyvenimą paskyrusį pamėgtai sporto šakai. Beje, garbaus 
amžiaus jubiliatas futbolu aktyviai domisi dar ir šiandien.  

Už nuopelnus Lietuvos futbolo plėtrai S. Paberžį Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius 
algirdas Raslanas apdovanojo Sporto garbės komandoro ženklu. 

kinijOs amBasadOs LiEtUVOjE parama LiEtUVOs stUdEntams

Balandžio 8 d. Kūno kultūros ir sporto departamente buvo pasirašyta sutartis tarp Kinijos  Liaudies Respubli-
kos ambasados Lietuvoje ir Lietuvos studentų sporto asociacijos dėl paramos naujam sportiniam projektui – Lietuvos 
studentų olimpiniam festivaliui.
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Kaip sakė KKSD generalinis direktorius algirdas Raslanas, glaudus bendradarbiavimas tarp Kinijos ir Lietuvos 
sporto srityje užsimezgė jau prieš keletą metų, sutartis su atitinkamomis sporto organizacijomis turi pasirašęs ir Kūno 
kultūros ir sporto departamentas, ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. „Sportas neturėtų būti painiojamas su po-
litiniais reiškiniais. Yra daug kitų priemonių politiniams tikslams pasiekti“, – reaguodamas į pastaruosius įvykius, 
kylančius dėl Kinijos ir tibeto santykių, pabrėžė KKSD generalinis direktorius a. Raslanas. Lietuvos sporto vadovas 
pažymėjo, jog Lietuvos olimpinė rinktinė toliau sistemingai rengiasi Pekino olimpinėms žaidynėms. 

Pasak Kinijos Liaudies Respublikos ambasados Lietuvoje laikinojo reikalų patikėtinio p. Guo Zhijuno, Kinijos Liaudies 
Respublikos ambasada Lietuvoje nori tęsti gražias bendradarbiavimo su Lietuvos sportininkais ir sporto organizacijomis 
tradicijas. Svečias taip pat palinkėjo visiems Lietuvos olimpiečiams didžiausios sėkmės olimpiniame Pekine. 

Pirmajam Lietuvos studentų olimpiniam festivaliui ambasada skyrė 35 tūkst. Lt paramą. Lietuvos studentų olim-
pinį festivalį, siekiant  daugiau studentų įtraukti į sporto sąjūdį, organizuoja Kūno kultūros ir sporto departamentas 
ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, o vykdo – Lietuvos studentų sporto asociacija. Pirmasis Lietuvos olimpinis 
studentų festivalis, prasidėjęs praėjusiais metais, baigsis švente gegužės 10 d. Kauno sporto halėje.

Ši parama – ne pirmoji Kinijos Liaudies Respublikos ambasados Lietuvoje parama Lietuvos studentams. Jų 
bendradarbiavimas užsimezgė 2001 m., kinai rėmė dvejas SELL studentų sporto žaidynes. Lietuvos studentų sporto 
asociacijos prezidentas Česlovas Garbaliauskas išreiškė viltį, jog kinai ir lietuviai tęs savo bendravimą ir ateityje. 
„tuo labiau, kad 2009 m. ir 2011 m. pasaulio studentų universiados vyks Kinijoje“, – sakė jis.  

UŽ spOrtO pErgaLEs – padĖkOs mEdaLiai ir OLimpiEČių ŽEnkLai

Balandžio 14 d. buvo pagerbti pasaulio ir Europos olimpinių sporto šakų prizininkai, taip pat sporto veteranai, 
nusipelnę sporto darbuotojai.

visus susirinkusiuosius pasveikino Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius algirdas Raslanas. 
Jis pažymėjo, kad Lietuvos sporto stiprybė yra žmonės – sportininkai, treneriai, gydytojai, masažuotojai – visi, kurie 
prisideda prie to, kad Lietuvos sportas garsėtų laimėjimais. 

Bene ryškiausios pergalės per šių metų pirmą ketvirtį buvo plaukiko vytauto Janušaičio, iškovojusio 2008 m. Eu-
ropos plaukimo čempionate 200 m kompleksiniu būdu bronzos medalį, ir Simonos Krupeckaitės, iš pasaulio dviračių 
treko čempionato sugrįžusios su dviem sidabro medaliais, iškovotais sprinto ir hito rungtyse. Šiems sportininkams, 
dėkodamas už pergales, Lietuvos sporto vadovas įteikė Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respubli-
kos vyriausybės medalius „Už sporto pergales“. KKSD medaliais „Už sporto pergales“ ir KKSD padėkos medaliais 
apdovanoti ir šių sportininkų treneriai, gydytojai, mokslininkai, masažuotojai. 

v. Janušaičiui, S. Krupeckaitei ir pasaulio dviračių treko taurės laimėtojai vilijai Sereikaitei šios pergalės atvėrė 
kelią ir į olimpines žaidynes. taigi plaukikui ir jo treneriui Ramojui anicetui Kalyčiui bei vyriausiajam plaukikų rink-
tinės treneriui Jonui Juozaičiui, abiem dviratininkėms bei vyriausiajam dviračių treko treneriui antanui Jakimavičiui 
LtoK prezidentas artūras Poviliūnas įsegė olimpiečių ženklelius. „Pekinas laukia jūsų“, – sakė LtoK vadovas, tik 
šiąnakt grįžęs iš 2008 m. olimpinių žaidynių sostinės. 

KKSD vadovas padėką įteikė dar vienai Lietuvos dviratininkei Svetlanai Pauliukaitei, kuri pasaulio treko čempio-
nate grupinių lenktynių dėl taškų varžybose užėmė 6-ąją vietą.

Kartu su šiais sportininkais garbingų jubiliejų proga buvo pagerbtas visas būrys sporto veteranų, Lietuvos sportui 
nusipelniusių sporto darbuotojų.  

KKSD generalinis direktorius a.Raslanas už nuopelnus Lietuvos sportui Kūno kultūros ir sporto departamento 
Sporto garbės komandoro ženklu apdovanojo žemės ūkio ministrę Kazimierą Danutę Prunskienę, kuri yra ir  Lietuvos 
moterų futbolo ir Baltijos krepšinio lygos prezidentė, taip pat vilniaus pedagoginio universiteto Sporto ir sveikatos 
fakulteto docentą algimantą Kepežėną. Kūno kultūros ir sporto departamento Sporto garbės kryžiumi buvo apdova-
notas Lietuvos nusipelnęs treneris Stasys Ruzgaila,  Karolio Dineikos kūrybos paveldo tvarkytojas, knygų leidėjas ir 
idėjų propaguotojas vincas Dineika, futbolo treneris, parengęs ne vieną rinktinės žaidėją, Petras Simanavičius, Lie-
tuvos ieties metimo rekordininkas ir daugkartinis šalies čempionas Kūno kultūros ir sporto departamento vyriausiasis 
specialistas Edmuntas Matusevičius. Bokso treneriui vasiliui nikitinui įsegtas Kūno kultūros ir sporto departamento I 
laipsnio medalis „Už nuopelnus Lietuvos sportui“, o II laipsnio medaliu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ apdovanotas 
vilniaus futbolo mokyklos treneris Genadijus Davidsonas. Ilgametei sporto darbuotojai virginijai Inai Stačiokienei 
įteikta Kūno kultūros ir sporto departamento  plaketė.

prEzidEntas dOmĖjOsi LiEtUVOs mOkinių OLimpiniU fEstiVaLiU

Balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas valdas adamkus susitiko su Lietuvos mokinių olimpinio 
festivalio organizatoriais – Kūno kultūros ir sporto departamento direktoriumi algirdu Raslanu, Lietuvos tautinio 
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olimpinio komiteto prezidentu artūru Poviliūnu, Švietimo ir mokslo ministerijos sekretoriumi Dainiumi numgau-
džiu. Susitikime aptartos trečius metus Lietuvoje vykstančio Lietuvos mokinių olimpinio festivalio perspektyvos ir 
tarptautinės plėtros galimybės. 

Kaip žinoma, praėjusiais metais Lietuvos mokinių olimpiniame festivalyje dalyvavo apie 250 tūkst., arba 49 proc., 
mokinių iš 1286 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų. „Džiaugiuosi ir didžiuojuosi tokiu neįtikėtinu pasiekimu – į 
sportą įtraukta beveik pusė Lietuvos moksleivių“, – sakė šalies vadovas, kuris yra šio festivalio globėjas. Jis pabrė-
žė, kad trečius metus sėkmingai vykstantis festivalis galėtų tapti tarptautiniu projektu, stiprinančiu kaimyninių šalių 
bendradarbiavimą ugdant savanoriškai sportuojančią jaunąją kartą. Beje, jau II Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 
baigiamojoje šventėje dalyvavo kaimyninių valstybių – Latvijos, Estijos, Suomijos – mokiniai. Prezidentas valdas 
adamkus paragino toliau plėtoti mokinių ir jaunimo sportinio užimtumo programas ir siekti spartesnio sporto aikštynų 
ir salių atnaujinimo.

III Lietuvos mokinių olimpinis festivalis baigsis birželio 7 d. sporto švente vilniuje. Festivalio tikslas – kuo dau-
giau mokinių įtraukti į sportinę veiklą, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata, ugdyti 
bendradarbiavimo, sąžiningo elgesio gebėjimus, skatinti laikytis kilnaus elgesio sporte principų.  

Prezidentas su sporto ir švietimo vadovais taip pat kalbėjo apie galimybes šį sporto sąjūdį plėtoti Lietuvos aka-
deminėje jaunimo bendruomenėje, seniūnijose. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio pavyzdžiu šiemet pirmą kartą 
organizuojamas Lietuvos studentų olimpinis festivalis, kurį rengia Kūno kultūros ir sporto departamentas ir Lietuvos 
tautinis olimpinis komitetas, Kūno kultūros ir sporto departamento iniciatyva vyksta Lietuvos seniūnijų žaidynės. 
Susitikime taip pat svarstyta, kaip sporto sąjūdžiu sudominti neįgaliuosius. 

Prezidentas v. adamkus pasiūlė vieną metų dieną skirti Jaunimo sportiniam olimpiniam sąjūdžiui.

naUjas kūnO kULtūrOs ir spOrtO įstatymas

nuo 1995 m. veikusį Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymą pakeitė nauja jo redakcija. Pavasario 
sesijoje Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitimo įstatymą. 
Šis įstatymas nustato kūno kultūros ir sporto principus, reglamentuoja valstybės ir savivaldybių institucijų kompetenciją 
kūno kultūros ir sporto srityje, reglamentuoja kūno kultūros ir sporto organizavimą bei pratybas švietimo ir mokslo 
įstaigose, nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų kompetenciją plėtojant kūno kultūrą ir sportą, rengiant 
sportininkus, plėtojant varžybų sistemą, reglamentuoja kūno kultūros ir sporto specialistų veiklą, profesionalaus sporto 
plėtros pagrindus, sporto varžybų ir renginių organizavimo principus, nustato sporto statinių reikalavimus.

viena svarbiausių naujų nuostatų, įtvirtintų įstatyme, – rentos karjerą baigusiems sportininkams – olimpinių žai-
dynių čempionams ir prizininkams, olimpinių sporto šakų olimpinių rungčių Europos ir (ar) pasaulio čempionams, 
olimpinių sporto šakų olimpinių rungčių Europos ir (ar) pasaulio čempionatų, olimpinių žaidynių rekordininkams, 
parolimpinių ir kurčiųjų žaidynių nugalėtojams nuo 2009 m. bus mokamas 1,5 vidutinio darbo užmokesčio dydžio 
renta per mėnesį.  

Pirmą kartą kūno kultūros ir sporto sritis Lietuvoje buvo pradėta teisiškai reglamentuoti dar prieškario Lietuvoje   – 
1932 m. buvo priimtas pirmasis Kūno kultūros įstatymas. 

ŽaidynĖsE – rEkOrdinis daLyVių skaiČiUs

Balandžio 17 d. Kūno kultūros ir sporto departamente įvyko pirmasis 2008 m. Lietuvos jaunių sporto žaidynių 
organizacinio komiteto posėdis, kuriame buvo aptarti šių metų pasirengimo žaidynėms klausimai. 

Šiuo metu į žaidynių programą yra įtrauka 13 svarbiausių strateginių sporto šakų – baidarių ir kanojų irklavimas, 
boksas, buriavimas, dviračių sportas, futbolas, graikų-romėnų imtynės, irklavimas, krepšinis, lengvoji atletika, plauki-
mas, rankinis, sunkioji atletika, šiuolaikinė penkiakovė. tačiau ieškoma finansinių galimybių, kad žaidynių programa 
būtų papildyta dar septyniomis sporto šakomis, kurios buvo ir 2006 m. Lietuvos jaunių žaidynių programoje, ir taip 
būtų išlaikytas ketverių metų olimpinio ciklo tęstinumas. 

Kaip informavo žaidynių vyr. sekretorius Petras Santackas, šiais metais pagal gautas išankstines paraiškas finali-
niame žaidynių etape žada dalyvauti rekordinis dalyvių skaičius – 7392 sportininkai. Jis taip pat pastebėjo, kad jaunių 
žaidinių dalyvių skaičius kasmet nuosekliai didėja. Šių metų žaidynėse dalyvaus 59 Lietuvos miestai, rajonai ir savi-
valdybės, išskyrus Rietavą. Beveik visi miestai ir rajonai savo komandas deleguos  į lengvosios atletikos varžybas – 
net 52, į krepšinio varžybas (vaikinų) – 49  miestai ir rajonai (merginų krepšinio turnyre dalyvaus 27 miestų ir rajonų 
komandos), į futbolo – 45. Plačiai Lietuvoje kultivuojama ir dziudo imtynės, boksas, laisvosios imtynės – šių sporto 
šakų varžybose planuoja dalyvauti daugiau nei 20 miestų ir rajonų sportininkų. Pagal dalyvių skaičių (individualiųjų 
sporto šakų varžybose) populiariausia taip pat lengvoji atletika – 847 dalyviai, per pusę šimto jaunųjų sportininkų 
pateikė paraiškas į dziudo varžybas, per tris šimtus – į irklavimo, baidarių ir kaonojų irklavimo, bokso varžybas. vi-
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sose 20 sporto šakų varžybose norėtų dalyvauti vilniaus miesto sportininkai, Kaunas ir Šiauliai ketina deleguoti savo 
sportininkus į  devyniolikos sporto šakų varžybas. 

Siekiama, kad Lietuvos jaunių žaidynių varžybos daugiausia vyktų vasarą, taip pratinant sportininkus prie įprasto 
tų sporto šakų varžybų grafiko ir kartu užimant jaunimą atostogų metu. Žaidynės prasidės laisvųjų imtynių varžybomis 
gegužės mėnesį, o paskutinės numatytos spalio 4 d. (dviračių sportas). 

organizacinis komitetas nutarė šių metų žaidynes dedikuoti S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per atlantą 75-osioms 
metinėms. Iškilmingą žaidynių atidarymą numatoma surengti birželio mėnesį Kaune.

sUtartis sU kinijOs jantai miEstO spOrtO administracija

Balandžio 21–30 d. Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius algirdas Raslanas, Lietuvos tau-
tinio olimpinio komiteto ir Lietuvos olimpinio sporto centro atstovai lankėsi olimpinių žaidynių sostinėje Pekine. 

KKSD generalinis direktorius vizito metu pasirašė ketverių metų bendradarbiavimo sutartį  su Kinijos Jantai mies-
to sporto administracijos vadovais dėl aklimatizacijos stovyklų rengimo šiame mieste Lietuvos sportininkams prieš 
pasaulio čempionatus ar kitas svarbias varžybas, vyksiančias Kinijoje bei aplinkinėse šalyse. 2011 m. Kinijoje vyks 
pasaulio studentų universiada, prieš kurią taip pat reikės rengti aklimatizacijos stovyklas.

Prieš Pekino olimpines žaidynes puikiose Jantai sporto bazėse, kuriose prieš porą metų vyko Kinijos Liaudies  
Respublikos sporto žaidynės, treniruosis  mūsų olimpiečiai – disko metikas virgilijus alekna, septynkovininkė austra 
Skujytė ir kiti lengvaatlečiai, šaulė Daina Gudzinevičiūtė, plaukikai.

Lietuvos delegacija vizito metu Pekine susitiko su olimpinių žaidynių organizatoriais, apžiūrėjo olimpinį kaimelį, 
olimpines sporto bazes, dviračių trasą, derino dalyvavimo olimpinėse žaidynėse klausimus. 

šaLiEs prEzidEntUi – LOa akadEmikO Vardas

Balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos Prezidentui valdui adamkui buvo suteiktas Lietuvos olimpinės akademijos 
(Loa) akademiko vardas. 

Kaip sakė Loa prezidentas prof. Povilas Karoblis, šis aukščiausias Loa titulas šalies vadovui suteiktas už jo 
ilgametį ir aktyvų dalyvavimą olimpiniame sąjūdyje, už olimpinių idėjų propagavimą. Loa prezidentas ir Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto prezidentas artūras Poviliūnas, stebint Lietuvos sporto visuomenei, v. adamkų apgaubė 
akademiko toga ir įteikė šį titulą liudijančias regalijas. 

Prezidentas v.  adamkus padėkojo už suteiktą galimybę įsilieti į olimpinės akademijos gretas. „Priimu šį titulą kaip 
ženklą, kuris jaunajai kartai ir visiems šalies gyventojams primintų ir įprasmintų sporto svarbą kasdieniame gyveni-
me. Garbingas akademiko vardas – tai ir įpareigojimas dar aktyviau prisidėti prie olimpinio judėjimo idealų sklaidos 
ir olimpinių vertybių įtvirtinimo mūsų šalyje ir tarptautinėje bendruomenėje“, – sakė Lietuvos vadovas. Jis pabrėžė 
olimpinių idealų svarbą visai visuomenei ir ypač – jaunajai kartai: „tik taip sugebėsime kurti valstybę ir bendruomenę, 
kurioje būtų daugiau tarpusavio supratimo, pagarbos, solidarumo ir pasitikėjimo“, – sakė Lietuvos Prezidentas. 

pristatyta LiEtUVOs OLimpinĖs rinktinĖs spOrtinĖ apranga

Balandžio 29 d., iki Pekino olimpinių žaidynių likus šimtui ir vienai dienai, didžiausia sporto ir aktyvaus laisvalaikio ap-
rangos gamintoja Baltijos šalyse aB „audimas“ pristatė ir perdavė pirmiesiems Lietuvos olimpiečiams specialiai šioms olim-
pinėms žaidynėms sukurtą oficialią Lietuvos olimpinės rinktinės sportinę aprangą. Kolekcijos, skirtos olimpiečiams, prista-
tyme taip pat dalyvavo Lietuvos olimpinio sąjūdžio vadovai ir Kinijos Liaudies Respublikos ambasados Lietuvoje atstovai.  
aB „audimas“ pardavimų direktorius arvydas Povilaitis papasakojo, jog ši kolekcija sukurta naudojant pačias pa-
žangiausias gamybos technologijas. Kolekcijoje dominuoja balta ir žalios spalvos su auksiniais elementai: „Balta 
simbolizuoja lengvumą, žalia – lietuviškumas, ryškiai žalia – veržlumas ir dinamika, auksinė – branda“. Be to, sportinė 
apranga papuošta lietuviškos Saulės ženklo ornamentais, „tautiškos giesmės“ žodžiais, kita tautine simbolika. Pirmąsias 
aprangas a.Povilaitis įteikė penkiakovininkams andrejui Zadneprovskiui, Edvinui Krungolcui ir Laurai asadauskaitei, 
šaulei Dainai Gudzinevičiūtei, boksininkui Jaroslavui Jakšto. Lietuvos olimpiečiams jis įteikė ir sėkmės palinkėjimo 
simbolius: „Juose įkūnyta lietuviškumo dvasia, tikėjimas savo šalies geriausiais sportininkais ir palinkėjimas kuo ge-
riausių rezultatų. tikimės, kad tai suteiks sportininkams jėgų ir leis pajausti Lietuvoje likusiųjų palaikymą“. Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto prezidentas artūras Poviliūnas priminė, jog LtoK su „audimu“ bendradarbiauja jau ne 
pirmą olimpinį ciklą. „visi, su kuo susitinkame per žaidynes, klausia, kas mums gamina tokią puikią aprangą“, – 
bendradarbiavimu džiaugėsi a. Poviliūnas. Juolab, kaip pažymėjo LtoK vadovas, Lietuvos olimpiečiams „audimo“ 
apranga neša sėkmę: „nuo Sidnėjaus laimėjome nemažai medalių. tikiu, kad šiemet ši apranga taip pat bus laiminga 
mūsų olimpiečiams“. Kaip sakė Lietuvos olimpinio sąjųdžio vadovas, šiandien olimpinius normatyvus įvykdė jau 
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63 Lietuvos sportininkai, tačiau iki olimpinių žaidynių jų gali būti dar daugiau. Lietuvos sportininkai dalyvaus net 
keturiolikos iš 28 į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų varžybose. „tokia plati sporto šakų geografija 
taip pat parodo didžiulį Lietuvos sportininkų potencialą“, – sakė jis. 

LtoK prezidentas a. Poviliūnas ir aB „audimas“ pardavimų direktorius a. Povilaitis savo parašais sutvirtino 
bendradarbiavimą dar ketveriems metams. 

naująja sportine apranga jau prekiaujama ir „audimo“ parduotuvėse, tad originaliais Lietuvos olimpinės rinktinės 
marškinėliais bei specialiais aksesuarais galės pasipuošti ir visi sporto aistruoliai. „Prie jūsų aprangos trūksta tik vienos 
detalės – medalio“, – linkėdamas sėkmės olimpiniame Pekine šypsojosi Kinijos Liaudies Respublikos ambasados 
Lietuvoje laikinasis reikalų patikėtinis p. Guo Zhijunas. Jis pažadėjo pasitikti iš Pekino sugrįšiančius Lietuvos olim-
piečius oro uoste, vilkėdamas jam įteiktus lietuviškus marškinėlius.

paminĖta spaUdOs diEna

Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena – buvo paminėta tradiciškai – krepšinio rungtynėmis 
tarp sporto žurnalistų ir sporto darbuotojų komandų. Kaip ir praėjusiais metais, žurnalistai aikštelėje meistriškumu 
sporto darbuotojams neprilygo. visą laiką pirmavę, sporto darbuotojai žurnalistus įveikė rezultatu  55:43…  

nugalėtojus pasveikino Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas vaiginas, 
na, o pralaimėjusiai sporto žurnalistų komandai jis įteikė Departamento paguodos prizą, linkėdamas žurnalistams pa-
sisemti jėgų ir kitąmet krepšinio aikštelėje būti lygiaverčiais varžovais sporto darbuotojų komandai... Spaudos dienos 
proga R. vaiginas taip pat palinkėjo sporto žurnalistams aštrios plunksnos ir kūrybingų metų.  

spaUdOs diEną – spaUdOs kOnfErEncija

Gegužės 7 d. Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete įvyko žurnalistų susitikimas su lietuviais, prieš porą dienų 
Kinijoje dalyvavusiais olimpinio deglo estafetėje. 

LtoK prezidentas artūras Poviliūnas pristatė olimpinės ugnies estafetėje Lietuvai atstovavusius Radvilišio Liz-
deikos gimnazijos direktorių Joną varkulevičių ir „aG Gruop“ generalinį direktorių Giedrių Jarmalavičių bei įteikė 
jiems Lietuvos olimpinės rinktinės narių ženklus, nes jie „įvykdė olimpinius normatyvus...“ Estafetės dalyviai pade-
monstravo savo dovanų gautus deglus, papasakojo, kaip sekėsi Kinijoje. „organizacija buvo puiki, viskas suplanuota 
minučių tikslumu. Profesionaliai dirbo apsauga,“ – sakė G.Jarmalavičius. Mūsiškiai deglą nešė Chainano saloje, 
renginį stebėjo tūkstančiai žmonių. 

LtoK taip pat buvo paminėta Spaudos diena. Žurnalistams buvo įteikti nauji lietuviški olimpiniai ženkliukai. 

LiEtUVOs spOrtininkai stOVykLaUs ampOstOjE

Gegužės 13 d. Kūno kultūros ir sporto departamente lankėsi Ispanijos Karalystės Katalonijos regiono ampostos 
miesto delegacija, vadovaujama mero Manelio Joaquimo Ferre Montanes. Susitikimo metu  buvo aptartos bendra-
darbiavimo tarp Lietuvos ir Katalonijos sporto organizacijų galimybės: keitimasis sportininkų delegacijomis ir sporto 
specialistais, aklimatizacijos stovyklų rengimas ir kt. Susitarimai buvo patvirtinti parašais. 

Bendradarbiavimo sutartį ketveriems metams su galimybe ją pratęsti pasirašė KKSD gen. direktorius algirdas 
Raslanas ir ampostos miesto meras Manelis Joaquimas Ferre Montanes. „norime, kad mūsų sportininkai pasaulyje 
turėtų tam tikras vietas, kur būtų galima rengti aklimatizacijos stovyklas. ampostoje ypač geros sąlygos irkluotojams, 
taip pat plaukikams, lengvaatlečiams, žaidėjams. Manome, kad tai bus viena iš vietų, kur Lietuvos sportininkai galės 
stovyklauti žiemos metu“, – sakė šalies sporto vadovas. „tikimės, kad pasirašę šią sutartį dar artimiau bendradarbiau-
sime su Lietuva ir galbūt – ne tik sporto srityje“, – antrino ampostos vadovas.

ampostos sporto bazes KKSD gen. direktorius a. Raslanas apžiūrėjo dar praėjusių metų pabaigoje. Prisimindamas 
apsilankymą šiame mieste, Lietuvos sporto vadovas sakė, kad buvo nustebęs pamatęs, kokias puikias sporto bazes 
turi šis nedidelis Katalonijos miestas ir kiek daug dėmesio miesto valdžia skiria sporto reikalams. ampostos meras 
patvirtino, jog vienas iš svarbiausių miesto prioritetų yra sportas. net 60 proc. miesto gyventojų sportuoja. o naujas 
dideles sporto viltis ampostos valdžia sieja su statomu nauju sporto centru, į kurį bus investuota net 20 mln. eurų. 

a. Raslanas pažymėjo, jog KKSD, pasirašydamas sutartį su amposta, atveria sporto šakų federacijoms naujas 
galimybes ir kvietė jas būti aktyvesnes ir tas galimybes panaudoti. „Esame pasirašę ne vieną sutartį, bet kartais tai ir 
lieka popieriuje“, – Lietuvos sporto federacijų iniciatyvumo pasigedo šalies sporto vadovas. 

viešnagės Lietuvoje metu amposto miesto delegacija taip pat susitiko su Lietuvos Respublikos vyriausybės ir 
Lietuvos Respublikos Seimo atstovais, apžiūrėjo sporto bazes trakuose ir Druskininkuose, lankėsi Lietuvos tautiniame 
olimpiniame komitete ir kt. 
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