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EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

 

Briuselis, 11.07.2007 COM(2007) 391 galutinis 

BALTOJI KNYGA 
BALTOJI KNYGA DĖL SPORTO 

1. ĮVADAS 

„Sportas − kiekvieno vyro ir kiekvienos moters paveldas, kurio nebuvimo niekaip negalima kompensuoti.“ − 
Pjeras de Kubertenas1 

Sportas2 
 

− vis didesnės reikšmės įgaunantis socialinis ir ekonominis reiškinys, labai padedantis siekti Europos 
Sąjungos strateginių solidarumo ir gerovės tikslų. Olimpinis idealas, kurio esmė yra plėtoti sportą kaip priemonę 
taikai ir supratimui tarp tautų ir kultūrų pasiekti bei jaunimui ugdyti, susiformavo Europoje; jį puoselėja Tarptautinis 
olimpinis komitetas bei Europos olimpiniai komitetai. 

Sportas patrauklus Europos piliečiams, todėl daugelis jų nuolat sportuoja. Sportas ugdo įvairias vertybes, pvz., 
komandinę dvasią, solidarumą, toleranciją bei sąžiningumą ir prisideda prie asmeninio tobulėjimo bei saviraiškos. 
Sportas skatina ES piliečius būti aktyviais visuomenės nariais ir taip padeda ugdyti aktyvų pilietiškumą. Komisija 
pripažįsta sporto vaidmens svarbą Europos visuomenėje, ypač ES puoselėjant siekį būti kuo arčiau piliečių ir spręsti 
tiesiogiai su piliečiais susijusius klausimus. 

Vis dėlto sporte taip pat susiduriama su naujais pavojais ir problemomis, kylančiomis Europos visuomenėje, pvz., 
komerciniu spaudimu, jaunų žaidėjų išnaudojimu, dopingu, rasizmu, smurtu, korupcija ir pinigų plovimu. 

Šia iniciatyva Komisija pirmą kartą siekia plačiu mastu spręsti su sportu susijusius klausimus. Bendras iniciatyvos 
tikslas − nustatyti strategines sporto vaidmens Europoje gaires, skatinti diskusijas dėl konkrečių problemų, didinti 
sporto matomumą ES politikos formavimo procese ir informuoti visuomenę apie konkrečius šio sektoriaus poreikius 
ir ypatumus. Iniciatyva siekiama atkreipti dėmesį į svarbius klausimus, pvz., ES teisės aktų taikymą sporto sričiai ir 
nustatyti tolesnius su sportu susijusius ES lygmens veiksmus. 

Ši Baltoji knyga nėra pirmasis žingsnis „nuo starto linijos“. Acquis communautaire taikomas ir sportui; į sportą vis 
labiau atsižvelgiama daugelyje Europos politikos sričių. 

2000 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos deklaracijoje dėl tam tikrų sporto ir jo socialinės funkcijos ypatumų 
Europoje pripažįstama sporto svarba Europos visuomenėje ir teigiama, kad į sportą reikėtų atsižvelgti įgyvendinant 
bendras politikos kryptis (Nicos deklaracija). Deklaracijoje pabrėžiama, kad už sporto reikalų tvarkymą visų pirma 
yra atsakingos sporto organizacijos ir valstybės narės, o pagrindinis vaidmuo tenka sporto federacijoms. Patikslinama, 
kad sporto organizacijos turi vykdyti savo užduotį organizuoti ir skatinti savo sporto šakos sportinę veiklą, „tinkamai 
atsižvelgdamos į nacionalinius ir Bendrijos teisės aktus“. Taip pat pažymima, kad „nors ir neturėdama jokių tiesioginių galių 
šioje srityje, imdamasi veiksmų pagal įvairias Sutarties nuostatas, Bendrija turi atsižvelgti į sportui būdingas socialines, 
švietimo ir kultūros funkcijas, siekdama, kad būtų laikomasi ir paisoma etikos kodekso ir solidarumo, kurie būtini sporto 
socialiniam vaidmeniui išsaugoti.“ Europos institucijos pripažįsta, kad savanoriška veikla grindžiamas sportas vaidina 
ypatingą vaidmenį Europos visuomenėje, visų pirma sveikatos, švietimo, socialinės integracijos ir kultūros srityse. 

Europos Parlamentas atkreipia dėmesį į įvairias problemas, su kuriomis tenka susidurti Europos sportui, ir 
pastaraisiais metais nuolat sprendžia su sportu susijusius klausimus. 

1  Pjeras de Kubertenas (1863−1937 m.), prancūzų pedagogas ir istorikas, šiuolaikinių olimpinių žaidynių įkūrėjas. 
2  Aiškumo ir paprastumo sumetimais šioje Baltojoje knygoje bus vartojama Europos Tarybos nustatyta „sporto“ apibrėžtis: „visos fizinės veiklos 
formos, kuriomis organizuotai ar individualiai siekiama tobulinti fizinę ištvermę ir psichinę gerovę, formuoti socialinius santykius ar siekti rezultatų 
įvairaus lygio varžybose“.
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Rengdama šią Baltąją knygą, Komisija vykdė daugybę konsultacijų su sporto sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis 
dėl bendros svarbos klausimų bei atliko konsultaciją internetu. Jų metu paaiškėjo, kad dėl sporto vaidmens Europoje 
ir ES lygmens veiksmų šioje srityje puoselėjami dideli lūkesčiai. 

Šioje Baltojoje knygoje aptariamas visuomeninis sporto vaidmuo, jo ekonominis aspektas ir tolesni su šia iniciatyva 
susiję veiksmai. Konkretūs tolesnių ES lygmens veiksmų pasiūlymai pateikiami Pjero de Kuberteno vardu pavadintame 
veiksmų plane, kuriame išdėstoma veikla, kurią Komisija turės įgyvendinti arba remti. Tarnybų darbo dokumente 
pateikiamos pasiūlymo aplinkybės, įskaitant priedus dėl sporto ir ES konkurencijos taisyklių, dėl sporto ir vidaus 
rinkos laisvių ir priedą, kuriame pateikiami konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis rezultatai. 

2. VISUOMENINIS SPORTO VAIDMUO 

Sportas − didelį Europos Sąjungos piliečių susidomėjimą kelianti veiklos sritis, turinti milžiniško potencialo juos 
suvienyti ir įtraukti visus, nepaisant amžiaus ar socialinės padėties. Pagal 2004 m. lapkričio mėn. Eurobarometro apžvalgą3 

apie 60 % Europos piliečių nuolat dalyvauja sportinėje veikloje savarankiškai arba būdami kurio nors iš 700 000 klubų, 
priklausančių įvairioms sporto asociacijoms ir federacijoms, nariai. Didžioji dalis sportinės veiklos vyksta mėgėjų 
lygiu. Tačiau visuomeninį vaidmenį atlieka ir profesionalusis sportas, kurio reikšmė vis didėja. Sportas ne tik gerina 
Europos piliečių sveikatą, bet turi ir auklėjamojo poveikio, vaidina socialinį, kultūrinį ir rekreacinį vaidmenį. Be to, 
visuomeninis sporto vaidmuo teikia galimybių stiprinti Europos Sąjungos išorės santykius. 

2.1. Visuomenės sveikatos stiprinimas skatinant didesnį fizinį aktyvumą

Fizinio aktyvumo trūkumas didina riziką atsirasti antsvoriui, nutukimui ir kitoms chroniškoms su svoriu susijusioms 
sveikatos problemoms, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligoms bei diabetui, kurie blogina gyvenimo kokybę, kelia 
pavojų gyvybei ir yra didelė našta sveikatos biudžetui bei ekonomikai. 

Komisijos Baltojoje knygoje „Europos strategija su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms 
spręsti“4  pabrėžiama, kaip svarbu imtis iniciatyvos užkirsti kelią fizinio aktyvumo mažėjimui. Abiejose Baltosiose 
knygose siūlomi fizinio aktyvumo srities veiksmai papildys vieni kitus. 

Sporto judėjimas labiau nei bet kuris kitas socialinio pobūdžio judėjimas skatina sveikatos stiprinamąją fizinę 
veiklą. Sportas − patraukli žmonėms ir teigiamą įvaizdį turinti veikla. Tačiau, nors pripažinta, kad sporto judėjimas 
teikia galimybių skatinti užsiimti sveikatos stiprinamąja fizine veikla, šios galimybės dažnai lieka neišnaudotos ir 
turi būti plėtojamos. 

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) rekomenduoja kasdien suaugusiems mažiausiai 30, o vaikams − 60 minučių 
skirti lengvai fizinei veiklai (nebūtinai sportui). Visų valstybių narių viešosios valdžios institucijos ir privačios 
organizacijos turėtų siekti šio tikslo. Neseniai atlikti tyrimai rodo, kad iki šiol pasiekta pažanga nėra pakankama. 

1) Komisija siūlo iki 2008 m. pabaigos kartu su valstybėmis narėmis parengti naujas fizinės veiklos gaires. 

Komisija rekomenduoja bendradarbiauti valstybių narių sveikatos, švietimo ir sporto ministrams ir nustatyti bei 
įgyvendinti suderintas strategijas, kaip mažinti antsvorį, nutukimą ir kitus pavojų sveikatai keliančius veiksnius. Todėl 
Komisija ragina valstybes nares išnagrinėti, kaip būtų galima skatinti aktyvų gyvenimų būdą ir šiam tikslui pasitelkti 
nacionalines švietimo ir mokymo sistemas, įskaitant mokytojų rengimą. 

Sporto organizacijos raginamos atsižvelgti į turimas galimybes skatinti sveikatos stiprinamąjį fizinį aktyvumą ir 
imtis atitinkamų veiksmų. Komisija padės keistis informacija ir gerąja patirtimi, ypač susijusia su jaunimu, ir sutelks 
dėmesįį mėgėjų sporto poreikius. 

2) Komisija rems ES sveikatos stiprinamosios fizinės veiklos (angl. HEPA) tinklą ir, jei reikia, mažesnius ir 
labiau specializuotus tinklus, skirtus speficiniams šio klausimo aspektams. 

3 Specialusis Eurobarometras (2004). Europos Sąjungos piliečiai ir sportas
. 4 COM (2007)279 galutinis, 2007 5 30. 
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3) Komisija įtvirtins sveikatos stiprinamąją fizinę veiklą kaip vieną svarbiausių sportinės veiklos prioritetų ir 
stengsis labiau atsižvelgti į šį prioritetą tam tikrose finansinėse priemonėse, įskaitant: 

• 7-ąją mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros pagrindų programą (su gyvenimo būdu susiję sveikatos aspektai); 
• 2007−2013 m. visuomenės sveikatos programą; 
• Jaunimo ir pilietiškumo programas (sporto organizacijų, mokyklų, pilietinės visuomenės, tėvų ir kitų partnerių 

vietos lygiu bendradarbiavimas); 
• „Mokymosi visą gyvenimą“ programą (mokytojų rengimas ir mokyklų bendradarbiavimas). 

2.2. Vienytis kovai su dopingu 

Dopingas kelia grėsmę sportui visame pasaulyje, įskaitant Europą. Jis pažeidžia atviros ir sąžiningos konkurencijos 
principą. Dopingas mažina motyvaciją sportuoti, dėl jo profesionalūs sportininkai patiria milžinišką spaudimą. Jis 
neigiamai veikia sporto įvaizdį ir kelia rimtą pavojų sveikatai. Kovojant su dopingu Europos lygmeniu būtina atsižvelgti 
į teisėsaugos, sveikatos bei prevencijos aspektus. 

4) Valstybių narių teisėsaugos institucijos (pasieniečiai, nacionalinė ir vietos policija, muitinė ir t. t.), Pasaulio 
antidopingo agentūros akredituotos laboratorijos ir Interpolas turėtų plėtoti partnerystes, siekdami laiku ir saugiai 
keistis informacija apie naujus dopingo preparatus ir su dopingu susijusią veiklą. ES galėtų remti šias pastangas ir 
rengti mokymo kursus bei kurti teisėsaugos pareigūnų mokymo centrų tinklus. 

Komisija rekomenduoja, kad prekyba nelegaliomis dopingo medžiagomis būtų traktuojama kaip prekyba nelegaliais 
vaistais Europos Sąjungoje. 

Komisija ragina visus už visuomenės sveikatą atsakingus veikėjus atsižvelgti į dopingo keliamą pavojų sveikatai. 
Ji taip pat ragina sporto organizacijas rengti gerosios praktikos taisykles, užtikrinsiančias, kad jauni sportininkai ir 
sportininkės būtų geriau informuojami apie dopingo medžiagas, su receptu parduodamus vaistus, kuriuose galėtų būti 
draudžiamų medžiagų, ir žinotų apie jų poveikį sveikatai. 

ES reikia taikyti geriau koordinuotą kovos su dopingu metodą, visų pirma suderinti poziciją su Europos Taryba, WADA 
ir UNESCO. Vyriausybės, nacionalinės antidopingo organizacijos ir laboratorijos turėtų keistis informacija ir gerąja 
patirtimi. Todėl ypač svarbu, kad valstybės narės tinkamai įgyvendintų UNESCO konvenciją prieš dopingą sporte. 

5) Komisija tarpininkaus kuriant valstybių narių nacionalinių antidopingo organizacijų tinklą. 

2.3. Stiprinti sporto vaidmenį švietimo ir mokymo srityje 

Sportas stiprina Europos žmogiškąjį kapitalą, nes vaidina svarbų vaidmenį formalaus ir neformalaus švietimo srityje. Sporto 
ugdomos vertybės padeda plėsti žinias, didinti motyvaciją, lavinti įgūdžius ir skatinti pasirengimą dėti asmenines pastangas. 
Užsiimant sportine veikla mokykloje ir universitete teikiama nauda sveikatai ir švietimui, tačiau ją reikia didinti. 

Remdamasi 2004 m. Europos švietimo per sportą metais įgyta patirtimi Komisija ragina remti sportą bei fizinę veiklą 
ir naudotis įvairiomis švietimo ir mokymo srities politinėmis iniciatyvomis, įskaitant socialinių ir pilietinių gebėjimų 
plėtojimą pagal 2006 m. priimtą Rekomendaciją dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų5. 

6) Sportas ir fizinė veikla gali būti remiama ir pagal „Mokymosi visą gyvenimą“ programą. Todėl auklėjamojo 
sporto vaidmens puoselėjimas yra prioritetinė tema, skirta mokyklų partnerystėms, vykdomoms pagal Comenius 
programą, struktūriniams profesinio mokymo ir lavinimo srities veiksmams pagal Leonardo da Vinci programą, 
teminiams aukštojo mokslo srities ir judumo tinklams pagal Erasmus programą ir daugiašaliams suaugusiųjų 
mokymo srities projektams pagal Grundtvig programą. 

5  2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (Oficialusis 
leidinys L 394, 2006 12 30).

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJOJE
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7) Sporto sektoriaus dalyviai taip pat gali teikti paraiškas paramai gauti pagal atskirus konkursus dėl Europos 
kvalifikacijų sistemos (EKS) ir profesiniam mokymui skirtos Europos mokymosi kreditų sistemos (angl. ECVET) 
įgyvendinimo. Sporto sektorius dalyvauja rengiant EKS ir gauna 2007−2008 m. skirtą finansinę paramą. Atsižvelgiant 
į didelį sportininkų judumą profesiniais sumetimais ir nepažeidžiant Direktyvos 2005/36/EB dėl abipusio profesinės 
kvalifikacijos pripažinimo, sporto sektorius taip pat gali būti pasirinktas bandomuoju sektoriumi ECVET įgyvendinti 
ir siekti didesnio gebėjimų ir kvalifikacijų sistemų valstybėse narėse skaidrumo. 

8) Komisija suteiks Europos ženklą mokykloms, aktyviai dalyvaujančioms skatinant ir remiant fizinę veiklą 
mokykloje. 

Siekdama užtikrinti profesionalių sportininkų reintegraciją į darbo rinką jų sportinės karjeros pabaigoje, Komisija 
pabrėžia, kad svarbu gana anksti pradėti rengti jaunus sportininkus ir sportininkes „antrai karjerai“ ir steigti kokybiškus 
vietos mokymo centrus, puoselėjančius jų dvasinius, švietimo ir profesinius interesus. 

Komisija pradėjo jaunų Europos sportininkų ir sportininkių mokymo tyrimą, į kurio rezultatus galėtų būti atsižvelgta 
formuojant pirmiau minėtas politikos kryptis ir rengiant programas. 

Siekiant tvarios sporto plėtros visais lygiais, nepaprastai svarbu skatinti jaunų talentingų sportininkų ir sportininkių 
mokymą ir į jį investuoti. Komisija pabrėžia, kad jaunų ir talentingų sportininkų bei sportininkių mokymo sistemomis 
galėtų naudotis visi ir kad ES piliečiai nebūtų diskriminuojami dėl tautybės. 

9) Taisyklės, pagal kurias reikalaujama į komandą priimti tam tikrą vietoje išugdytų žaidėjų skaičių, galėtų 
būti laikomos atitinkančiomis Sutarties nuostatas dėl laisvo asmenų judėjimo, jei dėl jų neatsiranda tiesioginės 
diskriminacijos dėl tautybės, ir jei dėl jų galinti atsirasti netiesioginė diskriminacija gali būti pateisinama, atsižvelgiant 
į teisėtą siekiamą tikslą, pvz., skatinti ir apsaugoti talentingų jaunų žaidėjų mokymą ir ugdymą. Šiuo metu atliekamas 
jaunų Europos sportininkų ir sportininkių mokymo tyrimas suteiks šiuo klausimu vertingos informacijos. 

2.4. Sportas − savanoriškos veiklos ir aktyvaus pilietiškumo skatinimo priemonė

Priklausymas komandai, sąžiningo žaidimo principai, žaidimo taisyklių laikymasis, pagarba kitiems, solidarumas, 
disciplina, ne pelno siekiančių mėgėjų klubų veiklos organizavimas ir savanoriška veikla stiprina aktyvų pilietiškumą. 
Savanoriška veikla sporto organizacijose teikia daug neformalaus švietimo galimybių, kurios turi būti pripažintos ir 
stiprinamos. Sportas taip pat teikia patrauklių galimybių jauniems žmonėms tapti aktyviais visuomenės nariais ir gali 
duoti teigiamų rezultatų, kai siekiama apsaugoti juos nuo įsitraukimo į nusikalstamą veiklą. 

Vis dėlto ryškėja naujos sportavimo, ypač jaunų žmonių, tendencijos − auga individualaus sporto populiarumas, 
tuo tarpu organizuoto kolektyvinio sporto populiarumas mažėja, dėl to vis mažiau žmonių dalyvauja savanoriškoje 
mėgėjų sporto klubų veikloje. 

10) Kartu su valstybėmis narėmis Komisija nustatys svarbiausius ne pelno siekiančių sporto organizacijų 
uždavinius ir pagrindinius šių organizacijų teikiamų paslaugų ypatumus. 

11) Komisija rems mėgėjų sportą pagal „Piliečių Europos“ programą. 
12) Komisija siūlys toliau skatinti jaunimą dalyvauti savanoriškoje sporto veikloje pagal „Veiklaus jaunimo“ 

programą tokiose srityse, kaip jaunimo mainai ir savanoriška tarnyba sporto renginiuose. 
13) Komisija toliau plėtos savanoriškos veiklos sporto srityje informacijos ir gerosios patirties mainus ir įtrauks 

į šią veiklą valstybes nares, sporto organizacijas bei vietos valdžios institucijas. 
14) Siekdama labiau atsižvelgti į konkrečius savanoriškos veiklos sporto srityje poreikius ir įtraukti juos į nacionalinės 

ir Europos politikos formavimo procesą, Komisija pradės Europos lygmens savanoriškos veiklos sporto srityje tyrimą. 

2.5. Išnaudoti sporto galimybes siekiant socialinės įtraukties, integracijos ir lygių galimybių

Sportas svariai prisideda prie ekonominės ir socialinės sanglaudos bei visuomenės integracijos. Visi gyventojai 
turėtų turėti galimybę sportuoti, todėl reikia išnagrinėti, kokie yra nepakankamai atstovaujamų grupių poreikiai ir 
padėtis, ir atsižvelgti į ypatingą sporto vaidmenį jaunimo, neįgaliųjų ir palankių sąlygų neturinčių žmonių gyvenime. 
Sportas taip pat gali padėti į visuomenę integruotis migrantams bei kitakilmiams ir plėtoti kultūrų dialogą. 
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Sportas puoselėja priklausymo grupei jausmą bei norą dalyvauti, todėl jis gali tapti svarbia imigrantų integracijos 
priemone. Todėl siekiant skatinti teigiamą sąveiką tarp imigrantų ir priimančiosios šalies visuomenės, ypač svarbu 
suteikti sportui skirtas patalpas bei remti sportinę veiklą. 

Komisija mano, kad galima geriau išnaudoti sporto teikiamas galimybes, visų pirma reikia įtraukti sportą, kaip 
socialinės įtraukties skatinimo priemonę, į Europos Sąjungos ir valstybių narių politikos kryptis, veiksmus ir programas. 
Be to, sportas gali padėti kurti darbo vietas ir skatinti ekonomikos augimą, ypač palankių sąlygų neturinčių regionų 
atgaivinimą. Pelno nesiekianti sporto veikla, puoselėjanti pažeidžiamų grupių socialinę sanglaudą ir socialinę įtrauktį, 
gali būti laikoma bendro intereso socialinėmis paslaugomis. 

Toliau taikant atvirą koordinavimo metodą socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties srityje sportas bus naudojamas 
kaip priemonė ir rodiklis. Tiriant socialinės atskirties priežastis, svarbiu aspektu bus laikomos galimybės sportuoti 
ir (arba) priklausymas socialinėms sporto organizacijoms, todėl į tai bus atsižvelgiama įvairių tyrimų, seminarų ir 
konferencijų metu bei rengiant politikos pasiūlymus ir veiksmų planus. 

15) Komisija siūlys valstybėms narėms remti sporto srities veiksmus, kuriais skatinama socialinė įtrauktis ir 
kovojama su diskriminacija sporte, visų pirma naudotis „PROGRESS“, „Mokymosi visą gyvenimą“, „Veiklaus 
jaunimo“ ir „Piliečių Europos“ programomis. Sanglaudos politikos srityje valstybės narės turėtų atsižvelgti į sporto 
poveikį socialinei įtraukčiai, integracijai ir lygioms galimybėms ir įtraukti sportą į Europos socialinio fondo ir Europos 
regioninės plėtros fondo programavimą. Komisija taip pat ragina valstybes nares skatinti veiksmus, finansuojamus 
Europos integracijos fondo lėšomis. 

Be to, Komisija ragina valstybes nares ir sporto organizacijas pertvarkyti sporto infrastruktūrą ir pritaikyti ją 
neįgaliųjų poreikiams. Valstybės narės ir vietos valdžios institucijos turėtų užtikrinti, kad sporto įrenginiai ir patalpos 
būtų pritaikytos neįgaliesiems. Reikia nustatyti konkrečius kriterijus, užtikrinančius vienodas galimybes sportuoti 
visiems moksleiviams, ypač neįgaliems moksleiviams. Bus skatinama mokyti sporto instruktorius, savanorius ir klubų 
bei organizacijų darbuotojus dirbti su neįgaliaisiais. Konsultuodamasi su suinteresuotosiomis sporto srities šalimis, 
Komisija ypač stengsis plėtoti dialogą su neįgalių sportininkų atstovais. 

16) Europos Sąjungos negalios strategijos veiksmų plane Komisija atsižvelgs į sporto svarbą žmonėms su negalia ir 
rems valstybių narių veiksmus šioje srityje. 

17) Remdamasi 2006−2010 m. moterų ir vyrų lygių galimybių planu Komisija skatins lyčių klausimų integravimą 
į visą sportinę veiklą ir skirs ypatingą dėmesį imigrančių moterų ir etninėms mažumoms priklausančių moterų sportui, 
moterų galimybėms užimti sporto srities vadovų postus ir žiniasklaidoje pateikiamai informacijai apie moterų sportą. 

2.6. Aktyviau kovoti su rasizmu ir smurtu ir gerinti jų prevenciją

Smurtas sporto renginių metu, ypač futbolo aikštėse, yra rimta ir daugialypė problema. Smurtaujama jau ne tik 
stadionuose, bet ir už jų ribų, įskaitant miesto zoną. Komisija įsipareigojo padėti išvengti incidentų: plėtoti dialogą 
su valstybėmis narėmis, tarptautinėmis organizacijomis (pvz., Europos Taryba), sporto organizacijomis, teisėsaugos 
tarnybomis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis (pvz., sirgalių organizacijomis ir vietos valdžios institucijomis). 
Teisėsaugos institucijos negali vien savo jėgomis panaikinti pagrindinių smurto sporte priežasčių. 

Komisija taip pat ragina policijos tarnybas ir (arba) už sportą atsakingas valdžios institucijas keistis gerąja patirtimi 
ir operatyvine informacija apie pavojų keliančius sirgalius. Ypač didelis dėmesys bus skiriamas policijos rengimui 
valdyti minią ir tramdyti chuliganus. 

Sportas skirtas visiems piliečiams, nepaisant jų lyties, rasės, amžiaus, negalios, religijos ir tikėjimo, seksualinės 
orientacijos ir socialinės ar ekonominės padėties. Komisija smerkia visas rasizmo ir ksenofobijos apraiškas, nes tai 
prieštarauja ES vertybėms. 

18) Kovodama su rasizmu ir ksenofobija, Komisija tęs dialogą ir skatins gerosios patirties mainus tose srityse, 
kur bendradarbiavimas jau vyksta, pvz., tinkle „Futbolas prieš rasizmą Europoje“ (FARE). 

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJOJE



7KŪNO KULTŪROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2007-4

Komisija rekomenduoja sporto federacijoms remiantis esamomis iniciatyvomis nustatyti procedūras, kurios 
būtų taikomos rasistinių išpuolių per rungtynes atvejais. Komisija taip pat pataria griežtinti nuostatas, susijusias su 
diskriminacija išduodant klubams licencijas (žr. 4.7 skirsnį). 

Komisija: 
19) laikydamasi taikomų nacionalinių ir ES taisyklių, skatins teisėsaugos tarnybas ir sporto organizacijas keistis 

operatyvine informacija ir praktinėmis žiniomis bei dalintis smurtinių bei rasistinių išpuolių prevencijos patirtimi; 
20) siekdama užkirsti kelią viešosios tvarkos pažeidimams sporto renginių metu, tirs galimybes priimti naujas 

teisines priemones ir kitus ES lygmens standartus; 
21) skatins daugiadisciplininį metodą, užkertantį kelią asocialiam elgesiui ir ypatingą dėmesį skirs socialiniams 

ir pedagoginiams veiksmams, pvz., sirgalių mokymui (ilgalaikiam darbui su sirgaliais, ugdant teigiamą ir nesmurtinį 
požiūrį); 

22) stiprins nuolatinį ir sistemingą teisėsaugos tarnybų, sporto organizacijų ir kitų suinteresuotųjų šalių 
bendradarbiavimą; 

23) kovojant su smurtu bei rasizmu sporte ir vykdant prevenciją skatins naudotis toliau išvardytomis programomis: 
„Veiklus jaunimas“, „Piliečių Europa“, „Daphne III“, „Pagrindinės teisės ir pilietybė“ ir „Nusikalstamumo prevencija 
ir kova su nusikalstamumu“; 

24) rengs aukšto lygio konferenciją, kurioje kartu su suinteresuotosiomis šalimis aptars smurto bei rasizmo per 
sporto renginius prevencijos priemones ir kovos su jais būdus. 

2.7. Vertybių sklaida kitose pasaulio šalyse

Sporto vaidmuo yra svarbus įvairiais ES išorės santykių aspektais: kaip išorės pagalbos programų, dialogo su 
šalimis partnerėmis ir ES viešosios diplomatijos dalis. 

Sportas − naudinga ir konkreti priemonė švietimui, sveikatai, kultūrų dialogui, vystymuisi ir taikai skatinti. 

25) Komisija sieks įtraukti sportą kaip priemonę į savo vystymosi politiką. Visų pirma ji: 
• puoselės sportą ir fizinį lavinimą kaip svarbią kokybiško išsilavinimo dalį ir kaip priemonę mokyklų 

patrauklumui didinti bei lankomumui gerinti; 
• tobulins galimybes mergaitėms ir moterims dalyvauti fizinėje veikloje ir sporte, padėti joms įgyti didesnį 

pasitikėjimą savo jėgomis, gerinti socialinę integraciją, paneigti stereotipus, skatinti sveiką gyvenseną bei 
gerinti moterų galimybes įgyti išsilavinimą; 

• rems sveikatingumo ir visuomenės informavimo kampanijas sporto srityje. 

Integruodama sporto aspektą į vystymosi politiką, ES stengsis kuo labiau suderinti savo veiksmus su esamomis 
Jungtinių Tautų, valstybių narių, vietos valdžios institucijų ir privačių įstaigų programomis. ES įgyvendins papildomus 
arba esamų programų ir veiksmų atžvilgiu naujoviškus veiksmus. Šiuo atžvilgiu geras pavyzdys yra 2006 m. Komisijos 
ir FIFA pasirašytas susitarimo memorandumas, kuriuo siekiama, kad futbolas taptų varomąja vystymosi jėga Afrikos, 
Karibų ir Ramiojo vandenyno šalyse. 

26) Prireikus ES į savo politinį dialogą ir bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis įtrauks tokius su sportu 
susijusius klausimus, kaip tarptautiniai žaidėjų mainai, nepilnamečių žaidėjų išnaudojimas, dopingas, pinigų plovimas 
sporto srityje ir saugumas didelių tarptautinių sporto renginių metu. 

Svarbi priemonė didesniam ES patrauklumui pasaulyje siekti − greita vizų išdavimo ir imigracijos procedūra, taikoma 
visų pirma profesionaliems sportininkams iš ES nepriklausančių šalių. Šiuo metu vyksta derybos su trečiosiomis šalimis 
dėl supaprastintos vizų išdavimo tvarkos susitarimų ir vizų režimo, taikomo olimpinės šeimos nariams Olimpinių 
žaidynių metu, nustatymo. ES turi toliau plėtoti laikino sportininkų iš trečiųjų šalių priėmimo mechanizmus. 
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Komisija skirs ypatingą dėmesį sporto sektoriui: 
27) įgyvendindama neseniai pateiktą komunikatą „Dėl apykaitinės migracijos ir Europos Sąjungos bei trečiųjų 

šalių judumo partnerysčių“; 
28) rengdama suderintas įvairių kategorijų ekonominių migrantų iš trečiųjų šalių priėmimo sistemas pagal 2005 m. 

legalios migracijos veiksmų planą. 

2.8. Remti darnų vystymąsi 

Sportinė veikla, sporto įrenginiai ir sporto renginiai turi didelio poveikio aplinkai. Svarbu skatinti aplinką tausojantį 
valdymą, kuris, be kita ko, spręstų klausimus, susijusius su aplinką tausojančiais viešaisiais pirkimais, šiltnamio efektą 
sukeliančiomis dujomis, energijos veiksmingumu, atliekų šalinimu ir dirvožemio bei vandens valymu. Europos sporto 
organizacijos ir sporto renginių rengėjai turėtų iškelti aplinkos tausojimo tikslus ir vykdyti savo veiklą nekenkdami 
aplinkai. Aplinką tausojančioms organizacijoms būtų teikiama pirmenybė organizuoti sporto renginius, be to, racionaliau 
naudodamos gamtinius išteklius, jos gautų ekonominės naudos. 

Komisija: 
29) plėtos struktūrinį dialogą su svarbiausiomis tarptautinėmis ir Europos sporto organizacijomis bei kitomis 

suinteresuotosiomis šalimis ir ragins jas ir jų narius dalyvauti aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (angl. 
EMAS) ir Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo sistemose ir populiarins šias savanorišku dalyvavimu pagrįstas 
sistemas sporto renginių metu; 

30) plėtodama politinį dialogą su valstybėmis narėmis ir kitomis susijusiomis šalimis, skatins aplinką tausojančius 
viešuosius pirkimus; 

31) bendradarbiaudama su atitinkamomis suineteresuotosiomis šalimis (politikos formuotojais, MVĮ, vietos 
bendruomenėmis) parengs orientacines gaires, skirtas visuomenei informuoti apie būtinybę bendradarbiauti regionų 
lygiu tvariu būdu rengiant sporto renginius; 

32) įtrauks sportą į naujosios LIFE+ programos dalį, skirtą informacijai ir ryšiams. 

3. EKONOMINIS SPORTO ASPEKTAS 

Sportas − dinamiškas ir sparčiai augantis sektorius, kurio makroekonominis poveikis bei teikiamos galimybės 
padėti siekti Lisabonos užimtumo ir darbo vietų kūrimo tikslų yra nepakankamai vertinami. Sportas gali tapti vietos 
ir regionų vystymosi, miestų atgaivinimo ar kaimo plėtros priemone. Sportas yra susijęs su turizmu ir gali paspartinti 
infrastruktūros atnaujinimą bei skatinti naujas partnerystes, kurių tikslas − finansuoti sportui ir laisvalaikiui skirtus 
įrenginius.  

Nors patikimų palyginamųjų duomenų apie ekonominę sporto svarbą iš esmės nėra, sporto reikšmę liudija 
nacionalinių sąskaitų tyrimai ir analizės, didelio masto sporto renginiai ir dėl fizinio pasyvumo patiriamos išlaidos, 
įskaitant išlaidas dėl senėjančios visuomenės. 2006 m. Austrijos pirmininkavimo metu pateiktas tyrimas rodo, kad 
sportas plačiąja prasme sukūrė pridėtinės vertės, kuri 2004 m. sudarė 407 mlrd. EUR, t. y. 3,7 % Europos Sąjungos 
BVP, ir 15 mln. darbo vietų arba 5,4 % darbo jėgos6. Apie šį sporto indėlį turėtų būti geriau informuojama, jam skiriama 
daugiau dėmesio ES politikoje. 

Didėjanti sporto ekonominė vertė siejama su intelektinės nuosavybės teisėmis, susijusiomis su autoriaus teisėmis, 
komerciniais pranešimais, prekės ženklais ir teisės į atvaizdą bei žiniasklaidos teisėmis. Sektoriui tampant vis labiau 
globalizuotam ir dinamiškam, pasiekti, kad intelektinės nuosavybės teisių būtų laikomasi visame pasaulyje, tampa 
svarbiausiu dalyku siekiant patikimos sporto ekonomikos. Taip pat svarbu, kad televizijos žiūrovams ES būtų 
užtikrinama galimybė stebėti pasaulinius sporto renginius. 

Vis dėlto, nepaisant bendros ekonominės sporto svarbos, didžioji dalis sportinės veiklos vyksta ne pelno organizacijų 
lygmeniu. Daugelis šių organizacijų yra priklausomos nuo viešiosios paramos, skirtos sportinės veiklos galimybei 
užtikrinti visiems piliečiams. 

6 D. Dimitrov, C. Helmenstein, A. Kleissner, B. Moser, J. Schindler: Die makroökonomischen Effekte des Sports in Europa, Studie im Auftrag des 
Bundeskanzleramts, Sektion Sport, Wien, 2006. 
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3.1. Faktais pagrįstos sporto politikos link 

ES lygmens politinės priemonės ir sustiprintas bendradarbiavimas sporto srityje turi turėti tvirtą žinių pagrindą. Tobulinant 
sporto srities strateginį planavimą ir politikos formavimą, pirmiausia reikia gerinti duomenų kokybę ir palyginamumą. 

Vyriausybinės ir nevyriausybinės suinteresuotosios šalys ne kartą kreipėsi į Komisiją, prašydamos suformuluoti statistinę 
Europos sporto apibrėžtį ir koordinuoti pastangas ja remiantis rengti sporto ir su juo susijusių dalykų statistiką. 

33) Glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, Komisija sieks parengti Europos statistinį metodą, 
skirtą ekonominiam sporto poveikiui įvertinti. Remiantis šiuo metodu bus rengiamos nacionalinės statistinės sporto 
ataskaitos, o ilgainiui jomis remiantis galėtų būti parengta Europos sporto ataskaita. 

34) Be to, ir toliau kas keletą metų reikėtų rengti apklausas (pvz., Eurobarometro apklausas), siekiant surinkti specifinę 
su sportu susijusią informaciją, pirmiausia siekiant gauti ne ekonominio pobūdžio informacijos, kuri nepateikiama 
nacionalinėse statistinėse sporto ataskaitose (pvz., duomenis apie dalyvių skaičių, savanorišką veiklą ir t. t.). 

35) Komisija pradės tyrimą tiesioginiam (BVP, augimas ir užimtumas) ir netiesioginiam (per švietimą, regioninę 
plėtrą ir ES patrauklumo didinimą) sporto indėliui į Lisabonos darbotvarkę įvertinti. 

36) Siekdama skatinti tvarų ekonomikos augimą, konkurencingumą ir užimtumą, Komisija rengs didelių sporto 
renginių rengimo geriausios patirties mainus tarp valstybių narių ir sporto federacijų. 

3.2. Užtikrinti viešąjį sporto finansavimą

Sporto organizacijos gauna pajamas iš įvairių šaltinių, įskaitant klubų mokesčius ir bilietų pardavimą, reklamą ir 
rėmėjų paramą, žiniasklaidos teises, pajamų perskirstymą tarp sporto federacijų, šalutinių produktų pardavimą, viešąją 
paramą ir t. t. Tačiau kai kurios sporto organizacijos turi kur kas daugiau galimybių gauti lėšų iš verslo subjektų 
nei kitos, net tais atvejais, kai taikoma veiksminga lėšų perskirstymo sistema. Mėgėjų sporto lygmeniu tik aktyvus 
valstybės dalyvavimas gali užtikrinti vienodas galimybes ir sporto prieinamumą visiems. Komisija suvokia viešosios 
paramos svarbą mėgėjų sportui ir siekia suteikti galimybes sportuoti visiems žmonėms. Todėl ji pritaria tokios paramos 
teikimui, jei ji teikiama pagal Bendrijos teisės aktus. 

Daugelyje valstybių narių sportas iš dalies finansuojamas iš mokesčių, renkamų iš valstybės valdomų arba valstybės 
licenciją turinčių lošimo ar loterijų tarnybų. Komisija ragina valstybes nares apsvarstyti ir parengti tvarų ilgalaikio 
sporto organizacijų finansavimo modelį. 

37) Kad padėtų rasti sporto finansavimo šaltinių, Komisija atliks nepriklausomą tyrimą, siekdama ištirti mėgėjų sporto 
ir sporto visiems finansavimą valstybėse narėse iš viešųjų ir privačiųjų šaltinių ir šioje srityje vykstančius pokyčius. 

Kalbant apie netiesioginį apmokestinimą, ES nuostatos dėl PVM yra nustatytos Tarybos direktyva 2006/112/EB, kuria 
siekiama užtikrinti, kad valstybių narių PVM teisės aktų taikymas neiškraipytų konkurencijos ar netrikdytų laisvo prekių ir 
paslaugų judėjimo. Be to, Direktyvoje numatoma galimybė, kad valstybės narės taikytų išimtį tam tikroms su sportu susijusioms 
paslaugoms. Tais atvejais, kai ši išimtis negalioja, numatoma galimybė kai kuriais atvejais taikyti mažesnius tarifus. 

38) Komisija atsižvelgs į visuomeninio sporto vaidmens svarbą ir didelę reikšmę vietos bendruomenėms ir sieks 
išlaikyti esamas galimybes sportui taikyti mažesnį PVM. 

4. SPORTO ORGANIZAVIMAS 

Politiniu lygmeniu diskutuojant apie sportą Europoje didelė reikšmė dažnai teikiama vadinamajam „Europos sporto 
modeliui“. Komisija mano, kad reikia puoselėti tam tikras Europos sporto vertybes ir tradicijas. Tačiau, atsižvelgdama 
į Europos sporto struktūrų įvairovę ir sudėtingumą, Komisija mano, jog siekti nustatyti bendrą Europos sporto 
organizavimo modelį yra sunkiai įgyvendinama užduotis. Be to, daugumoje valstybių narių vykstantys ekonominiai 
ir socialiniai pokyčiai (auganti komercializacija, dėl viešųjų išlaidų kylantys sunkumai, didėjantis dalyvių skaičius ir 
nedidėjantis savanorių darbuotojų skaičius) kelia naujų Europos sporto organizavimo problemų. Naujų suinteresuotųjų 
šalių atsiradimas (organizuotoms sporto struktūroms nepriklausantys dalyviai, profesionalieji sporto klubai ir t. t.) 
kelia naujų užduočių, susijusių su valdymu, demokratija ir interesų atstovavimu sporto judėjime. 
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Komisija gali padėti skatinti geriausios sporto valdymo praktikos mainus. Ji taip pat gali padėti parengti bendrus 
sporto gero valdymo principus, tokius kaip skaidrumas, demokratija, atskaitomybė ir suinteresuotųjų šalių (asociacijų, 
federacijų, žaidėjų, klubų, lygų, sirgalių ir t. t.) atstovavimas. Tai darydama Komisija remsis jau atliktu darbu7. Taip 
pat reikėtų atkreipti dėmesį į moterų atstovavimą sporto sektoriaus vadovų postuose. 

Komisija pripažįsta sporto organizacijų ir atstovų organizacijų, pvz., lygų, autonomiją. Be to, ji mano, kad už 
valdymą iš esmės yra atsakingos sporto valdymo institucijos ir tam tikra dalimi valstybės narės bei socialiniai partneriai. 
Vis dėlto, plėtodama dialogą su sporto organizacijomis, Komisija atkreipė dėmesį į kai kurias toliau išvardytas sritis. 
Komisija mano, kad daugumą problemų galima išspręsti savireguliacijos būdų bei laikantis gero valdymo principų ir 
ES teisės aktų; prireikus, ji pasirengusi tarpininkauti ir imtis veiksmų. 

4.1. Sporto ypatumai 

ES teisės aktai galioja ir sportui. Tai išsamiai aprašyta tarnybų darbo dokumente ir jo prieduose. Konkurencijos 
teisė ir vidaus rinkos nuostatos taikomos sportui tuo atveju, jei sportas tampa ekonomine veikla. Sportui taip pat galioja 
kiti svarbūs ES teisės aspektai, pvz., diskriminacijos dėl tautybės draudimas, su Europos Sąjungos pilietybe susijusios 
nuostatos ir vyrų ir moterų lygybė užimtumo srityje. 

Vis dėlto sportas turi tam tikrų konkrečių ypatumų, dažnai vadinamų „sporto ypatumais“. Europos sporto ypatumus 
galima suskirstyti į dvi grupes: 

• Sportinės veiklos ir sporto taisyklių ypatumai, pvz., atskiros varžybos vyrams ir moterims, dalyvių skaičiaus 
varžybose ribojimas arba būtinybė užtikrinti, kad rezultatai nebūtų iš anksto aiškūs ir išlaikyti konkurencinę 
pusiausvyrą tarp varžybose dalyvaujančių klubų.

• Sporto organizavimo ypatumai, įskaitant visų pirma sporto organizacijų autonomiją ir įvairovę, piramidės 
formos varžybų struktūrą, kurios apačioje mėgėjų, viršuje − profesionalusis sportas, organizuotus įvairių lygių 
ir subjektų solidarumo mechanizmus, sporto organizavimą nacionaliniu lygiu ir vienos federacijos vienai sporto 
šakai principą.

Europos teismų praktika ir Europos Komisijos sprendimai liudija, kad sporto ypatumai pripažįstami ir į juos 
atsižvelgiama. Juose taip pat pateikiama ES teisės aktų taikymo sportui gairių. Remiantis nusistovėjusia praktika, 
sporto ypatumai ir toliau bus laikomi svarbiais, tačiau jais negalės būti pateisinamas ES teisės aktų netaikymas visai 
šiai sričiai. 

Kaip išsamiai aiškinama tarnybų darbo dokumente ir jo prieduose, esama organizacinių sporto taisyklių, kurios, 
atsižvelgiant į teisėtus jų tikslus, greičiausiai nepažeidžia ES sutarties antimonopolinių nuostatų, jei jų antikonkurencinis 
poveikis, jei toks yra, atitinka siekiamus tikslus ir yra jiems proporcingas. Tokių taisyklių pavyzdys yra „žaidimo 
taisyklės“ (pvz., taisyklės dėl varžybų trukmės arba žaidėjų skaičiaus aikštėje), su atrankos į sporto varžybas kriterijais 
susijusios taisyklės, žaidimo „namuose ir išvykoje“ taisyklės, keliems savininkams priklausančių klubų dalyvavimą 
varžybose draudžiančios taisyklės, su nacionalinių rinktinių sudėtimis susijusios taisyklės, antidopingo taisyklės ir 
taisyklės, susijusios su žaidėjų perleidimo laikotarpiais. 

Tačiau, atsižvelgiant į sporto reguliavimo aspektus, įvertinti, ar tam tikra sportinės veiklos taisyklė atitinka ES 
konkurencijos teisės aktus, galima tik kiekvienu individualiu atveju, kaip neseniai patvirtino Europos Teisingumo 
Teismas savo sprendime Meca-Medina byloje8. Teismas paaiškino ES teisės aktų poveikį sporto taisyklėms. Jis atmetė 
tik sportui taikomų taisyklių sąvoką kaip netinkamą svarstant ES konkurencijos taisyklių taikymą sporto sektoriui. 

Teismas pripažino, kad į sporto ypatumus reikia atsižvelgti, siekiant, kad dėl konkurenciją ribojančio poveikio, kuris 
yra neatsiejama konkurencinio sporto organizavimo ir tinkamos eigos dalis, nebūtų pažeidžiamos ES konkurencijos 
taisyklės, ir kad šis poveikis būtų proporcingas teisėtam siekiamam sportinės veiklos tikslui. Būtinybė įvertinti 
proporcingumą reiškia, jog svarbu atsižvelgti į kiekvieno atvejo savitumą. Dėl to neįmanoma parengti konkurencijos 
teisės aktų taikymo sporto sektoriui bendrųjų gairių. 

4.2. Laisvas judėjimas ir tautybė

Sporto ir varžybų organizavimas nacionaliniu lygiu yra istoriškai ir kultūriškai susiformavusios Europos sporto 
tradicijos dalis, atspindinti Europos piliečių lūkesčius. Pagrindinis vaidmuo, ne tik identiteto prasme, tačiau ir siekiant 
užtikrinti ryšį su mėgėjų sportu, tenka nacionalinėms rinktinėms, todėl joms turi būti teikiama derama parama. 

Diskriminaciją dėl tautybės draudžia Sutartys, kuriose įtvirtinta kiekvieno Europos Sąjungos piliečio teisė laisvai 
judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. Sutartimis taip pat siekiama panaikinti bet kokią valstybių narių darbuotojų 

7 Pvz., 2001 m. FIA ir EOC surengta konferencija „Žaidimo taisyklės“ ir 2006 m. atlikta nepriklausoma Europos sporto apžvalga. 
8 Byla C-519/04P, Meca Medina prieš Komisiją, ECR 2006, I-6991. Išsamiau žr. tarnybų darbo dokumentą.
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diskriminaciją dėl tautybės, visų pirma užimtumo, atlygio ir kitų įdarbinimo bei užimtumo sąlygų srityje. Šie draudimai 
taip pat taikomi diskriminacijai dėl tautybės paslaugų teikimo srityje. Be to, narystė sporto klubuose ir dalyvavimas 
varžybose taip pat yra reikšmingi gyventojų integraciją į priimančiosios šalies visuomenę skatinantys veiksniai. 

Teisę į vienodas sąlygas turi ir tų valstybių piliečiai, kurių valstybės pasirašė su ES sutartis, kuriose numatomos 
nediskriminavimo nuostatos, ir kurie yra teisėtai įdarbinti valstybių narių teritorijoje. 

39) Komisija ragina valstybes nares ir sporto organizacijas kovoti su diskriminacija dėl tautybės visose sporto 
šakose. Komisija kovos su diskriminacija sporte, plėtos politinį dialogą su valstybėmis narėmis, teiks rekomendacijas, 
skatins struktūrinį dialogą su suinteresuotosiomis šalimis ir, prireikus, pradės pažeidimų nagrinėjimo procedūras. 

Komisija dar kartą patvirtina, kad sutinka su tam tikrais ribotais ir proporcingais laisvo judėjimo principo apribojimais 
(pagal ES Sutarties nuostatas dėl laisvo judėjimo ir Europos Teisingumo Teismo nutarimus), visų pirma: 

• teisę atrinkti šalies sportininkus į nacionalinės rinktinės varžybas; 
• būtinybę riboti varžybų dalyvių skaičių; 
• teisę nustatyti komandinių sporto šakų žaidėjų perleidimui skirtus laikotarpius. 

40) ES nepriklausančių šalių piliečių galimybių dalyvauti individualiosiose varžybose klausimu Komisija pradės 
tyrimą, siekdama išnagrinėti visus šio sudėtingo klausimo aspektus. 

4.3. Žaidėjų perleidimas 

Kadangi nėra taisyklių, reglamentuojančių žaidėjų perleidimą, sporto varžybų sąžiningumui gali kelti pavojų 
klubai, kurie samdo žaidėjus tik konkrečiam sezonui, siekdami turėti pranašumą prieš varžovus. Tačiau bet kokia 
žaidėjų perleidimą reglamentuojanti taisyklė turi atitikti ES teisės aktus (konkurencijos teisės nuostatas ir taisykles 
dėl laisvo darbuotojų judėjimo). 

Remdamosi įtariamu EB konkurencijos teisės pažeidimu ir po diskusijų su Komisija, 2001 m. futbolo institucijos 
ėmėsi peržiūrėti FIFA nuostatus dėl tarptautinio futbolo žaidėjų perleidimo, pagrįsto sporto klubų patiriamų treniravimo 
išlaidų kompensavimu, žaidėjų perleidimo laikotarpių nustatymo, nepilnamečių žaidėjų mokyklinio ugdymo apsaugos 
ir galimybės kreiptis į nacionalinius teismus užtikrinimo. 

Komisija mano, kad tokia sistema galėtų būti geras pavyzdys, kaip užtikrinti konkurencinę sporto klubų pusiausvyrą 
laikantis ES teisės aktų reikalavimų. 

Žaidėjų perleidimas kelia rūpesčių ir dėl su juo susijusių finansinių srautų teisėtumo. Siekiant didesnio su 
mainais susijusių pinigų srautų skaidrumo, būtų tikslinga įdiegti informacijos ir patikros sistemą. Komisija mano, 
kad tokia sistema turėtų atlikti tik kontrolės funkciją, o finansiniai sandoriai būtų atliekami tiesiogiai tarp susijusių 
šalių. Priklausomai nuo sporto šakos ši sistema galėtų būti valdoma atitinkamos Europos sporto organizacijos arba 
nacionalinių informacijos ir patikros sistemų valstybėse narėse. 

4.4. Žaidėjų agentai 

Išsiplėtus Europos žaidėjų rinkai ir padidėjus kai kurių sporto šakų žaidėjų atlyginimams, suaktyvėjo žaidėjų 
agentų veikla. Teisinė aplinka tampa vis sudėtingesnė, todėl daugelis žaidėjų (taip pat sporto klubai) naudojasi agentų 
paslaugomis derėdamiesi ar pasirašydami sutartis. 

Pranešama apie neteisėtą kai kurių agentų veiklą, susijusią su korupcija, pinigų plovimu ir nepilnamečių žaidėjų 
išnaudojimu. Tokie atvejai neigiamai veikia sporto įvaizdį ir kelia rimtų valdymo problemų. Reikia rūpintis žaidėjų, 
ypač nepilnamečių, sveikata ir saugumu ir kovoti su nusikalstama veikla. 

Be to, valstybės narės agentams taiko skirtingas taisykles. Kai kurios valstybės narės yra priėmusios konkrečius 
žaidėjų agentų veiklą reglamentuojančius teisės aktus, tuo tarpu kitos taiko bendrus įdarbinimo tarnybų veiklą 
reglamentuojančius teisės aktus, tačiau numato tam tikras su žaidėjų agentais susijusias nuostatas. Be to, kai kurios 
tarptautinės federacijos (FIFA, FIBA) taiko savo taisykles. 

Dėl šių priežasčių ES jau ne kartą buvo raginama reglamentuoti žaidėjų agentų veiklą ir teikti ES teisės aktų 
leidybos iniciatyvą. 
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41) Komisija atliks poveikio vertinimą, siekdama nuodugniai ištirti žaidėjų agentų veiklą ir įvertinti, ar reikalingi 
ES lygmens veiksmai bei išnagrinės įvairias galimas alternatyvas. 

4.5. Nepilnamečių apsauga 

Jauni žaidėjai yra išnaudojami. Rimčiausia problema yra susijusi su vaikais tais atvejais, kai jie neatrenkami 
dalyvauti varžybose ir paliekami likimo valiai svetimoje šalyje. Taip jų padėtis tampa dar nesaugesnė teisiniu požiūriu 
ir kyla dar didesnis pavojus, kad jie bus išnaudojami. Nors daugeliu atvejų šis reiškinys nepatenka į teisinės prekybos 
žmonėmis apibrėžties apimtį, jis netoleruotinas, kadangi prieštarauja pagrindinėms ES ir valstybių narių vertybėms. 
Šis reiškinys taip pat prieštarauja sporto ugdomoms vertybėms. Valstybių narių imigracijos teisės aktuose numatytos 
be lydinčiojo asmens keliaujančių nepilnamečių apsaugos priemonės turi būti griežtai taikomos. Būtina kovoti su 
seksualiniu nepilnamečių išnaudojimu bei priekabiavimu. 

42) Komisija toliau stebės ES teisės aktų, ypač Direktyvos dėl dirbančio jaunimo apsaugos, įgyvendinimą. 
Papildydama šios direktyvos įgyvendinimo stebėseną, Komisija neseniai pradėjo vaikų darbo tyrimą. Jame bus 
atsižvelgta į jaunų žaidėjų, kuriems galioja minėta direktyva, padėtį. 

43) Komisija siūlys bendradarbiauti valstybėms narėms ir sporto organizacijoms, siekiant apsaugoti jaunų žmonių 
dvasinį ir fizinį neliečiamumą, skleisti informaciją apie esamus teisės aktus, nustatyti minimalius reikalavimus ir 
keistis geriausia patirtimi. 

4.6. Korupcija, pinigų plovimas ir kiti finansiniai nusikaltimai 

Korupcija, pinigų plovimas ir kiti finansiniai nusikaltimai turi poveikio sportui vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu 
lygiu. Dėl didelio sporto sektoriaus internacionalizacijos korupcija šiame sektoriuje dažnai peržengia valstybių 
sienas, todėl europinio lygio korupcijos problemas reikia spręsti visos Europos mastu. ES kovos su pinigų plovimu 
mechanizmai turėtų būti veiksmingai taikomi ir sporto sektoriui. 

44) Komisija rems sporto interesus ginančias viešojo bei privataus sektoriaus partnerystes ir kovos su korupcija 
valdžios institucijas, kurios nustatys sporto sektoriaus pažeidžiamumą korupcijos atžvilgiu, ir padės parengti 
veiksmingas korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija strategijas. 

45) Komisija toliau stebės ES kovos su pinigų plovimu teisės aktų įgyvendinimą valstybių narių sporto sektoriuje. 

4.7. Klubų licencijavimo sistema 

Komisija pripažįsta, kad gerą sporto valdymą ypač skatina patikimų profesionalių klubų licencijavimo sistemų 
naudojimas Europos ir nacionaliniu lygmeniu. Licencijavimo sistemomis paprastai siekiama, kad klubai laikytųsi tų 
pačių finansinio valdymo ir skaidrumo taisyklių, tačiau jose gali būti ir su diskriminacija, smurtu, nepilnamečių apsauga 
ir mokymu susijusių nuostatų. Šios sistemos turi atitikti konkurencijos ir vidaus rinkos nuostatas ir jomis negalima 
siekti daugiau nei reikalinga teisėtam tikslui, susijusiam su tinkamu sporto organizavimu ir įgyvendinimu, pasiekti. 

Reikia telkti pastangas, kad būtų diegiamos bei palaipsniui stiprinamos licencijavimo sistemos. Futbolo atveju, 
kadangi licencijavimo sistema jau greitai bus privaloma Europos varžybose dalyvaujantiems klubams, reikia imtis 
veiksmų skatinti ir raginti valstybes nares naudoti licencijavimo sistemas. 

46) Komisija skatins dialogą su sporto organizacijomis, siekdama įgyvendinti bei stiprinti savireguliacija 
pagrįstas licencijavimo sistemas. 

47) Futbolo srityje Komisija ketina surengti konferenciją su UEFA, EPFL, Fifpro, nacionalinėmis asociacijomis 
ir nacionalinėmis lygomis. Jos metu bus aptariama geriausia licencijavimo sistemų praktika. 
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4.8. Žiniasklaida 

Televizijos teisės yra pirminis profesionaliojo sporto Europoje pajamų šaltinis, todėl sporto sektoriaus ir sporto 
žiniasklaidos, ypač televizijos, ryšiams teikiama vis didesnė reikšmė. Kita vertus, daugeliui žiniasklaidos operatorių 
sporto žiniasklaidos teisės yra labai svarbios kaip turinio šaltinis. 

Sportas buvo pagrindinė varomoji jėga naujajai žiniasklaidai ir interaktyvios televizijos paslaugoms atsirasti. 
Komisija toliau rems teisę gauti informaciją ir galimybę visiems piliečiams transliuoti didelį susidomėjimą keliančius 
ir visuomenei svarbius sporto renginius. 

Taikant ES sutarties konkurencijos nuostatas sporto renginių transliavimo teisių pardavimui atsižvelgiama į kai 
kuriuos specifinius šio klausimo aspektus. Kartais sporto asociacijos individualių klubų vardu bendrai parduoda sporto 
žiniasklaidos teises (skirtingai nuo klubų, kurie šias teises parduoda patys). Nors bendras žiniasklaidos teisių pardavimas 
kelia tam tikrą susirūpinimą dėl konkurencijos Komisija su tam tikromis sąlygomis leidžia jas parduoti. Bendras 
pardavimas gali turėti reikšmės perskirstant pajamas ir gali tapti didesnio solidarumo sporte skatinimo priemone. 

Komisija pripažįsta, kad labai svarbu sąžiningai perskirstyti pajamas klubams, įskaitant mažiausius klubus, 
profesionaliajam ir mėgėjų sportui. 

48) Komisija rekomenduoja sporto organizacijoms atkreipti deramą dėmesį į solidarumo mechanizmų kūrimą bei 
naudojimą. Sporto žiniasklaidos teisių srityje tokiais mechanizmais gali tapti bendro žiniasklaidos teisių pardavimo 
sistema arba pačių klubų vykdomo pardavimo sistema. Abiem atvejais šios sistemos turi būti susietos su patikimu 
solidarumo mechanizmu. 

5. TOLESNI VEIKSMAI 

Komisija vykdys tolesnius su šioje Baltojoje knygoje pateiktomis iniciatyvomis susijusius veiksmus, plėtos 
struktūrinį dialogą su suinteresuotosiomis sporto šalimis, bendradarbiaus su valstybėmis narėmis ir skatins socialinį 
dialogą sporto sektoriuje. 

5.1. Struktūrinis dialogas 

Europos sportas pasižymi savo struktūros įvairove ir sudėtingumu, valstybėse narėse jam suteiktas skirtingas teisinis 
statusas ir autonomijos lygis. Skirtingai nuo kitų sektorių ir dėl organizuoto sporto savitumo, Europos lygmens sporto 
struktūros paprastai yra mažiau išplėtotos nei valstybių narių ar tarptautinės sporto struktūros. Be to, Europos sportas 
yra organizuojamas žemyno, o ne vien ES lygmeniu. 

Suinteresuotosios šalys mano, kad Komisijos vaidmuo, padedant plėtoti Europoje diskusiją apie sportą ir suteikiant 
galimybes diskutuoti su sporto srities suinteresuotosioms šalims, yra labai svarbus. Pagal Sutartis viena iš Komisijos 
pareigų − išsamios konsultacijos su „suinteresuotosiomis šalimis“. 

Atsižvelgdama į Europos sporto kultūros sudėtingumą ir įvairovę, Komisija ketina į struktūrinį dialogą įtraukti 
pirmiausia šiuos veikėjus: 

• Europos sporto federacijas; 
• Europos skėtines sporto organizacijas, pirmiausia Europos olimpinius komitetus (EOC), Europos parolimpinį 

komitetą (EPC) ir Europos nevyriausybines sporto organizacijas; 
• nacionalines skėtines sporto organizacijas ir nacionalinius olimpinius ir parolimpinius komitetus; 
• kitus Europos lygiu atstovaujamus sporto srities veikėjus, įskaitant socialinius partnerius; 
• kitas Europos ir tarptautines organizacijas, visų pirma Europos Tarybos sporto organizacijas ir JT institucijas, 

pvz., UNESCO ir PSO. 

49) Komisija ketina plėtoti struktūrinį dialogą, rengdama: 
• ES sporto forumą − metinį visų sporto srities suinteresuotųjų šalių susitikimą; 
• riboto dalyvių skaičiaus temines diskusijas. 
50) Komisija sieks, kad Europos idėja būtų aktyviau skleidžiama visuose sporto renginiuose. Komisija toliau 

rems Europos sporto sostinių iniciatyvos plėtojimą. 
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5.2. Bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis 

Valstybių narių bendradarbiavimas sporto srityje ES lygmeniu vyksta neformaliuose ministrų susitikimuose, o 
administraciniu lygmeniu − sporto vadovų susitikimuose. 2004 m. ES sporto ministrai priėmė tęstinę sporto darbotvarkę 
ir nustatė prioritetines sporto diskusijų temas valstybėse narėse. 

51) Siekdama spręsti šioje Baltojoje knygoje aptariamus klausimus, Komisija siūlo stiprinti vykstantį valstybių 
narių ir Komisijos bendradarbiavimą. 

Remdamosi Komisijos pasiūlymu valstybės narės gali stiprinti tęstinės darbotvarkės mechanizmą, pvz: 
• drauge nustatyti bendradarbiavimo sporto politikos srityje prioritetus; 
• reguliariai pranešti ES sporto ministrams apie pasiektą pažangą. 

Glaudžiau bendradarbiaujant reikės reguliariai rengti sporto ministrų ir sporto administracinių institucijų 
vadovų susitikimus kiekvienos šalies pirmininkavimo metu, todėl į tai turi atsižvelgti ateinančius 18 mėnesių ES 
pirmininkausiančios šalys. 

52) Įgyvendindama tęstinę darbotvarkę Komisija skelbs Pjero de Kuberteno veiksmų plano įgyvendinimo 
ataskaitas. 

5.3. Socialinis dialogas 

Gilėjant sporto valdymo problemoms, Europos lygmens socialinis dialogas gali padėti spręsti bendrus sporto 
sektoriaus darbdavių ir sportininkų rūpesčius, įskaitant darbo santykius ir sąlygas pagal ES sutarties nuostatas. 

Komisija remia viso sporto sektoriaus ir, konkrečiau, futbolo sektoriaus socialinio dialogo stiprinimo projektus. 
Šie projektai labai padeda plėtoti Europos lygmens socialinį dialogą ir stiprinti Europos lygmens organizacijas. 
Atsižvelgdama į bendrą socialinių partnerių pageidavimą Komisija gali įsteigti sektoriaus socialinio dialogo komitetą. 
Komisija mano, kad Europos socialinis dialogas sporto sektoriuje ir posektoriuose (pvz., futbolo) taps priemone, kuria 
naudodamiesi socialiniai partneriai galės aktyviai ir veiksmingai kurti darbo santykius ir darbo sąlygas. Be to, plėtojant 
socialinį dialogą šioje srityje būtų galima nustatyti bendrai sutartus elgesio kodeksus ar chartijas, kurios spręstų su 
mokymu, darbo sąlygomis ar jaunų žmonių apsauga susijusius klausimus. 

53) Komisija ragina, kad sporto sektoriuje būtų įsteigti Europos socialinio dialogo komitetai, ir džiaugiasi 
visomis tokiomis pastangomis. Ji toliau rems darbdavius ir darbuotojus ir skatins atvirą dialogą šiuo klausimu su 
visomis sporto organizacijomis. 

Paramą, kurią valstybės narės turėtų skirti pajėgumų stiprinimui ir bendriems socialinių partnerių veiksmams, 
finansuojamiems iš Europos socialinio fondo lėšų, konvergencijos regionuose, taip pat turėtų būti naudojama sporto 
sektoriaus socialinių partnerių pajėgumams stiprinti. 

6. IŠVADA 

Baltojoje knygoje nurodoma keletas veiksmų, kuriuos Komisija įgyvendins arba rems. Šie veiksmai − Pjero de 
Kuberteno veiksmų plano, kuriuo Komisija ateityje remsis vykdydama savo su sportu susijusią veiklą, esmė. 

Baltojoje knygoje naudojamasi visomis esamų Sutarčių teikiamomis galimybėmis. 2007 m. birželio mėn. vykusi 
Europos Vadovų Taryba nustatė tarpvyriausybinės konferencijos mandatą, pagal kurį numatyta galimybė svarstyti į 
Sutartį įtraukti nuostatą dėl sporto.

Prireikus, Komisija gali vėl svarstyti šį klausimą ir nurodyti tolesnius veiksmus, atsižvelgdama į galimybę į Sutartį 
įtraukti naują nuostatą. 

2007 m. rudenį Komisija rengs konferenciją, kurios metu pristatys Baltąją knygą sporto srities suinteresuotosioms 
šalims. 2007 m. pabaigoje konferencijos išvados bus pateiktos ES sporto ministrams. Baltoji knyga taip pat bus 
pateikta Europos Parlamentui, Tarybai, Regionų komitetui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.  

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJOJE
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LIETUVOS STRATEGINIŲ SPORTO KLAUSIMŲ KOMISIJOJE

LIETUVOS STRATEGINIŲ SPORTO KLAUSIMŲ KOMISIJOS
NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS SPORTININKŲ DALYVAVIMO 2007 M. UNIVERSIADOJE, 
EUROPOS JAUNIMO OLIMPINIAME FESTIVALYJE IR BALTIJOS JŪROS ŠALIŲ 

JAUNIŲ SPORTO ŽAIDYNĖSE

2007 m. spalio  22 d. Nr. 1
Vilnius

2007 m. vasarą Lietuvos jaunimo ir jaunių amžiaus geriausieji sportininkai dalyvavo kas dvejus metus rengiamose 
svarbiausiose savo amžiaus sportininkų kompleksinėse varžybose – Universiadoje, Europos jaunimo olimpiniame 
festivalyje ir Baltijos jūros šalių jaunių sporto žaidynėse. Universiadoje mūsų šalies sportininkai laimėjo 16 medalių 
(24 vieta tarp 150 valstybių). Iš X Europos jaunimo olimpinio festivalio mūsiškiai grįžo su 14 medalių (25 vieta tarp 
49 valstybių). Lietuvos sportininkai Baltijos jūros šalių jaunių sporto žaidynėse pelnė 49 apdovanojimus. Tarp 14-kos 
valstybių jie buvo treti. Šie laimėjimai leidžia tikėtis, kad šalyje auga gera sportinė žymiausių Lietuvos sportininkų 
pamaina.

Komisija nutaria:
1. Atsižvelgti į Lietuvos sportinių delegacijų vadovų pateiktą informaciją apie mūsų šalies sportininkų dalyvavimą 

Universiadoje, Europos jaunimo olimpiniame festivalyje, Baltijos jūros šalių jaunių sporto žaidynėse.
2. Rekomenduoti Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kartu su Lietuvos 

tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos sporto federacijų sąjunga, Lietuvos studentų sporto asociacija nuo 2008 m. 
sausio mėn. pradėti organizuoti šalies sportinio rezervo parengimą 2009 m. Universiadai, Europos jaunimo olimpiniam 
festivaliui, Baltijos jūros šalių jaunių sporto žaidynėms ir 2010 m. Pasaulio jaunimo olimpiados žaidynėms.

3. Pasiūlyti Lietuvos sporto šakų federacijoms, miestų ir rajonų savivaldybėms organizuoti geriausiųjų atitinkamo 
amžiaus šalies sportininkų atranką į minėtus kompleksinius renginius, suteikti sportininkų rengimui paramą ir 
visokeriopą pagalbą.

KOMISIJOS PIRMININKAS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
GENERALINIS DIREKTORIUS     ALGIRDAS RASLANAS

LIETUVOS STRATEGINIŲ SPORTO KLAUSIMŲ KOMISIJOJE
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LIETUVOS STRATEGINIŲ SPORTO KLAUSIMŲ KOMISIJOJE

LIETUVOS STRATEGINIŲ SPORTO KLAUSIMŲ KOMISIJOS
NUTARIMAS

DĖL 2010 METŲ PASAULIO SPORTO MĖGĖJŲ ŽAIDYNIŲ 
ORGANIZAVIMO LIETUVOJE 

2007 m. spalio 22 d. Nr. 2
Vilnius

Siekiant įgyvendinti Kūno kultūros ir sporto plėtros programos strateginį tikslą: plėtoti kūno kultūrą ir sportą, sudaryti 
palankią aplinką gyventojų laisvalaikio užimtumui, sportavimui ir  sveikatos stiprinimui, bei  vykdyti šios programos 
uždavinį – remti ir skatinti šalies masinius sporto renginius, ugdančius bendruomenės solidarumą ir fizinį aktyvumą, 
gerinančius žmonių sveikatą, jų darbingumą ir atsižvelgiant į Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ prašymą (2007 m. 
rugsėjo 24 d. raštas Nr. S-171) 2010 metais Šiauliuose vykdyti pasaulio  sporto mėgėjų žaidynes, 

Lietuvos strateginių sporto klausimų  komisija nutaria:
pritarti  Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ pareikštai iniciatyvai 2010 metais, minint Žalgirio mūšio 600-ąsias 

metines, organizuoti pasaulio sporto mėgėjų žaidynes Lietuvoje (Šiauliuose).  
 

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS RASLANAS
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LIETUVOS STRATEGINIŲ SPORTO KLAUSIMŲ KOMISIJOJE

LIETUVOS STRATEGINIŲ SPORTO KLAUSIMŲ KOMISIJOS
NUTARIMAS

DĖL STRATEGINIŲ SPORTO ŠAKŲ

2007 m. spalio 22 d. Nr. 3
Vilnius

Pastaraisiais metais pasaulyje ir šalyje vis daugiau dėmesio sulaukia kompleksiniai sporto renginiai – vasaros ir 
žiemos olimpinės žaidynės, universiados, pasaulio žaidynes ir t.t. Tarptautinis olimpinis komitetas 2010 metais numato 
pradėti rengti pasaulio jaunimo olimpiados žaidynes. Nuo 1924 metų, kai pirmą kartą Lietuvos sportininkai dalyvavo 
olimpinėse žaidynėse, dvidešimt dviejų sporto šakų mūsų sportininkai laimėjo 29 aukso, 21 sidabro ir 54 bronzos 
medalius. Tačiau, kaip rodo paskutinių tarptautinių kompleksinių renginių rezultatai, vis sunkiau sportininkams yra 
įvykdyti reikalavimus, leidžiančius dalyvauti olimpinėse ir pasaulio sporto žaidynėse. Dėl apdovanojimų varžosi vis 
daugiau talentingų sportininkų ir vis sunkiau yra juos laimėti. Olimpinės žaidynės yra visų pasaulio šalių, verslo ir 
žiniaskliados dėmėsio centre. Todėl suprantama, kad dėl olimpinio aukso ateityje kova dar labiau aštrės.

Lietuvos strateginių sporto klausimų komisja, atsižvelgdama į šalyje plėtojamų olimpinių ir pasaulio žaidynių sporto 
šakų tikslus, uždavinius ir svarbą, siekdama diferencijuoti turimą sportininkų, specialistų, mokslininkų, medikų ir kitų 
darbuotojų potencialą, esamas sportininkų rengimo sąlygas, sporto varžybų sistemą, materialinį, techninį, finansinį 
aprūpinimą biudžeto lėšomis,

NUTARIA:
1. Plėtojamas šalyje olimpines ir pasaulio sporto žaidynių šakas suskirstyti į šias grupes:

I. SVARBIAUSIOS STRATEGINĖS SPORTO ŠAKOS
(pateikti skaičiai nurodo valstybių skaičių tarptautinėse federacijose)

1. Krepšinis 212 8. Graikų-romėnų imtynės 146
2. Lengvoji atletika 212 9. Sunkioji atletika 144
3. Futbolas 205 10. Irklavimas 125
4. Boksas 198 11. Baidarių ir kanojų irklavimas 115 
5. Plaukimas 187 12. Buriavimas 114
6. Dviračių sportas 178 13. Šiuolaikinė penkiakovė 90
7. Rankinis 151

II. STRATEGINĖS SPORTO ŠAKOS

Vasaros sporto šakos                     Žiemos sporto šakos
 
1. Tinklinis  214 1. Slidinėjimas 102 
2. Tenisas 202 2.  Ledo ritulys 63
3. Stalo tenisas 195 3. Biatlonas 61
4. Dziudo  187 4. Dailusis čiuožimas 50
5. Šachmatai 158 
6. Šaudymo sportas 158 
7. Laisvosios imtynės 146
8. Žirgų sportas 130 
9. Žolės riedulys (moterys) 115
10. Regbis 95
11. Sportiniai šokiai  79
12. Orientavimosi sportas 63
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III. KITOS SPORTO ŠAKOS

2. Svarbiausių strateginių ir strateginių sporto šakų pagrindinis tikslas – iškovoti teisę dalyvauti pagrindinėse 
žaidynėse ir laimėti prizines vietas.

3. Rekomenduoti Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės:

3.1.  Rengiant 2008─2010 metų savo institucijos strateginį veiklos planą Lietuvos Respublikos Vyriausybei 
atsižvelgti į šį nutarimą.

3.2. Rengiant  naujus Sportininkų ugdymo įstaigų nuostatus, jų veiklos programas, sportininkų, specialistų ir įstaigų 
kvalifikacinius reikalavimus ir normas, diferencijuoti sporto šakų plėtrą atsižvelgiant į jų svarbą.

3.3. Vadovaujantis šiuo nutarimu peržiūrėti 2008─2012 metų kompleksinių sporto renginių vykdymo šalyje sistemą 
ir reikalavimus.

3.4. Nutarimui įgyvendinti peržiūrėti esamą moralinę ir materialinę skatinimo sporte sistemą.
3.5. Sudarant sutartis su atitinkamų sporto šakų federacijomis, asociacijomis, sąjungomis, jeigu jos pageidauja 

gauti biudžeto lėšų programoms, paprašyti pateikti sporto šakos plėtojimo ilgalaikes programas.

4. Rekomenduoti šalies miestų ir rajonų organizacijoms sudarant regionines 2008─2012 m. sporto plėtojimo 
programas atsižvelgti į šį nutarimą.

5. 2006 m. gruodžio 18 d. Lietuvos strateginių sporto klausimų komisijos nutarimo  Nr. SKN-1  „Dėl tolesnio 
sporto šakų plėtojimo šalyje 2007–2008 m.“ dalį „Strateginės sporto šakos“ laikyti negaliojančia.

KOMISIJOS PIRMININKAS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
GENERALINIS DIREKTORIUS     ALGIRDAS RASLANAS
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 LIETUVOS STRATEGINIŲ SPORTO KLAUSIMŲ KOMISIJOS
NUTARIMAS

DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO FINANSAVIMO KRYPČIŲ 

2007 m spalio 22 d. Nr. 4
Vilnius

Lietuvos strateginių sporto klausimų komisija nutaria:

 pritarti pridedamoms Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo finansavimo kryptims 2008 metams.

KOMISIJOS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS RASLANAS

LIETUVOS STRATEGINIŲ SPORTO KLAUSIMŲ KOMISIJOJE

PATVIRTINTA
Lietuvos strateginių sporto klausimų komisijos

2007 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 4

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo finansavimo kryptys 2008 metams

1. Europos Komisijos Baltosios knygos nuostatos dėl visuomeninio sporto (sporto visiems)  plėtros įgyvendinimo 
programa.

2. Tarptautinių sporto renginių organizavimas ir dalyvavimas tarptautiniuose ir kompleksiniuose sporto ren-
giniuose.

3. Sporto žaidimų programos vykdymas.
4. Kūno kultūros ir sporto plėtros šalies savivaldybėse konkursinė programa.
5. Kvalifikacijos tobulinimas.
6. Informacinių sistemų plėtojimas.
7. Lietuvos sporto enciklopedijos leidyba.
8. Nusipelniusių kūno kultūros ir sporto darbuotojų skatinimas ir socialinė parama.
9. Europos Tarybos ir UNESCO antidopingo konvencijos įgyvendinimas.
10. Europos Tarybos ir UNESCO brutalaus žiūrovų elgesio konvencijos įgyvendinimas.
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 2007 M. LIETUVOS JAUNUČIŲ IR JAUNIMO SPORTO ŽAIDYNĖS

2007 m. Lietuvos jaunučių ir jaunimo sporto žaidynių programoje buvo 20 sporto šakų varžybos, kurių finaliniame 
etape dalyvavo per 12000 sportininkų (jaunučių – 6747, jaunimo – 5272) iš 59 šalies miestų, rajonų, savivaldybių, 
išskyrus Rietavo savivaldybę. Surengtose miestų, rajonų, savivaldybių pirmojo žaidynių etapo varžybose dalyvavo 
per 35 tūkstančius sportininkų. Žaidynės vyko nuo 2007 m. gegužės iki spalio mėn.

 

SPORTO ŠAKOS, IŠDĖSTYTOS EILĖS TVARKA PAGAL JŲ VARŽYBOSE DALYVAVUSIŲ
MIESTŲ, RAJONŲ, SAVIVALDYBIŲ BEI DALYVIŲ IR SPORTINIŲ ŽAIDIMŲ KOMANDŲ SKAIČIŲ

JAUNUČIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS 2007 m.
Miestų, rajonų skaičius Dalyvių skaičius

Lengvoji atletika 51 738
Dziudo 30 578
Stalo tenisas 27 185
Boksas 21 534
Laisvosios imtynės 21 151
Graikų-romėnų imtynės 20 235
Sportinių žaidimų grupėje
Futbolas 47/53 954
Krepšinis (vaikinai) 44/48 576
Krepšinis (merginos) 22/24 228

JAUNIMO SPORTO ŽAIDYNĖS 2007 m.
Miestų, rajonų skaičius Dalyvių skaičius

Lengvoji atletika 50 711
Dziudo 24 442
Stalo tenisas 24 144
Boksas 20 181
Laisvosios imtynės 21 189
Graikų-romėnų imtynės 20 275
Sportinių žaidimų grupėje
Futbolas 42/48 864
Krepšinis (vaikinai) 39/40 480
Krepšinis (merginos) 16/17 207

LIETUVOS JAUNUČIŲ IR JAUNIMO SPORTO ŽAIDYNIŲ KOMPLEKSINĖ ĮSKAITA
TARP MIESTŲ, RAJONŲ, SAVIVALDYBIŲ, APSKRIČIŲ, SPORTO MOKYMO ĮSTAIGŲ IR KLUBŲ

Jaunimo sporto žaidynės     Jaunučių sporto žaidynės

Miestai, rajonai ir savivaldybės

I grupė
 1. Vilnius – 19667,4     1. Kaunas – 23100,3
 2. Kaunas – 19652,3     2. Vilnius – 17709

II grupė
 1. Panevėžys – 10720,7     1. Klaipėda – 15048,4
 2. Klaipėda – 10172,3     2. Panevėžys – 12755,2
 3. Šiauliai – 9025     3. Šiauliai – 10774,8
 4. Alytus – 7088,4     4. Alytus – 8898,6

2007 M. LIETUVOS JAUNUČIŲ IR JAUNIMO SPORTO ŽAIDYNĖS
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III grupė
 1. Marijampolės sav. – 3574,9    1. Marijampolės sav. – 5556,8
 2. Utenos r.– 3058,8     2. Utenos r. – 4220
 3. Šiaulių r. – 2963,5     3. Kauno r. – 3346,4
 4. Kauno r. – 2587,4     4. Šiaulių r. – 3278,7
 5. Šilutės r. – 2310,7     5. Šilutės r. – 3217,4
 6. Telšių r. – 1669,6     6. Telšių r. – 2574,3
 7. Vilniaus r, – 1551,1     7. Vilkaviškio r. – 2286,5
 8. Jonavos r. – 1535,9     8. Jonavos r. – 2008,2
 9. Kėdainių r. – 1473     9. Vilniaus r. – 1748,2
 10. Radviliškio r. – 1469,5    10. Tauragės r. – 1486,3
 11. Vilkaviškio r. – 1302,8    11. Kėdainių r. – 1406,1
 12. Tauragės r. – 1192,2     12. Radviliškio r. – 1212,4
 13. Ukmergės r. – 913     13. Mažeikių r. – 904,1
 14. Mažeikių r. – 659,8     14. Ukmergės r. – 699,4

IV grupė
 1. Biržų r. – 2211,4     1. Biržų r. – 2555,2
 2. Rokiškio r. – 2198     2. Plungės r. – 2532,9
 3. Klaipėdos r. – 1816,6     3. Rokiškio r. – 2342,5
 4. Plungės r. – 1779,2     4. Panevėžio r. – 2165,8
 5. Kelmės r. – 1626,6     5. Klaipėdos r. – 2080,1
 6. Trakų r. – 1463,3     6. Kelmės r. – 1999,3
 7. Panevėžio r. – 1144,5     7. Raseinių r. – 1773,6
 8. Raseinių r. – 1102,5     8. Trakų r. – 1409,4
 9. Kretingos r. – 1041,9     9. Jurbarko r. – 1380,9
 10. Šakių r. – 954,8     10. Prienų r. – 1199
 11. Prienų r. – 825,6     11. Šakių r. – 1091,8
 12. Jurbarjo r. – 653,8     12. Kretingos r. – 758,9
 13. Kaišiadorių r. – 361,3    13. Kaišiadorių r. – 445
 14. Šalčininkų r. – 36,5     14. Šalčininkų r. – 272

V grupė
 1. Anykščių r. – 2103,9     1. Anykščių r. – 2283,9
 2. Visaginas – 1937,3     2. Visaginas – 2039,2
 3. Alytaus r. – 1890,3     3. Šilalės r. – 1799,4
 4. Joniškio r. – 1651     4. Alytaus r. – 1724,8
 5. Šilalės r. – 1460,8     5. Elektrėnų sav. – 1541,3
 6. Lazdijų r. – 1300,7     6. Joniškio r. – 1497,1
 7. Skuodo r. – 1151,3     7. Lazdijų r. – 1280,7
 8. Pakruojo r. – 1095,1     8. Pasvalio r. – 1055,4
 9. Pasvalio r. – 964,1     9. Skuodo r. – 739,8
 10. Elektrėnų sav. – 794,4    10. Pakruojo r. – 668,3
 11. Akmenės r. – 690,8     11. Akmenės r. – 613
 12. Švenčionių r. – 573,5    12. Varėnos r. – 473,5
 13. Varėnos r. – 407      13. Švenčionių r. – 470

VI grupė
 1. Palanga – 926,5     1. Kalvarijos sav. – 1088,5
 2. Širvintų r. – 833     2. Širvintų r. – 1020,8
 3. Kalvarijos sav. – 758,7    3. Pagėgių sav. – 961,5
 4. Pagėgių sav. – 755,2     4. Palanga – 907,2
 5. Druskininkai – 679,8     5. Birštonas – 743,3
 6. Birštonas – 527,3     6. Druskininkai – 713,9
 7. Zarasų r. – 412      7. Zarasų r. – 434,5
 8. Ignalinos r. – 327,4     8. Molėtų r. – 416
 9. Kazlų Rūdos sav. – 209,8    9. Kupiškio r. – 228
 10. Molėtų r. – 192     10. Neringa – 154,8
 11. Kupiškio r. – 122     11. Ignalinos r. – 103,1
 12. Neringa – 109      12. Kazlų Rūdos sav. – 73,1

2007 M. LIETUVOS JAUNUČIŲ IR JAUNIMO SPORTO ŽAIDYNĖS
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LIETUVOS JAUNUČIŲ SPORTO ŽAIDYNĖSE DALYVAVUSIŲ 
SPORTO MOKYMO ĮSTAIGŲ SKAIČIUS

Sporto mokymo įstaigos 2007 m.
1. Miestų (7) kompleksinės ir individualiųjų sporto šakų sporto mokymo įstaigos ir klubai 66
2. Sportinių žaidimų sporto mokymo įstaigos ir klubai 18
3. Rajonų centrų ir savivaldybių sporto mokymo įstaigos ir klubai 116

Iš viso: 200

LIETUVOS JAUNUČIŲ SPORTO ŽAIDYNĖSE DALYVAVUSIŲ
  MOKYMO ĮSTAIGŲ SKAIČIUS

Mokymo įstaigos 2007 m.
1. Miestų bendrojo lavinimo mokyklos ir gimnazijos 303
2. Rajonų centrų ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklos ir gimnazijos 176
3. Kaimo tipo bendrojo lavinimo mokyklos 253
4. Rajonų centrų ir savivaldybių specialiosios ir aukštesniosios mokyklos 3

Iš viso: 732

LIETUVOS JAUNIMO SPORTO ŽAIDYNĖSE DALYVAVUSIŲ
 SPORTO MOKYMO ĮSTAIGŲ SKAIČIUS

Sporto mokymo įstaigos 2007 m.
1. Miestų (7) kompleksinės ir individualiųjų sporto šakų sporto mokymo įstaigos ir klubai 81
2. Sportinių žaidimų sporto mokymo įstaigos ir klubai 18
3. Rajonų centrų ir savivaldybių sporto mokymo įstaigos ir klubai 109

Iš viso: 208

LIETUVOS JAUNIMO SPORTO ŽAIDYNĖSE DALYVAVUSIŲ 
MOKYMO ĮSTAIGŲ SKAIČIUS

Mokymo įstaigos 2007 m.
1. Miestų bendrojo lavinimo mokyklos ir gimnazijos 238
2. Rajonų centrų ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklos ir gimnazijos 168
3. Kaimo tipo bendrojo lavinimo mokyklos 198
4. Aukštosios mokyklos ir kolegijos 25
5. Miestų profesinės ir aukštosios mokyklos 33
6. Rajonų centrų ir savivaldybių specialiosios ir aukštesniosios mokyklos 22

Iš viso: 684

Rezultatyvių sporto šakų varžybose pasiekta 74 žaidynių ir 10 šalies rekordų.

Žaidynių dalyvius rengė 906 jaunučių ir 883 jaunimo amžiaus grupių treneriai.
Varžyboms teisėjavo apie 2000 sporto teisėjų.
Žaidynes organizavo ir vykdė Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 

Lietuvos sporto federacijų sąjunga, viešoji įstaiga „Optimalūs sporto sprendimai“.

Visą informaciją apie žaidynių rezultatus galite rasti interneto svetainėje: www.kksd.lt 

2007 M. LIETUVOS JAUNUČIŲ IR JAUNIMO SPORTO ŽAIDYNĖS
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PIRMASIS SPORTO TRENERIŲ MOKYMO PROJEKTAS,
FINANSUOJAMAS EUROPOS KOMISIJOS

Švietimo mainų paramos fondas, įvertinęs Lietuvos sporto federacijų sąjungos teiktą Leonardo da Vinci mobilumo 
projektą „Lietuvos sporto mokymo specialistų profesinių įgūdžių tobulinimas bei kvalifikacijos kėlimas“, skyrė dotaciją 
jam įgyvendinti. 

Lietuvos sporto mokymo specialistų profesinių įgūdžių tobulinimo ir kvalifikacijos kėlimo projekte dalyvauja Lietuvos 
sporto treneriai, kurie dirba su įvairaus amžiaus ir profesionalumo sportininkais. Tai perspektyvūs, įvairų darbo stažą, 
kvalifikaciją ir patirtį turintys žmonės. Projekte numatyta vykti į tas Europos Sąjungos šalis, kurios atitinkamai yra 
pirmaujančios toje sporto šakoje, arba į geresnes sporto bazes, tradicijas turinčias šalis, kuriose dirba aukščiausią kvalifikaciją 
turintys specialistai. Pagrindiniai projekto tikslai: keistis turima patirtimi daug dėmesio skiriant nacionaliniams ypatumams, 
tobulinant praktinius gebėjimus, įgyjant naujesnių teorinių žinių; užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su užsienio 
partneriais; apžiūrėti sporto bazes bei vykdomas treniruotes; įgyti sporto vadybos žinių. Numatoma, kad šio projekto 
įgyvendinimas leis Lietuvos treneriams ugdyti konkurencingesnius sportininkus, praplėsti savo profesinę kompetenciją 
naujoje socialinėje ir kultūrinėje aplinkoje. Šiuo projektu siekiama pagerinti Lietuvos sporto trenerių kvalifikaciją tarptautiniu 
mastu, patobulinti profesinio mokymo turinį, o naujų metodikų įvaldymas ir nauji kvalifikaciniai trenerių įgūdžiai padidins 
mūsų šalies sportininkų konkurencingumą tarptautiniu lygiu. Įgyti įgūdžiai leis pritaikyti naujas mokymo metodikas, įgyti 
daugiau patirties, o tai skatins trenerių ir sportininkų meistriškumą ir masiškumą. Gautų žinių ir projekto rezultatų sklaida 
tarp kolegų, mėgėjų, sportininkų leis daugeliui trenerių kitų įgytas žinias pritaikyti savo darbe su sportininkais, užtikrins 
pasiektų rezultatų perdavimą kitoms mokymo organizacijoms. 

Projekte dalyvauja 6 sporto šakų atstovai, galimybe gavus Europos Komisijos finansavimą išvykti į užsienį kelti 
kvalifikaciją, tobulinti profesines žinias ir įgūdžius pasinaudos 23 treneriai. Prieš išvykdami į stažuotę visi treneriai dalyvauja 
anglų kalbos pratybose, kuriose gilina turimas anglų kalbos žinias, profesinę terminologiją. Kiekvienoje vizito programoje 
numatyta kultūrinė programa – ekskursijos, pažintis su miestu, kultūra ir papročiais.

 Siunčianti organizacija Siunčiamų žmonių skaičius Šalis, į kurią vykstama stažuotei
 Lietuvos regbio federacija  1 žmogus  Škotija
 Lietuvos kerlingo federacija  1 žmogus  Škotija
 Lietuvos orienatvimosi sporto federacija  5 žmonės  Škotija
 Kauno futbolo akademija  6 žmonės  Škotija
 Lietuvos vandensvydžio federacija  6 žmonės  Vengrija
Gedimino Mikulėno rankinio mokykla  4 žmonės Estija 

Programos teikiamomis galimybėmis jau pasinaudojo 4 Lietuvos sporto šakų federacijų (Lietuvos regbio federacijos, 
Lietuvos vandensvydžio federacijos, Lietuvos kerlingo asociacijos, Lietuvos rankinio federacijos – Gedimino Mikulėno 
rankinio mokyklos) treneriai ir dar 2 organizacijų (Lietuvos orientavimosi sporto federacijos ir Kauno futbolo akademijos) 
treneriai į stažuotes išvyks artimiausiu metu. 

Visų sporto federacijų treneriai, grįžę iš užsienyje vykusios mainų programos, buvo patenkinti ir sužavėti bei vylėsi, 
kad ir toliau galės dalyvauti tokio pobūdžio projektuose, kurių Lietuvoje labai trūksta. Dalyviai įgijo ne tik naujų teorinių 
ir praktinių žinių, parsivežė metodinės medžiagos, neišdildomų įspūdžių ir emocijų, bet ir užmezgė naudingų pažinčių 
tolesniam bendradarbiavimui. Visiems dalyviams buvo išduoti Europass pažymėjimai, kaip aukščiausias Europos Komisijos 
pripažintas dokumentas, patvirtinantis užsienyje įgytą kvalifikaciją. 

Lietuvos sporto federacijų sąjunga kviečia Lietuvos sporto šakų federacijas aktyviai dalyvauti kitame 2008 m. projekto 
teikimo etape. Labai svarbu, kad susidomėjusi federacija susirastų tinkamą partnerį projektui, nes tik nuo pasirinkto partnerio 
priklausys ir vizito našumas bei nauda. Svarbu gerai įvertinti ir savo finansinį pajėgumą, nes projekto vykdymui reikalingas 
20 % bendrasis finansavimas, t. y. prasidėjus projektui federacija turės įnešti 20 % savo lėšų, kurios dalyviams grįžus iš 
stažuotės ir teisingai užpildžius ataskaitas bus grąžintos. 

Federacijos, norinčios dalyvauti programoje, visų pirma turi:
1. Susirasti užsienio partnerį, pas kurį į apmokymus vyks treneriai. Priimančiaisiais partneriais gali būti visos Europos 

Sąjungos šalys, Europos Ekonominės Erdvės šalys – Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Bulgarija, Rumunija, Turkija.
2. Pateikti užsienio partnerio aprašymą, originalų sutikimo laišką ir numatomo vizito datas bei darbotvarkę.
3. Trumpą savo organizacijos aprašymą ir sutikimą dalyvauti projekte.
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APTARTI AKTUALIAUSI LIETUVOS SPORTO
ENCIKLOPEDIJOS RENGIMO KLAUSIMAI

2007 m. lapkričio 20 d. įvykusiame eiliniame Lietuvos sporto enciklopedijos (LSE) Mokslinės redakcinės tarybos 
posėdyje buvo aptarti aktualiausi enciklopedijos pirmojo tomo rengimo klausimai. Apie pirmojo tomo rengimą informavo 
vyriausiasis redaktorius prof. habil. dr. Stanislovas Stonkus ir Darbo grupės vadovas  Zigmantas Motiekaitis.

Po to, kai 2007 m. gegužės 15 d. Lietuvos sporto enciklopedijos Mokslinės redakcinės tarybos posėdyje buvo 
aptartas pirmojo tomo rengimas, Darbo grupė ir Redakcija savo veiksmus koncentravo dviem kryptimis:

• pirma – tobulino trūkstamų straipsnių surinkimą iš patvirtintų teikėjų ir ieškojo autorių straipsniams, kuriems 
nenumatyti teikėjai;

• antra – organizavo gautų straipsnių recenzavimą ir redagavimą.

Straipsnių rengimas ir surinkimas, nepaisant didelių pastangų ir laiko bei lėšų sąnaudų, tebelieka sudėtingiausias 
ir problemiškiausias darbo baras. Su bendraisiais straipsniais pasiekta tam tikra pažanga – jau priimta 73 % numatytų 
straipsnių, nors yra federacijų (pvz., baidarių  polo, kibernetinio sporto, kiokušin karatė), kurios bendrųjų straipsnių 
nepristatė. Gerokai blogesnė padėtis su biografiniais straipsniais. Iš laukiamų apie 1700 straipsnių priimta tik 750 
(34,1 %). Dėl biografinių straipsnių surinkimo tenka imtis įvairiausių veiksmų, reikalaujančių papildomų laiko ir 
lėšų sąnaudų. Pavyzdžiui, Sporto žurnalistų federacija kol kas nepateikė net pagal kriterijus atrinktų asmenų sąrašo. 
Dėl to redakcija negavo ir pagal nustatytą tvarką kol kas negalės priimti nei vieno žurnalisto biografinio straipsnio. 
Šachmatų, šachmatų kompozicijų, žolės riedulio, dažasvydžio, kibernetinio sporto, sportinio bridžo, smiginio 
federacijos pristatė vos po kelis straipsnius. Pavyzdžiui, plaukimo federacija vietoj 43 sportininkų biografijų pristatė 
tik 14, baidarių irklavimo – vietoj 31 – 10, sportinių šokių – vietoj 31 – 5, šachmatų – vietoj 14 – 3. Paaiškėjo, kad 
kai kurios sporto šakų federacijos ir kitos sporto organizacijos neturi tinkamai tvarkomų savo archyvų, o keičiantis 
darbuotojams net prarandami varžybų protokolai. Dėl to teko užsakyti visų laikų sportininkų, atitinkančių kriterijus, 
sąrašus pas žinomą sporto statistiką Algimantą Bertašių. Jis pateikė daugiau kaip 1000 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. Apmokėjimui lėšos numatytos.

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

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 netikslumų, į 
kuriuos jau atsižvelgiama sudarant sąmatą ir numatant terminus 2008 metams.
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Mokslinė redakcinė taryba nutarė:

1. Pritarti 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 gegužes 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. Pritarti pasiūlymui, kad nuo 2008 m. kovo 1 d. 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 išteklių projekto administravimui.

6. 2008 m. vasario mėn. Mokslinės redakcinės tarybos posėdyje aptarti pirmojo tomo rengimo baigiamųjų darbų eigą.
      
Lietuvos sporto enciklopedijos Mokslinė redakcinė taryba ir visi enciklopedijos rengėjai prašo visų, kas tik 

turi galimybių, prisidėti prie šio svarbaus darbo, ypač įamžinant atminimą tų žmonių, kurių jau nebėra tarp 
mūsų.

Visos naujienos interneto svetainėje: www.sportinfo.lt

LIETUVOS SPORTO ENCIKLOPEDIJOS MOKSLINĖJE REDAKCINĖJE TARYBOJE
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KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO KONKURSAI

2007 m. konkurso „Geriausias mokyklos sporto klubas“ rezultatai

1. Širvintų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos sporto klubas „Atžalynas“, 150 balai. 
2. Mažeikių Pavasario vidurinės mokyklos lengvosios atletikos klubas „Pavasaris“, 149 balai.
3. Šiaulių rajono Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos mokinių klubas „Flamingas“, 142 balai.
4. Radviliškio Lizdeikos gimnazijos sporto klubas „Startas“, 138 balai.
5. Vilkaviškio rajono „Aušros“ vidurinės mokyklos sporto klubas „Aušra“, 137 balai. 
6. Šiaulių Gytarių vidurinės mokyklos sporto klubas „Gytariai“, 136 balai. 
7. Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos sporto klubas „Kamša“, 127 balai.
8. Vilniaus Trakų Vokės vidurinės mokyklos sporto klubas „Vorai“, 99 balai.
9. Klaipėdos rajono Vėžaičių pagrindinės mokyklos sporto klubas „Jaunystė, energija, sveikata“, 98 balai. 
10. Vilniaus  Salomėjos Nėries gimnazijos sporto klubas „Žaidynės tęsiasi“, 95 balai.
11. Kauno rajono Raudondvario gimnazijos sporto klubas „Nevėžis“, 93 balai.
12. Kauno rajono Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos sporto klubas „Viesulas“, 91 balas.
13. Kauno rajono Piliuonos vidurinės mokyklos sporto klubas „Mažoji olimpija“, 79 balai.

2007 m. konkurso „Sportiškiausia mokykla“ rezultatai

Vidurinės mokyklos, gimnazijos
 

1. Mažeikių Pavasario vidurinė mokykla, 610 tšk. 
2. Kėdainių rajono Krakių M. Katkaus gimnazija, 605 tšk. 
3. Šiaulių rajono Meškuičių vidurinė mokykla, 590 tšk. 
4. Raseinių rajono Šaltinio vidurinė mokykla, 570 tšk. 
5. Alytaus rajono Butrimonių vidurinė mokykla, 560 tšk. 
6. Radviliškio Lizdeikos gimnazija, 528 tšk. 
7. Lazdijų rajono Veisiejų vidurinė mokykla, 515 tšk. 
8. Kauno S. Nėries vidurinė mokykla, 505 tšk. 
9. Šilutės rajono Švėkšnos „Saulės“ vidurinė mokykla, 495 tšk. 
10. Vilniaus J. Basanavičiaus vidurinė mokykla, 489 tšk. 
11. Vilkaviškio „Aušros“ vidurinė mokykla, 485 tšk. 
12. Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija, 465 tšk., 3.1 rodiklis: 51,3 % 
13. Jonavos Senamiesčio gimnazija, 465 tšk., 3.1 rodiklis: 48,6 % 
14. Rokiškio J. Tūbelio gimnazija, 464 tšk. 
15. Panevėžio „Žemynos“ vidurinė mokykla, 460 tšk. 
16. Ignalinos rajono gimnazija, 445 tšk. 
17. Skuodo rajono Ylakių gimnazija, 424 tšk. 
18. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija, 420 tšk. 
19. Kretingos J. Pabrėžos gimnazija, 405 tšk. 
20. Anykščių A. Vienuolio gimnazija, 404 tšk. 
21. Šilalės rajono Laukuvos N. Vėliaus gimnazija, 355 tšk. 
22. Kaišiadorių rajono Žiežmarių vidurinė mokykla, 320 tšk. 

KONKURSAI
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Pagrindinės mokyklos
 

1. Širvintų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla, 575 tšk.                                            
2. Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla, 560 tšk., 3.1 rodiklis: 63,48 %                
3. Šiaulių rajono Verbūnų pagrindinė mokykla, 560 tšk., 3.1 rodiklis: 44,6 %   
4. Jonavos R. Samulevičiaus pagrindinė mokykla, 555 tšk.                                                   
5. Ignalinos Č. Kudabos pagrindinė mokykla, 520 tšk. 
6. Molėtų pagrindinė mokykla, 505 tšk. 
7. Vilniaus Taikos pagrindinė mokykla, 495 tšk., 3.1 rodiklis: 57 % 
8. Tauragės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla, 495 tšk., 3.1 rodiklis: 35,1 % 
9. Jurbarko rajono Klausučių S. Santvaro pagrindinė mokykla, 485 tšk. 
10. Vilkaviškio rajono Kybartų pagrindinė mokykla, 470 tšk. 
11. Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla, 460 tšk. 
12. Radviliškio rajono Pakalniškių pagrindinė mokykla, 455 tšk. 
13. Kelmės „Kražantės“ pagrindinė mokykla, 430 tšk. 
14. Raseinių rajono Girkalnio pagrindinė mokykla, 425 tšk. 
15. Šilalės rajono Obelyno pagrindinė mokykla, 390 tšk., 3.1 rodiklis: 51 % 
16. Panevėžio Senvagės pagrindinė mokykla, 390 tšk., 3.1 rodiklis: 42,5 % 
17. Kauno Vaidoto pagrindinė mokykla, 310 tšk.

LIETUVOS ASOCIACIJOS  „SPORTAS VISIEMS“ KONKURSAI

Siekdama nustatyti geriausiai veikiančius sporto klubus ir juos paskatinti, Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ 
vykdo sporto klubų darbo apžiūros konkursus. Konkursui pateikta medžiaga atskleidžia geriausiųjų veiklos patirtį, 
kuri apibendrinta gali būti panaudota visų kitų klubų veiklai efektyvinti. 

Reikia apgailestauti dėl klubų pasyvumo ar tiesiog nenoro pateikti bent minimalias ataskaitas. Džiugina kelių klubų 
stabiliai gerėjanti veikla. Pastaraisiais metais konkurso nugalėtojais ar prizininkais tampa vis tie patys klubai, kaip 
antai: Molėtų SK „OK Klajūnas“, Kauno medicinos universiteto SK „Medikas“, Vilniaus sporto klubas „Energetikas“, 
Kauno bėgimo mėgėjų klubas.

Daugumos klubų veikla skirtinga ir sunkiai palyginama, todėl numatomos įvairios nominacijos. Pagrindiniai 
vertinimo kriterijai, be abejo, išlieka visiems vienodi. Sporto organizatorių rūpestis, kad kuo daugiau šalies gyventojų 
sportuotų organizuotai ir sistemingai, todėl skatinamas klubo atvirumas, renginių patrauklumas  ir prieinamumas 
įvairaus amžiaus šalies gyventojams. 

„Sportas visiems“ organizacijų sporto klubų 2007 m.
darbo apžiūros konkurso rezultatai

Konkurso nuostatuose numatytas 6 nominacijas laimėjo: 

Miestų dirbančiųjų sporto klubų grupė
Sporto klubas „Energetikas“, prezidentas – A. Sedekerskis (LSD „Žalgiris“)

Kaimo bendruomenių sporto klubų  grupė
Dusetų sporto klubas „Ainiai“, pirmininkas – V. Čypas (LKSKA „Nemunas“)
II laipsnio diplomas –  sporto klubui „Spartuolis“  (LKSKA „Nemunas“)

Aukštųjų mokyklų grupė
Kauno medicinos universiteto SK „Medikas“ – prezidentė I. Plioplienė (Lietuvos studentų sporto asociacija)
II laipsnio diplomas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto turistų klubui

Sveikuolių klubų grupė
Elektrėnų sveikuolių klubas, pirmininkė – A. Palaimienė (Lietuvos sveikuolių sąjunga)
II laipsnio diplomas – Vilniaus Pilaitės sveikuolių klubui „Gilužis“ (LSS)



KŪNO KULTŪROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2007-428

KONKURSAI

Vienos sporto šakos klubų grupė 
Bėgimo mėgėjų klubas „Stajeris“ – prezidentas J. Grigas (LSD „Žalgiris“ ir Lietuvos bėgimo mėgėjų 

asociacija)
II laipsnio diplomas – Kauno bėgimo mėgėjų klubui  (LBMA)
III laipsnio diplomas  – Alytaus r. dziudo klubui „DO“ (LSD „Žalgiris“)

 Kompleksinių klubų grupė
 Sporto klubas „OK Klajūnas“, prezidentas – A.Kraujalis (Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija ir Lietuvos 

orientavimosi sporto federacija)
II laipsnio diplomas – Telšių apskrities SK „Rats“ (LKSKA „Nemunas“)

 2007 m. „Sporto visiems“ renginio konkurso nominantai

Tarptautinių renginių grupė
LKSKA „Nemunas“ mokymo renginys „Nauja Europos partnerystė“ 

Kompleksinių renginių grupė
Lietuvos šaulių sąjungos sporto visiems renginys 

Sveikatingumo renginių grupė
Žemaitijos kaimo bendruomenių meno ir sporto šventė „Judėjimas – sveikatos šaltinis“, organizatorius – Telšių 

apskrities  klubas „RATS“ 

 Vaikų ir jaunimo prevenciniai projektai
 Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos prevencinė programa „Bėgte į sveikesnę visuomenę“
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SUTEIKTOS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS SPORTININKAMS

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. 
spalio 22 d.  įsakymu Nr. V-506:         

1.  Badmintono sporto šakos atstovams                             
Nacionalinė  kategorija  trejiems  metams:
1.1. Kristinai  DOVYDAITYTEI – Klaipėdos sporto centras (SC);
1.2. Tomui DOVYDAIČIUI – Klaipėdos SC;
1.3. Gerdai VOITECHOVSKAJAI – Klaipėdos SC.

2. Baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakos atstovei                               
Nacionalinė  kategorija  trejiems  metams:
1.1.  Janai CHRISTOVIČIŪTEI – Vilniaus olimpinis SC.

3. Biatlono sporto šakos atstovei                               
Nacionalinė  kategorija  trejiems  metams:
3.1. Linai  KREIVĖNAITEI – Vilniaus „Sietyno“ sporto mokykla (SM).

4. Bokso sporto šakos atstovams 
Nacionalinė  kategorija  trejiems  metams:
4.1. Dmitrijui  IVANOVUI – Vilniaus dvikovės sporto šakų mokykla (DSŠM);
4.2. Valdemarui KLYŠEVSKIJ – Lietuvos OSC;
4.3. Maksimui KUZMENKO – Vilniaus  DSŠM;
4.4. Andrejui  LUKOŠEVIČ – Vilniaus DSŠM;
4.5. Deniui ORLOVUI – Vilniaus DSŠM;
4.6. Arvydui  PETRAUSKUI –  Lietuvos OSC.
Tarptautinė  kategorija ketveriems  metams:
4.7. Vladimirui  MILEVSKIJ – Vilniaus DSŠM;
4.8. Evaldui PETRAUSKUI – Lietuvos OSC;
4.9. Romanui SKERLO – Vilniaus DSŠM;
4.10. Edgarui SKURDELIUI – Lietuvos OSC.      

5. Dziudo sporto šakos atstovams
Nacionalinė  kategorija  trejiems  metams:
5.1. Viktorijai BALTAITEI – Panevėžio KKSC;
5.2. Mantui MAROZUI – Vilniaus DSŠM;
5.3. Jovitai  STRELČIŪNAITEI – Panevėžio KKSC;
5.4. Svajūnei VADIŠIŪTEI – Panevėžio KKSC;
5.5. Evelinai VEDLUGAITEI – Panevėžio KKSC.
Tarptautinė  kategorija ketveriems  metams:
5.6. Radvilai  MATUKUI – Vilniaus DSŠM.

6. Dviračių sporto šakos atstovams
Nacionalinė  kategorija  trejiems  metams:
6.1. Urtei JUODVALKYTEI – Vilniaus „Sietyno“ SM;
6.2. Egidijui JUODVALKIUI – Klaipėdos SC;
6.3. Kristinai STRACHOVIČ – Vilniaus „Sietyno“ SM.
Tarptautinė  kategorija ketveriems  metams:
6.4. Ramūnui NAVARDAUSKUI – Klaipėdos SC.
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7. Graikų-romėnų imtynių sporto šakos atstovams
Nacionalinė  kategorija  trejiems  metams:
7.1. Artūrui JANKAUSKUI – Klaipėdos SC;
7.2. Andriui  PUTNAI – Vilniaus OSC;
7.3. Stanislavui  VOLOTKEVIČ – Vilniaus DSŠM.

8. Irklavimo sporto šakos atstovams
Nacionalinė  kategorija  trejiems  metams:
8.1. Donatui AUŠKELIUI – Klaipėdos irklavimo centras;
8.2. Ričardui ALIONIUI – Klaipėdos SC;  
8.3. Mindaugui BELIAUSKUI – Kauno r. SM;
8.4. Kęstučiui  KEBLIUI – Kauno IM;
8.5. Mantui LEKNIUI – Klaipėdos  SC;
8.6. Petrui LEKNIUI – Klaipėdos SC;     
8.7. Tomui PLAUŠKAI – Klaipėdos SC; 
8.8. Martynui ŠMITUI – Klaipėdos IC.
Tarptautinė  kategorija ketveriems  metams:
8.9. Mykolui MASILIONIUI – Trakų  KKSC.                                              

9. Krepšinio sporto šakos atstovams
Nacionalinė  kategorija  trejiems  metams:
9.1. Šarūnui KULEVIČIUI – Vilniaus krepšinio mokykla;
9.2. Mindaugui KUZMINSKUI – Vilniaus KM.

10. Lengvosios atletikos sporto šakos atstovams
Nacionalinė  kategorija  trejiems  metams:
10.1. Linui BRUŽUI – Klaipėdos SC;
10.2. Kristinai  JASINSKAITEI – Panevėžio KKSC;
10.3. Gytei NORGILIENEI – Klaipėdos SC;
10.4. Vaidai ŽŪSINAITEI – Vilniaus  OSC.
Tarptautinė  kategorija ketveriems  metams:
10.5. Vitalijui KOZLOVUI – Vilniaus LAM;                   
10.6. Donatui ŠKARNULIUI – Vilniaus OSC;
10.7. Raimondui TURLAI – Vilniaus OSC. 

11. Orientavimosi sporto šakos atstovams
Nacionalinė  kategorija  trejiems  metams:
11.1. Eglei ŽUTAUTAITEI – Vilniaus „Sietyno“ SM.
Tarptautinė  kategorija ketveriems  metams:
11.2. Domantui CIBUI – Vilniaus „Sietyno“ SM.

12. Povandeninio sporto šakos atstovams
Nacionalinė  kategorija  trejiems  metams:
12.1. Kazimierui BRAKNIUI – Vilniaus vandens SM;
12.2. Galintui  LAURIŠUI – Vilniaus VSM; 
12.3. Martynui LAUČKAI – Klaipėdos „Gintaro“ sporto klubas;
12.4. Vytautui MUDĖNUI – Vilniaus VSM;
12.5. Gediminui MUDĖNUI – Vilniaus VSM;
12.6. Stanislavai ŽUKAUSKAITEI – Vilniaus VSM.
Tarptautinė  kategorija ketveriems  metams:
12.7. Kotrynai GRINKEVIČIŪTEI – Vilniaus VSM.

13. Plaukimo sporto šakos atstovams
Nacionalinė  kategorija  trejiems  metams: 
13.1. Eglei KUNICKAITEI – Vilniaus VSM;
13.2. Dominykui LIEKIUI – Vilniaus VSM;
13.3. Edgarui ŠTURAI – Vilniaus VSM;
13.4. Rokui RUDENKOVUI – Klaipėdos  „Gintaro“ SC.
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14. Sambo  sporto šakos atstovams
Nacionalinė  kategorija  trejiems  metams: 
14.1. Alisai BAZYK –  Klaipėdos  SC;
14.2. Artiomui  BOBKO –  Klaipėdos SC;                                                                 
14.3. Antanui GARBAČIAUSKUI – Klaipėdos SC;
14.4. Aleksandrui JAKOVLEVUI – Klaipėdos SC;
14.5. Dovilei  MAZGEIKAITEI – Klaipėdos SC;
14.6. Tomui  MAZGEIKAI – Klaipėdos SC;
14.7. Aleksandrui NASRETDINOVUI – Klaipėdos SC;
14.8. Kęstučiui  PETROVUI – Klaipėdos SC;
14.9. Mariui  RUDNICKUI – Klaipėdos SC;
14.10. Ramūnui SLIEKUI – Klaipėdos SC;
14.11. Sergejui STEPANOV – Klaipėdos SC;
14.12. Ignui VAIČIULIUI – Klaipėdos  SC.                     
Tarptautinė  kategorija ketveriems  metams:
14.13. Vladimirui DUCHINUI – Klaipėdos SC.

15. Rankinio sporto šakos atstovams
Nacionalinė  kategorija  trejiems  metams:
15.1. Sigitai NIKITINAI – Vilniaus SM „Tauras“;                                        
15.2. Tatjanai PANČENKO – Vilniaus SM „Tauras“;
15.3. Ingai ANDRIUŠKEVIČIŪTEI – Vilniaus SM „Tauras“;      
15.4. Jūratei ŽILINSKAITEI – Vilniaus SM „Tauras“;
15.5. Dovilei ŠNIOKAITEI – Vilniaus SM „Tauras“;
15.6. Miglei SENVAITYTEI – Vilniaus SM „Tauras“;
15.7. Montalijai ŠAULYTEI – Vilniaus SM „Tauras“;
15.8. Vilijai KRISIŪNAITEI – Vilniaus SM „Tauras“;
15.9. Anai KOROTKEVIČIŪTEI – Vilniaus SM „Tauras“;
15.10. Marijai GEDROIT – Vilniaus SM „Tauras“.

16. Sunkiosios  atletikos  sporto šakos atstovams
Nacionalinė  kategorija  trejiems  metams:
16.1. Arnui  AŠMONUI – Vilniaus DSŠM;
16.2. Andriui LAURINČIUKUI – Vilniaus  DSŠM.

17. Stalo teniso sporto šakos atstovėms
Nacionalinė  kategorija  trejiems  metams:
17.1. Ingai  KARDAUSKAITEI – Vilniaus SM „Tauras“;
17.2. Ievai  JUCEVIČIŪTEI –  Vilniaus SM „Tauras“. 

18. Šaškių sporto šakos atstovei
Nacionalinė  kategorija  trejiems  metams:
18.1. Laimai ADLYTEI – Vilniaus šachmatų ir šaškių SM.  

19. Šaudymo sporto šakos atstovams
Nacionalinė  kategorija  trejiems  metams:
19.1. Rimvydui  SPĖČIUI – Vilniaus OSC;
19.2. Rimantui STASIUKYNUI – Vilniaus OSC.

20. Šiuolaikinės penkiakovės sporto šakos atstovui
Nacionalinė  kategorija  trejiems  metams:
20.1. Jevgenijui GALUŠKAI – Vilniaus „Sietyno“ SM.

21. Teniso sporto šakos atstovui
Nacionalinė  kategorija  trejiems  metams:
21.1. Tadui TARASEVIČIUI – Vilniaus SM „Tauras“.                                                                   
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22. Tinklinio sporto šakos atstovams
Nacionalinė  kategorija  trejiems  metams:
22.1. Rimai RAMEIKAITEI – Jonavos  KKSC;
22.2. Raimondai STRELKAUSKAITEI – Jonavos KKSC; 
22.3. Justei PULTINAVIČIŪTEI – Jonavos KKSC;
22.4. Jurgitai MUKIENEI – Jonavos KKSC;
22.5. Vidmantui  BALIUI – Vilniaus SM „Tauras“;   
22.6. Justui UMANTUI – Vilniaus SM „Tauras“;
22.7. Andžejui  SAVOSTENOK – Vilniaus SM „Tauras“;
22.8. Artūrui VASILJEV –  Vilniaus SM „Tauras“.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. 
lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-549:

1. Badmintono sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
1.1. Kęstučiui NAVICKUI – Kauno JSO mokykla;
1.2. Akvilei  STAPUŠAITYTEI – Kauno  JSO mokykla.

2. Baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
2.1. Vytautui  VAIČIKONIUI, Panevėžio KKSC.
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
2.2. Mantui GRIKŠUI – Alytaus r. SC;
2.3. Mindaugui MALDONIUI – Alytaus r. SC;
2.4. Pauliui  NARKEVIČIUI – Panevėžio KKSC.

3. Bokso sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
3.1. Stanislavui BELIUNUI – Alytaus  SRC;
3.2. Ovidijui  PETRUKONIUI – Alytaus SRC.

4. Dziudo sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
4.1. Dovilei  DANAITYTEI – Alytaus SRC;
4.2. Evaldui LENGVINIUI – Alytaus SRC;
4.3. Klaudijui LEŠČINSKUI – Alytaus SRC;
4.4. Ainiui VENCEVIČIUI – Alytaus SRC.

5. Dviračių sporto šakos atstovams 
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
5.1. Svetlanai  PAULIUKAITEI – Panevėžio  KKSC. 
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
5.2. Evaldui ŠIŠKEVIČIUI – LOSC.

6. Irklavimo sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
6.1. Romualdui KRACUI – Klaipėdos  sporto centras (SC);
6.2. Pauliui  MAČIULSKIUI – Klaipėdos SC;
6.3. Augustui  NAVICKUI – Klaipėdos SC;
6.4. Vyteniui  SIMĖNUI – Klaipėdos  SC;
6.5. Albertui  MILEŠKAI – Klaipėdos SC;
6.6. Tomui  ČAIKAUSKUI – LOSC;
6.7. Adrai  GERVYTEI – LOSC.
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7. Graikų-romėnų imtynių sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
7.1. Edgarui VENSKAIČIUI – LOSC;
7.2. Aleksandrui KAZAKEVIČIUI – LOSC;
7.3. Mindaugui EŽERSKIUI – LOSC;
7.4. Valdemarui VENSKAIČIUI – LOSC;
7.5. Laimučiui  ADOMAIČIUI – LOSC;
7.6. Svajūnui ADOMAIČIUI – LOSC.
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
7.7. Artūrui  SEKUI – LOSC;
7.8. Eivydui  SEKUI – LOSC;
7.9. Tomui CIBULSKIUI – LOSC.

8. Krepšinio sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
8.1. Deividui  ANUŽIUI – Klaipėdos  V. Knašiaus KM;
8.2. Rimvydui  BRENCIUI – Klaipėdos  V. Knašiaus  KM.

9. Laisvųjų imtynių sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
9.1. Justinui  KVIETELAIČIUI – Radviliškio r. SC;
9.2. Giedriui  MORKIUI – Radviliškio r. SC.

10. Lengvosios atletikos sporto šakos atstovei
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
10.1. Monikai VILČINSKAITEI – Jonavos KKSC.

11. Plaukimo sporto šakos atstovui
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
11.1. Pauliui  ANDRIJAUSKUI – Panevėžio „Žemynos“ vidurinė mokykla.

12. Rankinio sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
12.1.  Ramintai  GAIDYTEI – Vilniaus SM „Tauras“;
12.2.  Linai GULBINSKAITEI – Vilniaus SM „Tauras“;
12.3.  Viktorijai BELEKOVAI – Vilniaus SM „Tauras“;
12.4.  Dominykai  GEDROIT – Vilniaus SM „Tauras“;
12.5.  Andriui  ALEKNAVIČIUI – Panevėžio KKSC;
12.6.  Domantui  ČIUPLINSKUI – Panevėžio KKSC;
12.7.  Nerijui  LATIŠEVIČIUI – Panevėžio KKSC.

13. Regbio sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
13.1. Rimui  SADAUSKUI – Jurbarko  KKSC.
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
13.2. Audriui  AUKSELEVIČIUI – Jurbarko KKSC;
13.3. Modestui BEKERIUI – Jurbarko KKSC;
13.4. Linui  TOMKEVIČIUI – Jurbarko  KKSC;
13.5.  Nerijui  BANEVIČIUI – Vilniaus  SM „Tauras“;
13.6. Dainiui  ČAŠČIN – Vilniaus  SM „Tauras“;
13.7. Augustui  ILGUI – Vilniaus SM „Tauras“;
13.8.  Tadui  MACKELIUI – Vilniaus SM „Tauras“;
13.9. Artūrui  MIEŽIUI – Vilniaus SM „Tauras“;
13.10. Juliui MOCKAI – Vilniaus SM „Tauras“;
13.11. Artūrui  VIGURAI – Vilniaus SM „Tauras“.
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14. Stalo teniso sporto šakos atstovei
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
14.1.  Linai  MISIKONYTEI – Širvintų SM.

15. Šachmatų sporto šakos atstovui
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
15.1.  Simonui ŽIČKUI, Vilniaus šachmatų ir šaškių SM.

16. Šaudymo sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
16.1. Kęstučiui  PEČIUKONIUI – Alytaus SRC;
16.2. Kęstučiui  PETNIŪNUI – Alytaus SRC.

17. Šiuolaikinės penkiakovės sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
17.1. Karolinai  SATKŪNAITEI – Lietuvos OSC;
17.2. Pauliui  ALEKSANDRAVIČIUI – Kauno plaukimo mokykla.

18. Šuolių į vandenį sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
18.1. Daliui  MOCKUI – Kauno plaukimo mokykla.

19. Tinklinio sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
19.1. Lukui  GUDUI – Vilniaus  SM „Tauras“;
19.2.  Pauliui  MATULIUI – Vilniaus SM „Tauras“;
19.3.  Tomui  VILIMUI – Vilniaus SM „Tauras“;
19.4. Liudvikui  ADAMOVIČ – Vilniaus SM „Tauras“;
19.5. Antanui  STUČKAI – Vilniaus SM „Tauras“;
19.6.  Olegui  ČEBEIS – Vilniaus SM „Tauras“;
19.7. Andriui  GAUDŽIUI – Vilniaus  SM „Tauras“;
19.8. Radoslavui  ADAMOVIČ – Vilniaus SM „Tauras“;
19.9. Andriui  MARKEVIČIUI – Vilniaus SM „Tauras“;
19.10. Andriui  JUOZAPAIČIUI – Vilniaus  SM „Tauras“.

20. Triatlono sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
20.1. Laurynui  URBŠIUI – Panevėžio KKSC.

21. Žolės riedulio sporto šakos atstovėms
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
21.1. Aistei  GARBATAVIČIŪTEI – Širvintų  SM;
21.2. Ugnei  CHMELIAUSKAITEI – Širvintų  SM.



35KŪNO KULTŪROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2007-4

OFICIALŪS PRANEŠIMAI

SUTEIKTOS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS
TRENERIAMS-SPORTO  MOKYTOJAMS

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. 
spalio 29 d. įsakymu Nr. V-518

1. Nacionalinio sporto trenerio kategorija ketveriems metams:                                      
1.1. Dianai ARLAUSKAITEI – Jurbarko kūno kultūros ir sporto centro dziudo trenerei;   
1.2. Lilijai  BERNATAVIČIENEI – Alytaus šokių studijos „Alemana“ sportinių šokių  trenerei;                   
1.3. Kęstučiui BERNATAVIČIUI – Alytaus šokių studijos „Alemana“ sportinių šokių treneriui;               
1.4. Igoriui CHUDASOVUI – Vilniaus SM „Tauras“ tinklinio treneriui-sporto mokytojui;
1.5. Ingai DOMARKAITEI – Vilniaus „Sietyno“ SM irklavimo trenerei-sporto mokytojai;
1.6. Artūrui KALININUI – Vilniaus „Sietyno“ SM šiuolaikinės penkiakovės treneriui;
1.7. Virginijui  LAKIŪNUI – Panevėžio KKSC  šachmatų treneriui-sporto mokytojui;
1.8. Kaziui MAKSVYČIUI – Kauno KM krepšinio treneriui-sporto mokytojui;                             
1.9. Voldemarui  MAČIULSKIUI – Klaipėdos SC  irklavimo treneriui-sporto mokytojui;
1.10. Algimantui MAČIULIUI – Lietuvos OSC  irklavimo treneriui-sporto mokytojui;                                              
1.11. Vitalijui NAGOVICINUI – Visagino KKSC graikų-romėnų imtynių treneriui.
1.12. Edmundui NORVILUI – Klaipėdos sporto centro lengvosios atletikos treneriui-sporto mokytojui;       
1.13. Kastyčiui PAVILONIUI – Vilniaus OSC lengvosios atletikos treneriui-sporto mokytojui;            
1.14. Danutei  PROKOPJEVIENEI – Vilniaus SM „Tauras“ rankinio trenerei-sporto mokytojai;
1.15. Inai REVINSKIENEI – Vilniaus krepšinio mokyklos krepšinio trenerei-sporto mokytojai;
1.16. Anatolijui  SMIRNOVUI – Panevėžio KKSC  regbio treneriui-sporto mokytojui.                                          

                                          
2. Lietuvos nusipelniusio trenerio kategorija aštuoneriems metams ir vardas visam laikui:
2.1. Povilui JEFIŠOVUI – Klaipėdos  V.Knašiaus  krepšinio mokyklos krepšinio treneriui-sporto mokytojui;                     
2.2. Alfonsui  MIKŠIUI – Vilniaus olimpinio sporto centro  irklavimo treneriui-sporto mokytojui;
2.3. Gintautui  REGINAI – Vilniaus krepšinio mokyklos treneriui-sporto mokytojui. 
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OLIMPINĘ UGNĮ Į PEKINĄ NEŠ IR JONAS VARKULEVIČIUS

Spalio 18 d. LTOK būstinėje paaiškėjo, kas iš Lietuvos atstovų laimėjo konkursą ir dalyvaus Pekino žaidynių 
olimpinės ugnies nešimo estafetėje. Tai mokyklos direktorius iš Radviliškio Jonas Varkulevičius.

Konkursą, kaip ir prieš Turino žiemos olimpines žaidynes, vėl organizavo kompanija „Samsung“. Jai talkino LTOK. 
O konkurso dalyvių olimpines žinias vertino solidi komisija, sudaryta iš LTOK, „Samsung“ darbuotojų, olimpinių 
čempionių ir t. t.

Būsimoji ugnies kelionė bus pati ilgiausia per visą žaidynių istoriją. Estafetės trasa drieksis 137 tūkst. km, kirs 23 valstybių, 
esančių penkiuose pasaulio žemynuose, sienas. Olimpinė ugnis bus įžiebta 2008 m. kovo 25-ąją Graikijoje. Pekiną 
ji pasieks rugpjūčio 8-ąją. Ugnį neš beveik 22 tūkst. žmonių. Estafetėje dalyvaus ir po du kiekvienos Baltijos šalies, 
taigi ir Lietuvos, atstovus. Vieną iš dviejų Lietuvos atstovų išrinks kompanija „Samsung“. Na, o kitas, kaip jau minėta, 
– Jonas Varkulevičius.

Jis išrinktas iš beveik šimto pretendentų. Antrame etape liko dešimt kandidatų, kurie specialiai komisijai pademon-
stravo savo žinias apie olimpines žaidynes. Spalio 18-ąją į LTOK buvo atvykę septyni pretendentai.

Komisijos nuomone, geriausiai pasirodė pedagogas J. Varkulevičius. Šį kandidatą pasiūlęs Stasys Lakavičius, beje, 
pats nešęs olimpinį deglą į Turiną, Pekino olimpines kovas galės žiūrėti per naująjį „Samsung LCD“ televizorių, kurį 
kam dovanojo kompanija „Samsung“. Visi finalo dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir mobiliaisiais telefonais.

STALO TENISININKŲ ŠVENTĖ

Spalio 20 d. Alytuje buvo iškilmingai paminėtas Lietuvos stalo teniso asociacijos 80-metis.
Spalio 22 d. trys garbingi jubiliejinio renginio dalyviai – Europos stalo teniso sąjungos viceprezidentas Jurijus 

Posevinas, buvusi pasaulio ir Europos stalo teniso čempionė Laima Balaišytė-Amelina ir Lietuvos stalo teniso aso-
ciacijos prezidentas Rimgaudas Balaiša – apsilankė Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete, kuriame susitiko 
su LTOK prezidentu Artūru Poviliūnu, generaliniu direktoriumi Vytautu Zuberniu. 

LTOK prezidentas A. Poviliūnas sporto šakos jubiliejaus proga ir už nuopelnus olimpiniam sąjūdžiui R. Balaišą 
apdovanojo LTOK plakete. Dovaną Lietuvos stalo teniso vadovui įteikė ir J. Posevinas.

Pokalbyje buvo aptartos Europos ir Lietuvos stalo teniso problemos. Svečias iš Maskvos J. Posevinas papasakojo 
apie šios sporto šakos atgimimą ir sparčią plėtrą Rusijoje. 

L. Balaišytė-Amelina dabar truputį nutolusi nuo sporto ir dirba Maskvoje prancūzų grožio salone. Ji sakė, kad 
Rusijos jaunučių komandoje žaidžia jos anūkė Gabriela, kuri šiuo metu treniruojasi Kinijoje. Na, o Maskvoje ją tre-
niruoja senelis... Legendinė stalo tenisininkė neatmetė galimybės, kad drauge su vyru, taip pat buvusiu garsiu stalo 
tenisininku, grįš gyventi į Lietuvą. O jų talentingoji anūkė galbūt dar gins mūsų šalies garbę?..

SPORTO VETERANAI – PAVYZDYS JAUNIMUI

Spalio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje buvo pagerbti sporto veteranai – krepšinio, irklavimo ir lengvosios 
atletikos pasaulio čempionatų prizininkai. 

Sporto veteranus pasveikino Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas. Jis pažymėjo, 
jog sporto veteranų aktyvumas gali būti užkrečiantis pavyzdys jaunimui. Sporto veteranus pasveikino ir Kūno 
kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas. Šalies sporto vadovas KKSD Garbės 
komandoro ženklu apdovanojo vieną iš sporto veteranų sąjūdžio pradininkių ir aktyvisčių Lietuvoje, sporto 
veteranų ir olimpinio judėjimo propagavimo asociacijos „Penki žiedai“ viceprezidentę Danutę Ivašauskienę, 
neseniai šventusią 70 metų jubiliejų. O Ministrui Pirmininkui už paramą plėtojant Lietuvos sportą A. Raslanas 
įteikė plaketę „Lietuvos olimpiniams medaliams – 55-eri“. 

Pasaulio veteranų krepšinio čempionato prizininkus – net septynias įvairių amžiaus grupių Lietuvos komandas 
– Premjeras G. Kirkilas apdovanojo padėkomis ir įteikė joms po kamuolį su savo parašu. Ministro Pirmininko padėkomis 
buvo apdovanoti ir pasaulio irklavimo bei lengvosios atletikos meistrų čempionatų prizininkai. Visiems sportininkams 
buvo įteikti ir sportiniai suvenyrai.
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PAMAINĄ BŪTINA RENGTI ŠIANDIEN 

Spalio 22 d. KKSD įvyko Lietuvos strateginių sporto klausimų komisijos posėdis, kuriam pirmininkavo KKSD 
generalinis direktorius Algirdas Raslanas. Posėdyje apibendrinti Lietuvos jaunųjų sportininkų, dalyvavusių vasarą 
vykusiose žaidynėse, rezultatai: iš Baltijos jūros šalių jaunių sporto žaidynių lietuviai parsivežė 49 medalius, iš 
IX Europos jaunimo olimpinio festivalio – tris, o Lietuvos studentai iš pasaulio studentų universiados grįžo net su 
penkiais apdovanojimais. Kalbėjusieji pastebėjo, jog, norint šiuose sporto renginiuose sėkmingai dalyvauti ir po poros 
metų, atitinkamo amžiaus rinktines formuoti reikia pradėti jau šiandien, o pasirengimą – iškart po Naujųjų metų. 

Didėjant konkurencijai, vis sunkiau darosi mūsų sportininkams kovoti dėl medalių. KKSD Sporto strategijos sky-
riaus vedėjas Algimantas Kukšta pristatė projektą, pagal kurį siūloma šalyje plėtojamas sporto šakas, atsižvelgiant į 
olimpinių ir pasaulio žaidynių sporto šakų tikslus, uždavinius ir svarbą, suskirstyti į svarbiausias strategines sporto 
šakas, strategines sporto šakas ir kitas sporto šakas. Pagal tai diferencijuoti sportininkų rengimo sąlygas, sporto varžybų 
sistemą ir pan. Diferencijuoti sporto šakas reikalauja ir 2006 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas.

Pagal pateiktą preliminarų 2008 m. tarptautinių sporto renginių Lietuvoje kalendorių, svarbiausiu tarptautiniu 
renginiu kitąmet taps pasaulio meistrų irklavimo čempionatas, į kurį planuoja atvykti 4000 dalyvių iš 60 valstybių. 
Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ prezidentas Vytas Nėnius pasiūlė 2010 m., minint 600-ąsias Žalgirio mūšio me-
tines, siekti teisės surengti Šiauliuose Pasaulio sporto mėgėjų žaidynes. 

PEKINO SĄRAŠAI IR KRITERIJAI 

Spalio 25 d. vyko LTOK Vykdomojo komiteto posėdis. Jame buvo aptarti Lietuvos sportininkų pasirengimo Pekino 
olimpinėms žaidynėms klausimai, patvirtinti mūsų šalies olimpinės rinktinės narių ir kandidatų sąrašai.

Pranešimą apie 2007-aisiais Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatų pasiektus rezultatus perskaitė Lietuvos olim-
pinio sporto centro direktorius Linas Tubelis. Jis informavo, kad iš pirmosios sportininkų grupės planuotas užduotis 
įvykdė 55 proc. atletų, iš antrosios – tik 28 proc. Dauguma planuotų rezultatų nepasiekė dėl traumų ir įvairių sveikatos 
sutrikimų. Liūdniausi trečiosios grupės rezultatai: čia iš 41 sportininko planinę užduotį įvykdė tik vienas... Kaip teigė 
pranešėjas, šiandien su krepšininkais į Pekiną galėtų vykti 51 Lietuvos sportininkas. Tikimasi, kad jų bus dar 15 ar 
net 20 daugiau... LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas sakė, kad nuo kitų metų pradžios reikia žinoti visų olimpiečių 
pasirengimo programas, visus būsimus jų žingsnius nuo pat sausio 1-osios iki olimpinio starto. LTOK prezidentas 
palinkėjo programos „Pekinas 2008“ darbo grupės nariams artimiau bendradarbiauti su sporto šakų federacijomis. 

LTOK olimpinių programų direktorius Kazys Steponavičius pristatė Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatų atrankos 
kriterijus ir Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatų sąrašus. Pirmojoje sportininkų grupėje – 15 individualiųjų sporto 
šakų atstovų ir krepšinio rinktinė. Visi šie sportininkai yra pajėgūs kovoti dėl vietų pirmame aštuntuke. Į antrąjį sąrašą 
įeina 20 sportininkų, į trečiąjį – 41. LTOK Vykdomojo komiteto nariai pritarė numatytiems atrankos kriterijams ir 
sportininkų sąrašams, kuriuos dar bus galima tikslinti.

Lietuvos kilnaus elgesio sporto komitete sekretorė Janina Brundzienė ir LTOK užsienio ryšių direktorė Ijolė 
Domarkienė informavo apie spalio 16–20 d. Frankfurte vykusį Europos kilnaus elgesio kongresą, kuriame jos daly-
vavo.

LTOK prezidentas A. Poviliūnas pasidalijo įspūdžiais iš pasaulio dviračių sporto čempionato Štutgarte. 
LTOK generalinis sekretorius Vytautas Zubernis pristatė LTOK 2008 metų veiklos programos projektą.
LTOK sportininkų komisijos pirmininkė, Vykdomojo komiteto narė Daina Gudzinevičiūtė informavo 

apie Sportininkų komisijos priimtą rezoliuciją „Dėl Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte 
įgyvendinimo Lietuvoje“. 

LIETUVA – SVARBI AVIACIJOS SPORTO DALYVĖ 

Spalio 26 d. KKSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas susitiko su Tarptautinės akrobatinio skrai-
dymo federacijos (FAI) prezidentu Pierre Portmannu ir generaliniu sekretoriumi Maxu Bishopu, Lietuvos aeroklubo 
vadovais ir kt.

KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas sveikindamas svečius pasidžiaugė, jog Lietuva sulaukė aukščiausių FAI 
vadovų dėmesio, supažindino svečius su Lietuvos sporto sistema. „Tai, kad esame čia, rodo, jog Lietuva, nors ir maža 
valstybė, yra svarbi FAI narė: turite gerų sportininkų įvairiose aviacijos sporto rungtyse, pasiekėte gražių laimėjimų“, 
– pažymėjo  FAI prezidentas P. Portmannas. KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas R. Vaiginas apdovanojo FAI 
prezidentą ir viceprezidentą KKSD padėkos medaliu už pagalbą plėtojant Lietuvoje aviacijos sportą.  
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DISKUSIJAS KEIS SPRENDIMAI 

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas dalyvavo konferencijoje „Europos 
vyriausybių pozicija dėl naujos Pasaulinio antidopingo kodekso redakcijos“ ir Europos Sąjungos šalių neformaliame 
sporto ministrų susitikime šiuo metu Europos Sąjungai pirmininkaujančios Portugalijos sostinėje Lisabonoje.

Kaip sakė KKSD gen. direktorius Algirdas Raslanas, pirmą kartą Europos antidopingo konferencijoje oficialiai 
dalyvavo ir Europos Tarybos, ir Europos Sąjungos atstovai. Tai reiškia, jog Europa šiuo aktualiu klausimu vienijasi, 
o svarbiausios Europos institucijos, rengdavusios atskiras konferencijas iš esmės tiems patiems klausimams nagrinėti, 
taipogi vienija savo jėgas. Daugiausia dėmesio ES sporto vadovai, nagrinėdami dopingo problemas, skyrė naujai 
Pasaulinio antidopingo kodekso redakcijai aptarti. Kodekso pakeitimus pirmiausia inspiruoja stiprėjanti Pasaulinės 
antidopingo agentūros (WADA) veikla – plečiasi jos veiklos mastai, didėja finansavimas ir pan., be to, ir nesibaigiantys 
skandalai, susiję su dopingo vartojamu („Tour de France“ ir pan.). Vienas iš esminių dalykų, kuris numatytas naujoje 
Kodekso redakcijoje, – sankcijų už dopingo vartojimą suvienodinimas. „Pvz., iki 2004 m. futbole už tam tikrų dopingo 
preparatų vartojimą galėjo būti taikoma diskvalifikacija iki 3 mėn., o dviračių sporte sportininkas buvo baudžiamas 
dvejiems ir daugiau metų. Dabar siūloma už dopingo preparatų vartojimą visų sporto šakų atstovams taikyti vie-
nodas bausmes – nuo dvejų net iki dešimties metų, anksčiau didžiausia bausmė buvo ketveri metai”, – pakeitimus 
komentavo KKSD vyr. specialistas tarptautiniams santykiams Sigitas Stasiulis. Griežtesnės sankcijos numatomos 
komandoms: jeigu daugiau nei du sportininkai bus vartoję dopingą, diskvalifikacija grės visai komandai. Taip 
pat ketinama praplėsti žmonių,  kurie gali būti baudžiami, ratą: „Jeigu bus įrodyta, kad aptarnaujantis personalas 
sportininkui nežinant davė dopingo preparatų, personalas galės būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn kaip 
už bandymą pakenkti žmogaus sveikatai.“ Žadama griežtinti atsakomybę sportininkams, privalantiems deklaruoti 
savo buvimo vietą septynias dienas per savaitę, kad WADA pareigūnai galėtų bet kuriuo metu atlikti nevaržybinį 
dopingo testą: už klaidingą informaciją arba vengimą pateikti šią informaciją žadama skirti baudas kaip ir už dopingo 
preparatų vartojimą. Beje, tokią tikslią informaciją apie savo buvimo vietas WADA pareigūnams privalo pateikti ir 
visi Lietuvos olimpiečiai... Šie ir kiti pakeitimai, kurie numatyti naujoje Pasaulinio antidopingo kodekso redakcijoje, 
turės būti patvirtinti š. m. lapkričio 17–18 d. Madride vyksiančioje pasaulinėje atidopingo konferencijoje.

Konferencijoje, pasak KKSD gen. direktoriaus A. Raslano, taip pat buvo aptartos problemos, susijusios su moksli-
niais tyrimais siekiant išaiškinti dopingo preparatus ir jų vartojimo atvejus.  Siekiama, jog tokiems moksliniams ty-
rimams būtų skiriamas ES finansavimas. Konferencijoje atkreiptas dėmesys į tai, kad draudžiamus preparatus linksta 
vartoti jaunimas. „Galvodami, kaip vykdyti jaunimo švietimo antidopingo klausimais programą, norime toliau plėtoti 
bendradarbiavimą su Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutu – bandyti atlikti mėginius ir prevenciškai 
tirti jaunuosius sportininkus.“ Be to, ES šalyse siekiama supaprastinti dopingo mėginių transportavimą.

Kita tema – ES Baltoji sporto knyga, kurią aptarė ir įvertino ES sporto vadovai. Baltąją knygą pristatė ES komisaras 
Janas Fiegelis. „Baltąją sporto knygą galutinai patvirtins Europos Komisija š. m. gruodžio mėn.  Mums tai labai svarbu, 
nes tuomet pagal jau numatytą veiklos modelį neformalūs sporto ministrų posėdžiai taps formalūs, o tai reiškia, kad 
juose bus balsuojama ir priimami konkretūs sprendimai. Be to, ES struktūroje būtų numatytos lėšos pagrindiniams 
projektams įgyvendinti pagal Baltojoje knygoje apibrėžtas veiklos kryptis“, – sakė A. Raslanas.  

Viena iš svarbiausių veiklos sričių, kuri numatyta Baltojoje knygoje, – sportas visiems, sveikatingumas, rekreacija. 
„Šios srities svarbą itin akcentavo Lietuva, taip pat Suomija, Slovėnija ir kt. valstybės. Tokios programos turėtų 
būti remiamos ir finansuojamos ES šalių vyriausybių, tokioms programoms įgyvendinti galėtų būti skiriamas ir ES 
finansavimas. Taigi Lietuvai atsivers daugiau galimybių tokiems projektams įgyvendinti ir plėtoti, ypač kalbant apie 
savivaldybes – būtų numatyta parama sporto klubams, miestų sąjungoms, asociacijoms ir pan. Tai svarbi valstybės 
politikos dalis, kurią siūlo ES Baltoji knyga“, – teigė šalies sporto vadovas.

 

PASVEIKINTAS MYKOLAS KAČKANAS

Spalio 30 d. KKSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Mykolas Kačkanas šventė 60 metų jubiliejų. Už nuopelnus 
Lietuvos sportui ir konkrečiai – už darbus sporto bazių statybos ir renovacijos srityje KKSD gen. direktorius Algirdas 
Raslanas apdovanojo M. Kačkaną KKSD Garbės komandoro ženklu. Jubiliejaus proga M. Kačkaną taip pat pasveikino 
Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos narys Artūras Skardžius ir įteikė jam Lietuvos Respub-
likos Seimo atminimo medalį. LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas apdovanojo jubiliatą LTOK Olimpine žvaigžde. 
M. Kačkaną sveikino kitų valstybės institucijų, savivaldybių, sporto ir kt. organizacijų vadovai ir atstovai. 

KRONIKA



39KŪNO KULTŪROS IR SPORTO AKTUALIJOS, 2007-4

PAGERBTI SPORTININKAI 

KKSD pagerbė 2007 m. pasaulio ir Europos čempionatų prizininkus, jų trenerius, mokslininkus, medikus, 
masažuotojus. KKSD gen. direktorius Algirdas Raslanas KKSD medaliu „Už sporto pergales“ apdovanojo irk-
luotojus Mindaugą Griškonį ir Donatą Vištartaitę, baidarininkus Vytautą Vaičikonį, Tomą Gadeikį ir Raimundą 
Labucką, kanojininką Jevgenijų Šukliną, penkiakovininkę Laurą Asadauskaitę, sportininkų trenerius. Gydytojams, 
masažuotojams, mokslininkams, padėjusiems sportininkams siekti laimėjimų, A. Raslanas įteikė KKSD naujas padėkas 
LAUDATIO (lot. k. Laudatio – pašlovinimas). 

KKSD medaliu „Už sporto pergales“ taip pat buvo apdovanoti kiokušin karatė, moterų šachmatų, motorizuotų 
parasparnių, universalios kovos, greituminių automodelių, sklandymo, kosminių modelių, WABBA kultūrizmo ir 
fitneso sporto šakų atstovai, jų treneriai. Jauniesiems jėgos trikovės, šotokan karatė, kastingo, šachmatų sporto šakų 
atstovams ir Europos „Makabi“ žaidynių prizininkams įteiktos KKSD padėkos LAUDATIO.

APDOVANOJIMAI SPORTO VETERANAMS

KKSD jubiliejų proga pasveikintas gražus būrys nusipelniusių sporto darbuotojų, sporto veteranų. KKSD II laipsnio 
ordinu „Už nuopelnus Lietuvos sportui“ KKSD generalinis direktorius A. Raslanas apdovanojo Lietuvos Respublikos 
nusipelniusius trenerius Algirdą Kazimierą Arelį ir Leoną Aleksandravičių. KKSD Sporto garbės komandoro ženklą 
šalies sporto vadovas įteikė Lietuvos olimpinės akademijos nariui Aloyzui Bakšiui, Lietuvos nusipelniusiam šaudymo 
treneriui Juozui Budriui, habil. dr. prof. Antanui Skarbaliui, Lietuvos sunkiosios atletikos federacijos viceprezidentui 
Bronislavui Vyšniauskui, Lietuvos Respublikos nacionalinės kategorijos rankinio teisėjui Juozui Žalai, KKSD Sporto 
garbės kryžių – Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojui Sauliui Raziūnui, buvusiam sporto 
darbuotojui, sporto rėmėjui Sigitui Aukškalniui.

NEĮGALIEJI SPORTININKAI PAGERBTI VYRIAUSYBĖJE

Lapkričio 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje pagerbti Lietuvos neįgalieji sportininkai, iškovoję prizines vietas 
šių metų žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, jų treneriai, gydytojai, komandų vadovai. „Per 100 neįgalių 
sportininkų šiemet dalyvavo tarptautinėse varžybose. Jie iškovojo 11 aukso, 8 sidabro ir 8 bronzos apdovanojimus 
– tai didelis indėlis į Lietuvos sporto laimėjimų taupyklę“, – sveikindamas susirinkusiuosius kalbėjo KKSD genera-
linis direktorius Algirdas Raslanas. Jis pažymėjo, jog šiemet neįgaliems sportininkams gerokai padidėjo ir finansinė 
parama. Premjeras Gediminas Kirkilas, sveikindamas neįgalius sportininkus, pabrėžė, jog svarbiausia tai, kad jie turi 
noro sportuoti!

KKSD medaliu „Už sporto pergales“ apdovanoti pasaulio specialiosios olimpiados žaidynių, pasaulio kurčiųjų 
badmintono ir pasaulio neįgaliųjų orientavimosi sporto čempionatų, IWAS žaidynių, Europos kurčiųjų lengvosios 
atletikos, Europos kurčiųjų paplūdimio tinklinio ir Europos aklųjų dziudo čempionatų prizininkai, jų treneriai. Ko-
mandos vadovams, gydytojams įteiktos KKSD padėkos. Visiems buvo įteiktos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
atminimo dovanos. 

PUSĘ AMŽIAUS PEDAGOGAS

Lapkričio mėnesį dvi garbingas sukaktis minėjo Šilutės rajono Stoniškių mokyklos fizinio lavinimo mokytojas 
Juozas Balandis. Šiam pedagogui sukako 70 metų, iš kurių net 50 jis dirba mokytoju. Jo lengva ranka ir gebėjimas 
įžvelgti talentus kelius į didįjį sportą nutiesė buvusiems šios mokyklos auklėtiniams, garsiems dviratininkams Vytautui 
Zuberniui, Edmundui Zakarui, Raimondui Rumšui ir kitiems. Nors sulaukė garbingo jubiliejaus, Stoniškių mokyto-
jas ir šiandien ne pagal amžių žvitrus, tvirtas, ne tik moksleivių komandoms vadovauja, bet ir pats dažnai dalyvauja 
įvairiose varžybose. 

Lapkričio 10-ąją Pagėgiuose vyko rajono mokytojų konferencija. Joje dalyvavo ir LTOK prezidentas Artūras 
Poviliūnas bei generalinis sekretorius Vytautas Zubernis. LTOK prezidentas A. Poviliūnas apdovanojo J. Balandį 
Olimpine žvaigžde, kalbėjo su mokytojais ir rajono vadovais apie olimpinio švietimo ir sporto problemas.
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TRIŠALĖ BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

Lapkričio 12 d. Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete buvo pasirašyta trišalė Kūno kultūros ir sporto 
departamento, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir LTOK bendradarbiavimo sutartis. Sutarties tikslas – skatinti 
bendradarbiavimą plėtojant kūno kultūrą ir sportą šalyje.

Renginyje dalyvavo Savivaldybių asociacijos prezidentas, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, Vilniaus 
meras Juozas Imbrasas, Kauno meras Andrius Kupčinskas, Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos 
pirmininkas Albinas Grabnickas, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorius Vytautas Kvietkauskas, Kūno kultūros ir 
sporto departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas, LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas, LTOK 
darbuotojai, žurnalistai.

A. Poviliūno nuomone, ši sutartis bus naudinga ir miestams, ir sportui, nes padės rengti olimpiečius. Kaip sakė 
R. Malinauskas, sportininkus miestuose imasi rengti savivaldybėms priklausantys švietimo darbuotojai, o jau paskui 
geriausius į savo rankas perima šalies rinktinių treneriai. Pasak R. Vaigino, Sporto departamentui ši sutartis svarbi, 
nes KKSD darbuotojams kasdien tenka bendrauti su savivaldybių atstovais.

 Pasirašius sutartį merai atsakė į žurnalistų klausimus. J. Imbrasas pasidžiaugė, kad jau juda Vilniaus nacionalinio 
stadiono statybos darbai. A. Kupčinskas informavo, kad parengtas Kauno sporto rūmų techninis planas, jau tiesiamas 
tiltas į Nemuno salą, o kitais metais prasidės ir pačios arenos statybos. Gerų žinių turėjo ir R. Malinauskas: 2008-aisiais 
Druskininkuose prasidės olimpinio sporto centro statybos... J. Imbrasas pažadėjo, kad Vilniaus kūno kultūrai ir sportui 
skirs daugiau lėšų nei iki šiol. 

PATVIRTINTI LONDONO ŽAIDYNIŲ KANDIDATAI

Lapkričio 22 dieną Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Vykdomojo komiteto posėdyje buvo patvirtinti 
XXX  olimpiados žaidynių Londone atrankos kriterijai mūsų šalies sportininkams ir kandidatų sąrašai 2008 metams. 
Iš viso sąraše yra 178 individualiųjų sporto šakų atstovai. Taip pat yra atskira žaidimų rėmimo programa. Kaip sakė 
KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas, „...žinome, turime ir privalome remti talentingus sportininkus“. Porą 
savaičių tie sarašai dar buvo tikslinami.

LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas informavo, kaip vyksta pasirengimas 2007-ųjų metų geriausiųjų Lietuvos 
sportininkų pagerbimo vakarui, kuris bus gruodžio 17 dieną Vilniuje. Geriausiam šių metų sportininkui bus įteiktas 
tradicinis LTOK prizas – skulptūra „Šaulys“ ir LTOK rėmėjų dovana – vienas kilogramas aukso. 

VIRGILIJUS ALEKNA – UNESCO SPORTO ČEMPIONAS

Lapkričio 23 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje įvyko iškilminga ceremonija, kurios metu, dalyvaujant UNESCO va-
dovams, daugumai Europos valstybių ir kitų pasaulio šalių UNESCO ambasadoriams, Lietuvos ambasadorei UNESCO 
Inai Marčiulionytei, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleriui Valdemarui Sarapinui,  Kūno kultūros ir sporto de-
partamento generaliniam direktoriui Algirdui Raslanui, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos prezidentui Eimantui 
Skrabuliui ir  lietuvių bendruomenės Prancūzijoje atstovams bei kt., UNESCO  Sporto čempionu buvo inauguruotas 
dukart olimpinis, dukart pasaulio ir Europos disko metimo čempionas Lietuvos disko metikas Virgilijus Alekna. 

V. Alekną pasveikino UNESCO generalinis direktorius Koichiro Matsuura. Jis Lietuvos disko metikui įteikė 
pažymėjimą, liudijantį šį garbingą UNESCO vardą. Šis vardas lietuviui suteiktas, įvertinus ir jo pergales pasaulio sporto 
arenose, ir jo žmogiškąsias savybes, ir veiklą propaguojant sportą mokyklose, ir atsidavimą UNESCO idealams. 

V. Alekna, kreipdamasis į susirinkusiuosius, pažymėjo, kad kūno kultūra ir sportas formuoja tokias vertybines 
nuostatas, kurios galioja ne tik sporto aikštynuose, bet visose gyvenimo srityse. Jis patikino UNESCO gen. direktorių 
ir visus susirinkusiuosius, kad stengsis pateisinti tokį UNESCO pasitikėjimą: „Dalyvauju švietimo projektuose 
Lietuvoje, 2004-aisiais dalyvavau Europos švietimo per sportą metų programoje, UNESCO suteikia man galimybę 
kalbėti visam pasauliui ir prisidėti prie to, kad į kūno kultūros ir sporto reikšmę atkreiptų didesnį dėmesį švietimo 
politikos formuotojai, švietimo mokymo įstaigos ir plačioji visuomenė, kad kūno kultūra ir sportas būtų pasitelkiami  
formuojant vaikų ir jaunimo vertybines nuostatas.“  

Lietuvos delegacijos vardu žodį tarė Lietuvos Respublikos kancleris Valdemaras Sarapinas. Jis išreiškė įsitikinimą, 
kad V. Alekna, sportininkas, turintis tvirtas moralines nuostatas ir jomis grindžiantis savo pergalių kelią ir besiva-
dovaujantis jomis kasdieniame gyvenime, bus puikus pavyzdys viso pasaulio vaikams ir jaunimui. „Esame tikri, kad 
kilnaus, garbingo ir ambicingo Lietuvos sportininko nešamos vertybės ras atgarsį pasaulio vaikų širdyse ir darbuose“, 
– sakė jis.
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V. Alekna – devintasis pasaulio sportininkas, kuriam suteikiamas UNESCO Sporto čempiono titulas. Prieš tai 
UNESCO Sporto čempiono vardai suteikti Sergejui Bubkai, Justine Henin, Pelė, Michaeliui Schumacheriui ir kt. 

UNESCO Sporto čempiono titulas įpareigojo Lietuvos sportininką aktyviai dalyvauti šios organizacijos veikloje, 
atkreipti visuomenės ir ypač švietimo formuotojų dėmesį į fizinį ugdymą, kaip į socialines ir etines vertybes ugdančią 
veiklos sritį, bendrauti su viso pasaulio vaikais ir aiškinti kūno kultūros ir sporto teikiamą naudą. 

ĮŽIEBTA III LIETUVOS MOKINIŲ OLIMPINIO FESTIVALIO UGNIS!

Lapkričio 26 d.  Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje, kurios  mokiniai yra ne kartą tapę jaunimo varžybų ir 
čempionatų nugalėtojais bei prizininkais, kur aktyviai plėtojama sportinė veikla, Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Valdas Adamkus paskelbė III Lietuvos mokinių olimpinio festivalio pradžią. Valstybės vadovas ir šio festivalio 
globėjas uždegė Lietuvos mokinių olimpinio festivalio ugnies fakelą ir šį deglą perdavė jauniesiems sportininkams ir 
kūno kultūros mokytojams. „Prieš trejus metus įgyvendinta mokinių olimpinių žaidynių idėja sušvito visu stiprumu. 
Džiaugiuosi, kad čia įžiebtas olimpinis deglas, simbolizuojantis skaidrumą ir stiprybę, vėl pradės kelionę po visą 
Lietuvą“, – sakė V. Adamkus. 

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas pažymėjo, kad jaunimas turi į ką 
lygiuotis – tik prieš kelias dienas Lietuvos disko metikui Virgilijui Aleknai suteiktas UNESCO Sporto čempiono vardas. 
Sporto vadovas vylėsi, kad turint Lietuvoje tokį žmogų, kaip V. Alekna, UNESCO Sporto čempioną, švietėjiškas sporto 
idėjas bus galima paskleisti dar plačiau, o šis gražus ir reikalingas projektas – Lietuvos mokinių olimpinis festivalis 
– įgaus dar didesnį mastą. KKSD generalinis direktorius Algirdas Raslanas mokyklos vadovams simboliškai pradžiai 
įteikė kamuolių. III Lietuvos mokinių olimpinio festivalio finiše, kaip ir kasmet, per 2000 kamuolių bus įteikta fes-
tivalio geriausiems. 

A. Raslanas taip pat sakė, jog labai svarbu, kad toks projektas kaip Lietuvos mokinių festivalis organizuojamas 
bendromis Kūno kultūros ir sporto departamento,  Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto jėgomis. 

Jauniesiems sportininkams sėkmės palinkėjo ir LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas,  generalinis sekretorius 
Vytautas Zubernis.

Lietuvos mokinių olimpinis festivalis rengiamas siekiant  kuo daugiau mokinių įtraukti į sportinę veiklą, kartu 
skiepyti kilnaus elgesio sporte ir apskritai gyvenime principus. Pirmajame Lietuvos mokinių olimpiniame festivalyje  
dalyvavo per 202 tūkst. mokinių, antrajame – apie 250 tūkst. bendrojo lavinimo mokyklų mokinių.

III Lietuvos mokinių olimpinio festivalio programą sudaro dvi dalys – sporto šakų varžybos ir sporto šventė, kuri 
sporto šakų nugalėtojams ir prizininkams bus surengta 2008 m. birželio 7 d.  Iš viso mokiniai dalyvaus 23 sporto 
šakų varžybose – krepšinio, futbolo, plaukimo, lengvosios atletikos, slidinėjimo, smiginio, virvės traukimo, kvadrato, 
rankinio ir kt.  Sporto šakų varžybos vykdomos 5 etapais (mokyklų vidaus arba atskirų sporto šakų varžybos; miestų, 
rajonų  arba atskirų sporto šakų varžybos; zoninės varžybos; tarpzoninės varžybos ir finalinės varžybos).

Festivalyje dalyvauja  Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 1–12 klasių mokiniai.

TRADICINIAI LTOK KURSAI DRUSKININKUOSE

Lapkričio 27–29 dienomis Druskininkuose, „SPA Vilnius“ konferencijų salėje, vyko tradiciniai Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto kursai, skirti Lietuvos olimpinės rinktinės sportininkams, treneriams, sporto mokslininkams, 
gydytojams, masažuotojams, vadybininkams. 

Lapkričio 27-ąją, kai iki Pekino olimpinių žaidynių pradžios buvo likusios 255 dienos, į praktinius ir teorinius 
seminarus rinkosi tik medikai, kurie dar surengė ir aštrią diskusiją sportininkų sveikatos ir jų aptarnavimo bei priežiūros 
klausimais. Na, o kitas dvi dienas pranešimų klausėsi ir diskusijose dalyvavo jau visa misija, šalies sporto vadovai. 
Visi kalbėjusieji linkėjo sportininkams dar šiemet išsigydyti traumas, atsikratyti negalavimų, o kitais – olimpiniais 
metais – būti sveikiems ir stipriems. Kad visi tie linkėjimai į sveikatą išeitų...

LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas pasidžiaugė šių metų pergalėmis, pasaulio ir Europos čempionatuose iškovotais 
medaliais. „Dabar turime žinoti kiekvieną olimpiečių žingsnį, – sakė prezidentas. – Mums ypač svarbu, kur prieš pat 
žaidynes atskirų sporto šakų rinktinės ir pavieniai sportininkai rengs paskutines treniruočių stovyklas, iš kur ir kada 
jie planuoja vykti į Pekiną.“

Kol kas žinomi tik krepšininkų keliai. „Prieš žaidynes Lietuvos krepšinio rinktinė JAV krepšinio federacijos kvietimu 
skris į Kinijai priklausančią Makao salą ir ten treniruosis bei žais draugiškas rungtynes su amerikiečiais, – sakė LTOK 
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prezidentas ir pridūrė, kad Pekine gali būti gausiausia Lietuvos sportininkų delegacija. – Optimistiniais skaičiavimais 
– net 68 sportininkai...“ Dauguma mūsų šalies atletų, sporto specialistų į Pekiną skris iš Varšuvos. Baigdamas savo 
pranešimą A. Poviliūnas padėkojo visiems už nuoširdų darbą. Tą pačią dieną A. Poviliūnas ir LTOK generalinis sekre-
torius Vytautas Zubernis išskrido į Ispaniją dalyvauti Europos olimpinių komitetų generalinėje asamblėjoje.

LTOK viceprezidentas, Lietuvos olimpinės rinktinės vadovas Vytas Nėnius pasidalijo savo įspūdžiais apie keliones 
į Pekiną ir bendravimą su oficialiais Žaidynių organizacinio komiteto atstovais. Jis taip pat papasakojo apie pasaulio 
bokso ir imtynių čempionatus, gyrė mūsiškių šių sporto šakų federacijų vadovų organizacinius gebėjimus. V. Nėnius 
atkreipė dėmesį ir į tai, kad ilgose kelionėse, tokiose kaip į Kiniją, galima susirgti net lėktuve: „Skrydžio pabaigoje 
lėktuve daug žmonių kosėjo, šnypštė nosis...“

Apie sportininkų organizmo adaptacijos prie laiko juostų, karščio, atmosferos užterštumo ypatybes pranešimus 
skaitė profesorius Jonas Poderys, lengvosios atletikos rinktinės vyr. treneris Aleksas Stanislovaitis, Lietuvos olimpinės 
rinktinės vyr. gydytojas Dalius Barkauskas, gydytojai Erneta Kacienė, Raimondas Greičius. 

Lietuvos olimpinio sporto centro direktorius Linas Tubelis atkreipė dėmesį į tai, kad būsimieji olimpiečiai neretai 
vengia medicininių tyrimų. „Būtina griežtinti sveikatos tikrinimo tvarką, greičiau kurti informacinę sistemą“, – sakė 
L. Tubelis. Nelinksma, bet dar trūksta sporto medikų.

LTOK medicinos tarnybos vadovas, Vilniaus sporto medicinos centro vyr. gydytojas Edmundas Švedas papasakojo, 
kaip buriama olimpinė medikų komanda. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad kas ketvirtas į olimpinius sąrašus įtrauktas 
sportininkas laiku nesitikrina sveikatos. Su olimpinėmis rinktinėmis (išskyrus žaidimų) šiemet dirbo aštuoni gydy-
tojai ir dešimt masažuotojų. Mažoka, todėl krūviai dideli. Štai, pavyzdžiui, R. Greičiui tenka dirbti su keturių sporto 
šakų atstovais, o masažuotojas Zigmas Živatkauskas, dirbantis su Virgilijumi Alekna, 2007-aisiais namie nebuvo 126 
dienas. Vadinasi, tiek pat dienų ne Lietuvoje praleido ir V. Alekna... 

Ne visada sutampa sportininkų ir gydytojų nuomonės. Atletai eina ieškoti kitų specialistų, bet tik sugaišę nemažai 
laiko ir iš anų išgirdę tą pačią nuomonę grįžta pas sporto mediką...

Apie psichofiziologinius pasirengimo varžyboms ypatumus kalbėjo masažuotojas  kineziterapeutas Egidijus Tutkus 
ir LOSC psichologė Lina Vaisetaitė. Štai pora jų pastebėjimų. Sportininkas sako: „Kaip gydėt, taip rungtyniavau“, 
„Gera fizinė forma  nėra gera organizmo būklė...“ 

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas aptarė šiųmečius sportininkų 
laimėjimus, apžvelgė sporto iki 2016 metų strategiją, supažindino su esamomis ir būsimomis sporto bazių statybomis 
ir, svarbiausia,  pristatė kitų metų biudžetą. Vien olimpinės rinktinės reikmėms bus skirta per 12 milijonų litų. „Viskas 
keičiasi į gerąją pusę“, – sakė A. Raslanas. Po jo pranešimo kilo vos pora klausimų. Tai akivaizdžiausias liudijimas, 
kad olimpinės rinktinės gyvenimas tikrai gerėja.

Kursuose dalyvavo olimpinės rinktinės nariai Austra Skujytė, Edvinas Krungolcas, Mindaugas Ežerskis, Valde-
maras Venckaitis. 

Jubiliejinių sukakčių proga Druskininkuose LTOK olimpinėmis žvaigždėmis A. Poviliūnas apdovanojo Lietu-
vos sunkiosios atletikos federacijos viceprezidentą, rinktinės vyr. trenerį Bronislavą Vyšniauską, Bokso federacijos 
generalinį sekretorių Vytautą Sinkevičių, LTOK plaketes olimpinio komiteto vadovas įteikė profesoriui J. Poderiui ir 
masažuotojui Z. Živatkauskui.

LTOK taurėmis buvo apdovanoti šiuos kursus padėję surengti „SPA Vilnius“ vadovas Valdas Trinkūnas ir 
Druskininkų sporto centro direktorius Julius Matulevičius.

VALENSIJOJE – APIE PASAULIO JAUNIMO OLIMPINES ŽAIDYNES

Lapkričio 30–gruodžio 1 dienomis Valensijoje vyko Europos olimpinių komitetų generalinė asamblėja, kurioje 
dalyvavo ir LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas bei generalinis sekretorius Vytautas Zubernis. Į Valensiją buvo 
atvykę visų 49 senojo žemyno šalių olimpinių komitetų vadovai. 

Juos pasveikino Ispanijos karalius Juanas Carlosas II. Pranešimus skaitė TOK prezidentas Jacques‘as Rogge‘as, 
EOK prezidentas Patrickas Hickey, kiti TOK, EOK ir Pekino olimpinių žaidynių organizacinio komiteto vadovai.

Generalinės asamblėjos sesijoje buvo aptarti šių metų sporto renginiai ir jų org. komitetų darbas. Teigiamai buvo 
įvertinti Europos jaunimo žiemos ir vasaros olimpinių festivalių rengėjai – šeimininkai ispanai ir serbai. P. Hickey 
informavo apie būsimus EOK įstatų pakeitimus, pristatė naują EOK logotipą. 

Pekino atstovai daugiausia priekaištų vėl išgirdo dėl bilietų paskirstymo. Anglai informavo, kad jiems olimpinis 
stadionas kainuos apie 920 milijonų JAV dolerių...     

Buvo pranešta, kad pirmųjų 2010 m. pasaulio jaunimo (14–18 metų) vasaros olimpinių žaidynių sostinė bus 
paskelbta 2008-ųjų pradžioje. Vasaros žaidynės vyks 12 dienų, jose dalyvaus 3500 sportininkų, žiemos – 10 dienų 
– 1000 sportininkų. Žaidynių programose bus tos pačios sporto šakos kaip ir Londono vasaros bei Vankuverio žiemos 
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žaidynėse. Atskirų sporto šakų programos paaiškės po Pekino olimpinių žaidynių, kokios bus rungtys ir kiek jose 
dalyvaus sportininkų, nuspręs fedaracijų vadovai. Realiausi pretendentai surengti vasaros jaunimo olimpines žaidynes 
– Maskva ir Singapūras. 

SUSUMUOTI REZULTATAI IR  APDOVANOTI PRIZININKAI

Gruodžio 3 d. Vilniaus viešbutyje „Karolina“ įvyko iškilmingas 2007 m. Lietuvos jaunučių ir jaunimo sporto 
žaidynių uždarymas. Pagerbti ir apdovanoti geriausiųjų – nugalėtojų ir prizininkų kompleksinėje miestų ir rajonų, 
savivaldybių, apskričių, sporto mokymo įstaigų ir klubų įskaitose – atvyko ne tik Lietuvos sporto vadovai, bet ir Lie-
tuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai ir atstovai. 

Lietuvos Respublikos Seimo vardu sporto visuomenę pasveikino Seimo vicepirmininkas Vydas Gedvilas. Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto prezidentas Artūras Poviliūnas pažymėjo, kad šios žaidynės – išskirtinis renginys visame 
Baltijos regione, nes nieko panašaus nebeturi nei latviai, nei estai.  „Šios žaidynės atskleidžia naujus talentus, išryškina 
geriausius iš geriausių“, – sakė Lietuvos olimpinio sąjūdžio vadovas. 

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Raslanas pabrėžė, kad Lietuvos jaunučių, 
jaunių ir jaunimo žaidynės pirmiausia svarbios dėl to, jog iš čia dalyvaujančių sportininkų vėliau formuojamos įvairaus 
amžiaus rinktinės: „Pirmas žingsnis – Europos jaunimo olimpinio festivalio rinktinė, o netolimoje ateityje tai bus 
pagrindas ir formuojant rinktinę 2010 m. pasaulio jaunimo žaidynėms“. Sporto vadovas taip pat pastebėjo, kad nors 
Lietuvos jaunųjų sportininkų rezultatai kasmet kyla, jie nuo savo bendraamžių latvių vis dar atsilieka. Viena to priežasčių 
– kur kas didesnis Latvijos švietimo ministerijos skiriamas finansavimas sporto reikmėms. Tačiau A. Raslanas pasidžiaugė, 
jog Lietuva moka sutelkti jėgas ir bendrai siekti tikslų. Gražus to pavyzdys – Lietuvos mokinių olimpinis festivalis. 
Kalbėdamas apie Lietuvos jaunučių, jaunių ir jaunimo sporto žaidynių perspektyvas, šalies sporto vadovas taip pat 
pažymėjo, jog ateityje vargu ar pavyks išlaikyti tokią plačią žaidynių programą, kurioje šiemet buvo 20 sporto šakų 
varžybos, net ir didinant žaidynių finansavimą. „Juolab, kad visų sporto šakų varžybose dalyvavo tik Vilnius. Matyt, 
reikės žaidynėse įvesti sporto šakų reitingavimą ir konkurenciją“, – sakė jis.  

2007 m. Lietuvos jaunučių ir jaunimo sporto žaidynėse iš viso dalyvavo 35 tūkst. sportininkų, finaliniame jų etape 
– per 12 tūkst. sportininkų (jaunučių – 6747, jaunimo – 5272). Jie išbandė jėgas 20 sporto šakų varžybose. Žaidynėse 
dalyvavo visų Lietuvos miestų ir rajonų, tik jau tradiciškai išskyrus Rietavą, atstovai. 

Gausiausios, be abejo, dalyvių skaičiumi buvo didžiųjų miestų – Vilniaus ir Kauno sportininkų delegacijos. 
Vilniečiai dalyvavo abiejų amžiaus grupių visų 20 sporto šakų varžybose, o kauniečiai 19-os. Klaipėdiečiai dalyvavo 
17 sporto šakų varžybose, šiauliečiai – 19, panevėžiečiai – 15, alytiškiai – 14 ir t. t. Populiariausios sporto šakos ir 
tarp jaunučių, ir tarp jaunimo, be abejo, buvo krepšinis, futbolas, taip pat dziudo, lengvoji atletika, graikų-romėnų 
imtynės, boksas.

Jaunučių žaidynėse pirmoje miestų grupėje laimėjo Kauno sportininkai, antroje miestų grupėje nugalėtojais tapo 
Klaipėdos sportininkai, trečioje – Marijampolės sav., ketvirtoje – Biržų, penktoje – Anykščių r., šeštoje – Kalvarijos 
sav. Jaunimo žaidynių pirmoje grupėje laimėjo Vilniaus sportininkai, antroje – Panevėžio, trečioje – Marijampolės sav., 
ketvirtoje – Biržų r., penktoje – Anykščių r., šeštoje – Palangos.  

Rezultatyvių sporto šakų varžybose pasiekta 74 žaidynių ir 10 šalies rekordų. Jaunučiai pasiekė 36 žaidynių ir 
7 Lietuvos, jaunimas – 28 žaidynių ir 3 Lietuvos rekordus. 

Žaidynių dalyvius rengė 906 jaunučių ir 883 jaunimo amžiaus grupių treneriai. Varžyboms teisėjavo apie 2000 
sporto teisėjų.

KĘSTUČIUI MIŠKINIUI – 75-ERI

Gruodžio 3 dieną profesoriui, sporto mokslininkui, psichologui, Lietuvos kilnaus elgesio komiteto viceprezidentui, 
buvusiam LKKI rektoriui Kęstučiui Miškiniui sukako 75-eri. Ta proga LTOK salėje buvo susirinkę garbiojo sukak-
tuvininko bičiuliai, kolegos, artimieji. K. Miškinis išgirdo daug gražių sveikinimo žodžių, ir jis, ir jo žmona skendo 
gėlėse...

LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas profesorių Kęstutį Miškinį apdovanojo LTOK šventiniu raštu.
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KOVOJE SU DOPINGU – FINANSINĖS PRIEMONĖS

Gruodžio 5 d. Kūno kultūros ir sporto departamente KKSD gen. direktoriaus pavaduotojo Rito Vaigino pirmininkau-
jama Komisija nagrinėjo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Sportininkų komisijos kreipimąsi, raginantį imtis 
priemonių kovojant su dopingo vartojimu ir užtikrinti visiems sportininkams sveikas sportavimo sąlygas bei sąžiningą 
konkurenciją.   

Kaip žinoma, 2006 m. Lietuva ratifikavo Tarptautinę konvenciją prieš dopingo vartojimą sporte, kurioje pripažintas 
Pasaulinis antidopingo kodeksas, ir  kartu įsipareigojo imtis atitinkamų priemonių – visiškai ar iš dalies sustabdyti sporto 
organizacijų, kurios nesilaiko Pasaulinio antidopingo kodekso ar antidopingo taisyklių, finansavimą. Atsižvelgdama į 
tai, KKSD posėdžiavusi Komisija priėmė išvadas, kuriose pirmiausia siūloma apskaičiuojant 2008 m. biudžeto lėšas 
pagal sportinio meistriškumo rodiklį jų neskirti toms sporto organizacijoms, kurių tarptautinės organizacijos nėra 
pripažinusios Pasaulinio antidopingo kodekso. Tokių sporto šakų federacijų Lietuvoje šiuo metu yra 36 – Lietuvos 
automobilių sporto federacija,  Lietuvos bušido federacija, Lietuvos fitneso federacija, Lietuvos galiūnų federacija, 
Lietuvos JKA karatė asociacija, Lietuvos kyokušin karatė federacija, Lietuvos rankų lenkimo federacija ir kt.  Tuo 
atveju, jeigu sporto šakų federacijos pateiktų KKSD raštišką garantiją, kad kitais metais jų sportininkai galės būti 
tikrinami nacionalinių ar tarptautinių antidopingo institucijų pareigūnų ir tarp patikrintų sportininkų nebus teigiamų 
dopingo mėginių, siūloma joms skirti 50 proc. lėšų už sporto meistriškumo rodiklius. 

Komisija taip pat siūlo keisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl sportininkų ir jų trenerių, gydytojų, 
masažuotojų ir mokslininkų skatinimo“ ir neskirti premijų atstovams tų sporto šakų, kurių tarptautinės organizacijos 
nepasirašė ir nesilaiko Pasaulinio antidopingo kodekso. Be to, tų sporto šakų atstovams taip pat siūloma neskirti 
stipendijų, o sporto šakų federacijoms – netarpininkauti teikiant paraiškas dėl tarptautinių sporto renginių organiza-
vimo Lietuvoje bei neskirti biudžeto lėšų šiems renginiams organizuoti. KKSD siūloma kreiptis į visas savivaldos ir 
kitas valstybės institucijas rekomenduojant joms vadovautis Komisijos išvadomis ir neskirti valstybės ar savivaldybių 
biudžetų lėšų sporto organizacijoms, kurios nepasirašė ir nesilaiko Pasaulinio antidopingo kodekso taisyklių.

Komisija ragina visas Lietuvos sporto šakų federacijas, kurių tarptautinės federacijos nėra pripažinusios  Pasaulinio 
antidopingo kodekso,  kreiptis į jas, kad Kodeksas būtų  pripažintas.  

Į Komisiją, kuri sudaryta KKSD gen. direktoriaus įsakymu, buvo įtraukti Kūno kultūros ir sporto departamento, 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos sporto federacijų sąjungos, Lietuvos savivaldybių sporto padalinių aso-
ciacijos, LTOK Sportininkų komisijos, Lietuvos mokinių ir studentų sporto centro, Lietuvos antidopingo agentūros, Vil-
niaus sporto medicinos centro, Lietuvos neolimpinio komiteto vadovai ir atstovai. Beje, Lietuvos neolimpinio komiteto 
atstovas, nors šios išvados aktualiausios būtent neolimpinėms sporto šakoms,  į Komisijos posėdį neatvyko.

KRONIKA


