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LIEtUVoS RESPUBLIKoS VYRIaUSYBĖS
NUtaRIMaS

dėL spoRto, kuLtūRos iR pRamogų pasLaugų teikimo 
iR vaRtotojų infoRmavimo, teikiant šias pasLaugas, 

taisykLių patviRtinimo

2008 m. birželio 25 d. Nr. 623
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488) 
10 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2007–2010 metų strategijos 
įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. 
372 (Žin., 2007, Nr. 46-1742), 1.2.6 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

1. Patvirtinti Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, tai-
sykles (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2008 m. lapkričio 1 dienos.

Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas

teisingumo ministras Petras Baguška

spoRto, kuLtūRos iR pRamogų pasLaugų teikimo iR 
vaRtotojų infoRmavimo, teikiant šias pasLaugas, 

taisykLės

i. bendRosios nuostatos

1. Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklės (to-
liau vadinama − šios taisyklės) nustato sporto, kultūros ir pramogų paslaugų (toliau vadinama − paslaugos) teikimo, 
bendruosius vartotojo informavimo ir bilietuose bei abonementuose teikiamos informacijos reikalavimus, įtvirtina 
paslaugų teikėjo pareigas.

2. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
Abonementas − dokumentas, įskaitant elektroninį, patvirtinantis vartotojo ir paslaugų teikėjo ar jo įgalioto asmens 

sutarties sudarymą ir apmokėjimą už naudojimąsi paslaugomis nustatytu laikotarpiu ir sąlygomis.
Bilietas − dokumentas, įskaitant elektroninį, patvirtinantis vartotojo ir paslaugų teikėjo ar jo įgalioto asmens su-

tarties sudarymą ir apmokėjimą už naudojimąsi paslaugomis.
paslaugų teikėjas − asmuo, kuris vykdydamas savo verslą siūlo ir atlygintinai suteikia sporto, kultūros ir pramogų 

paslaugas vartotojams, ar jo įgaliotas asmuo, rezervuojantis ir (ar) parduodantis bilietus arba abonementus į sporto, 
kultūros ir pramogų renginius ar suteikiantis teisę pasinaudoti paslaugomis. 

Rezervavimas − išankstinis paslaugų užsakymas, patvirtinantis vartotojo teisę įsigyti paslaugas ir nustatantis 
atsiskaitymo sąlygas.

Sporto paslaugos – juridinių ar fizinių asmenų atlygintinai teikiamos paslaugos, susijusios su sporto veikla (pvz., 
sporto varžybos, sporto klubų, baseinų, sporto salių, sporto trenerių, sporto instruktorių veikla ir panašiai).

kultūros ir pramogų paslaugos – juridinių ar fizinių asmenų atlygintinai teikiamos paslaugos, vykdant teatrų 
ir koncertinių įstaigų profesionalaus scenos meno veiklą, kitą kultūros renginių organizavimo ir pramogų paslaugų 
teikimo veiklą (pvz., koncertas, šventė, vakaronė, pasilinksminimas, festivalis, paroda, spektaklis, kinas, vandens 
pramogų veikla ir panašiai).
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Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme (Žin., 
1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme (Žin., 1996, Nr. 9-215; 
2008, Nr. 47-1752), Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatyme (Žin., 2004, Nr. 96-3523), Lietuvos 
Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme (Žin., 1999, Nr. 50-1598; 2003, Nr. 28-1125) ir kituose teisės 
aktuose vartojamas sąvokas.

3. Paslaugų teikėjas patvirtina paslaugų teikimo taisykles, kuriose turi būti nustatytos paslaugų teikimo sąlygos, 
įskaitant paslaugų teikėjo ir vartotojo teises ir pareigas, taikytiną atsakomybę, bilietų, abonementų įsigijimo, keitimo 
ir grąžinimo sąlygas ir tvarką, abonementų galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygas ir tvarką, taikomus 
apribojimus ir draudimus, saugaus vartotojo elgesio reikalavimus, skirtingas paslaugos teikimo sąlygas, kai tuos skir-
tumus tiesiogiai pateisina objektyvūs kriterijai, papildomai mokamas paslaugas, nemokamai ar su nuolaida teikiamas 
paslaugas ir kitas vartotojo apsisprendimui pasinaudoti paslaugomis svarbias sąlygas.

4. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad vartotojas, prieš įsigydamas bilietą ar abonementą, turėtų galimybę 
susipažinti su paslaugų teikimo taisyklėmis. Šis reikalavimas taikomas ir bilieto ar abonemento rezervavimo metu.

ii. vaRtotojams teikiamos infoRmacijos ReikaLavimai

5. teikiant informaciją ir reklamuojant paslaugas, laikomasi šio reikalavimo: turi būti suteikta teisinga, išsami, aiški, 
nedviprasmiška, vartotojui lengvai prieinama informacija apie paslaugas, skiriant pakankamai laiko prieš sutarties 
sudarymą (arba, jeigu sutartis raštu nesudaroma, prieš paslaugos teikimą) su ja susipažinti.

6. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad vartotojui būtų suteikta ši informacija:
6.1. paslaugų teikėjo pavadinimas, buveinė (adresas), telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto, interneto tin-

klalapio adresai (jeigu paslaugų teikėjas juos turi), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį juridinį 
asmenį, juridinio asmens kodas, duomenys apie juridinio asmens teisinę formą ir teisinį statusą, taip pat duomenys 
apie paslaugų teikėjo pagrindinę komercinę veiklą;

6.2. leidimus išduodančios institucijos pavadinimas ir adresas, jeigu veiklai taikoma leidimų išdavimo tvarka;
6.3. PVM mokėtojo kodas, jeigu paslaugų teikėjas yra PVM mokėtojas;
6.4. bendroji informacija apie paslaugą: paslaugos pavadinimas; aprašomojo pobūdžio informacija apie paslaugą, 

jeigu iš paslaugos pavadinimo neaišku, kokia tai paslauga; paslaugos teikimo data, laikas, vieta, trukmė (jeigu yra); 
paslaugą teikiantis asmuo (atlikėjas, grupė, treneris, instruktorius ir panašiai), jeigu paslaugą teikia ne vienas asmuo, 
nurodomi visi tuo metu konkrečią paslaugą teikiantys asmenys (visi atlikėjai, grupės, treneriai, instruktoriai ir pa-
našiai); su konkrečiomis paslaugomis susijusi galima rizika vartotojo sveikatai, galimos pasekmės (jeigu tokių yra); 
pagrindinės paslaugos savybės, jeigu jos nėra akivaizdžios; asmenys, kuriems nebus suteiktos paslaugos; draudžiami 
įsinešti daiktai; papildomai mokamos paslaugos; nemokamai ar su nuolaida teikiamos paslaugos; kita vartotojo ap-
sisprendimui pasinaudoti paslaugomis svarbi informacija; 

6.5. paslaugos kaina (įskaitant visus mokesčius);
6.6. paslaugos teikėjo taikomos sutarties sąlygos (jeigu tokių yra), susijusios su sutarčiai taikoma teise ir kompe-

tentingais teismais.
7. Šių taisyklių 6 punkte nurodyta informacija turi būti teikiama paties paslaugos teikėjo iniciatyva, turi būti lengvai 

prieinama vartotojui vietoje, kur teikiama paslauga arba sudaroma sutartis, ir elektroninėmis priemonėmis paslaugos 
teikėjo nurodytu adresu. Ši informacija turi būti įtraukta į informacinius dokumentus, kuriuos paslaugos teikėjas pa-
teikia vartotojui ir kuriuose išsamiai aprašoma jo teikiama paslauga.

8. Vartotojo prašymu paslaugos teikėjas turi pateikti: 
8.1. informaciją apie paslaugos teikėjo veiklos sritis ir partnerystės ryšius, tiesiogiai susijusius su atitinkama pa-

slauga, taip pat apie priemones, kurių buvo imtasi siekiant išvengti interesų konfliktų;
8.2. informaciją apie paslaugos teikėjui taikomus elgesio kodeksus (jeigu tokių yra) ir nuorodas, pagal kurias šiuos 

kodeksus galima būtų rasti elektroninėmis priemonėmis, nurodant turimas kalbų versijas;
8.3. nuorodas, kur galima gauti išsamią informaciją apie vartotojų teisių gynimo būdus, ginčų sprendimo ypatumus 

ir sąlygas.
9. jeigu iki paslaugų suteikimo pasikeičia šių taisyklių 3, 6, 11 ir 12 punktuose nurodyta informacija apie paslaugas, 

paslaugų teikėjas privalo sudaryti sąlygas vartotojui viešai susipažinti su pasikeitusia informacija.

iii. biLietuose iR abonementuose teikiamos infoRmacijos 
ReikaLavimai

10. Bilietuose ir abonementuose informacija pateikiama lietuvių kalba. Papildomai informacija gali būti pateikta 
ir kitomis kalbomis.
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11. Biliete turi būti nurodyta:
11.1. paslaugų teikėjo pavadinimas, adresas ir telefonas;
11.2. paslaugų pavadinimas; 
11.3. paslaugų teikimo vieta;
11.4. paslaugų teikimo data, pradžios laikas, trukmė (jeigu yra);
11.5. šių taisyklių 6.5 punkte nurodyta informacija;
11.6. paslaugų teikimo metu asmeniui skirta vieta (jeigu yra);
11.7. bilieto grąžinimo ir keitimo sąlygos, nuoroda į paslaugų teikimo taisykles.
12. abonemente turi būti nurodyta:
12.1. paslaugų teikėjo pavadinimas, adresas ir telefonas;
12.2. paslaugų teikimo vieta, jeigu nustatyta – laikas;
12.3. naudojimosi paslaugomis laikotarpis ir (ar) suteikiamų paslaugų skaičius;
12.4. šių taisyklių 6.5 punkte nurodyta informacija; 
12.5. abonemento galiojimo sustabdymo ir galiojimo atnaujinimo sąlygos ir tvarka;
12.6. abonemento grąžinimo ir keitimo sąlygos, nuoroda į paslaugų teikimo taisykles.

iv. pasLaugų teikėjo paReigos

13. Paslaugų teikėjas privalo:
13.1. teikti informaciją apie paslaugas, vadovaudamasis šiose taisyklėse nurodytais reikalavimais;
13.2. patvirtinti paslaugų teikimo taisykles;
13.3. nesuteikęs paslaugų ne dėl vartotojo kaltės, grąžinti už paslaugas sumokėtą bilieto, abonemento kainą (įskaitant 

visus mokesčius). jeigu paslaugos suteiktos iš dalies, grąžinti proporcingą už paslaugas sumokėtą pinigų dalį; 
13.4. platinti bilietus ir abonementus su šių taisyklių 11 ir 12 punktuose nustatyta privaloma informacija.

v. ginČų spRendimas

14. Vartotojas, manydamas, kad paslaugų teikėjas nesuteikė jam informacijos, nurodytos šiose taisyklėse, ar suteikė 
neteisingą, neišsamią, neaiškią, dviprasmišką informaciją, pirmiausia turi kreiptis į paslaugų teikėją ir pareikšti savo 
reikalavimus. jeigu paslaugų teikėjas netenkina vartotojo reikalavimų, o vartotojas mano, kad jo teisės pažeistos, 
vartotojas savo reikalavimus paslaugos teikėjui pateikia raštu.

15. Paslaugų teikėjas privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo rašytinių reikalavimų gavimo dienos pa-
teikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais (šių dokumentų kopijas privalu pridėti 
prie paslaugų teikėjo atsakymo vartotojui). Vartotojų prašymus paslaugų teikėjas nagrinėja nemokamai. 

16. jeigu paslaugų teikėjas nevykdo vartotojo reikalavimo, vartotojas turi teisę kreiptis pagal kompetenciją į Vals-
tybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinę ne maisto produktų 
inspekciją prie Ūkio ministerijos ar Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.
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LIEtUVoS RESPUBLIKoS VYRIaUSYBĖS
NUtaRIMaS

dėL Lietuvos antidopingo komisijos sudaRymo

2008 m. liepos 23 d. Nr. 747
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 
92-2843; 2007, Nr. 72-2831) 22 straipsnio 15 punktu, 27 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos kūno kultūros 
ir sporto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752) 46 straipsnio 7 dalimi ir tarptautinės konvencijos prieš 
dopingo vartojimą sporte (Žin., 2006, Nr. 65-2390) 5 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

1. Sudaryti šią Lietuvos antidopingo komisiją (toliau vadinama – komisija) dopingo vartojimo sporte prevencijai 
šalyje įgyvendinti: 

Sveikatos apsaugos ministerijos sekretorius, administruojantis visuomenės sveikatos priežiūros sritį (komisijos 
pirmininkas);

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius (komisijos 
pirmininko pavaduotojas);

viešosios įstaigos antidopingo agentūros direktorius (komisijos sekretorius);
Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas;
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Sporto strategijos skyriaus vedėjas;
Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas;
Muitinės departamento prie Finansų ministerijos atstovas;
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovas; 
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas; 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto generalinis sekretorius;
Lietuvos sporto federacijų sąjungos generalinis sekretorius;
Lietuvos parolimpinio komiteto generalinis sekretorius;
Lietuvos sporto medicinos federacijos prezidentas.
2. Nustatyti, kad komisijos narių kadencijos trukmė – 4 metai.
3. Pavesti sveikatos apsaugos ministrui patvirtinti personalinę Lietuvos antidopingo komisijos sudėtį.
4. Pripažinti netekusiais galios:
4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. birželio 10 d. potvarkį Nr. 588p;
4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. lapkričio 17 d. potvarkį Nr. 783p „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1992 m. birželio 10 d. potvarkio Nr. 588p dalinio pakeitimo“;
4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gegužės 2 d. potvarkį Nr. 255p „Dėl Lietuvos Respublikos Vy-

riausybės 1992 m. birželio 10 d. potvarkio Nr. 588p dalinio pakeitimo“. 

Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas

Sveikatos apsaugos ministras Gediminas černiauskas
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LIEtUVoS RESPUBLIKoS VYRIaUSYBĖS
NUtaRIMaS

dėL vaikų mokymo pLaukti bendRojo Lavinimo mokykLose 
pRogRamos patviRtinimo

2008 m. spalio 22 d. Nr. 1094
Vilnius

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvir-
tintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020 (Žin., 2006, Nr. 112-4273), 2 lentelės 
„Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 metų programos įsipareigojimų įgyvendinimo priemonės“ 315 punktą, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

1. Patvirtinti Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programą (pridedama).
2. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mo-

kyklose programos priede nurodytoms priemonėms įgyvendinti nustatytąja tvarka numatomos atsižvelgiant į šalies 
finansines galimybes, rengiant atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą.

3. Rekomenduoti:
3.1. savivaldybėms ir aukštosioms mokykloms dalyvauti įgyvendinant šiuo nutarimu patvirtintą programą;
3.2. savivaldybėms, dalyvaujančioms įgyvendinant šiuo nutarimu patvirtintą programą, skirti iš savivaldybių 

biudžeto lėšų jai įgyvendinti.

Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas

Vidaus reikalų ministras Regimantas čiupaila

vaikų mokymo pLaukti bendRojo Lavinimo mokykLose 
pRogRama

i. bendRosios nuostatos

1. Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programos (toliau vadinama – ši programa) paskirtis – 
suvienyti įvairių institucijų potencialą, kuo veiksmingiau naudoti turimą mokymui plaukti reikalingą infrastruktūrą 
ir žmogiškuosius išteklius, kad būtų įgyvendintas pagrindinis šios programos tikslas – išmokyti kuo daugiau šalies 
mokinių plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens. Ši programa vykdoma 2008–2015 metais.

ii. apLinkos anaLizė

2. Lietuvos bendrojo lavinimo bendrosiose programose pabrėžiama, kad mokiniai ne tik ugdytųsi judėjimo įgūdžius, 
bet ir patirtų judesių įvairovę, judėjimo džiaugsmą, ugdytųsi fizinę ir dvasinę ištvermę, stiprintų valią, ryžtą, savisaugą 
ir savikontrolę. Kiekviena judėjimo forma optimizuoja ne tik žmogaus motorikos, bet ir psichinės bei socialinės brandos 
vyksmą. Plaukimas – svarbi šių įgūdžių lavinimo priemonė, įtraukta į bendrojo lavinimo bendrąsias programas.

3. Pagal Europos Komisijos užsakymą 2003 metais 15 Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) valstybių atlikta 
apklausa „Europos gyventojai ir sportas“. apklausta 16 tūkst. 15 metų ir vyresnių gyventojų. 76 procentai apklaustųjų 
mano, kad mokyklose sportui turi būti skiriama daugiau laiko, beveik 80 procentų norėtų, kad jų valstybių švietimo ir 
sporto organizacijos bendradarbiautų glaudžiau, 68 procentai mano, kad ES turi aktyviau skatinti švietimą per sportą.

4. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės užsakymu 2007 metų balandžio–
birželio mėnesiais uždarosios akcinės bendrovės Rinkos analizės ir tyrimų grupės atlikti tyrimai parodė – pusė (51,9 
procento) apklaustųjų pritaria, kad mokyklų programose sportui būtų skiriama daugiau laiko.

lIeTUvoS ReSpUblIkoS vYRIaUSYbėje
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5. Plaukimas – puiki fizinio aktyvumo forma, viena iš populiariausių ir masiškiausių sporto šakų pasaulyje. Medi-
kai, kūno kultūros ir sporto specialistai, visuomenės atstovai pripažįsta teigiamą plaukimo poveikį: plaukimas stiprina 
sveikatą, grūdina organizmą, skatina augimą ir vystymąsi, ugdo taisyklingą laikyseną, stiprina raumenis, gerina širdies, 
kraujagyslių, kvėpavimo, kitų organizmo sistemų funkcinę veiklą, pratina laikytis asmeninės higienos reikalavimų. 

6. Plaukimas svarbus vaikų ir jaunimo socializacijai. Socializacija per plaukimą apima svarbiausių motorinių įgū-
džių, būtinų judėti vandenyje, įgijimą: plaukimo, nardymo, nėrimo į vandenį, įvairių žaidimų vandenyje ir kitų. tokia 
socializacijos samprata skatina neapsiriboti vien pagrindinių įgūdžių formavimu, bet ir kurti šių įgūdžių nuoseklaus 
tobulinimo sistemą, apimančią saugaus maudymosi, gelbėjimo(-si), varžymosi gebėjimus ir įgūdžius. Socializacija per 
plaukimą leidžia įgytus socialinės elgsenos modelius naudoti kaip priemonę kitiems tikslams siekti (pvz., sportinė ar 
profesinė karjera, laisvalaikio užimtumas). Plaukimas kaip socialinė veikla tampa ypač svarbus plečiantis įvairioms 
su vandeniu susijusioms pramogoms (pramoginis ir sportinis nardymas, vandens atrakcionai, vandens turizmas, 
buriavimas ir kita). Pramogos vandenyje ir šalia vandens skatina ugdytis atsakomybę už save ir aplinkinius, laikytis 
saugaus elgesio taisyklių, puoselėti olimpines sporto vertybes, kilnų elgesį, formuoja bendravimo ir bendradarbiavimo 
įgūdžius. 

7. Plaukimo įgūdžių mokymas glaudžiai siejamas su asmens higienos ugdymu. asmens higienos žinios mažina 
riziką susirgti kai kuriomis ligomis (pvz., peršalimo, odos), išvengti traumų. Vandens telkinių ir baseino aplinka 
skatina naudotis individualiais higienos reikmenimis (rankšluosčiais, šlepetėmis, kepurėmis, plaukų džiovintuvais ir 
panašiai), todėl asmeninės higienos ugdymas tampa sudėtine mokymo(-si) plaukti dalimi.

8. Plaukimas – gyvybiškai svarbus įgūdis. Vaikai priskiriami didesnei rizikos grupei (jie smalsūs, linkę rizikuoti, 
dažnai nesugeba įvertinti situacijos), todėl jie turi būti mokomi saugiai elgtis prie vandens ir vandenyje.

9. Nelaimingų atsitikimų vandenyje statistika Lietuvoje skaudi ir pamokoma. XX a. 7-ąjį dešimtmetį kasmet 
vidutiniškai nuskęsdavo 475 asmenys (tarp jų 93 vaikai), 8-ąjį dešimtmetį – 385 asmenys (tarp jų 93 vaikai), XXI a. 
pradžioje kasmet vidutiniškai nuskęsdavo 372 asmenys. Retrospektyvinė 1970–2000 metų analizė rodo, kad per šį 
laikotarpį iš viso mirė apie 13 tūkst. vaikų ir paauglių (iki 19 metų): iš jų nuskendo – 2270 vaikų (30,78 procento) 
iki 14 metų ir 872 paaugliai (16,37 procento) nuo 15–19 metų. jeigu nebus skiriama reikiamų lėšų vaikams mokyti 
plaukti, skęstančių vaikų gali daugėti.

10. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, skendimas – viena dažniausių mirties ar neįgalumo priežasčių 
pasaulyje (World Health Organization, The Injury Chartbook: A graphical overview of the global burden of injuries. 
Geneva, 2002). Maždaug pusė iš 116 tūkst. per 2000 metus pasaulyje nuskendusiųjų – vaikai iki 15 metų (F P Rivara 
and C Mock The 1,000,000 lives campaign Inj. Prev. 2005;11;321–323).

11. atlikta skendimo priežasčių analizė atskleidė pagrindines nelaimingų atsitikimų vandenyje priežastis: nemokė-
jimas plaukti (apie 40 procentų žuvusiųjų); maudymosi taisyklių nepaisymas, savo galimybių pervertinimas, netvar-
kingas mažų vandens telkinių (tvenkinių, kūdrų) eksploatavimas, nepakankama vaikų priežiūra, svaigalų vartojimas, 
mažųjų laivų eksploatavimo taisyklių pažeidimas, saugaus elgesio žvejojant taisyklių pažeidimas, neatsargus elgesys 
ant užšalusių vandens telkinių.

12. Didžiausias pavojus nuskęsti nemokantiesiems plaukti, tačiau nuo to neapsaugoti ir mokantieji plaukti, tie, 
kurie tinkamai neįvertina savo jėgų, rizikuoja. Prasidėjus maudynių atviruose vandenyse sezonui, labai padaugėja 
sunkių traumų. Nelaimės įvyksta, kai asmuo tinkamai neįvertina aplinkos ir savo galimybių. traumas dažnai patiria 
nardantieji sekliose vietose, ypač žemyn galva. 

13. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad jaunesnysis mokyklinis amžius – geriausias laikas išmokti plaukimo technikos 
pagrindų, kadangi vaikystėje susiformavę įgūdžiai išlieka visą gyvenimą. 

14. tiek pradinių klasių, tiek vyresniems mokiniams svarbu suteikti saugaus elgesio prie vandens ir vandenyje 
žinių, todėl pradinių klasių ir kūno kultūros mokytojai turi gerai šiuos klausimus išmanyti. Pradinių klasių mokytojai 
gali mokyti vaikus saugaus elgesio prie vandens ir vandenyje, o mokyti plaukti turi plaukimo treneriai. taigi svarbu 
mokytojams ir treneriams rengti kvalifikacijos tobulinimo minėtais klausimais renginius.

15. Plaukimo mokymo programos vykdomos daugelyje pasaulio valstybių. jungtinėje Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės airijos Karalystėje, Nyderlandų Karalystėje, Norvegijos Karalystėje, Slovėnijos Respublikoje, jungtinėse 
amerikos Valstijose, Kanadoje, australijoje, Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Kazachstano Respubli-
koje ir kitose valstybėse plaukimo pamokos organizuojamos formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigose. Valstybės 
ir savivaldybių institucijos ir visuomeninės organizacijos skirtingai ugdo vaikams plaukimo įgūdžius, tačiau jų tikslai 
ir uždaviniai tie patys – išmokyti vaikus plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens.

16. Lietuvoje 33 savivaldybės neturi plaukimo baseinų. Pagal veikiančių baseinų skaičių Lietuva 20 kartų atsi-
lieka nuo ES valstybių vidurkio. Nėra baseinų, pritaikytų neįgaliesiems. Iš viso šalyje veikia 36 baseinai. Plėtojama 
vandens parkų, įvairaus tipo sveikatingumo ir sporto klubų baseinų infrastruktūra, rajoniniai sporto ir sveikatingumo 
kompleksai su uždarais plaukimo baseinais šiandien leidžia kurti vaikų mokymo plaukti sistemą. 

17. Įvairūs vaikų užimtumo, mokymo plaukti projektai remiami Kūno kultūros ir sporto departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo, sa-



kūNo kUlTūRoS IR SpoRTo akTUalIjoS, 2008-28

lIeTUvoS ReSpUblIkoS vYRIaUSYbėje

vivaldybių administracijų lėšomis, tačiau per mažai. Stokojama ir profesionalaus koordinavimo. Pagal užimtumo 
programas vaikai vasarą mokomi plaukti tik tose mokymo įstaigose, kurių vadovai aktyvūs, arba tada, kai šią veiklą 
inicijuoja baseinų administracija. Stinga mokslinės metodinės ir materialinės paramos. Per mažai dėmesio skiriama 
neįgaliems vaikams.

18. Plaukimas įtrauktas į Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų kūno kultūros programas, tačiau iš esmės plauki-
mo pamokos bendrojo lavinimo mokyklose nesistemingos arba jų visai nėra. Plaukimo pamokoms reikia papildomų 
lėšų, kurių šiuo metu nenumatyta moksleivio krepšelyje, apskaičiuojamame pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių 
moksleivių apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 
785 (Žin., 2001, Nr. 57-2040; 2002, Nr. 119-5339; 2007, Nr. 137-5608; 2008, Nr. 98-3783). Plaukimo sporto įstaigas 
ir klubus lanko apie 4200 mokinių. čia jie ne tik mokomi plaukti, bet ir treniruojasi. Lietuvoje dirba 138 plaukimo 
treneriai, turintys atitinkamą kvalifikaciją plaukimo įgūdžiams ugdyti (iš jų 85 procentai turi aukštąjį išsilavinimą), 
tačiau šalyje plėtojama baseinų infrastruktūra, taigi pedagogams reikia naujų žinių ir veiklos metodų.

19. Vadovaudamasi Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 148 (Žin., 2008, Nr. 25-912), Kūno kultūros ir sporto rėmimo taryba, priimdama 
sprendimus finansuoti kūno kultūros ir sporto programas, be kitų prioritetų, pirmenybę teikė vaikų mokymui plaukti, 
mokinių ir studentų sporto plėtrai, sporto aikštelių, baseinų rekonstravimui ir įrengimui. Vaikų ir jaunimo užimtumo 
vasarą ir jų mokymo plaukti projektams vykdyti iš Kultūros ir sporto rėmimo fondo 2004 metais skirta 105 tūkst. litų, 
2005 metais – 150 tūkst. litų, 2006 metais – 180 tūkst. litų, tačiau visiems vaikams mokyti plaukti šių lėšų nepakanka. 
Vidutiniškai per metus šalyje plaukti išmokomi 11382 mokiniai (2,2 procento visų Lietuvos mokinių, arba apie 12,3 
procento visų pradinių klasių mokinių). Kadangi plaukimas – gyvybiškai svarbus gyvenimo įgūdis, būtina siekti, kad 
visi Lietuvos vaikai išmoktų plaukti, saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens.

iii. pRogRamos tiksLas iR uždaviniai 

20. Šios programos tikslas – sukurti veiksmingą vaikų mokymo plaukti sistemą – sudaryti palankią edukacinę 
ir socialinę aplinką ugdyti jiems gyvybiškai svarbius plaukimo įgūdžius, mokyti juos saugiai elgtis prie vandens, 
vandenyje ir teikti pagalbą kitiems. 

21. Šiam tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:
21.1. bendromis valstybės, savivaldybių, mokyklų bendruomenių, asociacijų, kitų juridinių asmenų pastangomis 

sudaryti mokiniams galimybę mokytis plaukti;
21.2. tobulinti vykdant šią programą dalyvaujančių pedagogų ir kitų specialistų kvalifikaciją;
21.3. rengti saugaus elgesio vandenyje ir mokymo plaukti pamokas (pratybas) mokiniams, kad jie būtų saugesni 

ir sveikesni;
21.4. skatinti neįgalius mokinius per mokymąsi plaukti integruotis į visuomenę;
21.5. viešinti šią programą ir atlikti pasiektų rezultatų stebėseną.

iv. pRogRamos veRtinimo kRiteRijai (siekiami RezuLtatai) 

22. Ši programa vertinama periodiškai po kiekvienų jos vykdymo metų. Kokybiniai ir kiekybiniai jos vertinimo 
kriterijai:

22.1. dalyvaujančių programoje mokyklų skaičius (1000);
22.2. išmokusių plaukti mokinių skaičius (70000 per 7 metus);
22.3. išmokusių plaukti mokinių procentas (95 procentai visų dalyvaujančiųjų kasmet);
22.4. mokytojų ir trenerių, tobulinusių kvalifikaciją plaukimo mokymo organizavimo klausimais, skaičius (2000 

per 7 metus);
22.5. atnaujintų ir pritaikytų neįgaliųjų reikmėms plaukimo baseinų skaičius (5 per 7 metus);
22.6. atnaujintų ir pritaikytų mokymui plaukti baseinų ir atvirų vandens telkinių skaičius (5 kasmet); 
22.7. plaukimą populiarinančių renginių skaičius (60 per 7 metus).

v. pRogRamos Įgyvendinimas, stebėsena iR atskaitomybė

23. Už šios programos koordinavimą atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija. Šią programą įgyvendinančios ins-
titucijos kasmet iki sausio 15 d. atsiskaito Švietimo ir mokslo ministerijai už šios programos įgyvendinimo priemonių 
vykdymą praėjusiais ataskaitiniais metais.

24. Kiekvienais kalendoriniais metais Švietimo ir mokslo ministerija už šios programos vykdymą atsiskaito Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybei (kartu su metine veiklos ataskaita).
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Vaikų mokymo plaukti bendrojo 
lavinimo mokyklose programos

priedas

vaikų mokymo pLaukti bendRojo Lavinimo mokykLose 
pRogRamos pRiemonių pLanas

Uždaviniai Priemonės atsakingi
vykdytojai

Vyk-
dymo 

terminas

Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų Finansa-
vimo 

šaltinis
2008 
m.

2009 
m.

2010 
m.

2011 
m.

2012 
m.

2013 
m.

2014 
m.

2015 
m.

1. Bendromis 
valstybės, 
savivaldy-
bių, mokyklų 
bendruomenių, 
asociacijų, kitų 
juridinių asme-
nų pastangomis 
sudaryti moki-
niams galimybę 
mokytis plaukti

1.1. Plėtoti 
būtiną moky-
mui plaukti 
infrastruktūrą 
– sutvar kyti 
atvirų vandens 
telkinių paplūdi-
mius, baseinus 
– pritaikyti juos 
mokymui plaukti 
ir neįgaliesiems

Savivaldybės 2008–
2015 
metai

Lietuvos 
Respu-
blikos 
valstybės 
biudžeto 
asignavi-
mai

1.2. Finansuo-
ti plaukimą, 
saugų ir eko-
logišką elgesį 
prie vandens ir 
vandenyje po-
puliarinančius 
renginius, kon-
kursus, akcijas, 
visuomenės 
informavimo 
priemonių pro-
jektus, skleisti 
gerąją patirtį

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija, 
Kūno kultū-
ros ir sporto 
departamentas 
prie Lietuvos 
Respubli kos 
Vyriausybės 
(toliau vadi-
nama – Kūno 
kultūros ir 
sporto depar-
tamentas)

2009–
2015 
metai

Lietuvos 
Respu-
blikos 
valstybės 
biudžeto 
asignavi-
mai

2. tobulinti 
vykdant Vaikų 
mokymo plauk-
ti bendrojo 
lavinimo moky-
klose programą 
(toliau vadina-
ma – Programa) 
dalyvaujančių 
pedagogų ir 
kitų specialistų 
kvalifikaciją 

2.1. Parengti ir 
išleisti mokyto-
jams ir moki-
niams skirtas 
mokymo plaukti 
ir saugaus elge-
sio vandenyje 
ir prie vandens 
metodines reko-
mendacijas 

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija, 
Kūno kultū-
ros ir sporto 
departamentas, 
Lietuvos kūno 
kultūros akade-
mija

2012 
metai

Lietuvos 
Respu-
blikos 
valstybės 
biudžeto 
asignavi-
mai

2.2. Parengti 
tikslines kvalifi-
kacijos tobuli-
nimo programas 
ir mokyti vyk-
dant Programą 
dalyvaujančius 
pedagogus ir ki-
tus specialistus 

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija, 
Kūno kultū-
ros ir sporto 
departamen-
tas, Pedagogų 
profesinės 
raidos cen-
tras, Lietuvos 
kūno kultūros 
akademija

2009–
2015 
metai

Lietuvos 
Respu-
blikos 
valstybės 
biudžeto 
asignavi-
mai
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Uždaviniai Priemonės atsakingi
vykdytojai

Vyk-
dymo 

terminas

Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų Finansa-
vimo 

šaltinis
2008 
m.

2009 
m.

2010 
m.

2011 
m.

2012 
m.

2013 
m.

2014 
m.

2015 
m.

3. Rengti 
saugaus elgesio 
vandenyje ir 
mokymo plauk-
ti pamokas 
(pratybas) mo-
kiniams, kad jie 
būtų saugesni ir 
sveikesni

3.1. Parengti 
vaikų moky-
mo plaukti ir 
saugaus elgesio 
vandenyje ir 
prie vandens 
modulį, kuris 
būtų įtrauktas į 
kūno kultūros 
programą

Švietimo ir 
mokslo minis-
terija, Kūno 
kultūros ir 
sporto departa-
mentas

2009–
2015 
metai

Lietuvos 
Respu-
blikos 
valstybės 
biudžeto 
asignavi-
mai

3.2. organizuo-
ti 18 pamokų 
Vaikų mokymo 
plaukti progra-
mos įgyvendi-
nimą

500 1000 1500 2000 2500 3500 4000

3.3. organi-
zuoti mokinių 
per atostogas 
mokymo plaukti 
stovyklas

Kūno kultū-
ros ir sporto 
departamen-
tas, apskričių 
viršininkų 
administracijos 
ir savivaldybės 

2008–
2015 
metai

Lietuvos 
Respu-
blikos 
valstybės 
biudžeto 
asignavi-
mai

4. Skatinti neį-
galius mokinius 
per mokymąsi 
plaukti inte-
gruotis į visuo-
menę 

4.1. Parengti 
adaptuotas 
neįgalių mokinių 
mokymo plaukti 
metodines reko-
mendacijas

Lietuvos kūno 
kultūros akade-
mija

2009 
metai

Lietuvos 
Respu-
blikos 
valstybės 
biudžeto 
asignavi-
mai
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Uždaviniai Priemonės atsakingi
vykdytojai

Vyk-
dymo 

terminas

Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. litų Finansa-
vimo 

šaltinis
2008 
m.

2009 
m.

2010 
m.

2011 
m.

2012 
m.

2013 
m.

2014 
m.

2015 
m.

5. Viešinti Pro-
gramą ir atlikti 
pasiektų rezul-
tatų stebėseną 

5.1. Regulia-
riai informuoti 
visuomenę apie 
Programos 
rezultatus

Kūno kultūros 
ir sporto depar-
tamentas, Švie-
timo ir mokslo 
ministerija

2008–
2015 
metai

Lietuvos 
Respu-
blikos 
valstybės 
biudžeto 
asignavi-
mai

5.2. organizuoti 
mokinių plau-
kimo įgūdžių 
stebėseną ir 
saugaus elgesio 
vandenyje ir 
prie vandens ži-
nių patikrinimą

Švietimo 
ir mokslo 
ministerija, 
Kūno kultū-
ros ir sporto 
departamen-
tas, Pedagogų 
profesinės 
raidos cen-
tras, Lietuvos 
kūno kultūros 
akademija

2009–
2015 
metai

Lietuvos 
Respu-
blikos 
valstybės 
biudžeto 
asignavi-
mai

5.3. Ištirti mo-
kinių plaukimo 
įgūdžių, moky-
mo masto po-
kyčius, nuolat 
atlikti Progra-
mos vykdymo 
stebėseną

Kūno kultū-
ros ir sporto 
departamen-
tas, Švietimo 
ir mokslo 
ministerija, 
aukštosios 
mokyklos

2010–
2015 
metai

Lietuvos 
Respu-
blikos 
valstybės 
biudžeto 
asignavi-
mai

5.4. Užtikrinti 
baseinų ir atvirų 
vandens telki-
nių, kuriuose 
vykdoma Pro-
grama, visuo-
menės sveikatos 
saugos kontrolę

Sveikatos 
apsaugos 
ministerija, 
savivaldybės 

2008–
2015 
metai

Lietuvos 
Respu-
blikos 
valstybės 
biudžeto 
asignavi-
mai

Iš viso 500 1000 1500 2000 2500 3500 4000
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LIEtUVoS RESPUBLIKoS VYRIaUSYBĖS
NUtaRIMaS

dėL Rentų buvusiems spoRtininkams mokėjimo sąLygų iR 
tvaRkos apRašo patviRtinimo

2008 m. gruodžio 3 d. Nr. 1302
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752) 7 
straipsnio 3 punktu ir 41 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

1. Patvirtinti Rentų buvusiems sportininkams mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašą (pridedama).
2. Šis nutarimas įsigalioja 2009 m. sausio 1 dieną.

L. e. Ministro Pirmininko pareigas Gediminas Kirkilas

L. e. vidaus reikalų ministro pareigas Regimantas čiupaila

PatVIRtINta 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2008 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1302

Rentų buvusiems spoRtininkams mokėjimo sąLygų iR 
tvaRkos apRašas 

i. bendRosios nuostatos

1. Rentų buvusiems sportininkams mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) nustato ren-
tos buvusiems sportininkams (toliau vadinama – renta) skyrimo ir mokėjimo sąlygas, kreipimosi dėl rentos skyrimo, 
rentų skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme (Žin., 1996, 
Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752).

ii. Rentos skyRimo iR mokėjimo sąLygos

3. Buvusiam sportininkui renta gali būti skiriama, o paskirta renta mokama, jeigu jis yra Lietuvos Respublikos 
pilietis ir atitinka šias sąlygas:

3.1. jis yra:
3.1.1. olimpinių žaidynių čempionas ir prizininkas (aukso, sidabro ar bronzos medalių laimėtojas); 
3.1.2. arba (ir) olimpinės sporto šakos olimpinės rungties Europos ir (ar) pasaulio čempionas; 
3.1.3. arba (ir) olimpinės sporto šakos olimpinės rungties Europos ir (ar) pasaulio čempionato, olimpinių žaidynių 

rekordininkas; 
3.1.4. arba (ir) parolimpinių ir kurčiųjų žaidynių nugalėtojas;
3.2. jis yra baigęs sportininko karjerą ir nedalyvauja olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose;
3.3. jis neturi draudžiamųjų pajamų, išskyrus pajamas, gaunamas už darbą kūno kultūros ir sporto srityje;
3.4. jam neįsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už tyčinio nusikaltimo padarymą arba teistumas išnykęs;
3.5. jis negauna valstybinės pensijos;
3.6. jis nebuvo diskvalifikuotas dėl dopingo preparatų vartojimo ar sporto organizacijų uždraustų metodų taikymo 

ir jo sportiniai rezultatai, nurodyti šio aprašo 3.1 punkte, nebuvo anuliuoti;
3.7. jis nėra narys kūno kultūros ir sporto organizacijos, kuri nepripažįsta ir nesilaiko dopingo kontrolės taisyklių.
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iii. kReipimasis dėL Rentos

4. Buvę sportininkai dėl rentos skyrimo kreipiasi į Kūno kultūros ir sporto departamentą ir pateikia šiuos doku-
mentus:

4.1. prašymą skirti rentą;
4.2. Lietuvos Respublikos asmens pilietybę ir tapatybę patvirtinantį dokumentą;
4.3. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto arba atitinkamai Lietuvos parolimpinio komiteto ar Lietuvos kurčiųjų 

sporto komiteto pažymą, kad jis yra olimpinių žaidynių čempionas ir prizininkas (aukso, sidabro ar bronzos medalių 
laimėtojas) arba parolimpinių ir kurčiųjų žaidynių nugalėtojas, arba nacionalinės sporto (šakos) federacijos pažymą, 
kad jis yra olimpinės sporto šakos olimpinės rungties Europos ir (ar) pasaulio čempionas arba olimpinės sporto šakos 
olimpinės rungties Europos ir (ar) pasaulio čempionato, olimpinių žaidynių rekordininkas;

4.4. jeigu jis dirba, – pažymą iš darbovietės, patvirtinančią jo darbą ir funkcijas;
4.5. rašytinį patvirtinimą, kad jis nėra narys kūno kultūros ir sporto organizacijos, kuri nepripažįsta ir nesilaiko 

dopingo kontrolės taisyklių.
5. Dokumentus, nurodytus šio aprašo 4 punkte, turi teisę pateikti pats buvęs sportininkas arba jo teisėtas atstovas. 

atstovavimo atveju papildomai pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas.
6. Šio aprašo 4 ir 5 punktuose išvardyti dokumentai gali būti pateikti tiesiogiai arba registruotu laišku.
7. Buvę sportininkai turi pateikti šio aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytų dokumentų originalus ar įstatymų nustatyta 

tvarka patvirtintas jų kopijas. jeigu pateikiami dokumentų originalai, Kūno kultūros ir sporto departamentas patvirtina 
dokumentų, kurių reikia rentai skirti, kopijas ir jas pasilieka, o originalus grąžina.

8. Kūno kultūros ir sporto departamentas per 3 darbo dienas nuo visų šio aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytų doku-
mentų gavimo kreipiasi į:

8.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadi-
nama – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba), prireikus į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 
teritorinius skyrius, dėl duomenų apie buvusio sportininko draudžiamąsias pajamas, taip pat ir jų gavimo šaltinį, ir 
valstybinę pensiją;

8.2. Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Informatikos ir ryšių 
departamentas) dėl duomenų apie buvusio sportininko teistumą (neteistumą).

9. Kreipimosi dėl rentos skyrimo diena laikoma ta diena, kurią Kūno kultūros ir sporto departamente gautas pra-
šymas su visais šio aprašo 4 ir 5 punktuose nurodytais dokumentais.

iv. Rentos skyRimas iR mokėjimas

10. Sprendimą skirti rentą (jos neskirti) ir sprendimą dėl rentos mokėjimo sustabdymo, atnaujinimo, atsisakymo 
atnaujinti ar nutraukimo įsakymu priima Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius.

11. Sprendimų, susijusių su rentų buvusiems sportininkams skyrimu ir mokėjimu, projektus, išvadas ir rekomenda-
cijas rengia Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus įsakymu sudaryta nuolat veikianti komisija 
(toliau vadinama – komisija).

12. Komisija sudaroma iš 3–5 Kūno kultūros ir sporto departamento valstybės tarnautojų.
13. Sprendimas skirti rentą (jos neskirti) priimamas per 40 kalendorinių dienų nuo visų šio aprašo 4 ir 5 punktuo-

se nurodytų dokumentų gavimo Kūno kultūros ir sporto departamente. Priimtas sprendimas buvusiam sportininkui 
išsiunčiamas registruotu laišku per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo.

14. Renta buvusiam sportininkui, kuris rentos skyrimo metu atitinka šio aprašo 3 punkte nustatytas sąlygas, skiriama 
ir mokama nuo kreipimosi dėl rentos paskyrimo dienos iki šios rentos gavėjo mirties.

15. Buvusiam sportininkui netekus Lietuvos Respublikos pilietybės, paskirtosios rentos mokėjimas nutraukiamas 
kitą darbo dieną, einančią po tos dienos, kurią šios aplinkybės paaiškėja Kūno kultūros ir sporto departamente, o nuo 
šių aplinkybių atsiradimo dienos nepagrįstai išmokėta renta išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

16. Buvusį sportininką diskvalifikavus dėl dopingo preparatų vartojimo ar sporto organizacijų uždraustų metodų 
taikymo ir anuliavus jo sportinius rezultatus, nurodytus šio aprašo 3.1 punkte, rentos mokėjimas nutraukiamas kitą 
darbo dieną, einančią po tos dienos, kurią šios aplinkybės paaiškėja Kūno kultūros ir sporto departamente, o nuo šių 
aplinkybių atsiradimo dienos nepagrįstai išmokėta renta išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

17. jeigu buvęs sportininkas neatitinka šio aprašo 3 punkte nurodytų rentos mokėjimo sąlygų (išskyrus sąlygas, 
nurodytas šio aprašo 15 ir 16 punktuose), paskirtosios rentos mokėjimas sustabdomas kitą darbo dieną, einančią po 
tos dienos, kurią šios aplinkybės paaiškėja Kūno kultūros ir sporto departamente, o nuo šių aplinkybių atsiradimo 
dienos nepagrįstai išmokėta renta išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

18. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių rentos mokėjimas sustabdytas, sustabdytos rentos mokėjimas buvusiam spor-
tininkui atnaujinamas, kai pateikiamas rašytinis prašymas atnaujinti rentos mokėjimą (toliau vadinama – prašymas). 
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Prašyme turi būti nurodytos aplinkybės, su kurių atsiradimu siejamas teisės į rentos mokėjimo atnaujinimą pagrįstumas. 
Kūno kultūros ir sporto departamentas, tikslindamas prašyme nurodytas aplinkybes, per 3 darbo dienas nuo prašymo 
gavimo kreipiasi į šio aprašo 8.1 ir 8.2 punktuose nurodytas institucijas. Sprendimas atnaujinti (atsisakyti atnaujinti) 
rentos mokėjimą priimamas per 40 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo Kūno kultūros ir sporto departamente. 
Sustabdytos rentos mokėjimas atnaujina mas ir renta mokama nuo prašymo gavimo Kūno kultūros ir sporto departa-
mente dienos. 

19. Priimtas sprendimas dėl rentos mokėjimo sustabdymo (atnaujinimo, atsisakymo atnaujinti ar nutraukimo) 
buvusiam sportininkui išsiunčiamas registruotu laišku per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo.

20. Rentos dydis – 1,5 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vi-
dutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio.

21. Rentos mokamos už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 15 dienos. Konkrečią rentos mokėjimo dieną nustato 
Kūno kultūros ir sporto departamentas.

22. Kūno kultūros ir sporto departamentas rentas pristato pagal nuolatinę arba faktinę rentos gavėjo gyvenamąją 
vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba perveda į rentos gavėjo sąskaitą kredito įstaigoje. Paslaugas, susijusias su 
rentų pristatymu arba pervedimu į gavėjo sąskaitą, teikia įmonės ar kredito įstaigos konkurso tvarka.

23. Buvusiam sportininkui mirus, renta už mirties mėnesį išmokama mirusiojo šeimos nariams arba tiems asme-
nims, kurie jį laidojo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai pateikiamas mirties faktą patvirtinančio dokumento 
originalas (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija) ir prašymas. jeigu buvęs sportininkas iki mirties 
dienos dar nebuvo gavęs rentos už praėjusį mėnesį, ši renta išmokama kartu su renta už mirties mėnesį. Renta už 
mirties mėnesį mažinama proporcingai, atsižvelgiant į mirties dieną.

v. apLinkybių, gaLinČių tuRėti Įtakos Rentos mokėjimui, 
tiksLinimas

24. Šio aprašo 3.3, 3.4 ir 3.5 punktuose nustatytas rentos skyrimo ir mokėjimo sąlygas Kūno kultūros ir sporto de-
partamentas patikslina iki rentos mokėjimo dienos, kreipęsis į šio aprašo 8.1 ir 8.2 punktuose nurodytas institucijas.

25. Šio aprašo 3.2 ir 3.6 punktuose nustatytas rentos skyrimo ir mokėjimo sąlygas Kūno kultūros ir sporto de-
partamentas tikslina ne mažiau kaip 2 kartus per kalendorinius metus, kreipęsis į Lietuvos tautinį olimpinį komitetą, 
Lietuvos parolimpinį komitetą, Lietuvos kurčiųjų sporto komitetą ir nacionalines sporto (šakos) federacijas.

vi. buvusių spoRtininkų paReiga 
pRanešti Rentas mokanČiai institucijai apie apLinkybes, 

gaLinČias tuRėti Įtakos Rentos mokėjimui

26. Buvę sportininkai privalo raštu pranešti Kūno kultūros ir sporto departamentui apie šio aprašo 3 punkte nu-
rodytų aplinkybių pasikeitimą arba kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos rentos mokėjimui, per 5 darbo dienas po 
šių aplinkybių atsiradimo.

vii. baigiamosios nuostatos

27. Kūno kultūros ir sporto departamento sprendimai, susiję su rentos skyrimu ir mokėjimu, gali būti skundžiami 
įstatymų nustatyta tvarka.
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KŪNo KULtŪRoS IR SPoRto DEPaRtaMENto
GENERaLINIo DIREKtoRIaUS

Į S a K Y M a S
dėL kūno kuLtūRos iR spoRto depaRtamento 

pRie Lietuvos RespubLikos vyRiausybės 
geneRaLinio diRektoRiaus 2006 m. sausio 5 d. 

Įsakymo nR. v-4 „dėL kūno kuLtūRos iR spoRto biudžetinių 
Įstaigų iR oRganizacijų daRbuotojų daRbo apmokėjimo 

tvaRkos apRašo patviRtinimo“ pakeitimo

2008 m. gegužės 28 d. Nr. V-270
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų 
ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655),

pake ič iu  Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. V-4 „Dėl 
Kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
(Žin., 2006, Nr. 5-185) ir išdėstau šio įsakymo 1 ir 2 priedus nauja redakcija (pridedama).

Generalinis direktorius algirdas Raslanas 

SUDERINta
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos 2008-05-23 raštu 
Nr. (7.10-53)-SD-4795

SUDERINta
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
2008-05-23 raštu 
Nr. (2.34)-5K-0814516)-6K-0805884

kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės 
generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymo nr. v-4 

(kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės 
generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 28 d. įsakymo nr. v-270 redakcija)

1 priedas

spoRto mokymo Įstaigų vadovų, jų pavaduotojų iR 
padaLinių vadovų, tuRinČių pedagoginĮ išsiLavinimą, 

taRnybiniai atLyginimai

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigybės
pavadinimas

Koeficientas
Sporto mokymo įstaigos Lietuvos olimpinis sporto centras

nuo 2008 m.
gegužės 1 d. iki 
rugpjūčio 31 d.

nuo 2008 m.
rugsėjo 1 d.

nuo 2008 m.
gegužės 1 d. iki
rugpjūčio 31 d.

nuo 2008 m.
rugsėjo 1 d.

Įstaigų ir organizacijų vadovai 9,1–30,91 10,45–35,55 34,3 39,45
Įstaigų ir organizacijų vadovų pavaduotojai 
(išskyrus ūkio ir bendriems klausimams)

8,65–26,97 9,95–31,02 30,45 35

Skyrių ir kitų padalinių vadovai 7,9–22,50 9,1–25,88 26,35 30,3

PaStaBoS: 1. Kitų specialistų pedagogų, išskyrus trenerių-sporto mokytojų, tarnybiniai atlyginimai nuo 2008 m. 
gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. nustatomi pagal šiuos koeficientus (bazinės mėnesinės algos dydžiais):

1.1. įgijusių aukštąjį universitetinį išsilavinimą: 7,25–22,11;
1.2. įgijusių aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas): 7,2–21,12;
1.3. įgijusių aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinįjį, įgytą iki 1995 metų: 7,05–17,22.
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2. Kitų specialistų pedagogų, išskyrus trenerių-sporto mokytojų, tarnybiniai atlyginimai nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. 
nustatomi pagal šiuos koeficientus (bazinės mėnesinės algos dydžiais):

2.1. įgijusių aukštąjį universitetinį išsilavinimą: 8,35–25,4;
2.2. įgijusių aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas): 8,3–24,29;
2.3. įgijusių aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinįjį, įgytą iki 1995 metų: 8,1–19,8.
3. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu 

skyrių, kitų padalinių vadovų.

kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės 
generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymo nr. v-4 

(kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės 
generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 28 d. įsakymo  nr. v-270 redakcija)

2 priedas

tReneRių-spoRto mokytojų mėnesiniai taRifiniai atLygiai 
iR jų pRiedai

1. trenerių-sporto mokytojų mėnesiniai tarifiniai atlygiai 
(nustatytai pamokų ir treniruočių valandų normai per savaitę)

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigybės aprašymas Specialisto išsilavinimas
Koeficientas

nuo 2008 m. gegužės 1 d. 
iki rugpjūčio 31 d. nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.

treneris-sporto mokytojas Įgiję aukštąjį universitetinį 
išsilavinimą

7,25–13,19 8,35–15,17

treneris-sporto mokytojas Įgiję aukštąjį neuniversitetinį 
išsilavinimą (baigę kolegijas)

7,2–12,2 8,3–14,03

treneris-sporto mokytojas Įgiję aukštesnįjį išsilavinimą 
ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 
1995 metų

7,05–8,3 8,10–9,55

PaStaBoS: 1. trenerių-sporto mokytojų, baigusių specialiųjų aukštųjų mokyklų tris kursus, mėnesinis tarifinis 
atlygis prilyginamas įgijusių aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigusių kolegijas).

2. treneriams-sporto mokytojams, baigusiems bet kurį kitą, nei nurodyta 1 pastaboje, aukštąjį mokslą ir Depar-
tamento nustatyta tvarka įgijusiems licenciją, mėnesinis tarifinis atlygis prilyginamas įgijusių aukštąjį universitetinį 
išsilavinimą.

3. treneriams-sporto mokytojams, turintiems vidurinį išsilavinimą ir Departamento nustatyta tvarka įgijusiems licen-
ciją, mėnesinis tarifinis atlygis prilyginamas įgijusių aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį iki 1995 metų. 

4. trenerio-sporto mokytojo tarifiniai atlygiai nustatomi už 18 valandų per savaitę (1 valanda prilyginama 1 
akademinei valandai (45 min.). jeigu sporto mokymo įstaigoje trūksta trenerių-sporto mokytojų arba treneris-sporto 
mokytojas ugdo didelio meistriškumo sportininkus, kurių treniravimui reikia didelių darbo krūvių, miesto ar rajono 
savivaldybės sporto padalinio vadovas gali tokiam treneriui-sporto mokytojui nustatyti ilgesnį darbo laiką, kuris 
neviršytų 36 valandų per savaitę. 

5. Į trenerio-sporto mokytojo darbo laiką įskaitomas ir jo dalyvavimas planinėse sporto varžybose (oficialus varžybų 
laikas) su savo auklėjamais sportininkais (komanda). 

6. trenerio-sporto mokytojo tarifikuojamų mokinių grupių sąrašai peržiūrimi ir koreguojamas darbo laikas, jeigu 
jo treniruojamas sportininkas pasirašė sutartį su profesionaliu sporto klubu.
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2. trenerių-sporto mokytojų mėnesinių tarifinių atlygių priedų koeficientai 
už suteiktas kvalifikacines kategorijas

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

trenerių-sporto mokytojų kategorijų
pavadinimai 

Koeficientai
nuo 2008 m. gegužės 1 d.

iki rugpjūčio 31 d. nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.

Lietuvos nusipelnęs treneris 5,18 5,96
Nacionalinis sporto treneris 4,07 4,68
Lietuvos sporto treneris 2,86 3,29

PaStaBa. Kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką nustato Departamentas. 

3. trenerių-sporto mokytojų mėnesinių tarifinių atlygių priedų koeficientai už sportininkų kiekį rinktinėse

Svarbiausiųjų strateginių, strateginių ir kitų olimpinių sporto šakų treneriams-sporto mokytojams, dirbantiems su 
atitinkamo meistriškumo sportininkais, nustatomi tokie mėnesinių tarifinių atlygių priedai: 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Sportininkų meistriškumo lygis Sportininkų 
skaičius

Priemokos dydis koeficientais
nuo 2008 m. gegužės 1 d. 

iki rugpjūčio 31 d.
nuo 2008 m.
rugsėjo 1 d.

olimpinės rinktinės kandidatas 2 ir daugiau 2,86 3,29
1 1,98 2,28

olimpinės pamainos rinktinės kandidatas 2 ir daugiau 1,54 1,77
1 1,1 1,27

Nacionalinės rinktinės kandidatas (suaugusiųjų) 2 ir daugiau 0,88 1,01
1 0,72 0,83

jaunimo rinktinės kandidatas 2 ir daugiau 0,66 0,76
1 0,50 0,58

jaunių rinktinės kandidatas 2 ir daugiau 0,55 0,63
1 0,28 0,32

PaStaBoS: 1. Šioje dalyje nurodytų priedų suma prie mėnesinių tarifinių atlygių treneriui-sporto mokytojui nuo 2008 m. 
gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. negali viršyti 3,7 koeficiento, o nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. – 4,3 koeficiento.

2. olimpinės rinktinės, olimpinės pamainos rinktinių sąrašus tvirtina Departamentas ir Lietuvos tautinis olimpinis ko-
mitetas.  

3. Nacionalinės, jaunimo ir jaunių rinktinių sąrašus tvirtina Departamentas.
4. Departamentas ketverių metų laikotarpiui nustato, kurios sporto šakos yra laikomos svarbiausiomis strateginėmis 

ir strateginėmis.
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KŪNo KULtŪRoS IR SPoRto DEPaRtaMENto
GENERaLINIo DIREKtoRIaUS

Į S a K Y M a S
dėL pRivatizavimo fondo Lėšų naudojimo sutaRties, sąmatos iR 

pažymos apie išLaidas foRmų patviRtinimo

2008 m. birželio 6 d.  Nr. V-292
Vilnius

Įgyvendindamas Ilgalaikę pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programą, patvirtintą Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 193 (Žin., 2008, Nr. 29-1032), ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2008 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 424 „Dėl 2008 metų Privatizavimo fondo lėšų dalies paskirstymo“ 
(Žin., 2008, Nr.53-1973):

1. t v i r t i n u pridedamas:
1.1. Privatizavimo fondo lėšų naudojimo sutarties formą;
1.2. Lėšų naudojimo sąmatos formą;
1.3. Pažymos apie 2008 m. mėnesio išlaidų iš Privatizavimo fondo lėšų formą.
2. P a v e d u:
2.1. Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriui organizuoti sutarčių pasirašymą su savivaldybėmis ir Lietuvos 

olimpiniu sporto centru;
2.2. šio įsakymo 1.1. punkte nurodytas sutartis su savivaldybėmis ir Lietuvos olimpiniu sporto centru pasirašyti 

generalinio direktoriaus pavaduotojui Ritui Vaiginui.

Generalinis direktorius algirdas Raslanas

Forma patvirtinta Kūno kultūros ir sporto
departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus
2008 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. V- 292

pRivatizavimo fondo Lėšų naudojimo sutaRtis

2008 m.                           d. Nr.
Vilnius

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau –Departamentas), įmonės 
kodas 188620621, juridinis adresas Žemaitės g. 6, Vilnius, atstovaujamas generalinio direktoriaus pavaduotojo Rito 
Vaigino, veikiančio pagal Departamento generalinio direktoriaus 2008 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V-292 „Dėl 
Privatizavimo fondo lėšų naudojimo sutarties, sąmatos ir pažymos apie išlaidas formų patvirtinimo“ 2.2 punktą, ir  
___________________________________________________________________________ (toliau – Institucija),

juridinio asmens pavadinimas, kodas
atstovaujamas __________________________________________________________________, veikiančio pagal 

atstovo pareigos, vardas, pavardė
____________________________________________________________________________________________, 

įgaliojimo dokumento data, rūšis, numeris, pavadinimas

įgyvendinami Ilgalaikę pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 193 (Žin., 2008, Nr. 29-1032), ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2008 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 424 „Dėl 2008 metų Privatizavimo fondo lėšų dalies paskirstymo“ (Žin., 2008, 
Nr. 53-1973), sudarė šią sutartį:
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i. sutaRties objektas

1. Departamentas, vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 424 
„Dėl 2008 metų Privatizavimo fondo lėšų dalies paskirstymo“ (Žin., 2008, Nr. 53-1973), įsipareigoja skirti lėšų Insti-
tucijai šiam tikslui – nuo 2008 m. gegužės 1 d. vidutiniškai didinti kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų pedago-
ginių darbuotojų darbo užmokestį 10 procentų, o nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. –  15 procentų įvertinus lėšas, numatytas 
valstybės biudžete 2008 m. sausio 1 d., o Institucija įsipareigoja įgyvendinti nurodytą tikslą (toliau – pavedimas), 
naudodama lėšas pagal Departamento asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą (toliau – pridedama sąmata), kuri yra 
neatsiejama šios sutarties dalis.

ii. sutaRties šaLių ĮsipaReigojimai iR teisės

2. Institucija įsipareigoja:
2.1. naudoti skirtas lėšas šios sutarties 1 punkte nurodytam pavedimui vykdyti pagal pridedamą sąmatą, laikantis 

Kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto 
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-4 
(Žin., 2006, Nr. 5-185), Privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1998 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 152 (Žin., 1998, Nr. 15-350; 2000, Nr. 54-1582; 2002, Nr. 124-5663), 
Išlaidų, numatytų Privatizavimo fondo lėšų sąmatoje, finansavimo už atliktus darbus ar suteiktas paslaugas atsižvel-
giant į gaunamas Privatizavimo fondo pajamas tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. 
lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 288 (Žin, 2000, Nr. 97-3066; 2003, Nr. 19-832), ir kitų teisės aktų nuostatų;

2.2. šios sutarties 1 punkte nurodytą pavedimą įvykdyti iki 2008 m. gruodžio 25 d.;
2.3. Departamento  reikalavimu pateikti jam  visą informaciją apie pavedimo vykdymo eigą; 
2.4. lėšas laikyti atskiroje banko sąskaitoje (sudarant su banku sutartį dėl šios sąskaitos, numatyti, kad apskaičiuo-

tas palūkanas už lėšas, laikomas šioje sąskaitoje, bankai perveda į Privatizavimo fondo sąskaitą) ir apskaityti kaip 
Privatizavimo fondo lėšas;

2.5. pateikti dokumentus, susijusius su pavedimo vykdymu, Departamento finansų ir buhalterinės apskaitos skyriui:
2.5.1. ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį iki kito mėnesio kalendorinės 8 dienos, o gruodžio mėnesį – ne 

vėliau kaip iki šio mėnesio 20 dienos – pažymą apie atitinkamą mėnesį priskaičiuoto darbo užmokesčio ir socialinio 
draudimo įmokų dalį, finansuojamą iš Privatizavimo fondo lėšų (ją pasirašo institucijos vadovas arba jo įgaliotas 
asmuo ir Finansų sk.vadovas);

2.5.2. už kiekvieną ketvirtį (kurį vykdomas pavedimas) ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos:
2.5.2.1. biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą, parengtą pagal formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-413 (Žin., 2005, Nr. 2-21; 2006, Nr. 19-661), kurioje įrašoma 
„Privatizavimo fondo lėšos“;

2.5.2.2. banko išrašą apie lėšų likutį sąskaitoje.
2.6. pavedimui vykdyti skirtas ir nepanaudotas lėšas grąžinti į Departamento sąskaitą, nurodytą sutarties rekvizi-

tuose, iki 2008 m. gruodžio 25 d.;
2.7. savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės padarytus trūkumus, pažeidžiančius šios sutarties sąlygas;
2.8. ne pagal šios sutarties 1 punkte nurodytą tikslinę paskirtį ir nesilaikant sutarties sąlygų panaudotas lėšas ne-

delsiant grąžinti į Departamento sąskaitą, nurodytą sutarties rekvizituose;
2.9. nedelsiant raštu pranešti Departamentui, kad negali įvykdyti pavedimo arba kad pavedimo vykdymą tęsti 

netikslinga, ir grąžinti skirtas lėšas į Departamento sąskaitą, nurodytą sutarties rekvizituose;
2.10. nedelsiant raštu informuoti Departamentą apie rekvizitų pakeitimus.
3. Departamentas įsipareigoja:
3.1. finansuoti šios sutarties 1 punkte nurodytą pavedimą ir jam vykdyti skirti ____________________________

________________________________________________________Lt pagal pridedamą sąmatą, pervedant lėšas į
nurodoma suma skaičiais ir žodžiais

Institucijos sąskaitą, nurodytą sutarties rekvizituose, per 5 darbo dienas Finansų ministerijai pervedus Privatizavimo 
fondo lėšas į Departamento sąskaitą;

3.2. pastebėjus nukrypimų nuo šios sutarties sąlygų arba kitokių trūkumų, pranešti apie juos Institucijai per 5 darbo 
dienas;

3.3. teikti pavedimui vykdyti reikiamus duomenis ir informaciją.
4. Departamentas  turi teisę:
4.1. reikalauti, kad Institucija pateiktų Departamentui duomenis, susijusius su sutarties vykdymu;
4.2. reikalauti patikslinti šios sutarties 2.5 punkte nurodytus dokumentus;
4.3. kontroliuoti pagal šią sutartį skirtų lėšų tikslinį panaudojimą;
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4.4. tikslinti prie šios sutarties pridedamą sąmatą;
4.5. reikalauti grąžinti į Departamento sąskaitą pagal šią sutartį Institucijai pervestą lėšų sumą, jeigu Institucija 

laiku nepateikia Departamentui šios sutarties 2.5 punkte nurodytų dokumentų. 

iii. sutaRties gaLiojimo teRminas iR nutRaukimas

5. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja, kol įvykdomi sutartiniai įsipareigojimai.
6. Sutartis gali būti nutraukta:
6.1. šalių susitarimu;
6.2. pasibaigus sutarties teisiniam pagrindui;
6.3. kai šalys nevykdo savo įsipareigojimų.

iv. kitos sutaRties sąLygos

7. Pavedimas laikomas įvykdytu, pavedimui vykdyti skirtas ir nepanaudotas lėšas grąžinus į Departamento  sąskaitą 
ir pateikus Departamentui visus šios sutarties 2.5 punkte nurodytus dokumentus.

8. Sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami šalių susitarimu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.
9. Sutartyje neaptartos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
10. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.
11. Sutartis sudaryta trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.
12. Pridedama sąmata yra neatsiejama šios sutarties dalis.

šalių adresai ir rekvizitai

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Biudžetinė įstaiga Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kodas 188620621, 

Žemaitės g. 6, Lt-03117 Vilnius, tel. (8-5) 233 53 53, faks. (8-5 ) 213 32 21, Privatizavimo fondo lėšų sąskaita Nr. 
Lt 41 7300 0101 0369 9496, aB bankas „Hansabankas“, kodas 73000. 

institucija
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

sutarties šalių parašai

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Generalinio direktoriaus

pavaduotojas Ritas Vaiginas
pareigos parašas vardas ir pavardė

a.V.
Institucija

pareigos parašas vardas ir pavardė

a.V.
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas, atsakingas už sutarties suda-
rymą ir vykdymą: 
Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius ___________________________________________________________

padalinys, pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas

Institucijos atstovas, atsakingas už pavedimo vykdymą:
____________________________________________________________________________________________

padalinys, pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas
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Forma patvirtinta Kūno kultūros ir sporto
departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus
2008 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. V-292 

kūno kuLtoRos iR spoRto depaRtamentas 
pRie Lietuvos RespubLikos vyRiausybės

(departamento arba savarankiško skyriaus pavadinimas)

tVIRtINU

(asignavimų valdytojas)
data

Lėšų naudojimo sąmata

(dokumento, pagal kurį skirta lėšų, data, pavadinimas, numeris)
priedas

Programa Ilgalaikė pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 
programa

Institucijos, kuriai skiriama lėšų, pavadinimas

Išlaidų pavadinimas Suma (Lt) Ekonominės kla-
sifikacijos kodas

II ketv. III ketv. IV ketv. Iš viso

Iš viso

Savivaldybės vadovas
 (parašas) (vardas ir pavardė)

Finansų sk. vadovas
(ar kitas atsakingas asmuo)

(parašas) (vardas ir pavardė)

(parašas) (vardas ir pavardė)

Pastabos:
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Forma patvirtinta Kūno kultūros ir sporto
departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus
2008 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. V-292

(Savivaldybės, kodas)

(Savivaldybės adresas, telefonas)

Kūno kultūros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriui

pažyma nR.
apie 2008 m. ..................... mėn. išLaidas iš pRivatizavimo fondo Lėšų

2008 m. ..................d. Nr.

Vykdant 2008 m.                     d. Privatizavimo fondo lėšų naudojimo sutartį Nr. SUt -      , 
gegužės mėnesį iš Privatizavimo fondo lėšų pedagoginiams darbuotojams, kuriems darbo užmokestis didėja 
10 proc. nuo 2008 m. gegužės 1 d. ir 15 proc. nuo rugsėjo 1 d., priskaičiuotas (išmokėtas) darbo užmokestis 
ir soc. draudimo įmokos. Iš viso tai sudaro........... Lt.

Įstaigos
pavadinimas

Direktoriaus
įsakymo
Nr. ir data

Darbo užmokestis 
(Lt)

Socialinio
draudimo įmokos 
(Lt)

Iš viso (Lt) Išlaidas patvirtinan-
tis buh. apskaitos 
dokumento pava-
dinimas, data ir Nr. 
(išmok. žin.,
 ir kt.) 

Iš viso

Patvirtiname, kad pažymoje nurodytos išlaidų sumos atitinka išlaidas pateisinamuosius dokumentus.

Savivaldybės administracijos 
direktorius

(parašas) (vardas ir  pavardė)

Vyriausiasis buhalteris
(parašas) (vardas ir pavardė)
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SveIkaToS apSaUgoS mINISTeRIjoje

LIEtUVoS RESPUBLIKoS SVEIKatoS aPSaUGoS MINIStRo
Į S a K Y M a S

dėL peRsonaLinės Lietuvos antidopingo komisijos sudėties 
patviRtinimo

2008 m. spalio 27 d. Nr. V-1041
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 747 „Dėl Lietuvos antido-
pingo komisijos sudarymo“ (Žin., 2008, Nr.86-3415) 3 punktu,

t v i r t i n u personalinę Lietuvos antidopingo komisijos, dopingo vartojimo sporte prevencijai šalyje įgyvendinti, 
sudėtį:

Romualdas Sabaliauskas – Sveikatos apsaugos ministerijos sekretorius, administruojantis visuomenės sveikatos 
priežiūros sritį (komisijos pirmininkas);

algirdas Raslanas – Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis 
direktorius (komisijos pirmininko pavaduotojas);

Ieva Lukošiūtė-Stanikūnienė – Viešosios įstaigos antidopingo agentūros direktorė (komisijos sekretorius);
alvydas Puodžiukas – Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius;
algimantas Kukšta – Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Sporto strate-

gijos skyriaus vedėjas;
audronė astrauskienė – Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė;
Ramutė Liupkevičienė – Muitinės departamento prie Finansų ministerijos l.e. generalinio direktoriaus pareigas;
Renatas Požėla – Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos viršininkas;
                         – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas;
Vytautas Zubernis – Lietuvos tautinio olimpinio komiteto generalinis sekretorius;
Valentinas Paketūras – Lietuvos sporto federacijų sąjungos generalinis sekretorius;
Gintaras Zavadckis – Lietuvos parolimpinio komiteto generalinis sekretorius;
Kęstutis Kuzmickas – Lietuvos sporto medicinos federacijos prezidentas.

Sveikatos apsaugos ministras Gediminas černiauskas
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2008 metų Lietuvos jaunių spoRto žaidynių RezuLtatai iR 
jų paLyginimas su 2006 metais vykusių žaidynių RezuLtatais

2008 m. Lietuvos jaunių sporto žaidynių programoje buvo vykdomos 19 sporto šakų varžybos (nedalyvavo žirgų 
sporto atstovai), kurių finaliniame etape dalyvavo 6651 sportininkas iš 58 šalies miestų, rajonų ir savivaldybių (neda-
lyvavo Rietavo savivaldybės ir Šalčininkų rajono sportininkai). Miestų, rajonų, savivaldybių pirmojo etapo varžybose 
dalyvavo beveik 16 tūkstančių jaunųjų sportininkų.

Finalinės varžybos vyko 12-oje miestų, rajonų ir savivaldybių (anykščių, Mažeikių, Vilkijos, Rokiškio, Kelmės, 
trakų) sporto bazių bei 6-ių didžiųjų šalies miestų sporto bazėse.

Didžiausios dalyvių skaičiumi buvo Vilniaus (560) ir Kauno (543) sportininkų delegacijos, kurios dalyvavo visų 
19 sporto šakų varžybose. Šiek tiek mažiau dalyvių buvo Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio miestų komandose: šiauliečiai 
nedalyvavo šiuolaikinės penkiakovės, klaipėdiečiai – šaudymo ir žolės riedulio, panevėžiečiai – buriavimo, irklavimo, 
šaudymo ir žolės riedulio varžybose.

Kiti miestai, rajonai ir savivaldybės žaidynių programoje dalyvavo panašiai kaip ir 2006 m. 

miestų, rajonų, savivaldybių dalyvavimas žaidynėse pagal sporto šakų skaičių 2008 m.
Sporto šakų skaičius Miestų, rajonų, savivaldybių skaičius

19 2
18 1
17 1
16 1
14 1
13 1
10 2
8 5
7 11
6 12
5 5
4 8
3 5
2 1
1 2

2008 m. žaidynėse, palyginti su 2006 m., sporto šakų, kartu ir dalyvių, skaičius sumažėjo: Vilniaus r. – nuo 10 iki 
6, Lazdijų r. – nuo 8 iki 6, Kazlų Rūdos sav. – nuo 5 iki 1, Švenčionių r. – nuo 2 iki 1; padidėjo: Vilkaviškio r. – nuo 
5 iki 7, Kėdainių r. – nuo 4 iki 6, tauragės r. – nuo 7 iki 8.

Pagirtinai dalyvavo Marijampolės sav. – 14 sporto šakų varžybose, Kelmės r. – 10, Utenos – 10, telšių ir Šilu-
tės r. – 8.

Šalčininkų r. šių metų jaunių žaidynėse išvis nedalyvavo, nors pirminę paraišką dalyvauti 3 sporto šakų varžybose 
pateikė.

miestai, rajonai ir savivaldybės pagal užimtas vietas grupėse
tarp pirmosios miestų grupės komandų atkakli kova vyko iki paskutinių sporto šakų varžybų – 102,3 tšk. skirtumu 

kauniečiai įveikė vilniečius. abu miestai surinko beveik po 21 tūkst. taškų.
tarp antrosios grupės prizininkų 2008 m. didelės įtampos nebuvo. Nugalėjo klaipėdiečiai, antrąją vietą užėmė 

panevėžiečiai, trečioje liko šiauliečiai, vieni nuo kitų atsilikę beveik 2 tūkstančiais taškų.
tarp trečiosios grupės atstovų stipriausia buvo Marijampolės sav. komanda, maždaug 1,5 tūkst. taškų aplenkusi 

Kauno r. komandą, kuri vos 76,7 tšk. aplenkė trečią vietą užėmusius Utenos r. atstovus.
atkakli kova vyko tarp kasmetinių ketvirtosios grupės lyderių – Biržų, Rokiškio, Plungės ir trakų rajonų. Nugalėjo 

rokiškiečiai, antroje vietoje liko plungiškiai, trečią iškovojo trakiškiai, ketvirtą – biržiečiai.
tarp penktosios grupės komandų nugalėjo Visagino sav. (2006 m. buvo 9-oje vietoje), antrą vietą užėmė alytaus r., 

trečioje vietoje liko Elektrėnų sav. (2006 m. buvo 8-oje vietoje). 
Širvintų r. sportininkai, įveikę Druskininkų ir Palangos jaunuosius sportininkus, tapo šeštosios grupės nugalėtojais. 

Molėtų r. (2006 m. buvęs 9-oje vietoje) pakilo į ketvirtą vietą, Kazlų Rūdos sav. iš 10 nukrito į 12, Kupiškio r. – iš 8 
į 11 vietą.
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Lengvosios atletikos varžybose dalyvavo daugiausia miestų, rajonų, savivaldybių – 51 (736 dalyviai), futbolo – 50 ko-
mandų iš 44 miestų, rajonų, savivaldybių (900 dalyvių). Daugiausia sportininkų dalyvavo krepšinio varžybose – 948 
iš 48 miestų, rajonų, savivaldybių (vaikinų varžybose dalyvavo net 52 komandos). Vis daugiau sportininkų dalyvauja 
dziudo, bokso, graikų-romėnų, laisvųjų imtynių, sunkiosios atletikos, šaudymo, baidarių ir kanojų irklavimo bei irklavimo 
sporto šakų varžybose. Mažokai dalyvių buvo buriavimo varžybose – mažai savivaldybių kultivuoja šią sporto šaką. 
Po truputį daugėja šiuolaikinės penkiakovės atstovų, galėtų būti daugiau dalyvių rankinio ir tinklinio varžybose.

spoRto mokymo Įstaigų gRupės

kompleksinių ir individualiųjų sporto šakų sporto mokymo įstaigos ir klubai (alytaus, Kauno, Klaipėdos, 
Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus miestų) (iš viso 86)

2006 m. 2008 m.
1. Panevėžio KKSC 1. Panevėžio KKSC
2. alytaus SRC 2. Klaipėdos SC
3. Vilniaus „Sietyno“ SM 3. alytaus SRC
4. Klaipėdos SC 4. Vilniaus „Sietyno“ SM
5. Panevėžio SK „Fortūna“ 5. Kauno SM „Viltis“
6. Kauno jaunalietuvių SoM 6. Kauno jaunalietuvių SoM

Iš 4-os vietos į 2-ąją pakilo Klaipėdos SC, alytaus SRC ir Vilniaus „Sietyno“ SM nusileido vieta žemyn. 

sportinių žaidimų sporto mokymo įstaigos ir klubai (iš viso 13)
2006 m. 2008 m.

1. Klaipėdos Vl. Knašiaus KM 1. Šiaulių „Saulės“ SM
2. Vilniaus FM 2. Vilniaus KM
3. Kauno KM 3. Klaipėdos Vl. Knašiaus KM
4. Vilniaus KM 4. Vilniaus FM
5. Šiaulių „Saulės“ SM 5. Panevėžio Fa
6. Vilniaus „tauro“ SM 6. Vilniaus „tauro“ SM

Šiaulių „Saulės“ SM iš 5-os vietos pakilo į 1-ą, Klaipėdos Vl. Knašiaus KM iš 1-os nukrito į 3-ią.

aukštaitijos sporto mokymo įstaigos ir klubai (iš viso 39)
2006 m. 2008 m.

1. Utenos r. KKSC 1. Utenos r. KKSC
2. Biržų r. SM 2. Rokiškio r. KKSC
3. anykščių r. KKSC 3. Biržų r. SM
4. Visagino sav. KKSC 4. Visagino sav. KKSC
5. Rokiškio r. KKSC 5. Kėdainių SM
6. jonavos r. KKSC 6. jonavos r. KKSC

dzūkijos ir suvalkijos sporto mokymo įstaigos ir klubai (iš viso 33)
2006 m. 2008 m.

1. Kauno r. SM 1. Kauno r. SM
2. trakų r. KKSC 2. trakų r. KKSC
3. alytaus r. SC 3. Vilkaviškio r. SM
4. Vilkaviškio r. SM 4. alytaus r. SC
5. Lazdijų r. SC 5. Elektrėnų sav. SM
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žemaitijos sporto mokymo įstaigos ir klubai (iš viso 31)
2006 m. 2008 m.

1. Šilutės r. SM 1. Šiaulių r. SM
2. Šiaulių r. SM 2. Šilutės r. SM
3. Plungės r. SM 3. Plungės r. SM
4. Klaipėdos r. VjSM 4. telšių r. SM
5. telšių r. SM 5. Kelmės r. SM
6. Kelmės r. SM 6. tauragės r. SM

mokymo Įstaigų gRupės

miestų bendrojo lavinimo mokyklos ir gimnazijos (iš viso 281)
2006 m. 2008 m.

1. Vilniaus „ozo“ vid. m-kla 1. Vilniaus „ozo“ vid. m-kla.
2. Panevėžio „Žemynos“ vid. m-kla 2. Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimn.
3. Kauno S. Nėries vid. m-kla 3. Panevėžio 9-oji vid. m-kla
4. Šiaulių „Vijolių“ vid. m-kla 4. Šiaulių „Vijolių“ vid. m-kla
5. Panevėžio ‚aušros“ vid. m-kla 5. Kauno S. Nėries vid. m-kla
6. Kauno „Dainavos“ vid. m-kla 6. Vilniaus Gerosios Vilties vid. m-kla

Rajonų centrų bendrojo lavinimo mokyklos ir gimnazijos (iš viso 169)
2006 m. 2008 m.

1. Utenos „Saulės“ gimn. 1. Rokiškio j. tūbelio vid. m-kla
2. Biržų „aušros“ vid. m-kla 2. Plungės Senamiesčio vid. m-kla
3. trakų Vytauto Didžiojo gimn. 3. Šilutės Pamario pagr. m-kla
4. Rokiškio tumo Vaižganto vid. m-kla 4. Utenos Dauniškio gimn.
5. Visagino „atgimimo“ gimn. 5. Vilkaviškio „aušros“ vid. m-kla

Kaimo tipo bendrojo lavinimo mokyklos ir gimnazijos
2006 m. 2008 m.

1. Šilalės r. Kvėdarnos K. jauniaus vid. m-kla 1. Šiaulių r. Kuršėnų L. Ivinskio gimn.
2. Kauno r. Raudondvario gimn. 2. Vilniaus r. Zujūnų vid. m-kla
3. Vilniaus r. Zujūnų vid. m-kla 3. Panevėžio r. Naujamiesčio vid. m-kla
4. alytaus r. Simno vid. m-kla 4. trakų r. aukštadvario vid. m-kla
5. alytaus r. Butrimonių vid. m-kla 5. Kauno r. Raudondvario gimn.

Miestų specialiųjų ir aukštesniųjų mokymo įstaigų grupė: 2006 m. dalyvavo  7, 2008 m. – 8 įstaigos.
Rajonų centrų ir savivaldybių profesinių ir aukštesniųjų mokymo įstaigų grupė: 2006 m. dalyvavo 10, 2008 m. – 

13.
Kasmet šių mokymo įstaigų grupėje dalyvauja mažai sportininkų ir pelnoma mažai taškų. 
Pirmojoje apskričių grupėje 2006 m. ir 2008 m. nugalėtoja tapo Kauno apskritis, antrojoje apskričių grupėje – 

alytaus apskritis. 

Galima pasidžiaugti, kad jaunieji sportininkai nuolat gerina žaidynių ir Lietuvos rekordus. Šiais metais rezultaty-
viųjų sporto šakų varžybose buvo pasiekti 39 Lietuvos jaunių sporto žaidynių ir 8 Lietuvos jaunių rekordai: lengvosios 
atletikos – 19 žaidynių ir 5 Lietuvos, sunkiosios atletikos – 7 žaidynių, plaukimo – 9 žaidynių ir 2 Lietuvos, kulkinio 
šaudymo – 1 žaidynių ir 1 Lietuvos rekordas.

Vyriausioji teisėjų kolegija
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infoRmacija apie Rengimąsi
viii pasauLio Lietuvių spoRto žaidynėms

Jau aštuntą kartą vyksiančios žaidynės 2009 m. birželio 25–28 d. bus rengiamos Lietuvos sostinėje Vilniuje.
Žaidynės skiriamos Lietuvos vardo paminėjimo 1000-čiui ir „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ paminė-

jimui. Žaidynių tikslas – tęsti tautinio bendradarbiavimo, jaunosios išeivių kartos lietuvybės išsaugojimo tradiciją.
VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynes globoja Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, kuris, beje, 

buvo II pasaulio lietuvių sporto žaidynių, vykusių 1983 m. JAV, organizacinio komiteto pirmininkas.
1938 m. Kaune įvyko I Lietuvos tautinė olimpiada, kurioje dalyvavo lietuviai iš viso pasaulio. Panašius sporto 

renginius buvo planuojama rengti reguliariai, bet šiuos planus ilgam nutraukė antrasis pasaulinis karas ir Lietuvos 
okupacija. Šiaurės amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos iniciatyva po 40 metų pertraukos buvo 
atgaivintos senosios tradicijos – 1978 m. toronte buvo surengtos I pasaulio lietuvių žaidynės, kuriose dalyvavo 
1101 sportininkas. 1983 m. čikagoje įvyko II, o 1988 m. adelaidėje – III žaidynės. atkūrus Lietuvos Nepriklausomy-
bę,  1991 m. Lietuvoje įvyko IV pasaulio lietuvių žaidynės, kuriose dalyvavo apie 3000 lietuvių kilmės sportininkų 
iš 12  pasaulio šalių. 1995 m. Lietuvoje vykusiose V žaidynėse  dalyvavo 4870 sportininkų. Nuo to laiko žaidynės 
rengiamos tik Lietuvoje: 1998 m. surengta II Lietuvos tautinė olimpiada ir VI žaidynės,  kuriose sulaukta 4367 daly-
vių, o 2005 m. – VII pasaulio lietuvių sporto žaidynės, kuriose dalyvavo 5134 lietuviai iš 18 šalių. Prieš VII pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes, 2005 m. birželio 30 d., Kūno kultūros ir sporto departamente įvykusiame Pasaulio lietuvių 
forume buvo nutarta Pasaulio lietuvių sporto žaidynes rengti kas 4 metai ir tik Lietuvoje.

2008 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 397 patvirtinta Darbo grupė VIII pa-
saulio lietuvių sporto žaidynėms Lietuvoje 2009 metais organizuoti.

Gruodžio 9 d. Kūno kultūros ir sporto departamente įvyko pirmasis VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynių darbo 
grupės posėdis, kuriam pirmininkavo KKSD generalinis direktorius algirdas Raslanas.  Darbo grupė patvirtino Žai-
dynių nuostatus, direktoratą ir pasirengimo žaidynėms darbo planą. 

Į žaidynių programą  užsienyje gyvenančių  lietuvių siūlymu ir Lietuvos sporto federacijų pageidavimu  įtrauktos 
26 sporto šakų varžybos.

Žaidynės bus vykdomos dviem etapais:
– pirmąjį etapą organizuos sporto šakų federacijos kartu su savivaldybių sporto skyriais iki 2009 m. birželio 15 d.,
– antrasis etapas bus finalinis ir vyks 2009 m. birželio 25–28 d. Vilniuje.
Žaidynių atidarymą numatoma  surengti  birželio 27 d. Vilniaus Kalnų parke. 
VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynėse tikimasi sulaukti daugiau užsienio lietuvių nei paskutinį kartą, prieš ketverius 

metus, surengtose žaidynėse – užsienio lietuvius atvykti į Lietuvą tomis dienomis vilioja ne tik pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės, bet ir Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo bei „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009” renginiai. 

Pirminės paraiškos dalyvauti VIII pasaulio žaidynėse priimamos iki 2009 m. kovo 15 d. Žaidynėse gali dalyvauti 
įvairaus amžiaus lietuviai neprofesionalūs sportininkai.

žaidynių bendruosius ir sporto šakų nuostatus, paraiškų formas galima rasti kūno kultūros ir sporto de-
partamento svetainėje www.kksd.lt (žr. nuorodą kairėje pusėje). 

d a R b o   g R u p ė 
viii pasauLio Lietuvių spoRto žaidynėms Lietuvoje 

2009 metais oRganizuoti
(Patvirtinta Lietuvos Respublikos Ministro PIrmininko 2008 m. spalio 29 d. potvarkiu Nr. 397)

algirdas Raslanas – Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės gene-
ralinis direktorius (darbo grupės vadovas);

juozas Imbrasas – Vilniaus miesto meras (darbo grupės vadovo pavaduotojas);
artūras Poviliūnas – Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas (darbo grupės vadovo pavaduoto-

jas);
Ritas Vaiginas – Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės gene-

ralinio direktoriaus pavaduotojas (darbo grupės vadovo pavaduotojas); 
Milda Laurutėnaitė – Kūno kultūros ir sporto departamento Kūno kultūros strategijos skyriaus vedėja (darbo 

grupės atsakingoji sekretorė);
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Dalia Bankauskaitė – viešosios įstaigos „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ vykdomoji direktorė;
Laima janušonytė – viešosios įstaigos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos sporto laidų prodiuserė;
Mykolas Kačkanas – Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės gene-

ralinio direktoriaus pavaduotojas;
Nijolė Kliokienė – Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktorė;
arūnas Kučikas – Respublikos Prezidento konsultantas;
Stasys Kuliavas – Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovas; 
antanas Laukaitis – australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjungos (aLFaS) atstovas;
Ričardas Malinauskas – Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas;
Laurynas Misevičius – Šiaurės amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠaLFaSS) Centro 

valdybos pirmininkas;
Vytas Nėnius – Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ prezidentas;
Valentinas Paketūras – Lietuvos sporto federacijų sąjungos generalinis sekretorius;
antanas Petrauskas – tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

generalinis direktorius;
alvydas Puodžiukas – Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius;
Romualdas Sabaliauskas – Sveikatos apsaugos ministerijos sekretorius;
Gediminas Sederevičius – Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos vyriausiasis specialistas; 
Evaldas Skyrius – Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės gene-

ralinio direktoriaus pavaduotojas;
Saulius Skvernelis – Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos generalinio komisaro pava-

duotojas;
juozas Širvinskas – Kultūros ministerijos sekretorius;
Laimonas talat-Kelpša – Užsienio reikalų ministerijos sekretorius;
Bronislavas Vasiliauskas – Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidentas;
Linas Vingelis – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Žinių visuomenės departamento 

Švietimo, mokslo ir kultūros skyriaus vedėjas;
Edmundas Žilevičius – Finansų ministerijos sekretorius.

viii pasauLio Lietuvių spoRto žaidynių Lietuvoje 
2009 metų vykdymo
d i R e k t o R a t a s

Eil.
Nr. tarnybos tarnybų vadovai Pareigos

1. Direktorato vadovas
Bendras koordinavimas

Ritas  Vaiginas Kūno kultūros ir sporto departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio 
direktoriaus pavaduotojas

2. Direktorato vadovo pavaduotojas
Sporto šakų  varžybų organizavimo

Valentinas Paketūras Lietuvos sporto federacijų sąjungos 
generalinis sekretorius

3. Direktorato vadovo pavaduotojas
Marketingo organizavimo

Vytautas Zubernis Lietuvos tautinio olimpinio komiteto generalinis 
sekretorius

4. Direktorato vadovo pavaduotojas 
Sporto visiems varžybų organizavi-
mo

algis Vasiliauskas Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezi-
dentas 

5. atsakingoji sekretorė 
organizacinio darbo vykdymo

Milda Laurutėnaitė Kūno kultūros ir sporto departamento Kūno 
kultūros strategijos skyriaus vedėja

6. Žaidynių atidarymo šventės organi-
zavimo 

Evaldas Skyrius Kūno kultūros ir sporto departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio 
direktoriaus pavaduotojas

7. Užsienio šalių dalyvių, svečių
priėmimo

Sigitas Stasiulis Kūno kultūros ir sporto departamento vyriausia-
sis specialistas tarptautiniams santykiams
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vIII paSaUlIo lIeTUvIų SpoRTo žaIdYNėS

8. Medicininio aptarnavimo Edmundas Švedas Vilniaus medicinos sporto centro vyriausiasis 
gydytojas

9. Sporto bazių parengimo Mykolas Kačkanas Kūno kultūros ir sporto departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio 
direktoriaus pavaduotojas

10. akreditacijos organizavimo Inga Gerulskienė Kūno kultūros ir sporto departamento Kūno 
kultūros strategijos skyriaus vyriausioji spe-
cialistė

11. Informacijos  ir leidybos organizavi-
mo

Lina Daugėlaitė Kūno kultūros ir sporto departamento vyriausioji  
specialistė-atstovė spaudai

12. apdovanojimų organizavimo Vidas Stankevičius Kūno kultūros ir sporto departamento Kūno 
kultūros strategijos skyriaus vyriausiasis spe-
cialistas

13. transporto organizavimo antanas Baužys Lietuvos olimpinio sporto centro Sporto sky-
riaus vedėjas

14. apgyvendinimo organizavimo Ieva Mauricienė, 

Valdas Liachovičius

VšĮ „optimalūs sporto sprendimai“ specia-
listė,
Lietuvos olimpinio sporto centro Perspekty-
vinės pamainos mokomojo sportinio ugdymo 
skyriaus vedėjas

14. Finansavimo vykdymo Marytė Šeštokienė Kūno kultūros ir sporto departamento Finansų 
ir buhalterinės apskaitos  skyriaus vedėja

15. Prekybos ir reklamos organizavimo 
Vilniaus mieste ir renginių vietose

Marija Žalkauskienė Vilniaus m. savivaldybės Kūno kultūros ir spor-
to skyriaus vedėjo pavaduotoja
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koNkURSų RezUlTaTaI

2008 metų mokykLų konkuRsai

jau septintą kartą Lietuvos mokinių ir studentų sporto centras kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos 
tautiniu olimpiniu komitetu, Kūno kultūros ir sporto departamentu ir Lietuvos moksleivių sporto asociacija organizavo 
sportiškiausių Lietuvos mokyklų konkursą, o geriausių mokyklų sporto klubų konkursas vyko antrus metus. 
Konkursų metu, įgyvendinant numatytą tikslą, buvo siekiama skatinti mokyklų sporto klubų steigimąsi, jų plėtrą ir 
įvairovę, skatinti vaikus ir jaunimą aktyviau dalyvauti savivaldybės ir mokyklos sportiniame gyvenime, šalies bendrojo 
lavinimo mokyklų bendruomenes kuo didesnį dėmesį skirti mokinių fiziniam ugdymui.

Konkursas ,,sportas ir aplinka“, vykstantis olimpiniais metais, skirtas skatinti mokinių aktyvumą kūno kultūros, 
turizmo ir sporto srityje, skleisti olimpines idėjas, ugdyti sveiką gyvenseną, formuoti aplinkosaugos ir pilietiškumo 
įgūdžius. Šį konkursą Kūno kultūros ir sporto departamentas vykdo kartu su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 
Lietuvos Respublikos švietimo ministerija ir jos struktūriniais padaliniais bei Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu. 
2008 metais finalinis konkurso etapas vyko Vilniuje birželio 20–21 d. kartu su olimpinės dienos renginiais.

spoRtiškiausios mokykLos konkuRso RezuLtatai

vidurinių mokyklų, gimnazijų grupė

1. Mažeikių Pavasario vidurinė mokykla 
2. Šiaulių rajono Meškuičių vidurinė mokykla 
3. alytaus rajono Butrimonių vidurinė mokykla 
4. Kauno Salomėjos Nėries vidurinė mokykla 
5. Raseinių rajono Šaltinio vidurinė mokykla 
6. Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija 
7. Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų vidurinė mokykla 
8. Radviliškio rajono Šeduvos gimnazija 
9. Rokiškio juozo tūbelio gimnazija 
10. Druskininkų „atgimimo“ vidurinė mokykla 
11. Pakruojo rajono Linkuvos gimnazija 
12. jonavos Senamiesčio gimnazija 
13. Vilniaus Gabijos gimnazija 
14. Kauno rajono Garliavos jonučių vidurinė mokykla 
15. Biržų „aušros“ vidurinė mokykla 
16. Prienų „Žiburio“ gimnazija 
17. Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

pagrindinės mokyklos

1. Širvintų „atžalyno“ pagrindinė mokykla 
2. Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla 
3. Ignalinos česlovo Kudabos pagrindinė mokykla 
4. Šiaulių rajono Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla 
5. jurbarko rajono Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla 
6. Molėtų pagrindinė mokykla 
7. jonavos Raimundo Samulevičiaus pagrindinė mokykla 
8. Radviliškio rajono Pakalniškių pagrindinė mokykla 
9. Vilniaus taikos pagrindinė mokykla 
10. Raseinių rajono Girkalnio pagrindinė mokykla 
11. Pakruojo rajono Šukionių jono Noreikos pagrindinė mokykla 
12. Prienų „Revuonos“ vidurinė mokykla (neturinti 11–12 klasių) 
13. anykščių rajono Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla 
14. Šiaulių rajono Šilėnų pagrindinė mokykla 
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koNkURSų RezUlTaTaI

geRiausio mokykLos spoRto kLubo konkuRso RezuLtatai

I vieta – Mažeikių Pavasario vidurinės mokyklos lengvosios atletikos klubas ,,Pavasaris“
II vieta – Radviliškio Lizdeikos gimnazijos sporto klubas ,,Startas“
III vieta – Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos sporto klubas ,,Vaivorykštė“
IV vieta – trakų rajono Senųjų trakų pagrindinės mokyklos sporto klubas ,,tezaurus“

konkuRso ,,spoRtas iR apLinka“ RezuLtatai

I vieta – Kėdainių rajono akademijos vidurinė mokykla
II vieta – Širvintų atžalyno pagrindinė mokykla
III vieta – Molėtų pagrindinė mokykla

vaikų iR jaunimo užimtumo vasaRą iR jų mokymo pLaukti 
pRogRamų konkuRso Įgyvendinimo 2008 metais RezuLtatai

jau tradiciniu tapusio Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – De-
partamentas) skelbiamo Vaikų ir jaunimo užimtumo vasarą ir jų mokymo plaukti programų konkurso tikslas šiemet 
buvo tęstinis – sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui sportiškai ir turiningai leisti laisvalaikį vasaros atostogų metu. 
Paraiškos buvo priimamos nuo 2008 m. balandžio 9 d. iki gegužės 1 d., programa įgyvendinta vasaros metu – nuo 
birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.  

Konkursu buvo siekiama skatinti vaikus ir jaunimą būti fiziškai aktyvius, ugdyti jaunų žmonių savanorystės, ly-
derystės, organizacinius įgūdžius, suteikti pradinius arba patobulinti esamus plaukimo įgūdžius bei sudaryti sąlygas 
sportuoti įvairių sportinių gabumų vaikams, nesiekiant sportinio meistriškumo ugdymo.

Pareiškėjai (konkursui programą parengusios įstaigos) teikė paraiškas atitinkamoms savivaldybėms, o šios, įvyk-
džiusios pirminę paraiškų atranką, teikė programas Departamentui. 1 pav. programų vykdymui panaudotų lėšų šaltiniai, proc. 

kūno kultūros ir 
sporto 

departamento
58%

kitų šaltinių
20%

savivaldybių
22%

Savivaldybių ataskaitose pateiktais duomenimis, šią vasarą Departamento programoje dalyvavo 7567 vaikai, iš 
jų 2996 buvo apmokyti plaukti. Su jaunimu dirbo 549 darbuotojai, iš jų daugiausia buvo trenerių (184 asmenys) ir 
mokytojų (148 asmenys). Džiugu, kad šiemet gan aktyviai dalyvavo  savanoriai – 118 asmenų padėjo vaikams ir jau-
nimui turiningai ir sportiškai praleisti vasarą. tikimasi, kad vaikų ir jaunimo užimtumo vasarą programų konkursas 
bus vykdomas ir kitais metais.

Šiemet Departamentui programas pateikė 
41 savivaldybė. Specialiai sudaryta darbo 
grupė vertino savivaldybių programas ir teikė 
rekomendacijas departamento generaliniam 
direktoriui skirti lėšas programoms įgyvendin-
ti. Skiriant lėšas buvo atsižvelgiama į vaikų ir 
jaunimo, dalyvaujančio programose, skaičių 
bei savivaldybės finansinį indėlį. Iš viso pro-
gramoms įgyvendinti panaudota 449028 litų, 
iš jų didžiausią dalį sudaro Kūno kultūros ir 
sporto Departamento lėšos (260 tūkst.Lt) ir 
savivaldybių lėšos (99 158 Lt), iš kitų šaltinių 
(tėvų, rėmėjų lėšos, labdara ir parama) skirta 
89 870 Lt. Procentinis šių lėšų pasiskirstymas 
pavaizduotas paveiksle.

pav. programų vykdymui panaudotų lėšų šaltiniai (proc.)
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2008 metų spoRto kLubų konkuRso,
oRganizuoto Lietuvos asociacijos „spoRtas visiems“,

RezuLtatai

aukštųjų mokyklų grupė
I vieta – VU „Žygeivių“ klubas, prezidentė Indrė Danieliūtė
II vieta – VGtU turistų klubas, prezidentė Laura Kelmelytė
III vieta – KtU žygeivių klubas „ažuolas“, pirmininkas justas Galiūnas

sveikuolių klubų grupė
I vieta – Kauno jungtinis sveikatos klubas, pirmininkas Petras Sventickas
II vieta – Prienų sveikos gyvensenos klubas, pirmininkė Leonora Kalantienė
III vieta – Ukmergės sveikuolių klubas, pirmininkė Nijolė Kaselienė

bėgimo mėgėjų klubų grupė
I vieta – Kauno bėgimo mėgėjų klubas, pirmininkas Vladas Vimbaras
II vieta – Vilniaus bėgimo mėgėjų klubas „Stajeris“, prezidentas jonas Grigas
III vieta – Pasvalio bėgimo mėgėjų klubas „Vėtra“, pirmininkas Zenonas Balčiauskas

vienos sporto šakos klubų grupė 
I vieta – Klaipėdos oS klubas „Kopa“, pirmininkas audrius Pocius
II vieta – alytaus r. dziudo klubas „Do“, prezidentas Rolandas Lukoševičius
III vieta – Kauno aerobikos  klubas „joana“, prezidentė joana Bartaškienė

 kompleksinių sporto klubų grupė
I vieta – sporto klubas „oK Klajūnas“, pirmininkas audrius Kraujalis
II vieta – sporto klubas „Energetikas, prezidentas arvydas Sedekerskis
III vieta – pramogų ir sporto klubas „Vievio žiedas“, direktorius Saulius Girčys

kaimo bendruomenių sk  grupė
I vieta – Dusetų SK „ainiai“, pirmininkas Vytautas čypas
II vieta – telšių apskrities SK „Rats“, pirmininkas Kazimieras Kazragis
III vieta – sporto klubas „Spartuoliai“, prezidentas Benediktas Siliūnas

2008 metų spoRto visiems Renginio konkuRso RezuLtatai

I vieta – Lietuvos kaimo seniūnijų sporto žaidynės, renginio organizatorius – LKSKa „Nemunas“; valdybos 
pirmininkas Kęstutis Levickis

II vieta  – 5-oji Lietuvos gimnastiada, renginio organizatorė – Lietuvos bendrosios gimnastikos asociacija, pre-
zidentė Irena Plioplienė

 II vieta – renginių ciklas „orientavimosi sporto ketvirtadieniai“, organizatorius – orientavimosi sporto klubas 
„Kopa“, pirmininkas audrius Pocius

III vieta – Lietuvos energetikų veteranų sporto žaidynės,  organizatorius – sporto klubas „Energetikas“, pir-
mininkas arvydas Sedekerskis

iii vieta – Lsd „žalgiris“ pasvalio Rt sporto šventė,  organizatorius – LSD „Žalgiris“ Pasvalio rajono taryba, 
pirmininkas Benediktas Laurinaitis

Dvi atskiras nominacijas laimėjo Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija (prezidentas Romas Bernotas), organizavusi 
vaikų ir jaunimo prevencinį renginį „bėgte į sveikesnę visuomenę“ ir tarptautinį renginį –  pagarbos bėgimas 
judrėnai–vytogala–kaunas–soldinas, skirtą S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per atlantą 75-osioms metinėms.
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lIeTUvoS SpoRTo fedeRacIjų SąjUNgoje

Lietuvos spoRto fedeRacijų sajungos oRganizuojami 
stažuoČių užsienyje pRojektai spoRto tReneRiams

jau įpusėjo Lietuvos sporto federacijų vykdomas 2008 m. Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da 
Vinči projektas „Sporto specialistų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas“, kuriam finansavimą skyrė Švietimo mainų 
paramos fondas. Projekto galimybėmis, suteikiančiomis puikią progą sporto treneriams nemokamai tobulinti savo 
profesinius įgūdžius užsienio partnerių šalyse, šiais metais jau pasinaudojo Lietuvos sportinių šokių, Lietuvos žolės 
riedulio federacijos ir Baltijos golfo akademijos treneriai. Kitų metų pradžioje į stažuotes užsienyje išvyks Lietuvos 
gimnastikos federacijos ir Ukmergės moterų krepšinio klubo treneriai. Dviejų ar vienos savaitės vizitų programos 
treneriams suteikia galimybę įgyti naujos patirties ir kvalifikacijos tarptautiniu mastu, praplėsti savo profesinę kom-
petenciją, užmegzti naujų ar plėtoti esamus kontaktus tolesniam bendradarbiavimui ir t. t. 

Šių metų projekte dėl pasyvaus sporto federacijų noro dalyvauti galimybė stažuotis yra suteikta tik 23 treneriams 
iš įvairių Lietuvos miestų ir klubų, priklausančių minėtoms sporto federacijoms. 

Baltijos golfo akademijos trenerė ir įkūrėja Viktorija Žilinskaitė, dalyvavusi stažuotėje Škotijoje, aprašė savo 
įspūdžius, naudą organizacijai ir paskatino kitus dalyvauti šioje programoje:

„Lietuvos sporto federacijų sąjunga (LSFS) suteikė VšĮ „Baltijos golfo akademija“ puikią galimybę tobulinti 
Lietuvoje naujos sporto šakos – golfo trenerių įgūdžius per Leonardo da Vinci mobilumo programą (projekto nr. 
LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0179 „Sporto specialistų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas“). Du minėtos įmonės 
darbuotojai dvi savaites stažavosi Škotijoje, Šiaurės Glazgo koledže, kur mokėsi pagal golfo kaip sporto vadybos ir 
golfo trenerių rengimo programą, susipažino su programine įranga, naudojama mokant golfo, treniravosi kartu su 
kitais PGA sertifikuotais golfo treneriais daugiau nei 20-tyje skirtingų golfo klubų ir akademijų bei susipažino su 
įvairiomis golfo treniravimo metodikomis ir principais. Treniruočių metu buvo tobulinami bendravimo įgūdžiai anglų 
kalba ir golfo terminologija, o tai leis treneriams geriau dirbti su norinčiais mokytis golfo užsieniečiais Lietuvoje. 
Golfo klubų treneriai taip pat suteikė daug informacijos, kaip organizuojami renginiai Škotijos golfo klubuose, kiek ir 
kaip pritraukiami ir motyvuojami klubų nariai, golfo populiarinimas, golfo aplinkosauginiai ir dar daug kitų įdomių 
ir naudingų klausimų.

Šalia profesionalių treniruočių, priimanti organizacija Škotijoje, minėtasis Šiaurės Glazgo koledžas, organizavo 
plačią kultūrinę programą. Buvo aplankyti botanikos sodai, nacionaliniai parkai, muziejai, vietos festivaliai kaip 
nacionalinė Guy Fawks šventė. Taip pat buvo suorganizuotas vizitas į Glazgo miesto savivaldybę, kur Lietuvos tre-
nerius priėmė mero pavaduotojas p. Allanas Stewartas ir aprodė seną, Italijos architekto projektuotą savivaldybės 
pastatą.“

Žolės riedulio trenerių, dalyvavusių stažuotėje Ispanijoje, įspūdžius ir naudą profesinėje srityje pateikė Lietuvos 
žolės riedulio federacijos prezidentas Leonardas čaikauskas: 

„Lietuvos žolės riedulio federacija, bendradarbiaudama su Sporto federacijų sąjunga, pirmą kartą dalyvavo tokio 
pobūdžio projekte. Sugrįžę iš stažuotės Ispanijoje, 5 žolės riedulio treneriai iš skirtingų Lietuvos klubų ir sporto mo-
kyklų dar ilgai dalijosi praktine patirtimi su savo sportininkais bei kolegomis. Treneriai ne tik susipažino su vienos 
stipriausių pasaulyje žolės riedulio valstybių trenerių darbo metodais, treniruočių vykdymo planais, žaidimo taktikomis 
ir pan., bet ir aplankė žymiausias miesto vietas, pažino kultūrą. Prieš išvykstant dalyviams buvo organizuojami anglų 
kalbos kursai, kad būtų pagerinti ne tik kalbiniai įgūdžiai, bet ir profesinė terminologija. Visa mainų vizito programa 
dalyviams paliko tik gerų ir neišdildomų įspūdžių, jie parsivežė daug naujų ir naudingų žinių, pakėlė savo profesinę 
kvalifikaciją. Pasinaudoję suteikta galimybe būti partneriais Švietimo mainų paramos fondo finansuotame Sąjungos 
projekte ir apmokyti savo trenerius užsienyje tikrai nenusivylėme ir ketiname vėl dalyvauti naujajame.“

Greitu laiku LSFS skelbs naują partnerių atranką 2009 m. stažuočių projektams. organizacijas, norinčias dalyvauti 
minėtoje programoje, prašome sekti informaciją interneto svetainėje www.lsfs.lt
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lIeTUvoS aSocIacIjoje „SpoRTaS vISIemS“

Lietuvos spoRto visiems oRganizacijų naRystė 
taRptautinėse  oRganizacijose

Eil.
Nr.

tarptautinės organizacijos pavadinimas
(visas ir sutrumpintas originalo ir lietuvių kalbomis)

tarptautinės 
organizacijos 
logotipas

Lietuvai
atstovauja

Įstojimo data

1. INtERNatIoNaL UNIVERSItY SPoRtS FEDERatIoN 
(FISU)  
tarptautinė universitetinio sporto federacija
http://www.fisu.net, 
El. paštas: fisu@fisu.net

Lietuvos 
studentų sporto 
asociacija

1993-07-08
Bufalas (jaV), 
FISU kongre-
sas

2. EURoPIaN UNIVERSItY SPoRtS aSSoCIatIoN 
(EUSa) 
Europos universitetinio sporto asociacija
http://www.eusa.eu/, 
El. paštas: office@eusa.eu

Lietuvos 
studentų sporto 
asociacija

1999-11-17

3. CoFEDERatIoN EUPoPEENNE SPoRt SaNtE (CESS)
Europos konfederacija „Sportas sveikata“
http://www.cess.muohio.edu/

Lietuvos sporto 
ir kultūros 
asociacija  
„Nemunas”

1995-10

4. inteRnationaL scHooL spoRt fedeRation  
(isf)
tarptautinė moksleivių sporto federacija
http://www.isfsports.org/sports/home.asp

Lietuvos moks-
leivių sporto 
asociacija

1998-10-12 

5. EURoPEaN FEDERatIoN FoR CoMPaNY SPoRtS 
(EFCS)
Europos įmonių sporto federacija
http://www.efcs.org/ 

Lietuvos sporto 
draugija „Žal-
giris” 

1992-05-23
anglija,
16-as ECSF 
kongresas

6. CoNFEDERatIoN  SPoRtIVE INtERNatIoNaLE DU 
tRaVaIL (CSIt) 
Pasaulio neprofesionalaus sporto konfederacija
http://www.csit.tv

Lietuvos sporto 
draugija „Žal-
giris”

1993

7. tRIM aND FItNESS INtERNatIoNaL SPoRt FoR aLL 
aSSoCIatIoN (taFISa) 
tarptautinė sporto visiems asociacija
http://www.tafisa.net/

Lietuvos asoci-
acija „Sportas 
visiems”

1991-06-26 
Bordo
(Prancūzija), 
12-oji
taFISa kon-
ferencija

8. EURoPEaN MaCCaBI CoNFEDERatIoN (EMC)
Europos „Makabi“ konfederacija

Lietuvos žydų 
sporto klubas 
„Makabi“

1992-11-06
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9. MaCCaBI WoRD UNIoN (MWU) 
Pasaulio „Makabi“ sąjunga
http://www.maccabiah.com

Lietuvos žydų 
sporto klubas 
„Makabi“

1992-11-06

10. INtERNatIoNaL toURISt SPoRt UNIoN (ISU)
tarptautinė sportinio turizmo sąjunga

Lietuvos 
keliautojų 
sąjunga

1992-06-07
Maskva  (Ru-
sija)

11. inteRnationaL spoRt and cuLtuRe associa-
tion (isca) 
tarptautinė sporto ir kultūros asociacija
http://isca-web.org

Lietuvos kaimo 
sporto klubų 
sąjunga „Ne-
munas”,
Lietuvos asoci-
acija „Sportas 
visiems “

1995

1999-12

12. euRopean gRoup foR ReseaRcH  into eLdeR-
Ly and pHysicaL activity (egRepa)
Europos vyresniojo amžiaus žmonių fizinio aktyvumo tyrimo 
grupė
http://www.egrepa.org 

Lietuvos svei-
kuolių sąjunga

1997-10-06

13. inteRnationaL oRienteeRing fedeRation 
(iof)
tarptautinė orientavimosi sporto federacija
http://www.orienteering.org/

Lietuvos orien-
tavimosi sporto 
federacija

1991-09-26

14. EURoPEaN  PHYSICaL  EDUCatIoN aSSoCIatIoN  
(EuPEa ) 
Europos kūno kultūros mokytojų asociacija
http://www.eupea.com

Lietuvos kūno 
kultūros moky-
tojų asociacija

1996-04-12

15. confedeRation inteRnationaLe de La pe-
cHe spoRtive (cips)
tarptautinė sportinės žūklės konfederacija
http://www.cips-fips.com 

Lietuvos spor-
tinės žūklės 
federacija

1993

16. inteRnationaL casting spoRt fedeRaRtion
(icf) 
tarptautinė kastingo sporto federacija
http://castingsport-icsf.com/

Lietuvos spor-
tinės žūklės 
federacija

2000

17. EURoPEaN WoMEN aND SPoRt CoNFERENCE
Europos moterų sporto konferencija
http://www.ews-online.org/ 

Lietuvos 
moterų sporto 
asociacija

1994
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išduotos kūno kuLtūRos iR spoRto speciaListų Licencijos

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-220. Licencija galioja iki 2012 m. balandžio 29 d.:

Licencija Nr. 105 – audriui BItINUI
Licencija Nr. 092 – Ingai jURIENEI
Licencija Nr. 407 – Daliai RŽEUSKIENEI
Licencija Nr. 335 – Ingai SLIVKIENEI
Licencija Nr. 271 – Ričardui tĖVELIUI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-256. Licencija galioja iki 2012 m. gegužės 22  d.:

Licencija Nr. 674 – jolantai čESLIKaUSKIENEI
Licencija Nr. 675 – Kazimierui DaKNIUI
Licencija Nr. 676 – Kamil MaNatoV
Licencija Nr. 677 – anatolijui ŠUGajEVUI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-285. Licencija galioja iki 2012 m. birželio 4  d.:

Licencija Nr. 678 – Irenai KaRSoKaItEI
Licencija Nr. 679 – Ritai MaNKEVIčIŪtEI
Licencija Nr. 680 – Ritai MaSLIaNIKaItEI
Licencija Nr. 681 – Natalijai MoZERENEI
Licencija Nr. 682 – Virginijai PaULaUSKaItEI
Licencija Nr. 683 – Laurai ŠatINSKaItEI
Licencija Nr. 684 – Vygantui ZaLIECKUI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. V-288. Licencija galioja iki 2012 m. birželio 5  d.:

Licencija Nr. 685 – Mindaugui GRaBIUI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-303. Licencija galioja iki 2012 m. birželio 12  d.:

Licencija Nr. 686 – audronei čERNoVIENEI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-340. Licencija galioja iki 2012 m. liepos 10  d.:

Licencija Nr. 687 – Virgilijui BERtaŠIUI
Licencija Nr. 688 – Giedriui DRaNEVIčIUI
Licencija Nr. 689 – Mindaugui IVaNaUSKUI
Licencija Nr. 690 – Ievai jUCEVIčIŪtEI
Licencija Nr. 691 – Erikai KaRINaUSKEI 
Licencija Nr. 692 – Martynui KaRPaVIčIUI 
Licencija Nr. 693 – Sergej LEoNoVIč
Licencija Nr. 694 – akvilei MaCIULEVIčIŪtEI
Licencija Nr. 695 – Ingridai NoRIENEI
Licencija Nr. 696 – Žygimantui oLINSKUI
Licencija Nr. 697 – Vidmantui PaŽĖRaI
Licencija Nr. 698 – juditai PaŽĖRIENEI
Licencija Nr. 699 – Dovilei PLataUNaItEI
Licencija Nr. 700 – Bronislavui VoLBIKUI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-361. Licencija galioja iki 2012 m. liepos 25 d.:

Licencija Nr. 701 – juozapui algirdui KERŠULIUI
Licencija Nr. 702 – temur GIoRGoBIaNI
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Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. V-371. Licencija galioja iki 2012 m. rugpjūčio 4 d.:

Licencija Nr. 703 – aivarui DaUGIUI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-381. Licencija galioja iki 2012 m. rugpjūčio 28 d.:

Licencija Nr. 704 – tomui aStRaUSKUI
Licencija Nr. 705 – Henrikui GUStaIčIUI
Licencija Nr. 706 – Simonai KUčINSKIENEI
Licencija Nr. 707 – Sigitai MIKaLajŪNIENEI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-386. Licencija galioja iki 2012 m. rugsėjo 3 d.:

Licencija Nr. 708 – jonui StaŠKEVIčIUI
Licencija Nr. 709 – Edvardui VENSLoVaI
Licencija Nr. 710 – aleksandrui ŽUKaUSKUI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-397. Licencija galioja iki 2012 m. rugsėjo 16 d.:

Licencija Nr. 711 – Dmitrij aLEKSaNDRoV
Licencija Nr. 712 – Dariui GUDaUSKUI
Licencija Nr. 713 – juliui KLaKaUSKUI
Licencija Nr. 714 – Pauliui KLaPataUSKUI
Licencija Nr. 715 – andžej MILEVSKIj
Licencija Nr. 716 – Modestai PILIBYtEI
Licencija Nr. 717 – Edgar PEtUCHoVSKIj

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. V-413. Licencija galioja iki 2012 m. rugsėjo 25 d.:

Licencija Nr. 718 – algimantui BaLčUI
Licencija Nr. 719 – jelizvetai BaZaN
Licencija Nr. 720 – aušrai jURKEVIčIŪtEI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-441. Licencija galioja iki 2012 m. spalio 3 d.:

Licencija Nr. 721 – justui BRaŽUI
Licencija Nr. 722 – Valdui IVaNaUSKUI
Licencija Nr. 723 – Marek KUBIaK 
Licencija Nr. 724 – aušrai NaIDENIENEI
Licencija Nr. 725 – Evaldui ŽaRNaUSKUI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-452. Licencija galioja iki 2012 m. spalio 9 d.:

Licencija Nr. 726 – Dainai GUDZINEVIčIŪtEI
Licencija Nr. 727 – audriui ŠIRVINSKUI
Licencija Nr. 728 – Inesai ŽaLIUKIENEI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-494. Licencija galioja iki 2012 m. lapkričio 11 d.:

Licencija Nr. 729 – Raimondai KISIELIENEI
Licencija Nr. 730 – arūnui MISECKUI
Licencija Nr. 731 – Mariui REMIEčIUI
Licencija Nr. 732 – tadui StaNKEVIčIUI
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pRatĘstos kūno kuLtūRos iR spoRto speciaListų Licencijos

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-256. Licencija galioja iki 2012 m. gegužės 22  d.:

Licencija Nr. 215 – Valdui jaSočIUI
Licencija Nr. 030 – Saulei MERECKIENEI
Licencija Nr. 140 – Kęstučiui Vincentui NatKEVIčIUI 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-303. Licencija galioja iki 2012 m. birželio 12  d.:

Licencija Nr. 346 – Natalijai aleksandrai IVaNoVIENEI
Licencija Nr. 366 – andriui MaCIjaUSKUI
Licencija Nr. 345 – Gintautui PEtRaIčIUI
Licencija Nr. 246 –  Ryčiui taVoRUI
Licencija Nr. 248 – Visvaldui SUDaRIUI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-340. Licencija galioja iki 2012 m. liepos 10  d.:

Licencija Nr. 280 – Kestučiui BERŽaNSKIUI
Licencija Nr. 234 – albertui RIMŠaI
Licencija Nr. 272 – juozui ZajaRSKIUI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. V-361. Licencija galioja iki 2012 m. liepos 25 d.:

Licencija Nr. 428 – Gintautui BaRaNaUSKUI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-381. Licencija galioja iki 2012 m. rugpjūčio 28 d.:

Licencija Nr. 431 – Vitalijai BREIVIENEI
Licencija Nr. 429 – Pavelui FEDoRENKaI
Licencija Nr. 414 – juzefai KINDURIENEI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-397. Licencija galioja iki 2012 m. rugsėjo 16 d.:

Licencija Nr. 443 – astrai INDRIŠIŪNIENEI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-441. Licencija galioja iki 2012 m. spalio 3 d.:

Licencija Nr. 419 – aurelijai aNtaNaVIčIENEI
Licencija Nr. 355 – Rimantui juozui NaGEVIčIUI
Licencija Nr. 410 – antanui NaRVILUI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-452. Licencija galioja iki 2012 m. spalio 9 d.:

Licencija Nr. 373 – aleksandr aBRaMoV
Licencija Nr. 436 – Valiui RUDŽIUI

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojo 
2008 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-494. Licencija galioja iki 2012 m. lapkričio 11 d.:

Licencija Nr. 351 – Nijolei jadvygai GUDaVIčIENEI
Licencija Nr. 059 – Raimundui jaKUčIUI
Licencija Nr. 369 – Loretai GaLDIKIENEI
Licencija Nr. 198 – Inai REVINSKIENEI
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suteiktos kvaLifikacinės kategoRijos 
tReneRiams-spoRto mokytojams

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-259

1. Nacionalinio sporto trenerio kategorija ketveriems metams:
1.1. Sigitui KUKULSKIUI, Šiaulių sporto mokyklos „Klevas“ regbio treneriui-sporto mokytojui;
1.2. augustui  taRaLIUI, Šiaulių sporto mokyklos „Klevas“ regbio treneriui-sporto mokytojui;
1.3. Gediminui VaRKaLUI, Kauno karatė kiokušin klubo „Kariai“ karatė kiokušin treneriui.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
birželio 2 d. įsakymu Nr. V-282

1. Nacionalinio sporto trenerio kategorija ketveriems metams:
1.1. arvydui SaPKaI, Kauno irklavimo mokyklos irklavimo treneriui-sporto mokytojui.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
birželio 25 d. įsakymu Nr. V-312

1. Nacionalinio sporto trenerio kategorija ketveriems metams:
1.1. Vladimirui aLIŠaUSKUI, alytaus sporto ir rekreacijos centro (SRC) bokso sporto šakos universaliosios 

kovos treneriui-sporto mokytojui;
1.2. Sergejui GoLUBEVUI, alytaus SRC bokso sporto šakos universaliosios kovos treneriui-sporto mokytojui;
1.3. Sigitui  KaMaNDULIUI, Kauno  apskrities  beisbolo klubo beisbolo treneriui;
1.4. jurgai ŽEMaItYtEI-DaINIENEI, Panevėžio sportinių šokių klubo „Rid-rito“ sportinių šokių trenerei; 
1.5. arniui aPVINIUI, Panevėžio sportinių šokių klubo „Rid-rito“ sportinių šokių treneriui.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
liepos 2 d. įsakymu Nr. V-328

1. Lietuvos nusipelnusio trenerio kategorija aštuoneriems metams ir vardas visam laikui:
1.1. Vladimirui BajEVUI, Lietuvos olimpinio sporto centro bokso treneriui-sporto mokytojui.
2. Lietuvos nusipelnusio trenerio vardas visam laikui:
2.1. Daliai Kristinai KaMaItIENEI, Vilniaus sportinių šokių klubo (SŠK) „Vijūnas“ trenerei-konsultantei;
2.2. Vidučiui Pranciškui KaMaIčIUI, Vilniaus SŠK  „Vijūnas“ treneriui-konsultantui.  
3. Nacionalinio sporto trenerio kategorija ketveriems metams:
3.1. jurgiui StRaZDUI, Vilniaus jaunimo mokyklos aviamodeliavimo sporto treneriui.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
rugsėjo 30  d. įsakymu Nr. V-434

1. Lietuvos nusipelnusio trenerio kategorija aštuoneriems metams ir vardas visam laikui:
1.1. Gražinai Kazimierai GIEDRaItIENEI, Kauno m. krepšinio mokyklos „aisčiai“ krepšinio trenerei-sporto 

mokytojai;
1.2. Šarūnui KULNIUI, Šiaulių m. teniso mokyklos teniso treneriui-sporto mokytojui;
1.3. jonui SaBUčIUI, tauragės vaikų ir jaunių sporto mokyklos graikų romėnų imtynių treneriui.
2. Nacionalinio sporto trenerio kategorija ketveriems metams:
2.1. Vytautui DoMaRKUI, Birštono  sporto centro irklavimo treneriui-sporto mokytojui;
2.2. Rišardui FICHMaNUI, Vilniaus m. šachmatų ir šaškių mokyklos šachmatų treneriui-sporto mokytojui;
2.3. aleksandrui KItaNoVUI, Šiaulių m. lengvosios atletikos mokyklos lengvosios atletikos treneriui-sporto 

mokytojui.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
spalio 29  d. įsakymu Nr. V-473

1. Lietuvos nusipelnusio trenerio kategorija aštuoneriems metams ir vardas visam laikui:
1.1. Dianai aNUŽIENEI, Klaipėdos miesto VI. Knašiaus krepšinio mokyklos krepšinio trenerei-sporto mokytojai;
1.2. Ramunei KUMPIENEI, Klaipėdos miesto Vl. Knašiaus krepšinio mokyklos krepšinio trenerei-sporto mokytojai;
1.3. alfonsui LENKIUI, Skuodo rajono kūno kultūros ir sporto centro dviračių sporto treneriui-sporto mokytojui;
1.4. Daivai MaŽIoNIENEI, Palangos miesto sporto mokyklos krepšinio trenerei-sporto mokytojai;  
1.5. Pavelui  MaKaRoVUI, Vilniaus miesto olimpinio sporto centro šiuolaikinės penkiakovės treneriui-sporto 

mokytojui;
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1.6. Ivanui MINKEVIčIUI, Vilniaus miesto olimpinio sporto centro bokso treneriui-sporto mokytojui;
1.7. Vincui MURaUSKUI, Šilutės  rajono sporto mokyklos bokso treneriui-sporto mokytojui;
1.8. Stasiui PaŠtUoLIUI, Panevėžio miesto kūno kultūros ir sporto centro dviračių sporto treneriui-sporto mo-

kytojui.
2. Nacionalinio sporto trenerio kategorija ketveriems metams:
2.1. janinai KoŽENIaUSKaItEI, Vilniaus miesto krepšinio mokyklos krepšinio trenerei-sporto mokytojai;
2.2. Broniui KRaUjELIUI, Panevėžio miesto kūno kultūros ir sporto centro  triatlono treneriui-sporto mokytojui;
2.3. Igoriui oRLoVUI, Vilniaus miesto dvikovės sporto šakų mokyklos bokso treneriui-sporto mokytojui;
2.4. artūrui ŠEVELKoVUI, Klaipėdos miesto sporto centro graikų-romėnų imtynių treneriui-sporto mokytojui.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
gruodžio 1  d. įsakymu Nr. V-514

1. Lietuvos nusipelnusio trenerio kategorija aštuoneriems metams ir vardas visam laikui:
1.1. Rolandui RaDVILaI, Kauno a.Sabonio krepšinio mokyklos krepšinio treneriui-sporto mokytojui.
2. Nacionalinio sporto trenerio kategorija ketveriems metams:
2.1. Gintarui BUKaUSKUI, Kauno jaunalietuvių SoM graikų-romėnų imtynių treneriui-sporto mokytojui;
2.2. Dariui DIKčIUI, Kauno krepšinio mokyklos krepšinio treneriui-sporto mokytojui;
2.3. Natalijai KaLININaI, Visagino akrobatikos mokyklos akrobatikos trenerei-sporto mokytojai;
2.4. Sauliui MaRčIUKaIčIUI, Kauno krepšinio mokyklos krepšinio treneriui-sporto mokytojui;
2.5. Irinai RaNCEVaI, Visagino akrobatikos mokyklos akrobatikos trenerei-sporto mokytojai;
2.6. Stanislovui PENKUI, Skuodo r. SC motobolo treneriui-sporto mokytojui;
2.7. Raimondai SUGaUDEI, Šiaulių sportinių šokių kolektyvas „Milagras“;
2.8. arūnui ŠULCUI, Šiaulių SM „atžalynas“ laisvųjų imtynių treneriui-sporto mokytojui;
2.9. Loretai  ZoPELIENEI,  Panevėžio  kūno kultūros ir sporto centro  dviračių sporto trenerei-sporto  mokytojai.

suteiktos kvaLifikacinės kategoRijos spoRtininkams

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-260

1. Bokso sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
1.1. ovidijui  MaRtINKĖNUI – Kauno sporto mokykla (SM) „Gaja“.
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
1.2. Deividui KLIUčIaKUI – Kauno  SM „Gaja“.
2. Plaukimo sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
2.1. Nikitai MEtLIoNKoVUI – Klaipėdos sporto centras (SC) „Gintaras“ 
2.2. artūrui  SPoRICHINUI – Klaipėdos SC „Gintaras“;
2.3. Kristupui  StRaŠUNSKUI – Klaipėdos SC „Gintaras“;
2.4. Rokui  RUDENKoVUI – Klaipėdos SC „Gintaras“.
3. Regbio sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
3.1. Rokui DaKNIUI – Šiaulių sporto mokykla (SM) „Klevas“;
3.2. Ignui DaRKINčIUI – Šiaulių SM „Klevas“;
3.3. justinui  GRUBLIaUSKUI – Šiaulių SM „Klevas“;
3.4. Vaidotui  jUoDŽIUI – Šiaulių SM „Klevas“;
3.5. Vaidotui  joKUBaIčIUI – Šiaulių SM „Klevas“;
3.6. justui  PoŠKEVIčIUI – Šiaulių SM „Klevas“;
3.7. Kęstučiui RIŠKUI – Šiaulių SM „Klevas“.
4. Sportinės akrobatikos sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
4.1. Vitalijui  BoKIj – Visagino akrobatikos SM;  
4.2. aleksandrui  KULPaI – Visagino akrobatikos SM.
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5. Sunkiosios atletikos sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
5.1. justinui jURUI – telšių SM;
5.2. Irmantui KačINSKUI – telšių SM;
5.3. Erikai RačKaUSKaItEI – telšių SM.
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
5.4. Modestui ŠIMKUI – telšių sporto klubas „Gintarinė saulė“ ir Klaipėdos SaSK.
6. Šachmatų sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
6.1. juliui  GaRNELIUI – Kauno jaunalietuvių sporto organizacijos (jSo) mokykla;
6.2. Domantui KLIMčIaUSKUI – Kauno jSo mokykla;
6.3. Brigitai LaURUŠaItEI – Kauno jSo mokykla;
6.4. Vytautui SIMaNaIčIUI – Kauno jSo mokykla.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
birželio 19 d. įsakymu Nr. V-311

1. Bokso sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
1.1. Karoliui  BUIKUI –  alytaus sporto ir rekreacijos centras (SRC);
1.2. jurijui  PočEVaLoVUI – Kauno sporto mokykla (SM) „Gaja“;
1.3. Giedriui  PRaNCKEVIčIUI – alytaus SRC.
2. Dailiojo čiuožimo sporto šakos atstovei
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
2.1. Katherine  CoPELY – Kauno žiemos sporto mokykla „Baltų ainiai“.
3. Dziudo sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
3.1. Evaldui  KRUtULIUI – alytaus  SRC;
3.2. Edgarui  KRUtULIUI – alytaus SRC.
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
3.3. justinai  ZItIKaItEI – alytaus SRC.
4. Dviračių sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
4.1. Žydrūnui  SaVICKUI – alytaus SRC.
5. Graikų-romėnų imtynių sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
5.1. Eividui  StaNKEVIčIUI – Kauno jaunalietuvių sporto organizacijos mokykla.  
6. Sambo imtynių sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
6.1. Evaldui  BUNEVIčIUI – Kauno r. dziudo ir jojimo SM.
7. Sportinės gimnastikos sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
7.1. Patrikui PRUŠINSKUI – Kauno CSM;
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
7.2. Rokui  GUŠčINUI – Kauno  CSM.
8. Sunkiosios atletikos sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
8.1. Dariui  jaNUŠaUSKUI – anykščių r. kūno kultūros ir sporto centras (KKSC);
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
8.2. Vygantui  KIRtIKLIUI – anykščių KKSC.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
birželio 28 d. įsakymu Nr. V-319

1. Sportinės akrobatikos sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
1.1. Kristinai KoVaLIoVaI – Visagino akrobatikos sporto mokykla (SM);
1.2. Dmitrijui SaZoNENKoVUI – Visagino akrobatikos SM;
1.3. Irinai ŠataLoVaI – Visagino akrobatikos SM.
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2. Dviračių sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
2.1. Darijui DŽERVUI – Klaipėdos sporto centras (SC).
3. Fechtavimosi sporto šakos atstovei
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
3.1. aušrai  BLaŽYtEI – Kauno SM „Gaja“.
4. Laisvųjų imtynių sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
4.1. andrejui KoNoVaLoVUI – Klaipėdos SC;
4.2. Karoliui MačĖNUI – Kauno jaunalietuvių sporto organizacijos mokykla (jSoM);
4.3. andriui VoItECHoVSKIUI – Klaipėdos SC;
4.4. Pranui RUMBUčIUI – Klaipėdos SC.
5. Rankinio sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
5.1. Edvinui BaLčIŪNUI – Kauno SM „Gaja“;
5.2. Povilui BaBaRSKUI – Kauno SM „Gaja“;
5.3. Rolandui BERNatoNIUI – Kauno SM „Gaja“;
5.4. Donatui BIRUI – Kauno SM „Gaja“;
5.5. Gintarui CIBULSKIUI – Kauno SM „Gaja“;
5.6. Karoliui DaINIUI – Kauno SM „Gaja“;
5.7. Sauliui GaRčINSKUI – Kauno SM „Gaja“;
5.8. Valdui jaRUKUI – Kauno SM „Gaja“;
5.9. Viliui jUoZaIčIUI – Kauno SM „Gaja“;
5.10. tomui KRaUCEVIčIUI – Kauno SM „Gaja“;
5.11. aidenui MaLaŠINSKUI – Kauno SM „Gaja“; 
5.12. Šarūnui MIčIULIUI – Kauno SM „Gaja“;
5.13. tadui SVEIKaUSKUI – Kauno SM „Gaja“;
5.14. Robertui ŠVEDUI – Kauno SM „Gaja“;
5.15. Vaidui VoLUNGEVIčIUI – Kauno SM „Gaja“;
5.16. Pauliui ZĖRINGIUI – Kauno SM „Gaja“;
5.17. andriui ŽIGELIUI – Kauno SM „Gaja“.
6. Sunkiosios atletikos sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
6.1. Karoliui jŪRaIčIUI – Klaipėdos SC; 
6.2. Valdui KaZaKEVIčIUI – Kauno jSoM;
6.3. tadui StatKEVIčIUI – Kauno  jSoM;
6.4. Vincui  ŠLEVINSKIUI – Klaipėdos SC;
6.5. Romui  URBoNUI – Klaipėdos SC.
7. Stalo teniso sporto šakos atstovei
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
7.1. Monikai  KaVaLIŪNaItEI – Kauno  jSoM. 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
liepos 2 d. įsakymu Nr. V-327

1. Sportinės gimnastikos sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
1.1. tadui BUtaUtUI – Vilniaus gimnastikos mokykla (GM); 
1.2. Robertui tVoRoGaLUI – Vilniaus GM; 
1.3. Gretai NEVEDoMSKaItEI – Vilniaus GM.
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
1.4. jevgenijui IZMoDENoVUI – Vilniaus GM.
2. Graikų-romėnų imtynių sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
2.1. Erikui MEŠKUNECUI – Vilniaus dvikovės sporto šakų mokykla (DSŠM).
3. Dziudo sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
3.1. Ernestui KISELIUI – Vilniaus  DSŠM; 
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3.2. aleksandrui LUKjaNoVUI – Vilniaus DSŠM;
3.3. Henrikui StaŠKŪNUI – Vilniaus DSŠM;
3.4. tautvydui ŽINIUI – Vilniaus DSŠM.
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
3.5. andrejui KLoKoVUI – Vilniaus DSŠM.
4. Lengvosios atletikos sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
4.1. Dariui ŠKaRNULIUI – Vilniaus olimpinis SC.
5. Plaukimo sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
5.1. justinui BILIUI – Panevėžio „Žemynos“ vidurinė mokykla (VM);
5.2. Mindaugui SaDaUSKUI – Panevėžio „Žemynos“  VM; 
5.3. Editai SEREIKaItEI – Panevėžio „Žemynos“ VM;
5.4. almanui  StaNaPĖDŽIUI – Vilniaus  vandens SM;
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
5.5. Mindaugui  jURGELIUI – Vilniaus oSC;
5.6. jakaterinai  KISELIoVaI – Vilniaus vandens SM.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-377

1. Graikų-romėnų imtynių sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
1.1. Ramūnui aUKSELIUI – Kauno jaunalietuvių sporto organizacijos mokykla (jSoM);
1.2. tomui GaLKUI – Šiaulių SM „atžalynas“;
1.3. Mantui GRaBaUSKUI – Šiaulių SM „atžalynas“;
1.4. Giedriui MačIULIUI – Šiaulių SM „atžalynas“;
1.5. Gintarui PatERIaBUI – Kauno jSoM;
1.6. Kęstučiui RaDaVIčIUI – Kauno jSoM;
1.7. Haroldui RUDZINSKUI – Šiaulių SM „atžalynas“;
1.8. Gediminui ŠaRMaIčIUI – Kauno jSoM;
1.9. Mindaugui ŠaRMaIčIUI – Kauno jSoM.
2. Laisvųjų imtynių sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
2.1. Donatui GaDLIaUSKUI – Šiaulių SM „atžalynas“.
3. Moterų imtynių sporto šakos atstovėms
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
3.1. justinai aLDUSEVIčIŪtEI – Šiaulių SM „atžalynas“, anykščiai;
3.2. aistei BaLčIŪNaItEI – Šiaulių SM „atžalynas“, Šiaulių r. 
3.3. Deimantei BUtaVIčIŪtEI – Šiaulių SM „atžalynas“.
4. Meninės gimnastikos sporto šakos atstovėms
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
4.1. Godai GoNSEVIčIŪtEI – Kauno centro sporto mokykla (CSM);
4.2. agnei LIEPaItEI – Kauno CSM;
4.3. alinai SMIRNoVaI – Kauno CSM;
4.4. Eglei ŠILEIKYtEI – Kauno CSM;
4.5. Kamilei VaSILIaUSKaItEI – Kauno CSM;
4.6. Giedrei VaLaItYtEI – Kauno CSM.
5. Regbio sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
5.1. Egidijui BaRčaUSKUI – Šiaulių SM „Klevas“;  
5.2. aleksandrui čIUCHLĖjUI – Šiaulių SM „Klevas“;
5.3. Mariui GRIGaLIŪNUI – Šiaulių SM „Klevas“;
5.4. Mindaugui GRIGUI – Šiaulių SM „Klevas“;
5.5. Gediminui LIUtKUI – Šiaulių SM „Klevas“;
5.6. arūnui SELEVUI – Šiaulių SM „Klevas“;
5.7. justui SKaUMINUI – Šiaulių SM „Klevas“;
5.8. audriui StoNIUI – Šiaulių SM „Klevas“;
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5.9. andriui SUtKUI – Šiaulių SM „Klevas“;
5.10. Edmundui ŠčaVINSKUI – Šiaulių SM „Klevas“.
6. Plaukimo sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
6.1. Einarui taMaLIŪNUI – Šiaulių plaukimo SM „Delfinas“;
6.2. Lukui ŠEMEKLIUI – Šiaulių plaukimo SM „Delfinas“.
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
6.3. agnei ŠILEIKYtEI – Šiaulių plaukimo SM.
7. Sambo imtynių sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
7.1. Kęstučiui KURUŠINUI – Šiaulių SM „atžalynas“;
7.2. Santai PaKENYtEI – Šiaulių SM „atžalynas“;
7.3. Ignui PEtKUI – Šiaulių SM „atžalynas“.
8. Sportinių šokių sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
8.1. Gintarei BaNKaUSKaItEI – Kauno CSM;
8.2. Urtei jaNUŠKEVIčIŪtEI – Kauno VšĮ „Kaspino“ šokių klubas;
8.3. tomui SLaUSGaLVIUI – Kauno CSM;
8.4. Rolanui StaNKŪNUI – Kauno CSM.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-404

1. Buriavimo sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
1.1. juozui  BERNotUI – Kauno  buriavimo mokykla. 
2. Dviračių sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
2.1. Povilui StEPoNaVIčIUI – Panevėžio KKSC;
2.2. justui VoLUNGEVIčIUI – Kauno jaunalietuvių sporto organizacijos mokykla (jSoM).
3. fechtavimosi sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
3.1. Rasai aUGUStINaItEI – Kauno SM „Gaja“;     
3.2. Gitanai KEtURKaItEI – Vilniaus dvikovės sporto šakų mokykla (DSŠM);
3.3. tomui KRIKŠčIŪNUI – Vilnaus DSŠM;
3.4. jurijui MaŠaLaI – Vilniaus DSŠM;
3.5. jevgenijui StaLMaKoVUI – Vilniaus DSŠM;
3.6. aurelijai tREINYtEI – Vilniaus DSŠM.
4. Graikų-romėnų imtynių sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
4.1. antonui aUDICKUI – Panevėžio KKSC;
4.2. artūrui MaCIjEVSKIUI – Vilniaus DSŠM;
4.3. Remigijui PEtKEVIčIUI – joniškio SM.
5. Irklavimo sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
5.1. algirdui  BENDaRaVIčIUI – Kauno irklavimo mokykla (IM);
5.2. Nerijui VaSILIaUSKUI – Kauno  IM.
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
5.3. Viktorui BUDREIKaI – Kauno IM;
5.4. Vytautui BUtKUI – Kauno IM;
5.5. tadui MILIaUSKUI – Kauno IM; 
5.6. audriui PtaKaUSKUI – Kauno IM.
6. Sportinės aerobikos sporto šakos atstovėms
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
6.1. Sandrai DaMBRaUSKaItEI – Kauno Centro sporto mokykla (SM);
6.2. Linai jaSEVIčIŪtEI – Kauno Centro  SM. 
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7. Krepšinio sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
7.1. Kristinai aLMINaItEI – Kauno krepšinio mokykla (KM) „aisčiai“;
7.2. Mantei KVEDERaVčŪtEI – Kauno KM „aisčiai“;
7.3. Evaldui KaIRIUI – Vilniaus krepšinio mokykla (KM);
7.4. tomui MILINSKUI – Kauno KM „aisčiai“;
7.5. Donatui MotIEjŪNUI – Kauno KM „aisčiai“;
7.6. Giedriui StaNIULIUI – Kauno KM „aisčiai“;
7.7. jonui VaLaNčIŪNUI – Vilniaus KM;
7.8. ovidijui VaRaNaUSKUI – Vilniaus KM. 
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
7.9. Ignui jaNčIUKUI – Kauno KM „aisčiai“;
7.10. Laurynui MaRCINKEVIčIUI – Kauno KM „aisčiai“;
7.11. tadui RINKŪNUI – Kauno KM „aisčiai“;
7.12. Lukui SUtKUI – Kauno KM „aisčiai“.
8. Lengvosios atletikos sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
8.1. justinui  BERŽaNSKIUI – Šiaulių lengvosios atletikos sporto mokykla (LaSM).
9. Plaukimo sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
9.1. Kristinai BaRaUSKaItEI – Kauno Centro sporto mokykla (CSM);
9.2. Erikai BESPaLKo – Kauno CSM;
9.3. Laurai DoBRoVoLSKaItEI – Kauno plaukimo mokykla (PM);
9.4. Vaivai  GIMBUtYtEI – Kauno PM;
9.5. jolitai  ŠčERBINSKaItEI – Kauno CSM;
9.6. jūratei  ŠčERBINSKaItEI – Kauno CSM;
9.7. Simui  ŽIaUKaI – Kauno  CSM.
10. Stalo teniso sporto šakos atstovėms
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
10.1. Eglei StUCKYtEI – Vilniaus SM „tauras“;
10.2  Kristinai VaŠKEVIčIŪtEI – Kauno jaunalietuvių sporto organizacijos mokykla.
11. Sambo sporto šakos atstovei
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
11.1. Rūtai aKSIoNoVaI – Vilniaus DSŠM.
12. Sportinės gimnastikos sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
12.1. jurijui KaRPoVUI – Vilniaus gimnastikos mokykla (GM);
12.2. Ritai MatUSEVIčIŪtEI – Vilniaus  GM.
13. Šachmatų sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
13.1. Emiliui PILECKIUI – Vilniaus šachmatų ir šaškių SM.
14. Šiuolaikinės penkiakovės sporto šakos atstovei
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
14.1. Gintarei VENčKaUSKaItEI – Kauno plaukimo mokykla.
15. Tinklinio sporto šakos atstovėms
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
15.1. Neringai GIKŠtaItEI – Kauno CSM;
15.2. Viktorijai SIRUtYtEI – Kauno CSM.
16. Rankinio sporto šakos atstovėms
16.1. Kornelijai GaLINaItYtEI – Vilniaus SM „tauras“;
16.2. Živilei jURGUtYtEI – Vilniaus SM „tauras“;
16.3. Vitalijai LEBELIoNYtEI – Vilniaus SM „tauras“;
16.4. Gabijai  BUGENIENEI – Vilniaus SM „tauras“;
16.5. Daivai aLEKSaNDRaVIčIŪtEI – Vilniaus SM „tauras“;
16.6. julijai ŠaLENGaItEI – Vilniaus SM „tauras“. 
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17. Žolės riedulio sporto šakos atstovėms
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
17.1. jūratei MICKEVIčIENEI – Vilniaus SM „tauras“;
17.2. Evelinai RaGINSKaItEI – Vilniaus SM „tauras“;
17.3. jolantai ŠIMaItYtEI – Vilniaus SM „tauras“.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
spalio 7 d. įsakymu Nr. V-407

1. Baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakos atstovei
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
1.1. jūratei GaDEIKYtEI – Kauno irklavimo mokykla.
2. Bokso sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
2.1. Karoliui  KaUPINIUI – alytaus sporto ir rekreacijos centras (SRC); 
2.2. tomui SaUSIUI – alytaus SRC.
3. Buriavimo sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
3.1. Saimai PLERPaItEI – Kauno  buriavimo mokykla (BM) „Bangpūtys“;
3.2. Linui ŠčEPINUI – Kauno  BM „Bangpūtys“.
4. Dziudo sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
4.1. Raimondai GEDUtYtEI – Kauno SM „Gaja“;
4.2. Karoliui oRLINGIUI – Kauno SM „Gaja“;
4.3. Mariui PaŠKEVIčIUI – Kauno SM „Gaja“
4.4. Vytautui SKILINSKUI – Kauno SM „Gaja“.
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
4.5. Gintarui aLEKNaVIčIUI – Kauno SM „Gaja“;
4.6. Renaldai GEDUtYtEI – Kauno SM „Gaja“.
5. Dviračių sporto atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
5.1. Gediminui BaGDoNUI – Klaipėdos  sporto centras (SC);
5.2. algirdui MoCKUI – Klaipėdos  SC;
5.3. Skaistei ŠERPEtYtEI – Klaipėdos SC;
5.4. angelei VIRKEtYtEI – Klaipėdos SC.
6. Graikų-romėnų imtynių sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
6.1. artūrui jaNKaUSKUI – Klaipėdos  SC.
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
6.2. Rūteniui UGINčIUI – Klaipėdos SC.
7. Irklavimo sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
7.1. Gyčiui  RUZGIUI – Kauno irklavimo mokykla.
8. Krepšinio sporto šakos atstovėms
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
8.1. Gintarei MaŽIoNYtEI – Palangos SM;
8.2. Linai PIKčIUtEI – Klaipėdos V. Knašiaus krepšinio mokykla (KM);
8.3. Karinai SoLoPoVaI – Klaipėdos V. Knašiaus  KM;
8.4. Eglei ŠIKŠNIŪtEI – Klaipėdos V. Knašiaus KM;
8.5. Inesai VISGaUDaItEI – Klaipėdos V. Knašiaus KM.
9. Laisvųjų imtynių sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
9.1. Rostislavui LEGENZoVUI – Klaipėdos SC.
10. Lengvosios atletikos sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
10.1. Martynui čIUŽELIUI – Klaipėdos SC;
10.2. Eglei KRIŠtaPoNYtEI – Klaipėdos SC;
10.3. tomui PEtRaUSKUI – Klaipėdos SC;
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10.4. Zinaidai SENDRIŪtEI – Skuodo KKSC;
10.5. jadvygai  SINKEVIčIŪtEI – Marijampolės SC „Sūduva“.
11. Motobolo sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
11.1. Gintautui RUBINUI – Skuodo KKSC;                
11.2. Kęstučiui SaKaLaUSKUI – Skuodo KKSC.  
12. Orientavimosi sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
12.1 Vykintui čELKIUI – Kauno  SM „Gaja“;
12.2 Kristinai  RYBaKoVaItEI – Kauno SM „Gaja“.
13. Plaukimo su pelekais sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
13.1. Marijai  DoLGoPoLoVaI – Klaipėdos SC „Gintaras“;
13.2. Igoriui  ŽURoVUI – Klaipėdos SC „Gintaras“.
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
13.3. Sergejui SEMELIUKUI – Klaipėdos SC „Gintaras“.
14. Sambo imtynių sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
14.1. aivarui MaCIjaUSKUI – Klaipėdos SC;
14.2. Vidui  PoCIUI – Klaipėdos SC.
15. Sunkiosios atletikos sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
15.1. Vytautui RIMKUI – Klaipėdos SC;
15.2. tadui URBoNUI – Klaipėdos SC.
16. Stalo teniso sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
16.1. Matui SKUčUI – Kauno jaunalietuvių sporto organizacijos mokykla.
17. Šuolių į vandenį sporto šakos atstovei
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
17.1. Ligitai MaLINaUSKaItEI – Kauno plaukimo mokykla.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. 
lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-485

1. Baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
1.1. Karoliui BaLtaKIUI – Vilniaus „Sietyno“ sporto mokykla (SM);
1.2. Nikolajui oVčINIKoVUI – Zarasų SM;
1.3. andriui RaŠKEVIčIUI – Vilniaus „Sietyno“ SM;
1.4. aurelijai VaLaINYtEI – Panevėžio KKSC.
2. Bokso sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
2.1. Deivydui CIKaNaUSKUI – Vilniaus DSŠM;   
2.2. Deivydui PUZoRUI – Vilniaus DSŠM; 
2.3. tadui KISIELIUI – Panevėžio KKSC;
2.4. Laurynui SaMoŠKaI – Panevėžio KKSC;  
2.5. Mariui SPERaUSKUI, Vilniaus oSC;
2.6. Simui VoLoŠINUI – Panevėžio KKSC;  
2.7. Elgarui ŽUKS – Vilniaus DSŠM.
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
2.8. Egidijui KaVaLIaUSKUI – Kauno SM „Gaja“;
2.9. Eugenijui tUtKUI – Vilniaus olimpinis sporto centras (oSC).  
3. Dziudo sporto šakos atstovei
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
3.1. Gretai BEREŽNojŪtEI – Kauno r. dziudo ir jojimo SM;
4. Dviračių sporto atstovėms
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
4.1. Gintarei GaIVENYtEI – Panevėžio KKSC;
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4.2. Urtei jUoVaLKYtEI – Vilniaus „Sietyno“ SM;   
4.3. Daivai tUŠLaItEI – Panevėžio KKSC;
4.4. Editai UNGURYtEI – Panevėžio KKSC. 
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
4.5. Robertai čEPELYtEI – Panevėžio KKSC;
4.6. Miglei MISEVIčIŪtEI – Panevėžio KKSC;
4.7. Rasai UŽKURaItYtEI – Panevėžio KKSC.
4.8. Katažynai SoSNaI – Vilniaus „Sietyno“ SM.
5. Graikų-romėnų imtynių sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
5.1. Viliui StaNEIKaI – Kazlų Rūdos SC.
6. Krepšinio sporto šakos atstovei
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
6.1. Gintarei MaŽIoNYtEI – Palangos SM.
7. Lengvosios atletikos sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
7.1. Linai GRINčIKaItEI – Klaipėdos SC;
7.2. tomui INtUI – Kauno SM „Viltis“;
7.3. Indrei jaKUBaItYtEI – Kauno SM „Viltis“;
7.4. Raivydui StaNIUI – Kauno SM „Viltis“;       
7.5. Viktorijai ŽEMaItYtEI – Kauno SM „Viltis“;
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
7.6. Žilvinui aDoMaVIčIUI – Kauno SM „ Viltis“;
7.7. Linai aNDIjaUSKaItEI – Kauno SM „Viltis“
7.8. justui BURaGUI – Kauno SM „Viltis“;
7.9. Ramūnui BUtKUI – Kauno SM „Viltis“;
7.10. Mantui DILIUI – Kauno SM „Viltis“;
7.11. Kristinai GIRtaItEI – Kauno SM „Viltis“;
7.12. Silvestrui GUoGIUI – Vilniaus lengvosios atletikos mokykla (LaM);
7.13. andriui GRICEVIčIUI – Kauno SM „Viltis“;
7.14. aivarui KRaKaUSKUI – Kauno SM „Viltis“; 
7.15. Kazimirui NaRVoIŠ – Vilniaus oSC;
7.16. janai NoSoVaI – Kauno SM „Viltis“;
7.17. aurimui SKINULIUI – Kauno SM „Viltis“;
7.18. Eimantui SPItRIUI – Kauno SM „Viltis“; 
7.19. Marekui StRELKoVSKIUI – Vilniaus oSC;
7.20. Mantui ŠILKaUSKUI – Kauno SM „Viltis“;
7.21. audriui ŠIMKEVIčIUI – Kauno SM „Viltis“;
7.22. Sonatai taMoŠaItYtEI – Kauno SM „Viltis“;
7.23. Valdui VaLINtĖLIUI – Vilniaus LaM.
8. Orientavimosi sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
8.1. jonui MaIŠELIUI – Vilniaus „Sietyno“ SM;
8.2. Viliui StaNKEVIčIUI – Vilniaus „Sietyno“  SM.
9. Plaukimo sporto šakos atstovei
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
9.1. Ramintai DVaRIŠKYtEI – Vilniaus vandens SM.
10. Regbio sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
10.1. jonui  DaNIELKUI – Vilniaus SM „tauras“.
11. Sportinių šokių atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
11.1. alai KaRPENKo – Vilniaus gimnastikos mokykla (GM);
11.2. Ievai KoNoPLIoVaItEI – Vilniaus GM;
11.3. Liudui taMULaIčIUI – Vilniaus GM.
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12. Sunkiosios atletikos sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
12.1. aurimui DIDŽBaLIUI – Marijampolės SC „Sūduva“.
13. Stalo teniso sporto šakos atstovui
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
13.1. alfredui UDRaI – Klaipėdos SC.
14. Šaudymo sporto šakos atstovams
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
14.1. Rasidai  KoVaLSKaI – Vilniaus oSC;
14.2. Igoriui RaDajEVUI – Vilniaus oSC;
14.3. alinai SIKEVIč – Vilniaus oSC;
14.4. Rimantui StaSIUKYNUI – Vilniaus oSC;
14.5. Pavelui VoItIUKEVIčIUI – Vilniaus oSC.
15. Šiuolaikinės penkiakovės sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
15.1. julijai KoLEGoVaI – Vilniaus oSC.
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
15.2. jaroslavui VaLIUKEVIčIUI – Vilniaus oSC.
16. Rankinio sporto šakos atstovėms
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
16.1. aurai aNDRIUŠYtEI – Kauno r. SM;
16.2. Deimantei  BaGDoNaItEI – Kauno r. SM
16.3. Linai GRIGaItYtEI – Kauno r. SM;
16.4. Laurynai GRIŠKoNYtEI – Kauno r. SM;
16.5. aistei joNELYtEI – Kauno r. SM;
16.6. Dovilei KaZaKEVIčIŪtEI – Kauno r. SM;
16.7. Ievai KaRDoKaItEI – Kauno r. SM;
16.8. Vestinai KočaNoVaI – Kauno r. SM;
16.9. agnei LUčINSKaItEI – Kauno r. SM;
16.10. Grėtei MatUSEVIčIŪtEI – Kauno r. SM;
16.11. Gretai MIKaLaVIčIŪtEI – Kauno r. SM;
16.12. Rolandai SaDaUSKaItEI – Kauno r. SM; 
16.13. Editai StRaLKUtEI – Kauno r. SM;
16.14. Simonai ŠINSKaItEI – Kauno r. SM.
17. Teniso sporto šakos atstovams
Tarptautinė kategorija ketveriems metams:
17.1. Ivetai  DaPKUtEI – Šiaulių  teniso SM;
17.2. Linai StaNčIŪtEI – Vilniaus  SM „tauras“.
Nacionalinė kategorija trejiems metams:
17.3. Ievai LaDIGaItEI – Vilniaus SM „tauras“;
17.4. Gabrielei SINSKaItEI – Šiaulių teniso mokykla;
17.5. Dovydui ŠaKINIUI – Šiaulių teniso mokykla; 
17.6. tadui taRaSEVIčIUI – Vilniaus SM „tauras“.
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sveikinimai bokso Legendai
Gegužės 14 d. legendinis Lietuvos boksininkas algirdas Šocikas šventė 80 metų jubiliejų. Kauno sporto halėje vykusio XII 

tarptautinio algirdo Šociko bokso turnyro metu Kūno kultūros ir sporto departamento vardu garbingą jubiliatą pasveikino KKSD 
generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas ir įteikė jam KKSD plaketę.

Į spoRto aukštumas – su spoRto moksLu
Gegužės 20 d. KKSD buvo pagerbti Europos ir pasaulio čempionatuose triumfavę Lietuvos sportininkai ir jų treneriai, pasvei-

kinti garbingus jubiliejus šventę sporto darbuotojai, išskirtinai pagerbti sporto mokslininkai. Per trisdešimt neolimpinių sporto 
šakų sportininkų ir jų trenerių, seimūnus, laimėjusius V pasaulio parlamentarų pusės maratono bėgimo čempionatą, KKSD gen. 
direktorius a.Raslanas apdovanojo KKSD medaliu „Už sporto pergales“.

Garbingų jubiliejų proga buvo pasveikinti ir apdovanoti sporto darbuotojai: KKSD Sporto garbės komandoro ženklu – pasaulio 
ultratriatlono čempionas Vidmantas Urbonas ir Lietuvos kyokushin federacijos prezidentas Romas Vitkauskas; KKSD Sporto 
garbės kryžiumi – krepšinio teisėjai Vytautas Kukarskas ir Kęstutis Pilipauskas, futbolo treneris Virginijus Liubšys, bokso tre-
neris Vincas Murauskas, irklavimo treneris Kęstutis Bartkus ir trakų sporto centro direktorius antanas Šumskas; KKSD aukso 
medaliu – rankinio puoselėtojas algis Mikučionis ir bokso treneris Ivanas Minkevičius.

antrus metus vykusio konkurso „Produktyviausi Lietuvos sporto mokslininkai“ laureatai buvo apdovanoti KKSD premijomis. 
Produktyviausiu 2007 m. sporto mokslininku pripažintas prof. habil. dr. jonas Poderys, kuriam KKSD gen. direktorius įteikė 
3000 Lt premiją. Doc. dr. aleksui Stanislovačiui skirta 2000 Lt premija, prof. habil. dr. Stanislovui Stonkui – 1000 Lt. Paskati-
namosios 500 Lt premijos įteiktos prof. habil. dr. Kaziui Milašiui ir prof. habil. dr. juozui Skernevičiui. atskirai buvo renkami 
produktyviausi jaunieji sporto mokslininkai. Dr. tomui Venckūnui atiteko 2000 Lt premija, dr. Sigitui Kamanduliui – 1000 Lt, 
dr. Šarūnui Štarui – 1000 Lt.

kksd apdovanojimai – gaRbiems spoRto žmonėms
Birželio 16 d. KKSD pagerbta per dvi dešimtis Lietuvos sportui nusipelniusių sporto darbuotojų ir sporto veteranų. KKSD 

antro laipsnio ordinu a.Raslanas apdovanojo antaną Bagdonavičių ir joną Petrą jankauską, KKSD Sporto garbės komandoro 
ženklu – Praną trukšnį, jurijų Fiodorovą, Gintarą Kupčinską, Kęstutį autuką, audronę opalnikovą, Ireną Vitkienę, Vytautą Rupą. 
KKSD Sporto garbės kryžiai skirti Rimgaudui Lukauskui, Leonui Meidui, Nijolei jaščaninienei, Reginai Stupurienei, Gedimi-
nui jakavoniui. KKSD aukso medaliu apdovanoti Vytautas Dunderis, Bronius Zabulionis, Lionginas Kuprys, Povilas jefišovas, 
alfredas Damanskis, algis Mackevičius, KKSD bronzos medaliu – Margarita Packevič ir Virgilijus Zakrys. KKSD atminimo 
medalis įteiktas Kristinai trukšnienei.

spoRtininkai pageRbti vyRiausybėje
Birželio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje pagerbti pasaulio ir Europos čempionatų prizininkai. Susirinkusius pasvei-

kino Premjeras Gediminas Kirkilas, šalies sporto vadovai. Sunkiaatletis Ramūnas Vyšniauskas, baidarininkai Egidijus Balčiūnas, 
alvydas Duonėla ir Vytautas Vaičikonis, kanojininkai tomas Gadeikis ir Raimundas Labuckas, Lotynų amerikos sportinių šokių 
ansamblis „Žuvėdra“, sportininkų treneriai buvo apdovanoti KKSD medaliais „Už sporto pergales“, gydytojai, masažuotojai, 
mokslininkai – KKSD atminimo medaliais. Šiems sportininkams ir treneriams, taip pat dviratininkei Simonai Krupeckaitei bei 
garbingus jubiliejus švenčiantiems sporto veteranams Premjeras įteikė atminimo dovanas.

n. dumbauskui – aukšČiausias kksd apdovanojimas
Liepos 1 d. 70 metų jubiliejaus proga garsų dviračių sporto specialistą Narsutį Dumbauską Kūno kultūros ir sporto departamento 

generalinis direktorius algirdas Raslanas apdovanojo aukščiausiu KKSD apdovanojimu – pirmo laipsnio ordinu su grandine. 
Šis apdovanojimas N.Dumbauskui skirtas įvertinus jo nuopelnus kuriant ir plėtojant Lietuvos sporto sistemą, plėtojant dviračių 
sportą Lietuvoje. Kaip žinoma, N.Dumbauskas yra išugdęs dukart olimpinį čempioną Gintautą Umarą, olimpinį čempioną artūrą 
Kasputį ir daugelį kitų žinomų dviratininkų.

didžiausią pažangą padaRiusiems oLimpieČiams – pRemijos
Lietuvos olimpinės rinktinės narių – buriuotojos, žaidynių vicečempionės Gintarės Volungevičiūtės, bėgikės Linos 

Grinčikaitės ir plaukiko Giedriaus titenio – banko sąskaitos pasipildė apvaliomis sumomis. Rugsėjo 2-ąją sportinin-
kams buvo įteiktos SEB banko įsteigtos premijos, kurias skirstant dalyvavo ne tik ekspertai, bet ir „Delfi“ skaitytojai. 
Didžiausią pažangą padariusia Lietuvos olimpiete „Delfi“ skaitytojų išrinkta buriuotoja G.Volungevičiūtė, Pekine iškovojusi 
sidabro medalį, gavo 50 tūkst. Lt premiją. G.titeniui, kuris 100 m plaukimo krūtine rungtyje užėmė dvyliktą vietą, bei sprinterei 
Linai Grinčikaitei, tarp 100 m bėgimo dalyvių užėmusiai keturioliktą vietą, atiteko po 25 tūkst. Lt. Be čekių, gėlių ir diplomų, 
sportininkai dovanų gavo kompasus su auksinėmis rodyklėmis. „tik neišreguliuokit“, – LtoK prezidentui a.Poviliūnui paėmus 
pažiūrėti kompasą tarstelėjo G.Volungevičiūtė. „Kad nenukreipčiau nuo aukso?“ – šyptelėjo LtoK vadovas, patikinęs, jog dovanų 
gautas kompasas rodo vien auksą. Sveikindamas sportininkus a.Poviliūnas džiaugėsi, kad šįkart įvertinti ne tik medalininkai, bet ir 
tie, kurie suteikė vilčių apdovanojimą parvežti iš Londono olimpinių žaidynių. Negailėdamas pagyrų sportininkams, LtoK vadovas 
kartu juos ragino nepamiršti, kad pergalės nėra Dievo duotos – rezultatas pasiekiamas tik sunkiu darbu. „Žmonių pasitikėjimas – 
didelė duoklė jums“, – sakė a.Poviliūnas ir priminė, kad į Londono olimpiadą sportininkams vėl reikės išsikovoti kelialapius.
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pRisimintos jaunųjų kRepšininkų peRgaLės
Rugsėjo 10 d. KKSD buvo pagerbtos keturios Lietuvos krepšininkų rinktinės, 2008 m. skirtingų amžiaus grupių Europos čempi-

onatuose iškovojusios medalius. „tiek jaunimo laimėjimų vienais metais dar nebuvo. tai rodo, kad mūsų sporto mokyklos, krepšinio 
treneriai dirba produktyviai, o Lietuva yra viena stipriausių krepšinio valstybių pasaulyje“, – jaunųjų krepšininkų pirmosiomis dide-
lėmis pergalėmis pasidžiaugė KKSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas, palinkėjęs jiems pergalių ir ateityje.

R.Vaiginas KKSD medaliais „Už sporto pergales“ apdovanojo Europos jaunučių (iki 16 m.) čempionę Lietuvos vaikinų (gim. 
1992 m. ir jaunesnių) krepšinio rinktinę, Europos jaunių (iki 18 m.) čempionę Lietuvos merginų (gim. 1990 m. ir jaunesnių) 
krepšinio rinktinę, Europos jaunių (iki 18 m.) vicečempionę Lietuvos vaikinų (gim. 1990 m. ir jaunesnių) krepšinio rinktinę ir 
Europos jaunimo (iki 20 m.) vicečempionę Lietuvos vaikinų (gim. 1988 m. ir jaunesnių) krepšinio rinktinę. KKSD atminimo 
medaliais buvo apdvanoti krepšinio rinktinių gydytojai ir delegacijų vadovai, o Lietuvos krepšinio federacijai už jaunųjų krepšinio 
talentų ugdymą įteikta KKSD atminimo dovana.

unesco kongResas „spoRtas taikai iR pLėtRai“
Rugsėjo 12–16 d. Kingstone (jamaika) vyko UNESCo kongresas „Sportas taikai ir plėtrai“ ir UNESCo tarpvyriausybinio fizinio 

lavinimo komiteto (CIGEPS), kurio viceprezidentas – KKSD gen. direktorius algirdas Raslanas, posėdžiai. „Pekino olimpinėse žaidy-
nėse dalyvavo 204 šalys, kalbančios skirtingomis kalbomis, tačiau pasaulis girdėjo tik vieną – sporto kalbą“, – pabrėžta kongrese.

Kongrese buvo pristatytas UNESCo darbo grupės atliktas tyrimas, kurio pagrindinės kryptys – sporto ir turizmo socialinis ir 
kultūrinis vaidmuo, sportas ir gamtosauga, sportas ir ekonomika, nacionalinė politika ir sportas. Buvo pažymėta, kad UNESCo 
privalo turėti aiškią politiką ir jos valdymo svertus, nes pasaulyje nėra kitos organizacijos, kuri galėtų koordinuoti tokią veiklą tarp 
skirtingų tautų ir žemynų. Savo nuomonę apie UNESCo plėtros kryptis išsakė ir Lietuva. Lietuvos delegacijos vadovas algirdas 
Raslanas pasiūlė sukurti II UNESCo konvenciją „Sportas taikai ir plėtrai“, kuri suvienytų šiuo metu išsklaidytas ir skirtingai įvai-
rių šalių vertinamas šios veiklos kryptis. Lietuvos supratimu, tai padidintų UNESCo įtaką ir leistų efektyviau veikti regioninėms 
UNESCo atstovybėms. UNESCo atsakingi darbuotojai atsargiai vertino Lietuvos pasiūlymą, tačiau jis sukėlė didelę diskusiją.

Nagrinėjant atskiras temas tarpvyriausybinio fizinio lavinimo komiteto (CIGEPS) posėdžiuose, Lietuva daug dėmesio skyrė 
kūno kultūros ir sporto vietai švietimo sistemoje.

geRiausias Lietuvos baseinas – aLytuje
Rugsėjo 23 d. po renovacijos atidarytas alytaus spoto rūmų baseinas ir naujas lengvosios atletikos maniežas, į kuriuos per 25 

mėnesius investuota 6,8 mln. Lt ES struktūrinių fondų lėšų.
Nuveiktais darbais ir naujais sporto objektais džiaugėsi ir alytiškiai, ir šalies ir sporto vadovai – Premjeras Gediminas Kirkilas, 

KKSD generalinis direktorius algirdas Raslanas ir jo pavaduotojai, LtoK prezidentas artūras Poviliūnas, kitų Lietuvos sporto 
organizacijų atstovai. Gausūs svečiai pirmiausia apžiūrėjo buvusioje palėpėje įrengtą nestandartinį maniežą su 160 m ilgio bėgimo 
takais. „Prieš keletą metų pamatęs šias patalpas negalėjau patikėti, kad jose bus įrengtas toks maniežas“, – džiaugėsi KKSD gen. 
direktorius algirdas Raslanas. jis pažymėjo, jog šiemet šalyje, kaip niekada anksčiau, atidaromi net šeši nauji sporto objektai, 
keturi iš jų – nacionalinės svarbos.

Vėliau svečiai apžiūrėjo daugiausia džiaugsmo keliantį 50 m ilgio baseiną. aštuonių plaukimo takų baseine sumontuota 
moderni elektroninė įranga, baseinas turi tarptautinius standartus liudijantį sertifikatą. Specialistų vertinimu, tai šiuo metu ge-
riausias Lietuvos baseinas. „Dėkoju visų olimpiečių vardu. Man tokie įvykiai prilygsta olimpiniam medaliui“, – džiaugėsi LtoK 
prezidentas artūras Poviliūnas.

Ministras Pirmininkas G.Kirkilas KKSD Sporto garbės kryžių įsegė alytaus miesto merui česlovui Daugėlai, o LtoK pre-
zidentas jam įteikė Pekino žaidynių atminimo medalį. taip pat padėkota buvo visiems, prisidėjusiems prie maniežo ir baseino 
statybos ir renovacijos.

Kitais metais alytaus sporto rūmuose prasidės krepšinio arenos, kurioje 2011 m. vyks Europos vyrų krepšinio čempionato 
pagrupio varžybos, išplėtimo darbai.

R. vaLiuLiui – oLimpinė žvaigždė
Rugsėjo 24 dieną Maskvos olimpiniam bėgimo estafetės 4x400 m čempionui Remigijui Valiuliui sukako 50 metų. Šia proga 

LtoK prezidentas a.Poviliūnas legendinį bėgiką apdovanojo olimpine žvaigžde.
Dabar R.Valiulis užsiima verslu, veteranų komandoje žaidžia krepšinį. Na, o 1979 m. Meksike jo pasiektas Lietuvos 400 m 

bėgimo rekordas – 45,73 sek. – nepagerintas iki šių dienų.

atidaRyti daR du nacionaLinės svaRbos spoRto objektai
Rugsėjo 25 d. duris atvėrė dar vienas nacionalinės svarbos sporto objektas – Vito Gerulaičio daugiafunkcis sporto paslaugų ir 

sveikatingumo kompleksas Vilniuje. Šio per 10 mėnesių iškilusio sporto objekto vertė – beveik 70 mln. Lt, iš kurių 40 mln. Lt – 
ES struktūrinių fondų lėšos. Komplekse – 15 uždarų ir 4 atviros teniso aikštelės, čia taip pat įrengtos keturios skvošo aikštelės, 
veikia jėgos sporto klubas, viešbutis ir kt. Komplekse galės treniruotis geriausi Lietuvos profesionalūs sportininkai ir nacionalinių 
rinktinių nariai, vaikai, čia bus nuolat organizuojamos įvairios varžybos ir kt. sporto renginiai.

Lygiai po mėnesio, spalio 24 d., šventinės iškilmės persikėlė į Panevėžį, kur atidaryta 2007 m. pavasarį pradėta statyti universali 
arena. Ši arena, reikalinga 2011 m. krepšinio čempionatui surengti, išskirtinė tuo, jog joje sumontuotas olimpinius stardartus ati-
tinkantis 250 m ilgio dviračių trekas. treką suprojektavo architektas Ralphas Schuermannas, kuris suprojektavo ir Pekino olimpinį 
dviračių treką. tokio treko neturi mūsų artimiausi kaimynai latviai ir estai, taip pat suomiai ir švedai, todėl tikimasi Panevėžyje 
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sulaukti įvairių tarptautinių dviračių sporto varžybų. Panevėžio arenoje krepšinio varžybas galės žiūrėti apie 5,6 tūkst. žiūrovų, 
pramoginius renginius – iki 7 tūkst., o dviračių lenktynes – 3,1 tūkst.

arena, kuri taip pat turi nacionalinės svarbos sporto objekto statusą, kainavo 108 mln. Lt, iš kurių – 70 mln. Lt ES struktūrinių 
fondų lėšos, 17,5 mln. Lt – savivaldybės, 14 mln. Lt – VIP investicijos.

studentiškos nuotaikos depaRtamente
Rugsėjo 30 d. KKSD buvo pagerbti pasaulio studentų baidarių ir kanojų čempionato prizininkai, pristatyti leidiniai, skirti Lie-

tuvos studentų sportui. KKSD generalinis direktorius algirdas Raslanas pasidžiaugė, kad studentų sportui Lietuvoje imama skirti 
vis daugiau dėmesio. „atėjo laikas skirti deramą dėmesį akademiniam sportui“, – studentų sporto reikšmę pabrėžė šalies sporto 
vadovas. KKSD medaliais „Už sporto pergales“ a.Raslanas apdovanojo pasaulio studentų čempioną ir vicečempioną kanojinin-
ką jevgenijų Šukliną, pasaulio studentų vicečempioną baidarininką Ričardą Nekrošių ir olimpiečius pasaulio studentų bronzos 
medalininkus kanojinininkus Raimundą Labucką ir tomą Gadeikį. Sportininkų treneriams įteikti KKSD Padėkos medaliai.

Susirinkusi sporto visuomenė pasidžiaugė ir dviem leidiniais, kuriuose įamžintos studentų sporto akimirkos. tai česlovo 
Garbaliausko sudarytas leidinys „Lietuvos studentų sporto istorija nuotraukose” ir Gintauto Stasiulevičiaus bei č.Garbaliausko 
knyga „Lietuvos studentų rankinis”.

šios kadencijos Ltok vykdomasis komitetas baigė daRbą
Spalio 7 dieną į paskutinį šio dvidešimtmečio posėdį rinkosi LtoK Vykdomojo komiteto nariai. jie svarstė, kaip pasirengta 

spalio 10-osios LtoK generalinės asamblėjos ataskaitos ir rinkimų sesijoms.
Visų pirma LtoK prezidentas a.Poviliūnas padėkojo LtoK Vykdomojo komiteto nariams už nuoširdų ir aktyvų ketverių 

metų darbą, pasidžiaugė, kad LtoK dirbo ranka rankon su Kūno kultūros ir sporto departamentu. jis taip pat supažindino su 
ataskaitos pranešimu, kurį skaitys spalio 10-ąją. Buvo pateikta informacija apie LtoK Revizijos komisijos ir LtoK iždininko 
pranešimus.

LtoK Vykdomasis komitetas nutarė teikti Generalinės asamblėjos sesijai Mandatų komisiją (Vytautas Zubernis, Leonardas 
čaikauskas, antanas Šumskas) ir sekretoriatą (janina Brundzienė, Danutė Svitojūtė, Pranas Majauskas).

LtoK generalinis sekretorius, Mandatų komisijos pirmininkas Vytautas Zubernis informavo apie LtoK Generalinės asam-
blėjos sudėtį. Yra 102 LtoK nariai, 25 LtoK garbės nariai ir vienas LtoK garbės sekretorius. LtoK Vykdomasis komitetas 
nutarė suteikti dar keturiems buvusiems LtoK nariams garbės narių vardus: Eugenijui Burokui, Rimantui Bagdonui, Mečislovui 
Preišegolavičiui ir Petrui Santackui.

Senasis LtoK Vykdomasis komitetas nutarė pratęsti ir dar du mėnesius mokėti stipendijas 27-iems Lietuvos olimpinės rink-
tinės nariams bei skirti penkias stipendijas Lietuvos kūno kultūros akademijos ir keturias – Vilniaus pedagoginio universiteto 
studentams sportininkams.

KKSD generalinis direktorius, LtoK viceprezidentas algirdas Raslanas taip pat pasidžiaugė našiu šio LtoK Vykdomojo 
komiteto darbu, o jo vadovui a.Poviliūnui įteikė pergalės deivės Nikės skulptūrėlę.

pageRbti spoRto veteRanai
Spalio 14 d. KKSD pagerbti sportui nusipelnę ir garbingus jubiliejus šventę sporto žmonės. KKSD generalinis direktorius 

algirdas Raslanas padėkojo jiems už ilgametį darbą sporto labui. Sporto vadovas KKSD bronzos medaliu už indėlį į imtynių 
sportą apdovanojo Pavelą Gaišinovą, aukso medaliu už svarų indėlį į dziudo sporto plėtrą Lietuvoje – Ričardą Baltą, KKSD Sporto 
garbės kryžiumi už nuopelnus Lietuvos sportui apdovanojo Eleną Cinevičiūtę, Šarūną Gedminą, antaną Vilčinską Leoną Meidų. 
KKSD Sporto garbės komandoro ženklu buvo įvertinti antano Karpavičiaus, Vlado Kensgailos, Vidučio Pranciškaus Kamaičio, 
Irenos Vitkienės, antano Kaminsko nuopelnai Lietuvos sportui.

Už nuoširdų darbą, organizuojant sporto renginius, skirtus Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per atlantą 75-osioms metinėms 
paminėti, KKSD apdovanojimai LaUDatIo įteikti Klaipėdos sklandymo klubo tarybos pirmininkui algimantui Skurdeniui, Vilniaus 
S.Dariaus ir S.Girėno aeroklubo viršininkui Donaldui Bleifertui, Šiaulių aeroklubo viršininkui algimantui Daubarui, Panevėžio aeroklubo 
viršininkui Broniui Zaronskiui, akrobatinio skraidymo federacijos prezidentui algimantui Ženteliui, Lietuvos aeroklubo prezidentui Stasiui 
Murzai, Lietuvos beisbolo federacijos sekretoriui Edmuntui Matusevičiui, Palangos miesto sporto mokyklos bokso treneriui Sauliui Simei, 
Lietuvos keliautojų sąjungos prezidentui algimantui jucevičiui ir Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos prezidentui Romui Bernotui.

Už pirmosios Kūno kultūros ir sporto dienos organizavimą Radviliškyje KKSD Padėkos medaliai įteikti Radviliškio r. merui antanui 
čepononiui (negalėjo dalyvauti), Kultūros centro direktoriui Romualdui juzukoniui ir Sporto centro direktoriui anicetui Savickui.

Renginio metu Šiaulių m. teniso mokyklos teniso treneriui-sporto mokytojui Šarūnui Kulniui ir tauragės vaikų ir jaunių sporto 
mokyklos graikų-romėnų imtynių treneriui jonui Sabučiui buvo įteikti Lietuvos nusipelniusio trenerio garbės ženklai.

duotas staRtas iv Lietuvos mokinių oLimpiniam festivaLiui
Spalio 21 d. Šiauliuose iškilmingai paskelbta IV Lietuvos mokinių olimpinio festivalio pradžia. Festivalio globėjas Lietuvos 

Respublikos Prezidentas Valdas adamkus nuo Didždvario gimnazijoje stovinčio aukuro uždegė festivalio ugnies fakelą. Sveikini-
mo kalboje šalies vadovas sakė, kad ne mažiau svarbu nei gimnazijoje įgytos žinios yra sportas, ugdantis charakterį ir asmenybę. 
„Sporte išmokstama gerbti kitą, garbingai kovoti siekiant tikslo“, – sakė V.adamkus. Festivalio atidaryme taip pat dalyvavo ir 
Šiaulių gimnazijos mokinius pasveikino KKSD generalinis direktorius algirdas Raslanas, LtoK prezidentas artūras Poviliūnas. 
KKSD padovanojo gimnazijai sporto kamuolių.

Prieš ketverius metus KKSD, LtoK ir Švietimo ir mokslo ministerijos pradėtas rengti Lietuvos mokinių olimpinis festivalis 
per trumpą laiką išsiplėtė po visą Lietuvą. Praėjusiais mokslo metais festivalyje dalyvavo per 250 tūkst. mokinių.

kRoNIka
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Lankėsi fiLa vadovai
Spalio 23 dieną LtoK lankėsi tarptautinės imtynių federacijos (FILa) prezidentas Raphaelis Martinetti ir generalinis sekre-

torius Michelis Dussonas. Svečius priėmė LtoK prezidentas artūras Poviliūnas ir generalinis sekretorius Vytautas Zubernis.
Susitikęs su LtoK vadovais FILa prezidentas R.Martinetti trumpai apžvelgė imtynių perspektyvas, supažindino su reikala-

vimais, keliamais oficialių varžybų organizatoriams, aptarė, ką dar reikia nuveikti rengiantis kitais metais Lietuvoje vyksiančiam 
Europos čempionatui.

M.Dussonas pagyrė anksčiau Lietuvoje vykusius renginius – Europos jaunių laisvųjų imtynių čempionatą (2002 m.) ir pasaulio 
jaunimo imtynių čempionatą (2005 m.) bei vylėsi, kad kitų metų čempionatas bus suorganizuotas gerai.

Svečius lydėjo Lietuvos imtynių federacijos (LIF) prezidentas andrejus Gribojedovas, LIF garbės prezidentas Rimantas 
Bagdonas ir LIF generalinis sekretorius Paulius Daumantas.

eok seminaRas „kaip euRopai išLikti LydeRe“
Spalio 30 – lapkričio 2 d. Larnakoje (Kipras) vyko Europos olimpinių komitetų (EoK) techninis seminaras, kurio pagrindinės 

temos – kaip Europai ir toliau išlikti lydere pagal iškovojamų olimpinių medalių skaičių, kaip sėkmingiau atrinkti talentingus 
sportininkus ir užtikrinti optimalų jų pasirengimą.

Per dvi seminaro dienas pristatyta aštuoniolika pranešimų. aptarti Londono olimpinių žaidynių organizaciniai klausimai, 
išklausyta Solidarumo fondo paramos ataskaita ir ateities planai, pateikta lyginamosios statistikos apie atskirų šalių iškovotus 
medalius, dalyvių skaičių, pasirengti ir dalyvauti olimpiadoje skiriamas lėšas, visuomenės požiūrį į olimpinį sportą, Europos 
sporto potencines galimybes ir vis kylantį azijos sportininkų pajėgumą.

EoK sportininkų komisijos nariai papasakojo apie savo patirtį siekiant didelio meistriškumo. Įdomūs skirtingų Europos vals-
tybių sportininkų rengimo socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai ypatumai. Ypač visus sudomino olimpinio ir pasaulio čempiono 
disko metiko esto Gerdo Kanterio pranešimas. Sportininkas atskleidė savo sunkios, bet įdomios ir sėkmingos sportinės karjeros 
vingius.

Seminare buvo aptartos ir sporto mokslo aktualijos: naujas požiūris į fizinio krūvio ir atsigavimo (poilsio) santykį, naujųjų 
technologijų taikymą sporto srityje, jų poveikį rezultatui ir naujovių legalumą, naujų atlikto fizinio krūvio apskaitos priemonių 
naudojimo galimybes.

Draugiška seminaro aplinka leido užmegzti naudingų ryšių, o tai galimybė tiesiogiai keistis informacija ir patirtimi su kitų 
šalių sporto specialistais.

pLaukti bus mokoma mokykLose
Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino KKSD parengtą Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programą. 

Šios programos tikslas – sukurti veiksmingą vaikų mokymo plaukti sistemą, sudarant palankią edukacinę ir socialinę aplinką 
gyvybiškai svarbių plaukimo įgūdžių ugdymui ir mokymui saugiai elgtis prie vandens ir vandenyje. Pasaulinės sveikatos orga-
nizacijos duomenimis, skendimas yra viena dažniausių mirties ar neįgalumo priežasčių pasaulyje, o Lietuvoje per 1970–2000 m. 
30,78 proc. vaikų ir 16,37 proc. jaunuolių (15–19 metų) mirčių priežastis buvo skendimai. Pagrindinė nelaimingų atsitikimų (apie 
40 proc.) vandenyje priežastis – nemokėjimas plaukti.

Įgyvendinant Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programą, numatoma kelti pedagogų ir specialisų kvalifi-
kaciją, vykdyti saugaus elgesio vandenyje ir plaukimo pamokas mokiniams, renovuoti ir pritaikyti mokymui plaukti bei neįgaliųjų 
reikmėms baseinus ir atvirus vandens telkinius ir kt. Programa bus vykdoma 2008–2015 m.

peR tRejus metus – 45 aikšteLės
KKSD trečius metus iš eilės vykdė projektą – prie bendrojo lavinimo mokyklų įrenginėjo universalias dirbtinės dangos aikšteles. 

Per trejus metus šiam tikslui iš Valstybės investicijų programos buvo skirta 4,5 mln. Lt ir buvo įrengtos 45 aikštelės įvairiuose Lietu-
vos miestuose ir rajonuose. Svarbiausias tikslas, įrengiant universalias dirbtinės dangos aikšteles, – ne tik sudaryti geresnes sąlygas 
sportuoti per kūno kultūros pamokas, bet ir užimti vaikus po pamokų, sudaryti tinkamas sąlygas turiningai užklasinei veiklai.

2008 m. universalioms dirbtinės dangos aikštelėms įrengti KKSD skyrė 1,3 mln. Lt, buvo įrengta 11 aikštelių telšių, Biržų, 
jonavos, Varėnos, alytaus, Skuodo, Utenos, Radviliškio rajuonuose, Vilniuje, Kaune, Druskininkuose.

apdovanotas žuRnaListikos veteRanas
Žinomas išeivijos žurnalistas, seniausio jaV leidžiamo lietuvių laikraščio „tėvynė“ redaktorius Edvardas Šulaitis jubiliejinį 

80-ąjį gimtadienį šventė spalio 15 dieną. tačiau LtoK dovaną garbusis sukaktuvininkas gavo beveik po mėnesio.
Lapkričio 8 dieną čikagoje, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, vyko Susivienijimo lietuvių amerikoje 69-ojo seimo ir 

amerikos lietuvių tarybos suvažiavimas. jo metu Lietuvos generalinė konsulė čikagoje Skaistė aniulienė ponui E.Šulaičiui įteikė 
iš Lietuvos specialiuoju paštu atsiųstą LtoK prizą.

„Džiaugiuosi, kad patikėjote man šią malonią misiją“, – laiške LtoK prezidentui artūrui Poviliūnui rašė ponia S. aniulienė.

atsisveikino kinijos ambasadoRė
Lapkričio 12 dieną LtoK lankėsi Kinijos Liaudies Respublikos ambasadorė Lietuvoje ponia Yang Xiuping. ji baigia savo 

kadenciją mūsų šalyje ir atvyko atsisveikinti. Už paramą Lietuvos olimpinei delegacijai rengiantis Pekino žaidynėms LtoK 
prezidentas artūras Poviliūnas apdovanojo ambasadorę olimpine žvaigžde.

Ponia Yang Xiuping pasidžiaugė geru bendradarbiavimu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, sakė, kad tikrai įsitikino, jog 
Lietuva yra labai sportiška šalis. ambasadorė užsiminė, kad mūsų šalyje išdirbo trejus metus ir dešimt mėnesių.

kRoNIka
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miestų iR Rajonų spoRto vadovų pasitaRimas
Lapkričio 14 dieną LtoK būstinėje vyko Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos visuotinis narių susirin-

kimas, kuriam pirmininkavo valdybos pirmininkas, Kauno miesto sporto vadovas albinas Grabnickas.
Susirinkime dalyvavo ir kalbas sakė LtoK prezidentas artūras Poviliūnas, KKSD generalinio direktoriaus pavaduotojas Ritas 

Vaiginas, asociacijos „Sportas visiems“ prezidentas algis Bronislovas Vasiliauskas, miestų ir rajonų sporto skyrių vadovai.
Buvo aptartas savivaldos vaidmuo šalies sportiniame gyvenime, kompleksinių sporto renginių organizavimo, sporto mokymo 

įstaigų kategorijų suteikimo ir kiti klausimai.
aptarta ir patvirtinta nauja asociacijos įstatų redakcija.

kRepšinio Čempionatui Lietuva Rengiasi atsakingai iR pRofesionaLiai
KKSD gavo FIBa Europe generalinio sekretoriaus Naro Zanolino laišką, kuriame kalbama apie Lietuvos pasirengimą 2011 m. 

organizuoti mūsų šalyje Europos krepšinio čempionatą. Laiške pažymėta, kad lietuviai Europos čempionatui rengiasi atsakingai 
ir profesionaliai, o nuolatinis Lietuvos krepšinio federacijos, čempionato organizacinio komiteto ir FIBa Europe bendravimas 
leidžia Europos krepšinio vadovams susidaryti aiškų vaizdą. FIBa Europe taip pat džiaugiasi, kad neseniai buvo atidaryta dar 
viena – Panevėžio – universali arena, kurią krepšinio vadovai ketina apžiūrėti kito vizito Lietuvoje metu.

Pagal įsipareigojimus Lietuva 2011 m. krepšinio čempionatui surengti turi turėti šešias arenas. Šiuo metu reikalavimus 
atitinkančios arenos yra Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje. alytuje krepšinio salės rekonstrukcija netrukus bus pradėta, arenos 
statybos darbai pagaliau prasidėjo ir Kaune. tad didžiausią susirūpinimą Europos krepšinio vadovams kelia uostamiesčio arenos 
likimas.

FIBa Europe taip pat pasveikino su Lietuvos krepšininkų šių metų laimėjimais Europos ir pasaulio arenose. „Lietuviai dar 
kartą įrodė, kad tarptautinėje krepšinio arenoje jie yra vieni iš lyderių, be to, Lietuva – vienas iš geriausių pavyzdžių, kaip reikia 
plėtoti krepšinį nacionaliniame lygmenyje“, – sakoma laiške.

apdovanotos spoRtiškiausios mokykLos
Lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo apdovanotos sportiškiausios Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos ir geriausi 

mokyklų sporto klubai. Konkursų nugalėtojus pasveikino KKSD, LtoK, Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai, Seimo narys 
česlovas juršėnas. KKSD gen. direktorius algirdas Raslanas, sveikindamas sportišką jaunimą ir jų mokytojus, pasidžiaugė, jog 
mokiniai turi vis daugiau galimybių sportuoti, jiems sudaromos vis geresnės sąlygos – rengiami įvairūs konkursai, populiarus 
tapo Lietuvos mokinių olimpinis festivalis, prie bendrojo lavinimo mokyklų per trejus metus Departamentas įrengė per keturias 
dešimtis sporto aikštelių, šiemet Vyriausybė priėmė Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programą.

2007–2008 mokslo metais vykusių jau tradiciniais tapusių konkursų ,,Sportiškiausia mokykla“ ir „Geriausias mokyklos sporto 
klubas“ prizininkai buvo gausiai apdovanoti. Kūno kultūros ir sporto departamentas piniginiais prizais sportiniam inventoriui 
įsigyti apdovanojo keturias sportiškiausias vidurinių mokyklų ir gimnazijų grupės mokyklas: pirmąją vietą užėmusiai Mažeikių 
Pavasario vid. mokyklai a.Raslanas įteikė 2000 Lt čekį, antrą vietą užėmusiai Šiaulių r. Meškuičių vid. mokyklai – 1300 Lt čekį, 
trečią vietą užėmusiai alytaus r. Butrimonių vid. mokyklai – 900 Lt čekį ir ketvirtoje vietoje likusiai Kauno Salomėjos Nėries 
vid. mokyklai – 800 Lt čekį. Sportiškiausias pagrindines mokyklas apdovanojo Lietuvos tautinis olimpinis komitetas: 2000 Lt 
sportiniam inventoriui įsigyti a.Poviliūnas įteikė konkurso nugalėtojai Širvintų „atžalyno“ pagr. mokyklai, 1300 Lt – antrąją vietą 
užėmusiai Biržų Kaštonų pagr. mokyklai, 900 Lt – trečiąją vietą užėmusiai Ignalinos česlovo Kudabos pagr. ir 800 Lt – ketvirtą 
vietą užėmusiai Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagr. mokyklai.

Pirmąsias tris vietas konkurse užėmusios vidurinės ir pagrindinės mokyklos buvo apdovanotos ir KKSD bei LtoK taurė-
mis.

KKSD taip pat apdovanojo keturis geriausius 2007–2008 m. m. mokyklų sporto klubus. Gen. direktorius a.Raslanas Mažei-
kių Pavasario vid. mokyklos lengvosios atletikos klubui ,,Pavasaris“, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos sporto klubui ,,Startas“, 
Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos sporto klubui ,,Vaivorykštė“ ir trakų r. Senųjų trakų pagr. mokyklos sporto 
klubui ,,tezaurus“ įteikė taures ir po 1000 litų čekį sportiniam inventoriui įsigyti.

oLimpinė žvaigždė – aLgiRdui butkeviČiui
Lapkričio 20 dieną LtoK prezidentas artūras Poviliūnas olimpine žvaigžde apdovanojo Seimo narį, LtoK finansų ir eko-

nomikos komisijos narį algirdą Butkevičių. Šis apdovanojimas a.Butkevičiui įteiktas už nuopelnus olimpiniam sąjūdžiui ir 
50-mečio proga.

patviRtinti Londono žaidynių kandidatų sąRašai
Lapkričio 20 dieną pirmą kartą posėdžiavo naujai išrinktas LtoK Vykdomasis komitetas. Posėdžiui pirmininkavo LtoK 

prezidentas artūras Poviliūnas. Buvo patvirtinti 2012 metų Londono olimpinių žaidynių kandidatų sąrašai, kuriuos darbo grupei 
patikėta toliau tobulinti.

LtoK viceprezidentas, olimpinių programų darbo grupės vadovas algirdas Raslanas pristatė 2012 metų Londono olimpinių 
žaidynių Lietuvos olimpinės rinkinės kandidatų sąrašą ir atrankos kriterijus. Pirmame kandidatų sąraše 91 sportininko pavardė, 
antrame – 75-ių. taip pat įtrauktos dvi – moterų ir vyrų – krepšinio rinktinės. Iš viso esama devyniolikos sporto šakų atstovų. 
tarp galimų olimpinių naujokų – teniso ir tekvondo atstovai.

Kaip sakė a.Raslanas, rengiant šiuos sąrašus teko daug diskutuoti su federacijų, miestų sporto skyrių vadovais. „Nuo sąrašo 
ilgio ne viskas priklauso: 2004 m. iš atėnų kandidatų sąrašo olimpinėse žaidynėse dalyvavo pusė sportininkų, iš Pekino – vos 
trečdalis... Kokią strategiją pasirinkti dabar? – retoriškai klausė. – Programos dar nepatvirtintos atskirų sporto šakų vyr. trenerių. 
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Federacijų planuojamos vietos atrodo itin optimistinės. jau dabar sporto finansavimas yra įstrigęs. aišku ir tai, kad kitais metais 
KKSD biudžetas stipriai mažės. tad rūpesčių netrūks...“ – sakė a.Raslanas.

Padėkojęs už atliktą didelį darbą ir pritardamas darbo grupės siūlymui patvirtinti šiuos sąrašus, a.Poviliūnas rekomendavo 
tikslinti ir juos, ir sportininkams planuojamas vietas. Londono olimpiečių sąrašai dar bus aptariami per LtoK Vykdomojo komiteto 
išplėstinį posėdį, kuris šaukiamas gruodžio 4 d. „Karolinos“ viešbučio konferencijų centre Vilniuje.

LtoK Vykdomasis komitetas nutarė patvirtinti 2009–2012 m. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto komisijų pirmininkus: 
LtoK garbės narį Rimantą Bagdoną – LtoK finansų ir ekonomikos komisijos pirmininku, olimpietį adolfą aleksiejūną – LtoK 
etikos komisijos pirmininku, LtoK narį Vytautą Briedį – LtoK kultūros ir istorijos komisijos pirmininku, LtoK generalinį se-
kretorių Vytautą Zubernį – LtoK mandatų komisijos pirmininku, LtoK Vykdomojo komiteto narį Valentiną Paketūrą – LtoK 
olimpinių sporto šakų komisijos pirmininku, Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorių alvydą Puodžiuką – LtoK olimpinio 
švietimo komisijos pirmininku, LtoK generalinį sekretorių Vytautą Zubernį – LtoK pašalpų komisijos pirmininku, LtoK 
garbės narį Eugenijų Levicką – LtoK propagandos ir žiniasklaidos komisijos pirmininku, Vilniaus universiteto profesorių joną 
jankauską – LtoK sporto ir aplinkos komisijos pirmininku, LtoK narį Dainių Kepenį – LtoK sporto visiems komisijos pirmi-
ninku, Vilniaus pedagoginio universiteto Sporto ir sveikatos fakulteto dekaną audronių Vilką – LtoK sporto mokslo ir specialistų 
kvalifikacijos komisijos pirmininku, LtoK viceprezidentą algirdą Raslaną – LtoK sporto medicinos ir antidopingo komisijos 
pirmininku, LtoK Vykdomojo komiteto narę Dainą Gudzinevičiūtę – LtoK sportininkų komisijos pirmininke, LtoK prezidentą 
artūrą Poviliūną – LtoK užsienio ryšių komisijos pirmininku. LtoK komisijų pirmininkams patikėta iki 2009 m. sausio 15 d. 
suformuoti komisijų sudėtis ir pateikti jas tvirtinti LtoK Vykdomajam komitetui.

LtoK generalinis sekretorius Vytautas Zubernis pristatė naujus LtoK apdovanojimus – Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 
atkūrimo 20-mečio ir LtoK atkūrimo 20-mečio atminimo medalį.

apie pasirengimą IX Europos jaunimo žiemos olimpiniam festivaliui, kuris kitų metų vasario mėnesį vyks Lenkijoje, infor-
mavo LtoK vyr. referentė Vida Vencienė.

Ltok toLiau vadovaus aRtūRas poviLiūnas
Spalio 10 dieną Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentu dar vienai ketverių metų kadencijai išrinktas artūras Poviliū-

nas. LtoK jis vadovauja nuo pat atkūrimo dienos, nuo 1988-ųjų metų gruodžio 11-osios. LtoK generalinės asamblėjos rinkimų 
sesijoje dalyvavo 81 LtoK narys iš 102. taip pat dalyvavo 21 LtoK garbės narys.

LtoK viceprezidentais išrinkti Vytas Nėnius, algirdas Raslanas, LtoK generaliniu sekretoriumi vėl dirbs Vytautas Zubernis, 
o iždininku – Donatas Kazlauskas.  Vykdomojo komiteto nariais perrinkti Valentinas Paketūras, Vida Vencienė, Daina Gudzinevi-
čiūtė, albinas Grabnickas, naujai išrinkti olimpinė čempionė Lina Kačiušytė, Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius 
Mindaugas Balčiūnas, Lietuvos lengvosios atletikos federacijos prezidentas Eimantas Skrabulis.

Šiame LtoK vykdomajame komitete yra net trys olimpinės čempionės!

kitais metais – tok vadovo Rinkimai
Lapkričio 21–22 d. Stambule vyko Europos olimpinių komitetų (EoK) generalinės asamblėjos sesija. EoK Vykdomojo ko-

miteto ataskaitos pranešimą perskaitė EoK prezidentas Patrickas Hickey, toK prezidentas jacques‘as Rogge‘as įvertino Pekino 
olimpines žaidynes. Stambule vykusioje sesijoje dalyvavo ir LtoK prezidentas artūras Poviliūnas bei generalinis sekretorius 
Vytautas Zubernis.

toK prezidentas j.Rogge‘as labai gerai įvertino Pekino vasaros olimpines žaidynes, gyrė jų rengėjus ir organizatorius. tarp 
kelių neigiamų atsiliepimų visi pranešėjai minėjo vieną keistenybę – nors visi bilietai parduoti, kai kurios Pekino sporto arenos 
būdavo pustuštės.

Pasidžiaugta, kad iš visų žemynų vėl daugiausia medalių iškovojo europiečiai, bet jau mažesne persvara nei prieš ketverius 
metus atėnuose. tai reiškia, kad sparčiai progresuoja kitų žemynų sportininkai, ypač azijos.

toK solidarumo vadovai pasidžiaugė, kad Pekine neblogai pasirodė jų stipendijas gavę atletai. Iš viso 387 toK solidarumo 
stipendijos buvo skirtos 41-os šalies atstovams – 219 iš jų iškovojo kelialapius į Pekiną, o 35 laimėjo medalius. tarp medalinin-
kų – ir mūsiškis Mindaugas Mizgaitis.

Kitas toK kongresas ir sesija 2009 metų lapkričio mėn. vyks Danijos sostinėje. ten bus renkamas naujas toK prezidentas. 
Beveik nekyla abejonių, kad juo bus perrinktas j.Rogge‘as. Kopenhagoje bus paskelbta ir 2016 metų vasaros olimpinių žaidynių 
sostinė. Pretendentai yra keturi – čikaga, Madridas, Rio de Žaneiras ir tokijas. Kitais metais, taip pat lapkričio mėn., Lisabonoje 
vyks EoK generalinė asamblėja ir EoK prezidento rinkimai.

Lenkijos ir Suomijos atstovai supažindino, kaip rengiamasi 2009 metų žiemos ir vasaros jaunimo olimpiniams festivaliams. 
atrodo, kad viskas vyksta sklandžiai.

toK ir Singapūro atstovai informavo, kaip rengiamasi 2010 metais vyksiančioms pirmosioms jaunimo olimpinėms žaidynėms. 
toK dar šiemet patvirtins galutinę žaidynių programą. Nuo kitų metų kovo mėn. prasidės atrankinės varžybos. Kaip žinoma, 
žaidynėse dalyvaus 14–18 metų sportininkai. Vienos šalies delegacijoje daugiausia galės būti 70 individualiųjų sporto šakų atstovų 
ir dar dvi komandos. Svarstoma, kad krepšininkai galbūt žais trys prieš tris (3x3).

apdovanoti už imtynių spoRto puoseLėjimą
Lapkričio 29 d. tarptautinio Rimanto Bagdono graikų-romėnų imtynių turnyro metu Kūno kultūros ir sporto departamento 

generalinis direktorius algirdas Raslanas pasveikino šio turnyro „kaltininką“. R.Bagdoną, vienintelį lietuvį pasaulio imtynių 
čempioną, švenčiantį 70 metų jubiliejų, už nuopelnus Lietuvos imtynių sportui a.Raslanas apdovanojo KKSD Sporto garbės 
komandoro ženklu. Sporto garbės komandoro ženklu už nuopelnus šiai sporto šakai šalies vadovas taip pat apdovanojo 50 metų 
jubiliejų švenčiantį laikinąjį susisiekimo ministrą algirdą Butkevičių.
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2008 metais Ltok skiRti apdovanojimai
aukščiausiu LtoK apdovanojimu – garbės ženklu – pagerbti:
Mario Vazquezas Rana, Donatas Kazlauskas, algirdas Šocikas ir jurijus Moskvičiovas.
olimpinė žvaigžde apdovanoti: albinas arbačiauskas, Vytautas Poteliūnas, Ričardas Kviecinskas, algimantas Kepežėnas, 

Viktoras tonkichas, Vidmantas Urbonas, Gediminas jakavonis, algimantas Saunoris, Sergejus Soloveičikas, Romas Vitkauskas, 
Kęstutis Bartkus, česlovas juršėnas, Gintaras Kupčinskas, Rimtautas antanas Markelis, Narsutis Dumbauskas, audronė opal-
nikova, Vytautas Rupas, Bronislavas Pliavga, antanas Vilčinskas, Rokas Bernotas, Gvidas Kerušauskas, Mykolas Senkevičius, 
Remigijus Valiulis.

„charta solemnis“ (šventinis raštas) įteikti: Mečislovui Preišegolavičiui, Petrui Santackui, antanui Bagdonavičiui, alek-
sandrui Makarenkai, Mario Pescante’i.

Ltok pasveikino tok pRezidentai
LtoK prezidentas artūras Poviliūnas gavo tarptautinio olimpinio komiteto prezidento jacques‘o Rogge‘o ir toK garbės 

prezidento juano antonio Samarancho laiškus. Du olimpinio sąjūdžio lyderiai pasveikino Lietuvos sportininkus ir olimpinio 
komiteto vadovus su sėkmingu pasirodymu Pekino vasaros olimpinėse žaidynėse.

Sveikinimą taip pat atsiuntė Pasaulio nacionalinių olimpinių komitetų asociacijos prezidentas Mario Vasquezas Rana.

Ltok atkūRimo 20-metis
Gruodžio 10-ąją, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atkūrimo dienos išvakarėse, Vilniaus taikomosios dailės muziejuje 

vyko LtoK generalinės asamblėjos neeilinė sesija, skirta LtoK atkūrimo dvidešimtmečiui paminėti. 
Iškilmėse dalyvavo, sveikinimo kalbas sakė ir atminimo dovanas bei sveikinimo raštus LtoK prezidentui artūrui Poviliūnui 

įteikė Lietuvos prezidentas Valdas adamkus, Seimo pirmininkas arūnas Valinskas, šalies Vyriausybei atstovavęs vidaus reikalų 
ministras Raimundas Palaitis, KKSD generalinis direktorius algirdas Raslanas. Sveikino kolegos Latvijos ir Estijos olimpinių 
komitetų garbės prezidentai Vilnis Baltinis ir tiitas Nuudi. Kaip ir prieš dvidešimt metų, ugningą kalbą pasakė LtoK atkūrimo 
darbo grupės narys, LtoK pirmosios kadencijos viceprezidentas, LtoK garbės teismo pirmininkas Kazimieras Motieka. 

Lietuvos tautinio olimpinio komiteto kertinius istorijos faktus priminė ir nueitą kelią apžvelgė LtoK prezidentas artūras Po-
viliūnas.

Iškilmėse taip pat dalyvavo ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atkūrimo dvidešimtmečio medaliais buvo apdovanoti LtoK 
atkūrimo darbo grupės nariai, visų kadencijų LtoK vykdomojo komiteto nariai, olimpinių žaidynių čempionai ir prizininkai, 
svečių iš Estijos ir Latvijos delegacijos.

apdovanoti 2008-ųjų geRiausieji
Gruodžio 15 dieną Vilniuje, Nacionaliniame operos ir baleto teatre, buvo pagerbti ir apdovanoti geriausi 2008 metų Lietuvos 

sportininkai ir jų treneriai. Iškilmėse dalyvavo Seimo pirmininkas arūnas Valinskas, Seimo nariai, šalies sporto vadovai ir sporto 
visuomenė.

Geriausiu Lietuvos sportininku buvo išrinktas Pekino olimpinių žaidynių šiuolaikinės penkiakovės varžybų sidabro medalio 
laimėtojas Edvinas Krungolcas. 

Geriausiam metų sportininkui Seimo pirmininkas a.Valinskas įteikė tradicinį LtoK prizą Stanislovo Kuzmos skulptūrą „Šau-
lys“. KKSD generalinis direktorius algirdas Raslanas įteikė „Nikės” skulptūrėlę, o dovaną – vardinį šveicarišką laikrodį „omega“ 
įteikė „Lietuvos ryto“ vyriausiasis redaktorius Gedvydas Vainauskas ir „olifėjos“ generalinis direktorius antanas Muraška. „Pa-
sižadu, kad ir po ketverių metų Londone stengsiuosi. o dabar norėčiau padėkoti visai Lietuvai. ačiū!“ – iškilmių pabaigoje sakė 
E. Krungolcas. KKSD ir LtoK  prizais buvo apdovanotas Edvino Krungolco bei antrosios vietos laimėtojo geriausių sportininkų 
rinkimuose Pekino bronzos medalininko andrejaus Zadneprovskio treneris jurijus Moskvičiovas. trečia geriausių šalies sporti-
ninkų rinkimuose buvo Pekino vicečempionė buriuotoja Gintarė Volungevičiūtė. jai ir andrejui taip pat buvo įteikti šveicariški 
laikrodžiai bei KKSD ir LtoK prizai.

Iškilmių pradžioje grupės „Fuego“ dainininkai atliko Lietuvos himną, sveikinimo kalbą pasakė Seimo pirmininkas a. Valinskas. 
„Noriu pasakyti ne tai, kas parašyta lape, o kas yra širdyje.... ačiū, kad esate...“ – sakė Seimo Pirmininkas sportininkams, sporto 
visuomenei. Buvo perskaitytas Ministro Pirmininko andriaus Kubiliaus sveikinimas.

KKSD generalinis direktorius algirdas Raslanas įteikė Lietuvos krepšinio federacijos generaliniam sekretoriui Mindaugui Bal-
čiūnui geriausiai 2008 m. Lietuvos komandai – Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei, Pekine užėmusiai 4 vietą, skirtą apdovanojimą 
– „Nikės“ skulptūrą, o LtoK prezidentas artūras Poviliūnas – taurę. 

a. Raslanas ir a. Poviliūnas apdovanojo ir 4–10 vietų laimėtojus: Virgilijų alekną ir jo trenerį masažuotoją Zigmą Živatkaus-
ką (4 vieta), Mindaugą Mizgaitį ir jo trenerį bei tėvą Valentiną Mizgaitį (5 vieta). 4–10 vietų laimėtojams buvo įteikti ir „Baltic 
amadeus“ prizai. 

Dėl įvairių priežasčių iškilmėse negalėjo dalyvauti krepšininkas Ramūnas Šiškauskas (6 vieta), jo prizą atsiėmė pirmasis 
krepšininko treneris jonas Žižliauskas, galiūnas Žydrūnas Savicas (7 vieta), stalo tenisininkė Rūta Paškauskienė (8 vieta), kurios 
prizus atsiėmė mama ir trenerė Roma Garkauskienė, nebuvo ir dviratininkės Vilijos Sereikaitės (9 vieta) bei baidarininkų Rai-
mundo Labucko ir tomo Gadeikio (10 vieta) ir jų trenerių.
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