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I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau –
Departamentas) misija – praturtinti Lietuvos žmonių gyvenimą per kūno kultūrą ir sudaryti sąlygas
atsiskleisti talentams sporte.
Departamentas 2014 m. savo veiklą organizavo vadovaudamasis Šešioliktosios Vyriausybės
2012–2016 metų programa, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 metų veiklos prioritetais, Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2014–2016 metų strateginiu veiklos planu,
departamento 2014–2016 metų strateginiu veiklos planu ir Departamento 2014 metų veiklos planu.
Siekiant tobulinti talentingų sportui vaikų ir jaunuolių atrankos ir ugdymo sistemą, 2014 m.
rugsėjo 1 d. Šiauliuose ir Panevėžyje įsteigtos dvi specializuoto sportinio ugdymo krypties vidurinės
mokyklos, kuriose derinant sportinį rengimą su bendruoju ugdymu ugdomi 368 sportui talentingi
mokiniai – būsimieji Lietuvos olimpinės rinktinės nariai. Planuojama, kad nuo 2015 m. rudens šios
mokyklos taps sporto gimnazijomis.
Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas Lietuvos Respublikos gyventojų fiziniam aktyvumui ir
sportavimui 2014 m. Palangoje atidaryta nauja universali sporto salė, talpinanti daugiau kaip 1 000
žiūrovų ir skirta keletui skirtingų sporto šakų. Bendromis valstybės investicijų programos, Europos
Sąjungos paramos bei savivaldybės lėšomis per 1,5 metų pastatytas sporto objektas skirtas tiek
profesionaliems sportininkams, tiek ir fiziškai aktyviems šalies gyventojams. Per 2014 metus taip pat
įrengta 14 universalių dirbtinės dangos sporto aikštelių Kauno, Klaipėdos, Pasvalio, Raseinių, Rokiškio,
Šilalės ir Vilniaus rajonų bei Kauno ir Vilniaus miestų savivaldybėse. Šiuo metu 52 šalies savivaldybėse
jau įrengtos 105 tokios sporto aikštelės.
Siekiant gerinti profesionalių sportininkų rengimo sąlygas, 2014 m. užbaigti stadiono
„Vingis“ Vilniaus mieste modernizavimo darbai. Per 2012–2014 m. stadione pakeista bėgimo takų ir
sektorių sportinė danga, įrengti šuolių ir metimų sektoriai. Stadiono tribūnose įrengta 2 000 sėdimų vietų
žiūrovams, sutvarkyta didžioji dalis aplinkos. Atnaujintas stadionas atitinka Tarptautinės lengvosios
atletikos federacijos (angl. k. International Association of Athletics Federations) keliamus reikalavimus,
todėl gali būti naudojamas ne tik sporto pratyboms, bet ir sporto varžybų vykdymui. Taip pat visiškai
atnaujintas stadiono administracinis pastatas, kuriame įrengtos persirengimo patalpos sportininkams kartu
su dušais, pritaikytais ir neįgaliesiems, taip pat trenerių ir personalo darbo patalpos, treniruoklių salė.
2014 m. taip pat įrengta vieno didžiausio Baltijos šalyse Druskininkų Sportininkų rengimo ir
reabilitacijos centro pagrindinė dalis – universali sporto salė, kuri yra unikali Lietuvoje – nuleidus
specialias užuolaidas ją galima padalyti ir į dvi atskiras sales. Vykstant svarbioms varžyboms, specialios
užuolaidos gali būti pakeltos ir pristatytos mobilios žiūrovų tribūnos, talpinančios iki 600 vietų. Taip pat
įrengtos modernios persirengimo patalpos bei administracinė pastato dalis. Pastatytą 8 takų 25 metrų
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baseiną, specialią salę kovinių sporto šakų – bokso, imtynių – treniruotėms, taip pat treniruoklių salę
planuojama įrengti 2015 m.

2014 m. įrengta Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose universali sporto salė

2014 m. 3 000 tūkst. litų padidintas departamento pripažintų nacionalinių sporto (šakos)
federacijų finansavimas. Kadangi valstybės biudžeto lėšomis departamento pavaldžioje biudžetinėje
įstaigoje – departamento Lietuvos olimpiniame sporto centre – rengiami tik olimpinių individualių sporto
šakų (irklavimas, biatlonas, šiuolaikinė penkiakovė, imtynės, boksas, lengvoji atletika ir pan.)
sportininkai, 2014 m. olimpinių komandinių žaidimų sporto šakų federacijoms (krepšinio, rankinio,
futbolo, tinklinio, vandensvydžio, žolės riedulio, kerlingo ir regbio) papildomai skirti 2 000 tūkst. litų
valstybės biudžeto lėšų šių sporto šakų sportininkų rengimui ir pasiruošimui dalyvauti svarbiausiose
tarptautinėse sporto varžybose. 2014 m. 1 000 tūkst. litų padidintas sporto (šakos) federacijų finansavimas
ir Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis – 10 400 tūkst. litų buvo paskirstyta 65 sporto (šakos)
federacijoms (2013 m. 65 sporto (šakos) federacijoms buvo paskirstyta 9 400 tūkst. litų Kūno kultūros ir
sporto rėmimo fondo lėšų).
Skatinant visų Lietuvos Respublikos gyventojų sveikatinamąjį fizinį aktyvumą 2014 m. Kūno
kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuotas 91 Sporto visiems sąjūdžio plėtotės krypties
projektas. Įgyvendinant šiuos projektus organizuotos Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės, Lietuvos
mokinių olimpinis festivalis, Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynės, Lietuvos sveikuolių ir kiti renginiai.
Tokių renginių, skatinančių gyventojų fizinį aktyvumą, per metus suorganizuota net 499 (78 renginiais
daugiau nei 2013 m.). Šiuose renginiuose dalyvavo 233 046 šalies gyventojai (62 904 dalyviais daugiau
nei 2013 m.).
Taip pat buvo įgyvendinama Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programa.
Per 2014 metus 2 414 šalies moksleivių buvo apmokyti plaukti ir saugiai elgtis vandenyje bei prie
vandens (siektina 2014 metų reikšmė – 2 200). 2014 m. 33 Lietuvos savivaldybėse buvo pradėtas
įgyvendinti naujas projektų finansavimo konkursas „Sporto klubai bendruomenėms“. Konkurso
įgyvendinimo metu daugiau nei 16 000 šalies gyventojų, iš kurių – virš 11 000 vaikai ir jaunimas, sporto
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klubų kūno kultūros ir sporto specialistų buvo supažindinami su jų gyvenamosiose vietovėse, viešosiose
erdvėse esančia sporto infrastruktūra, mokinami ja naudotis, taisyklingai atlikti tam tikrus pratimus,
konsultuojami apie pratimų poveikį atsižvelgiant į amžiaus ypatumus ir fizinio parengtumo lygį, kad
vėliau galėtų juos atlikti patys, savarankiškai. Be sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo, konkursu taip
pat buvo siekiama kuo plačiau paskleisti informaciją apie įvairias, galbūt kai kam ir visai nežinomas
sporto šakas.
2014 m. kovo mėn. paskelbtos Eurobarometro apklausos „Sportas ir fizinis aktyvumas“
duomenimis Lietuvoje reguliariai sportuoja ir mankštinasi 37 procentai šalies gyventojų (2010 m. – 36
proc.). Tyrimo duomenimis, 22 procentai lietuvių sportuoja mažiausiai vieną kartą per savaitę,
15 procentų – penkis kartus per savaitę ir daugiau. Pagal reguliariai sportuojančių ir besimankštinančių
gyventojų skaičių, Lietuva yra 15-a iš 28-ių Europos Sąjungos valstybių narių (2010 m. atitinkamai 16-a
iš 27-ių), tačiau vis dar nesiekia Europos Sąjungos vidurkio – 41 proc. (2010 m. – 40 proc.).

Eurobarometro apklausos „Sportas ir fizinis aktyvumas“ duomenys

2014 m. buvo itin sėkmingi jauniesiems Lietuvos olimpiečiams. 2014 m. rugpjūčio 16-28 d.
Lietuvos jaunieji sportininkai dalyvavo II Jaunimo olimpinėse žaidynėse Nandzinge, Kinijos Liaudies
Respublikoje. Šiose žaidynėse šalies sportininkai iškovojo aštuonis medalius – tris aukso, du sidabro ir
tris bronzos (prieš ketverius metus vykusiose I Jaunimo olimpinėse žaidynėse Singapūre Lietuvos
sportininkai iškovojo penkis medalius – tris aukso ir du bronzos). Komandinėje įskaitoje Lietuvos
rinktinė užėmė devynioliktą vietą.
Iš viso 2014 metais šalies sportininkai pasaulio ir Europos čempionatuose iškovojo 268 medalius,
neįgalieji sportininkai Kurčiųjų olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos neįgaliųjų čempionatuose –
13 medalių.
Probleminės sritys.
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšas skirsto Fondo taryba, kurios didžiąją
dalį sudaro 4 nevyriausybinių organizacijų atstovai (iš 5 Fondo tarybos narių), veikiantys visuomeniniais
pagrindais, tačiau šiems asmenims atsakomybė už priimamų sprendimų pagrįstumą ir teisėtumą nėra
numatyta. Be to, keletą pastarųjų metų Fondo lėšomis remiamos nacionalinių sporto (šakos) federacijų
5

programos, kurios iki 2009 m. buvo finansuojamos iš departamentui skirtų asignavimų taip kaip tai
numato Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 15 straipsnio 3 dalis. Šiuo metu Fondo
taryba, skirdama lėšų sporto (šakos) federacijų programoms, galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos
kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymą – vertina ne pateiktų paraiškų turinį, bet sportininkų per
ketverius metus pasiektus rezultatus. Sporto (šakos) federacijų programoms siūlomos skirti Fondo lėšos
apskaičiuojamos pagal neformalius ir neįtvirtintus kriterijus. Šie kriterijai negali būti teikiami
federacijoms, derinami su jomis bei viešai dėl jų diskutuojama, kadangi Fondo įstatyme ir kituose Fondo
veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose tokie kriterijai ir negalėtų būti įtvirtinti.
Siekiama, kad nuo 2016 m. būtų nustatyta nauja kūno kultūros ir sporto finansavimo tvarka
(Šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų programos 288 punkto nuostata „Nustatysime naują sporto
finansavimo tvarką, siekdami profesionaliojo ir mėgėjų sporto plėtros darnos“) – nacionalinių sporto
(šakos) federacijų programos, susijusios su nacionalinių sporto (šakos) federacijų funkcijų, įtvirtintų
Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje, vykdymu, būtų
finansuojamos Departamento valdomomis valstybės biudžeto lėšomis pagal aiškius, skaidrius ir viešai
skelbiamus finansavimo kriterijus. Tam būtina nuo 2016 m. padidinti departamento programos „Kūno
kultūros ir sporto plėtras“ asignavimus 3 200 tūkst. EUR. Tuo tarpu, skiriant Kūno kultūros ir sporto
rėmimo fondo lėšas projektų įgyvendinimui, prioritetas būtų teikiamas projektams, skatinantiems
Lietuvos Respublikos gyventojų fizinį aktyvumą. Tam numatoma keisti Lietuvos Respublikos kūno
kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymą, įtvirtinant naujus fondo lėšų skyrimo principus ir objektyvius
paraiškų vertinimo kriterijus.
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II. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
STRATEGINIS TIKSLAS
Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, ieškoti talentingų sportininkų,
profesionaliai juos rengti deramai atstovauti šaliai svarbiausiuose tarptautiniuose renginiuose
(strateginio tikslo kodas 01)
STRATEGINIO TIKSLO EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI
VERTINIMO
KRITERIJAUS
KODAS
E-01-01

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAUS
PAVADINIMAS

Sportuojančių ir besimankštinančių
Lietuvos gyventojų dalis (procentais)
(Eurobarometro ir Lietuvos gyventojų
sociologinės apklausos duomenimis)

Metinis planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

38

-

-

Eurobarometro sociologinės apklausos duomenų dėl sporto ir fizinio aktyvumo už 2014 m. nėra,
tačiau pagal 2014 m. kovo mėn. paskelbtos Eurobarometro apklausos „Sportas ir fizinis aktyvumas“,
atliktos 2013 m. lapkričio-gruodžio mėn., rezultatus Lietuvoje reguliariai sportuoja ir mankštinasi 37
procentai šalies gyventojų (2010 m. – 36 proc.). Pagal reguliariai sportuojančių ir besimankštinančių
gyventojų skaičių, Lietuva yra 15-a iš 28-ių Europos Sąjungos valstybių narių (2010 m. atitinkamai 16-a
iš 27-ių), tačiau vis dar nesiekia Europos Sąjungos vidurkio – 41 proc. (2010 m. – 40 proc.). Informacija
apie sportuojančių Lietuvos gyventojų dalį 2014–2015 m. bus patikslinta, gavus Eurobarometro ar
Lietuvos gyventojų sociologinės apklausos duomenis.
Siekdamas spręsti nepakankamo šalies gyventojų fizinio aktyvumo problemą, departamentas ir
toliau numato įgyvendinti Vaikų mokymo plaukti ir Kūno kultūros ženklo programas; projektų
finansavimo konkursą „Sportuojanti bendruomenė“; vykdyti socialinės atsakomybės projektus,
skatinančius Lietuvos Respublikos gyventojų fizinį aktyvumą ir sportavimą; plėtoti sporto infrastruktūrą;
parengti Vaikų ir jaunimo fizinio pajėgumo ir sveikatos stebėsenos tvarką ir pan. Vaikų ir jaunimo fizinio
pajėgumo ir sveikatos stebėsenos tvarkos tikslas – remiantis fizinio pajėgumo testų rezultatais ir jų
nuolatiniu stebėjimu, skatinti bendrojo ugdymo mokyklas ieškoti būdų gerinti mokinių sveikatą,
įtraukiant mokinių sveikatos rodiklius į bendrą ugdymo įstaigos veiklos kokybės vertinimą.
Taip pat siekiama, kad nuo 2016 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis nebūtų
finansuojamos nacionalinių sporto (šakos) federacijų programos, o Fondo lėšų dalis, kuri šiuo metu
skiriama tokioms programoms įgyvendinti, būtų skiriama projektų, skatinančių Lietuvos Respublikos
gyventojų fizinį aktyvumą, finansavimui.
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VERTINIMO
KRITERIJAUS
KODAS
E-01-02

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAUS
PAVADINIMAS

Metinis planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

290

268

92,41

Laimėta medalių olimpinėse žaidynėse,
pasaulio ir Europos suaugusiųjų,
jaunimo ir jaunių čempionatuose
(skaičius)

2014 m. šalies sportininkai pasaulio ir Europos čempionatuose iškovojo 268 medalius – 103
medalius pasaulio čempionatuose ir 165 medalius Europos čempionatuose. 2014 m. nebuvo tokie
sėkmingi kaip 2013 m. olimpinių sporto šakų atstovams (pvz., pasaulio čempionate užėmę 4 vietą šalies
irkluotojai liko be medalių; taip pat medaliai buvo planuoti pasaulio ir Europos šiuolaikinės penkiakovės
čempionatuose, tačiau 2014 m. Laura Asadauskaitė ir Justinas Kinderis Europos bei pasaulio čempionais
tapo tik mišrių estafečių neolimpinės rungties varžybose ir pan.)

VERTINIMO
KRITERIJAUS
KODAS

E-01-03

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAUS
PAVADINIMAS

Šalies savivaldybių, turinčių bent po
vieną pastatytą ir (ar) rekonstruotą
šiuolaikinį ir tarptautinius standartus
atitinkantį daugiafunkcį sporto ir
sveikatingumo kompleksą (skaičius)

Metinis planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

17

17

100

2014 m. Palangoje pastatyta ir atiduota naudojimui nauja universali sporto salė, talpinanti daugiau
kaip 1000 žiūrovų ir skirta keletui skirtingų sporto šakų. Iki šiol Palangos miesto savivaldybė neturėjo
šiuolaikinio ir tarptautinius standartus atitinkančio sporto infrastruktūros objekto (tarptautinius standartus
atitinkantį daugiafunkcį sporto ir sveikatingumo kompleksą 2012 m. turėjo 15 šalies savivaldybių;
2013 m. – 16; 2014 m. – 17).
Departamento strateginiam veiklos tikslui įgyvendinti 2014 metais buvo vykdomos šios
programos:
1. Kūno kultūros ir sporto plėtra.
2. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo programa.
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PROGRAMOS „KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTRA“ ĮGYVENDINIMAS
(programos kodas 01 14)
Programos vykdytojai:
1. Departamentas;
2. Lietuvos sporto medicinos centras;
3. Kauno sporto medicinos centras;
4. Klaipėdos sporto medicinos centras;
5. Panevėžio sporto medicinos centras;
6. Šiaulių sporto medicinos centras;
7. Sportininkų rengimo centras Druskininkuose;
8. Departamento Lietuvos olimpinis sportininkų rengimo centras (toliau – LOSC);
9. Lietuvos sporto muziejus.
Programos tikslai:
1. Didinti sportuojančių ir besimankštinančių šalies gyventojų skaičių.
2. Profesionaliai rengti talentingus sportininkus, kad jie gebėtų tinkamai atstovauti šaliai
tarptautiniuose sporto renginiuose.
3. Sudaryti tinkamas sąlygas šalies gyventojų fiziniam aktyvumui ir sportavimui.
Šios programos tikslų įgyvendinimas:
2014 metai Lietuvos Respublikos Seimo buvo paskelbti Vaikų sveikatos metais. Skatinant vaikų
ir jaunimo fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną šios programos lėšomis 2014 metais:
– Buvo įgyvendinama Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1094. 2014 m.
2 414 šalies moksleivių buvo apmokyti plaukti ir saugiai elgtis vandenyje bei prie vandens. Per 2008–
2014 m. iš viso apmokyti plaukti ir saugiai elgtis vandenyje bei prie vandens 14 465 moksleiviai. 2015 m.
planuojama apmokyti plaukti ir saugiai elgtis vandenyje bei prie vandens 3 500 moksleivius.

9

– 2014 m. 33 Lietuvos savivaldybėse buvo pradėtas įgyvendinti naujas projektų finansavimo
konkursas „Sporto klubai bendruomenėms“. Konkurso įgyvendinimo metu daugiau nei 16 000 šalies
gyventojų, iš kurių – virš 11 000 vaikai ir jaunimas, sporto klubų kūno kultūros ir sporto specialistų buvo
susipažindinami su jų gyvenamosiose vietovėse, viešosiose erdvėse esančia sporto infrastruktūra,
mokinami ja naudotis, taisyklingai atlikti tam tikrus pratimus, konsultuojami apie pratimų poveikį
atsižvelgiant į amžiaus ypatumus ir fizinio parengtumo lygį, kad vėliau galėtų juos atlikti patys,
savarankiškai. Taip pat, siekiant paįvairinti kūno kultūros pamokas ir suteikti mokiniams informacijos
apie galimybę užsiimti atitinkama sportine veikla gyvenamojoje teritorijoje, įvairių sporto šakų treneriai
lankėsi mokyklose ir vedė praktines pratybas. Be sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo, konkursu taip
pat buvo siekiama kuo plačiau paskleisti informaciją apie įvairias, galbūt kai kam ir visai nežinomas
sporto šakas.
– Buvo įgyvendinama Lietuvos kūno kultūros ženklo programa. 2014 m. programos normatyvus
įvykdė (fizinį parengtumą įsivertino) ir gavo departamento paskatinamuosius apdovanojimus
1 424 moksleiviai. Lietuvos kūno kultūros ženklo programos tikslas – sudaryti 8–18 m. amžiaus
mokiniams galimybę testų pagalba įvertinti savo fizinį parengtumą, stebėti individualią pažangą ir,
aptariant ją su kūno kultūros mokytoju, stengtis gerinti asmeninius fizinio parengtumo rodiklius.
Programos dalyviams taip pat suteikiamos teorinės žinios, susijusios su kūno kultūra ir sportu – asmens
higiena, sveika mityba, sporto istorija, olimpizmas, mankštinimasis ir pan.
– 2014 m. taip pat dalyvauta organizuojant kitus vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą skatinančius
konkursus, tokius kaip „Sportas ir aplinka“, „Sveikuolių sveikuolis“, „Sportiškiausia mokykla“,
„Geriausias kūno kultūros mokytojas“, Lietuvos mokinių olimpinį festivalį bei mokslines ir informacines
konferencijas – „Valstybės finansuojami projektai, skatinantys sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą“,
„Kūno kultūros aktualijos valstybės politikoje“, „Sveiki, fiziškai aktyvūs, sportiškai išprusę vaikai ir
jaunuoliai – moderni, ekonomiškai stipri ir saugi valstybės“. Konkursų nugalėtojai paskatinti
departamento įsteigtais prizais.
Įgyvendinant Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1408, 2014 m. buvo
finansuotos 5 nacionalinių neįgaliųjų sporto organizacijų – Lietuvos parolimpinio komiteto, Lietuvos
aklųjų sporto federacijos, Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto ir
Specialiosios olimpiados komiteto – programos, 60 parolimpinių sporto šakų didelio meistriškumo
sportininkų buvo mokamos valstybės stipendijos. Nuo 2014 m. departamentas, siekdamas užtikrinti
optimalų neįgaliųjų sportininkų rengimą, neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto organizacijoms, rengiančios
parolimpinės rinktinės kandidatus ir parolimpinės pamainos sportininkus, tiesiogiai skiria lėšų trenerių,
dirbančių su šiais sportininkais, darbo užmokesčiui.
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2014 metais neįgalieji sportininkai Kurčiųjų olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos neįgaliųjų
čempionatuose iškovojo 13 medalių.
2015 m. Lietuvoje vyks reikšmingiausias mūsų šalies parolimpinio sporto renginys – IBSA
(Tarptautinės aklųjų sporto federacijos) Europos golbolo čempionatas. Šis čempionatas yra itin svarbus
tiek Lietuvai, tiek kitoms senojo žemyno valstybėms, kadangi šio čempionato metu rinktinė kovos dėl
paskutinių kelialapių į 2016 metų Rio de Žaneiro parolimpines žaidynes. Siekiant sudaryti sąlygas
sėkmingam čempionato organizavimui ir vykdymui, numatoma skirti valstybės finansinę paramą.
Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas vaikų ir jaunimo sportavimui 2014 m. įrengta 14
universalių dirbtinės dangos sporto aikštelių Kauno, Klaipėdos, Pasvalio, Raseinių, Rokiškio, Šilalės ir
Vilniaus rajonų bei Kauno ir Vilniaus miestų savivaldybėse. Šios aikštelės dažniausiai įrengiamos prie
bendrojo ugdymo mokyklų tam, kad mokiniai turėtų galimybę jomis naudotis pamokų metu, po pamokų,
o taip pat siekiant užtikrinti aikštelių priežiūrą ir saugumą. Aikštelės įrengiamos bendradarbiaujant su
savivaldybėmis, t.y., bendrojo finansavimo principu. Šiuo metu 52 šalies savivaldybėse jau įrengtos 105
tokios sporto aikštelės.

Siekiant sudaryti galimybes sportuoti visiems šalies gyventojams 2014 m. Palangoje atidaryta
nauja universali sporto salė, talpinanti daugiau kaip 1 000 žiūrovų ir skirta keletui skirtingų sporto šakų.
Bendromis valstybės investicijų programos, Europos Sąjungos paramos bei Palangos miesto savivaldybės
lėšomis per 1,5 metų pastatytas sporto ir sveikatingumo infrastruktūros objektas skirtas tiek
profesionaliems sportininkams, tiek ir fiziškai aktyviems šalies gyventojams.
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2014 m. taip pat buvo statomi ir (ar) rekonstruojami šie sporto ir sveikatingumo infrastruktūros
objektai: Pramogų, sporto ir sveikatingumo kompleksas Jonavoje; Laisvalaikio ir sporto komplekso
Šilalėje baseinas, Varėnos miesto daugiafunkcio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir
aktyvaus poilsio centro baseinas; Kelmės sporto centro salė; Kėdainių miesto stadionas; stadionas
Molėtų mieste; Alytaus miesto stadiono sporto salė; sporto salė Tauragėje ir kt.
2015 m. planuojama savivaldybėse įrengti 14 universalių dirbtinės dangos sporto aikštelių, baigti
statyti Varėnos miesto daugiafunkcio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus poilsio
centro baseiną, Prienų daugiafunkcį sporto kompleksą, Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalės mieste
baseiną, rekonstruoti stadionus Palangos ir Molėtų miestuose, parengti Daugiafunkcio Lazdynų
sveikatinimo centro Vilniuje ir Klaipėdos miesto baseino su sveikatingumo centru techninius projektus.
Siekiant užtikrinti tinkamą profesionalių sportininkų rengimą, 2014 m. užbaigti stadiono
„Vingis“ Vilniaus mieste I-o etapo modernizavimo darbai. Per 2012–2014 m. stadione pakeista bėgimo
takų ir sektorių sportinė danga, įrengti šuolių ir metimų sektoriai. Stadiono tribūnose įrengta 2 000 sėdimų
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vietų žiūrovams, sutvarkyta didžioji dalis aplinkos. Atnaujintas stadionas atitinka Tarptautinės lengvosios
atletikos federacijos (angl. k. International Association of Athletics Federations) keliamus reikalavimus,
todėl gali būti naudojamas ne tik sporto pratyboms, bet ir sporto varžybų vykdymui. Taip pat visiškai
atnaujintas stadiono administracinis pastatas, kuriame įrengtos persirengimo patalpos sportininkams kartu
su dušais, pritaikytais ir neįgaliesiems, taip pat trenerių ir personalo darbo patalpos, treniruoklių salė.
2014 m. taip pat įrengta vieno didžiausio Baltijos šalyse Druskininkų Sportininkų rengimo ir
reabilitacijos centro pagrindinė dalis – universali sporto salė, kuri yra unikali Lietuvoje – nuleidus
specialias užuolaidas ją galima padalyti ir į dvi atskiras sales. Vykstant svarbioms varžyboms, specialios
užuolaidos gali būti pakeltos ir pristatytos mobilios žiūrovų tribūnos, talpinančios iki 600 vietų. Taip pat
įrengtos modernios persirengimo patalpos bei administracinė pastato dalis. Pastatytą 8 takų 25 metrų
baseiną, specialią salą kovinių sporto šakų – bokso, imtynių – treniruotėms, taip pat treniruoklių salę
planuojama įrengti 2015 m.
Siekiant tobulinti talentingų sportui vaikų ir jaunuolių atrankos ir ugdymo sistemą, 2014 m.
rugsėjo 1 d. Šiauliuose ir Panevėžyje įsteigtos dvi specializuoto sportinio ugdymo krypties vidurinės
mokyklos, kuriose derinant sportinį rengimą su bendruoju ugdymu ugdomi 368 sportui talentingi
mokiniai – būsimieji Lietuvos olimpinės rinktinės nariai. Planuojama, kad nuo 2015 m. rudens šios
mokyklos taps sporto gimnazijomis. Šių mokyklų tikslas – rengti olimpinių sporto šakų, tokių kaip
futbolas, krepšinis, regbis, rankinis, tinklinis, dziudo, imtynės, irklavimas ir kt., pamainą, derinant
pamokų ir treniruočių grafikus: sporto vidurinių mokyklų auklėtiniai turi rytines ir vakarines treniruotes –
viso 12 specializuoto ugdymo valandų per savaitę, iš kurių 10 valandų skiriama sporto šakos treniruotei ir
2 valandos – teoriniams dalykams. Per mokslo metus ir jiems pasibaigus moksleiviai dalyvauja įvairiose
sporto varžybose, mokomosiose treniruočių stovyklose.
Šių sporto vidurinių mokyklų auklėtinių sportinio meistriškumo plėtojimui (mokomosioms
treniruočių stovykloms, dalyvavimui sporto varžybose, sportinei aprangai ir sporto inventoriui, maisto
papildams, sporto inventoriaus priežiūros priemonėms ir medžiagoms, sportininkų reabilitacinėms
priemonėms ir medžiagoms ir pan.) skirtos tikslinės departamento lėšos.
Siekiant užtikrinti tinkamą profesionalių sportininkų rengimą, 2014 m. olimpinių
komandinių žaidimų sporto šakų federacijoms (krepšinio, rankinio, futbolo, tinklinio, vandensvydžio,
žolės riedulio, kerlingo ir regbio) papildomai skirti 2 000 tūkst. litų programos „Kūno kultūros ir sporto
plėtra“ lėšų šių sporto šakų sportininkų rengimui ir pasiruošimui dalyvauti svarbiausiose tarptautinėse
sporto varžybose. Papildomos valstybės biudžeto lėšos skirtos atsižvelgiant į tai, kad valstybės biudžeto
lėšomis departamento pavaldžioje biudžetinėje įstaigoje – LOSC – rengiami tik olimpinių individualių
sporto šakų (irklavimas, biatlonas, šiuolaikinė penkiakovė, imtynės, boksas, lengvoji atletika ir pan.)
sportininkai.
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Olimpinių rinktinių kandidatų ir olimpinės pamainos sportininkų rengimas. 2014 m. LOSC
buvo rengiami 23 olimpinių sporto šakų sportininkai (vasaros olimpinėms žaidynėms 20 sporto šakų –
baidarių ir kanojų irklavimo, buriavimo, badmintono, bokso, gimnastikos, dviračių sporto, dziudo,
imtynių, irklavimo, lengvosios atletikos, plaukimo, sunkiosios atletikos, šaudymo, šaudymo iš lanko,
šiuolaikinės penkiakovės, triatlono, teniso, tinklinio, žirginio sporto, stalo teniso; žiemos olimpinėms
žaidynėms 3 sporto šakų – biatlono, slidinėjimo, čiuožimo). 73 perspektyvinės sportininkai buvo
rengiami sporto klasių principu (užtikrinant nakvynę, maitinimą, ugdymą ir mokomąjį sportinį darbą). Iš
viso 200 olimpinių rinktinių kandidatų ir olimpinės pamainos sportininkų. Šiems sportininkams
organizuotos mokomosios treniruočių stovyklos Lietuvoje ir užsienyje, atnaujintas sporto inventorius ir
sportinė bei medicininė įranga.
LOSC rengiami sportininkai 2014 m. pasaulio ir Europos suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių
čempionatuose iškovojo 34 medalius: suaugusiųjų amžiaus grupėje – 11 medalių, jaunimo amžiaus
grupėje – 13 medalių, jaunių amžiaus grupėje – 10 medalių.
Siekiant sudaryti optimalias sąlygas rengti irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų
didelio sportinio meistriškumo sportininkus (šiuo metu LOSC yra rengiami 28 irklavimo, baidarių ir
kanojų irklavimo olimpinių rinktinių kandidatai ir olimpinės pamainos sportininkai) bei vykdyti minėtų
sporto šakų tarptautines sporto varžybas, nuo 2014 m. liepos 1 d. iš Lietuvos policijos mokyklos perimta
Trakų irklavimo bazės dalis (gyvenamosios patalpos, dvi konferencijų salės, kompiuterių klasė, kavinės
patalpos ir administracinis pastatas). Nuo šiol irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sportininkai gali
naudotis ne tik Tarptautinės irklavimo federacijos sertifikuota irklavimo varžybų trasa, bet mokomųjų
treniruočių stovyklų ir varžybų metu apsistoti Trakų irklavimo bazėje (t.y. sportininkams užtikrinamos
apgyvendinimo paslaugos mokomųjų treniruočių stovyklų ir varžybų metu).
Sportuojančių asmenų sveikatos priežiūra. Penkiuose Lietuvos sporto medicinos centruose
2014 m. buvo dispanserizuojami (tikrinami ne mažiau kaip tris kartus per metus) 21 386 sportininkai ir
sportuotojai. Vykdant sportininkų sveikatos priežiūrą buvo teikiamos prevencinės medicinos pagalbos,
asmenų susijusių su sportavimu sveikatos problemų diagnostikos, sveikatos grąžinančio, antirecidyvinio,
reabilitacinio gydymo paslaugos. Taip pat buvo vykdoma sportininkų medicininė atranka į sporto
mokymo įstaigas, sporto rinktines bei sporto vidurines mokyklas Šiauliuose ir Panevėžyje. 2014 m.
Lietuvos sporto medicinos centruose buvo ištirti 143 (71,5 proc.) Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatai
ir olimpinės pamainos sportininkai, parengtos šių sportininkų sveikatos būklės ataskaitos.
2014 m. taip pat organizuoti susitikimai su visų nacionalinių sporto (šakos) federacijų vadovais,
savivaldybių administracijų atstovais, atsakingais už savivaldybių kūno kultūrą ir sportą. Susitikimuose
aptarti klausimai, susiję su valstybės sporto politikos prioritetais, sporto finansavimu, jaunų sportininkų ir
trenerių išlaikymu, bendradarbiavimu su savivaldybėmis ir jų sporto mokyklomis, bei kiti federacijoms ir
savivaldybėms aktualūs klausimai.
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Siekiant efektyviau panaudoti Lietuvos sporto mokslininkų intelektualinį potencialą, įgyvendinant
valstybės politiką kūno kultūros ir sporto srityje, departamento iniciatyva 2014 m. sudaryta Lietuvos
sporto mokslo ekspertų taryba. Šios sporto mokslininkų grupės tikslas – patarti departamentui dėl kūno
kultūros ir sporto politikos įgyvendinimo, dalyvauti rengiant teisės aktus ir teikti mokslines išvadas,
pagrįstas naujausiomis mokslo žiniomis.
Šios programos lėšomis taip pat buvo vykdomi teisės aktuose numatyti įsipareigojimai (mokamos
premijos didelio meistriškumo sportininkams ir kitiems rinktinės nariams už sporto laimėjimus,
parolimpinių ir olimpinių sporto šakų didelio meistriškumo sportininkams mokamos valstybės
stipendijos.); teikiamos sporto medicinos paslaugos sportuotojams bei LOSC sporto bazių nuomos
paslaugos.
Tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimas
2014 m. rugsėjo 18 d. Lietuva prisijungė prie Išplėstinio dalinio susitarimo dėl sporto,
patvirtinto 2010 m. spalio 13 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rezoliucija CM/Res (2010)11
(EPAS). Prisijungimas prie EPAS suteikia galimybę Lietuvai instituciškai aukštesniu lygiu dalyvauti
Europos Tarybos sporto srities projektuose, aktyviai bendradarbiauti su suinteresuotoms institucijoms
šalies viduje ir Europos mastu.
Rugsėjo 18 d. Lietuva kartu su kitomis Europos Tarybos valstybėmis pasirašė konvenciją prieš
manipuliacijas sporto varžybų rezultatais. Dokumentas pasirašytas Šveicarijoje, Macoline vykusioje 13oje Europos Tarybos ministrų, atsakingų už sportą, konferencijoje. Konvencijos rengime aktyviai
dalyvavo departamento atstovai. Konvencija prieš manipuliacijas sporto varžybomis – tai tarptautinių
standartų rinkinys, kuris, tikimasi, taps veiksminga priemone tarptautiniu mastu kovojant su šiuo
reiškiniu. Konvencijoje didžiausias dėmesys skiriamas tarptautinio bendradarbiavimo ir prevencijos
priemonėms, rizikos įvertinimui ir valdymui, keitimuisi informacija, asmens duomenų apsaugai,
teisėsaugos institucijų bendradarbiavimui, atsakomybės ir sankcijų numatymui. Konvencija pateikia ir
apibrėžimus, suvienodinančius sutartų varžybų reiškinio supratimą ir vertinimą, tame tarpe manipuliacijų
sporto varžybomis, lažybų iš sporto, lažybų iš sporto ir kitus.
Pagrindinės teisėkūros iniciatyvos
Dalyvauta rengiant Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitimo projektą.
Projektu siekiama atsisakyti pernelyg intervencinių ir su valstybės paskirtimi kūno kultūros ir sporto
srityje nederančių nuostatų. Siūloma naujai reglamentuoti:
- valstybės skatinimo už sporto laimėjimus sistemą. Vietoje valstybinių premijų, rentų ir
stipendijų siūloma mokėti valstybines premijas ir periodines išmokas;
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- biudžeto (valstybės ir savivaldybės) lėšų skyrimo tvarką numatant kofinansavimą valstybės
biudžeto lėšomis. Siūloma, kad projektus galės teikti ne tik nevyriausybinės organizacijos, bet visi
juridiniai asmenys;
- didinama Nacionalinės kūno kultūros ir sporto tarybos svarba, aiškiau reglamentuojama jos
kompetencija. Taryba galėtų teikti siūlymus ne tik departamentui, bet ir Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijai.
- valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų funkcijas (Lietuvos Respublikos Vyriausybė
nustatys kūno kultūros ir sporto plėtros prioritetus, departamentas nebepripažins nacionalinių sporto
(šakos) federacijų, neišduos joms leidimų organizuoti Lietuvoje tarptautinius sporto renginius ir kt.)
Dalyvauta rengiant Sporto medicinos gydytojo normos (teisės akto, reglamentuojančio sporto
medicinos gydytojo teises, pareigas, kompetenciją ir atsakomybę) projektą.
Pradėtas prioritetinės teisėkūros iniciatyvos „Gerinti sportininkų socialines garantijas. Išnagrinėti
sportininkų draudimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis alternatyvas“ teisinio reguliavimo
poveikio vertinimas (2014 metų prioritetinių teisėkūros iniciatyvų sąrašo Nr. 25; Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinė priemonė Nr. 193). Suderinus
poveikio vertinimo pažymą, poveikio vertinimo rezultatai artimiausiu metu bus pristatyti Lietuvos
Respublikos Vyriausybėje.
Veiklos efektyvumo didinimo kryptys
2014 m. atlikta departamento, jam pavaldžių sporto medicinos centrų funkcijų peržiūra.
Funkcijų peržiūra iš esmės apima dvi atskiras funkcijų peržiūras – vertikalią departamento funkcijų
peržiūrą ir horizontalią departamentui pavaldžių sporto medicinos centrų ir kitų asmens sveikatos
priežiūros įstaigų funkcijų peržiūrą sportininkų ir sportuotojų sveikatos priežiūros srityje. Atsižvelgiant
į departamento funkcijų peržiūros metu nustatytas problemines sritis (nustatytos departamentui įstatymu
pavestos funkcijos, kurių realiai departamentas neatlieka; dalis departamentui pavestų atlikti funkcijų nėra
suderinama su departamento paskirtimi; dalis funkcijų departamentui priskirtos (prisiskirtos) be teisinio
pagrindo; dalis departamentui pavestų funkcijų priskirtinos kitų institucijų kompetencijai; nors Kūno
kultūros ir sporto rėmimo fondas įtrauktas į apskaitą kaip viena iš departamento strateginio veiklos plano
programų, o už jos įgyvendinimą atsiskaito departamento generalinis direktorius, sprendimus dėl Kūno
kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų skirstymo priima kitas subjektas – Fondo taryba, o departamentas
neturi jokių disponavimo šiomis lėšomis galimybių, negali tinkamai planuoti šios programos
įgyvendinimo rezultatų ir numatyti, kokios priemonės bus finansuojamos iš Fondo) funkcijų peržiūros
ataskaitoje siūloma tobulinti departamento veiklą – atsisakyti perteklinių, nesuderinamų su departamento
paskirtimi funkcijų, nustatyti funkcijas, kurias departamentas turėtų atlikti, kuo tiksliau apibrėžti
departamento kompetenciją. Atsižvelgiant į sporto medicinos centrų ir kitų asmens sveikatos priežiūros
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įstaigų funkcijų peržiūros metu nustatytas problemines sritis (Lietuvoje trūksta jaunų sporto medicinos
gydytojų, jų darbo užmokestis daug mažesnis nei kitų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų;
sporto medicinos centrų veikla finansuojama tik valstybės biudžeto lėšomis ir kt.), funkcijų peržiūros
ataskaitoje pateikti siūlymai – apibrėžti sportininkų grupę, kuriems paslaugos teikiamos neatlygintinai;
diferencijuoti sporto medicinos paslaugų teikimą pagal sporto šaką; patvirtinti Lietuvos medicinos normą
sporto medicinos gydytojui ir sporto mediko konsultacijos įkainį; nustatyti, kad sporto medicinos
gydytojas paslaugas gali teikti ne tik sveikatos priežiūros įstaigoje; nustatyti sporto medicinos centrų
veiklos ribas; reglamentuoti sportininkų medicininę priežiūrą sporto varžybų, kurios vyksta ne Lietuvos
Respublikoje, metu; pakeisti teisės aktus, numatant, kad tam tikros sporto medicinos paslaugos būtų
apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.
Funkcijų peržiūros ataskaita, rekomendacijos ir jų įgyvendinimo priemonių plano projektas
2014 m. gruodžio 17 d. buvo svarstytas Viešojo valdymo tobulinimo komisijos, sudarytos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2009 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 50, posėdyje, tačiau galutinis komisijos
sprendimas dėl departamento, jam pavaldžių sporto medicinos centrų ir kitų asmens sveikatos priežiūros
įstaigų funkcijų peržiūros ataskaitos, rekomendacijų ir jų įgyvendinimo priemonių plano nėra priimtas.
Įvertinta viešųjų įstaigų, kuriose dalininko ar savininko teises ir pareigas įgyvendina
departamentas, veikla. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, nutarta efektyvinti VšĮ „Lietuvos žiemos
sporto centras“ valdymą; pertvarkyti arba likviduoti VšĮ „Respublikinis buriavimo centras“, atsisakyti
dalininko teisių šiose viešosiose įstaigose: „Lietuvos aukšto sportinio meistriškumo sklandymo centras“,
„Plytinės kartodromas“, „Vito Gerulaičio vardo teniso akademija“. Sprendimus, susijusius su viešųjų
įstaigų veikla, planuojama įgyvendinti 2015 m.
Siekiant

racionaliai

naudoti

valstybės

biudžeto

lėšas

sportininkų rengimui,

įvertinta

apgyvendinimo paslaugas teikiančių LOSC bazių būklė, jų naudojimo intensyvumas, gaunamos
pajamos už apgyvendinimą, išlaidos už jų išlaikymą, eksploataciją. Remiantis vertinimo rezultatais,
nuspręsta perduoti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu LOSC patikėjimo teise valdomą
nekilnojamąjį turtą: svečių namus „Milžinų paunksnė“ (Vilnius, Kedrų g. 6) – valstybės įmonei Turto
bankas; Kauno bendrabutį (Kaunas, Aušros g. 42A) – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijai.
Atsižvelgiant į departamentui pavestų funkcijų apimtį ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintą, didžiausią leistiną, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių,
pakeisti Departamento nuostatai. Nuostatuose įtvirtinta, kad departamento generalinis direktorius gali
turėti tik vieną pavaduotoją, tokiu būdu užkertant kelią didinti departamente vadovaujančių darbuotojų
skaičių ir siekiant, kad departamentui patvirtintas, sąlyginai nedidelis, valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius būtų išnaudojamas kiek įmanoma efektyviau. Taip pat numatyta,
kad departamento generalinis direktorius pats tvirtina departamento administracijos struktūrą. Tokiu būdu
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departamento vadovui sudaryta galimybė pačiam spręsti dėl departamento administracijos struktūros
optimalumo, turimų žmogiškųjų išteklių efektyviausio panaudojimo, taip pat – greičiau ir lanksčiau
reaguoti į besikeičiančią situaciją departamentui priskirtoje reguliavimo srityje, pavyzdžiui,
departamentui pavedus papildomų funkcijų (ar jų sumažėjus), generalinis direktorius gali savarankiškai ir
operatyviai spręsti departamento administracijos struktūros tinkamumo pakitusiai situacijai klausimą.
PROGRAMOS „KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTRA“
ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

14

13

93

6

13

217

3

8

267

8

11

138

10

14

140

21 700

21 386

99

2 200

2 414

110

11

8

73

169

221

130

27

27

100

100

120

120

75

81

108

Metinis
planas

Vertinimo kriterijus

Rezultato vertinimo kriterijai
R-01-14-01-01
R-01-14-02-01
R-01-14-02-02

R-01-14-02-03

R-01-14-03-01

R-01-14-03-02

Iškovotų medalių parolimpinėse ir
kurčiųjų žaidynėse, pasaulio ir Europos
neįgaliųjų čempionatuose skaičius.
Pasaulio ir Europos jaunimo
čempionatuose olimpinėse rungtyse
iškovotų medalių skaičius.
2014 m. jaunimo olimpinėse žaidynėse
Nandzinge iškovotų medalių skaičius.
Kūno kultūros ir sporto departamento
Lietuvos olimpiniame sporto centre
rengiamų sportininkų Europos ir pasaulio
suaugusiųjų čempionatuose iškovotų
medalių skaičius.
Per metus savivaldybėse įrengtų
universalių dirbtinės dangos sporto
aikštelių skaičius.
Sportininkų ir sportuotojų, kurių sveikatos
stebėsena vykdoma sporto medicinos
centruose, skaičius.

Produkto vertinimo kriterijai
P-01-14-01-0101
P-01-14-01-0102
P-01-14-02-0101
P-01-14-03-0101
P-01-14-03-0201
P-01-14-03-02-

Mokytų plaukti ir saugiai elgtis vandenyje
bei prie vandens moksleivių skaičius.
Finansuotų programų (projektų,
konkursų), skirtų vaikų ir jaunimo fizinio
aktyvumo ir sveikos gyvensenos
skatinimui, skaičius.
Pasaulio ir Europos suaugusiųjų, jaunimo
ir jaunių visų neolimpinių sporto šakų
čempionatuose laimėtų medalių skaičius.
Administruojamų investicinių projektų
skaičius.
Įgyvendinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės veiklos einamųjų metų
prioritetų, už kurių įgyvendinimą
atsakingas Kūno kultūros ir sporto
departamentas, proc.
Elektroninių pirkimų nuo visų skelbiamų
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02
P-01-14-03-0301
P-01-14-03-0401

pirkimų procentas.
Lietuvos sporto muziejuje naujai įsigytų
eksponatų skaičius.
Sportininkams, kuriems suteiktos
neatlygintinos medicininės reabilitacijos,
sveikatos grąžinimo, antirecidyvinio
gydymo paslaugos, skaičius.

200

208

104

3 790

5 369

142

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastys:
Rezultato kriterijus R-01-14-01-01 nepasiektas. 2014 m. birželio 26–liepos 6 d. Suomijoje,
Espoo mieste vyko IBSA (Tarptautinės aklųjų sporto federacijos) Pasaulio golbolo čempionatas, kuriame
Lietuvos rinktinė iškovojo ketvirtą vietą. Atsižvelgiant į Lietuvos rinktinės laimėjimus ankstesniuose
pasaulio ir Europos čempionatuose (2013 m. Europos čempionatas – I vieta; 2012 m. Londono
Parolimpinės žaidynės – IV vieta; 2011 m. Europos čempionatas – II vieta; 2010 m. Pasaulio čempionatas
– I vieta; 2009 m. Europos čempionatas – I vieta; 2008 m. Pekino Parolimpinės žaidynės – II vieta) šalies
sportininkams buvo planuota prizinė vieta.
Rezultato kriterijus R-01-14-02-01 viršytas. Neplanuotas Tautvydo Kopūsto medalis (auksas)
Europos triatlono jaunimo čempionate; neplanuotas Žygimanto Gališanskio medalis (bronzos) pasaulio
jaunimo irklavimo čempionate; neplanuotas Kristupo Šleivos medalis (sidabras) pasaulio jaunimo
imtynių čempionate; neplanuoti Manto Knystauto medaliai (du sidabro medaliai) pasaulio ir Europos
jaunimo imtynių čempionatuose.
Rezultato kriterijus R-01-14-02-02 viršytas. Rodiklis buvo planuotas pagal I Jaunimo
olimpinėse žaidynėse, vykusiose 2010 m. Singapūre, šalies sportininkų pasiektus rezultatus. Singapūre
Lietuvai atstovavo trimis sportininkai daugiau nei Nandzinge, tačiau buvo iškovota trimis medaliais
mažiau.
Rezultato kriterijus R-01-14-02-03 viršytas. Neplanuotas Aurimo Didžbalio medalis (bronzos)
pasaulio sunkiosios atletikos čempionate; neplanuotas Edgaro Venckaičio medalis (bronzos) pasaulio
imtynių čempionate. Taip pat neplanuoti tokie aukšti Giedriaus Titenio rezultatai Europos plaukimo
čempionate.
Rezultato kriterijus R-01-14-03-01 viršytas. 2014 m. buvo atliekamas viešasis pirkimas dėl
universalių dirbtinės dangos sporto aikštelių įrengimo. Pagal mažiausios kainos kriterijų viešąjį konkursą
laimėjo UAB „Fortera“. Pagal tarp UAB „Fortera“ ir Departamento pasirašytą sutartį (2014 m. gegužės
16 d. Nr. SV-28) 2014 m. buvo įrengta 14 universalių dirbtinės dangos sporto aikštelių.
Rezultato kriterijus R-01-14-03-02 nepasiektas. Šiauliuose, Klaipėdoje, Vilniuje pastebima
sporto ugdymo įstaigų auklėtinių skaičiaus mažėjimo tendencijas. Sporto mokymo įstaigų auklėtiniai yra
viena iš pagrindinių sporto medicinos centrų paslaugų gavėjų grupių.
Produkto kriterijus P-01-14-01-01-01 viršytas. Vaikų mokymo plaukti projektams taikomas
kofinansavimo principas. Kasmet šie projektai sulaukia vis dėsnio suinteresuotų šalių (savivaldybių,
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Lietuvos plaukimo federacijos ir pan.) susidomėjimo. Atitinkamai didėja ir suinteresuotų šalių indėlis
(neatlygintinai suteikiama teisė naudotis baseinu, neatlygintinai vaikai vežami į plaukimo užsiėmimus ir
pan.) į projektų įgyvendinimą. Dėl šios priežasties mažėja valstybės biudžeto lėšų poreikis – už mažesnę
valstybės biudžeto lėšų dalį išmokinamas plaukti didesnis skaičius moksleivių.
Produkto kriterijus P-01-14-01-01-02 nepasiektas. Dalį vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą
skatinančių projektų departamentas įgyvendina kartu su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir
įstaigomis bei nevyriausybinėms organizacijoms. 2014 m. Lietuvos Respublikos švietimo ministerija
neorganizavo planuoto konkurso „Geriausių Lietuvos mokinių sportininkų ir jų trenerių konkursas“;
Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacija – „Sporto mokymo centrų konkursas“; Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerija – „Kai mūsų širdys plaka išvien“.
Produkto kriterijus P-01-14-02-01-01 viršytas. 2014 m. padidintas ne tik olimpinių sporto šakų
federacijų, bet ir neolimpinių sporto šakų federacijų finansavimas. Didesnis finansavimas sąlygoja
optimalesnį sportininkų rengimo procesą, sudaro sąlygas dalyvauti didesniame skaičiuje tarptautinių
varžybų. Didėjant sporto finansavimui daugiau svarbių sporto varžybų organizuojamos ir vykdomos
Lietuvoje. Dalyvaujant sporto varžybose „namuose“ sportininkai jaučia didesnę motyvaciją, geresnį
psichologinį nusiteikimą.
Produkto kriterijus P-01-14-03-02-01 viršytas. 2014 m. Departamentas pagal kompetenciją
įgyvendino Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 metų veiklos prioriteto „4.5. Lietuvos gyventojų
sveikos gyvensenos skatinimas“ prioritetinį darbą Nr. 4.5.3 – „Kurti palankią aplinką ir galimybes
sportuoti visiems – savivaldybėse įrengti 10 universalių dirbtinės dangos sporto aikštelių, baigti statyti
universalią sporto salę Palangoje“. Įgyvendinant šį darbą, baigta statyti universali salė Palangoje
(įvykdymas – 100 proc.), įrengta 14 universalių dirbtinės dangos sporto aikštelių vietoje planuotų 10
(rezultato kriterijaus R-01-14-03-01 įvykdymas – 140 proc.)
Produkto kriterijus P-01-14-03-03-01 viršytas. Metų pabaigoje Lietuvos sporto muziejui
padovanoti eksponatai.
Produkto kriterijus P-01-14-03-04-01 viršytas. Kasmet sporto medicinos centrams skiriama
Valstybės investicijų programos lėšų medicininei diagnostikos ir gydymo įrangai įsigyti. Nauja įranga ne
tik užtikrina kokybiškesnę sportininkų sveikatos priežiūrą, bet ir sudaro sąlygas didinti sporto medicinos
centrų teikiamų paslaugų asortimentą (pvz., Panevėžio sporto medicinos centras neturėjo fizioterapijos
įrangos, sportininkai fizioterapiniam gydymui buvo siunčiami į kitas asmens sveikatos priežiūros
įstaigas).
Rezultato kriterijus R-01-15-02-02 viršytas. 2012 m. padidintas ne tik olimpinių sporto šakų
federacijų, kurių sportininkai rengėsi dalyvauti Londono olimpinėse žaidynėse, finansavimas, bet ir
neolimpinių sporto šakų federacijų (2012 m. valstybės biudžeto lėšomis nebuvo finansuojama Lietuvos
krepšinio federacija). Didesnis finansavimas sąlygojo optimalesnį sportininkų rengimo procesą.
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PROGRAMOS „KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTRA“
ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai
Iš viso asignavimų
programai
Iš jų pagal finansavimo
šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetas
Iš jo:
1.1. Bendrojo finansavimo
lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės
paramos lėšos
1.3. Specialiųjų programų
lėšos ir pajamų įmokos

Patvirtinti (patikslinti)
asignavimai, tūkst. litų

Panaudoti asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

72 249 456,00

71 874 132,89

99,48

72 249 456,00

71 874 132,89

99,48

1 956 456,00

1 845 836,83

94,35

2. Kiti šaltiniai

* Lėšos buvo nepanaudotos – dėl mažesnių išlaidų už komunalines paslaugas; dėl nesurinktų
planuotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų; dėl sutaupytų lėšų neįgaliųjų sportininkų stipendijoms ir
sportininkų premijoms, nes planuoti aukštesni sportininkų laimėjimai ir kt.
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PROGRAMOS „KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO PROGRAMA“
ĮGYVENDINIMAS
(programos kodas 01 10)
Sprendimus dėl Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų skyrimo / neskyrimo priima –
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo taryba. Fondo tarybos nariai: Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
viceprezidentas Romualdas Bakutis, Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos
pirmininkas Albinas Grabnickas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto narys Rimantas Kveselaitis,
Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidentas Algis Bronislavas Vasiliauskas, Departamento
direktorius Edis Urbanavičius.
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administratorius – Departamentas.
Programos tikslas – remti kūno kultūrą ir sportą Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis.
Įgyvendinant šios programos tikslą:
2014 metais Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšomis buvo remiami 300
projektų iš 726 pateiktų (2013 m. – 279 projektai iš 737 pateiktų):
– Sporto visiems sąjūdžio plėtotės krypties – 91 projektai iš 173 pateiktų (10,2 proc. programos
asignavimų);
– Didelio sportinio meistriškumo plėtotės krypties – 99 projektai iš 175 pateiktų (68,7 proc.
programos asignavimų);
– Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotės krypties – 20 projektai iš 89 patektų (4,0 proc.
programos asignavimų);
– Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo krypties – 69 projektai iš 237 pateiktų (10,3 proc.
programos asignavimų);
– Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimo bei jų tobulinimo plėtotės krypties – 21 projektų iš
52 pateiktų (6,8 proc. programos asignavimų);
2014 m. Fono biudžetą sudarė 19 400 tūkst. litų, t. y. 2 300 tūkst. litų daugiau nei 2013 m.
Atsižvelgiant į padidėjusius Fondo asignavimus, 2014 m. 1 000 tūkst. litų padidintas sporto (šakos)
federacijų finansavimas – 10 400 tūkst. litų buvo paskirstyta 65 sporto (šakos) federacijoms. Pažymėtina,
kad tokią sporto (šakos) federacijų finansavimo tvarką sąlygoja nepakankamas šių sporto organizacijų
programų biudžetinis finansavimas – pagal Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 15
straipsnio 3 dalį departamento pripažintų sporto (šakos) federacijų programos turi būti finansuojamos
departamento valdomomis valstybės biudžeto lėšomis, bet ne Fondo lėšomis.
2014 m. Fondo lėšomis taip pat buvo finansuojami didelio sportinio meistriškumo plėtotės
projektai, susiję su įvairių čempionatų, turnyrų organizavimu ir vykdymu Lietuvoje (pvz., Fondo lėšomis
finansuotos tarptautinės dviračių lenktynės „Baltic Chain Tour 2014“; A.Šociko vardo bokso turnyras; Vasis tarptautinis Zigmo Katiliaus vardo bokso turnyras; Rankinio turnyras, skirtas Janio Grinbergo
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atminimui, Vilniaus dviračių maratonas „Velomaratonas 2014“ ir kt.). Iš viso didelio sportinio
meistriškumo plėtotės krypties projektams 2014 m. skirta – beveik 13 484 tūkst. litų.
2014 m. taip pat prioritetas buvo teikiamas projektams, susijusiems su gyventojų fizinio aktyvumo
skatinimu ir sveika gyvensena. 2014 m. fondo lėšomis buvo finansuoti 91 tokie projektai. Įgyvendinant
šiuos projektus organizuotos Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės, Lietuvos mokinių olimpinis festivalis,
Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynės, Lietuvos sveikuolių renginiai ir kt. Iš viso suorganizuoti 499
renginiai (2013 m. – 421 renginys), kuriuose dalyvavo daugiau 233 046 šalies gyventojai (2013 m. – 170
142 šalies gyventojai). Sporto visiems sąjūdžio plėtotės krypties projektams 2014 m. skirta 2 000 tūkst.
litų.
2014 m. Fondo lėšomis taip pat buvo remiami projektai, skirti sporto salėms, aikštelėms, mokyklų
persirengimo kambariams rekonstruoti ir įrengti, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti, sporto specialistų
dalyvavimui konferencijose, seminaruose, sporto informacijos sklaidai, nusipelniusių sportininkų,
trenerių ir kitų sporto darbuotojų skatinimui bei socialinei paramai. Sporto inventoriaus ir įrangos
įsigijimui 2014 m. skirta daugiau kaip 2 000 tūkst. litų; kiek daugiau nei 1 300 tūkst. litų skirta sporto
mokslo ir sporto specialistų rengimo projektams ir beveik 790 tūkst. litų – sporto bazių priežiūros ir
statybos plėtotės krypties projektams.
Nuo 2012 m. vykdomas Fondo paraiškų ekspertinis vertinimas. 2014 m. vertinant projektus ir
priimant sprendimus dėl lėšų skyrimo / neskyrimo projektui įgyvendinti buvo atsižvelgiama į tai, kiek
prie projekto įgyvendinimo prisideda atitinkama savivaldybė ar valstybės institucija, kai projektas atitinka
šios institucijos veiklos prioritetus, ir privataus sektoriaus subjektai. Tokiu būdu skatinamos viešojo ir
privataus sektorių partnerystės iniciatyvos bei tarpinstitucinis požiūris į sporto plėtrą ir Lietuvos
gyventojų fizinio aktyvumo bei sveikos gyvensenos skatinimą.
2014 m. buvo atliktas visų Fondo lėšų naudojimo sutarčių, sudaromų su kūno kultūros ir sporto
organizacijomis, kurių projektų įgyvendinimui Fondo tarybos sprendimu buvo skirtos Fondo lėšos,
atitikties pateiktoms paraiškoms vertinimas. Taip pat buvo atliktas Fondo lėšų, skirtų šešių sporto (šakos)
federacijų projektų administravimui – projektų vykdytojų darbo užmokesčiui, panaudojimo vertinimas.
Vertinimo metu nustatytų netinkamai panaudotų lėšų dalis departamentui grąžinta dar 2014 m., likusi
dalis – bus gražinta šiais metais.
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PROGRAMOS „KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO PROGRAMA“
ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Metinis
planas

Vertinimo kriterijus

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

Rezultato vertinimo kriterijai
1-as tikslas – remti kūno kultūrą ir sportą Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis.
Patikrintų organizacijų, kurių projektams
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo
R-01-10-01-01 tarybos sprendimu buvo skirtos Kūno
25
25
kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšos,
procentas.

P-01-10-01-0101

Produkto vertinimo kriterijai
1-o tikslo 1-as uždavinys – Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo
lėšomis veiksmingai įgyvendinti kūno kultūros ir sporto plėtros projektus.
Suorganizuoti Kūno kultūros ir sporto
rėmimo fondo tarybos posėdžiai, skaičius,
8
17
ne mažiau kaip

100

100

PROGRAMOS „KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO PROGRAMA“
ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai
Iš viso asignavimų
programai
Iš jų pagal finansavimo
šaltinius:
1. Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetas
Iš jo:
1.1. Bendrojo finansavimo
lėšos
1.2. ES ir kitos tarptautinės
paramos lėšos
1.3. Specialiųjų programų
lėšos ir pajamų įmokos

Patvirtinti (patikslinti)
asignavimai, tūkst. litų

Panaudoti asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

19 605 887,00

19 158 905,38

97,72

19 605 887,00

19 158 905,38

97,72

19 605 887,00

19 158 905,38

97,72

2. Kiti šaltiniai

* Nepanaudota dalis projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Lėšas planuojama panaudoti 2015 m.
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III. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI
2015 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI
– Baigti Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose I etapo statybos darbus:
įrengti 8 takų 25 metrų baseiną, specialią salę kovinių sporto šakų – bokso, imtynių – treniruotėms, taip
pat treniruoklių salę (Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinė priemonė
Nr. 194).
– Siekti, kad nuo 2016 m. būtų nustatyta nauja kūno kultūros ir sporto finansavimo tvarka
(Šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų programos 288 punkto nuostata „Nustatysime naują sporto
finansavimo tvarką, siekdami profesionaliojo ir mėgėjų sporto plėtros darnos“) – pripažintų nacionalinių
sporto (šakos) federacijų programos, susijusios su nacionalinių sporto (šakos) federacijų funkcijų,
įtvirtintų Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje, vykdymu, būtų
finansuojamos Departamento valdomomis valstybės biudžeto lėšomis, vadovaujantis su sporto (šakos)
federacijomis suderintais, objektyviais, skaidriais ir viešai skelbiamais kriterijais. Tuo tarpu, skiriant
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšas projektų įgyvendinimui, prioritetas būtų teikiamas
projektams, skatinantiems Lietuvos Respublikos gyventojų fizinį aktyvumą. Tam numatoma keisti
Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymą, įtvirtinant naujus fondo lėšų
skyrimo principus ir objektyvius projektų vertinimo kriterijus.
– Didinti sporto medicinos paslaugų prieinamumą kaimo ir miestelių vaikams – įsteigti sporto
medicinos centro filialą arba nuotolinę sporto medicinos specialisto darbo vietą Utenoje (Vyriausybės
2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinė priemonė Nr. 191; pagal kompetenciją
įgyvendinama Vyriausybės 2015 metų veiklos IV prioriteto „Švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatinimo
politikos įgyvendinimas gerinant šių paslaugų kokybę ir prieinamumą“ 4.4. kryptis „Sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumo didinimas“).
– Užbaigti 2014 metų prioritetinės teisėkūros iniciatyvos „Gerinti sportininkų socialines
garantijas. Išnagrinėti sportininkų draudimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis
alternatyvas“ teisinio reguliavimo poveikio vertinimą (2014 metų prioritetinių teisėkūros iniciatyvų
sąrašo Nr. 25; Vyriausybės 2012–2016 metų programos įgyvendinimo prioritetinė priemonė Nr. 193).
– Kurti palankią aplinką ir galimybes sportuoti visiems – įrengti 14 universalių dirbtinės dangos
sporto aikštelių; baigti statyti Varėnos miesto daugiafunkcio sporto, pramogų, konferencijų, parodų,
turizmo ir aktyvaus poilsio centro baseiną; baigti statyti Prienų daugiafunkcį sporto kompleksą; baigti
statyti Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalės mieste baseiną; rekonstruoti stadionus Palangos ir Molėtų
miestuose; parengti Daugiafunkcio sveikatinimo centro Vilniuje ir Klaipėdos miesto baseino su
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sveikatingumo centru techninius projektus; pradėti stadiono „Vingis“ Vilniaus mieste II-o etapo
modernizavimo darbus ir kt.
– Sudaryti sąlygas olimpinių rinktinių kandidatams tinkamai pasirengti ir dalyvauti atrankos
varžybose į Rio de Žaneiro olimpines žaidynes.
– Sudaryti sąlygas olimpinės pamainos sportininkams tinkamai pasirengti ir dalyvauti 2015 metų
Europos jaunimo olimpiniame festivalyje Tbilisyje (Gruzijoje).
– Sudaryti sąlygas šalies sportininkams tinkamai pasirengti ir dalyvauti pirmosiose Europos sporto
žaidynėse Baku (Azerbaidžano Respublika).
– Skirti bendrojo lavinimo mokykloms, vykdančioms specializuoto ugdymo krypties programas
(pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programas) tikslinį finansavimą
mokomosioms treniruočių stovykloms, dalyvavimui sporto varžybose, sportinei aprangai ir sporto
inventoriui, maisto papildams, sporto inventoriaus priežiūros priemonėms ir medžiagoms, sportininkų
reabilitacinėms priemonėms ir medžiagoms ir pan., siekiant plėtoti šių mokyklų mokinių sportinį
meistriškumą.

Generalinis direktorius

Edis Urbanavičius
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