KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2016 m. kovo 7 d. Nr. IVN-1
Vilnius

TURINYS

I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS ................................................................................ 3
II. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI ....................................... 7
PROGRAMOS „KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTRA“ ĮGYVENDINIMAS .............................. 9
PROGRAMOS „KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO PROGRAMA“
ĮGYVENDINIMAS ................................................................................................................................ 23
III. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI ......................... 28
2016 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI ................................................................................................. 28

2

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 2015 m. savo veiklą organizavo vadovaudamasis Šešioliktosios Vyriausybės
2012–2016 metų programa, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 metų veiklos prioritetais, Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2015–2017 metų strateginiu veiklos planu,
departamento 2015–2017 metų strateginiu veiklos planu ir departamento 2015 metų veiklos planu.
Gyventojų fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos skatinimas. 2015 m. lapkričio mėn. atliktos
apklausos „Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas“ duomenimis, Lietuvoje reguliariai, t. y. ne mažiau kaip
du kartus per savaitę sportuojančių ir besimankštinančių šalies gyventojų procentas išliko nepakitęs ir
2015 m. siekė 37 procentus, tačiau net 6 procentais sumažėjo niekada nesportuojančių asmenų skaičius,
lyginant su 2014 m. kovo mėn. paskelbtos Eurobarometro apklausos „Sportas ir fizinis aktyvumas“
duomenimis.
Siekiant didinti fizinį aktyvumą, organizuotos Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės, Lietuvos
mokinių olimpinis festivalis, Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynės, Lietuvos sveikuolių ir kiti renginiai, per
metus – net 586 (87 renginiais daugiau nei 2014 m. ir 174 renginiais daugiau nei 2013 m.), juose
dalyvavo 282 418 šalies gyventojų (49 372 dalyviais daugiau nei 2014 metais ir 112 276 dalyviais
daugiau nei 2013 m.). Taip pat įgyvendinta Lietuvos kūno kultūros ženklo programa, kurioje testus išlaikė
ir savo fizinį parengtumą įsivertino 1 299 mokiniai. Be to, 2015 m. 102-jose šalies bendruomenėse iš 40ies savivaldybių buvo įgyvendinamas tęstinis projektų finansavimo konkursas „Sportuojanti
bendruomenė“, į kurių įgyvendinimą įtraukta beveik 9 tūkst. šalies gyventojų. Visose 60-yje Lietuvos
savivaldybėse pradėtas vykdyti naujas projektas „Judėjimas – sveikatos šaltinis“. Projekto renginiuose
dalyvavo daugiau nei 25 tūkst. Lietuvos Respublikos gyventojų.
2015 m. rugsėjo 13-19 d. pirmą kartą Lietuvoje vyko 2015 metų Europos sporto savaitė. Europos
sporto savaitė – tai nauja Europos Komisijos iniciatyva, skirta skatinti visus žmones, nepriklausomai nuo
jų amžiaus, profesijos ar sportiškumo, būti aktyviais. Planuojama, kad 2016 metų Europos sporto savaitė
vyks 2016 m. rugsėjo 10-16 d.
Siekiant mažinti skendimų skaičių, buvo įgyvendinama Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo
mokyklose programa, pagal kurią apmokyta plaukti ir saugiai elgtis vandenyje bei prie vandens 3 518
mokinių. Dar 650 mokinių apmokyta plaukti ir saugiai elgtis vandenyje bei prie vandens Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos asignavimais (iš viso 2015 m. apmokyti plaukti ir saugiai
elgtis vandenyje bei prie vandens – 4 168 mokiniai, 954 mokiniais daugiau nei 2014 m.).
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Siekiant didinti sporto medicinos paslaugų prieinamumą kaimo ir miestelių vaikams – įsteigta
nuotolinė Lietuvos sporto medicinos centro sporto medicinos gydytojo darbo vieta Utenoje. Nuo
2015 metų specializuotos sporto medicinos paslaugos (pirminis ir profilaktinis sportuojančių asmenų
sveikatos tyrimas, sporto medicinos gydytojo konsultacija, sportinių traumų gydymas, atsigavimo po
fizinių krūvių programų vykdymas ir pan.) yra teikiamos ir Utenos apskrities gyventojams, siekiantiems
aukštų sportinių rezultatų ar sportą pasirinkusiems kaip laisvalaikio praleidimo formą. Be to, 2015 m.
parengti ir 2016 m. sausio mėnesio pradžioje patvirtinti teisės aktai, pagal kuriuo nuo 2016 m. gegužės
1 d. turint šeimos gydytojo (po gydytojo specialisto konsultacijos) ar gydytojo specialisto siuntimą, sporto
medicinos gydytojo konsultacijos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.
Iki šiol už sporto gydytojo konsultaciją sportuotojai turėjo susimokėti patys. Taip pat 2015 m. tobulinta
sporto medicinos paslaugų teikimo tvarka – apibrėžta sporto medicinos gydytojo kompetencija,
reglamentuota sporto medicinos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka,
nustatyti reikalavimai specialistams, patalpoms, medicinos prietaisams ir kt.
Sporto infrastruktūros plėtojimas. Siekiant gerinti didelio meistriškumo sportininkų rengimo ir
sporto varžybų vykdymo sąlygas bei padidinti galimybes sportuoti visiems Lietuvos gyventojams,
2015 m. įrengta 14 universalių dirbtinės dangos sporto aikštelių 12-oje šalies savivaldybių (iš jų 2
aikštelės – savivaldybėse, kurios laikytinos probleminėmis teritorijomis), Šilalėje atidarytas Sporto ir
laisvalaikio centras su keturių takelių 25 m ilgio plaukimo baseinu, kuris – vienas moderniausių
Žemaitijoje. Centre vienu metu gali lankytis 150 žmonių. Taip pat atnaujintas Palangos miesto stadionas,
kuris yra vienintelis šalyje stadionas su įrengtais 9 bėgimo takais. Visus lengvosios atletikos varžyboms
keliamus reikalavimus atitinkančiame stadione įrengti šuolių į tolį, rutulio stūmimo, disko ir kūjo metimo
sektoriai. Nuo šiol Palangos mieste galima rengti ir aukšto lygio tarptautines lengvosios atletikos
varžybas. 2015 m. taip pat įrengtas sporto aikštynas Pakruojo mieste, modernizuota Tauragės miesto
sporto salė, rekonstruotas Alytaus miesto stadionas, atnaujinta Vilniaus miesto universalios sporto salės
„Sportima“ sintetinė danga, pastatytas daugiafunkcis sporto kompleksas Prienuose ir užbaigti Lietuvos
žiemos sporto centro Ignalinoje statybos darbai.
2015 m. ir toliau buvo tęsiami vieno didžiausio Baltijos šalyse ir svarbiausio profesionaliam
sportui skirto infrastruktūros objekto – Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose,
statybos darbai: įrengta universali sporto salės, persirengimo patalpos, aptarnavimo pagalbinės patalpos
(administracinė pastato dalis), treniruoklių salė, treniruoklių ir dvikovinių sporto šakų salės bei baseinas.
Per 2016 metus bus įrengtas lengvosios atletikos stadionas su 8 bėgimo takais, futbolo aikštele ir šuolių
sektoriais; perspektyvinė aptverta futbolo treniruočių aikštelė; lengvosios atletikos disko, ieties, kūjo
metimų aikštė; dvi perspektyvinės aptvertos universalios krepšinio, tinklinio, rankinio aikštelės ir
apgyvendinimo patalpos. Planuojama, kad šiame centre jau 2017 m. įvyks šiuolaikinės penkiakovės
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Pasaulio taurės turnyro finalas. Pirmą kartą tokio lygio tarptautinėse varžybose geriausi Lietuvos
sportininkai turės galimybę varžytis namuose, stebint ir palaikant saviems sirgaliams.

Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centras Druskininkuose

Aukšto meistriškumo sportas. 2015 m. Azerbaidžano Respublikoje (Baku) vyko pirmosios
istorijoje Europos žaidynės. Šiose žaidynėse šalies sportininkai iškovojo 7 medalius – 2 aukso, 1 sidabro
ir 4 bronzos. Komandinėje įskaitoje Lietuvos rinktinė užėmė 24 vietą ir sportiniais rezultatais pranoko ne
tik artimiausius kaimynus latvius ir estus, bet ir dar 16-os senojo žemyno valstybių sportininkus.
2015 m. liepos 3-14 d. Pietų Korėjoje (Gvangdžu) vykusiose 28-iose pasaulio studentų vasaros
žaidynėse šalies sportininkai iškovojo 9 medalius – 5 aukso, 1 sidabro bei 3 bronzos ir komandinėje
įskaitoje užėmė 13-ąją vietą.
Iš viso 2015 m. šalies sportininkai pasaulio ir Europos čempionatuose iškovojo 208 medalius: 130
medalių – neolimpinių sporto šakų sportininkai ir 78 medalius – olimpinių sporto šakų sportininkai.
Neįgalieji sportininkai pasaulio ir Europos neįgaliųjų čempionatuose – 17 medalių.
Pasirengimas 2016 metų Rio de Žaneiro vasaros olimpinėms ir parolimpinėms žaidynėms.
2015 m. pasirengimas didžiausiam ir žiūrimiausiam sporto renginiui pasaulyje – 2016 metų Rio de
Žaneiro vasaros olimpinėms žaidynėms, vyko itin sklandžiai. 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis
olimpinių žaidynių normatyvus buvo įvykdę 50 Lietuvos sportininkų – Lietuvos vyrų krepšinio komanda
(12 sportininkų) ir 38 individualių olimpinių sporto šakų sportininkai (19 sportininkų daugiau nei
2011 m.). Tikimasi, kad Rio de Žaneiro vasaros olimpinėse žaidynėse dalyvaus gausiausia sportininkų
delegacija Lietuvos istorijoje.
2015 m. teisę dalyvauti 2016 m. Rio De Žaneiro Parolimpinėse žaidynėse iškovojo 8 šalies
parolimpiečiai – Lietuvos golbolo rinktinė ir 2 lengvaatlečiai.
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo ir nacionalinių sporto šakų didelio sportinio
meistriškumo plėtojimo programų finansavimo problematika. Nuo 2009 m. dėl nepakankamo
biudžetinio finansavimo Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšomis buvo pradėta
finansuoti ne tik nacionalinių sporto (šakų) federacijų projektus, bet ir didelio sportinio meistriškumo
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plėtros programas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto rėmimo įstatymu, Fondo
lėšomis turi būti remiami kūno kultūros ir sporto projektai, atitinkantys Fondo prioritetus ir projektų
turinį, todėl Fondo taryba, skirdama lėšų nacionalinių sporto (šakų) federacijų programoms, galimai
pažeidžia įstatymo nuostatas, nes pagal šiuo metu galiojančią lėšų skyrimo tvarką vertina ne nacionalinių
sporto (šakų) federacijų pateiktų paraiškų (programų) turinį, bet sportininkų pasiekimus. Pripažintų
nacionalinių sporto (šakos) federacijų didelio sportinio meistriškumo plėtros programos, susijusios su
nacionalinių sporto (šakos) federacijų funkcijų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto
įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje, vykdymu, turėtų būti finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis pagal
aiškius, skaidrius ir viešai skelbiamus finansavimo kriterijus, kas sudarytų sąlygas sporto (šakos)
federacijoms ne tik iš anksto planuotis savo veiklą bei numatyti ilgalaikius sporto šakų plėtros tikslus, bet
ir skatintų sporto (šakos) federacijų konkurencingumą ir veiklos efektyvumą. Nacionalinių sporto (šakos)
federacijų didelio sportinio meistriškumo plėtros programos finansavimui būtina numatyti papildomus
3,4–3,5 tūkst. eurų valstybės biudžeto asignavimų. Tuo tarpu Fondas turėtų būti skirtas tik į kūno
kultūros, mėgėjiško sporto, sveikatingumo skatinimą orientuotų projektų rėmimui, nes nuo 2009 m.,
kuomet Fondo lėšomis buvo pradėta finansuoti nacionalinių sporto (šakų) federacijų didelio sportinio
meistriškumo plėtotės programas, itin sumažėjo visuomenės fizinio aktyvumo skatinimo projektų
finansavimas ir nukentėjo šių projektų įgyvendinimas (2012 m. Sporto visiems sąjūdžio plėtotės krypties
projektams skirta – 11,1 proc. Fondo lėšų; 2013 m. – 9,6 proc.; 2014 m. – 10,2 proc.). Pagrindiniai Sporto
visiems sąjūdžio plėtotės krypties projektų teikėjai yra šalies savivaldybės. Nesant pakankamo
savivaldybių fizinio aktyvumo skatinimo projektų koofinansavimo valstybės biudžeto lėšomis,
savivaldybės yra priverstos didesnę savų lėšų dalį skirti šiems projektams įgyvendinti, todėl mažėja
sportininkų rengimo savivaldybėse kokybė. Tą patvirtina ir jaunųjų sportininkų rezultatai Europos
jaunimo olimpiniame festivalyje (2015 m. liepos mėn., Tbilisis), kuriame Lietuvos sportininkai
neiškovojo nei vieno medalio. Be to, į sveikatingumo projektų finansavimą orientuota Fondo lėšų
paskirtis tiesiogiai derėtų ir su pagrindinio Fondo lėšų šaltinio – akcizo pajamų, gautų už alkoholinius
gėrimus ir apdorotą tabaką, prigimtimi.

6

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 (procentas)
(Eurobarometro ar Lietuvos gyventojų
sociologinės apklausos duomenimis)

Metinis planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

39

37

94,9

2015 m. lapkričio mėn. atliktos apklausos „Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas“ duomenimis,
Lietuvoje reguliariai, t. y. ne mažiau kaip du kartus per savaitę sportuojančių ir besimankštinančių šalies
gyventojų procentas išliko nepakitęs ir 2015 m. siekė 37 procentus (2014 m. kovo mėn. paskelbtos
Eurobarometro apklausos duomenimis ES vidurkis – 41 procentas), tačiau situacija gyventojų fizinio
aktyvumo srityje gerėja, nes pagal apklausos duomenis net 6 procentais sumažėjo niekada
nesportuojančių asmenų skaičius, lyginant su 2014 m. kovo mėn. paskelbtos Eurobarometro apklausos
„Sportas ir fizinis aktyvumas“ duomenimis.
Siekdamas spręsti nepakankamo šalies gyventojų fizinio aktyvumo problemą, departamentas
2015 m. parengė ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai pateikė Lietuvos Respublikos kūno
kultūros ir sporto rėmimo įstatymo pakeitimo projektą. Įstatymo projektu buvo siūloma įtvirtinti
draudimą Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuoti sporto šakų federacijų didelio
meistriškumo plėtotės projektus, nes nuo 2009 m., kuomet Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis
buvo pradėta finansuoti nacionalinių sporto (šakų) federacijų didelio sportinio meistriškumo plėtotės
programas, itin sumažėjo visuomenės fizinio aktyvumo skatinimo projektų finansavimas ir nukentėjo šių
projektų įgyvendinimo kokybė (2012 m. Sporto visiems sąjūdžio plėtotės krypties projektams skirta –
11,1 proc. Fondo lėšų; 2013 m. – 9,6 proc.; 2014 m. – 10,2 proc.). Įstatymo projektu siūlomiems
pakeitimams nebuvo pritarta, kadangi sporto šakų federacijų didelio sportinio meistriškumo plėtros
programos tokiu atveju turėtų būti finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, o tai pareikalautų
papildomų 3,4–3,5 mln. eurų. Pažymėtina, kad siekiant sudaryti palankesnes sąlygas sveikatinamojo
fizinio aktyvumo veiklos plėtrai, departamentas kartu su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2016 m. planuoja tobulinti Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo teisinį reglamentavimą, įgyvendinti
tęstines Kūno kultūros ženklo ir Vaikų mokymo plaukti programas. Atkreiptinas dėmesys, kad 2015 m.
departamentas aktyviai bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija siekiant,
kad ministerijos finansinis indėlis į Vaikų mokymo plaukti programos įgyvendinimą būtų ne mažesnis nei
departamento (2016 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija vaikų mokymui plaukti
numato skirti 174 tūkst. eurų (145 tūkst. eurų daugiau nei 2015 m.); departamentas – 144 tūkst. eurų).
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2016 m. ir toliau bus vykdomi projektų finansavimo konkursai „Sportuojanti bendruomenė“, „Sportas –
ryšys su Lietuva“ bei naujas Alkoholio prevencijos projektas, skirtas vyresnių klasių mokiniams. Naujo
projekto tikslas ne tik prisidėti prie alkoholio vartojimo problemos sprendimo, bet ir skatinti mokinius
sportą ir fizinį aktyvumą pasirinkti kaip laisvalaikio praleidimo būdą.
VERTINIMO
KRITERIJAUS KODAS

E-01-02

EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAUS
PAVADINIMAS

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

Metinis planas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

290

208

71,7

2015 m. šalies sportininkai pasaulio ir Europos čempionatuose iškovojo 208 medalius – 130
medalių neolimpinių sporto šakų sportininkai ir 78 medalius olimpinių sporto šakų sportininkai.
Vertinimo kriterijaus reikšmė nepasiekta, nes iki 2015 m. sausio mėn. departamento pripažintų sporto
šakos federacijų buvo 85. 2015 m. Departamento pripažintų sporto šakos federacijų liko 69 (pvz.,
panaikintas pripažinimas toms sporto šakos federacijoms, kurių tarptautinės organizacijos nėra
pripažinusios Pasaulinio antidopingo kodekso). Teikiant iškovotų medalių skaičių, informacija renkama
tik iš departamento pripažintų sporto šakų federacijų.
Taip pat pažymėtina, kad 2015 m. vyko atranka į 2016 metų Rio de Žaneiro olimpines žaidynes,
todėl didesnis dėmesys buvo skiriamas atrankos normatyvų įvykdymui.
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

21

21

100

2015m. Šilalėje atidarytas Sporto ir laisvalaikio centras su keturių takelių 25 m ilgio plaukimo
baseinu, kuris – vienas moderniausių Žemaitijoje. Centre vienu metu gali lankytis 150 žmonių. Taip pat
pastatytas daugiafunkcis sporto kompleksas Prienuose ir užbaigti Lietuvos žiemos sporto centro
Ignalinoje statybos darbai. 2015 m. pradėta eksploatuoti vieno didžiausio Baltijos šalyse Druskininkų
Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro pagrindinė dalis – universali sporto salė, persirengimo
patalpos, aptarnavimo pagalbinės patalpos (administracinė pastato dalis), treniruoklių salė, treniruoklių ir
dvikovinių sporto šakų salės (tarptautinius standartus atitinkantį daugiafunkcį sporto ir sveikatingumo
kompleksą 2012 m. turėjo 15 šalies savivaldybių; 2013 m. – 16; 2014 m. – 17; 2015 m. - 21).
Departamento strateginiam veiklos tikslui įgyvendinti 2015 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:
Skatinant visų šalies gyventojų fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną šios programos lėšomis
2015 metais:
– Buvo įgyvendinama Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo mokyklose programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1094. 2015 m. 3 518 šalies mokinių
iš 33-jų šalies savivaldybių buvo apmokyti plaukti ir saugiai elgtis vandenyje bei prie vandens (1 104
mokiniais daugiau nei 2014 m.). Per 18 pamokų kursą mokiniai, dalyvavę programoje, išmoko sulaikyti
kvėpavimą ir orientuotis po vandeniu, plūduriuoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje, keisti kūno
padėtį, atlikti įkvėpimo ir iškvėpimo į vandenį pratimus. Taip pat mokiniai buvo mokomi slinkti ant
krūtinės ir nugaros, kai skirtinga rankų padėtis, atlikti šuoliuką į vandenį nuo bortelio ant kojų, nuplaukti
25 m. nugara ar krauliu.
Daugeliui atokiau gyvenančių vaikų ši programa yra vienintelė galimybė pakliūti į plaukimo
pamokas baseine, nes beveik pusė šalies savivaldybių neturi tinkamų mokymui plaukti baseinų.
2015 m. saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens tema, taip pat buvo parengta metodinė knyga
treneriams ir mokytojams „Plaukimo ir saugaus elgesio prie vandens pamokos pradinukams“ (autorė –
Ilona Judita Zuozienė).
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– Buvo įgyvendinama Lietuvos kūno kultūros ženklo programa. 2015 m. programos normatyvus
įvykdė (fizinį parengtumą įsivertino) ir gavo departamento paskatinamuosius apdovanojimus
1 299 mokiniai. 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.
– 2015 m. 102-jose šalies bendruomenėse iš 40-ies savivaldybių buvo įgyvendinamas tęstinis
projektų finansavimo konkursas „Sportuojanti bendruomenė“, kuriame dalyvavo 8 696 šalies gyventojai.
Konkurso tikslai – suteikti daugiau galimybių bendruomenių gyventojams fiziškai aktyviai leisti
laisvalaikį ir stiprinti sveikatą, siūlant jiems įvairų fizinio aktyvumo užsiėmimų ir sportinės veiklos
pasirinkimą; per sportą mažinti socialinės atskirties apraiškas bendruomenėse, stiprinti gyventojų pilietinį
aktyvumą ir bendruomeniškumą; skatinti savivaldybių institucijų ir įstaigų bei bendruomeninių
organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą, gerosios patirties fizinio aktyvumo skatinimo srityje sklaidą;
didinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių informuotumą apie gyvenamojoje vietovėje veikiančių
nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklą, esamos, fiziniam aktyvumui skirtos, kūno
kultūros ir sporto infrastruktūros panaudojimo galimybes.
– 2015 m. departamento iniciatyva pradėtas vykdyti naujas projektas „Judėjimas – sveikatos
šaltinis“. Lietuvos sporto universiteto, VšĮ „Sveikatinimo programos“ bei profesionalių asmeninių
trenerių portalo „Sporto birža“ mobili trenerių grupė su visa fizinio pajėgumo testavimo ir įvertinimo
įranga lankėsi visose 60-yje Lietuvos savivaldybių. Projekto renginių metu įvairaus amžiaus žmonės,
turėjo galimybę atlikti fizinio pajėgumo nustatymo testus ir gautų rezultatų pagrindu gauti nemokamas
specialistų konsultacijas, išbandyti įvairias fizines veiklas (šiaurietiško ėjimo, bėgimo, mankštos ir kt.),
dalyvauti grupinėse treniruotėse. Visiems projekte užsiregistravusiems ir dalyvavusiems asmenims buvo
dovanojama 12 mėnesių nemokama video treniruočių narystė. Projekto renginiuose dalyvavo daugiau nei
25 tūkst. Lietuvos Respublikos gyventojų.
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– 2015 m. dalyvauta organizuojant kitus vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą skatinančius konkursus,
tokius kaip „Sportiškiausia mokykla“, „Geriausias kūno kultūros mokytojas“, Lietuvos mokinių olimpinį
festivalį bei mokslines ir informacines konferencijas – „Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos
konferencija“, „Sportas ir sveikata“, baigiamoji Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo URBACT II
programos lėšomis finansuojamo projekto „4D miestai. Keturi miestų vystymosi veiksniai: sveikata,
inovacijos, viešoji – privačioji partnerystė ir bendradarbiavimas“ konferencija. Konkursų nugalėtojai
paskatinti departamento įsteigtais prizais.
– 2015 m. pirmą kartą organizuotas užsienio lietuvių organizacijų kūno kultūros ir sporto projektų
rėmimo konkursas. Valstybės biudžeto lėšomis finansuoti 9 užsienio lietuvių organizacijų projektai,
kuriuos įgyvendinant organizuotos X-osios lietuvių sporto žaidynės Briuselyje „BeNeLux 2015“,
Liuksemburgo lietuvių bendruomenės krepšinio turnyras Kovo 11-ajai paminėti ir kt.
– 2015 m. taip pat pirmą kartą dalyvauta renginyje – „Vilniaus sporto mugė 2015“. Renginio metu
pristatyta departamento ir jam pavaldžių įstaigų veikla, vykdomi ir finansuojami projektai, teikiamos
administracinės ir viešosios paslaugos bei kita gyventojams aktuali informacija.
– Siekiant tinkamai pasirengti 2017 m. Kaune vyksiančioms X pasaulio lietuvių sporto žaidynėms,
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. rugsėjo 23 d. potvarkiu Nr.175 patvirtinta darbo
grupė žaidynėms organizuoti. 2015 m. lapkričio 12 d. įvyko pirmas darbo grupės posėdis, kuriame
patvirtintas žaidynių organizavimo ir įgyvendinimo priemonių planas. Gautas Lietuvos Respublikos
Prezidentės Dalios Grybauskaitės sutikimas globoti žaidynes.
Sporto infrastruktūros plėtra. 2015 m. įrengta 14 universalių dirbtinės dangos sporto aikštelių
Joniškio, Kėdainių, Šilutės, Širvintų, Švenčionių, Ukmergės, Vilniaus rajonų, Kauno, Šiaulių ir Visagino
miestų bei Elektrėnų ir Rietavo savivaldybėse. Aikštelės įrengiamos bendradarbiaujant su
savivaldybėmis, t.y., bendrojo finansavimo principu. Per 2006–2015 metų laikotarpį įrengta 119 tokių
sporto aikštelių 54-iose šalies savivaldybėse. Dauguma tokių aikštelių (87 aikštelės) yra įrengtos prie
bendrojo ugdymo mokyklų tam, kad mokiniai turėtų galimybę jomis naudotis pamokų metu, po pamokų,
o taip pat siekiant užtikrinti aikštelių priežiūrą ir saugumą.
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2015 m. Šilalėje atidarytas Sporto ir laisvalaikio centras su keturių takelių 25 m ilgio plaukimo
baseinu, kuris – vienas moderniausių Žemaitijoje. Centre vienu metu gali lankytis 150 žmonių. Taip pat
atnaujintas Palangos miesto stadionas, kuris yra vienintelis šalyje stadionas su įrengtais 9 bėgimo takais.
Visus lengvosios atletikos varžyboms keliamus reikalavimus atitinkančiame stadione įrengti šuolių į tolį,
rutulio stūmimo, disko ir kūjo metimo sektoriai. Nuo šiol Palangos mieste galima rengti ir aukšto lygio
tarptautines lengvosios atletikos varžybas.
2015 m. taip pat įrengtas sporto aikštynas Pakruojo mieste, modernizuota Tauragės miesto sporto
salė, rekonstruotas Alytaus miesto stadionas, atnaujinta Vilniaus miesto universalios sporto salės
„Sportima“ sintetinė danga, pastatytas daugiafunkcis sporto kompleksas Prienuose ir užbaigti Lietuvos
žiemos sporto centro Ignalinoje statybos darbai.

2015 m. atnaujintas Palangos miesto stadionas

2015 m. atidaryto Šilalės Sporto ir laisvalaikio centro baseinas
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2015 m. ir toliau buvo tęsiami vieno didžiausio Baltijos šalyse ir svarbiausio profesionaliam
sportui skirto infrastruktūros objekto – Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose,
statybos darbai: įrengta universali sporto salės, persirengimo patalpos, aptarnavimo pagalbinės patalpos
(administracinė pastato dalis), treniruoklių salė, treniruoklių ir dvikovinių sporto šakų salės bei baseinas.
Per 2016 metus bus įrengtas lengvosios atletikos stadionas su 8 bėgimo takais, futbolo aikštele ir šuolių
sektoriais; perspektyvinė aptverta futbolo treniruočių aikštelė; lengvosios atletikos disko, ieties, kūjo
metimų aikštė; dvi perspektyvinės aptvertos universalios krepšinio, tinklinio, rankinio aikštelės ir
apgyvendinimo patalpos. Planuojama, kad šiame centre jau 2017 metais įvyks šiuolaikinės penkiakovės
Pasaulio taurės turnyro finalas. Pirmą kartą tokio lygio tarptautinėse varžybose geriausi Lietuvos
sportininkai turės galimybę varžytis namuose, stebint ir palaikant saviems sirgaliams.
2015 m. taip pat buvo statomi ir (ar) rekonstruojami šie sporto ir sveikatingumo infrastruktūros
objektai: Varėnos miesto daugiafunkcio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus
poilsio centro baseinas; Kėdainių miesto stadionas; Pramogų, sporto ir sveikatingumo kompleksas
Jonavoje; Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseinas Rokiškyje; Kretingos miesto sporto,
sveikatingumo ir laisvalaikio komplekso baseinas; Sveikatingumo ir sporto komplekso Kupiškio mieste
baseinas ir kt. Iš viso 2015 m. buvo administruojami 28 savivaldybių investiciniai projektai, susiję su
sporto infrastruktūros plėtra.
Skatinant neįgaliųjų sportą, 2015 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,
59 parolimpinių sporto šakų didelio meistriškumo sportininkams 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.
Valstybės biudžeto lėšomis dalinai finansuotas 2015 m. liepos 8-11 d. Kaune įvykęs
reikšmingiausias mūsų šalies parolimpinio sporto renginys – IBSA (Tarptautinės aklųjų sporto
federacijos) Europos golbolo čempionatas, kuriame Lietuvos golbolo rinktinė užėmė trečią vietą.
Lietuvos golbolo rinktinė taip pat 2015 m. IBSA pasaulio žaidynėse (Pietų Korėja), laimėjusi visas dešimt
rungtynių, iškovojo pirmąją vietą ir kelialapį į 2016 m. Rio De Žaneiro Parolimpines žaidynes.
2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis iš viso 8 šalies parolimpiečiai – Lietuvos golbolo rinktinė ir 2
lengvaatlečiai – buvo iškovoję teisę dalyvauti 2016 m. Rio De Žaneiro Parolimpinėse žaidynėse.
2015 m. neįgalieji sportininkai Kurčiųjų olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos neįgaliųjų
čempionatuose iškovojo 17 medalių.
Aukšto meistriškumo sportas. 2014 m. rugsėjo 1 d. Šiauliuose ir Panevėžyje įsteigtos dvi
specializuoto sportinio ugdymo krypties vidurinės mokyklos, kuriose derinant sportinį rengimą su
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bendruoju ugdymu 2015 metais buvo ugdomi 442 sportui talentingi mokiniai (iš jų 59,2 proc. mokinių iš
įvairių šalies regionų) – būsimieji Lietuvos olimpinės rinktinės nariai. Šių 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 (503 tūkst. eurų), šiose mokyklose vykdomų sportinio rengimo programų vertinimui
sudaryta ekspertų komisija. 2015 m. šios sporto vidurinės mokyklos tapo sporto gimnazijomis.
Siekiant užtikrinti tinkamą profesionalių sportininkų rengimą, 2015 m. olimpinių komandinių
žaidimų sporto šakų federacijoms (krepšinio, rankinio, futbolo, tinklinio, vandensvydžio, žolės riedulio,
kerlingo, ledo ritulio ir regbio) papildomai skirti beveik 580 tūkst. eurų 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.
2015 m. vyko šios valstybės biudžeto lėšomis dalinai finansuotos tarptautinės sporto varžybos –
2015 metų FAI pasaulio sklandymo čempionatas 13,5 m klasėje; 2015 metų Europos Sumo U18, U21,
U23 ir suaugusių čempionatas; 2015 metų Europos U16 jaunių vaikinų krepšinio čempionatas; 2015 metų
Europos Sąjungos šalių sambo čempionatas; 2015 metų Europos jaunimo U20 ir U23 sunkiosios atletikos
čempionatas; 2015 metų Europos moterų komandų golfo čempionatas; 2015 metų pasaulio suaugusiųjų
standartinių sportinių šokių čempionatas; Konkūrų ir dailiojo jojimo pasaulio taurės etapai; 2015 metų
Šiaurės šalių jaunimo ir jaunių fechtavimo čempionatas; 2015 metų Europos autokroso kandidatinės ir
Rallycross Challenge Europe varžybos; 2015 metų Europos „Laser“ jachtų taurės etapas; 2015 metų
Europos kontinentinės taurės paplūdimio tinklinio varžybos; Deviso taurės ( Davis Cup ) mačas tarp
Lietuvos ir Ukrainos; 2016 metų pasaulio U20 ledo ritulio II diviziono A grupės čempionatas ir kt.
2015 m. departamento iniciatyva kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu suorganizuoti
naujo formato Lietuvos sporto apdovanojimai, kurie anksčiau vadinosi Metų sportininko rinkimais ir
buvo labiau sporto bendruomenei skirtas renginys. Atnaujintų apdovanojimų tikslas – atskleisti
visuomenei visapusišką sporto naudą – parodyti, kad tai ir labai svarbi Lietuvai ekonomikos sritis, ir
sveikatos stiprinimas, ir galimybė pademonstruoti šalies vienybę.
Olimpinių rinktinių kandidatų ir olimpinės pamainos sportininkų rengimas. 2015 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, taekwondo,
šiuolaikinės penkiakovės, triatlono, teniso, tinklinio, stalo teniso, žirginio sporto; žiemos olimpinėms
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žaidynėms 3 sporto šakų – biatlono, slidinėjimo, čiuožimo). 73 perspektyvinės pamainos sportininkai
buvo rengiami sporto klasių principu (užtikrinant nakvynę, maitinimą, ugdymą ir mokomąjį sportinį
darbą). Iš viso 205 olimpinių rinktinių kandidatai ir olimpinės pamainos sportininkai. Šiems
sportininkams organizuotas mokomasis sportinis darbas ir varžybinės veiklos metodinis, mokslinis,
medicininis, materialinis ir informacinis aprūpinimas, mokomosios treniruočių stovyklos, atnaujintas
sporto inventorius ir sportinė bei medicininė įranga.
LOSC rengiami sportininkai 2015 m. pasaulio ir Europos suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių
čempionatuose iškovojo 27 medalius: suaugusiųjų amžiaus grupėje – 12 medalių, jaunimo amžiaus
grupėje – 11 medalių, jaunių amžiaus grupėje – 4 medalius.
2015 m. liepos 3-14 d. Pietų Korėjoje (Gvangdžu) vykusiose 28-iose pasaulio studentų vasaros
žaidynėse šalies sportininkai iškovojo 9 medalius – 5 aukso, 1 sidabro bei 3 bronzos ir komandinėje
įskaitoje užėmė 13-ąją vietą. Visi sportininkai, universijadoje iškovoję medalius, yra rengiami LOSC.
2015 m. pasirengimas didžiausiam ir žiūrimiausiam sporto renginiui pasaulyje – 2016 metų Rio de
Žaneiro vasaros olimpinėms žaidynėms, vyko itin sklandžiai. 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis
olimpinių žaidynių normatyvus buvo įvykdę 38 LOSC rengiami sportininkai (7 sportininkais daugiau nei
2011 m.).
Sportuojančių asmenų sveikatos priežiūra. Siekiant didinti sporto medicinos paslaugų
prieinamumą kaimo ir miestelių vaikams – įsteigta nuotolinė Lietuvos sporto medicinos centro sporto
medicinos gydytojo darbo vieta Utenoje. Nuo 2015 metų specializuotos sporto medicinos paslaugos
(pirminis ir profilaktinis sportuojančių asmenų sveikatos tyrimas, sporto medicinos gydytojo konsultacija,
sportinių traumų gydymas, atsigavimo po fizinių krūvių programų vykdymas ir pan.) yra teikiamos ir
Utenos apskrities gyventojams, siekiantiems aukštų sportinių rezultatų ar sportą pasirinkusiems kaip
laisvalaikio praleidimo formą.
Penkiuose Lietuvos sporto medicinos centruose 2015 m. buvo dispanserizuojami (tikrinami ne
mažiau kaip tris kartus per metus) 21 583 sportuojantys asmenys. 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 gimnazijas
Šiauliuose ir Panevėžyje.
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.
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Pagrindinės teisėkūros iniciatyvos
– Dalyvauta rengiant Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatymo
projektą. Dopingo medžiagų kontrolės įstatymu siekiama apriboti neleistinų medžiagų prieinamumą, taip
apsaugant sportininkus ir visuomenę. Įstatymu numatomos griežtos bausmės asmenims, bandantiems
įtraukti kitus asmenis į dopingo vartojimą, ypatingai griežta atsakomybė gresia už nepilnamečių
įtraukimą. Lietuvos Administracinių teisių pažeidimo kodeksas numato griežtas sankcijas už Lietuvos
Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatymu draudžiamas veikas.
– Dalyvauta rengiant Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitimo įstatymo
projektą ir 9 jį lydinčius įstatymų projektus.
– Parengtas ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai pateiktas Lietuvos Respublikos
kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas, siekiant įtvirtinti, kad už
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymą ir šių lėšų panaudojimo kontrolę kaip asignavimų
valdytojas būtų atsakingas departamentas. Projektu taip pat buvo siūloma įtvirtinti draudimą fondo
lėšomis finansuoti sporto šakų federacijų didelio meistriškumo plėtotės projektus. Atsižvelgiant į tai, kad
siūlomi pakeitimai būtų pareikalavę papildomų valstybės biudžeto lėšų (3,4–3,5 mln. eurų) ir šios lėšos
2016 m. departamento biudžete nebuvo numatytos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai buvo
pateiktas patikslintas Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo pakeitimo
įstatymo projektas.
– Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai pateikti siūlymai dėl Kūno kultūros ir sporto
rėmimo fondo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu
Nr. 148 „Dėl Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo. Nuostatų
pakeitimo projekte siūloma keisti nuostatas, aptariančias, kokie subjektai ir po kelis atstovus turi teisę
deleguoti į Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybą.
– Parengta prioritetinės teisėkūros iniciatyvos dėl sportininkų socialinių garantijų gerinimo
(sportininkų draudimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis alternatyvos) poveikio vertinimo
pažyma. Poveikio vertinimo pažyma svarstyta 2015 m. liepos 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
pasitarime. Pagal pasitarimo metu pateiktas pastabas patikslinta poveikio vertinimo pažyma Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijai pateikta 2015 m. spalio 30 d.
– Įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl
Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, 38.5
punktą, parengta ir departamento generalinio direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-29
patvirtinta Sporto srities korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programa ir šios programos
įgyvendinimo priemonių planas.
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– Parengtas ir Valstybinei sveikatos reikalų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pateiktas Vaikų ir jaunimo (5-12 klasių mokiniams)
fizinio pajėgumo ir sveikatos stebėsenos tvarkos aprašo projektas.
– Parengtas nacionalinių sporto šakų federacijų didelio sportinio meistriškumo plėtojimo
programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis kriterijų projektas.
– Teiktos pastabos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos parengtam Pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo projektui, kuriuo buvo siekiama Kūno kultūros dalyką
įtvirtinti kaip laisvai pasirenkamą dalyką. Kūno kultūros dalykas išliko privalomų dalykų sąraše.
– Teiktos pastabos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos parengtam
Kvalifikacinių laipsnių ir studijų krypčių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo
projektui, kuriuo buvo siekiama atsisakyti sporto studijų krypties. Sporto studijų kryptis išliko kaip
atskira studijų kryptis.
– Dalyvauta vidaus reikalų ministro sudarytos darbo grupės, kuri parengė išvadas ir siūlymus dėl
sukčiavimo sporte prevencijos ir užkardymo priemonių bei rengtinų atitinkamų teisės aktų projektų,
veikloje. 2015 m. balandžio 2 d. kartu su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Generaline
prokuratūra, Lošimų priežiūros tarnyba prie Finansų ministerijos ir Policijos departamentu prie Vidaus
reikalų ministerijos pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su manipuliacijomis sporto
varžybomis. Susitarimu suinteresuotos institucijos įsipareigojo teikti visokeriopą pagalbą užkardant,
siekiant atskleisti ir ištirti teisės pažeidimus, susijusius su manipuliacijomis sporte, vykdyti prevenciją ir
švietimą ir kt.
Veiklos efektyvumo didinimo kryptys
– Siekiant optimizuoti departamento pavaldžių įstaigų veiklą, peržiūrėta departamentui pavaldžios
biudžetinės įstaigos departamento Lietuvos olimpinio sporto centro administracijos struktūra –
sumažintas vadovaujančių ir bendrosios srities darbuotojų skaičius (2015 m. patvirtintas departamento
Lietuvos olimpinio sporto centro pareigybių skaičius – 219; 2016 – 201,5. Darbo užmokesčio fondas
2015 m. sudarė – 1 326 tūkst. eurų; 2016 m. – 1 277 tūkst. eurų). Sutaupytos lėšos bus skiriamos
olimpinių rinktinių kandidatų ir olimpinės pamainos sportininkų rengimui užtikrinti.
– Įvertinta viešųjų įstaigų, kuriose dalininko ar savininko teises ir pareigas įgyvendina
departamentas, veikla. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, likviduojama VšĮ „Respublikinis buriavimo
centras“ ir VšĮ „Lietuvos sporto informacijos centras“. Atsižvelgiant į tai, kad didžiąją lėšų dalį
pavestoms funkcijoms atlikti VšĮ „Sporto informacijos centras“ gauna per Kūno kultūros ir sporto
rėmimo fondui teikiamų projektų finansavimą (2014 m. viešosios įstaigos lėšas sudarė 142 660 eurų
suma, iš jų fondo lėšos – 101 367 eurai), planuojama, kad likvidavus šią viešąją įstaigą bus sutaupoma
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apie 90 000–100 000 eurų Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų. Sutaupytomis lėšomis bus
finansuojami kūno kultūros ir sporto organizacijų projektai.
Įvertinus valstybės naudojamo turto dydį, 2015 m. taip pat priimtas susitarimas, kuriuo VšĮ
„Lietuvos žiemos sporto centras“ visuotiniame dalininkų susirinkime iš 7 balsų 4 balsus įgyja valstybė.
Valstybei atstovauja Kūno kultūros ir sporto departamentas (iki šiol valstybė turėjo 3 balsus iš 6).
Be to, 2015 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
iniciatyva buvo priimtas sprendimas skelbti VšĮ „Nemuno žiedas“ bankrotą. Šios įstaigos bankrotas
paskelbtas 2015 m. gruodžio 10 d. VšĮ „Nemuno žiedas“ dėl ankstesnio įstaigos vadovo atliktų neteisėtų
veiksmų turi didžiulių įsiskolinimų valstybei (apie 3 mln. eurų) ir apie 18 000 eurų 7 privatiems
kreditoriams. Dėl turimų įsiskolinimų ir dėl šios priežasties Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliekamų įstaigai priklausančių piniginių lėšų nuskaitymų,
pvz., vien tik 2015 metais nuskaitymai atlikti 24 kartus 8 341,13 eurų sumai, įstaigos veikla yra praktiškai
neįmanoma, nes VšĮ „Nemuno žiedas“ ne tik, kad negali pritraukti investicijų į įstaigos plėtrą, atsiskaityti
su įvairių paslaugų teikėjais, bet ir tinkamai atlikti kasdienes įstaigai pavestas funkcijas. Dėl šių
priežasčių negali būti užtikrinama ir tinkama VšĮ „Nemuno žiedas“ panaudos teise perduoto valstybės
turto – sportinės žiedinės trasos, priežiūra.
Kūno kultūros ir sporto departamentui priklausanti Kačerginės trasa ir šalia jos esantys statiniai,
kuriais iki šiol naudojo VšĮ „Nemuno žiedas“, ir toliau lieka departamento nuosavybe. Atsižvelgdamas į
tai, departamentas 2016 m. sausio 8 d. raštu Nr. S-35 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai
pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą, kuriuo siūloma kartu su Kauno miesto ir
Kauno rajono savivaldybėmis steigti naują VšĮ „Nacionalinis žiedas“, kuri panaudos pagrindais naudotų
visą infrastruktūrą, esančią Kačerginėje. Visuotiniame dalininkų susirinkime valstybė turėtų 3 balsus, o
pirmiau minėtos savivaldybės – po 1 balsą.
– 2015 m. kovo 19 d. Viešojo valdymo tobulinimo komisijos (toliau – komisija), sudarytos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 50, posėdyje buvo pakartotinai
svarstyta departamento, jam pavaldžių sporto medicinos centrų ir kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų
funkcijų peržiūros ataskaita (toliau – ataskaita). Įgyvendinant komisijos pavedimus buvo įvertintos
galimybės integruoti sporto medicinos centrus su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau –
ASPĮ) bei apsvarstytas sporto medicinos centrų teikiamų paslaugų finansavimo klausimas. Įvertinus
sporto medicinos centrų integravimo su kitomis ASPĮ galimybes, nutarta išlaikyti šiuo metu
egzistuojančią sportuojančių asmenų sveikatos priežiūros sistemą, tačiau tobulinti sporto medicinos
centrų teikiamų paslaugų finansavimo sistemą. Tobulinant sporto medicinos centrų teikiamų paslaugų
finansavimo sistemą:
1. Pakeista Lietuvos medicinos norma MN 122:2015 „Sporto medicinos gydytojas. Teisės,
pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m.
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balandžio 23 d. įsakymas Nr. V-535 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m.
vasario 17 d. įsakymo Nr. V-214 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 122:2015 „Sporto medicinos
gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pakeitimo“) (toliau – įsakymo pakeitimas).
Įsakymo pakeitimu įtvirtinta, kad sporto medicinos gydytojas turi teisę spręsti laikinojo nedarbingumo
klausimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Ši nuostata yra viena iš esminių sąlygų
siekiant, kad sporto medicinos gydytojo ambulatorinės konsultacijos būtų apmokamos Privalomojo
sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) lėšomis.
Įsakymo pakeitimu taip pat apibrėžta kokio tipo fizinės medicinos priemones gali taikyti sporto
medicinos gydytojas. Aiškus funkcijų reglamentavimas būtinas siekiant identifikuoti sporto medicinos
centrų teikiamų paslaugų galimus finansavimo šaltinius.
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-12
patvirtinta Sporto medicinos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų
aprašas (toliau – Aprašas). Apraše įtvirtinta, kad ambulatorinės sporto medicinos paslaugos PSDF lėšomis
apmokamos kaip sporto medicinos gydytojo konsultacijos, turint pirminės asmens sveikatos priežiūros
gydytojo siuntimą, po suteiktos sporto medicinos gydytojo konsultacijos. Iki šiol už sporto gydytojo
konsultaciją sportuotojai turėjo susimokėti patys. Pažymime, kad šia nuostata yra įgyvendinama Lietuvos
Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio 2 dalies nuostata, kuri įtvirtina esminę sąlygą,
kuriai esant privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims teikiamos valstybės garantuojamos
(nemokamos) antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Šiuo metu sporto medicinos
centrų neatlygintinai teikiamų paslaugų teikimui ši nuostata nėra taikoma.
Apraše taip pat nustatytas baigtinis ligų ir sveikatos sutrikimų sąrašas, kuriems esant asmenys gali
būti siunčiami sporto medicinos gydytojo konsultacijai. Toks reglamentavimas aiškiai nustato, kokiais
atvejais pirminės asmens sveikatos priežiūros gydytojai asmenis siunčia sporto medicinos gydytojo
konsultacijai ir kokiais atvejais sporto medicinos gydytojo konsultacija apmokama PSDF lėšomis.
PROGRAMOS „KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTRA“
ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Vertinimo
kriterijaus
kodas

Įvykdyta

Įvykdymas,
procentais

16

17

106,3

7

11

157,1

2

0

0

Metinis
planas

Vertinimo kriterijus

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

Iškovotų medalių parolimpinėse ir
kurčiųjų žaidynėse, pasaulio ir Europos
neįgaliųjų čempionatuose skaičius.
Pasaulio ir Europos jaunimo
čempionatuose olimpinėse rungtyse
iškovotų medalių skaičius.
2015 m. Europos jaunimo olimpiniame
festivalyje Tbilisyje iškovotų medalių
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R-01-14-02-03

R-01-14-03-01

R-01-14-03-02

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.

8

12

150

14

14

100

21 800

21 583

99,0

3 500

3 518

100,5

6 000

8 696

144,9

170

130

76,5

33

33

100

90

50

55,6

30

30

100

14

19,98

142,7

5

5

100

200

202

101

3 800

5 916

155,7

6

5

83,3

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-01-14-03-0202

P-01-14-03-0203
P-01-14-03-0204
P-01-14-03-0301
P-01-14-03-0401
P-01-14-03-0402

Mokytų plaukti ir saugiai elgtis vandenyje
bei prie vandens moksleivių skaičius.
Į sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą per
projektą „Sportuojanti bendruomenė“
įtrauktų Lietuvos gyventojų skaičius
Pasaulio ir Europos suaugusiųjų, jaunimo
ir jaunių visų neolimpinių sporto šakų
čempionatuose laimėtų medalių skaičius.
Administruojamų investicinių projektų
skaičius.
Elektroninių pirkimų nuo visų skelbiamų
pirkimų procentas.
Supaprastintų pirkimų, kuriuose
pasiūlymai vertinami vadovaujantis
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo
vertinimo kriterijumi, procentas
Nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros
išlaidos, tenkančios 1 kv. m. bendrojo
įstaigos valdomo turto ploto, ne daugiau
kaip, EUR
Gautų ir sudarytų elektroninių dokumentų
skaičius, procentais
Lietuvos sporto muziejuje naujai įsigytų
eksponatų skaičius.
Sportininkams, kuriems suteiktos
neatlygintinos medicininės reabilitacijos,
sveikatos grąžinimo, antirecidyvinio
gydymo paslaugos, skaičius.
Sporto medicinos centrų ir sporto
medicinos centrų filialų skaičius

Nepasiektų arba viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastys:
Rezultato kriterijus R-01-14-01-01 viršytas. 2015 m. spalio 10-17 d. Gruzijoje, Tbilisio mieste
vyko Europos kurčiųjų graikų-romėnų imtynių čempionatas, kuriame 75 kg svorio kategorijoje Mantas
Kazimieras Sinkevičius iškovojo pirmą vietą. Šis medalis nebuvo planuotas.
Rezultato kriterijus R-01-14-02-01 viršytas. Kriterijaus reikšmė viršyta Lietuvos jaunimo
sunkiosios atletikos rinktinei itin sėkmingai pasirodžius Klaipėdoje vykusiame 2015 metų Europos
jaunimo U20 ir U23 sunkiosios atletikos čempionate.
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Rezultato kriterijus R-01-14-02-02 nepasiektas. Rodiklis buvo planuotas pagal Europos
jaunimo olimpiniame festivalyje, vykusiame 2013 m. Utreche (Nyderlandų Karalystė), šalies sportininkų
pasiektus rezultatus. Taip pat pažymėtina, kad per visą vasaros Europos jaunimo olimpinio festivalio
istoriją lietuviai nebuvo laimėję medalių tik 1991 (Lietuva dar nedalyvavo) ir 1993 m.. Nuo 1995 m. buvo
iškovota daugiau nei 40 apdovanojimų.
Rezultato kriterijus R-01-14-02-03 viršytas. Neplanuotas Igno Navakausko bronzos medalis
Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionate; Eimanto Stanionio aukso medalis Europos bokso
čempionate; Ramūno Navardausko bronzos medalis Pasaulio plento dviračių čempionato vyrų grupinėse
lenktynėse; Aušrinės Trembaitės bronzos medalis Europos dviračių treko čempionato moterų
daugiakovės (omniumo) varžybose.
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
koofinansavimo principas. Kasmet šie projektai sulaukia vis dėsnio suinteresuotų šalių (savivaldybių,
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 mokinių.
Produkto kriterijus P-01-14-01-01-02 viršytas. Projektui „Sportuojanti bendruomenė“ taikomas
koofinansavimo principas. Siektina kriterijaus reikšmė buvo paskaičiuota esant minimaliam teisės aktuose
nustatytam 10 procentų koofinansavimui. Iš anksto neįmanoma planuoti tiesioginių projekto vykdytojų
finansinio indėlio.
Produkto kriterijus P-01-14-02-01-01 nepasiektas. Iki 2015 m. sausio mėn. Departamento
pripažintų sporto šakos federacijų buvo 85. 2015 m. Departamento pripažintų sporto šakos federacijų liko
69 (pvz., panaikintas pripažinimas toms sporto šakos federacijoms, kurių tarptautinės organizacijos nėra
pripažinusios Pasaulinio antidopingo kodekso). Teikiant iškovotų medalių skaičių, informacija renkama
tik iš departamento pripažintų sporto šakos federacijų.
Produkto kriterijus P-01-14-03-02-01 nepasiektas. Departamentas 2015 m. vykdė du viešuosius
pirkimus (išskyrus mažos vertės viešuosius pirkimus). Vienas viešasis pirkimas buvo vykdytas iš vieno
tiekėjo neskelbiamų derybų būdu. Šiam pirkimui vykdyti buvo gautas Viešųjų pirkimų tarnybos
sutikimas.
Produkto kriterijus P-01-14-03-02-03 viršytas. Kriterijaus reikšmė viršyta, nes net 64,6 proc.
nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros išlaidų sudaro apsaugos (budėtojų) išlaidos. 2016 m.
planuojama apsaugos paslaugas pirkti rinkoje iš privačių tiekėjų.
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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.
Produkto kriterijus P-01-14-03-04-02 nepasiektas. Buvo planuojama 2015 m. įsteigti Lietuvos
sporto medicinos centro filialą Utenoje, tačiau atlikus kaštų–naudos analizę, nuspręsta steigti ne centro
filialą, bet nuotolinę Lietuvos sporto medicinos centro sporto medicinos gydytojo darbo vietą Utenoje.
PROGRAMOS „KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTRA“
ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS

Asignavimai

Patvirtinti (patikslinti)
asignavimai, tūkst. litų

Panaudoti asignavimai,
tūkst. litų

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

22 302 413

22 072 747

98,97

22 302 413

22 072 747

98,97

583 698

521 458,82

89,34

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
2. Kiti šaltiniai

* Lėšos buvo nepanaudotos:
1. Nepanaudotos Elektrėnų ledo rūmų rekonstravimui skirtos lėšos, nes Elektrėnų savivaldybė
pateikė apmokėjimui netinkamų išlaidų dokumentus.
2. Nepanaudota dalis Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose statybai skirtų
lėšų, nes per vėlai iš Viešųjų pirkimų tarnybos gautas leidimas dėl darbų keitimo.
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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.
Kūno kultūros ir sporto rėmimo 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.
Fondo tarybos pirmininkas iki 2015 m. lapkričio 23 d. – Edis Urbanavičius, Fondo tarybos
pirmininkas nuo 2015 m. lapkričio 23 d. – Rimantas Kveselaitis.
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:
2015 metais Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšomis buvo remiami 306
projektai:
– Sporto visiems sąjūdžio plėtotės krypties – 101 projektas;
– Didelio sportinio meistriškumo plėtotės krypties – 72 projektai;
– Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotės krypties – 26 projektai;
– Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo krypties – 88 projektai;
– Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimo bei jų tobulinimo plėtotės krypties – 19 projektų.
2015 metų fondo lėšoms gauti iš viso buvo pateiktos 846 paraiškos, kuriose prašomų lėšų suma –
daugiau nei 25,8 mln. eurų.

2015 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšoms gauti pateiktų projektų ir 2015 m. finansuotų projektų skaičius pagal kryptis
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2015 m. Fono asignavimai sudarė 5 868 276 eurus. Didžioji Fondo lėšų, kaip ir ankstesniais
metais, skirta didelio sportinio meistriškumo plėtotės krypties projektams finansuoti, nes nuo 2009 m. dėl
nepakankamo biudžetinio finansavimo Fondo lėšomis buvo pradėta finansuoti ne tik nacionalinių sporto
(šakų) federacijų projektus, bet ir didelio sportinio meistriškumo plėtros programas. 2015 m. Fondo
lėšomis finansuota 61 departamento pripažintos nacionalinės sporto (šakos) federacijos veikla, susijusi su
funkcijų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 15 straipsnio 4 dalyje,
vykdymu, nors 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.
2015 m. Fondo lėšomis taip pat buvo finansuojami didelio sportinio meistriškumo plėtotės
projektai, susiję su įvairių čempionatų, turnyrų organizavimu ir vykdymu Lietuvoje (pvz., Fondo lėšomis
finansuotas tarptautinis graikų–romėnų imtynių turnyras „Kauno taurė“, IX-asis tarptautinis bėgimas
„Bėk su Živile Balčiūnaite“, XII-asis tarptautinis Vilniaus maratonas, Olimpinės čempionės Vidos
Vencienės slidinėjimo taurės varžybos, Vilniaus dviračių maratonas „Velomaratonas 2015“, sportinio
ėjimo varžybos „Druskininkai 2015“ ir kt.). Iš viso didelio sportinio meistriškumo plėtotės krypties
projektams finansuoti 2015 m. skirta daugiau nei 3 900 tūkst. eurų.

2015 m. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymas pagal kryptis, proc.

2015 m. taip pat prioritetas buvo teikiamas projektams, susijusiems su gyventojų fizinio aktyvumo
skatinimu ir sveika gyvensena. 2015 m. fondo lėšomis buvo finansuotas 101 toks projektas. Įgyvendinant
šiuos projektus organizuotos VIII-osios Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės, Lietuvos mokinių olimpinis
festivalis / Lietuvos mokyklų žaidynės 2015, VIII-osios Lietuvos neįgaliųjų sporto žaidynės, Lietuvos
sveikuolių renginiai ir kt. Iš viso suorganizuoti 586 (87 renginiais daugiau nei 2014 m. ir 174 renginiais
daugiau nei 2013 m.), juose dalyvavo 282 418 šalies gyventojų (49 372 dalyviais daugiau nei 2014 m. ir
112 276 dalyviais daugiau nei 2013 m.). Sporto visiems sąjūdžio plėtotės krypties projektams 2015 m.
skirta kiek daugiau nei 700 tūkst. eurų.
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2015 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 2015 m. skirta daugiau kaip 572 tūkst. eurų; kiek daugiau nei 330 tūkst. eurų skirta sporto
mokslo ir sporto specialistų rengimo projektams ir 348 tūkst.eurų – sporto bazių priežiūros ir statybos
plėtotės krypties projektams: Vilniaus stalo teniso klubo ,,Ping-Pong“ salės remontui; Anykščių kūno
kultūros ir sporto centro slidinėjimo sporto bazės remontui; Lietuvos žiemos sporto centro riedučių trasos
viražo remontui; Vilniaus miesto bokso klubo „Gintarinė pirštinė“ bokso salės rūbinių ir dušų bei
sanitarinių patalpų remontui; Vilniaus sporto mokykla „Tauras“ sporto bazės remontui; Lietuvos sporto
universiteto lengvosios atletikos maniežo remontui ir kt.

2015 m. skirtų Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų procentas nuo prašytų lėšų pagal kryptis

Nuo 2012 m. vykdomas Fondo paraiškų ekspertinis vertinimas. 2015 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.
2015 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.

25

Be to, 2015 m. pirmą kartą Fondo lėšos nacionalinėms sporto šakų federacijoms paskirstytos
sausio mėnesio pradžioje, tai itin svarbu organizacijoms planuojantis metų biudžetą ir pagrindines
veiklas.
Siekiant skaidrumo, objektyvumo ir viešumo skirstant Fondo lėšas, 2015 m. Fondo tarybai buvo
teikti siūlymai dėl Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administravimo taisyklių, patvirtintų Kūno
kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos 2008 m. vasario 29 d. sprendimu (protokolas Nr.14), tobulinimo.
Į dalį departamento siūlymų Fondo taryba atsižvelgė, tačiau dalis siūlymų liko neįgyvendinti, pvz., skelbti
trumpus visų gaunamų paraiškų aprašymus, viešinti sprendimus dėl atmestų prašymų finansuoti projektą,
ekspertams paraiškas vertinimui pateikti atsitiktiniu būdu, skirti ekspertus, kurie niekaip nesusiję su fondo
tarybos narių atstovaujamomis organizacijomis. Pažymėtina, kad pastarąjį siūlymą įgyvendinimo tik
departamento generalinis direktorius.
Vertinant paraiškas, pateiktas 2016 m. Fondo lėšoms gauti, departamento siūlymu kiekvieną
paraišką vertino du ekspertai. Ankstesniais metais buvo pasikliaujama vieno eksperto išvadomis.
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.
Parengta Kūno kultūros ir sporto rėmimo
R-01-10-01-02
2
2
fondo veiklos ataskaitų, skaičius

P-01-10-01-0101

P-01-10-01-0102

P-01-10-01-0103

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
19
ne mažiau kaip
Sudaryta finansavimo sutarčių per
nustatytus terminus tarp Kūno kultūros ir
sporto departamento ir organizacijų, kurių
projektų įgyvendinimui Kūno kultūros ir
100
100
sporto rėmimo fondo tarybos sprendimu
skirtos Kūno kultūros ir sporto rėmimo
fondo lėšos, procentas
Atlikta Kūno kultūros ir sporto rėmimo
fondo tarybai pateiktų kūno kultūros ir
100
100
sporto projektų vertinimų, ne mažiau
kaip, procentas
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100

100

237,5

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, eurais

Panaudoti asignavimai,
eurais

Asignavimų
panaudojimas,
procentais

5 868 276

5 787 606,55

98,63

5 868 276

5 787 606,55

98,63

5 868 276

5 787 606,55

98,63

2. Kiti šaltiniai

* Nepanaudota dalis projektų įgyvendinimui skirtų lėšų. Lėšas planuojama panaudoti 2016 m.
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III. PLANUOJAMI ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI
2016 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI
– Pradėti Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro Druskininkuose II etapo statybos darbus –
įrengti lengvosios atletikos stadioną su 8 bėgimo takais, futbolo aikštele ir šuolių sektoriais;
perspektyvinę aptvertą futbolo treniruočių aikštelę; lengvosios atletikos disko, ieties, kūjo metimų aikštę;
dvi perspektyvines aptvertas universalias krepšinio, tinklinio, rankinio aikšteles ir apgyvendinimo
patalpas.
– Kartu su Vilniaus miesto savivaldybe dalyvauti įgyvendinant viešojo ir privataus sektorių
partnerystės projektą „Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, švietimo, kultūros ir užimtumo skatinimo
kompleksas“ – kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracija organizuoti koncesijos konkursą ir
pasirašyti koncesijos sutartį su koncesininku dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto
įgyvendinimo.
– Kurti palankią aplinką ir galimybes sportuoti visiems – pastatyti ir (ar) rekonstruoti 4
šiuolaikinius ir tarptautinius standartus atitinkančius daugiafunkcius sporto ir sveikatingumo kompleksus;
įrengti 11 universalių dirbtinės dangos aikštelių.
– Siekiant tobulinti talentingų sportui vaikų ir jaunuolių atrankos bei rengimo sistemą, įsteigti
sporto gimnaziją Vilniuje.
– Sudaryti sąlygas olimpinės ir parolimpinės rinktinės kandidatams tinkamai pasirengti ir
dalyvauti 2016 metų vasaros olimpinėse ir parolimpinėse žaidynėse Rio de Žaneire (Brazilijos Federacinė
Respublika) – kooperuotomis valstybės biudžeto, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos
parolimpinio komiteto, sporto (šakų) federacijų lėšomis finansuoti mokomąjį sportinį darbą ir varžybinės
veiklos metodinį, mokslinį, medicininį, materialinį ir informacinį aprūpinimą, mokomąsias treniruočių
stovyklas ir kt.
– Siekti, kad nuo 2017 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 šakų federacijų programos, susijusios su nacionalinių sporto šakų 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 šakų
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
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Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymą, įtvirtinant naujus fondo lėšų
skyrimo principus ir objektyvius projektų vertinimo kriterijus.
– Siekiant užtikrinti tinkamą pasirengimą 2016 m. Europos jaunių irklavimo čempionatui,
modernizuoti departamento Lietuvos olimpinio sporto centro Trakų irklavimo bazę.
– Siekiant prisidėti prie alkoholio vartojimo problemos sprendimo bei skatinant mokinius sportą ir
fizinį aktyvumą pasirinkti kaip laisvalaikio praleidimo būdą, kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerija įgyvendinti naują Alkoholio prevencijos projektą, skirtą vyresnių klasių mokiniams.
– Skirti bendrojo lavinimo mokykloms, vykdančioms specializuoto ugdymo krypties programas
(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.
– Siekiant užtikrinti tolygią sporto infrastruktūros plėtrą šalyje – parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimo projektą, jame įtvirtinant sporto srities investicijų projektų atrankos kriterijus ir jų
reikšmes.
– Kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija parengti Sportuojančių asmenų
sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m.
gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301, pakeitimo projektą.

______________________
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