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KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

1. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Kūno
kultūros ir sporto departamentas), atliko XVII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
įgyvendinimo plano (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr.
167), 1.4.1.8 veiksmą – „Sukurti skaidrią kūno kultūros ir sporto srities valdymo ir finansavimo
sistemą, taikant efektyvius kūno kultūros ir sporto finansavimo kriterijus ir orientuojantis į visuomenės
fizinio aktyvumo skatinimą“ – patvirtino programinį didelio meistriškumo sporto finansavimą
valstybės biudžeto lėšomis pagal nacionalinių sporto šakų federacijų, jų skėtinių organizacijų ir Kūno
kultūros ir sporto departamento atstovų parengtus aiškius, skaidrius finansavimo kriterijus ir dalyvavo
sukuriant prielaidas gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo projektus finansuoti kelis kartus didesnėmis
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis.
Kūno kultūros ir sporto departamentas, įgyvendindamas XVII Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos (toliau – XVII Vyriausybės programa) „Sporto ir fizinio aktyvumo“ skirsnio
170, 171 ir 172 nuostatas, 2017 m. lapkričio 23 d. Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio
direktoriaus įsakymu Nr. V-974 patvirtino Didelio meistriškumo sporto programų finansavimo
valstybės biudžeto lėšomis specialiuosius kriterijus, kuriuos parengė darbo grupė, sudaryta iš
nevyriausybinių sporto organizacijų deleguotų atstovų, atstovavusių Lietuvos tautinį olimpinį
komitetą, Lietuvos sporto federacijų sąjungą, į olimpinių žaidynių programą įtrauktas individualias
sporto šakas, komandinių žaidimų sporto šakas, technines sporto šakas ir į olimpinių žaidynių
programą neįtrauktas sporto šakas.
Nuo 2018 m. sausio 1 d. valstybės biudžeto lėšomis finansuojant nacionalinių sporto (šakų)
federacijų (toliau – federacijos) ir neįgaliųjų sporto organizacijų didelio meistriškumo sporto
programas skatinama federacijų ir neįgaliųjų sporto organizacijų konkurencija, efektyvesnė kova su
dabartinėmis sporto grėsmėmis (dopingo vartojimu, korupcija, susitarimais dėl varžybų baigties),
padidintas šių organizacijų savarankiškumas, skaidrumas, veiklos efektyvumas, skatinamas gero
valdymo principų diegimas ir sudarytos sąlygos joms savarankiškai atlikti Kūno kultūros ir sporto
įstatymo 15 straipsnyje nustatytas funkcijas – rengti didelio meistriškumo sportininkus, o jei pageidaus
– ir per jų skėtines organizacijas, naudojant valstybės biudžeto, skėtinių organizacijų, tarptautinių
sporto šakų federacijų, rėmėjų ir kitas lėšas, t.y. veikti taip, kaip federacijos ir jų skėtinės organizacijos
veikia vakarų Europos šalyse.
Be to, valstybė neatliks jai nebūdingos funkcijos – sportininkų rengimo, nes nuo 2018 m. sausio
1 d. už sportininkų rengimą atsakingos federacijos. Sportininkų rengimo ir jų medicininio aptarnavimo
išlaidos galės būti dengiamos iš metinės atitinkamos sporto šakos federacijos didelio meistriškumo
sporto programos įgyvendinimui skirtų lėšų. Federacijos ir neįgaliųjų sporto organizacijos nustatyta
prioriteto tvarka galės nemokamai naudotis Kūno kultūros ir sporto departamento Lietuvos olimpinio
sporto centro sporto infrastruktūra ir inventoriumi nacionalinių rinktinių sportininkams rengti.
Įgyvendindamas XVII Vyriausybės programos 174 priemonę Kūno kultūros ir sporto
departamentas dalyvavo rengiant Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo pakeitimo įstatymo
projektą (toliau – įstatymo projektas). Parengtą įstatymo projektą Vidaus reikalų ministerija pateikė
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Vyriausybei 2017 m. spalio 4 d. raštu Nr. 1D-5223. Vyriausybė įstatymo projektą perdavė Švietimo ir
mokslo ministerijai (2017 m. spalio 17 d. pavedimas Nr. S-2765). Įstatymo projektu siūloma Kūno
kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuoti tik sportinio inventoriaus ir įrangos įsigijimo bei
gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo projektus.
Atsižvelgiant į tai, kad departamentui nuo 2018 m. pradėjus finansuoti nacionalinių sporto
(šakų) federacijų ir neįgaliųjų sporto organizacijų didelio meistriškumo sporto plėtojimo programas
valstybės biudžeto lėšomis, Kūno kultūros ir sporto rėmimo fonde atsilaisvino apie 4 mln. (iš 6,6 mln.
eurų) eurų, kurie gali būti naudojami gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo projektams finansuoti, o
priėmus naujos redakcijos Kūno kultūros ir sporto įstatymą, kuriame numatyta, kad fizinio aktyvumo
projektams įgyvendinti kasmet vietoje šiuo metu 1 procento skiriama 3 procentai praėjusių metų
faktinių įplaukų iš akcizo už alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką ir 10 procentų praėjusių metų
faktinių įplaukų iš loterijų ir azartinių lošimų mokesčio, galimybės finansuoti fizinio aktyvumo
projektus padidėtų daugiau nei kelis kartus. Tokiu atveju, Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo
įstatymas būtų pripažintas netekusiu galios.
Atkreiptinas dėmesys, kad Kūno kultūros ir departamentas, suteikdamas federacijoms ir
neįgaliųjų sporto organizacijoms didesnes galimybes veikti savarankiškai nesulaukė jų skėtinių
organizacijų palaikymo. Siekdamos glaudesnio bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis kūno kultūros
ir sporto organizacijomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija kartu su Kūno kultūros ir
sporto departamentu sutarė atlikti XVII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo
plano 3.3.2.5 veiksmą – „Bandomojo projekto dėl nepriklausomų patariamųjų tarybų įvedimo vienoje
iš valstybės institucijų įgyvendinimas“ – 2018 m. įgyvendins nepriklausomos patariamosios tarybos
įvedimo Kūno kultūros ir sporto departamente pilotinį projektą.
Pažymėtina, kad formuodamas valstybės biudžeto lėšas didelio meistriškumo sporto
programoms finansuoti turėjo sukaupti visus turimus finansinius resursus, Lietuvos Respublikos
finansų ministerija paliko Kūno kultūros ir sporto departamentui 2017 m. baigtoms priemonėms skirtas
lėšas ir leido panaudoti dalį 2018 m. suplanuotų turto bei Valstybės investicijų programai numatytų
lėšų federacijų ir neįgaliųjų sporto organizacijų didelio meistriškumo sporto programoms finansuoti
nuo 2018 m. sausio 1 d. Deja, 3,5 mln. eurų, dėl kurių Kūno kultūros ir sporto departamentas kelis
metus iš eilės kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Lietuvos
Respublikos finansų ministeriją, Kūno kultūros ir sporto departamentas negavo.
Atlikdamas sisteminę kūno kultūros ir sporto srities valdymo ir finansavimo pertvarką, Kūno
kultūros ir sporto departamentas įgyvendino ne tik XVII Vyriausybės programos atitinkamas
nuostatas, bet ir atsižvelgė į Specialiųjų tyrimų tarnybos ir Valstybės kontrolės pastabas tiek dėl
programinio ir projektinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis pobūdžio, tiek ir dėl Kūno kultūros
ir sporto departamento Lietuvos olimpinio sporto centro veiklos, kai valstybė atliko jai nebūdingą,
Kūno kultūros ir sporto įstatymu federacijoms nustatytą funkciją. Be to, už efektyvų sportininkų
rengimą nebuvo atsakingo nei vieno konkretaus prie sportininkų rengimo finansavimo prisidedančio
subjekto, jų patiriamos išlaidos sportininkų rengimui dubliavosi.

Strateginis tikslas

Ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, profesionaliai rengti
perspektyvius sportininkus siekti aukščiausių sportinių rezultatų

Strateginis tikslas buvo įgyvendinamas per šias Kūno kultūros ir sporto departamento 2017–
2019 metų strateginio veiklos plano programas:
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 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTRA
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO PROGRAMA

Lietuvos Respublikos biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme
patvirtintų asignavimų panaudojimas

Programos
kodas

Programos pavadinimas

01.10

KŪNO KULTŪROS IR
SPORTO RĖMIMO FONDO
PROGRAMA

1 lentelė
Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur.)
Panaudojimo
Patvirtintas Patikslintas
Faktiškai
dalis nuo
planas
planas
panaudota
patikslinto
plano proc.
6 712

6 760,2

6 684,2

98,9

–

–

–

–

27 248

27 412,2

27 277

99,5

–

–

–

–

33 960

34 172,4

33 961,2

99,4

Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
01.14

KŪNO KULTŪROS IR
SPORTO PLĖTRA

Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama
Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetas

2017 m. pasiekti rezultatai

STRATEGINIO TIKSLO EFEKTO VERTINIMO KRITERIJAI

Sportuojančių ir besimankštinančių Lietuvos
gyventojų dalis, procentais (1 efekto kriterijus)
42
41
40
39
38
37
36
35

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Planas

37

40

40

40

41

41

Faktas

37

37

39

ES vidurkis

41

41

2017 metų lapkričio mėn. atliktos apklausos „Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas“
duomenimis Lietuvoje reguliariai, t. y. ne mažiau kaip du kartus per savaitę, sportuojančių šalies
gyventojų procentas padidėjo 2 proc. ir siekė 39 proc. (http://kksd.lrv.lt/lt/sporto-statistika).
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1 pav. Eurobarometro apklausos „Sportas ir fizinis aktyvumas“ duomenys
(paskelbta 2014 m. kovo mėn.)

Pagal reguliariai sportuojančių gyventojų skaičių, 2014 m. Lietuva buvo 15 iš 28 Europos
Sąjungos valstybių narių – nesiekė Europos Sąjungos vidurkio (41 proc.). Atsižvelgiant į Pasaulio
sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijas, gyventojų fizinio aktyvumo tyrimai atliekami kas
ketveri – penkeri metai, nes gyventojų įpročiai keičiasi labai lėtai. 2018 m. bus paskelbta visose
Europos Sąjungos valstybės narėse 2017 m. atlikta Eurobarometro apklausa „Sportas ir fizinis
aktyvumas“.

Strateginio tikslo pasiekimui vertinti šis efekto kriterijus pradėtas taikyti tik nuo 2016 metų.
2017 m. pasaulio ir Europos suaugusiųjų čempionatuose šalies sportininkai iškovojo 14 medalių (9
medaliai – olimpinėse rungtyse, 5 medaliai – neolimpinėse rungtyse). Lietuvos irkluotojai (A.
Adomavičius, R. Maščinskas, M. Džiaugys, D. Nemeravičius) keturviete valtimi laimėjo aukso
medalius pasaulio ir Europos čempionatuose. A. Gudžius tapo pasaulio lengvosios atletikos čempionu
disko metimo rungtyje, J. Kinderis pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate užėmė 3 vietą. H.
Žustautas iškovojo pirmą vietą Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionate, o E. Petrauskas
(boksas) ir A. Klemas (taekwondo) Europos čempionatuose – trečias vietas.
Atkreiptinas dėmesys, olimpinėse rungtyse galėjo būti iškovotas ir didesnis skaičius medalių,
tačiau dėl objektyvių priežasčių / susiklosčiusių aplinkybių S. Krupeckaitė (dviračių sportas - trekas)
pasaulio čempionate iškovojo 4 vietą sprinto rungtyje, jos pralaimėjimą lėmė neteisingos taktikos
pasirinkdamas, o fizinėmis galiomis brandaus sportinio amžiaus sportininkė taktikos klaidų
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kompensuoti nebegalėjo; R. Meilutytė (plaukimas) pasaulio čempionate, padidėjus konkurencijai
iškovoti medalio pagrindinėje olimpinėje rungtyje nepavyko – sportininkė užėmė ketvirtą vietą 100 m
plaukimo krūtine rungtyje. Ž. Stanionis (sunkioji atletika) Europos čempionate planavo prizine vietą,
bet pasirengimo laikotarpyje patyrė kelio traumą ir Europos čempionate nedalyvavo. L. AsadauskaitėZadneprovskienė (šiuolaikinė penkiakovė) Europos čempionate planavo iškovoti 1-6 vietą. Sportininkė
buvo puikiai pasirengusi varžyboms, bet čempionato metu susirgo ir planuotos vietos neiškovojo. Be
to, A. Palšytė Europos uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionate iškovojo aukso medalį. R.
Meilutytė iškovojo du aukso medalius Europos plaukimo čempionate trumpajame (25 m) baseine ir
tapo Europos čempione, Kopenhagoje (Danija). Šiame čempionate D. Rapšys iškovojo vieną auksą ir
vieną bronzos medalį ir pirmą kartą tapo Europos čempionu.

Galima pasidžiaugti, Kurčiųjų žaidynėse Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė apgynė Kurčiųjų
žaidynių nugalėtojos vardą ir Lietuvos sportininkai su klausos negalia iškovojo 13 medalių ir užėmė 20
bendrakomandinę vietą iš 92 dalyvavusių šalių. Regėjimo negalią turintys sportininkai iškovojo 1
pirmąją ir 2 trečiąsias vietas pasaulio plaukimo čempionate ir pirmąją vietą Europos golbolo
čempionate, judėjimo neįgalieji sportininkai pasaulio lengvosios atletikos čempionate iškovojo pirmąją
ir trečiąją vietas.
2017 m. veiklos rezultatai

FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO SRITYJE

Atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2017 metus paskelbė Sporto
metais, Vyriausybė 2017 m. kovo 1 d. patvirtino Sporto metų minėjimo 2017 metais
planą – kuriame numatytos 59-ios valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei
nevyriausybinių organizacijų vykdomos edukacinės, mokslo ir sporto populiarinimo
priemonės bei sporto renginiai. Galima konstatuoti, planas sėkmingai įgyvendintas –
minint Sporto metus buvo vykdomos įvairios sporto populiarinimo ir viešinimo veiklos, organizuojami
tarptautiniai, nacionaliniai, regioniniai ir kiti sporto renginiai, įgyvendinti edukaciniai projektai skirti
skatinti asmenų fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną. Organizuota šventinė konferencija, skirta
istorinėms sporto datoms – pirmojo Kūno kultūros ir sporto įstatymo 85-mečiui ir Europos krepšinio
čempionato 80-mečiui – paminėti. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) sukūrė ir transliavo
2 reprezentacinius vaizdo klipus, skirtus Sporto metų minėjimui.
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Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir 2017 Sporto metams
pažymėti 2017 m. birželio 30 – liepos 2 d. Kaune vyko jubiliejinės – X
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės. Žaidynių programoje – 19 sporto
šakų varžybos. Žaidynėse dalyvavo 3 818 dalyvių, (iš jų 1 196
užsienio lietuvių) iš 26 šalių, atstovaujantys 77 delegacijas. Žaidynių
metu įvyko Pasaulio lietuvių sporto forumas – dalyvavo 80 delegatų iš
19 pasaulio šalių, priimta rezoliucija ir nutarta, kad XI pasaulio
lietuvių sporto žaidynės vyks 2021 m. liepos 1–4 d. Druskininkuose.
3 685 vaikai buvo apmokyti plaukti ir saugiai elgtis vandenyje
bei prie vandens (2016 metais – 3 612 vaikų). Projektai vyko 34
Lietuvos savivaldybėse. Vaikų mokymo plaukti bendrojo lavinimo
mokyklose programa vykdyta konkursinio projektų finansavimo būdu
(2017 m. vasario 14 d. Kūno kultūros ir sporto departamento
generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-158).
2017 m. įgyvendinta Lietuvos kūno kultūros ženklo programa – programos
normatyvus įvykdė (fizinį parengtumą ir teorines žinias įsivertino) ir Kūno
kultūros ir sporto departamento paskatinamuosius apdovanojimus gavo
1 198 mokiniai (2016 m. – 1 359 mokiniai). Lietuvos kūno kultūros ženklo
programos tikslas sudaryti 8–18 m. amžiaus mokiniams galimybę testų
pagalba įvertinti savo fizinį parengtumą bei kūno kultūros ir sporto žinias,
stebėti individualią pažangą ir, aptariant ją su kūno kultūros mokytoju, stengtis gerinti asmeninius
fizinio parengtumo rodiklius. Dalyviams suteikiamos ir teorinės žinios, susijusios su kūno kultūra ir
sportu – asmens higiena, sveika mityba, sporto istorija, olimpizmas ir pan. Už aukščiausius
pasiekimus šioje programoje mokiniams suteikiami papildomi balai stojant į aukštojo mokslo sporto
krypties studijų programas.
Vykdytas nacionalinis alkoholio prevencijos projektas „Renkuosi sėkmę!“, skirtas 8–12 klasių
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. Projektas paremtas keliais sėkmingais Australijoje ir
JAV vykdytų projektų (www.projectalert.com; www.druginfo.adf.org.au) pavyzdžiais. Pasitelkiant
žinomus jaunimui sporto srities autoritetus, perteikiama informacija apie fiziologinę ir psichinę
alkoholio vartojimo žalą asmenybės raidai, kaip alternatyvą alkoholio vartojimui pateikiant sėkmės
pavyzdžius iš verslo, sporto, mokslo atstovų gyvenimo. Projekto metu buvo sukurta ir palaikoma
interneto svetainė (www.renkuosisekme.lt), sukurtos nemokamo naudojimosi prieigos prie virtualių
vaizdo mankštų (www.sportobirza.lt). Informacija apie projektą bei prisijungimo prie vaizdo mankštų,
skirtų skatinti savarankišką fizinį aktyvumą, duomenys buvo išsiųsti visoms Lietuvos savivaldybėms ir
Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms.
47 šalies bendruomenėse iš 34 savivaldybių buvo įgyvendinamas
tęstinis
projektų
finansavimo
konkursas
„Sportuojanti
bendruomenė“, kuriame dalyvavo 9 883 šalies gyventojai. Konkursu
buvo siekiama skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės narius
įsitraukti į sveikatą stiprinančią ir jų fizinį aktyvumą didinančią
sportinę veiklą, pažymėti 2017 Sporto metus. Bendruomenių
projektams buvo skirta 59 000 eurų.
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Lietuvos sporto muziejaus edukacinėse programose – „Tautinė Olimpiada Kaune“,
„Boksininkas Algirdas Šocikas – ringo džentelmenas“, „Rio Olimpines žaidynes prisiminus“,
„Lietuvos sporto muziejaus ekspozicijos ir eksponatai virtualioje erdvėje“, „Lietuvos cirko raida ir
žymiausi atstovai“ – dalyvavo 4 203 šalies mokiniai ir studentai.
Organizuotas užsienio lietuvių organizacijų kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo konkursas
„Sportas – ryšys su Lietuva“. Valstybės biudžeto lėšomis finansuota 15 užsienio lietuvių organizacijų
projektų, kuriuose dalyvavo 2 525 užsienio lietuviai iš 13 užsienio valstybių, projektams finansuoti
skirta 13 000 eurų.
Įsteigtas ir įteiktas departamento specialus prizas gausiausiai dalyvavusiai pagarbos bėgime
„Gyvybės ir mirties keliu“– Sausumos pajėgų Motorizuotai pėstininkų brigadai, taip pat įsteigtas
departamento piniginis prizas žirgų lenktynėms „Sartai 2017“.
Pažymėtina, tik apie 12 proc. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų kasmet skiriama
Sporto visiems finansavimo srities projektams.
2017 m. veiklos rezultatai

DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTO SRITYJE

Atliekant sisteminę kūno kultūros ir sporto srities finansavimo pertvarką (XVII Vyriausybės
programos 170 nuostata), įvertinus Kūno kultūros ir sporto departamento Lietuvos olimpinio sporto
centro (toliau – Lietuvos olimpinis sporto centras) parengtą sportininkų rengimo 2016 m. Rio de
Žaneiro olimpinėms žaidynėms ataskaitą, ir įvertinus Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės,
Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos, Tarpinstitucinės
darbo grupės departamento vykdytos programos „Olimpinių rinktinių rengimas ir sportininkų
sveikatos priežiūra“ vertinimo išvadas bei rekomendacijas, 2017 m. padidintas olimpinių individualių
sporto šakų sportininkų rengimo proceso Lietuvos olimpiniame sporto centre skaidrumas, nustatyti
realiai ir tiesiogiai centre rengiami sportininkai (kartu su jų rengimo procesą aptarnaujančiu personalu)
ir sportininkai, kuriems centras turi galimybę užtikrinti neatlygintinai naudotis centro valdoma sporto
infrastruktūra ir inventoriumi. Be to, Lietuvos olimpinis sporto centras 60 sportininkų rengimui 2017
m. suplanavo skirti daugiau nei 200 000 eurų didesnę nei 2016 m. sumą. Taip pat, didinant
nacionalinių sporto (šakų) federacijų savarankiškumą, skaidrumą ir veiklos efektyvumą (XVII
Vyriausybės programos 171 nuostata), galimybes rengti jų rinktinių narius (tame tarpe ir olimpinės
pamainos sportininkus) (Kūno kultūros ir sporto įstatymo 15 straipsnis), kurie nebuvo rengiami
Lietuvos olimpiniame sporto centre, per jų skėtinę organizaciją ir / arba tiesiogiai 2017 m. rengė
nacionalinės sporto šakų federacijos. Atkreiptinas dėmesys, kad lėšų sportininkams olimpinėms
žaidynėms rengti 2017 m. nemažėjo, o sportininkų pasiekimai pateikti efekto kriterijaus „Olimpinėse
žaidynėse, olimpinių sporto šakų pasaulio ir Europos suaugusiųjų čempionatuose iškovotų medalių
skaičius“ įgyvendinimo ataskaitoje.
Olimpinės rinktinės kandidatus rengianti valstybės biudžetinė įstaiga – Kūno kultūros ir sporto
departamento Lietuvos olimpinis sporto centras – nuo 2018 m. tampa atsakinga tik už sporto bazių
administravimą ir priežiūrą, bet ne sportininkų rengimą. Lietuvos olimpinio sporto centro veiklai skirti
valstybės biudžeto asignavimai skiriami federacijų sportininkų rengimo programų finansavimui pagal
valstybės nustatytus kriterijus.
2017 m. Lietuvoje veikė 3 bendrojo ugdymo mokyklos, vykdančios specializuoto sportinio
ugdymo krypties programas (Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija, Šiaulių sporto gimnazija
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ir Vilniaus Ozo gimnazija). Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijoje 2017 m. mokėsi 224
sportininkai, Šiaulių sporto gimnazijoje – 216 sportininkų, Vilniaus Ozo gimnazijoje – 136
sportininkai. 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 Kūno kultūros ir sporto departamento lėšos.
Lietuvoje 2017 metais funkcionavo penki sporto medicinos centrai (Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse) ir nuotolinė Lietuvos sporto medicinos centro sporto
medicinos gydytojo darbo vieta Utenoje. Siekdama sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti
sporto medicinos centrų veiklą, centralizuoti finansų, personalo, materialinių išteklių valdymo ir kitas
bendrąsias šių centrų funkcijas, Vyriausybei 2017 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 419 priėmus sprendimą
– nuo 2018 metų sausio 1 d. Lietuvos sporto medicinos centrui perėjo Kauno sporto medicinos centro,
Klaipėdos sporto medicinos centro, Panevėžio sporto medicinos centro ir Šiaulių sporto medicinos
centro teisės ir pareigos.
Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2009 m. federacijų didelio meistriškumo programos buvo
finansuojamos Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis (2010 m. – 2 122 tūkst. eurų suma, 2011
m. – 2 737 tūkst. eurų suma, 2012 m. – 2 722 tūkst. eurų suma, 2013 m. – 2 734 tūkst. eurų suma, 2014
m. – 3 012 tūkst eurų suma, 2015 m. – 3 300 eurų suma, 2016 m. – 3 589 tūkst. eurų suma, o 2017 m.
– 3 940 tūkst eurų suma), nors pagal galiojantį Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymą galėjo
būti remiami tik kūno kultūros ir sporto srities projektai.
2017 m. veiklos rezultatai

SPORTO INFRASTRUKTŪRA
2017 m. pabaigoje duris atvėrė Radviliškio miesto sporto
komplekso baseinas – tai dar vienas miesto laisvalaikio ir sporto
objektas greta esančių sporto arenos, stadiono, teniso kortų.
Dviejų aukštų baseino pastate įrengti šeši plaukimo takai
(kiekvienas jų – po 25 metrus), jame planuojama organizuoti ne
vienas varžybas. Greta – žiūrovų pakyla, vaikams pritaikytas
baseinėlis su šiltesniu vandeniu ir fontanas, sūkurinė vonia,
keturios pirtys.

Siekiant gerinti didelio meistriškumo sportininkų rengimo ir sporto varžybų vykdymo sąlygas ir
padidinti galimybes sportuoti visiems, 2017 m. įrengta 11 universalių dirbtinės dangos sporto aikštelių
2 Vilniaus, Alytaus, Šiaulių, Alytaus raj., Joniškio raj., Molėtų raj., Pasvalio raj., Šalčininkų raj.,
Širvintų raj. ir Trakų raj. savivaldybėse. Aikštelės įrengiamos bendradarbiaujant su savivaldybėmis,
t.y., bendrojo finansavimo principu. Per 2006–2017 metų laikotarpį įrengta 144 tokios universalios
sporto aikštelės. Dauguma aikštelių (virš 100) 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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2017 metais ir toliau buvo tęsiami vieno didžiausio Baltijos šalyse
ir svarbiausio profesionaliam sportui skirto infrastruktūros
objekto – Sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro
Druskininkuose, statybos darbai – atlikti statybos montavimo
1500 vietų stadiono tribūnos darbai, baigtos statyti ir įrengiamos
sportininkų apgyvendinimo 88 vietų patalpos (iš jų 4 retinto oro
kambariai). Planuojama Sportininkų rengimo ir reabilitacijos
centro statybą užbaigti 2018 metais.
2017 m. Valstybės investicijų programos lėšomis taip pat buvo
statomi ir (ar) rekonstruojami šie sporto ir sveikatingumo
infrastruktūros objektai: Anykščių plaukimo baseinas, Telšių
sporto ir rekreacijos centras, Šiaulių sporto gimnazijos
universalios sporto salė ir aikštynai, Sveikatingumo, rekreacijos ir
sporto komplekso baseinas Rokiškyje, Kelmės sporto centro salė.
Minėti objektai planuojami pradėti eksploatuoti 2018 m. I
pusmetį. Iš viso 2017 m. buvo administruojami 22 savivaldybių
investiciniai projektai, susiję su sporto infrastruktūros plėtra.
Kūno kultūros ir sporto departamento Lietuvos olimpinis sporto centras pabaigė stadiono
„Vingis” Vilniaus mieste modernizavimo II etapą – pastatyta / įrengta 2 680 kv. m keturi teniso kortai
su 136 sėdimomis vietomis tribūnose, 140 kv. m ūkinis pastatas, vieno aukšto 40 kv. m vyrų, moterų ir
žmonėms su negalia tualetai, vieno aukšto 175 kv. m sporto paskirties pastatas (treniruoklių salė).
2017 m. veiklos rezultatai

APIBENDRINIMAS

2017 m. įgyvendinant Kūno kultūros ir sporto departamento 2017–2019 m. strateginį veiklos
plano, patvirtinto Vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. IV-318, strateginį
tikslą Ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę, profesionaliai rengti perspektyvius sportininkus
siekti aukščiausių sportinių rezultatų, 2017 m. pasaulio ir Europos suaugusiųjų čempionatuose šalies
sportininkai iškovojo 14 medalių, Lietuvos sportuojančių ir besimankštinančių procentas padidėjo 2
proc. ir siekė 39 proc. (ES vidurkis – 41), Parolimpinėse ir Kurčiųjų žaidynėse, pasaulio ir Europos
neįgaliųjų čempionatuose iškovoti 19 medalių. 25 šalies savivaldybės (2016 m.– 23) turi bent po vieną
pastatytą ir (ar) rekonstruotą šiuolaikinį ir tarptautinius standartus atitinkantį daugiafunkcį sporto ir
sveikatingumo kompleksą. Įgyvendinant XVII Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
įgyvendinimo plano 1.4.1.8 veiksmą, Kūno kultūros ir sporto departamentas patvirtino programinį
didelio meistriškumo sporto finansavimą valstybės biudžeto lėšomis pagal nacionalinių sporto šakų
federacijų, jų skėtinių organizacijų ir Kūno kultūros ir sporto departamento atstovų parengtus aiškius,
skaidrius finansavimo kriterijus ir dalyvavo sukuriant prielaidas gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo
projektus finansuoti kelis kartus didesnėmis Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis. Už indėlį
formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką kūno kultūros ir sporto srityje, Kūno kultūros ir sporto
departamento atstovai 2017 m. įvertinti Vidaus reikalų ministro padėkomis.
Generalinis direktorius

Edis Urbanavičius
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