
• IR KAS PANEIGS, KAD SPORTAS NEGALI BŪTI ŽALIAS  •

eee Vyriausybės pozicija yra 
tokia: sportas turi gyvuoti, 
vykti varžybos. Tačiau 
jeigu tai susiję su pinigais, 
viskas turi būti daroma 
su turimomis lėšomis, 
o ne su menamomis. 
Gyvenimas skolon 
akivaizdžiai parodė, kad 
jis nėra perspektyvus.

Raimundas Alekna, Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus 
patarėjas sveikatos ir sporto klausimais, taip kalba apie 
šalies sporto ateitį

KULUARUOSE  KREPŠIN IO ŠALYJE VAIKAI P IRMA MOKOMI VALDY TI OR ANŽIN Į  KAMUOL Į ,  O TIK VĖLIAU SKAIT Y TI .   16 P.

Skraido atleidimo lapeliai
Sumažinus Lietuvos olimpinio sporto centro (LOSC) 

biudžetą 4,6 mln. litų, šį mėnesį daliai LOSC darbuoto-

jų bus įteikti įspėjimai apie atleidimą iš darbo.

 Plačiau skaitykite 2 p.

«

Stadione kryžiuojasi ietys
Įsižeidę Vilniaus regbininkai neketina nusileisti – 

sostinės Vingio stadionas turi du šeimininkus. Gali 

būti, kad konfl iktas dar tik įgauna pagreitį.

 Plačiau skaitykite 3 p.

«

Joana jaučiasi karalienė
Joana Bartaškienė pripažįsta: taip, ji buvo žvaigž-

dė! Bet ne tuomet, kai kartu su Deividu Meškausku 

tapo LTV konkurso „Šokių dešimtukas“ laureate...

 Plačiau skaitykite 12 p.

«

Dešimt metų – dešimt čempionių titulų. Šiaulių „Gintros-Strekte-Universiteto“ 
moterų žolės riedulio komandos meistriškumas konkurentėms išlieka neįkandamas.10«

Medalių kraitis iš Kroatijos
Kroatijoje, Rovinie mieste, per Europos mėgėjų 

sporto žaidynes puikiai rungtyniavo mūsų šalies spor-

tininkai, kurie į Lietuvą parvežė gausų kraitį medalių.

 Plačiau skaitykite 14 p.

«
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S K A IT YK ITE

Sporto draugijos 
„Žalgiris“ taurę 
iškovojo Jurbarko 
regbininkai.

Viktorija Žemaitytė 
negins pasaulinės 
studentų universiados 
čempionės titulo.

Lietuvių viešnagė 
laimingiausio 
pasaulyje utopisto 
gimtinėje.
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«
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Europa, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Australija – Vilniuje ir ne tik praėjusią savaitę rinkosi lietuviai iš visų pasaulio kampelių. 
Pasibaigusiose VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynėse dalyvavusių tautiečių laukė ne viena jaudinanti akimirka: susitikimai 
su senai nematytais draugais, naujos pažintys, kilnūs poelgiai, sportinis azartas. Taip pat ir klajonės po nepažįstamą miestą 

beldžiantis į sporto bazes. Atsisveikinant sutarta – susitiksime 2013 m. Plačiau skaitykite 6-11 p.
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ATGARSIAI

G E R A  SAVA ITĖ

B LO GA SAVA ITĖ

RAIMUNDAS LABUCKAS IR TOMAS GADEIKIS

P L AU K I KĖS

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija prieš Europos 
čempionatą Brandenburge (Vokietija) ne be reikalo ragino lie-
tuvius nebijoti nugalėti. Dvivietę kanoją irkluojantys Raimundas 
Labuckas ir Tomas Gadeikis 200 m sprinto distancijos finale 
nedvejojo ir tapo Europos čempionais. Antri likę Rusijos spor-
tininkai lietuviams pralaimėjo mažiau nei puse sekundės. Du 
medalius prie lietuvių kraičio pridėjo 23 m. Jevgenijus Šuklinas, 
vienviečių kanojų varžybose iškovojęs sidabrą 500 m distanci-
joje ir bronzą 200 m sprinto rungtyje. Bendrojoje čempionato 
valstybių įskaitoje Lietuva užėmė aukštą aštuntą vietą.

Savaitgalį Alytuje Lietuvos plaukimo čempionatų kovų pažiūrėti 
susirinkę žiūrovai buvo priversti vaikščioti su statybiniais šalmais – 
neseniai duris po renovacijos atidariusiame baseine ant galvų krito 
ne plytos, o šalies rekordai. Iš viso čempionato metu buvo page-
rinti aštuoni Lietuvos rekordai – trys suaugusiųjų ir penki jaunimo. 
Suaugusiųjų rezultatus šįkart į viršų kilstelėjo tik merginos. Aštuo-
niolikmetė Aistė Dobrovolskytė pagerino 100 m plaukimo peteliš-
ke, metais vyresnė Raminta Dvariškytė – 50 m krūtine, o 21 metų 
Rugilė Mileišytė – 50 m nugara rekordus. Pasibaigus Lietuvos 
čempionatui taip pat buvo suformuotos rinktinės, startuosiančios 
pasaulio čempionate Romoje (Italija) ir universiadoje Belgrade 
(Serbija). Šiose varžybose dalyvaus atitinkamai dvylika ir septyni 
Lietuvos atstovai, tarp kurių bus visi geriausi šalies plaukikai.

Pasaulio lietuvių sporto žaidynių golfo turnyro dėmesio centre atsi-
dūrė septyniolikmetis talentas iš Australijos. Andrius Belkus ne tik 
užtikrintai laimėjo vyrų grupės varžybas (144 smūgiai), bet ir pasie-
kė naują Sostinių golfo klubo, priėmusio žaidynių dalyvius, rekor-
dą. Pirmą turnyro dieną susipažinęs su golfo laukais (78 smūgiai), 
A. Belkus antrą kartą įveikdamas 18 duobučių aikštyną buvo tiks-
lus – sėkmingam finišui jam užteko vos 69 smūgių. Antroje vietoje 
likusio ir kur kas dažniau Sostinių golfo klube besipraktikuojančio 
Antano Sadausko rezultatas – 155 smūgiai, o trečiuoju prizininku 
tapusio Arnoldo Balčiūno – 162. Moterų grupėje nugalėtoja tapo 
dvidešimtmetė Ainė Martinkėnaitė (178 smūgiai), aplenkusi Miglę 
Rusteikaitę (189) ir žaidimo veteranę Laimą Drazdauskienę (196).

R EG B I N I N K A I
Pastaruoju metu nelaimės tiesiog persekioja regbį žaidžiančius 
lietuvius. Kol sostinės regbininkai kariauja dėl vienintelio regbio 
stadiono mieste likimo, tame pačiame stadione jų kolegoms 
tenka kviesti greitosios pagalbos ekipažus. Sekmadienį Vingio 
parke vykusio pasaulio lietuvių sporto žaidynių turnyro metu vie-
nam regbio žaidėjui sustreikavo širdis, dar du regbininkai pateko 
į medikų rankas patyrę traumas.

V L ADI M I R AS  ROM ANOVAS

„S P ORTAS“

Kelis futbolo klubus valdančios Ūkio banko investicinės grupės 
prezidentui Vladimirui Romanovui, pagarsėjusiam kova su „fut-
bolo mafija“ Škotijoje ir Lietuvoje, tenka patirti smūgių ir Lietu-
vos futbolo federacijos (LFF) II lygos varžybose. V. Romanovo 
remiamas FBK „Kauno“ klubas šiuo metu turbūt taip intensyviai 
ruošiasi UEFA Čempionų lygos atrankos turnyrui, kad net pralai-
mi trečio pagal pajėgumą Lietuvos futbolo diviziono rungtynes. 
Šeštadienį namuose žaidusius kauniečius rezultatu 2:1 įveikė 
kur kas kuklesnes ambicijas puoselėjanti Vilniaus „Geležinio vil-
ko“ ekipa. Vilniečiai paveržė iš varžovų LFF II lygos Pietų zonos 
lyderių pozicijas. FBK „Kaunui“ tai buvo pirmasis pralaimėjimas 
lygoje, tačiau ir jo galbūt užteks, kad V. Romanovas vėl prabiltų 
apie korupciją futbole. Verslininkui primename, kad laipteliu že-
miau už LFF II lygą dar yra apskričių pirmenybės: gal kitą sezoną 
FBK „Kaunui“ vertėtų teisybės paieškoti ten?

Lietuvą per krizės vandenis vairuojančios tvirtos rankos rado 
būdą, kaip ištraukti šalį iš recesijos bedugnės. Pasirodo, spren-
dimas labai paprastas: problemos išnyks, jei apie jas niekas ne-
rašys. Todėl ir džiugiai nuspręsta savaitraščiui „Sportas“ iš Kūno 
kultūros ir sporto rėmimo fondo metų pradžioje jau paskirtas 
lėšas sumažinti trečdaliu. Tuo pačiu, žinoma, demonstruojant 
didžiausią pagarbą sutarčių laikymosi principams, Konstitucijoje 
aprašytai idėjų sklaidos laisvei, pusę amžiaus siekiančioms lai-
kraščio tradicijoms ir socialinei misijai. 

AN DR I US  B E LKUS

SKRAIDO ATLEIDIMO LAPELIAI
Neefektyvia veikla kaltinamas Lietuvos olimpinis sporto centras yra priverstas naikinti dalį etatų.

egužės pabaigoje sumažinus 

Lietuvos olimpinio sporto 

centro (LOSC) biudžetą 4,6 mln. 

litų, šį mėnesį daliai LOSC dar-

buotojų bus įteikti įspėjimai apie 

atleidimą iš darbo. Taupydamas 

centras taip pat mažina fi nansa-

vimą olimpiečiams ir olimpinės 

pamainos sportininkams. Nors 

LOSC direktorius Linas Tubelis 

tvirtina, kad jo vadovaujama įstai-

ga veržiasi diržą kaip įmanydama, 

abejojama, ar pirmasis etatų naiki-

nimo raundas bus paskutinis – ki-

tais metais LOSC greičiausiai lau-

kia reorganizacija.

IŠPRAŠOMI. Nuo liepos 1 d. 

LOSC vadovybė naikina 24 eta-

tus. Tiesa, realiai be darbo liks 

kur kas mažiau LOSC darbuotojų, 

mat didžioji dalis likviduojamų 

etatų – penkiolika – buvo laisvi. 

Remiantis L. Tubelio pateiktais 

duomenimis, šiuo metu centre 

yra 169 darbuotojų etatai. „Trene-

riai ir medikai kol kas neliečiami. 

Paliekami ir vadybininkai, kurie 

kuruoja sporto šakas. Atsisako-

ma tik tų, kurie atlieka techninį 

darbą“, – teigė L. Tubelis. LOSC 

vadovas skundėsi, kad netekus 

darbuotojų įstaigos darbas gali 

sušlubuoti. „Neaišku, kaip rei-

kės gyventi toliau. Kai žmogus 

išeina atostogų, reikia įdarbinti 

kitą žmogų – automatiškai susi-

dvigubina etatai. Juo labiau, kad 

nežinia, kaip reikės atsiskaityti su 

atleidžiamais darbuotojais. Lėšų 

tam nėra numatyta, o išeitinės 

kompensacijos – didelės“, – kal-

bėjo L. Tubelis. Pakoreguotas 

2009 m. LOSC biudžetas siekia 

14 mln. litų – šešiais milijonais 

mažiau nei praėjusiais metais.

KENTĖS JAUNIMAS. Pra-

eityje sporto federacijos yra ne 

kartą kaltinusios LOSC dėl per-

nelyg išpūstos administracijos ir 

neefektyvios veiklos. Paklaustas, 

ar nemato galimybių imtis kardi-

nalesnių žingsnių optimizuojant 

centro darbą, L. Tubelis tikino, 

kad vidiniai resursai jau išsem-

ti. „Visada kritikų klausiu, ką jie 

įvardija kaip administraciją. Di-

rektorius lieka, pavaduotojai yra 

trys ir jie lieka, nes kitaip nesu-

valdysime ūkio. Buhalterių vienas 

„gyvas“ etatas naikinamas, Kauno 

perspektyvinės pamainos skyrius, 

kuris buvo kuriamas, naikinamas. 

Nežinau, ką daugiau padaryti. 

Reikia atsižvelgti, kad LOSC da-

bar valdo didžiulį ūkį, todėl turto 

apskaitai reikia milžiniškų pajėgų, 

nes auditas labai kabinasi prie šitų 

dalykų“, – dėstė LOSC direktorius. 

Vis dėlto LOSC vadovybės priimti 

sprendimai leidžia kompensuoti tik 

dalį metų viduryje atsiradusio biu-

džeto lėšų trūkumo. Skaudžiausiai 

taupymas atsiliepia LOSC pers-

pektyvinės pamainos sportininkų 

grupėms, kurioms fi nansavimas 

mažinamas labiausiai, kartu kar-

pomos lėšos, skiriamos programos 

„Londonas 2012“ dalyviams. Tai 

„Sportui“ patvirtino ir geriausias 

praėjusių metų šalies sportininkas 

Edvinas Krungolcas. „Jaučiasi, kad 

fi nansavimas yra kuklesnis. Tenka 

atidžiau rinktis varžybas, atsisaky-

ti brangiau kainuojančių. Mums, 

elitui, dar nėra taip jau baisu. Bet 

jaunesniems sportininkams, ku-

riems reikia įgyti patirties, nuo-

lat dalyvauti varžybose, yra daug 

blogiau. Tai gali atitolinti rezervo, 

pakeisiančio mus, susiformavi-

mą“, – kalbėjo penkiakovininkas. 

L. Tubelis aiškino, kad geriausių 

šalies atletų, priklausančių pirma-

jai Londono olimpinės rinktinės 

kandidatų grupei, pasirengimo fi -

nansavimas yra LOSC prioritetas, 

todėl skiriamų lėšų pokyčius esą 

stengiamasi kuo labiau amortizuo-

ti. „Londono programai atitenka 

liūto dalis lėšų. Kad nuostolis čia 

būtų švelnesnis, reikia nugraibyti 

pinigų iš kitų programų. Aišku, ko-

rekcijų bus, niekur nedingsim. Bet 

didžiausias dėmesys yra skiriamas 

būtent jiems, kad jie kuo mažiau 

tai pajustų“, – sakė L. Tubelis. 

POKYČIAI. Jau netrukus LOSC 

gali būti dar labiau priremtas prie 

sienos. Beveik neabejojama, kad 

liepą Seimas antrą kartą šiais me-

tais patikslins šalies biudžetą. To-

kiu atveju dar labiau susitraukti 

gali ir asignavimai LOSC. „Jeigu 

valstybės biudžetas mažės, mažės 

ir mūsų fi nansavimas – galiu tai ga-

rantuoti. Kokiu procentu, nežinau, 

bet nepagailės tikrai“, – optimiz-

mu netryško L. Tubelis. Tuo tarpu 

keli aukštas pareigas užimantys 

„Sporto“ šaltiniai patvirtino, kad 

dar didesni pokyčiai LOSC laukia 

kitais metais, kai bus įgyvendin-

ta valstybinio sporto sistemos 

administravimo pertvarka. Kūno 

kultūros ir sporto departamentą 

(KKSD), kuris yra LOSC steigėjas, 

perkėlus prie Vidaus reikalų minis-

terijos (VRM), gali keistis LOSC 

pavadinimas, statusas, struktūra. 

Neatmetama galimybė, kad centro 

funkcijos bus susiaurintos, tačiau 

pati įstaiga, šaltinių teigimu, turėtų 

išlikti. Konkretūs sprendimai dėl 

LOSC ateities esą bus priimti po 

to, kai VRM pateiks Seimui įstaty-

mų pataisas, būtinas norint pakeis-

ti KKSD pavaldumo sritį.

NUOMONĖ. Žilvinas Šilgalis, 

Seimo Jaunimo ir sporto reikalų 

komisijos pirmininkas: „Toks, koks 

yra, LOSC tikrai negalės egzistuo-

ti. Kiek turiu duomenų apie visą 

LOSC struktūrą, gausybę etatų ir 

investicijas į šitą įstaigą, jų dar-

bo rezultatai yra nedžiuginantys. 

Nesakau, kad šita struktūra nėra 

reikalinga, bet ji dabar veikia nee-

fektyviai. Pinigai, kurie yra skiria-

mi nenaudingiems etatams, spor-

to nepasiekia. Pats LOSC vadovas 

man yra pripažinęs, kad centras 

tapo savotiška prieglauda, į ku-

rią ateina žmonės, kažkada dirbę 

departamente (Kūno kultūros ir 

sporto departamentas – red.), ku-

rių nesinorėjo išmesti į gatvę. To-

dėl LOSC turi dvi galimybes: arba 

jie patys sąžiningai, tvarkingai 

pripažįsta, kas yra blogai ir kaip 

tai taisyti, arba kažkas kitas už 

juos tai padarys. Bet taip, kaip yra 

dabar, tikrai nebus, nes skundžiasi 

visi. Kad LOSC dabar pradeda nai-

kinti etatus, yra sveikintinas žings-

nis, bet klausimas, ar to pakanka. 

Jeigu centre buvo penkiolika laisvų 

etatų, vadinasi, buvo kažkoks pa-

pildomas fondas, kurį paskui val-

dininkai išsidalindavo premijoms. 

Tokių dalykų būti negali, ir LOSC 

turės tokius dalykus susitvarkyti. 

Tai sakau labai aiškiai ir kategoriš-

kai. Nesusitvarkys – tvarkys kiti“.

G

Mindaugas 
AUGUSTIS
„Sporto“ korespondentas

Mums, elitui, dar nėra taip jau baisu. Bet 
jaunesniems sportininkams, kuriems reikia įgyti 
patirties, nuolat dalyvauti varžybose, yra daug 
blogiau. Tai gali atitolinti rezervo, pakeisiančio 
mus, susiformavimą.
 Edvinas KRUNGOLCAS, penkiakovininkas, olimpinis vicečempionas
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Nors LOSC palieka dalis darbuotojų, abejojama, ar pirmasis etatų naikinimo 
raundas bus paskutinis – kitais metais LOSC greičiausiai laukia reorganizacija.
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LOSC vadovas Linas Tubelis nuogąstauja, kad netekus darbuotojų įstaigos darbas gali sušlubuoti.

ATGARSIAI

Įsižeidę Vilniaus regbininkai neketina nusileisti – sostinės Vingio stadionas turi du šeimininkus.

raėjusį mėnesį sostinės 

regbininkai pajuto iš po 

kojų slystančią žemę tiesiogi-

ne žodžio prasme: vingio parke 

esančią valstybinę žemę, kurioje 

įsikūręs vienintelis regbio sta-

dionas mieste, panaudos sutar-

timi perėmė Lietuvos olimpinis 

sporto centras (LOSC). Kol kas 

nepanašu, kad susikivirčijusios 

pusės artėtų kompromiso link. 

Vilniaus „Geležinio vilko“ regbio 

klubo atstovai tvirtina neketi-

nantys lengvai atiduoti stadiono 

ir tęsia savo treniruotes Vingio 

parke. Aikšte naudotis planuoja 

ir LOSC. Paklaustas, kas nutiktų, 

jei stadione vienu metu susidur-

tų regbio ir LOSC sportininkų 

grupės, „Geležinio vilko“ trene-

ris Vidmantas Valys teigė, jog 

nemalonios padėties nepavyktų 

išvengti. „Paprašytume jų išei-

ti“, – regbininkų teise naudotis 

stadionu neabejojo V. Valys.

NESUSIKALBA. Praėjusios 

savaitės pradžioje Vilniaus reg-

bininkai surengė protesto ak-

ciją „Sos!Regbis“, kuria norėjo 

atkreipti visuomenės dėmesį į 

stadiono problemą. Regbio at-

stovų veiksmai nepatiko LOSC 

direktoriui Linui Tubeliui, kuris 

„Sportui“ skundėsi, kad regbi-

ninkai tik protestuoja, o ne imasi 

derėtis dėl naujų stadiono nuo-

mos sąlygų. „Buvome susitikę su 

„Geležinio vilko“ atstovais ir išsi-

skyrėme tarsi dialogo pradžioje. 

Bet kažkodėl dialogas neįvyko, 

o vietoje to gavome akcijas. Pra-

šėme jų pateikti savo pageida-

vimus, tačiau to nesulaukėme, 

tik patyrėme spaudimą. Regbio 

iš ten išvaryti niekas neketino 

ir neketins, tereikia tik sėstis ir 

šnekėtis“, – dievagojosi L. Tube-

lis ir tvirtino, kad LOSC regbio 

atstovams pasiūlytų „solidarų“ 

nuomos mokestį. Vis dėlto pana-

šu, kad „Geležinio vilko“ klubas 

nė neketina tartis dėl stadiono 

nuomos. 

NUPLAUKIA PARAMA. Nuo

 2003 m. ėmęsi tvarkyti apleistą 

Vingio regbio stadioną, „Geleži-

nio vilko“ atstovai tikina inves-

tavę į jo infrastruktūrą maždaug 

pusę milijono litų. Stadiono 

valdymas regbininkams buvo 

patikėtas pasirašius sutartį su 

Vilniaus miesto savivaldybei pri-

klausančia bendrove „Vilniaus 

parkai“. Prieš daugiau nei mėnesį 

žemę su stadionu perėmė LOSC. 

V. Valys aiškino, kad niekas „Ge-

ležinio vilko“ raštiškai neinfor-

mavo apie pasikeitusias sutarties 

sąlygas, todėl esą regbininkai 

neturi teisinio pagrindo manyti, 

jog sutartis nustojo galioti. „Mes 

nesikalbėsime su LOSC. Čia ne 

mūsų ambicijos, bet mes neno-

rime sutikti, kad stadionas yra 

jų. Jeigu pradėsime derėtis dėl 

kažkokios nuomos, vadinasi, pri-

pažinsime, kad mūsų sutartis ne-

begalioja. Jeigu jie (LOSC – red.) 

perėmė žemę, tai turėjo raštu 

pranešti mums apie tai, o ne 

kviestis į kažkokias diskusijas“, –

kategoriškas buvo V. Valys. Reg-

bio specialistas apgailestavo, kad 

dėl susiklosčiusios padėties Vin-

gio stadionas netenka galimybės 

sulaukti finansinės Tarptautinės 

regbio federacijos (IRB) para-

mos. Pasak V. Valio, pateikus 

projektą IRB galėtų apmokėti iki 

50 proc. investicijų į stadiono 

infrastruktūrą, tačiau būtina są-

lyga, kurios reikalauja tarptauti-

nė federacija, yra ilgalaikė (bent 

trisdešimties metų) stadiono val-

dymo garantija.

SMŪGIAI. Gali būti, kad 

konfliktas tarp susivaidijusių pu-

sių dar tik įgauna pagreitį. Praė-

jusios savaitės antradienį (06 23) 

„Sporto“ kalbintas L. Tubelis tei-

gė, kad LOSC naujai įgytu stadi-

onu pasinaudos perkeldamas čia 

dalies lengvaatlečių treniruotes. 

Vis dėlto jau penktadienį „Spor-

tas“ iš „Geležinio vilko“ atstovų 

sužinojo, kad regbio stadione 

treniruotis pradeda ir ringo 

sportininkai, kuriems LOSC 

esą išnuomojo aikštę. „Šiandien 

LOSC, neatsiklausęs mūsų, leido 

Lietuvos ringo federacijos atsto-

vams treniruotis mūsų stadione. 

Kaišo jie ką tik gali, velia vaikus į 

šitą incidentą. Mums už nugarų 

perimdami žemę jie padarė mo-

ralinę ir finansinę žalą, bet mes 

toliau kovosime dėl savo teisių, 

nes žinome, kad stadioną valdo-

me teisėtai“, – karingai kalbėjo 

V. Valys. Dar vienas smūgis reg-

bininkams – abejonės dėl dar-

bų, kuriuos jie per pastaruosius 

šešerius metus atliko tvarkyda-

mi stadioną, teisėtumo. „Tenka 

konstatuoti, kad nauji statiniai, 

pastatyti klubo, yra nelegalūs. 

Gal iniciatyva ir buvo gera, bet 

teisine prasme tai yra savavališ-

kos statybos“, – kaltino L. Tube-

lis. Renovuodami stadioną ir jo 

aplinką, „Geležinio vilko“ atsto-

vai įrengė pavėsinę, suoliukus ir 

kėdes žiūrovams, pastatė švies-

lentę ir persirengimo namelius. 

Regbininkai neslėpė, jog šiuos 

darbus parko teritorijoje jie at-

liko nesikreipę į prižiūrinčias 

institucijas.

STATINIAI AR NE? „Sporto“ 

kalbintas Vilniaus apskrities vir-

šininko administracijos Teritori-

jų planavimo ir statybos valsty-

binės priežiūros departamento 

direktorius Aurelijus Kuisys tei-

gė neturintis informacijos apie 

statinius Vingio parko regbio 

stadione, todėl nesiėmė spręsti, 

ar jie yra legalūs. „Suoliukai ar 

vartai nėra statiniai, švieslentė – 

reikėtų žiūrėti, kokia ji. O būde-

lės, žinoma, gali būti statiniai. 

Tokiu atveju, jei jos pastatytos 

be leidimų, reikėtų veikti pagal 

savavalių statinių likvidavimo 

tvarką“, – sakė A. Kuisys. Pasak 

jo, dabartiniai įstatymai nenu-

mato jokio būdo įteisinti sava-

valius statinius, todėl jie teismo 

sprendimu turėtų būti griauna-

mi. „Kažkokie statiniai, kurie yra 

reikalingi paties stadiono veiklai, 

gali būti statomi ir parko terito-

rijoje, tik reikia laikytis procedū-

rų“, - aiškino A. Kuisys. Tuo tar-

pu V. Valys tvirtino, kad regbio 

stadione sumontuoti objektai 

yra kilnojami, todėl nepažeidžia 

statybų reikalavimų. „Nėra jokių 

statinių, yra tik konstrukcijos, 

kurios sumontuotos ant bokšte-

lių. Jos laikinos, galima bet kada 

jas patraukti. Tai buvo padaryta 

stadiono gerovei, kad būtų su-

darytos elementarios sąlygos 

sportuoti. Negi man reikia gauti 

leidimą kiekvienam kuoliukui ar 

suoliukui pastatyti“, – stebėjosi 

V. Valys.

P

Mindaugas 
AUGUSTIS
„Sporto“ korespondentas

Vilniaus regbininkai surengė protesto akciją „sos!regbis“, kuria norėjo atkreipti visuomenės dėmesį į stadiono problemą. 

Regbio iš ten išvaryti niekas neketino ir neketins, 
tereikia tik sėstis ir šnekėtis.
 Linas Tubelis, LOSC direktorius

«

« «

«

STADIONE KRYŽIUOJASI IETYS

Prieš 85 metus (1924 metų birželio 
24 d.) buvo surengtos pirmosios ofi-
cialios plaukimo varžybos Lietuvoje. 
Šių varžybų dalyviai turėjo įveikti 
tris nuotolius (150, 300, 1 500 m) Ne-
munu pasroviui tarp Žaliojo ir Alek-
soto tiltų. Nuo tada pradėtos rengti 
tradicinės plaukimo varžybos, nuo 
tada prasideda ir mūsų šalies plauki-
mo sporto istorija. Žmonės, kūrę ir 
kuriantys Lietuvos plaukimo sporto 
istoriją, – tai visų pirma šios sporto 
šakos mylėtojai, entuziastai. Jie su-
prato, kad sportininkų meistriškumą 
galima kelti, nuolat rengiant plauki-
mo trenerius, keliant jų kvalifikaciją, 
turint ir pritaikant informaciją apie 
plaukimo technikos bei treniruočių 
metodikos naujoves, statant ištisus 
metus veikiančius baseinus. Šią vasa-
rą stipriausi mūsų plaukikai dalyvaus 
universiadoje Belgrade, pasaulio ir 
Europos suaugusiųjų, jaunių čempio-
natuose. Drąsos nugalėti yra iš kur 
pasisemti: universiadose auksą yra 
pavykę laimėti plaukikams Linai Ka-
čiušytei (1981 m. Bukarešte), Rober-
tui Žulpai (1983 m. Edmontone), si-
dabrą – Vytautui Janušaičiui (2005m. 
Izmire), pasaulio čempione yra tapusi 
L. Kačiušytė (1978 m. Vokietijoje), 
pasaulio vicečempionu – R. Žulpa 
(1982 m. Ekvadore), Europos čempio-
natų nugalėtojų ir prizininkų plaukikų 
gretose taip pat yra – R. Žulpa (1981 
m. Jugoslavijoje, 1983 m. Italijoje), 
Darius Grigalionis (1998 m. Anglijoje, 
2004 m. Vokietijoje, 2004 m. Ispani-
joje), Saulius Binevičius (2003 m. Ai-
rijoje), V. Janušaitis (2004m. Italijoje, 
2008 m. Olandijoje). Tai – vienas iš 
pasiruošimo etapų visų svarbiausioms 
varžyboms – olimpinėms žaidynėms 
Londone 2012 metais. Ir čia mūsų 
sportininkai turi į ką lygiuotis: Arvy-
das Juozaitis 1976 m. iškovojo bron-
zą Monrealio olimpinėse žaidynėse, 
olimpiniais čempionais 1980 m. Mas-
kvos olimpinėse žaidynėse tapo net du 
Lietuvos plaukikai – Lina Kačiušytė ir 
Robertas Žulpa, o Raimondas Mažuo-
lis 1988 m. atsivežė iš Seulo olimpinių 
žaidynių sidabrą. Minėdami Lietuvos 
plaukimo 85 metų sukaktį linkime 
šalies plaukikams greito baseino van-
dens, o jų treneriams sėkmės nelen-
gvame, bet įdomiame darbe.
 LPF prezidentė Ilona Zuozienė

Lietuvos plaukimui – 85

«

Dėl mylimo tėvo mirties skaudžią netekties valandą nuoširdžiai 

užjaučiame Vytautą Lučinską. Lietuvos lengvosios atletikos federacija

SKAIČIAI

69
Pasaulio lietuvių 

sporto žaidynių golfo 
varžybose absoliučiu 
nugalėtoju bendrojo-
je ir jaunimo katego-
rijose tapęs Andrius 
Belkus iš Australijos 
69 smūgiais pasiekė 

„Sostinių golfo 
klubo“ ir absoliutų 

Lietuvos golfo aikš-
tynų vieno žaidimo 
varžybose rekordą. 
Šis Australijos lietu-

vis, kuriam dar tik 17 
metų, vienas iš aukš-
čiausiai vertinamų 

golfo žaidėjų, kurie 
kada nors buvo 
atvykę į Lietuvą.

17 700
Šiuolaikinės penkia-

kovės Senojo že-
myno pirmenybėse 
Vokietijoje Edvinas 
Krungolcas, Andre-

jus Zadreprovskis 
ir Justinas Kinderis 

surinko 17 700 taškų 
ir komandinėse 
varžybose tapo 

nugalėtojais. Antrąją 
vietą užėmė čekai, 

trečiąją - baltarusai.

2,7 mln.
„Denver Nuggets“ 
ekipa pasiūlė 2,7 

milijono JAV dolerių 
vertės pirminį pasiū-
lymą puolėjui iš Lie-

tuvos Linui Kleizai. 
Praėjusį sezoną jo 

atlyginimas siekė 1,8 
milijono JAV dolerių.

«
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G E R A  SAVA ITĖ

B LO GA SAVA ITĖ

RAIMUNDAS LABUCKAS IR TOMAS GADEIKIS

P L AU K I KĖS

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija prieš Europos 
čempionatą Brandenburge (Vokietija) ne be reikalo ragino lie-
tuvius nebijoti nugalėti. Dvivietę kanoją irkluojantys Raimundas 
Labuckas ir Tomas Gadeikis 200 m sprinto distancijos finale 
nedvejojo ir tapo Europos čempionais. Antri likę Rusijos spor-
tininkai lietuviams pralaimėjo mažiau nei puse sekundės. Du 
medalius prie lietuvių kraičio pridėjo 23 m. Jevgenijus Šuklinas, 
vienviečių kanojų varžybose iškovojęs sidabrą 500 m distanci-
joje ir bronzą 200 m sprinto rungtyje. Bendrojoje čempionato 
valstybių įskaitoje Lietuva užėmė aukštą aštuntą vietą.

Savaitgalį Alytuje Lietuvos plaukimo čempionatų kovų pažiūrėti 
susirinkę žiūrovai buvo priversti vaikščioti su statybiniais šalmais – 
neseniai duris po renovacijos atidariusiame baseine ant galvų krito 
ne plytos, o šalies rekordai. Iš viso čempionato metu buvo page-
rinti aštuoni Lietuvos rekordai – trys suaugusiųjų ir penki jaunimo. 
Suaugusiųjų rezultatus šįkart į viršų kilstelėjo tik merginos. Aštuo-
niolikmetė Aistė Dobrovolskytė pagerino 100 m plaukimo peteliš-
ke, metais vyresnė Raminta Dvariškytė – 50 m krūtine, o 21 metų 
Rugilė Mileišytė – 50 m nugara rekordus. Pasibaigus Lietuvos 
čempionatui taip pat buvo suformuotos rinktinės, startuosiančios 
pasaulio čempionate Romoje (Italija) ir universiadoje Belgrade 
(Serbija). Šiose varžybose dalyvaus atitinkamai dvylika ir septyni 
Lietuvos atstovai, tarp kurių bus visi geriausi šalies plaukikai.

Pasaulio lietuvių sporto žaidynių golfo turnyro dėmesio centre atsi-
dūrė septyniolikmetis talentas iš Australijos. Andrius Belkus ne tik 
užtikrintai laimėjo vyrų grupės varžybas (144 smūgiai), bet ir pasie-
kė naują Sostinių golfo klubo, priėmusio žaidynių dalyvius, rekor-
dą. Pirmą turnyro dieną susipažinęs su golfo laukais (78 smūgiai), 
A. Belkus antrą kartą įveikdamas 18 duobučių aikštyną buvo tiks-
lus – sėkmingam finišui jam užteko vos 69 smūgių. Antroje vietoje 
likusio ir kur kas dažniau Sostinių golfo klube besipraktikuojančio 
Antano Sadausko rezultatas – 155 smūgiai, o trečiuoju prizininku 
tapusio Arnoldo Balčiūno – 162. Moterų grupėje nugalėtoja tapo 
dvidešimtmetė Ainė Martinkėnaitė (178 smūgiai), aplenkusi Miglę 
Rusteikaitę (189) ir žaidimo veteranę Laimą Drazdauskienę (196).

R EG B I N I N K A I
Pastaruoju metu nelaimės tiesiog persekioja regbį žaidžiančius 
lietuvius. Kol sostinės regbininkai kariauja dėl vienintelio regbio 
stadiono mieste likimo, tame pačiame stadione jų kolegoms 
tenka kviesti greitosios pagalbos ekipažus. Sekmadienį Vingio 
parke vykusio pasaulio lietuvių sporto žaidynių turnyro metu vie-
nam regbio žaidėjui sustreikavo širdis, dar du regbininkai pateko 
į medikų rankas patyrę traumas.

V L ADI M I R AS  ROM ANOVAS

„S P ORTAS“

Kelis futbolo klubus valdančios Ūkio banko investicinės grupės 
prezidentui Vladimirui Romanovui, pagarsėjusiam kova su „fut-
bolo mafija“ Škotijoje ir Lietuvoje, tenka patirti smūgių ir Lietu-
vos futbolo federacijos (LFF) II lygos varžybose. V. Romanovo 
remiamas FBK „Kauno“ klubas šiuo metu turbūt taip intensyviai 
ruošiasi UEFA Čempionų lygos atrankos turnyrui, kad net pralai-
mi trečio pagal pajėgumą Lietuvos futbolo diviziono rungtynes. 
Šeštadienį namuose žaidusius kauniečius rezultatu 2:1 įveikė 
kur kas kuklesnes ambicijas puoselėjanti Vilniaus „Geležinio vil-
ko“ ekipa. Vilniečiai paveržė iš varžovų LFF II lygos Pietų zonos 
lyderių pozicijas. FBK „Kaunui“ tai buvo pirmasis pralaimėjimas 
lygoje, tačiau ir jo galbūt užteks, kad V. Romanovas vėl prabiltų 
apie korupciją futbole. Verslininkui primename, kad laipteliu že-
miau už LFF II lygą dar yra apskričių pirmenybės: gal kitą sezoną 
FBK „Kaunui“ vertėtų teisybės paieškoti ten?

Lietuvą per krizės vandenis vairuojančios tvirtos rankos rado 
būdą, kaip ištraukti šalį iš recesijos bedugnės. Pasirodo, spren-
dimas labai paprastas: problemos išnyks, jei apie jas niekas ne-
rašys. Todėl ir džiugiai nuspręsta savaitraščiui „Sportas“ iš Kūno 
kultūros ir sporto rėmimo fondo metų pradžioje jau paskirtas 
lėšas sumažinti trečdaliu. Tuo pačiu, žinoma, demonstruojant 
didžiausią pagarbą sutarčių laikymosi principams, Konstitucijoje 
aprašytai idėjų sklaidos laisvei, pusę amžiaus siekiančioms lai-
kraščio tradicijoms ir socialinei misijai. 

AN DR I US  B E LKUS

SKRAIDO ATLEIDIMO LAPELIAI
Neefektyvia veikla kaltinamas Lietuvos olimpinis sporto centras yra priverstas naikinti dalį etatų.

egužės pabaigoje sumažinus 

Lietuvos olimpinio sporto 

centro (LOSC) biudžetą 4,6 mln. 

litų, šį mėnesį daliai LOSC dar-

buotojų bus įteikti įspėjimai apie 

atleidimą iš darbo. Taupydamas 

centras taip pat mažina fi nansa-

vimą olimpiečiams ir olimpinės 

pamainos sportininkams. Nors 

LOSC direktorius Linas Tubelis 

tvirtina, kad jo vadovaujama įstai-

ga veržiasi diržą kaip įmanydama, 

abejojama, ar pirmasis etatų naiki-

nimo raundas bus paskutinis – ki-

tais metais LOSC greičiausiai lau-

kia reorganizacija.

IŠPRAŠOMI. Nuo liepos 1 d. 

LOSC vadovybė naikina 24 eta-

tus. Tiesa, realiai be darbo liks 

kur kas mažiau LOSC darbuotojų, 

mat didžioji dalis likviduojamų 

etatų – penkiolika – buvo laisvi. 

Remiantis L. Tubelio pateiktais 

duomenimis, šiuo metu centre 

yra 169 darbuotojų etatai. „Trene-

riai ir medikai kol kas neliečiami. 

Paliekami ir vadybininkai, kurie 

kuruoja sporto šakas. Atsisako-

ma tik tų, kurie atlieka techninį 

darbą“, – teigė L. Tubelis. LOSC 

vadovas skundėsi, kad netekus 

darbuotojų įstaigos darbas gali 

sušlubuoti. „Neaišku, kaip rei-

kės gyventi toliau. Kai žmogus 

išeina atostogų, reikia įdarbinti 

kitą žmogų – automatiškai susi-

dvigubina etatai. Juo labiau, kad 

nežinia, kaip reikės atsiskaityti su 

atleidžiamais darbuotojais. Lėšų 

tam nėra numatyta, o išeitinės 

kompensacijos – didelės“, – kal-

bėjo L. Tubelis. Pakoreguotas 

2009 m. LOSC biudžetas siekia 

14 mln. litų – šešiais milijonais 

mažiau nei praėjusiais metais.

KENTĖS JAUNIMAS. Pra-

eityje sporto federacijos yra ne 

kartą kaltinusios LOSC dėl per-

nelyg išpūstos administracijos ir 

neefektyvios veiklos. Paklaustas, 

ar nemato galimybių imtis kardi-

nalesnių žingsnių optimizuojant 

centro darbą, L. Tubelis tikino, 

kad vidiniai resursai jau išsem-

ti. „Visada kritikų klausiu, ką jie 

įvardija kaip administraciją. Di-

rektorius lieka, pavaduotojai yra 

trys ir jie lieka, nes kitaip nesu-

valdysime ūkio. Buhalterių vienas 

„gyvas“ etatas naikinamas, Kauno 

perspektyvinės pamainos skyrius, 

kuris buvo kuriamas, naikinamas. 

Nežinau, ką daugiau padaryti. 

Reikia atsižvelgti, kad LOSC da-

bar valdo didžiulį ūkį, todėl turto 

apskaitai reikia milžiniškų pajėgų, 

nes auditas labai kabinasi prie šitų 

dalykų“, – dėstė LOSC direktorius. 

Vis dėlto LOSC vadovybės priimti 

sprendimai leidžia kompensuoti tik 

dalį metų viduryje atsiradusio biu-

džeto lėšų trūkumo. Skaudžiausiai 

taupymas atsiliepia LOSC pers-

pektyvinės pamainos sportininkų 

grupėms, kurioms fi nansavimas 

mažinamas labiausiai, kartu kar-

pomos lėšos, skiriamos programos 

„Londonas 2012“ dalyviams. Tai 

„Sportui“ patvirtino ir geriausias 

praėjusių metų šalies sportininkas 

Edvinas Krungolcas. „Jaučiasi, kad 

fi nansavimas yra kuklesnis. Tenka 

atidžiau rinktis varžybas, atsisaky-

ti brangiau kainuojančių. Mums, 

elitui, dar nėra taip jau baisu. Bet 

jaunesniems sportininkams, ku-

riems reikia įgyti patirties, nuo-

lat dalyvauti varžybose, yra daug 

blogiau. Tai gali atitolinti rezervo, 

pakeisiančio mus, susiformavi-

mą“, – kalbėjo penkiakovininkas. 

L. Tubelis aiškino, kad geriausių 

šalies atletų, priklausančių pirma-

jai Londono olimpinės rinktinės 

kandidatų grupei, pasirengimo fi -

nansavimas yra LOSC prioritetas, 

todėl skiriamų lėšų pokyčius esą 

stengiamasi kuo labiau amortizuo-

ti. „Londono programai atitenka 

liūto dalis lėšų. Kad nuostolis čia 

būtų švelnesnis, reikia nugraibyti 

pinigų iš kitų programų. Aišku, ko-

rekcijų bus, niekur nedingsim. Bet 

didžiausias dėmesys yra skiriamas 

būtent jiems, kad jie kuo mažiau 

tai pajustų“, – sakė L. Tubelis. 

POKYČIAI. Jau netrukus LOSC 

gali būti dar labiau priremtas prie 

sienos. Beveik neabejojama, kad 

liepą Seimas antrą kartą šiais me-

tais patikslins šalies biudžetą. To-

kiu atveju dar labiau susitraukti 

gali ir asignavimai LOSC. „Jeigu 

valstybės biudžetas mažės, mažės 

ir mūsų fi nansavimas – galiu tai ga-

rantuoti. Kokiu procentu, nežinau, 

bet nepagailės tikrai“, – optimiz-

mu netryško L. Tubelis. Tuo tarpu 

keli aukštas pareigas užimantys 

„Sporto“ šaltiniai patvirtino, kad 

dar didesni pokyčiai LOSC laukia 

kitais metais, kai bus įgyvendin-

ta valstybinio sporto sistemos 

administravimo pertvarka. Kūno 

kultūros ir sporto departamentą 

(KKSD), kuris yra LOSC steigėjas, 

perkėlus prie Vidaus reikalų minis-

terijos (VRM), gali keistis LOSC 

pavadinimas, statusas, struktūra. 

Neatmetama galimybė, kad centro 

funkcijos bus susiaurintos, tačiau 

pati įstaiga, šaltinių teigimu, turėtų 

išlikti. Konkretūs sprendimai dėl 

LOSC ateities esą bus priimti po 

to, kai VRM pateiks Seimui įstaty-

mų pataisas, būtinas norint pakeis-

ti KKSD pavaldumo sritį.

NUOMONĖ. Žilvinas Šilgalis, 

Seimo Jaunimo ir sporto reikalų 

komisijos pirmininkas: „Toks, koks 

yra, LOSC tikrai negalės egzistuo-

ti. Kiek turiu duomenų apie visą 

LOSC struktūrą, gausybę etatų ir 

investicijas į šitą įstaigą, jų dar-

bo rezultatai yra nedžiuginantys. 

Nesakau, kad šita struktūra nėra 

reikalinga, bet ji dabar veikia nee-

fektyviai. Pinigai, kurie yra skiria-

mi nenaudingiems etatams, spor-

to nepasiekia. Pats LOSC vadovas 

man yra pripažinęs, kad centras 

tapo savotiška prieglauda, į ku-

rią ateina žmonės, kažkada dirbę 

departamente (Kūno kultūros ir 

sporto departamentas – red.), ku-

rių nesinorėjo išmesti į gatvę. To-

dėl LOSC turi dvi galimybes: arba 

jie patys sąžiningai, tvarkingai 

pripažįsta, kas yra blogai ir kaip 

tai taisyti, arba kažkas kitas už 

juos tai padarys. Bet taip, kaip yra 

dabar, tikrai nebus, nes skundžiasi 

visi. Kad LOSC dabar pradeda nai-

kinti etatus, yra sveikintinas žings-

nis, bet klausimas, ar to pakanka. 

Jeigu centre buvo penkiolika laisvų 

etatų, vadinasi, buvo kažkoks pa-

pildomas fondas, kurį paskui val-

dininkai išsidalindavo premijoms. 

Tokių dalykų būti negali, ir LOSC 

turės tokius dalykus susitvarkyti. 

Tai sakau labai aiškiai ir kategoriš-

kai. Nesusitvarkys – tvarkys kiti“.

G

Mindaugas 
AUGUSTIS
„Sporto“ korespondentas

Mums, elitui, dar nėra taip jau baisu. Bet 
jaunesniems sportininkams, kuriems reikia įgyti 
patirties, nuolat dalyvauti varžybose, yra daug 
blogiau. Tai gali atitolinti rezervo, pakeisiančio 
mus, susiformavimą.
 Edvinas KRUNGOLCAS, penkiakovininkas, olimpinis vicečempionas
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Nors LOSC palieka dalis darbuotojų, abejojama, ar pirmasis etatų naikinimo 
raundas bus paskutinis – kitais metais LOSC greičiausiai laukia reorganizacija.
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LOSC vadovas Linas Tubelis nuogąstauja, kad netekus darbuotojų įstaigos darbas gali sušlubuoti.

ATGARSIAI

Įsižeidę Vilniaus regbininkai neketina nusileisti – sostinės Vingio stadionas turi du šeimininkus.

raėjusį mėnesį sostinės 

regbininkai pajuto iš po 

kojų slystančią žemę tiesiogi-

ne žodžio prasme: vingio parke 

esančią valstybinę žemę, kurioje 

įsikūręs vienintelis regbio sta-

dionas mieste, panaudos sutar-

timi perėmė Lietuvos olimpinis 

sporto centras (LOSC). Kol kas 

nepanašu, kad susikivirčijusios 

pusės artėtų kompromiso link. 

Vilniaus „Geležinio vilko“ regbio 

klubo atstovai tvirtina neketi-

nantys lengvai atiduoti stadiono 

ir tęsia savo treniruotes Vingio 

parke. Aikšte naudotis planuoja 

ir LOSC. Paklaustas, kas nutiktų, 

jei stadione vienu metu susidur-

tų regbio ir LOSC sportininkų 

grupės, „Geležinio vilko“ trene-

ris Vidmantas Valys teigė, jog 

nemalonios padėties nepavyktų 

išvengti. „Paprašytume jų išei-

ti“, – regbininkų teise naudotis 

stadionu neabejojo V. Valys.

NESUSIKALBA. Praėjusios 

savaitės pradžioje Vilniaus reg-

bininkai surengė protesto ak-

ciją „Sos!Regbis“, kuria norėjo 

atkreipti visuomenės dėmesį į 

stadiono problemą. Regbio at-

stovų veiksmai nepatiko LOSC 

direktoriui Linui Tubeliui, kuris 

„Sportui“ skundėsi, kad regbi-

ninkai tik protestuoja, o ne imasi 

derėtis dėl naujų stadiono nuo-

mos sąlygų. „Buvome susitikę su 

„Geležinio vilko“ atstovais ir išsi-

skyrėme tarsi dialogo pradžioje. 

Bet kažkodėl dialogas neįvyko, 

o vietoje to gavome akcijas. Pra-

šėme jų pateikti savo pageida-

vimus, tačiau to nesulaukėme, 

tik patyrėme spaudimą. Regbio 

iš ten išvaryti niekas neketino 

ir neketins, tereikia tik sėstis ir 

šnekėtis“, – dievagojosi L. Tube-

lis ir tvirtino, kad LOSC regbio 

atstovams pasiūlytų „solidarų“ 

nuomos mokestį. Vis dėlto pana-

šu, kad „Geležinio vilko“ klubas 

nė neketina tartis dėl stadiono 

nuomos. 

NUPLAUKIA PARAMA. Nuo

 2003 m. ėmęsi tvarkyti apleistą 

Vingio regbio stadioną, „Geleži-

nio vilko“ atstovai tikina inves-

tavę į jo infrastruktūrą maždaug 

pusę milijono litų. Stadiono 

valdymas regbininkams buvo 

patikėtas pasirašius sutartį su 

Vilniaus miesto savivaldybei pri-

klausančia bendrove „Vilniaus 

parkai“. Prieš daugiau nei mėnesį 

žemę su stadionu perėmė LOSC. 

V. Valys aiškino, kad niekas „Ge-

ležinio vilko“ raštiškai neinfor-

mavo apie pasikeitusias sutarties 

sąlygas, todėl esą regbininkai 

neturi teisinio pagrindo manyti, 

jog sutartis nustojo galioti. „Mes 

nesikalbėsime su LOSC. Čia ne 

mūsų ambicijos, bet mes neno-

rime sutikti, kad stadionas yra 

jų. Jeigu pradėsime derėtis dėl 

kažkokios nuomos, vadinasi, pri-

pažinsime, kad mūsų sutartis ne-

begalioja. Jeigu jie (LOSC – red.) 

perėmė žemę, tai turėjo raštu 

pranešti mums apie tai, o ne 

kviestis į kažkokias diskusijas“, –

kategoriškas buvo V. Valys. Reg-

bio specialistas apgailestavo, kad 

dėl susiklosčiusios padėties Vin-

gio stadionas netenka galimybės 

sulaukti finansinės Tarptautinės 

regbio federacijos (IRB) para-

mos. Pasak V. Valio, pateikus 

projektą IRB galėtų apmokėti iki 

50 proc. investicijų į stadiono 

infrastruktūrą, tačiau būtina są-

lyga, kurios reikalauja tarptauti-

nė federacija, yra ilgalaikė (bent 

trisdešimties metų) stadiono val-

dymo garantija.

SMŪGIAI. Gali būti, kad 

konfliktas tarp susivaidijusių pu-

sių dar tik įgauna pagreitį. Praė-

jusios savaitės antradienį (06 23) 

„Sporto“ kalbintas L. Tubelis tei-

gė, kad LOSC naujai įgytu stadi-

onu pasinaudos perkeldamas čia 

dalies lengvaatlečių treniruotes. 

Vis dėlto jau penktadienį „Spor-

tas“ iš „Geležinio vilko“ atstovų 

sužinojo, kad regbio stadione 

treniruotis pradeda ir ringo 

sportininkai, kuriems LOSC 

esą išnuomojo aikštę. „Šiandien 

LOSC, neatsiklausęs mūsų, leido 

Lietuvos ringo federacijos atsto-

vams treniruotis mūsų stadione. 

Kaišo jie ką tik gali, velia vaikus į 

šitą incidentą. Mums už nugarų 

perimdami žemę jie padarė mo-

ralinę ir finansinę žalą, bet mes 

toliau kovosime dėl savo teisių, 

nes žinome, kad stadioną valdo-

me teisėtai“, – karingai kalbėjo 

V. Valys. Dar vienas smūgis reg-

bininkams – abejonės dėl dar-

bų, kuriuos jie per pastaruosius 

šešerius metus atliko tvarkyda-

mi stadioną, teisėtumo. „Tenka 

konstatuoti, kad nauji statiniai, 

pastatyti klubo, yra nelegalūs. 

Gal iniciatyva ir buvo gera, bet 

teisine prasme tai yra savavališ-

kos statybos“, – kaltino L. Tube-

lis. Renovuodami stadioną ir jo 

aplinką, „Geležinio vilko“ atsto-

vai įrengė pavėsinę, suoliukus ir 

kėdes žiūrovams, pastatė švies-

lentę ir persirengimo namelius. 

Regbininkai neslėpė, jog šiuos 

darbus parko teritorijoje jie at-

liko nesikreipę į prižiūrinčias 

institucijas.

STATINIAI AR NE? „Sporto“ 

kalbintas Vilniaus apskrities vir-

šininko administracijos Teritori-

jų planavimo ir statybos valsty-

binės priežiūros departamento 

direktorius Aurelijus Kuisys tei-

gė neturintis informacijos apie 

statinius Vingio parko regbio 

stadione, todėl nesiėmė spręsti, 

ar jie yra legalūs. „Suoliukai ar 

vartai nėra statiniai, švieslentė – 

reikėtų žiūrėti, kokia ji. O būde-

lės, žinoma, gali būti statiniai. 

Tokiu atveju, jei jos pastatytos 

be leidimų, reikėtų veikti pagal 

savavalių statinių likvidavimo 

tvarką“, – sakė A. Kuisys. Pasak 

jo, dabartiniai įstatymai nenu-

mato jokio būdo įteisinti sava-

valius statinius, todėl jie teismo 

sprendimu turėtų būti griauna-

mi. „Kažkokie statiniai, kurie yra 

reikalingi paties stadiono veiklai, 

gali būti statomi ir parko terito-

rijoje, tik reikia laikytis procedū-

rų“, - aiškino A. Kuisys. Tuo tar-

pu V. Valys tvirtino, kad regbio 

stadione sumontuoti objektai 

yra kilnojami, todėl nepažeidžia 

statybų reikalavimų. „Nėra jokių 

statinių, yra tik konstrukcijos, 

kurios sumontuotos ant bokšte-

lių. Jos laikinos, galima bet kada 

jas patraukti. Tai buvo padaryta 

stadiono gerovei, kad būtų su-

darytos elementarios sąlygos 

sportuoti. Negi man reikia gauti 

leidimą kiekvienam kuoliukui ar 

suoliukui pastatyti“, – stebėjosi 

V. Valys.
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Vilniaus regbininkai surengė protesto akciją „sos!regbis“, kuria norėjo atkreipti visuomenės dėmesį į stadiono problemą. 

Regbio iš ten išvaryti niekas neketino ir neketins, 
tereikia tik sėstis ir šnekėtis.
 Linas Tubelis, LOSC direktorius
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STADIONE KRYŽIUOJASI IETYS

Prieš 85 metus (1924 metų birželio 
24 d.) buvo surengtos pirmosios ofi-
cialios plaukimo varžybos Lietuvoje. 
Šių varžybų dalyviai turėjo įveikti 
tris nuotolius (150, 300, 1 500 m) Ne-
munu pasroviui tarp Žaliojo ir Alek-
soto tiltų. Nuo tada pradėtos rengti 
tradicinės plaukimo varžybos, nuo 
tada prasideda ir mūsų šalies plauki-
mo sporto istorija. Žmonės, kūrę ir 
kuriantys Lietuvos plaukimo sporto 
istoriją, – tai visų pirma šios sporto 
šakos mylėtojai, entuziastai. Jie su-
prato, kad sportininkų meistriškumą 
galima kelti, nuolat rengiant plauki-
mo trenerius, keliant jų kvalifikaciją, 
turint ir pritaikant informaciją apie 
plaukimo technikos bei treniruočių 
metodikos naujoves, statant ištisus 
metus veikiančius baseinus. Šią vasa-
rą stipriausi mūsų plaukikai dalyvaus 
universiadoje Belgrade, pasaulio ir 
Europos suaugusiųjų, jaunių čempio-
natuose. Drąsos nugalėti yra iš kur 
pasisemti: universiadose auksą yra 
pavykę laimėti plaukikams Linai Ka-
čiušytei (1981 m. Bukarešte), Rober-
tui Žulpai (1983 m. Edmontone), si-
dabrą – Vytautui Janušaičiui (2005m. 
Izmire), pasaulio čempione yra tapusi 
L. Kačiušytė (1978 m. Vokietijoje), 
pasaulio vicečempionu – R. Žulpa 
(1982 m. Ekvadore), Europos čempio-
natų nugalėtojų ir prizininkų plaukikų 
gretose taip pat yra – R. Žulpa (1981 
m. Jugoslavijoje, 1983 m. Italijoje), 
Darius Grigalionis (1998 m. Anglijoje, 
2004 m. Vokietijoje, 2004 m. Ispani-
joje), Saulius Binevičius (2003 m. Ai-
rijoje), V. Janušaitis (2004m. Italijoje, 
2008 m. Olandijoje). Tai – vienas iš 
pasiruošimo etapų visų svarbiausioms 
varžyboms – olimpinėms žaidynėms 
Londone 2012 metais. Ir čia mūsų 
sportininkai turi į ką lygiuotis: Arvy-
das Juozaitis 1976 m. iškovojo bron-
zą Monrealio olimpinėse žaidynėse, 
olimpiniais čempionais 1980 m. Mas-
kvos olimpinėse žaidynėse tapo net du 
Lietuvos plaukikai – Lina Kačiušytė ir 
Robertas Žulpa, o Raimondas Mažuo-
lis 1988 m. atsivežė iš Seulo olimpinių 
žaidynių sidabrą. Minėdami Lietuvos 
plaukimo 85 metų sukaktį linkime 
šalies plaukikams greito baseino van-
dens, o jų treneriams sėkmės nelen-
gvame, bet įdomiame darbe.
 LPF prezidentė Ilona Zuozienė

Lietuvos plaukimui – 85

«

Dėl mylimo tėvo mirties skaudžią netekties valandą nuoširdžiai 

užjaučiame Vytautą Lučinską. Lietuvos lengvosios atletikos federacija

SKAIČIAI

69
Pasaulio lietuvių 

sporto žaidynių golfo 
varžybose absoliučiu 
nugalėtoju bendrojo-
je ir jaunimo katego-
rijose tapęs Andrius 
Belkus iš Australijos 
69 smūgiais pasiekė 

„Sostinių golfo 
klubo“ ir absoliutų 

Lietuvos golfo aikš-
tynų vieno žaidimo 
varžybose rekordą. 
Šis Australijos lietu-

vis, kuriam dar tik 17 
metų, vienas iš aukš-
čiausiai vertinamų 

golfo žaidėjų, kurie 
kada nors buvo 
atvykę į Lietuvą.

17 700
Šiuolaikinės penkia-

kovės Senojo že-
myno pirmenybėse 
Vokietijoje Edvinas 
Krungolcas, Andre-

jus Zadreprovskis 
ir Justinas Kinderis 

surinko 17 700 taškų 
ir komandinėse 
varžybose tapo 

nugalėtojais. Antrąją 
vietą užėmė čekai, 

trečiąją - baltarusai.

2,7 mln.
„Denver Nuggets“ 
ekipa pasiūlė 2,7 

milijono JAV dolerių 
vertės pirminį pasiū-
lymą puolėjui iš Lie-

tuvos Linui Kleizai. 
Praėjusį sezoną jo 

atlyginimas siekė 1,8 
milijono JAV dolerių.

«
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RAIMUNDAS ALEKNA: „NESIDAIROME ATGAL“
Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus patarėjas sveikatos ir sporto klausimais Raimundas Alekna mano, kad Lietuvos sporte viskas per daug matuojama pinigais.

inistro Pirmininko An-

driaus Kubiliaus patarėjas 

sveikatos ir sporto klausimais 

Raimundas Alekna – buvęs len-

gvaatletis, 1977 m. jis baigė Pane-

vėžio internatinę sporto mokyklą. 

Ir dabar kiekvieną dieną mankš-

tinasi, mėgsta pabėgioti, pavaikš-

čioti, sportas yra jo kasdieninėje 

dienotvarkėje. Nemažas R. Ale-

knos galvos skausmas – Lietuvos 

triatlonininkų, kurių federacijai 

jis vadovauja, rūpesčiai. Su prem-

jero patarėju kalbėjomės apie 

šiandienos sporto aktualijas.

Esate gydytojas, psichiat-

ras psichoterapeutas, Lietuvos 

triatlono federacijos preziden-

tas, Vilniaus miesto savival-

dybės tarybos narys, o dabar 

dar ir Ministro Pirmininko 

Andriaus Kubiliaus patarėjas. 

Kaip galėtumėte apibūdinti 

savo pastarąjį darbo barą.

Mano pareigybinėse instrukci-

jose parašyta, kad turiu informuo-

ti premjerą, ar teisės aktai, kurie 

praeina pro Vyriausybę, atitinka 

programą. Tai mano pagrindinis 

darbas, susijęs su sveikata ir spor-

tu. Turiu ir daugiau įsipareigojimų, 

esu atsakingas už ryšius su Seimu. 

Ankstesnės mano, kaip Vilniaus 

psichoterapijos ir psichoanalizės 

centro direktoriaus pareigos, da-

bar tiesiogiai nieko neturi bendro 

su dabartiniu darbu, tačiau rudenį, 

kai, tikiuosi, bus praėjęs pats di-

džiausias sunkmetis ir darbymetis, 

tenai gal pasirodysiu ir dažniau.

Premjeras Andrius Kubi-

lius – sportiškas vyras: plaukioja 

baidarėmis, mina dviračio peda-

lus, mėgsta vaikščioti pėsčiomis, 

buvo Lietuvos šaudymo sąjungos 

prezidentas. Ar jis sporto klausi-

mais kreipiasi patarimų?

Premjeras tikrai yra sportiškas 

ir puikiai išmano situaciją įvairio-

se srityse, per labai trumpą laiką 

moka įsigilinti ir suprasti aktualius 

klausimus, tačiau jis vienas visų 

darbų negali aprėpti – mes, pata-

rėjai, dirbame kaip komanda, kuri 

suformuota iš žmonių, kuriais pasi-

tikima. Dalį tų darbų ir padaro visa 

komanda, ne tiktai Ministrų kabi-

netas. Reikalų tikrai daug – dirba 

nemažas ratas žmonių, kol vienas 

ar kitas teisės aktas, sprendimas su 

premjero ar ministro parašu išvys-

ta dienos šviesą ir spausdinamas 

„Valstybės žiniose“. Jie savo darbą 

padaro arba gerai, arba blogai, 

neįsigilina į esmę, o paprasti Lie-

tuvos žmonės už tai bara ministrą 

ar patį premjerą. Esu net juokais 

pasakęs, kad, jeigu būtų surašytas 

sąrašas asmenų, kurie prisidėjo 

prie teisės aktų rengimo, ir būtų 

parašyti adresai, kur jie gyvena, tai 

tie teisės aktai, ko gero, būtų tru-

putį kokybiškesni. Visiems yra la-

bai patogu pasislėpti už premjero 

ar ministro pečių ir būti nemato-

miems. Premjeras sportui skiria ti-

krai pakankamą dėmesį. Jei Sporto 

departamento ar kiti aukšti parei-

gūnai, atsakingi už sportą, mato, 

kad reikalinga premjero pagalba, 

jie visada yra priimami ir su jais 

kalbama. Kai daug kas kalba, kad 

Vilnius dar ilgai neturės stadiono, 

aš esu įsitikinęs, kad vilniečiai jį 

turės. Net ir sunkmečio sąlygomis 

galvojame, kaip baigti statyti šį 

reikalingą stadioną, Vyriausybėje 

apie tai neseniai vėl buvo kalbama. 

Visų įmanomų variantų ieško ir 

Vilniaus miesto savivaldybė. Vis-

kas daroma, kad 2011 m. Lietuvo-

je įvyktų Europos vyrų krepšinio 

čempionatas, kad būtų pastatytos 

visos arenos. Tikrai nesidairome 

atgal, darbas vyksta.

Pagerbiant 2008 m. geriau-

sius mūsų šalies sportininkus, 

A. Kubilius atsiuntė sveikinimą, 

kuriame akcentavo, kad sportas 

bus viena iš prioritetinių kryp-

čių Lietuvoje. Tačiau dabar pa-

našu į tai, kad jis toks nebus. Ką 

apie tai manote?

Tikrai stengiamasi, kad spor-

tas Lietuvoje būtų prioritetinis. Jis 

ypač svarbus naujai Lietuvai, nes 

patys aktyviausi fi ziškai žmonės yra 

jauni, dar besiformuojančios asme-

nybės. Geri sportiniai pasiekimais 

skatina jaunimą sportuoti. Išmin-

čiai yra pasakę, kad sveikame kūne 

yra sveika siela. Sportas yra svarbus 

sveikos, harmoningos asmenybės 

raidai, turi lemiamos įtakos žmo-

gaus sveikatai. Sporto rezultatai di-

džia dalimi priklauso nuo trenerių, 

pedagogų darbo, vaikų motyvacijos 

sportuoti. Pirmieji olimpiniai čem-

pionai užaugo ne maniežuose, o 

kukliose sporto salėse. Prisiminki-

me, kokiomis varganomis sąlygo-

mis treniravosi Vilhelmina Augus-

tinavičiūtė-Bardauskienė ar Romas 

Ubartas, o kokius puikius rezultatus 

jie pasiekė. Dabar daugeliui tokie 

rezultatai nepaklūsta. Anksčiau vi-

sai kitoks požiūris buvo į trenerius, 

specialistus, jiems buvo jaučiama 

didelė pagarba. Šiandien viskas per 

daug matuojama pinigais. Žmogui 

reikia ne tik pinigų, bet ir dėmesio, 

pripažinimo, paskatinimo, kad jis 

pasiekė gerą rezultatą.

Sporto žmonėms įdomu, ko-

kie pokyčiai įvyks Sporto depar-

tamente.

Manau, kad tai nėra diskutuoti-

nas klausimas, nes niekas šioje že-

mėje negali gauti ateities garantijų. 

Vieną dalyką turime suvokti: jeigu 

šiandieną užimame kokias nors 

pareigas, tai tam darbui privalome 

atiduoti 100 proc. savęs. Mes, ypač 

politikai, esame laikini – šiandien 

esame, o rytoj gal nebūsime. Ne-

priklausomai nuo situacijos, mūsų 

uždavinys padaryti maksimaliai 

su tais žmonėmis ir aplinkybėmis, 

kokios yra. Tačiau vien tiktai keiti-

mas dėl keitimo – nėra pagrindinis 

tikslas, juolab kad per tą pusmetį 

buvo galima įsitikinti, kad, sie-

kiant pakeisti buvusios vadovybės 

žmones, nebuvo pulta pirmą die-

ną daryti reorganizacijų. Partinė 

priklausomybė yra politinio lygio. 

Sporto departamento vadovas iki 

šiol buvo nepolitinio pasitikėjimo 

žmogus. Kai kalbama, kad Sporto 

departamentas bus jungiamas prie 

Vidaus reikalų ministerijos, tai įsi-

vaizduoju taip: gali būti politinio 

pasitikėjimo VRM viceministras, 

kuriam bus priskirtas ir sportas, 

tačiau natūralu, kad Sporto depar-

tamentas prie VRM turės vadovą, 

kuris ateis konkurso keliu. Būtent 

į valstybės tarnybą visi nepolitinio 

pasitikėjimo žmonės ateina tokiu 

keliu. Kiek prisimenu įstatymą, 

nepolitinio pasitikėjimo vadovai 

gali būti pervedami į žemesnes 

pareigas. Dabar dėliojama taip, 

kad žmonės ateis po to, kai bus 

aiškiai sudėliotos funkcijos. Tikrai 

nebus taip, kad turime žmogų, 

o jam reikia pareigų. Tikslas vėl 

tas pats – kad viskas vyktų sklan-

džiai, kad nekiltų abejonių sporto 

visuomenei, sportininkams, tre-

neriams, ar tos lėšos yra skaidriai 

naudojamos, ar žmonės, dirbantys 

vienoje ar kitoje institucijoje, sky-

riuje savo pareigas atlieka kompe-

tetingai ir sąžiningai. Pagrindinis 

uždavinys – kad departamentas 

dirbtų efektyviai ir skaidriai. Ins-

titucijų perdėliojimas, manau, 

protingiausias būtų nuo naujų fi -

nansinių metų.

Kaip jums, Lietuvos triatlono 

federacijos prezidentui, atrodo, 

kaip iki šiol dirbo Sporto depar-

tamentas?

Gandų buvo visokių, tačiau man 

sudėtinga vertinti ligšiolinį Sporto 

departamento darbą. Puikiai žinau, 

kad, kai žmonės neturi galimybės 

susipažinti giliau, tai ten viskas at-

rodo labai negražiai. Žmonės kitą 

kartą turi pagrindo įtarinėti tuos, 

kurie yra valdžioje, nes jie asme-

niškai yra susidūrę su neteisybe. 

Kai nesišnekama, iš karto atsiran-

da klausimų, tam tikrų abejonių. 

Taip, esu girdėjęs nusiskundimų, 

įtarimų Sporto departamentu, ly-

giai taip pat, kaip ir kalbant apie 

miesto savivaldybių pavaldžių ins-

titucijų veiklą. Manau, kad galima 

sugalvoti taupesnį, efektyvesnį 

modelį. Tarkime, sporto bazes be 

tarpininkų atiduoti naudoti vienai 

ar kitai sporto mokyklai ar kažko-

kiam sporto klubui. Manau, kad 

turtas, sporto bazės ir žmogiški 

resursai turėtų būti naudojami ge-

rokai efektyviau, o pinigai nueitų 

tiesiogiai dirbantiems, o ne tarpi-

ninkams, t. y. įkurtoms įvairioms 

viešosioms įstaigoms. Tie žmonės, 

kurie jas kūrė, galbūt turėjo pačių 

geriausių ketinimų, bet vėliau išėjo 

kaip visuomet. 

Ar gali būti peržiūrimos kai 

kurios programos, įsipareigo-

jimai, kuriuos Sporto depar-

tamentas yra prisiėmęs, pvz., 

2012 m. Šiauliuose surengti pa-

saulio sporto žaidynes?

Kalbant apie šios dienos situ-

aciją, labai sunku būtų ką nors 

prognozuoti. Iki šiol visos buvu-

sios prognozės turi vieną bruožą: 

jos buvo per daug optimistinės. 

Teikiamos biudžeto pataisos 

visuomenės buvo audringai ir 

jautriai sutiktos. Reikėtų galvo-

ti, kas mūsų laukia, tačiau mes 

viso labo žmonės – mes planuo-

jame, o Dievas iš to juokiasi. Ne 

kartą sakyta, kad sėdime valtyje, 

kuri yra audringame vandeny-

ne. Klausimas ne kur plaukti, 

o kaip išsilaikyti valtyje. Keisis 

pasaulio rinkos, atitinkamai at-

siras visai kitos galimybės mūsų 

verslo žmonėms. Jie galės savo 

produkciją eksportuoti, uždirbti 

pinigų. Natūralu, kad iš tų pinigų 

finansuojamos ir sporto progra-

mos. Žaidynes Šiauliuose buvo 

tikimasi surengti iš rėmėjų lėšų. 

Jos vyks, tiktai gal bus asketiš-

kesnės. Vyriausybės pozicija yra 

tokia: sportas turi gyvuoti, vykti 

varžybos. Tačiau jeigu tai susiję 

su pinigais, viskas turi būti daro-

ma su turimomis lėšomis, o ne su 

menamomis. Gyvenimas skolon 

akivaizdžiai parodė, kad jis nėra 

perspektyvus.

Kai toks sunkmetis neįsivaiz-

duoju Lietuvos didžiojo sporto 

po 10–20 metų...

Kartais krizė turi ir tam tikrų 

privalumų. Dideli apetitai, saiko 

neturėjimas dažnai žeidžia žmo-

nes. Sportinis judėjimas vyko vi-

sais laikais, rezultatai buvo geri, 

nors ir nereikėjo tokių lėšų kaip 

dabar. Premjero vadovaujamos 

partijos programoje buvo akcen-

tuojama, kad stengsimės plėtoti ne 

tiktai profesionalųjį, bet ir masinį 

sportą. Juk per masiškumą išauga 

ir meistriškumas. Sunkmetis turi 

ir tam tikrų pozityvių apsivalymų. 

Visi didieji sportininkai yra išaugę 

iš nelabai pasiturinčių šeimų. Vai-

kai, kurie neturi galimybių save 

realizuoti per tas sritis, kurios 

galbūt yra truputį brangesnės, jie 

save realizuoja per sportą. Pačios 

didžiosios sporto žvaigždės buvo 

ir nepakankamai pavalgiusios, 

pradėjo sportuoti ne su pačia ge-

riausias sportine apranga, tačiau 

tai netrukdė joms pasiekti gerų 

rezultatų. Geras gyvenimas daž-

nai pridaro ir bėdų. Jei tuo geru 

gyvenimu naudojamasi nesaikin-

gai, be atsakomybės, kitą kartą ga-

limybė sočiai pavalgyti gali nuva-

ryti net į kapus. Ta pati galimybė 

komfortiškai gyventi mažina norą 

judėti, sportuoti, pridaro bėdos. 

Jeigu matysime sportą, kaip ga-

limybę geriau uždirbti, tai nebus 

pats geriausias variantas. O jeigu 

jį matysime kaip galimybę įdomiai 

praleisti laiką, realizuoti save, 

rungtyniauti su kitais ir įvertinti 

savo galimybes – tada pasiteisins 

sportinio judėjimo esmė. Nesu 

toks skeptikas, kad ateityje netu-

rėsime gerų sportininkų. Užaugo 

gerų lengvaatlečių, penkiakovi-

ninkų, dviratininkių. Duok Dieve, 

kad toks geras gyvenimas, naujo-

sios technologijos, mokslas būtų 

orientuotas į sportininkų trau-

matizmo profi laktiką, kad jie būtų 

mokomi, kaip tų traumų išvengti, 

kad būtų išsaugota sveikata. 

M

SAVAITĖS POKALBIS

Marytė 
MARCINKEVIČIŪTĖ
„Sporto“ korespondentė

Šiandien viskas per daug matuojama pinigais. Žmogui 
reikia ne tiktai pinigų, bet ir dėmesio, pripažinimo, 
paskatinimo, kad jis pasiekė gerą rezultatą.

Pagrindinis uždavinys – kad departamentas 
dirbtų efektyviai ir skaidriai. Institucijų 
perdėliojimas, manau, protingiausias būtų nuo 
naujų fi nansinių metų.

Vyriausybės pozicija yra tokia: sportas turi gyvuoti, 
vykti varžybos. Tačiau jeigu tai susiję su pinigais, 
viskas turi būti daroma su turimomis lėšomis, o ne 
su menamomis. Gyvenimas skolon akivaizdžiai 
parodė, kad jis nėra perspektyvus.
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Ministro Pirmininko patarėjas Raimundas Alekna įsitikinęs, kad Lietuvos sportas nežlugs.
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RAIMUNDAS ALEKNA: „NESIDAIROME ATGAL“
Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus patarėjas sveikatos ir sporto klausimais Raimundas Alekna mano, kad Lietuvos sporte viskas per daug matuojama pinigais.

inistro Pirmininko An-

driaus Kubiliaus patarėjas 

sveikatos ir sporto klausimais 

Raimundas Alekna – buvęs len-

gvaatletis, 1977 m. jis baigė Pane-

vėžio internatinę sporto mokyklą. 

Ir dabar kiekvieną dieną mankš-

tinasi, mėgsta pabėgioti, pavaikš-

čioti, sportas yra jo kasdieninėje 

dienotvarkėje. Nemažas R. Ale-

knos galvos skausmas – Lietuvos 

triatlonininkų, kurių federacijai 

jis vadovauja, rūpesčiai. Su prem-

jero patarėju kalbėjomės apie 

šiandienos sporto aktualijas.

Esate gydytojas, psichiat-

ras psichoterapeutas, Lietuvos 

triatlono federacijos preziden-

tas, Vilniaus miesto savival-

dybės tarybos narys, o dabar 

dar ir Ministro Pirmininko 

Andriaus Kubiliaus patarėjas. 

Kaip galėtumėte apibūdinti 

savo pastarąjį darbo barą.

Mano pareigybinėse instrukci-

jose parašyta, kad turiu informuo-

ti premjerą, ar teisės aktai, kurie 

praeina pro Vyriausybę, atitinka 

programą. Tai mano pagrindinis 

darbas, susijęs su sveikata ir spor-

tu. Turiu ir daugiau įsipareigojimų, 

esu atsakingas už ryšius su Seimu. 

Ankstesnės mano, kaip Vilniaus 

psichoterapijos ir psichoanalizės 

centro direktoriaus pareigos, da-

bar tiesiogiai nieko neturi bendro 

su dabartiniu darbu, tačiau rudenį, 

kai, tikiuosi, bus praėjęs pats di-

džiausias sunkmetis ir darbymetis, 

tenai gal pasirodysiu ir dažniau.

Premjeras Andrius Kubi-

lius – sportiškas vyras: plaukioja 

baidarėmis, mina dviračio peda-

lus, mėgsta vaikščioti pėsčiomis, 

buvo Lietuvos šaudymo sąjungos 

prezidentas. Ar jis sporto klausi-

mais kreipiasi patarimų?

Premjeras tikrai yra sportiškas 

ir puikiai išmano situaciją įvairio-

se srityse, per labai trumpą laiką 

moka įsigilinti ir suprasti aktualius 

klausimus, tačiau jis vienas visų 

darbų negali aprėpti – mes, pata-

rėjai, dirbame kaip komanda, kuri 

suformuota iš žmonių, kuriais pasi-

tikima. Dalį tų darbų ir padaro visa 

komanda, ne tiktai Ministrų kabi-

netas. Reikalų tikrai daug – dirba 

nemažas ratas žmonių, kol vienas 

ar kitas teisės aktas, sprendimas su 

premjero ar ministro parašu išvys-

ta dienos šviesą ir spausdinamas 

„Valstybės žiniose“. Jie savo darbą 

padaro arba gerai, arba blogai, 

neįsigilina į esmę, o paprasti Lie-

tuvos žmonės už tai bara ministrą 

ar patį premjerą. Esu net juokais 

pasakęs, kad, jeigu būtų surašytas 

sąrašas asmenų, kurie prisidėjo 

prie teisės aktų rengimo, ir būtų 

parašyti adresai, kur jie gyvena, tai 

tie teisės aktai, ko gero, būtų tru-

putį kokybiškesni. Visiems yra la-

bai patogu pasislėpti už premjero 

ar ministro pečių ir būti nemato-

miems. Premjeras sportui skiria ti-

krai pakankamą dėmesį. Jei Sporto 

departamento ar kiti aukšti parei-

gūnai, atsakingi už sportą, mato, 

kad reikalinga premjero pagalba, 

jie visada yra priimami ir su jais 

kalbama. Kai daug kas kalba, kad 

Vilnius dar ilgai neturės stadiono, 

aš esu įsitikinęs, kad vilniečiai jį 

turės. Net ir sunkmečio sąlygomis 

galvojame, kaip baigti statyti šį 

reikalingą stadioną, Vyriausybėje 

apie tai neseniai vėl buvo kalbama. 

Visų įmanomų variantų ieško ir 

Vilniaus miesto savivaldybė. Vis-

kas daroma, kad 2011 m. Lietuvo-

je įvyktų Europos vyrų krepšinio 

čempionatas, kad būtų pastatytos 

visos arenos. Tikrai nesidairome 

atgal, darbas vyksta.

Pagerbiant 2008 m. geriau-

sius mūsų šalies sportininkus, 

A. Kubilius atsiuntė sveikinimą, 

kuriame akcentavo, kad sportas 

bus viena iš prioritetinių kryp-

čių Lietuvoje. Tačiau dabar pa-

našu į tai, kad jis toks nebus. Ką 

apie tai manote?

Tikrai stengiamasi, kad spor-

tas Lietuvoje būtų prioritetinis. Jis 

ypač svarbus naujai Lietuvai, nes 

patys aktyviausi fi ziškai žmonės yra 

jauni, dar besiformuojančios asme-

nybės. Geri sportiniai pasiekimais 

skatina jaunimą sportuoti. Išmin-

čiai yra pasakę, kad sveikame kūne 

yra sveika siela. Sportas yra svarbus 

sveikos, harmoningos asmenybės 

raidai, turi lemiamos įtakos žmo-

gaus sveikatai. Sporto rezultatai di-

džia dalimi priklauso nuo trenerių, 

pedagogų darbo, vaikų motyvacijos 

sportuoti. Pirmieji olimpiniai čem-

pionai užaugo ne maniežuose, o 

kukliose sporto salėse. Prisiminki-

me, kokiomis varganomis sąlygo-

mis treniravosi Vilhelmina Augus-

tinavičiūtė-Bardauskienė ar Romas 

Ubartas, o kokius puikius rezultatus 

jie pasiekė. Dabar daugeliui tokie 

rezultatai nepaklūsta. Anksčiau vi-

sai kitoks požiūris buvo į trenerius, 

specialistus, jiems buvo jaučiama 

didelė pagarba. Šiandien viskas per 

daug matuojama pinigais. Žmogui 

reikia ne tik pinigų, bet ir dėmesio, 

pripažinimo, paskatinimo, kad jis 

pasiekė gerą rezultatą.

Sporto žmonėms įdomu, ko-

kie pokyčiai įvyks Sporto depar-

tamente.

Manau, kad tai nėra diskutuoti-

nas klausimas, nes niekas šioje že-

mėje negali gauti ateities garantijų. 

Vieną dalyką turime suvokti: jeigu 

šiandieną užimame kokias nors 

pareigas, tai tam darbui privalome 

atiduoti 100 proc. savęs. Mes, ypač 

politikai, esame laikini – šiandien 

esame, o rytoj gal nebūsime. Ne-

priklausomai nuo situacijos, mūsų 

uždavinys padaryti maksimaliai 

su tais žmonėmis ir aplinkybėmis, 

kokios yra. Tačiau vien tiktai keiti-

mas dėl keitimo – nėra pagrindinis 

tikslas, juolab kad per tą pusmetį 

buvo galima įsitikinti, kad, sie-

kiant pakeisti buvusios vadovybės 

žmones, nebuvo pulta pirmą die-

ną daryti reorganizacijų. Partinė 

priklausomybė yra politinio lygio. 

Sporto departamento vadovas iki 

šiol buvo nepolitinio pasitikėjimo 

žmogus. Kai kalbama, kad Sporto 

departamentas bus jungiamas prie 

Vidaus reikalų ministerijos, tai įsi-

vaizduoju taip: gali būti politinio 

pasitikėjimo VRM viceministras, 

kuriam bus priskirtas ir sportas, 

tačiau natūralu, kad Sporto depar-

tamentas prie VRM turės vadovą, 

kuris ateis konkurso keliu. Būtent 

į valstybės tarnybą visi nepolitinio 

pasitikėjimo žmonės ateina tokiu 

keliu. Kiek prisimenu įstatymą, 

nepolitinio pasitikėjimo vadovai 

gali būti pervedami į žemesnes 

pareigas. Dabar dėliojama taip, 

kad žmonės ateis po to, kai bus 

aiškiai sudėliotos funkcijos. Tikrai 

nebus taip, kad turime žmogų, 

o jam reikia pareigų. Tikslas vėl 

tas pats – kad viskas vyktų sklan-

džiai, kad nekiltų abejonių sporto 

visuomenei, sportininkams, tre-

neriams, ar tos lėšos yra skaidriai 

naudojamos, ar žmonės, dirbantys 

vienoje ar kitoje institucijoje, sky-

riuje savo pareigas atlieka kompe-

tetingai ir sąžiningai. Pagrindinis 

uždavinys – kad departamentas 

dirbtų efektyviai ir skaidriai. Ins-

titucijų perdėliojimas, manau, 

protingiausias būtų nuo naujų fi -

nansinių metų.

Kaip jums, Lietuvos triatlono 

federacijos prezidentui, atrodo, 

kaip iki šiol dirbo Sporto depar-

tamentas?

Gandų buvo visokių, tačiau man 

sudėtinga vertinti ligšiolinį Sporto 

departamento darbą. Puikiai žinau, 

kad, kai žmonės neturi galimybės 

susipažinti giliau, tai ten viskas at-

rodo labai negražiai. Žmonės kitą 

kartą turi pagrindo įtarinėti tuos, 

kurie yra valdžioje, nes jie asme-

niškai yra susidūrę su neteisybe. 

Kai nesišnekama, iš karto atsiran-

da klausimų, tam tikrų abejonių. 

Taip, esu girdėjęs nusiskundimų, 

įtarimų Sporto departamentu, ly-

giai taip pat, kaip ir kalbant apie 

miesto savivaldybių pavaldžių ins-

titucijų veiklą. Manau, kad galima 

sugalvoti taupesnį, efektyvesnį 

modelį. Tarkime, sporto bazes be 

tarpininkų atiduoti naudoti vienai 

ar kitai sporto mokyklai ar kažko-

kiam sporto klubui. Manau, kad 

turtas, sporto bazės ir žmogiški 

resursai turėtų būti naudojami ge-

rokai efektyviau, o pinigai nueitų 

tiesiogiai dirbantiems, o ne tarpi-

ninkams, t. y. įkurtoms įvairioms 

viešosioms įstaigoms. Tie žmonės, 

kurie jas kūrė, galbūt turėjo pačių 

geriausių ketinimų, bet vėliau išėjo 

kaip visuomet. 

Ar gali būti peržiūrimos kai 

kurios programos, įsipareigo-

jimai, kuriuos Sporto depar-

tamentas yra prisiėmęs, pvz., 

2012 m. Šiauliuose surengti pa-

saulio sporto žaidynes?

Kalbant apie šios dienos situ-

aciją, labai sunku būtų ką nors 

prognozuoti. Iki šiol visos buvu-

sios prognozės turi vieną bruožą: 

jos buvo per daug optimistinės. 

Teikiamos biudžeto pataisos 

visuomenės buvo audringai ir 

jautriai sutiktos. Reikėtų galvo-

ti, kas mūsų laukia, tačiau mes 

viso labo žmonės – mes planuo-

jame, o Dievas iš to juokiasi. Ne 

kartą sakyta, kad sėdime valtyje, 

kuri yra audringame vandeny-

ne. Klausimas ne kur plaukti, 

o kaip išsilaikyti valtyje. Keisis 

pasaulio rinkos, atitinkamai at-

siras visai kitos galimybės mūsų 

verslo žmonėms. Jie galės savo 

produkciją eksportuoti, uždirbti 

pinigų. Natūralu, kad iš tų pinigų 

finansuojamos ir sporto progra-

mos. Žaidynes Šiauliuose buvo 

tikimasi surengti iš rėmėjų lėšų. 

Jos vyks, tiktai gal bus asketiš-

kesnės. Vyriausybės pozicija yra 

tokia: sportas turi gyvuoti, vykti 

varžybos. Tačiau jeigu tai susiję 

su pinigais, viskas turi būti daro-

ma su turimomis lėšomis, o ne su 

menamomis. Gyvenimas skolon 

akivaizdžiai parodė, kad jis nėra 

perspektyvus.

Kai toks sunkmetis neįsivaiz-

duoju Lietuvos didžiojo sporto 

po 10–20 metų...

Kartais krizė turi ir tam tikrų 

privalumų. Dideli apetitai, saiko 

neturėjimas dažnai žeidžia žmo-

nes. Sportinis judėjimas vyko vi-

sais laikais, rezultatai buvo geri, 

nors ir nereikėjo tokių lėšų kaip 

dabar. Premjero vadovaujamos 

partijos programoje buvo akcen-

tuojama, kad stengsimės plėtoti ne 

tiktai profesionalųjį, bet ir masinį 

sportą. Juk per masiškumą išauga 

ir meistriškumas. Sunkmetis turi 

ir tam tikrų pozityvių apsivalymų. 

Visi didieji sportininkai yra išaugę 

iš nelabai pasiturinčių šeimų. Vai-

kai, kurie neturi galimybių save 

realizuoti per tas sritis, kurios 

galbūt yra truputį brangesnės, jie 

save realizuoja per sportą. Pačios 

didžiosios sporto žvaigždės buvo 

ir nepakankamai pavalgiusios, 

pradėjo sportuoti ne su pačia ge-

riausias sportine apranga, tačiau 

tai netrukdė joms pasiekti gerų 

rezultatų. Geras gyvenimas daž-

nai pridaro ir bėdų. Jei tuo geru 

gyvenimu naudojamasi nesaikin-

gai, be atsakomybės, kitą kartą ga-

limybė sočiai pavalgyti gali nuva-

ryti net į kapus. Ta pati galimybė 

komfortiškai gyventi mažina norą 

judėti, sportuoti, pridaro bėdos. 

Jeigu matysime sportą, kaip ga-

limybę geriau uždirbti, tai nebus 

pats geriausias variantas. O jeigu 

jį matysime kaip galimybę įdomiai 

praleisti laiką, realizuoti save, 

rungtyniauti su kitais ir įvertinti 

savo galimybes – tada pasiteisins 

sportinio judėjimo esmė. Nesu 

toks skeptikas, kad ateityje netu-

rėsime gerų sportininkų. Užaugo 

gerų lengvaatlečių, penkiakovi-

ninkų, dviratininkių. Duok Dieve, 

kad toks geras gyvenimas, naujo-

sios technologijos, mokslas būtų 

orientuotas į sportininkų trau-

matizmo profi laktiką, kad jie būtų 

mokomi, kaip tų traumų išvengti, 

kad būtų išsaugota sveikata. 

M

SAVAITĖS POKALBIS

Marytė 
MARCINKEVIČIŪTĖ
„Sporto“ korespondentė

Šiandien viskas per daug matuojama pinigais. Žmogui 
reikia ne tiktai pinigų, bet ir dėmesio, pripažinimo, 
paskatinimo, kad jis pasiekė gerą rezultatą.

Pagrindinis uždavinys – kad departamentas 
dirbtų efektyviai ir skaidriai. Institucijų 
perdėliojimas, manau, protingiausias būtų nuo 
naujų fi nansinių metų.

Vyriausybės pozicija yra tokia: sportas turi gyvuoti, 
vykti varžybos. Tačiau jeigu tai susiję su pinigais, 
viskas turi būti daroma su turimomis lėšomis, o ne 
su menamomis. Gyvenimas skolon akivaizdžiai 
parodė, kad jis nėra perspektyvus.
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«

Ministro Pirmininko patarėjas Raimundas Alekna įsitikinęs, kad Lietuvos sportas nežlugs.
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ŽAIDYNIŲ ATIDARYME – „VALIO!” LIETUVAI
Aštuntųjų pasaulio lietuvių sporto žaidynių ugnis su dvidešimties bėgikų komanda apkeliavo keturias Lietuvos sostines: Kauną, Kernavę, Trakus ir Vilnių.

eštadienio pavakare Vilniaus 

Kalnų parke suliepsnojusi 

pasaulio lietuvių sporto žaidynių 

(PLSŽ) ugnis atkeliavo iš Kauno, 

kur dar ankstyvą rytą prasidėjo 

šventiniai žaidynių atidarymo ren-

giniai. Sekdamas 1938 m. surengtos 

pirmosios Lietuvos tautinės olim-

piados tradicijomis, žaidynių deglą 

Kauno miesto meras Andrius Kup-

činskas įžiebė nuo Vytauto Didžiojo 

karo muziejaus sodelyje degančios 

Amžinosios ugnies. Deglą iš mero 

rankų perėmė Lietuvos bėgimo 

mėgėjų asociacijos (LBMA) atsto-

vai, kurie iki vakaro turėjo pasiekti 

Vilnių. Nešdami žaidynių ugnį ir 

keisdamiesi kas du kilometrus, 

bėgikai įveikė 165 km distanciją ir 

pakeliui aplankė senąsias Lietuvos 

sostines Kernavę ir Trakus.

Į žaidynių ugnies laukiantį Vil-

nių atbėgo dvidešimt LBMA narių. 

„Nuovargis truputėlį pasijautė, bet 

nelabai kreipiu dėmesį į jį. Tai – la-

bai nuostabi šventė, kuri suburia 

išeivius ir mus, vietinius. Vis tiek 

jaučiame, kad kilome iš tų pačių 

šaknų“, – sakė vienas deglo nešėjų, 

65 metų Antanas iš Kauno. 

Prieš tai Vilniaus arkikatedroje 

bazilikoje buvo laikomos šventos 

mišios, per kurias buvo pašventinta 

VIII PLSŽ vėliava. Po mišių žaidy-

nėse dalyvaujančių valstybių dele-

gacijos iš Katedros aikštės patraukė 

į Kalnų parką. Septyniolikos vals-

tybių pasiuntinių kolonos priekyje 

žengė Argentinos lietuviai, o pasku-

tiniai ėjo žaidynių šeimininkai. VIII 

PLSŽ vėliavą nešė šeši olimpiniai 

čempionai: slidininkė Vida Venci-

enė, krepšininkė Vida Beselienė, 

plaukikai Lina Kačiušytė ir Rober-

tas Žulpa, baidarių ir kanojų irkla-

vimo atstovas Vladislavas Česiūnas 

bei dviratininkas Gintautas Uma-

ras. Dar vienas olimpinis čempio-

nas – krepšininkas Modestas Pau-

lauskas – rankose laikė valstybinę 

vėliavą. „Nešiau gal penkiolika mi-

nučių: buvo ne taip ir lengva, karšta 

diena išpuolė. Bet nugaros, laimei, 

neskauda“, – šypsojosi legendinis 

žaidėjas, kuris, baigęs karjerą, neiš-

vengė sveikatos problemų.

Žaidynių dalyvių delegacijoms 

užėmus vietas Kalnų parko aikš-

tėje, žiūrovai šūksniais „valio!” pa-

sveikino tėvynę ir pasirodžiusius 

žaidynių deglo nešėjus, kuriuos į 

Kalnų parką atlydėjo motocikli-

ninkai. LBMA prezidentas Romas 

Bernotas deglą įteikė Argentinos 

lietuviams – perduodamas iš rankų 

į rankas žaidynių fakelas apkeliavo 

visas delegacijas. Beje, žaidynių 

ugnies kaitrumu vos neįsitikino 

JAV lietuviai. Jų atstovui Stasiui 

Kavaliaukui paėmus deglą, ugnies 

pliūpsnis nukrito tiesiai po kojomis, 

tačiau reakcija amerikiečio nenuvy-

lė: jis spėjo žingtelėti atgal.

Žaidynių ugnį uždegė Sidnėjaus 

olimpinė čempionė, šaulė Daina 

Gudzinevičiūtė. Nuskambėjus Lie-

tuvos himnui, sveikinimo žodį tarė 

šalies prezidentas Valdas Adam-

kus. „Ši lietuvių žaidynių tradicija 

gyvavo ir toli nuo Lietuvos – nuo 

Toronto iki Adelaidės – ir galiau-

siai grįžo į Lietuvą. Nuoširdžiai 

dėkoju jums už tą svarbų darbą, 

atliekamą tautinėse bendruo-

menėse: skleidžiamus pagarbos, 

tolerancijos, teisingumo ir sąži-

ningumo principus. Šios vertybės 

vedė mus kelyje į Lietuvos laisvę, 

jos įkvepia sportininkus, džiugina 

gausius sporto gerbėjų būrius ir tę-

sia Lietuvos ateities kelią“, – kalbė-

jo V. Adamkus, kuris pats 1983 m. 

buvo vienas iš II PLSŽ Čikagoje 

(JAV) organizatorių.

Po to, kai žaidynes ofi cialiai 

pradėjo Kūno kultūros ir sporto 

departamento generalinis direk-

torius Algirdas Raslanas, pra-

sidėjo atidarymo ceremonijos 

meninė programa. Daugiau nei 

valandą trukusio pasirodymo 

metu dainavo ir šoko ansamblis 

„Lietuva“, grojo Vidaus reikalų 

ministerijos pučiamųjų orkestras, 

buvo atliekamos teatralizuotos 

scenos tautiniais ir Viduramžių 

motyvais. Meninę programą bai-

gė sostinės sporto mokyklų au-

klėtiniai – futbolininkai, krepši-

ninkai, regbininkai, rankininkai, 

tinklininkai, tenisininkai, len-

gvaatlečiai. Paskutinį atidarymo 

štrichą padėjo daugiau nei 200 

Lietuvos bendrosios gimnastikos 

asociacijos gimnasčių, atlikusių 

„džiaugsmo šokį“, o po jų Kalnų 

parke užsilikusius žiūrovus links-

mino Žilvino Žvagulio ir grupės 

„El Quadro“ dainos.

Š

Mindaugas 
AUGUSTIS
„Sporto“ korespondentas

Startuota pakeliant vėliavas ir pasodinant ažuolą
Birželio 25 d. prie Kūno kultūros ir sporto departamento suplevėsavo VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynių vėliava. Taip buvo paskelbta apie Vilniuje prasidėjusias žaidynes. 

alia KKSD nuo šiol žaliuos 

Lietuvos tūkstantmečio ąžuo-

las ir primins apie pasaulio lietuvių 

sporto tradiciją.

Susirinkusius prie KKSD žaidy-

nių darbo grupės narius ir užsienio 

lietuvių sporto delegacijų vadovus 

pasveikino šių namų šeimininkas 

generalinis direktorius ir žaidynių 

darbo grupės vadovas Algirdas 

Raslanas: „Džiaugiamės matydami 

jus visus ir vėl susirinkusius čia, į 

Lietuvą. Visiems jums linkime gra-

žios šventės“. LTOK prezidentas 

Artūras Poviliūnas prisiminė, kad 

sporto žmonės išsikovojo 1988 m. 

teisę vykti į III pasaulio lietuvių 

sporto žaidynėse Adelaidėje ir 

vieni pirmųjų pralaužė geležinę 

uždangą, vis dar skyrusią Lietuvą 

nuo pasaulio.

Australijos lietuvių fi zinio 

auklėjimo sąjungos atstovas ir 

Australijos delegacijos vadovas 

Antanas Laukaitis sakė: „Prisime-

nu, kaip Adelaidėje mūsų žmonės 

verkė matydami atvykusius spor-

tininkus iš Lietuvos. Tikiu, kad 

žaidynių dvasia ir draugiškumas 

išliko, tai jausime ir šiose žaidynė-

se“. Pasaulio lietuvių jaunimo są-

jungos pirmininkas Stasys Kulia-

vas patikino, kad tokios žaidynės 

kaip šios, yra reikalingos ir jos turi 

vykti ir ateityje: „Džiaugiamės čia 

matydami tiek daug draugų.“

Po šių žodžių, operos solistei 

Aušrai Liutkutei giedant Lietuvos 

himną, padangėje suplevėsavo 

Lietuvos, Kūno kultūros ir sporto 

departamento ir VIII pasaulio lie-

tuvių sporto žaidynių vėliavos. Jas 

pakėlė olimpinis čempionas disko 

metikas Romas Ubartas, jaunasis 

disko metikas pasaulio jaunimo 

(iki 20 metų) lengvosios atletikos 

čempionato 6 vietos laimėtojas ir 

Lietuvos 17-mečių bei 18-mečių 

rekordininkas Andrius Gudžius ir 

visų aštuonerių pasaulio lietuvių 

sporto žaidynių dalyvis australas 

Stasys Šutas.
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PASAULIO LIETUVIAI PREZIDENTŪROJE
Išskirtinį dėmesį VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynių delegacijų vadovams parodė Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus.

raėjusį penktadienį priimda-

mas VIII pasaulio lietuvių žai-

dynių delegacijų vadovus šalies va-

dovas pasveikino visus, sugrįžusius 

į namus – Lietuvą, švęsti valstybės 

vardo tūkstantmečio paminėjimo 

ir praturtinti Vilniaus – Europos 

kultūros sostinės renginius. Svei-

kindamas svečius, V. Adamkus 

pabrėžė, kad PLSŽ – labai svarbus 

sporto įvykis. „Sportinis sąjūdis 

visuomet, visais laikais buvo di-

delė jėga, palaikiusi mus žiaurios 

okupacijos metais, nes tai buvo 

viena iš formų Lietuvoje išreikšti 

savo ištikimybę tautai, o tie, kurie 

buvo už jos ribų, turėjo galimybę 

pristatyti pasauliui savo kultūros 

vertybes. O, svarbiausia, sportas, 

manau, buvo, yra ir bus jungian-

tis jaunąją kartą ir skatinantis būti 

kartu. Tai puikiai buvo įrodyta ir 

pasaulio lietuvių sporto žaidynė-

mis“, – kalbėjo V. Adamkus. 

PAGALIAU. Mūsų šalies va-

dovas prisiminė I pasaulio lie-

tuvių sporto žaidynes, kurios 

prasidėjo Toronte, vėliau keliavo 

į Čikagą, kur buvo vienas iš orga-

nizatorių, ir Adelaidę. Trečiąsias 

PLSŽ, kuriose pirmą kartą daly-

vavo ir Lietuvos sportinė delega-

cija, V. Adamkus pavadino vienu 

reikšmingiausių pasaulio lietuvių 

sporto žaidynių momentų, kai 

išeivija ir Lietuva pagaliau ofi cia-

liai susitiko vienoje vietoje ir pasi-

rodė visam pasauliui. „Šiandieną 

džiaugiuosi, kad ši tradicija išliko 

ir ne tik mus suveda čia, į Lietu-

vą. Labai reikšminga yra tai, kad 

sporto idėja vienija visus ir skie-

pija jaunimui lietuviškumo dva-

sią pasaulyje, skatina neprarasti 

tautinių tradicijų. Sportas yra 

vienas iš svarbiausių kultūrinių 

įvykių mūsų gyvenime“, – kalbėjo 

V. Adamkus. Susirinkusiems po 

vienu stogu, o tas stogas yra visa 

Lietuva, ypač tiems, kurie gyve-

na už Lietuvos ribų, prezidentas 

dėkojo už ypač neįkainojamą 

darbą, nes sąlygos skiriasi nuo 

tų, kurio yra Lietuvoje. „Lenkiuo-

si prieš jus visus, už jūsų didelį 

įnašą, išlaikykite lietuvybę, kad 

ji žydėtų ir spindėtų dar ilgus il-

gus metus. Esate ir visada būsite 

bendruomenė, kurios laimėjimais 

džiaugiasi ir didžiuojasi milijonai 

tautiečių“, – sakė V. Adamkus. Jis 

visai sporto šeimai, atvykusiais 

į VIII pasaulio lietuvių sporto 

žaidynes linkėjo geriausios spor-

tinės sėkmės ir įsimintinų dienų 

Lietuvoje, kad žaidynės taptų oria 

tūkstantmečio Lietuvos bendra-

vimo ir santaros švente.

VISADA PIRMIEJI. V. Adam-

kus visų delegacijų vadovams 

įteikė atminimo suvenyrų. Pre-

zidentūroje VIII pasaulio lietu-

vių sporto delegacijų vadovus 

sveikino ir Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto prezidentas 

Artūras Poviliūnas, kuris pabrė-

žė, kad šiai, Lietuvos tūkstan-

tmečio vardo paminėjimo datai, 

tarp visų reikšmingų renginių 

puikiai derės ir VIII pasaulio lie-

tuvių sporto žaidynės. Jis mūsų 

šalies vadovui dėkojo už globą 

ir akcentavo, kad sporto žmonės 

patys geriausi. „Sporto žmonės 

visada buvo pirmieji – prisimin-

kime 1988 metus, kai vykome į 

III pasaulio lietuvių sporto žai-

dynes Adelaidėje. Mus sutiko 

kaip nuoširdžius draugus, kaip 

gimines. Mes į Australiją vyko-

me ne tuščiomis – jau turėjome 

ir atkurtą Lietuvos tautinį olim-

pinį komitetą, ir tautišką giesmę, 

ir savo trispalvę. Adelaidėje mes 

buvome viena šeima“, – kalbėjo 

A. Poviliūnas. Kai LTOK prezi-

dentas priminė momentą, kad 

1989 m. mūsų šalies sporto va-

dovams kilo mintis IV pasaulio 

sporto žaidynes pakviesti į Lietu-

vą, pats pirmasis salėje ėmė ploti 

LR prezidentas V. Adamkus, o jį 

palaikė visų sportinių delegacijų 

vadovai. 1991 m. Pasaulio lietu-

vių sporto žaidynės pirmą kartą 

atkeliavo į Lietuvą ir iš jos jau 

neiškeliauja.

DARBAI TĘSIAMI. PLSŽ de-

legacijų vadovus Prezidentūroje 

sveikino ir VRM ministras Rai-

mundas Palaitis, kuris akcenta-

vo, kad dabar kalbėti visi moka, 

tačiau pats maloniausias bendra-

vimas yra išliejus prakaito spor-

to salėje. Sporto departamento 

generalinis direktorius Algirdas 

Raslanas sakė, kad rengiantis 

žaidynėms, buvo susidurta ne tik 

su organizaciniais rūpesčiais, bet 

ir su sunkmečiu, apėmusiu visą 

pasaulį. Žaidynės gal bus kiek ku-

klesnės, ne tokios šventiškos, bet 

jos vyks! KKSD vadovas išskyrė 

didelius V. Adamkaus nuopelnus 

Lietuvos sportui, pabrėžė, kad 

jis buvo vienas tų, kuris įžiebė 

pasaulio lietuvių sporto žaidy-

nių dvasią, taip pat prezidentui 

dėkojo už jo pradėtus sportinius 

darbus, kurie dabar yra tęsiami. 

LR Prezidentui jis įteikė VIII pa-

saulio lietuvių sporto žaidynių 

sportinius marškinėlius. PLSŽ 

delegacijų vadovai buvo pakviesti 

į Auksinę laiptinę nusifotogra-

fuoti su mūsų šalies vadovu, o po 

to pabendrauti prie vyno taurės. 

Pasaulio lietuvių priėmime visą 

laiką buvo ir V. Adamkus. Su 

prezidentu delegacijų vadovai 

asmeniškai fotografavosi ir ben-

dravo, kalbėjosi apie žaidynes, šį 

neeilinį įvykį lietuvių sportinia-

me gyvenime.

P

Marytė 
MARCINKEVIČIŪTĖ
„Sporto“ korespondentė
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Praėjusią savaitę Lietuvos 
tautinis olimpinis komitetas 
(LTOK) pagerbė išeivijos 
lietuvius, prisidėjusius prie 
lietuviškų sporto tradici-
jų puoselėjimo užsienyje. 
LTOK prezidentas Artūras 
Poviliūnas komiteto apdo-
vanojimą įteikė pasaulio 
lietuvių bendruomenės 
valdybos nariui Gabrieliui 
Žemkalniui. „Prisimenu, 
kaip pirmą kartą atvykome 
į pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes Adelaidėje. Lie-
tuviai ten komentuodavo 
mūsų pasiekimus per vie-
tinę radijo stotį. Tuo metu 
radijui turbūt visuomeni-
niais pagrindais vadovavo 
Gabrielius Žemkalnis. Kaip 
šiandien ištartus prisimenu 
jo žodžius eteryje: „Ir štai 
krepšinio varžybų finale 
susitiko Lietuvos lietuviai 
ir JAV lietuviai. Žiūrovai 
šaukė, rėkė, sirgo – vieni 
už Lietuvos, kiti už valsti-
jų atstovus. Bet galiausiai 
džiaugėsi visi kartu, kadan-
gi vis tiek laimėjo lietuviai.“ 
Man tie žodžiai įstrigo į šir-
dį, todėl, kai susirenkame 
į panašaus pobūdžio žai-
dynes, pagrindinis dalykas 
yra mūsų bendra šeima. 
Vis tiek laimės lietuviai – ar 
gimę ir augę Lietuvoje, ar 
kur nors užjūryje. Tai yra 
svarbiausia. Manau, kad 
mes turime ne tik sporte, 
bet ir visame gyvenime 
džiaugtis už lietuvių sėkmę, 
kur jie bebūtų. Esame vie-
na tauta, o sportas labiau-
siai skatina pasididžiavimą 
ja. Pažymėdami Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto 
atkūrimo ir kartu III pasau-
lio lietuvių sporto žaidynių 
Adelaidėje dvidešimtmetį 
buvome nuvykę į Australiją, 
pasidžiaugėme ir apdova-
nojome tuos žmones, kurie 
buvo labiausiai nusipelnę. 
Bet yra dar vienas žmogus, 
kuris visą tą laiką buvo su 
mumis, ir kuris nusipelnė 
pagarbos“, – įteikdamas 
apdovanojimą sakė A. Po-
viliūnas. „Malonu būti čia ir 
matyti, kad tas istorinis pa-
saulio lietuvių susijungimas 
nepražuvo ir eina pirmyn 
bei stipryn. Niekada nepa-
miršime tų lietuvių, kurie at-
važiavo į Adelaidę, ir A. Po-
viliūno, kuris savo istorine 
kalba tada tiesiog pravirkdė 
žmones. Lietuviška drau-
gystė tarp sportininkų po 
to labai sustiprėjo“, – jau-
dulį tramdė G. Žemkalnis. 
LTOK apdovanojimai taip 
pat buvo įteikti JAV lietuvių 
bendruomenės Lemonto 
apylinkės valdybos pirmi-
ninkui Rimantui Dirvoniui ir 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjungos Kanados sporto 
apygardos vadovui Rimui 
Kuliavui.

Apdovanoti išeiviai

Žaidynių ugnį uždegė Sidnėjaus olimpinė čempionė, šaulė Daina Gudzinevičiūtė.
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ŽAIDYNIŲ ATIDARYME – „VALIO!” LIETUVAI
Aštuntųjų pasaulio lietuvių sporto žaidynių ugnis su dvidešimties bėgikų komanda apkeliavo keturias Lietuvos sostines: Kauną, Kernavę, Trakus ir Vilnių.

eštadienio pavakare Vilniaus 

Kalnų parke suliepsnojusi 

pasaulio lietuvių sporto žaidynių 

(PLSŽ) ugnis atkeliavo iš Kauno, 

kur dar ankstyvą rytą prasidėjo 

šventiniai žaidynių atidarymo ren-

giniai. Sekdamas 1938 m. surengtos 

pirmosios Lietuvos tautinės olim-

piados tradicijomis, žaidynių deglą 

Kauno miesto meras Andrius Kup-

činskas įžiebė nuo Vytauto Didžiojo 

karo muziejaus sodelyje degančios 

Amžinosios ugnies. Deglą iš mero 

rankų perėmė Lietuvos bėgimo 

mėgėjų asociacijos (LBMA) atsto-

vai, kurie iki vakaro turėjo pasiekti 

Vilnių. Nešdami žaidynių ugnį ir 

keisdamiesi kas du kilometrus, 

bėgikai įveikė 165 km distanciją ir 

pakeliui aplankė senąsias Lietuvos 

sostines Kernavę ir Trakus.

Į žaidynių ugnies laukiantį Vil-

nių atbėgo dvidešimt LBMA narių. 

„Nuovargis truputėlį pasijautė, bet 

nelabai kreipiu dėmesį į jį. Tai – la-

bai nuostabi šventė, kuri suburia 

išeivius ir mus, vietinius. Vis tiek 

jaučiame, kad kilome iš tų pačių 

šaknų“, – sakė vienas deglo nešėjų, 

65 metų Antanas iš Kauno. 

Prieš tai Vilniaus arkikatedroje 

bazilikoje buvo laikomos šventos 

mišios, per kurias buvo pašventinta 

VIII PLSŽ vėliava. Po mišių žaidy-

nėse dalyvaujančių valstybių dele-

gacijos iš Katedros aikštės patraukė 

į Kalnų parką. Septyniolikos vals-

tybių pasiuntinių kolonos priekyje 

žengė Argentinos lietuviai, o pasku-

tiniai ėjo žaidynių šeimininkai. VIII 

PLSŽ vėliavą nešė šeši olimpiniai 

čempionai: slidininkė Vida Venci-

enė, krepšininkė Vida Beselienė, 

plaukikai Lina Kačiušytė ir Rober-

tas Žulpa, baidarių ir kanojų irkla-

vimo atstovas Vladislavas Česiūnas 

bei dviratininkas Gintautas Uma-

ras. Dar vienas olimpinis čempio-

nas – krepšininkas Modestas Pau-

lauskas – rankose laikė valstybinę 

vėliavą. „Nešiau gal penkiolika mi-

nučių: buvo ne taip ir lengva, karšta 

diena išpuolė. Bet nugaros, laimei, 

neskauda“, – šypsojosi legendinis 

žaidėjas, kuris, baigęs karjerą, neiš-

vengė sveikatos problemų.

Žaidynių dalyvių delegacijoms 

užėmus vietas Kalnų parko aikš-

tėje, žiūrovai šūksniais „valio!” pa-

sveikino tėvynę ir pasirodžiusius 

žaidynių deglo nešėjus, kuriuos į 

Kalnų parką atlydėjo motocikli-

ninkai. LBMA prezidentas Romas 

Bernotas deglą įteikė Argentinos 

lietuviams – perduodamas iš rankų 

į rankas žaidynių fakelas apkeliavo 

visas delegacijas. Beje, žaidynių 

ugnies kaitrumu vos neįsitikino 

JAV lietuviai. Jų atstovui Stasiui 

Kavaliaukui paėmus deglą, ugnies 

pliūpsnis nukrito tiesiai po kojomis, 

tačiau reakcija amerikiečio nenuvy-

lė: jis spėjo žingtelėti atgal.

Žaidynių ugnį uždegė Sidnėjaus 

olimpinė čempionė, šaulė Daina 

Gudzinevičiūtė. Nuskambėjus Lie-

tuvos himnui, sveikinimo žodį tarė 

šalies prezidentas Valdas Adam-

kus. „Ši lietuvių žaidynių tradicija 

gyvavo ir toli nuo Lietuvos – nuo 

Toronto iki Adelaidės – ir galiau-

siai grįžo į Lietuvą. Nuoširdžiai 

dėkoju jums už tą svarbų darbą, 

atliekamą tautinėse bendruo-

menėse: skleidžiamus pagarbos, 

tolerancijos, teisingumo ir sąži-

ningumo principus. Šios vertybės 

vedė mus kelyje į Lietuvos laisvę, 

jos įkvepia sportininkus, džiugina 

gausius sporto gerbėjų būrius ir tę-

sia Lietuvos ateities kelią“, – kalbė-

jo V. Adamkus, kuris pats 1983 m. 

buvo vienas iš II PLSŽ Čikagoje 

(JAV) organizatorių.

Po to, kai žaidynes ofi cialiai 

pradėjo Kūno kultūros ir sporto 

departamento generalinis direk-

torius Algirdas Raslanas, pra-

sidėjo atidarymo ceremonijos 

meninė programa. Daugiau nei 

valandą trukusio pasirodymo 

metu dainavo ir šoko ansamblis 

„Lietuva“, grojo Vidaus reikalų 

ministerijos pučiamųjų orkestras, 

buvo atliekamos teatralizuotos 

scenos tautiniais ir Viduramžių 

motyvais. Meninę programą bai-

gė sostinės sporto mokyklų au-

klėtiniai – futbolininkai, krepši-

ninkai, regbininkai, rankininkai, 

tinklininkai, tenisininkai, len-

gvaatlečiai. Paskutinį atidarymo 

štrichą padėjo daugiau nei 200 

Lietuvos bendrosios gimnastikos 

asociacijos gimnasčių, atlikusių 

„džiaugsmo šokį“, o po jų Kalnų 

parke užsilikusius žiūrovus links-

mino Žilvino Žvagulio ir grupės 

„El Quadro“ dainos.

Š

Mindaugas 
AUGUSTIS
„Sporto“ korespondentas

Startuota pakeliant vėliavas ir pasodinant ažuolą
Birželio 25 d. prie Kūno kultūros ir sporto departamento suplevėsavo VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynių vėliava. Taip buvo paskelbta apie Vilniuje prasidėjusias žaidynes. 

alia KKSD nuo šiol žaliuos 

Lietuvos tūkstantmečio ąžuo-

las ir primins apie pasaulio lietuvių 

sporto tradiciją.

Susirinkusius prie KKSD žaidy-

nių darbo grupės narius ir užsienio 

lietuvių sporto delegacijų vadovus 

pasveikino šių namų šeimininkas 

generalinis direktorius ir žaidynių 

darbo grupės vadovas Algirdas 

Raslanas: „Džiaugiamės matydami 

jus visus ir vėl susirinkusius čia, į 

Lietuvą. Visiems jums linkime gra-

žios šventės“. LTOK prezidentas 

Artūras Poviliūnas prisiminė, kad 

sporto žmonės išsikovojo 1988 m. 

teisę vykti į III pasaulio lietuvių 

sporto žaidynėse Adelaidėje ir 

vieni pirmųjų pralaužė geležinę 

uždangą, vis dar skyrusią Lietuvą 

nuo pasaulio.

Australijos lietuvių fi zinio 

auklėjimo sąjungos atstovas ir 

Australijos delegacijos vadovas 

Antanas Laukaitis sakė: „Prisime-

nu, kaip Adelaidėje mūsų žmonės 

verkė matydami atvykusius spor-

tininkus iš Lietuvos. Tikiu, kad 

žaidynių dvasia ir draugiškumas 

išliko, tai jausime ir šiose žaidynė-

se“. Pasaulio lietuvių jaunimo są-

jungos pirmininkas Stasys Kulia-

vas patikino, kad tokios žaidynės 

kaip šios, yra reikalingos ir jos turi 

vykti ir ateityje: „Džiaugiamės čia 

matydami tiek daug draugų.“

Po šių žodžių, operos solistei 

Aušrai Liutkutei giedant Lietuvos 

himną, padangėje suplevėsavo 

Lietuvos, Kūno kultūros ir sporto 

departamento ir VIII pasaulio lie-

tuvių sporto žaidynių vėliavos. Jas 

pakėlė olimpinis čempionas disko 

metikas Romas Ubartas, jaunasis 

disko metikas pasaulio jaunimo 

(iki 20 metų) lengvosios atletikos 

čempionato 6 vietos laimėtojas ir 

Lietuvos 17-mečių bei 18-mečių 

rekordininkas Andrius Gudžius ir 

visų aštuonerių pasaulio lietuvių 

sporto žaidynių dalyvis australas 

Stasys Šutas.

Š

«

«

«

«

«

«

«

PASAULIO LIETUVIAI PREZIDENTŪROJE
Išskirtinį dėmesį VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynių delegacijų vadovams parodė Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus.

raėjusį penktadienį priimda-

mas VIII pasaulio lietuvių žai-

dynių delegacijų vadovus šalies va-

dovas pasveikino visus, sugrįžusius 

į namus – Lietuvą, švęsti valstybės 

vardo tūkstantmečio paminėjimo 

ir praturtinti Vilniaus – Europos 

kultūros sostinės renginius. Svei-

kindamas svečius, V. Adamkus 

pabrėžė, kad PLSŽ – labai svarbus 

sporto įvykis. „Sportinis sąjūdis 

visuomet, visais laikais buvo di-

delė jėga, palaikiusi mus žiaurios 

okupacijos metais, nes tai buvo 

viena iš formų Lietuvoje išreikšti 

savo ištikimybę tautai, o tie, kurie 

buvo už jos ribų, turėjo galimybę 

pristatyti pasauliui savo kultūros 

vertybes. O, svarbiausia, sportas, 

manau, buvo, yra ir bus jungian-

tis jaunąją kartą ir skatinantis būti 

kartu. Tai puikiai buvo įrodyta ir 

pasaulio lietuvių sporto žaidynė-

mis“, – kalbėjo V. Adamkus. 

PAGALIAU. Mūsų šalies va-

dovas prisiminė I pasaulio lie-

tuvių sporto žaidynes, kurios 

prasidėjo Toronte, vėliau keliavo 

į Čikagą, kur buvo vienas iš orga-

nizatorių, ir Adelaidę. Trečiąsias 

PLSŽ, kuriose pirmą kartą daly-

vavo ir Lietuvos sportinė delega-

cija, V. Adamkus pavadino vienu 

reikšmingiausių pasaulio lietuvių 

sporto žaidynių momentų, kai 

išeivija ir Lietuva pagaliau ofi cia-

liai susitiko vienoje vietoje ir pasi-

rodė visam pasauliui. „Šiandieną 

džiaugiuosi, kad ši tradicija išliko 

ir ne tik mus suveda čia, į Lietu-

vą. Labai reikšminga yra tai, kad 

sporto idėja vienija visus ir skie-

pija jaunimui lietuviškumo dva-

sią pasaulyje, skatina neprarasti 

tautinių tradicijų. Sportas yra 

vienas iš svarbiausių kultūrinių 

įvykių mūsų gyvenime“, – kalbėjo 

V. Adamkus. Susirinkusiems po 

vienu stogu, o tas stogas yra visa 

Lietuva, ypač tiems, kurie gyve-

na už Lietuvos ribų, prezidentas 

dėkojo už ypač neįkainojamą 

darbą, nes sąlygos skiriasi nuo 

tų, kurio yra Lietuvoje. „Lenkiuo-

si prieš jus visus, už jūsų didelį 

įnašą, išlaikykite lietuvybę, kad 

ji žydėtų ir spindėtų dar ilgus il-

gus metus. Esate ir visada būsite 

bendruomenė, kurios laimėjimais 

džiaugiasi ir didžiuojasi milijonai 

tautiečių“, – sakė V. Adamkus. Jis 

visai sporto šeimai, atvykusiais 

į VIII pasaulio lietuvių sporto 

žaidynes linkėjo geriausios spor-

tinės sėkmės ir įsimintinų dienų 

Lietuvoje, kad žaidynės taptų oria 

tūkstantmečio Lietuvos bendra-

vimo ir santaros švente.

VISADA PIRMIEJI. V. Adam-

kus visų delegacijų vadovams 

įteikė atminimo suvenyrų. Pre-

zidentūroje VIII pasaulio lietu-

vių sporto delegacijų vadovus 

sveikino ir Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto prezidentas 

Artūras Poviliūnas, kuris pabrė-

žė, kad šiai, Lietuvos tūkstan-

tmečio vardo paminėjimo datai, 

tarp visų reikšmingų renginių 

puikiai derės ir VIII pasaulio lie-

tuvių sporto žaidynės. Jis mūsų 

šalies vadovui dėkojo už globą 

ir akcentavo, kad sporto žmonės 

patys geriausi. „Sporto žmonės 

visada buvo pirmieji – prisimin-

kime 1988 metus, kai vykome į 

III pasaulio lietuvių sporto žai-

dynes Adelaidėje. Mus sutiko 

kaip nuoširdžius draugus, kaip 

gimines. Mes į Australiją vyko-

me ne tuščiomis – jau turėjome 

ir atkurtą Lietuvos tautinį olim-

pinį komitetą, ir tautišką giesmę, 

ir savo trispalvę. Adelaidėje mes 

buvome viena šeima“, – kalbėjo 

A. Poviliūnas. Kai LTOK prezi-

dentas priminė momentą, kad 

1989 m. mūsų šalies sporto va-

dovams kilo mintis IV pasaulio 

sporto žaidynes pakviesti į Lietu-

vą, pats pirmasis salėje ėmė ploti 

LR prezidentas V. Adamkus, o jį 

palaikė visų sportinių delegacijų 

vadovai. 1991 m. Pasaulio lietu-

vių sporto žaidynės pirmą kartą 

atkeliavo į Lietuvą ir iš jos jau 

neiškeliauja.

DARBAI TĘSIAMI. PLSŽ de-

legacijų vadovus Prezidentūroje 

sveikino ir VRM ministras Rai-

mundas Palaitis, kuris akcenta-

vo, kad dabar kalbėti visi moka, 

tačiau pats maloniausias bendra-

vimas yra išliejus prakaito spor-

to salėje. Sporto departamento 

generalinis direktorius Algirdas 

Raslanas sakė, kad rengiantis 

žaidynėms, buvo susidurta ne tik 

su organizaciniais rūpesčiais, bet 

ir su sunkmečiu, apėmusiu visą 

pasaulį. Žaidynės gal bus kiek ku-

klesnės, ne tokios šventiškos, bet 

jos vyks! KKSD vadovas išskyrė 

didelius V. Adamkaus nuopelnus 

Lietuvos sportui, pabrėžė, kad 

jis buvo vienas tų, kuris įžiebė 

pasaulio lietuvių sporto žaidy-

nių dvasią, taip pat prezidentui 

dėkojo už jo pradėtus sportinius 

darbus, kurie dabar yra tęsiami. 

LR Prezidentui jis įteikė VIII pa-

saulio lietuvių sporto žaidynių 

sportinius marškinėlius. PLSŽ 

delegacijų vadovai buvo pakviesti 

į Auksinę laiptinę nusifotogra-

fuoti su mūsų šalies vadovu, o po 

to pabendrauti prie vyno taurės. 

Pasaulio lietuvių priėmime visą 

laiką buvo ir V. Adamkus. Su 

prezidentu delegacijų vadovai 

asmeniškai fotografavosi ir ben-

dravo, kalbėjosi apie žaidynes, šį 

neeilinį įvykį lietuvių sportinia-

me gyvenime.

P

Marytė 
MARCINKEVIČIŪTĖ
„Sporto“ korespondentė

«

«

«

Praėjusią savaitę Lietuvos 
tautinis olimpinis komitetas 
(LTOK) pagerbė išeivijos 
lietuvius, prisidėjusius prie 
lietuviškų sporto tradici-
jų puoselėjimo užsienyje. 
LTOK prezidentas Artūras 
Poviliūnas komiteto apdo-
vanojimą įteikė pasaulio 
lietuvių bendruomenės 
valdybos nariui Gabrieliui 
Žemkalniui. „Prisimenu, 
kaip pirmą kartą atvykome 
į pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes Adelaidėje. Lie-
tuviai ten komentuodavo 
mūsų pasiekimus per vie-
tinę radijo stotį. Tuo metu 
radijui turbūt visuomeni-
niais pagrindais vadovavo 
Gabrielius Žemkalnis. Kaip 
šiandien ištartus prisimenu 
jo žodžius eteryje: „Ir štai 
krepšinio varžybų finale 
susitiko Lietuvos lietuviai 
ir JAV lietuviai. Žiūrovai 
šaukė, rėkė, sirgo – vieni 
už Lietuvos, kiti už valsti-
jų atstovus. Bet galiausiai 
džiaugėsi visi kartu, kadan-
gi vis tiek laimėjo lietuviai.“ 
Man tie žodžiai įstrigo į šir-
dį, todėl, kai susirenkame 
į panašaus pobūdžio žai-
dynes, pagrindinis dalykas 
yra mūsų bendra šeima. 
Vis tiek laimės lietuviai – ar 
gimę ir augę Lietuvoje, ar 
kur nors užjūryje. Tai yra 
svarbiausia. Manau, kad 
mes turime ne tik sporte, 
bet ir visame gyvenime 
džiaugtis už lietuvių sėkmę, 
kur jie bebūtų. Esame vie-
na tauta, o sportas labiau-
siai skatina pasididžiavimą 
ja. Pažymėdami Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto 
atkūrimo ir kartu III pasau-
lio lietuvių sporto žaidynių 
Adelaidėje dvidešimtmetį 
buvome nuvykę į Australiją, 
pasidžiaugėme ir apdova-
nojome tuos žmones, kurie 
buvo labiausiai nusipelnę. 
Bet yra dar vienas žmogus, 
kuris visą tą laiką buvo su 
mumis, ir kuris nusipelnė 
pagarbos“, – įteikdamas 
apdovanojimą sakė A. Po-
viliūnas. „Malonu būti čia ir 
matyti, kad tas istorinis pa-
saulio lietuvių susijungimas 
nepražuvo ir eina pirmyn 
bei stipryn. Niekada nepa-
miršime tų lietuvių, kurie at-
važiavo į Adelaidę, ir A. Po-
viliūno, kuris savo istorine 
kalba tada tiesiog pravirkdė 
žmones. Lietuviška drau-
gystė tarp sportininkų po 
to labai sustiprėjo“, – jau-
dulį tramdė G. Žemkalnis. 
LTOK apdovanojimai taip 
pat buvo įteikti JAV lietuvių 
bendruomenės Lemonto 
apylinkės valdybos pirmi-
ninkui Rimantui Dirvoniui ir 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjungos Kanados sporto 
apygardos vadovui Rimui 
Kuliavui.

Apdovanoti išeiviai

Žaidynių ugnį uždegė Sidnėjaus olimpinė čempionė, šaulė Daina Gudzinevičiūtė.
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Viešnagė Alytuje
Ilgametis Australijos lietuvių 

fi zinio auklėjimo sąjungos val-

dybos pirmininkas, Sidnėjaus 

„Kovo“ sporto klubo garbės na-

rys Antanas Laukaitis neslepia, 

kad jiems per pasaulio lietuvių 

sporto žaidynes labai pavyko. 

Visos keturios merginų ir vaiki-

nų krepšinio komandos žaidy-

nių išvakarėse turėjo galimybę 

sužaisti draugiškas rungtynes 

su Alytaus komandomis.

Alytiškiai 54 svečiams užsa-

kė autobusą ir juos atsivežė iš 

Vilniaus SEB arenos viešbučio. 

Dzūkijos sostinėje Australijos 

lietuvių krepšininkai buvo sutik-

ti miesto Rotušės aikštėje, grojo 

„Versmės“ kaimo kapela, kuriai 

vadovauja Konstancija Čyvienė.

Alytuje svečius pasitiko miesto 

savivaldybės meras Česlovas 

Daugėla ir jo pavaduotoja Nijo-

lė Makštutienė, Sporto skyriaus 

vedėjas Adomas Andrušaitis ir 

vyriausioji specialistė Daiva Ja-

kubauskienė. Australai miesto 

gatvėmis žygiavo su savo talis-

manu – didele kengūra. Krepši-

nio aikštelėse virė atkaklios ko-

vos. Australijos lietuviai krepšinį 

moka žaisti. Jų rungtynės su aly-

tiškiais baigėsi taikiai 2:2: pajė-

gesnės buvo Australijos lietuvės 

ir varžybų šeimininkai vaikinai.

„Vieni mūsų krepšininkai į Lie-

tuvą atvažiavo pirmą kartą, o 

kiti – antrą, trečią, visoms ke-

turioms komandoms buvo ypač 

naudinga pažaisti su alytiškiais. 

Mūsų komandose šįkart nebuvo 

pačių geriausių žaidėjų, kuriems 

išvykti sutrukdė mokslas ar dar-

bas, o kai kuriems ir kontraktai 

su Australijos klubais.

Labai gerai, kad pasaulio lietu-

vių sporto žaidynės rengiamos 

Lietuvoje. Gimiau Australijoje, 

lietuviškai mane išmokė kalbėti 

tėvai. Man smagiau atvažiuoti 

į tėvų kraštą, o ne į Kanadą ar 

Ameriką. Čia viskas jautriau, 

gražiau, maloniau“, – sako rink-

tinės treneris, ketverių pasaulio 

lietuvių sporto žaidynių Čikago-

je, Toronte ir Lietuvoje dalyvis 

Jonas Obeliūnas iš Džilongo.

Praeityje jis – neblogo meistriš-

kumo krepšininkas: atstovavo 

Viktorijos valstijos rinktinei ir 

Džilongo „Vyties“ sporto klubui 

bei miesto rinktinėms, trenira-

vo valstijos krepšinio rinktinę. 

Alytuje žaidė bei PLSŽ žaidy-

nėse Vilniuje dalyvavo ir J. Obe-

liūno dukra Elana ir sūnus Edis, 

kuris vienus metus studijavo 

Gedimino technikos universi-

tete, tobulino lietuvių kalbą ir 

krepšinį žaidė Š. Marčiulionio 

akademijoje.

Dabar inžinerijos ir tarptautinio 

verslo mokslus jis tęsia Melbur-

no universitete. Krepšinio trene-

rio J. Obeliūno atžalos Lietuvoje 

susirado daug naujų draugų.

Australijos lietuviams išvykos į 

Alytų metu buvo surengta eks-

kursija po miestą, svečiai apžiū-

rėjo Sporto rūmus, kur 2011 m. 

vyks Europos vyrų krepšinio 

čempionatas, svečiai buvo pa-

vaišinti pietumis. Atsisveikinant 

Australijos lietuviai miesto me-

rui Č. Daugėlai ir sporto vado-

vams A. Andrušaičiui ir Val-

dui Kučinskui įteikė specialiai 

žaidynėms pagamintus žalius 

sportinius marškinėlius.

 Marytė Marcinkevičiūtė

«

Per VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynes (PLSŽ) Australijos lietuvių sportinė delegacija jautėsi lyg namie.

ustralijos lietuvių sportinė 

delegacija per VIII pasaulio 

lietuvių sporto žaidynes pagal 

dalyvių skaičių buvo trečia (70 

sportininkų). Ji į žaidynes atvyko 

pasipuošusi vienodais žaliais ir 

baltais sportiniais marškinėliais 

su emblemomis. Kengūrų krašto 

sportinėje delegacijoje – ir Aus-

tralijos lietuvių fi zinio auklėjimo 

sąjungos valdybos pirmininkas, 

Sidnėjaus lietuvių namų vadybi-

ninkas Jeronimas Belkus.

Gerbiamas pirmininke, kaip 

Australijos lietuviai jaučiasi 

Lietuvoje?– paklausiau J. Bel-

kaus.

Ačiū, labai gerai, jaučiamės lyg 

namie. Mūsų sportininkai mė-

gėjai, apie medalius žaidynėse 

negalvojome, nors juos laimėti, 

žinoma, garbinga. Pagrindinis 

mūsų tikslas – užmegzti naujas 

pažintis, patobulinti lietuvių kal-

bą, pamatyti savo tėvų ar sene-

lių kraštą. Rengiame Australijos 

lietuvių sporto šventes, kuriose 

dalyvauja įvairaus amžiaus spor-

tininkai, jie labai norėjo atvažiuo-

ti ir į Lietuvą, išbandyti jėgas pa-

saulio lietuvių sporto žaidynėse. 

Kitąmet Šiauliuose vyks pasaulio 

sporto žaidynės, į kurias norėtu-

me atsiųsti bent vieną savo ko-

mandą. Per PLSŽ didelį įspūdį 

mūsų sportininkams padarė iš-

kilmingas žaidynių atidarymas ir 

visa programa, eisena iš Katedros 

aikštės į Kalnų parką, draugiška 

atmosfera per varžybas, ekskur-

sijos po Kryžių kalną, Trakus, 

Kernavę, draugiškos rungtynės 

Alytuje, kur buvome labai šiltai 

priimti, sutikimas Prezidentūro-

je, kur galėjome bendrauti su VIII 

pasaulio lietuvių sporto žaidynių 

globėju, LR prezidentu Valdu 

Adamkumi. Mes esame labai 

dėkingi „Žalgirio“ draugijos pre-

zidentui Vytui Nėniui, kuris oro 

uoste sutiko mūsų sportinę de-

legaciją ir ja nuoširdžiai rūpinosi 

nuo pačios pirmosios dienos.

Kaip rengėtės šiai pasaulio 

lietuvių sporto šventei?

Jai pradėjome rengtis prieš 1,5 

metų, mūsų krepšinio komandos 

turėjo bendras penkias šešias 

treniruotes. Jos buvo surengtos 

Džilonge (Geelonge), nes ten 

visiems buvo patogiausia susi-

rinkti. Iš pradžių į Lietuvą norėjo 

vykti apie 80 sportininkų, tačiau 

10 jų atsisakė. Į komandas nesi-

stengėme pakviesti pačių geriau-

sių savo sportininkų, žaidynėse 

atstovavo tie, kurie dalyvauja 

mūsų sporto šventėse. Jiems 

sudarėme pirmąją galimybę pa-

tekti į rinktines. Ne visi mūsų 

sportininkai kalba lietuviškai, 

dauguma jų yra iš mišrių šei-

mų. Gerai lietuviškai kalba vyrų 

pirmosios krepšinio komandos 

kapitonas Mantas Žėgeris-Ka-

lėda, kuris yra gimęs Lietuvoje 

ir su mama atvažiavęs gyventi į 

Australiją. Lietuviškai jau bando 

kalbėti ir mano šios kelionės pa-

vaduotojas, buvęs neblogo lygio 

krepšininkas, o dabar 16 metų 

Džilongo „Vyties“ sporto klubui 

vadovaujantis Aleksas Wiasekas, 

kurio žmona yra lietuvė.

Kokių miestų sportininkai 

sudarė jūsų rinktines?

Mūsų komandoje buvo sporti-

ninkų iš visos Australijos: Brisba-

no, Sidnėjaus, Melburno, Džilon-

go, Adelaidės, Hobarto. Sportinei 

delegacijai vadovavo Lietuvoje 

dažnai besilankantis didelis spor-

to entuziastas žurnalistas Antanas 

Laukaitis. Žaidynėse dalyvavo ke-

turios mūsų krepšinio komandos 

(dvi moterų ir dvi vyrų), golfo, te-

niso, stalo teniso, biliardo žaidė-

jai, žūklės ir plaukimo entuziastai. 

Žaidynėse jėgas bandė ir mano 

vaikai – 20-metė dukra Melisa, 

kuri dalyvavo plaukimo varžy-

bose, ir 17-metis sūnus Andrus, 

rungtyniavęs golfo varžybose. 

Dar mokyklą lankantis mano sū-

nus prieš tris mėnesius tapo Aus-

tralijos jaunių golfo vicečempionu 

ir pagerino Australijos jaunių bei 

vyrų rekordus. Per varžybas An-

drus, kuris yra kuklus ir niekada 

negalvoja apie medalius, neteikia 

reikšmės savo pergalėms – jis pa-

prasčiausiai mėgsta žaisti golfą ir 

nori tapti profesionalu. Vyriausi 

mūsų komandoje buvo Austra-

lijos lietuvių bendruomenės pir-

mininkė, didelė kalnų slidinėjimo 

entuziastė Angonita Wallis, kuri 

bandė jėgas stalo teniso varžybo-

se, ir biliardą žaidęs Vytautas Bu-

rokas. Jiems abiem – per 70 metų. 

Po žaidynių mūsų sportininkai 

neskubės į Australiją, stebės dai-

nų ir šokių šventę, į kurią atvyks 

ir Australijos šokėjų grupė bei 

choristai. Po to daug kas leisis į 

kelionę po Europą, kiti susitiks su 

savo giminėmis Lietuvoje.

Kelintos jums buvo šios PLSŽ?

Ketvirtos. 1978 m. dalyvavau 

žaidynėse Toronte ir žaidžiau tin-

klinį, 1983 m. – Čikagoje vadova-

vau Australijos lietuvių tinklinio 

komandai, o 1991 m. stebėjau 

žaidynes Adelaidėje, kuriose pir-

mą kartą dalyvavo sportininkai iš 

Lietuvos. Tada išgyvenau nepa-

kartojamas džiaugsmo akimirkas, 

mačiau gražų Lietuvos sportinį 

jaunimą. Likau sužavėtas šiomis, 

aštuntosiomis, žaidynėmis, tikrai 

nepraleisiu progos atvažiuoti ir į 

devintąsias žaidynes 2013 m.

A

DŽIAUGSMO AKIMIRKOS TĖVYNĖJE

Marytė 
MARCINKEVIČIŪTĖ
„Sporto“ korespondentė

«

«
«

«

«
«

«

«

Australijos lietuvių fi zinio auklėjimo sąjungos valdybos pirmininkas Jeronimas Belkus su žmona 
Laura, dukra Melisa ir sūnumi Andrumi, dviejų aukso medalių laimėtoju golfo varžybose. kaka

Australijos lietuvių dovana – žaidynių sportiniai marškinėliai – 
Alytaus merui Česlovui Daugėlai (dešinėje).

Australijos lietuviai nusifotografavo prie Alytaus teatro galerijos.

Forumo sprendimu, nuo 2013 m. PLSŽ organizuos nebe KKSD, o Lietuvos 
sporto federacijų sąjunga ir Lietuvos asociacija „Sportas visiems“. 

«

2013 M. – NAUJI ORGANIZATORIAI
Po ketverių metų pasaulio lietuvių sporto žaidynės gali vykti Klaipėdoje, tačiau tokiu atveju išaugtų transporto išlaidos.

raėjusį šeštadienį Seime vy-

kęs pasaulio lietuvių sporto 

forumas nutarė IX Pasaulio lie-

tuvių sporto žaidynes (PLSŽ) su-

rengti Lietuvoje 2013 m. birželio 

27–30 dienomis. Forumo priim-

toje rezoliucijoje nėra nurodyta 

tiksli žaidynių vieta, nes jos gali 

vykti Vilniuje arba Klaipėdoje. 

Uostamiesčio savivaldybė yra 

išreiškusi norą priimti PLSŽ, 

tačiau, pasak Kūno kultūros ir 

sporto departamento (KKSD) 

generalinio direktoriaus Algir-

do Raslano, varžybas rengiant 

Klaipėdoje papildomai kainuotų 

transporto išlaidos. Iki šiol PLSŽ 

yra vykusios trijuose Lietuvos 

miestuose: Vilniuje, Kaune ir 

Šiauliuose.

RENGĖJAI. Forumo sprendi-

mu, nuo 2013 m. PLSŽ organizuos 

nebe KKSD, o Lietuvos sporto fe-

deracijų sąjunga (LSFS) ir Lietu-

vos asociacija „Sportas visiems“. 

Šių organizacijų atstovai atsargiai 

žiūrėjo į galimybę perimti žaidy-

nių rengimą ir sprendimui pritarė 

tik užsitikrinę valstybės fi nansinę 

paramą. „Deleguojant tam tikras 

funkcijas turėtų būti deleguoja-

mos ir atitinkamos lėšos. Mums, 

kaip visuomeninei organizacijai, 

būtų labai sudėtinga organizuoti 

tokį renginį be atskiro fi nansa-

vimo“, – teigė LSFS prezidentas 

Rimantas Kveselaitis. Forumo 

priimtoje rezoliucijoje rekomen-

duojama įsteigti žaidynių fondą, 

kuris garantuotų reikiamą rengi-

nio organizacinių išlaidų fi nan-

savimą. Naujojo fondo fi nansiniu 

šaltiniu turėtų tapti tas pats Kūno 

kultūros ir sporto rėmimo fondas 

(KKSRF), iš kurio lėšos žaidy-

nių organizavimui kas ketverius 

metus būdavo skiriamos iki šiol. 

A. Raslano teigimu, ateityje pini-

gai PLSŽ rengimui bus skiriami 

dalimis kiekvienais metais. „To-

kiu atveju žaidynėms bus galima 

normaliai ruoštis visus ketverius 

metus“, – sakė A. Raslanas. Pri-

mename, kad KKSRF šiemet žai-

dynėms skyrė 590 tūkst. litų.

UŽSTATAS. Nors A. Raslanas 

„Sportui“ anksčiau buvo užsimi-

nęs apie būtinybę mažinti valsty-

bės išlaidas PLSŽ rengimui, foru-

mo metu alternatyvūs fi nansiniai 

šaltiniai nebuvo svarstomi. Tiesa, 

sutarta siaurinti žaidynių progra-

mą atsisakant dalies sporto šakų 

varžybų. Tai PLSŽ organizatorius 

verčia daryti karti šių žaidynių 

patirtis. Jau po pirmosios varžybų 

dienos (penktadienio) KKSD at-

stovai negailėjo kritikos žaidynių 

dalyviams ir sporto federacijoms, 

atsakingoms už atskiras sportines 

rungtis. KKSD generalinio direk-

toriaus pavaduotojas Ritas Vaigi-

nas neslėpė apmaudo dėl to, kad 

iš daugiau nei 800 paraiškas at-

siuntusių užsienio lietuvių į Vilnių 

atvyko tik 521, varžybose nepasi-

rodė ir dalis vietos lietuvių. „Vakar 

apsilankiau „Sportimos“ futbolo 

manieže, kur turėjo vykti trijų 

amžiaus grupių futbolo turnyrai. 

Tačiau jaunių atvyko tik viena ko-

manda, veteranų buvo užsiregis-

travusios keturios ekipos, bet ne-

pasirodė nei viena, o suaugusiųjų 

grupėje trūko dviejų komandų. 

Išmetėme pinigus viešbučiams, 

apdovanojimams, maniežo nuo-

mai, ir kas iš to?“ – pyko R. Vai-

ginas. – „Užsiregistravę žmonės 

bent iš pagarbos organizatoriams 

galėjo pranešti, kad neatvyks. 

Daug žmonių įdėjo gausybę savo 

asmeninio laiko ir jėgų, kad šitos 

žaidynės įvyktų, o tokie nesusipra-

timai tik parodo nepagarbą jiems.“ 

Asociacijos „Sportas visiems“ 

prezidentas Algis Vasiliauskas pa-

siūlė ateityje iš užsiregistravusių 

dalyvauti užsienio lietuvių imti 

užstatą, kuris būtų grąžinamas 

atvykus į žaidynių vietą. „Auklėti 

reikia rubliu. Šiuo atveju, doleriu 

irgi galima“, – sovietmečio išmintį 

prisiminė A. Vasiliauskas.

NUMOJO RANKA. R. Vai-

ginas turėjo priekaištų ir šalies 

savivaldybėms, kurios neparodė 

dėmesio PLSŽ. „Tik nedaugelis 

savivaldybių atsiuntė savo atsto-

vus. Matosi, kad šitos varžybos 

jų nedomina. Daugumoje savival-

dybių nėra profesionalaus sporto, 

dominuoja mėgėjai, tad PLSŽ 

būtų puiki galimybė joms pasi-

rodyti. O dabar – baisu pažiūrėti 

į kai kurias varžybas“, – kalbėjo 

vienas KKSD vadovų. Atsakyda-

mas į kaltinimus Lietuvos savi-

valdybių sporto padalinių vadovų 

asociacijos pirmininkas Albinas 

Grabnickas priminė, kad daugu-

ma savivaldybių kenčia dėl fi nan-

sinių nepriteklių, tačiau pažadėjo 

„pabarti“ į PLSŽ neatvykusius 

atstovus. Žaidynių organizatoriai 

neliko sužavėti ir kai kurių fede-

racijų darbu. Daugiausiai kritikos 

strėlių smigo į Lietuvos futbolo 

federaciją (LFF). „LFF į šias žaidy-

nes pažiūrėjo pro pirštus. Supran-

tu, kad jie turi pakankamai savų 

čempionatų. Tačiau federacija ga-

lėjo taip ir pasakyti, ir mes patys 

būtume surengę varžybas kur kas 

sėkmingiau. Dabar jos vyksta že-

miau mėgėjiško lygio. Klausimas, 

ar tokių varžybų mums reikia, nes 

jos tik menkina PLSŽ vardą – to-

kie nykūs vaizdeliai suteikia peno 

oponentams, kurie abejoja PLSŽ 

nauda“, – skundėsi R. Vaiginas.

BENDRAUS. Nuo 2013 m. 

turėtų būti atskirtos jaunimo ir 

suaugusiųjų PLSŽ, nors abiejų 

amžiaus grupių varžybos ir vyk-

tų vienu metu. Tokį sprendimą 

A. Raslanas motyvavo noru sti-

printi atrankos turnyrus Lietu-

voje. Jaunimo atrankos varžybas 

norima susieti su Lietuvos moki-

nių olimpiniu festivaliu, pritrau-

kiančiu daugiau nei 200 tūkst. 

dalyvių. Be to, ateityje bus ska-

tinamas nuolatinis užsienio lie-

tuvių ir Lietuvos sporto organi-

zacijų bendravimas. „Norėtųsi, 

kad bendravimas tarp pasaulio 

lietuvių užsimegztų ne tik prieš 

PLSŽ. Mums įdomu, kaip išeivi-

jos lietuviai sportuoja, ką jie vei-

kia Australijoje, JAV, Rusijoje ir 

kitur. Reikėtų bent kartą į ketvirtį 

apsikeisti žiniomis ir nuomonė-

mis“, – sakė Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto prezidentas 

Artūras Poviliūnas. Pasaulio lie-

tuvių sporto forumo priimtoje 

rezoliucijoje taip pat numato-

ma skirti IX PLSŽ S. Dariaus ir 

S. Girėno skrydžio per Atlantą 

80 metų jubiliejui bei prašyti 

naujosios Lietuvos Respublikos 

prezidentės Dalios Grybauskaitės 

tapti žaidynių globėja. 

P

Mindaugas 
AUGUSTIS
„Sporto“ korespondentas

Tik nedaugelis savivaldybių atsiuntė savo atstovus. 
Matosi, kad šitos varžybos jų nedomina. 
Daugumoje savivaldybių nėra profesionalaus 
sporto, dominuoja mėgėjai, tad PLSŽ būtų puiki 
galimybė joms pasirodyti. O dabar – baisu 
pažiūrėti į kai kurias varžybas.

 Ritas VAIGINAS, KKSD gen direktoriaus pavaduotojas
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Nors praėjusį šeštadienį Lietuvos Respubliko Seime vykusio forumo dalyviai sutarė žaidynes rengti Lietuvoje, kritika varžyboms liejosi laisvai.
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Man ypač malonu, kad 

šiandien turime vieną pir-

mosios Lietuvos tautinės 

olimpiados dalyvį, kuris 

yra oficialiai registruotas 

šioms pasaulio lietuvių 

sporto žaidynėms (PLSŽ). 

Bet tautinės olimpiados 

tikslai buvo vieni, o šių 

žaidynių – kiti. Pirmą 

kartą lietuviams susitikus 

Lietuvoje 1991 m. žaidy-

nėse visiems įsiminė ta 

euforija ir džiaugsmas. 

1993 m. PLSŽ svarbiausia 

jau buvo pačios varžybos 

ir tolesnio kelio paieškos. 

Po šio įvykio buvo kilusi 

mintis atgaivinti tautinės 

olimpiados idėją ir orga-

nizuoti stiprias sportine 

konkurencija varžybas. 

1998 m. surengus antrą 

Lietuvos tautinę olim-

piadą ir penktąsias PLSŽ 

konstatavome, kad atvykę 

stipriausi užsienio lietu-

viai, išskyrus vieną kitą, 

nesudarė jokios konkuren-

cijos vietos lietuviams, ir 

mūsų sportininkai prara-

do interesą dalyvauti šiose 

varžybose. Lygiai taip pat 

numirė ir Lietuvos, Latvi-

jos bei Estijos žaidynės, 

tapusios neaktualiomis ge-

riausiems atletams. Todėl 

liko vienas kelias – PLSŽ 

vykdyti Lietuvoje ir akcen-

tuoti masinio sporto dalį. 

Toks bendravimas ir judė-

jimas mums, Lietuvos gy-

ventojams, yra įdomus ir 

naudingas. Gaila, kad, Lie-

tuvoje kalbant apie sportą 

visiems ir sveikatingumą, 

viskas yra suvedama į 

sporto organizacijas. Apie 

tai nelabai mąsto Sveika-

tos apsaugos ministerija, 

daugiau iniciatyvos galėtų 

rodyti ir Švietimo ir moks-

lo bei Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos. Šiuo 

metu Seime rengiama 

Valstybinė kūno kultūros 

ir sporto strategija, kuri 

yra labai plati ir orientuota 

į žmogų, jaunimą, keičiasi 

ir pats Lietuvos sporto 

modelis. Kūno kultūros ir 

sporto departamentas jun-

giamas prie Vidaus reikalų 

ministerijos (VRM) – geru 

laipteliu žemiau nei buvo 

iki šiol. Mums keista, kad 

VRM suteikiama teisė for-

muoti valstybės sporto po-

litiką – toks modelis mums 

nėra aiškus, nes anksčiau 

mes patys kurdavome savo 

strategiją. Akivaizdu tai, 

kad departamento funk-

cijos sumažės, jam liks 

prižiūrėtojo vaidmuo, bet 

tai nėra jokia tragedija, 

nes pagrindinė mūsų jėga 

yra visuomeninės organi-

zacijos. Bandome vystyti 

sporto visiems judėjimą, 

o PLSŽ yra būtent toks 

renginys, todėl šita kryptis 

mums liks aktuali bet ko-

kiu atveju.

Algirdas  
RASLANAS
Kūno kultūros ir sporto departamento 
generalinis direktorius
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Viešnagė Alytuje
Ilgametis Australijos lietuvių 

fi zinio auklėjimo sąjungos val-

dybos pirmininkas, Sidnėjaus 

„Kovo“ sporto klubo garbės na-

rys Antanas Laukaitis neslepia, 

kad jiems per pasaulio lietuvių 

sporto žaidynes labai pavyko. 

Visos keturios merginų ir vaiki-

nų krepšinio komandos žaidy-

nių išvakarėse turėjo galimybę 

sužaisti draugiškas rungtynes 

su Alytaus komandomis.

Alytiškiai 54 svečiams užsa-

kė autobusą ir juos atsivežė iš 

Vilniaus SEB arenos viešbučio. 

Dzūkijos sostinėje Australijos 

lietuvių krepšininkai buvo sutik-

ti miesto Rotušės aikštėje, grojo 

„Versmės“ kaimo kapela, kuriai 

vadovauja Konstancija Čyvienė.

Alytuje svečius pasitiko miesto 

savivaldybės meras Česlovas 

Daugėla ir jo pavaduotoja Nijo-

lė Makštutienė, Sporto skyriaus 

vedėjas Adomas Andrušaitis ir 

vyriausioji specialistė Daiva Ja-

kubauskienė. Australai miesto 

gatvėmis žygiavo su savo talis-

manu – didele kengūra. Krepši-

nio aikštelėse virė atkaklios ko-

vos. Australijos lietuviai krepšinį 

moka žaisti. Jų rungtynės su aly-

tiškiais baigėsi taikiai 2:2: pajė-

gesnės buvo Australijos lietuvės 

ir varžybų šeimininkai vaikinai.

„Vieni mūsų krepšininkai į Lie-

tuvą atvažiavo pirmą kartą, o 

kiti – antrą, trečią, visoms ke-

turioms komandoms buvo ypač 

naudinga pažaisti su alytiškiais. 

Mūsų komandose šįkart nebuvo 

pačių geriausių žaidėjų, kuriems 

išvykti sutrukdė mokslas ar dar-

bas, o kai kuriems ir kontraktai 

su Australijos klubais.

Labai gerai, kad pasaulio lietu-

vių sporto žaidynės rengiamos 

Lietuvoje. Gimiau Australijoje, 

lietuviškai mane išmokė kalbėti 

tėvai. Man smagiau atvažiuoti 

į tėvų kraštą, o ne į Kanadą ar 

Ameriką. Čia viskas jautriau, 

gražiau, maloniau“, – sako rink-

tinės treneris, ketverių pasaulio 

lietuvių sporto žaidynių Čikago-

je, Toronte ir Lietuvoje dalyvis 

Jonas Obeliūnas iš Džilongo.

Praeityje jis – neblogo meistriš-

kumo krepšininkas: atstovavo 

Viktorijos valstijos rinktinei ir 

Džilongo „Vyties“ sporto klubui 

bei miesto rinktinėms, trenira-

vo valstijos krepšinio rinktinę. 

Alytuje žaidė bei PLSŽ žaidy-

nėse Vilniuje dalyvavo ir J. Obe-

liūno dukra Elana ir sūnus Edis, 

kuris vienus metus studijavo 

Gedimino technikos universi-

tete, tobulino lietuvių kalbą ir 

krepšinį žaidė Š. Marčiulionio 

akademijoje.

Dabar inžinerijos ir tarptautinio 

verslo mokslus jis tęsia Melbur-

no universitete. Krepšinio trene-

rio J. Obeliūno atžalos Lietuvoje 

susirado daug naujų draugų.

Australijos lietuviams išvykos į 

Alytų metu buvo surengta eks-

kursija po miestą, svečiai apžiū-

rėjo Sporto rūmus, kur 2011 m. 

vyks Europos vyrų krepšinio 

čempionatas, svečiai buvo pa-

vaišinti pietumis. Atsisveikinant 

Australijos lietuviai miesto me-

rui Č. Daugėlai ir sporto vado-

vams A. Andrušaičiui ir Val-

dui Kučinskui įteikė specialiai 

žaidynėms pagamintus žalius 

sportinius marškinėlius.

 Marytė Marcinkevičiūtė

«

Per VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynes (PLSŽ) Australijos lietuvių sportinė delegacija jautėsi lyg namie.

ustralijos lietuvių sportinė 

delegacija per VIII pasaulio 

lietuvių sporto žaidynes pagal 

dalyvių skaičių buvo trečia (70 

sportininkų). Ji į žaidynes atvyko 

pasipuošusi vienodais žaliais ir 

baltais sportiniais marškinėliais 

su emblemomis. Kengūrų krašto 

sportinėje delegacijoje – ir Aus-

tralijos lietuvių fi zinio auklėjimo 

sąjungos valdybos pirmininkas, 

Sidnėjaus lietuvių namų vadybi-

ninkas Jeronimas Belkus.

Gerbiamas pirmininke, kaip 

Australijos lietuviai jaučiasi 

Lietuvoje?– paklausiau J. Bel-

kaus.

Ačiū, labai gerai, jaučiamės lyg 

namie. Mūsų sportininkai mė-

gėjai, apie medalius žaidynėse 

negalvojome, nors juos laimėti, 

žinoma, garbinga. Pagrindinis 

mūsų tikslas – užmegzti naujas 

pažintis, patobulinti lietuvių kal-

bą, pamatyti savo tėvų ar sene-

lių kraštą. Rengiame Australijos 

lietuvių sporto šventes, kuriose 

dalyvauja įvairaus amžiaus spor-

tininkai, jie labai norėjo atvažiuo-

ti ir į Lietuvą, išbandyti jėgas pa-

saulio lietuvių sporto žaidynėse. 

Kitąmet Šiauliuose vyks pasaulio 

sporto žaidynės, į kurias norėtu-

me atsiųsti bent vieną savo ko-

mandą. Per PLSŽ didelį įspūdį 

mūsų sportininkams padarė iš-

kilmingas žaidynių atidarymas ir 

visa programa, eisena iš Katedros 

aikštės į Kalnų parką, draugiška 

atmosfera per varžybas, ekskur-

sijos po Kryžių kalną, Trakus, 

Kernavę, draugiškos rungtynės 

Alytuje, kur buvome labai šiltai 

priimti, sutikimas Prezidentūro-

je, kur galėjome bendrauti su VIII 

pasaulio lietuvių sporto žaidynių 

globėju, LR prezidentu Valdu 

Adamkumi. Mes esame labai 

dėkingi „Žalgirio“ draugijos pre-

zidentui Vytui Nėniui, kuris oro 

uoste sutiko mūsų sportinę de-

legaciją ir ja nuoširdžiai rūpinosi 

nuo pačios pirmosios dienos.

Kaip rengėtės šiai pasaulio 

lietuvių sporto šventei?

Jai pradėjome rengtis prieš 1,5 

metų, mūsų krepšinio komandos 

turėjo bendras penkias šešias 

treniruotes. Jos buvo surengtos 

Džilonge (Geelonge), nes ten 

visiems buvo patogiausia susi-

rinkti. Iš pradžių į Lietuvą norėjo 

vykti apie 80 sportininkų, tačiau 

10 jų atsisakė. Į komandas nesi-

stengėme pakviesti pačių geriau-

sių savo sportininkų, žaidynėse 

atstovavo tie, kurie dalyvauja 

mūsų sporto šventėse. Jiems 

sudarėme pirmąją galimybę pa-

tekti į rinktines. Ne visi mūsų 

sportininkai kalba lietuviškai, 

dauguma jų yra iš mišrių šei-

mų. Gerai lietuviškai kalba vyrų 

pirmosios krepšinio komandos 

kapitonas Mantas Žėgeris-Ka-

lėda, kuris yra gimęs Lietuvoje 

ir su mama atvažiavęs gyventi į 

Australiją. Lietuviškai jau bando 

kalbėti ir mano šios kelionės pa-

vaduotojas, buvęs neblogo lygio 

krepšininkas, o dabar 16 metų 

Džilongo „Vyties“ sporto klubui 

vadovaujantis Aleksas Wiasekas, 

kurio žmona yra lietuvė.

Kokių miestų sportininkai 

sudarė jūsų rinktines?

Mūsų komandoje buvo sporti-

ninkų iš visos Australijos: Brisba-

no, Sidnėjaus, Melburno, Džilon-

go, Adelaidės, Hobarto. Sportinei 

delegacijai vadovavo Lietuvoje 

dažnai besilankantis didelis spor-

to entuziastas žurnalistas Antanas 

Laukaitis. Žaidynėse dalyvavo ke-

turios mūsų krepšinio komandos 

(dvi moterų ir dvi vyrų), golfo, te-

niso, stalo teniso, biliardo žaidė-

jai, žūklės ir plaukimo entuziastai. 

Žaidynėse jėgas bandė ir mano 

vaikai – 20-metė dukra Melisa, 

kuri dalyvavo plaukimo varžy-

bose, ir 17-metis sūnus Andrus, 

rungtyniavęs golfo varžybose. 

Dar mokyklą lankantis mano sū-

nus prieš tris mėnesius tapo Aus-

tralijos jaunių golfo vicečempionu 

ir pagerino Australijos jaunių bei 

vyrų rekordus. Per varžybas An-

drus, kuris yra kuklus ir niekada 

negalvoja apie medalius, neteikia 

reikšmės savo pergalėms – jis pa-

prasčiausiai mėgsta žaisti golfą ir 

nori tapti profesionalu. Vyriausi 

mūsų komandoje buvo Austra-

lijos lietuvių bendruomenės pir-

mininkė, didelė kalnų slidinėjimo 

entuziastė Angonita Wallis, kuri 

bandė jėgas stalo teniso varžybo-

se, ir biliardą žaidęs Vytautas Bu-

rokas. Jiems abiem – per 70 metų. 

Po žaidynių mūsų sportininkai 

neskubės į Australiją, stebės dai-

nų ir šokių šventę, į kurią atvyks 

ir Australijos šokėjų grupė bei 

choristai. Po to daug kas leisis į 

kelionę po Europą, kiti susitiks su 

savo giminėmis Lietuvoje.

Kelintos jums buvo šios PLSŽ?

Ketvirtos. 1978 m. dalyvavau 

žaidynėse Toronte ir žaidžiau tin-

klinį, 1983 m. – Čikagoje vadova-

vau Australijos lietuvių tinklinio 

komandai, o 1991 m. stebėjau 

žaidynes Adelaidėje, kuriose pir-

mą kartą dalyvavo sportininkai iš 

Lietuvos. Tada išgyvenau nepa-

kartojamas džiaugsmo akimirkas, 

mačiau gražų Lietuvos sportinį 

jaunimą. Likau sužavėtas šiomis, 

aštuntosiomis, žaidynėmis, tikrai 

nepraleisiu progos atvažiuoti ir į 

devintąsias žaidynes 2013 m.
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Australijos lietuvių fi zinio auklėjimo sąjungos valdybos pirmininkas Jeronimas Belkus su žmona 
Laura, dukra Melisa ir sūnumi Andrumi, dviejų aukso medalių laimėtoju golfo varžybose. kaka

Australijos lietuvių dovana – žaidynių sportiniai marškinėliai – 
Alytaus merui Česlovui Daugėlai (dešinėje).

Australijos lietuviai nusifotografavo prie Alytaus teatro galerijos.

Forumo sprendimu, nuo 2013 m. PLSŽ organizuos nebe KKSD, o Lietuvos 
sporto federacijų sąjunga ir Lietuvos asociacija „Sportas visiems“. 

«

2013 M. – NAUJI ORGANIZATORIAI
Po ketverių metų pasaulio lietuvių sporto žaidynės gali vykti Klaipėdoje, tačiau tokiu atveju išaugtų transporto išlaidos.

raėjusį šeštadienį Seime vy-

kęs pasaulio lietuvių sporto 

forumas nutarė IX Pasaulio lie-

tuvių sporto žaidynes (PLSŽ) su-

rengti Lietuvoje 2013 m. birželio 

27–30 dienomis. Forumo priim-

toje rezoliucijoje nėra nurodyta 

tiksli žaidynių vieta, nes jos gali 

vykti Vilniuje arba Klaipėdoje. 

Uostamiesčio savivaldybė yra 

išreiškusi norą priimti PLSŽ, 

tačiau, pasak Kūno kultūros ir 

sporto departamento (KKSD) 

generalinio direktoriaus Algir-

do Raslano, varžybas rengiant 

Klaipėdoje papildomai kainuotų 

transporto išlaidos. Iki šiol PLSŽ 

yra vykusios trijuose Lietuvos 

miestuose: Vilniuje, Kaune ir 

Šiauliuose.

RENGĖJAI. Forumo sprendi-

mu, nuo 2013 m. PLSŽ organizuos 

nebe KKSD, o Lietuvos sporto fe-

deracijų sąjunga (LSFS) ir Lietu-

vos asociacija „Sportas visiems“. 

Šių organizacijų atstovai atsargiai 

žiūrėjo į galimybę perimti žaidy-

nių rengimą ir sprendimui pritarė 

tik užsitikrinę valstybės fi nansinę 

paramą. „Deleguojant tam tikras 

funkcijas turėtų būti deleguoja-

mos ir atitinkamos lėšos. Mums, 

kaip visuomeninei organizacijai, 

būtų labai sudėtinga organizuoti 

tokį renginį be atskiro fi nansa-

vimo“, – teigė LSFS prezidentas 

Rimantas Kveselaitis. Forumo 

priimtoje rezoliucijoje rekomen-

duojama įsteigti žaidynių fondą, 

kuris garantuotų reikiamą rengi-

nio organizacinių išlaidų fi nan-

savimą. Naujojo fondo fi nansiniu 

šaltiniu turėtų tapti tas pats Kūno 

kultūros ir sporto rėmimo fondas 

(KKSRF), iš kurio lėšos žaidy-

nių organizavimui kas ketverius 

metus būdavo skiriamos iki šiol. 

A. Raslano teigimu, ateityje pini-

gai PLSŽ rengimui bus skiriami 

dalimis kiekvienais metais. „To-

kiu atveju žaidynėms bus galima 

normaliai ruoštis visus ketverius 

metus“, – sakė A. Raslanas. Pri-

mename, kad KKSRF šiemet žai-

dynėms skyrė 590 tūkst. litų.

UŽSTATAS. Nors A. Raslanas 

„Sportui“ anksčiau buvo užsimi-

nęs apie būtinybę mažinti valsty-

bės išlaidas PLSŽ rengimui, foru-

mo metu alternatyvūs fi nansiniai 

šaltiniai nebuvo svarstomi. Tiesa, 

sutarta siaurinti žaidynių progra-

mą atsisakant dalies sporto šakų 

varžybų. Tai PLSŽ organizatorius 

verčia daryti karti šių žaidynių 

patirtis. Jau po pirmosios varžybų 

dienos (penktadienio) KKSD at-

stovai negailėjo kritikos žaidynių 

dalyviams ir sporto federacijoms, 

atsakingoms už atskiras sportines 

rungtis. KKSD generalinio direk-

toriaus pavaduotojas Ritas Vaigi-

nas neslėpė apmaudo dėl to, kad 

iš daugiau nei 800 paraiškas at-

siuntusių užsienio lietuvių į Vilnių 

atvyko tik 521, varžybose nepasi-

rodė ir dalis vietos lietuvių. „Vakar 

apsilankiau „Sportimos“ futbolo 

manieže, kur turėjo vykti trijų 

amžiaus grupių futbolo turnyrai. 

Tačiau jaunių atvyko tik viena ko-

manda, veteranų buvo užsiregis-

travusios keturios ekipos, bet ne-

pasirodė nei viena, o suaugusiųjų 

grupėje trūko dviejų komandų. 

Išmetėme pinigus viešbučiams, 

apdovanojimams, maniežo nuo-

mai, ir kas iš to?“ – pyko R. Vai-

ginas. – „Užsiregistravę žmonės 

bent iš pagarbos organizatoriams 

galėjo pranešti, kad neatvyks. 

Daug žmonių įdėjo gausybę savo 

asmeninio laiko ir jėgų, kad šitos 

žaidynės įvyktų, o tokie nesusipra-

timai tik parodo nepagarbą jiems.“ 

Asociacijos „Sportas visiems“ 

prezidentas Algis Vasiliauskas pa-

siūlė ateityje iš užsiregistravusių 

dalyvauti užsienio lietuvių imti 

užstatą, kuris būtų grąžinamas 

atvykus į žaidynių vietą. „Auklėti 

reikia rubliu. Šiuo atveju, doleriu 

irgi galima“, – sovietmečio išmintį 

prisiminė A. Vasiliauskas.

NUMOJO RANKA. R. Vai-

ginas turėjo priekaištų ir šalies 

savivaldybėms, kurios neparodė 

dėmesio PLSŽ. „Tik nedaugelis 

savivaldybių atsiuntė savo atsto-

vus. Matosi, kad šitos varžybos 

jų nedomina. Daugumoje savival-

dybių nėra profesionalaus sporto, 

dominuoja mėgėjai, tad PLSŽ 

būtų puiki galimybė joms pasi-

rodyti. O dabar – baisu pažiūrėti 

į kai kurias varžybas“, – kalbėjo 

vienas KKSD vadovų. Atsakyda-

mas į kaltinimus Lietuvos savi-

valdybių sporto padalinių vadovų 

asociacijos pirmininkas Albinas 

Grabnickas priminė, kad daugu-

ma savivaldybių kenčia dėl fi nan-

sinių nepriteklių, tačiau pažadėjo 

„pabarti“ į PLSŽ neatvykusius 

atstovus. Žaidynių organizatoriai 

neliko sužavėti ir kai kurių fede-

racijų darbu. Daugiausiai kritikos 

strėlių smigo į Lietuvos futbolo 

federaciją (LFF). „LFF į šias žaidy-

nes pažiūrėjo pro pirštus. Supran-

tu, kad jie turi pakankamai savų 

čempionatų. Tačiau federacija ga-

lėjo taip ir pasakyti, ir mes patys 

būtume surengę varžybas kur kas 

sėkmingiau. Dabar jos vyksta že-

miau mėgėjiško lygio. Klausimas, 

ar tokių varžybų mums reikia, nes 

jos tik menkina PLSŽ vardą – to-

kie nykūs vaizdeliai suteikia peno 

oponentams, kurie abejoja PLSŽ 

nauda“, – skundėsi R. Vaiginas.

BENDRAUS. Nuo 2013 m. 

turėtų būti atskirtos jaunimo ir 

suaugusiųjų PLSŽ, nors abiejų 

amžiaus grupių varžybos ir vyk-

tų vienu metu. Tokį sprendimą 

A. Raslanas motyvavo noru sti-

printi atrankos turnyrus Lietu-

voje. Jaunimo atrankos varžybas 

norima susieti su Lietuvos moki-

nių olimpiniu festivaliu, pritrau-

kiančiu daugiau nei 200 tūkst. 

dalyvių. Be to, ateityje bus ska-

tinamas nuolatinis užsienio lie-

tuvių ir Lietuvos sporto organi-

zacijų bendravimas. „Norėtųsi, 

kad bendravimas tarp pasaulio 

lietuvių užsimegztų ne tik prieš 

PLSŽ. Mums įdomu, kaip išeivi-

jos lietuviai sportuoja, ką jie vei-

kia Australijoje, JAV, Rusijoje ir 

kitur. Reikėtų bent kartą į ketvirtį 

apsikeisti žiniomis ir nuomonė-

mis“, – sakė Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto prezidentas 

Artūras Poviliūnas. Pasaulio lie-

tuvių sporto forumo priimtoje 

rezoliucijoje taip pat numato-

ma skirti IX PLSŽ S. Dariaus ir 

S. Girėno skrydžio per Atlantą 

80 metų jubiliejui bei prašyti 

naujosios Lietuvos Respublikos 

prezidentės Dalios Grybauskaitės 

tapti žaidynių globėja. 
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Tik nedaugelis savivaldybių atsiuntė savo atstovus. 
Matosi, kad šitos varžybos jų nedomina. 
Daugumoje savivaldybių nėra profesionalaus 
sporto, dominuoja mėgėjai, tad PLSŽ būtų puiki 
galimybė joms pasirodyti. O dabar – baisu 
pažiūrėti į kai kurias varžybas.

 Ritas VAIGINAS, KKSD gen direktoriaus pavaduotojas
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Nors praėjusį šeštadienį Lietuvos Respubliko Seime vykusio forumo dalyviai sutarė žaidynes rengti Lietuvoje, kritika varžyboms liejosi laisvai.
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Man ypač malonu, kad 

šiandien turime vieną pir-

mosios Lietuvos tautinės 

olimpiados dalyvį, kuris 

yra oficialiai registruotas 

šioms pasaulio lietuvių 

sporto žaidynėms (PLSŽ). 

Bet tautinės olimpiados 

tikslai buvo vieni, o šių 

žaidynių – kiti. Pirmą 

kartą lietuviams susitikus 

Lietuvoje 1991 m. žaidy-

nėse visiems įsiminė ta 

euforija ir džiaugsmas. 

1993 m. PLSŽ svarbiausia 

jau buvo pačios varžybos 

ir tolesnio kelio paieškos. 

Po šio įvykio buvo kilusi 

mintis atgaivinti tautinės 

olimpiados idėją ir orga-

nizuoti stiprias sportine 

konkurencija varžybas. 

1998 m. surengus antrą 

Lietuvos tautinę olim-

piadą ir penktąsias PLSŽ 

konstatavome, kad atvykę 

stipriausi užsienio lietu-

viai, išskyrus vieną kitą, 

nesudarė jokios konkuren-

cijos vietos lietuviams, ir 

mūsų sportininkai prara-

do interesą dalyvauti šiose 

varžybose. Lygiai taip pat 

numirė ir Lietuvos, Latvi-

jos bei Estijos žaidynės, 

tapusios neaktualiomis ge-

riausiems atletams. Todėl 

liko vienas kelias – PLSŽ 

vykdyti Lietuvoje ir akcen-

tuoti masinio sporto dalį. 

Toks bendravimas ir judė-

jimas mums, Lietuvos gy-

ventojams, yra įdomus ir 

naudingas. Gaila, kad, Lie-

tuvoje kalbant apie sportą 

visiems ir sveikatingumą, 

viskas yra suvedama į 

sporto organizacijas. Apie 

tai nelabai mąsto Sveika-

tos apsaugos ministerija, 

daugiau iniciatyvos galėtų 

rodyti ir Švietimo ir moks-

lo bei Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos. Šiuo 

metu Seime rengiama 

Valstybinė kūno kultūros 

ir sporto strategija, kuri 

yra labai plati ir orientuota 

į žmogų, jaunimą, keičiasi 

ir pats Lietuvos sporto 

modelis. Kūno kultūros ir 

sporto departamentas jun-

giamas prie Vidaus reikalų 

ministerijos (VRM) – geru 

laipteliu žemiau nei buvo 

iki šiol. Mums keista, kad 

VRM suteikiama teisė for-

muoti valstybės sporto po-

litiką – toks modelis mums 

nėra aiškus, nes anksčiau 

mes patys kurdavome savo 

strategiją. Akivaizdu tai, 

kad departamento funk-

cijos sumažės, jam liks 

prižiūrėtojo vaidmuo, bet 

tai nėra jokia tragedija, 

nes pagrindinė mūsų jėga 

yra visuomeninės organi-

zacijos. Bandome vystyti 

sporto visiems judėjimą, 

o PLSŽ yra būtent toks 

renginys, todėl šita kryptis 

mums liks aktuali bet ko-

kiu atveju.

Algirdas  
RASLANAS
Kūno kultūros ir sporto departamento 
generalinis direktorius
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Smagu girdėti 
lietuvišką šneką

Pasaulio lietuvių sporto žai-

dynių vyrų tinklininkų kovas 

labai pagyvino Los Andželo 

„Bangos“ – daugkartinės Šiau-

rės Amerikos lietuvių sporto 

žaidynių čempionės – dalyvavi-

mas. Svečiai užėmė antrą vietą, 

tiktai po ypač atkaklios kovos 

pralaimėjo lemiamą susitikimą 

nugalėtoju tapusiam Vilniaus 

„Tinklui“ 2:3 (21:25, 25:21, 

23:25, 29:27, 13:15).

Varžybų vyr. teisėjas kaunietis 

Vytautas Jankus stebėjosi, kad 

JAV lietuviai moka gerai žaisti 

ne tik krepšinį, bet ir tinklinį. 

Jie sugebėjo įveikti jauną ir am-

bicingą Marijampolės „Statybos 

ritmą“ 3:2 bei Punsko lietuvius 

3:0. Svečių komandoje – vien 

lietuviai, kurie gimė JAV ir dau-

guma (Auris Jarašiūnas, Danius 

Anelauskas, Arūnas Kuolas, Liu-

das Deveikis, Marius Markevi-

čius, Saulius Žemaitaitis, Romas 

Kudirka) gyvena Los Andžele, o 

Vytautas Tirevičius – Čikagoje, 

Gintaras Garsys – Bostone. 

Šiemet mokslus baigęs kone 2 

metrų ūgio Romas Kudirka Lie-

tuvoje vieši šeštą kartą. Jis labai 

džiaugėsi sidabro medaliu, nors 

pripažino, kad kiek geriau būtų 

buvusi pirmoji vieta. „Pritrū-

kome susižaidimo, kartu mažai 

treniravomės. Daugiau neišliejus 

prakaito, sunku tikėtis perga-

lių“, – sakė R. Kudirka, kuriam 

tai buvo antrosios pasaulio spor-

to žaidynės Lietuvoje, jose de-

biutavo prieš vienuolika metų. 

Vienas pagrindinių žaidėjų Au-

ris Jarašiūnas daug laiko pralei-

džia dirbdamas advokato darbą, 

tačiau laisvalaikiu mielai skuba 

pažaisti tinklinį. Šiemet jis su 

komanda netgi atsisakė daly-

vauti Šiaurės Amerikos lietuvių 

sporto žaidynėse Čikagoje, nes 

galvojo apie dalyvavimą VIII pa-

saulio lietuvių sporto žaidynėse 

ir taupė pinigėlius kelionei. 

„Kone kasmet laimime Šiaurės 

Amerikos lietuvių sporto žai-

dynių tinklinio varžybas, esame 

tikrai stipriausia komanda ir šių 

pozicijų nežadame užleisti ir 

ateityje“, – teigė trečiosiose pa-

saulio lietuvių sporto žaidynėse 

dalyvavęs A. Jarašiūnas. – Jos 

mane ypač vilioja, todėl į žaidy-

nes ir sugrįžtu. Labai apsidžiau-

giau, kad galėjome sulipdyti 

komandą ir Vilniuje gėdos nepa-

darėme, žaidėme gana gerai“.

Didelė komandos jėga – atletiš-

kasis, 1,96 ūgio Saulius Žemai-

taitis, kuris ketverius metus ats-

tovavo Los Andželo universitetui 

ir žaidė UCLA lygoje. Tačiau, 

susižeidęs kelį, buvo priverstas 

palikti didįjį tinklinį ir dabar 

žaidžia mėgėjiškai. Per PLSŽ jis 

ypač gerai rungtyniavo puolimo 

linijoje, Lietuvos tinklinio fede-

racijos generalinis sekretorius 

Juozas Lapeika pripažino, kad šis 

26-erių metų tinklininkas tiktų ir 

mūsų geriausioms komandoms. 

Septintą kartą tėvų žemėje vie-

šinčiam sportininkui žaidynės 

darė didelį įspūdį, jis pripažino, 

kad labai smagu buvo žaisti Pe-

dagoginio universiteto sporto 

salėje, kai aplinkui buvo girdi-

ma tiktai lietuvių šneka. Saulius 

susirado daug draugų ir norėtų, 

kad Lietuvos tinklininkai atva-

žiuotų į Ameriką ir su „Banga“ 

sužaistų draugiškas rungtynes. 

Po paskutiniųjų rungtynių 

S. Žemaitaitis juokavo, kad jo 

pavardė atitinka žemaitišką 

charakterį – aikštelėje ir gyve-

nime jis yra užsispyręs, tvirtas, 

atkaklus. „Mano mamos šei-

ma – iš Žemaitijos, Klaipėdos ir 

Švėkšnos, o tėvelis – suvalkietis, 

gimė Kudirkos Naumiestyje. 

Turiu daug giminių Vilkaviškyje 

ir Marijampolėje. Jas po šventės 

būtinai aplankysiu“, – kalbėjo 

S. Žemaitaitis, kuris į Ameriką 

žada grįžti liepos 21 d. .

S. Žemaitaitis gerai kalba lietuviš-

kai, jį tėvai siuntė mokytis į Los 

Andželo lietuvių mokyklą ir dabar 

norėtų, kad sūnus susirastų lietu-

vaitę ir sukurtų lietuvišką šeimą. 

Jis ne tik puikiai žaidžia tinklinį, 

bet ir šoka tautinius šokius – su 

komandos draugais Daniumi Le-

liausku (Danu Leliu), kuris žaidė 

paplūdimio tinklinį, ir L. Devei-

kiu dalyvaus šokių šventėje. 

Kai salėje rungtyniaudavo Los 

Andželo „Banga“, tarp sirgalių 

per visas trejas rungtynes buvo 

ir D. Leliauskas. Jis gyvena To-

ronte ir žaidžia ledo ritulį lie-

tuviškoje komandoje „Klevo la-

pai“. Medienos versle dirbantis 

sportininkas komandoje labai 

svarbus – yra vartininkas. Var-

tininkas Kanados komandose – 

tikras auksas, nes jų nėra didelis 

pasirinkimas. 

„Savo lietuviškoje komandoje 

irgi turiu šiokių tokių privalu-

mų – man nieko nereikia mokėti, 

už viską sumoka komanda. Gai-

la, kad Pasaulio lietuvių sporto 

žaidynių programoje nėra ledo 

ritulio, būtų labai įdomu pa-

rungtyniauti su jūsų komando-

mis“, – sako D. Leliauskas. 
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IŠTIKIMASIS ŽAIDYNIŲ DALYVIS
Australijos lietuviui Stasys Šutas aštuonerios pasaulio lietuvių sporto žaidynės suteikė aibę malonių įspūdžių.

žilongo lietuvių bendruo-

menės pirmininkas, visų 

pasaulio lietuvių sporto žaidy-

nių dalyvis, Australijos lietuvių 

biliardo čempionas Stasys Šutas 

Lietuvoje vieši vienuoliktą kar-

tą. S. Šutas ketverius metus iš 

eilės vadovavo Australijos lietu-

vių fi zinio auklėjimo sąjungai, 

buvo vienas iš iniciatorių, kad 

jų lietuviškiems klubams galėtų 

priklausyti ir mišrių šeimų atsto-

vai. Lietuviški klubai pagausėjo 

sportininkų – štai Džilongo (šia-

me mieste gyvena mažiausiai lie-

tuvių) „Vytis“ dabar vienija apie 

90 sportininkų, tarp kurių yra 18 

žaidėjų ne lietuvių.

POMĖGIAI. S. Šutas gimė 

ir augo ežerų krašte Zarasuose. 

Tėvai turėjo ūkį, tačiau kai karo 

metais buvo nušautas jo brolis, 

šeima 1944 m. nutarė trauktis 

į Vakarus – iš pradžių ji gyve-

no Austrijoje, po to Vokietijo-

je, Štutgarte, ir galop 1947 m. 

atsidūrė Australijoje. Stiprus ir 

atletiškas Stasys savo jaunystę 

praleido sportuodamas – žaidė 

tinklinį, krepšinį, australišką fut-

bolą. S. Šutas yra didelis žūklės ir 

biliardo entuziastas, šiemetinė-

se PLŽ bandė laimę pastarosios 

sporto šakos varžybose, taip pat 

buvo atsakingas už Australijos 

lietuvių pasirodymus golfo, teni-

so, stalo teniso ir biliardo varžy-

bose. Jis puikiai mena vienas iš 

žaidynių Lietuvoje, kai spaudoje 

buvo parašyta, kad S. Šutas per 

žūklės varžybas pagauna daugiau 

medžių nei žuvų. Dabar jis apie 

tai pasakoja su šypsena veide ir 

sako, kad be žvejybos neįsivaiz-

duotų savo gyvenimo – Australi-

joje jis turi žuvų verslą, kuris jam 

neša pelną. Per tūkstantmečio 

ąžuoliuko sodinimą prie Sporto 

departamento S. Šutui kartu su 

olimpiniu čempionu Romu Ubar-

tu ir kitu disko metiku Andriumi 

Gudžiumi buvo patikėta garbė 

pakelti žaidynių vėliavą.

ORGANIZATORIUS. „Tada 

Džilonge daug lietuvių nebuvo, 

teko žaisti australų, kurie turėjo 

gerus krepšinio trenerius, ko-

mandose. Australai mane išmokė 

neblogai žaisti. Dar būdamas ke-

turiolikos metų patekau į Džilon-

go suaugusiųjų pirmąją komandą, 

atstovavau miesto rinktinei. Vė-

liau žaidžiau ir su lietuviais krep-

šininkais. Sulaukęs 19-os metų, 

buvau pakviestas į mūsų lietuvių 

sporto klubo „Vytis“ komitetą, pa-

sinėriau į organizacinę veiklą. Ne 

tik pats žaidžiau, bet ir 10 metų su 

Jonu Obeliūnu, dabartiniu mūsų 

išvykos krepšininkų treneriu, to-

bulinau jaunimą ir mūsų senjo-

rus. Dirbti su jaunimu man labai 

patiko. Mūsų komandos tapdavo 

Australijos lietuvių čempionėmis 

ir prizininkėmis, mūsų vyrų ko-

manda 10 metų iš eilės nepatyrė 

pralaimėjimų“, – prisimena S. Šu-

tas, dabar 16 metų vadovaujantis 

Džilongo lietuvių bendruomenei. 

Jaunystėje jis buvo universalus 

sportininkas: su australais ir lie-

tuviais dar žaidė ir tinklinį, teni-

są, skvošą. Dabar didžiuodama-

sis sako, kad jo pėdomis seka du 

anūkai: vienas yra savo mokyklos 

futbolo ir krepšinio komandų ka-

pitonas, taip pat moka žaisti teni-

są ir golfą, o kitas žaidžia ritinį.

MEDALININKAS. Per I pa-

saulio lietuvių sporto žaidynes 

Toronte S. Šutas atstovavo Aus-

tralijos lietuvių rinktinei ir žaidė 

krepšinį bei tinklinį, antrosiose ir 

trečiosiose Čikagoje – tinklinį ir 

buvo treneris, ketvirtosiose Ade-

laidėje buvo krepšinio treneris. 

„Tada Adelaidėje dalyvavo ir Lie-

tuvos sportininkai. Po žaidynių jie 

buvo atvažiavę pas mane į svečius 

ir mano namuose apsistoję. Buvo 

labai smagu su tautiečiais paben-

drauti, su jais praleidau daug gra-

žių akimirkų“, – prisimena S. Šu-

tas. Kai 1991 m. Pasaulio lietuvių 

sporto žaidynės persikėlė į Lietu-

vą, jis ne tiktai dalyvavo biliardo 

varžybose, savo amžiaus grupėje 

pelnė bronzos medalį, bet ir tre-

niravo moterų bei vyrų krepšinio 

komandas, padėjo delegacijos 

vadovui Antanui Laukaičiui at-

vežti komandas į Lietuvą. „Per tas 

biliardo varžybas kiek juokingai 

atrodžiau. Kaip australas išėjau 

žaisti su sportiniais marškinėliais 

ir trumpomis kelnaitėmis. Varžy-

bų šeimininkai buvo gražiai pa-

sipuošę – su juodomis kelnėmis 

ir baltais marškiniais su kaklary-

šiais“, – šypsodamasis sako Sta-

sys. Tos I pasaulio lietuvių sporto 

žaidynės Lietuvoje S. Šutui paliko 

patį didžiausią įspūdį. „Tai buvo 

kažkas nepakartojamo, žodžiais 

nenusakoma. Tomis dienomis 

Lietuva buvo viena šeima, broliai 

ir sesės. Į Lietuvą sugrįžau pirmą 

kartą po mano išvykimo į Aus-

traliją. Dabar į gimtinę grįžtu jau 

dažniau“ – sako S. Šutas.

D

Aštuoneriuose pasaulio lietuvių sporto žaidynėse dalyvavęs Australijos lietuvis S. Šutas yra didelis žūklės ir biliardo entuziastas.

Marytė 
MARCINKEVIČIŪTĖ
„Sporto“ korespondentė
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Visas tris VIII pasaulio žaidynių 

varžybų dienas Vilniaus Sereikiškių 

parko ir „SEB arenos“ aikštynuose 

rungtyniavo tenisininkai. Vyko tri-

jų amžiaus grupių moterų ir šešių 

amžiaus grupių dvejetų varžybos. 

Amžiaus grupėje 60+ vyrų dvejetų 

čempionu tapo Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto vicepreziden-

tas ir sporto draugijos „Žalgiris“ 

prezidentas Vytas Nėnius, žaidęs 

poroje su Romu Kačanausku. Tarp 

keliautojų sporto prizininkų – kitas 

žinomas Lietuvos žmogus. Buvęs 

Seimo narys Gediminas Jakavonis 

kartu su Arvydas Petraičiu iškovojo 

vyrų dvejetų bronzos medalį (ko-

manda „Su „Žalgiriu“ už Lietuvą“). 

Kėglių (boulingo) varžybose daly-

vavo gausus būrys užsienio lietuvių. 

Senjorų grupėje tarp 14 dalyvių tik 

du buvo iš Lietuvos. Geriausiai iš 

senjorų žaisti sekėsi kanadiečiams, 

kurie užėmė visas tris pirmąsias 

vietas. Tačiau suaugusiųjų grupė-

je, kurioje varžėsi 18 Lietuvos ir 11 

Baltarusijos, Estijos, Liuksemburgo 

ir Rusijos atstovų, visus medalius 

susižėrė žaidynių šeimininkai. Jau-

nimo grupėje žaidynių aukso ir 

bronzos medalius iškovojo Lietu-

vos, o sidabro – Vokietijos žaidėjai. 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro 

25 m baseino plaukimo takeliuose 

varžėsi plaukimo mėgėjai. Vyko 

įvairaus amžiaus grupių 50 m ir 

400 m laisvuoju stiliumi bei 50 m 

nugara, peteliške ir krūtine įvairaus 

amžiaus grupių varžybos. Ir nors 

plaukimo varžybose buvo vos trys 

užsienio lietuvės – viena JAV ir dvi 

Baltarusijos atstovės, visos jos pa-

sipuošė žaidynių medaliais. Varžy-

bose 50 m laisvuoju stiliumi plaukė 

ir sportininkai su negalia. Lietuviš-

kos sporto šakos ritinio varžybose 

dalyvavo keturios komandos, o 

nugalėjo, kaip ir dera, žemaičiai, 

kurie daugiausia kultivuoja šį žai-

dimą – Plungės RRSK ,,Plateliai“. 

Ritinis pažįstamas ir Punsko krašto 

(Lenkija) lietuviams, tačiau įveikti 

Lietuvos komandų jiems nepavyko 

ir svečiai liko ketvirti. Meškeres į 

Nerį sumerkė 27 sportinės žūklės 

mėgėjai iš Lietuvos ir Baltarusijos. 

Komandinėse varžybose nugalėjo 

kėdainiškiai, kurių ištrauktų žuvų 

svoris buvo 5 877 g. Vyrų varžybų 

nugalėtoju tapo taip pat žvejys iš 

Kėdainių Marius Unikas (2 177 g), 

o moterų varžybas laimėjo elektrė-

niškė Lina Jackaitytė (532 g). Taip 

pat daug dalyvių buvo stalo teniso, 

orientavimosi sporto, kulkinio šau-

dymo, šaškių, badmintono, estafe-

tinio bėgimo varžybose.

 Visi žaidynių rezultatai www.kksd.lt

Tarp prizininkų – ir žinomi Lietuvos žmonės

JAV LIETUVIŲ REVERANSAS KANADAI
Perleidę kolegoms iš Kanados specialų prizą už gausiausią komandą pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, JAV atstovai atsigriebė krepšinio aikštėje.

pecialus prizas už gausiausią 

komandą pasaulio lietuvių 

sporto žaidynėse (PLSŽ) JAV de-

legacijos vadovo Lauryno Mise-

vičiaus rankose išbuvo tik kelias 

akimirkas. Per žaidynių atidarymo 

ceremoniją pakviestas ant scenos 

atsiimti stiklinės taurės, L. Mi-

sevičius nedvejodamas greta sa-

vęs pakvietė ir kolegą iš Kanados 

Rimą Kuliavą. „Pasielgsiu ne pagal 

scenarijų, bet... Nors mūsų – dau-

giausia, šio prizo labiausiai nusi-

pelnė kanadiečiai“, – perduodamas 

taurę svečiui iš Kanados šyptelėjo 

L. Misevičius.

MANDAGUMAS. Savotiš-

kos lenktynės tarp JAV ir Kana-

dos delegacijų, kurios valstybės 

sportininkų į Vilnių atvyks dau-

giau, tęsėsi iki pat šeštadienio 

popietės, kai baigėsi užsienio 

lietuvių akreditacijų priėmimo 

terminas. Galiausiai pasirodė, 

kad JAV atstovų yra vos dviem 

daugiau – 97 su 95. Kitų valsty-

bių delegacijos buvo kuklesnės: 

iš Australijos atvyko 70 lietuvių, 

iš Baltarusijos ir Rusijos – po 56. 

„PLSŽ dvasia turi atitikti olimpi-

nio judėjimo vertybes, o pagrin-

dinis olimpiados principas yra 

garbingas žaidimas. Nors oficia-

liai keletu žmonių aplenkėme 

kanadiečius, tačiau jie pasiruo-

šė geriau, buvo organizuotesni, 

dėvėjo vienodus marškinėlius ir 

specialius suvenyrus, pagaliau į 

atidarymo ceremoniją atėjo daug 

didesnė jų dalis. Na, o mes ne-

prarasime vilties tokį prizą dar 

laimėti“, – savo poelgio moty-

vus aiškino L. Misevičius, kuris 

yra Šiaurės Amerikos lietuvių 

fizinio auklėjimo ir sporto sąjun-

gos (ŠALFASS) Centro valdybos 

pirmininkas. Tai pačiai organi-

zacijai priklausantis R. Kuliavas 

dėkojo jaunesniam kolegai už 

gražų poelgį. „Mus vienija viena 

organizacija, todėl mes, kanadie-

čiai ir amerikiečiai, esame įpra-

tę dirbti vieningai“, – šypsojosi 

R. Kuliavas. – „Bet nedrįsčiau 

sakyti, kad esame geriausiai pa-

siruošę – visi, kurie čia atvažia-

vo, yra įdėję labai daug darbo ir 

nesvarbu, kas iš kur atvažiavo.“

PRINCIPAI. Nors JAV ir Ka-

nados lietuviai negaili pagyrų 

vieni kitiems, jų draugystė įgauna 

kitokį pavidalą krepšinio aikštė-

je. Abiejų valstybių delegacijose, 

atvykusiose į PLSŽ, didžiąją dalį 

sportininkų sudaro krepšinio 

žaidėjai. Todėl ir JAV, ir Kanados 

atstovai neslėpė ambicijų trium-

fuoti krepšinio turnyre. „Krep-

šinio finaluose norėtume kautis 

su savo seniausiais varžovais 

kanadiečiais – čia apdovanoji-

mų jiems nebedalinsime“, – šeš-

tadienį sakė L. Misevičius. Kitą 

dieną pasibaigusių žaidynių 

moterų krepšinio varžybų finale 

JAV ir Kanados komandos galėjo 

tiesiogiai išsiaiškinti santykius: 

rezultatu 57:53 laimėjo ameri-

kietės. Sėkmė buvo JAV lietuvių 

pusėje ir vyrų turnyre. Pirmoji 

JAV komanda laimėjo varžybas, 

o antroji ekipa mače dėl bronzos 

pranoko tuos pačius kanadiečius 

rezultatu 72:50.

PASIKLYDO. Atvykėliams iš

už Atlanto teko paprakaituoti 

ne tik krepšinio aikštelėse, bet 

ir ieškant jų. L. Misevičius ap-

gailestavo, kad dėl informacijos 

stygiaus mieste, žaidynių svečiai 

su Europos kultūros sostinės ti-

tulą šiemet besimatuojančiu Vil-

niumi turėjo susipažinti labiau 

nei norėjosi. „Apsilankiau pen-

kių sporto šakų varžybose ir nei 

vienoje aikštelėje nemačiau jokio 

skelbimo, kad čia vyksta žaidynių 

varžybos. Atvykusieji iš svetur 

neturi jokio supratimo, kaip nu-

sigauti iki sporto bazių, todėl JAV 

sportininkai sugaišo nemažai 

laiko jų ieškodami“, – skundėsi 

L. Misevičius, kuriam teko pa-

čiam imtis gido pareigų – nors 

gimęs Kaune, L. Misevičius, prieš 

išvykdamas į JAV, penkerius me-

tus praleido Vilniuje, todėl ne-

blogai orientuojasi mieste. JAV 

delegacijos vadovas pasigedo ir 

didesnės žaidynių reklamos ži-

niasklaidoje. Gyvenimo sąlygomis 

Vilniuje JAV lietuviai liko paten-

kinti. Nors šįsyk žaidynių dalyviai 

negavo nemokamo maitinimo, 

ŠALFASS atstovas JAV Rytų pa-

krantėje Žilvinas Bublis tvirtino, 

kad jis ir kiti sportininkai to nė 

nepastebėjo. „Suradome ne vieną 

gerą kavinę prie pat savo viešbu-

čio. Maistas čia, aišku, nerealiai 

skanus“, – juokėsi nacionalinių 

patiekalų išsiilgęs JAV lietuvis.

PLĖTRA. ŠALFASS vienija 

Šiaurės Amerikos lietuvių sporto 

organizacijas, kurių yra daugiau 

nei dvidešimt, ir maždaug tūks-

tantį lietuvių kilmės žmonių. 

ŠALFASS atstovų JAV ir Kanadoje 

yra maždaug po lygiai, o L. Mise-

vičius vylėsi, kad ateityje jų atsiras 

ir trečiojoje žemyno valstybėje – 

Meksikoje. Pasak L. Misevičiaus, 

šiuo metu mėginama integruoti 

lietuvius iš „netradicinių“ regionų 

pačiose JAV: šiemet į PLSŽ pirmą 

kartą atvyko lietuvių iš Teksaso, 

gausu Floridos atstovų. Nepaisant 

sunkmečio, lietuviškas sporto ju-

dėjimas plečiasi Rytų pakrantėje. 

„Jau pradeda judėti futbolas, kurio 

rytuose nebuvo ilgą laiką – turny-

rai vyksta Filadelfi joje, Naujajame 

Džersyje. Pastaruoju metu atsira-

do labai daug krepšinio varžybų. 

Kai atvažiavau ten prieš trylika 

metų, to tikrai nebuvo. Norime 

įtraukti ir tinklinį, ir visas kitas 

sporto šakas. Tik trūksta entu-

ziastų, nes kiekvienai sporto šakai 

reikia žmogaus, kuris trauktų ve-

žimą“, – pasakojo Ž. Bublis. Beje, 

lietuvybės bastione JAV laikomoje 

Čikagoje lietuviškas sportas šie-

met priėmė naują, netikėtą iššūkį. 

Amerikiečių mėgėjų lygoje star-

tavo lietuvių ledo ritulio koman-

da „Baltics“, nepabūgusi gerokai 

gilesnes žaidimo tradicijas turin-

čių vietinių ledo ritulio entuziastų 

konkurencijos.

S

Mindaugas 
AUGUSTIS
„Sporto“ korespondentas

L. Misevičius (kairėje) JAV lietuvių pelnytą prizą R. Kuliavui perleido dėl garbingo žaidimo idėjų.
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Mus vienija viena organizacija, todėl mes, 
kanadiečiai ir amerikiečiai, esame įpratę dirbti 
vieningai. Bet nedrįsčiau sakyti, kad esame geriausiai 
pasiruošę – visi, kurie čia atvažiavo, yra įdėję labai 
daug darbo ir nesvarbu, kas iš kur atvažiavo.
 Rimas KULIAVA, Kanados delegacijos vadovas

Apsilankiau penkių sporto šakų varžybose ir nei 
vienoje aikštelėje nemačiau jokio skelbimo, kad čia 
vyksta žaidynių varžybos. Atvykusieji iš svetur neturi 
jokio supratimo, kaip nusigauti iki sporto bazių, todėl 
JAV sportininkai sugaišo nemažai laiko jų ieškodami.
 Laurynas MISEVIČIUS, JAV delegacijos vadovo

«

«

«

«

Aktyvus palaikymas nepadėjo Kanados krepšininkams kovoti dėl aukso medalių.

«
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Smagu girdėti 
lietuvišką šneką

Pasaulio lietuvių sporto žai-

dynių vyrų tinklininkų kovas 

labai pagyvino Los Andželo 

„Bangos“ – daugkartinės Šiau-

rės Amerikos lietuvių sporto 

žaidynių čempionės – dalyvavi-

mas. Svečiai užėmė antrą vietą, 

tiktai po ypač atkaklios kovos 

pralaimėjo lemiamą susitikimą 

nugalėtoju tapusiam Vilniaus 

„Tinklui“ 2:3 (21:25, 25:21, 

23:25, 29:27, 13:15).

Varžybų vyr. teisėjas kaunietis 

Vytautas Jankus stebėjosi, kad 

JAV lietuviai moka gerai žaisti 

ne tik krepšinį, bet ir tinklinį. 

Jie sugebėjo įveikti jauną ir am-

bicingą Marijampolės „Statybos 

ritmą“ 3:2 bei Punsko lietuvius 

3:0. Svečių komandoje – vien 

lietuviai, kurie gimė JAV ir dau-

guma (Auris Jarašiūnas, Danius 

Anelauskas, Arūnas Kuolas, Liu-

das Deveikis, Marius Markevi-

čius, Saulius Žemaitaitis, Romas 

Kudirka) gyvena Los Andžele, o 

Vytautas Tirevičius – Čikagoje, 

Gintaras Garsys – Bostone. 

Šiemet mokslus baigęs kone 2 

metrų ūgio Romas Kudirka Lie-

tuvoje vieši šeštą kartą. Jis labai 

džiaugėsi sidabro medaliu, nors 

pripažino, kad kiek geriau būtų 

buvusi pirmoji vieta. „Pritrū-

kome susižaidimo, kartu mažai 

treniravomės. Daugiau neišliejus 

prakaito, sunku tikėtis perga-

lių“, – sakė R. Kudirka, kuriam 

tai buvo antrosios pasaulio spor-

to žaidynės Lietuvoje, jose de-

biutavo prieš vienuolika metų. 

Vienas pagrindinių žaidėjų Au-

ris Jarašiūnas daug laiko pralei-

džia dirbdamas advokato darbą, 

tačiau laisvalaikiu mielai skuba 

pažaisti tinklinį. Šiemet jis su 

komanda netgi atsisakė daly-

vauti Šiaurės Amerikos lietuvių 

sporto žaidynėse Čikagoje, nes 

galvojo apie dalyvavimą VIII pa-

saulio lietuvių sporto žaidynėse 

ir taupė pinigėlius kelionei. 

„Kone kasmet laimime Šiaurės 

Amerikos lietuvių sporto žai-

dynių tinklinio varžybas, esame 

tikrai stipriausia komanda ir šių 

pozicijų nežadame užleisti ir 

ateityje“, – teigė trečiosiose pa-

saulio lietuvių sporto žaidynėse 

dalyvavęs A. Jarašiūnas. – Jos 

mane ypač vilioja, todėl į žaidy-

nes ir sugrįžtu. Labai apsidžiau-

giau, kad galėjome sulipdyti 

komandą ir Vilniuje gėdos nepa-

darėme, žaidėme gana gerai“.

Didelė komandos jėga – atletiš-

kasis, 1,96 ūgio Saulius Žemai-

taitis, kuris ketverius metus ats-

tovavo Los Andželo universitetui 

ir žaidė UCLA lygoje. Tačiau, 

susižeidęs kelį, buvo priverstas 

palikti didįjį tinklinį ir dabar 

žaidžia mėgėjiškai. Per PLSŽ jis 

ypač gerai rungtyniavo puolimo 

linijoje, Lietuvos tinklinio fede-

racijos generalinis sekretorius 

Juozas Lapeika pripažino, kad šis 

26-erių metų tinklininkas tiktų ir 

mūsų geriausioms komandoms. 

Septintą kartą tėvų žemėje vie-

šinčiam sportininkui žaidynės 

darė didelį įspūdį, jis pripažino, 

kad labai smagu buvo žaisti Pe-

dagoginio universiteto sporto 

salėje, kai aplinkui buvo girdi-

ma tiktai lietuvių šneka. Saulius 

susirado daug draugų ir norėtų, 

kad Lietuvos tinklininkai atva-

žiuotų į Ameriką ir su „Banga“ 

sužaistų draugiškas rungtynes. 

Po paskutiniųjų rungtynių 

S. Žemaitaitis juokavo, kad jo 

pavardė atitinka žemaitišką 

charakterį – aikštelėje ir gyve-

nime jis yra užsispyręs, tvirtas, 

atkaklus. „Mano mamos šei-

ma – iš Žemaitijos, Klaipėdos ir 

Švėkšnos, o tėvelis – suvalkietis, 

gimė Kudirkos Naumiestyje. 

Turiu daug giminių Vilkaviškyje 

ir Marijampolėje. Jas po šventės 

būtinai aplankysiu“, – kalbėjo 

S. Žemaitaitis, kuris į Ameriką 

žada grįžti liepos 21 d. .

S. Žemaitaitis gerai kalba lietuviš-

kai, jį tėvai siuntė mokytis į Los 

Andželo lietuvių mokyklą ir dabar 

norėtų, kad sūnus susirastų lietu-

vaitę ir sukurtų lietuvišką šeimą. 

Jis ne tik puikiai žaidžia tinklinį, 

bet ir šoka tautinius šokius – su 

komandos draugais Daniumi Le-

liausku (Danu Leliu), kuris žaidė 

paplūdimio tinklinį, ir L. Devei-

kiu dalyvaus šokių šventėje. 

Kai salėje rungtyniaudavo Los 

Andželo „Banga“, tarp sirgalių 

per visas trejas rungtynes buvo 

ir D. Leliauskas. Jis gyvena To-

ronte ir žaidžia ledo ritulį lie-

tuviškoje komandoje „Klevo la-

pai“. Medienos versle dirbantis 

sportininkas komandoje labai 

svarbus – yra vartininkas. Var-

tininkas Kanados komandose – 

tikras auksas, nes jų nėra didelis 

pasirinkimas. 

„Savo lietuviškoje komandoje 

irgi turiu šiokių tokių privalu-

mų – man nieko nereikia mokėti, 

už viską sumoka komanda. Gai-

la, kad Pasaulio lietuvių sporto 

žaidynių programoje nėra ledo 

ritulio, būtų labai įdomu pa-

rungtyniauti su jūsų komando-

mis“, – sako D. Leliauskas. 

«
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IŠTIKIMASIS ŽAIDYNIŲ DALYVIS
Australijos lietuviui Stasys Šutas aštuonerios pasaulio lietuvių sporto žaidynės suteikė aibę malonių įspūdžių.

žilongo lietuvių bendruo-

menės pirmininkas, visų 

pasaulio lietuvių sporto žaidy-

nių dalyvis, Australijos lietuvių 

biliardo čempionas Stasys Šutas 

Lietuvoje vieši vienuoliktą kar-

tą. S. Šutas ketverius metus iš 

eilės vadovavo Australijos lietu-

vių fi zinio auklėjimo sąjungai, 

buvo vienas iš iniciatorių, kad 

jų lietuviškiems klubams galėtų 

priklausyti ir mišrių šeimų atsto-

vai. Lietuviški klubai pagausėjo 

sportininkų – štai Džilongo (šia-

me mieste gyvena mažiausiai lie-

tuvių) „Vytis“ dabar vienija apie 

90 sportininkų, tarp kurių yra 18 

žaidėjų ne lietuvių.

POMĖGIAI. S. Šutas gimė 

ir augo ežerų krašte Zarasuose. 

Tėvai turėjo ūkį, tačiau kai karo 

metais buvo nušautas jo brolis, 

šeima 1944 m. nutarė trauktis 

į Vakarus – iš pradžių ji gyve-

no Austrijoje, po to Vokietijo-

je, Štutgarte, ir galop 1947 m. 

atsidūrė Australijoje. Stiprus ir 

atletiškas Stasys savo jaunystę 

praleido sportuodamas – žaidė 

tinklinį, krepšinį, australišką fut-

bolą. S. Šutas yra didelis žūklės ir 

biliardo entuziastas, šiemetinė-

se PLŽ bandė laimę pastarosios 

sporto šakos varžybose, taip pat 

buvo atsakingas už Australijos 

lietuvių pasirodymus golfo, teni-

so, stalo teniso ir biliardo varžy-

bose. Jis puikiai mena vienas iš 

žaidynių Lietuvoje, kai spaudoje 

buvo parašyta, kad S. Šutas per 

žūklės varžybas pagauna daugiau 

medžių nei žuvų. Dabar jis apie 

tai pasakoja su šypsena veide ir 

sako, kad be žvejybos neįsivaiz-

duotų savo gyvenimo – Australi-

joje jis turi žuvų verslą, kuris jam 

neša pelną. Per tūkstantmečio 

ąžuoliuko sodinimą prie Sporto 

departamento S. Šutui kartu su 

olimpiniu čempionu Romu Ubar-

tu ir kitu disko metiku Andriumi 

Gudžiumi buvo patikėta garbė 

pakelti žaidynių vėliavą.

ORGANIZATORIUS. „Tada 

Džilonge daug lietuvių nebuvo, 

teko žaisti australų, kurie turėjo 

gerus krepšinio trenerius, ko-

mandose. Australai mane išmokė 

neblogai žaisti. Dar būdamas ke-

turiolikos metų patekau į Džilon-

go suaugusiųjų pirmąją komandą, 

atstovavau miesto rinktinei. Vė-

liau žaidžiau ir su lietuviais krep-

šininkais. Sulaukęs 19-os metų, 

buvau pakviestas į mūsų lietuvių 

sporto klubo „Vytis“ komitetą, pa-

sinėriau į organizacinę veiklą. Ne 

tik pats žaidžiau, bet ir 10 metų su 

Jonu Obeliūnu, dabartiniu mūsų 

išvykos krepšininkų treneriu, to-

bulinau jaunimą ir mūsų senjo-

rus. Dirbti su jaunimu man labai 

patiko. Mūsų komandos tapdavo 

Australijos lietuvių čempionėmis 

ir prizininkėmis, mūsų vyrų ko-

manda 10 metų iš eilės nepatyrė 

pralaimėjimų“, – prisimena S. Šu-

tas, dabar 16 metų vadovaujantis 

Džilongo lietuvių bendruomenei. 

Jaunystėje jis buvo universalus 

sportininkas: su australais ir lie-

tuviais dar žaidė ir tinklinį, teni-

są, skvošą. Dabar didžiuodama-

sis sako, kad jo pėdomis seka du 

anūkai: vienas yra savo mokyklos 

futbolo ir krepšinio komandų ka-

pitonas, taip pat moka žaisti teni-

są ir golfą, o kitas žaidžia ritinį.

MEDALININKAS. Per I pa-

saulio lietuvių sporto žaidynes 

Toronte S. Šutas atstovavo Aus-

tralijos lietuvių rinktinei ir žaidė 

krepšinį bei tinklinį, antrosiose ir 

trečiosiose Čikagoje – tinklinį ir 

buvo treneris, ketvirtosiose Ade-

laidėje buvo krepšinio treneris. 

„Tada Adelaidėje dalyvavo ir Lie-

tuvos sportininkai. Po žaidynių jie 

buvo atvažiavę pas mane į svečius 

ir mano namuose apsistoję. Buvo 

labai smagu su tautiečiais paben-

drauti, su jais praleidau daug gra-

žių akimirkų“, – prisimena S. Šu-

tas. Kai 1991 m. Pasaulio lietuvių 

sporto žaidynės persikėlė į Lietu-

vą, jis ne tiktai dalyvavo biliardo 

varžybose, savo amžiaus grupėje 

pelnė bronzos medalį, bet ir tre-

niravo moterų bei vyrų krepšinio 

komandas, padėjo delegacijos 

vadovui Antanui Laukaičiui at-

vežti komandas į Lietuvą. „Per tas 

biliardo varžybas kiek juokingai 

atrodžiau. Kaip australas išėjau 

žaisti su sportiniais marškinėliais 

ir trumpomis kelnaitėmis. Varžy-

bų šeimininkai buvo gražiai pa-

sipuošę – su juodomis kelnėmis 

ir baltais marškiniais su kaklary-

šiais“, – šypsodamasis sako Sta-

sys. Tos I pasaulio lietuvių sporto 

žaidynės Lietuvoje S. Šutui paliko 

patį didžiausią įspūdį. „Tai buvo 

kažkas nepakartojamo, žodžiais 

nenusakoma. Tomis dienomis 

Lietuva buvo viena šeima, broliai 

ir sesės. Į Lietuvą sugrįžau pirmą 

kartą po mano išvykimo į Aus-

traliją. Dabar į gimtinę grįžtu jau 

dažniau“ – sako S. Šutas.

D

Aštuoneriuose pasaulio lietuvių sporto žaidynėse dalyvavęs Australijos lietuvis S. Šutas yra didelis žūklės ir biliardo entuziastas.

Marytė 
MARCINKEVIČIŪTĖ
„Sporto“ korespondentė

«

«

«

Visas tris VIII pasaulio žaidynių 

varžybų dienas Vilniaus Sereikiškių 

parko ir „SEB arenos“ aikštynuose 

rungtyniavo tenisininkai. Vyko tri-

jų amžiaus grupių moterų ir šešių 

amžiaus grupių dvejetų varžybos. 

Amžiaus grupėje 60+ vyrų dvejetų 

čempionu tapo Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto vicepreziden-

tas ir sporto draugijos „Žalgiris“ 

prezidentas Vytas Nėnius, žaidęs 

poroje su Romu Kačanausku. Tarp 

keliautojų sporto prizininkų – kitas 

žinomas Lietuvos žmogus. Buvęs 

Seimo narys Gediminas Jakavonis 

kartu su Arvydas Petraičiu iškovojo 

vyrų dvejetų bronzos medalį (ko-

manda „Su „Žalgiriu“ už Lietuvą“). 

Kėglių (boulingo) varžybose daly-

vavo gausus būrys užsienio lietuvių. 

Senjorų grupėje tarp 14 dalyvių tik 

du buvo iš Lietuvos. Geriausiai iš 

senjorų žaisti sekėsi kanadiečiams, 

kurie užėmė visas tris pirmąsias 

vietas. Tačiau suaugusiųjų grupė-

je, kurioje varžėsi 18 Lietuvos ir 11 

Baltarusijos, Estijos, Liuksemburgo 

ir Rusijos atstovų, visus medalius 

susižėrė žaidynių šeimininkai. Jau-

nimo grupėje žaidynių aukso ir 

bronzos medalius iškovojo Lietu-

vos, o sidabro – Vokietijos žaidėjai. 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro 

25 m baseino plaukimo takeliuose 

varžėsi plaukimo mėgėjai. Vyko 

įvairaus amžiaus grupių 50 m ir 

400 m laisvuoju stiliumi bei 50 m 

nugara, peteliške ir krūtine įvairaus 

amžiaus grupių varžybos. Ir nors 

plaukimo varžybose buvo vos trys 

užsienio lietuvės – viena JAV ir dvi 

Baltarusijos atstovės, visos jos pa-

sipuošė žaidynių medaliais. Varžy-

bose 50 m laisvuoju stiliumi plaukė 

ir sportininkai su negalia. Lietuviš-

kos sporto šakos ritinio varžybose 

dalyvavo keturios komandos, o 

nugalėjo, kaip ir dera, žemaičiai, 

kurie daugiausia kultivuoja šį žai-

dimą – Plungės RRSK ,,Plateliai“. 

Ritinis pažįstamas ir Punsko krašto 

(Lenkija) lietuviams, tačiau įveikti 

Lietuvos komandų jiems nepavyko 

ir svečiai liko ketvirti. Meškeres į 

Nerį sumerkė 27 sportinės žūklės 

mėgėjai iš Lietuvos ir Baltarusijos. 

Komandinėse varžybose nugalėjo 

kėdainiškiai, kurių ištrauktų žuvų 

svoris buvo 5 877 g. Vyrų varžybų 

nugalėtoju tapo taip pat žvejys iš 

Kėdainių Marius Unikas (2 177 g), 

o moterų varžybas laimėjo elektrė-

niškė Lina Jackaitytė (532 g). Taip 

pat daug dalyvių buvo stalo teniso, 

orientavimosi sporto, kulkinio šau-

dymo, šaškių, badmintono, estafe-

tinio bėgimo varžybose.

 Visi žaidynių rezultatai www.kksd.lt

Tarp prizininkų – ir žinomi Lietuvos žmonės

JAV LIETUVIŲ REVERANSAS KANADAI
Perleidę kolegoms iš Kanados specialų prizą už gausiausią komandą pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, JAV atstovai atsigriebė krepšinio aikštėje.

pecialus prizas už gausiausią 

komandą pasaulio lietuvių 

sporto žaidynėse (PLSŽ) JAV de-

legacijos vadovo Lauryno Mise-

vičiaus rankose išbuvo tik kelias 

akimirkas. Per žaidynių atidarymo 

ceremoniją pakviestas ant scenos 

atsiimti stiklinės taurės, L. Mi-

sevičius nedvejodamas greta sa-

vęs pakvietė ir kolegą iš Kanados 

Rimą Kuliavą. „Pasielgsiu ne pagal 

scenarijų, bet... Nors mūsų – dau-

giausia, šio prizo labiausiai nusi-

pelnė kanadiečiai“, – perduodamas 

taurę svečiui iš Kanados šyptelėjo 

L. Misevičius.

MANDAGUMAS. Savotiš-

kos lenktynės tarp JAV ir Kana-

dos delegacijų, kurios valstybės 

sportininkų į Vilnių atvyks dau-

giau, tęsėsi iki pat šeštadienio 

popietės, kai baigėsi užsienio 

lietuvių akreditacijų priėmimo 

terminas. Galiausiai pasirodė, 

kad JAV atstovų yra vos dviem 

daugiau – 97 su 95. Kitų valsty-

bių delegacijos buvo kuklesnės: 

iš Australijos atvyko 70 lietuvių, 

iš Baltarusijos ir Rusijos – po 56. 

„PLSŽ dvasia turi atitikti olimpi-

nio judėjimo vertybes, o pagrin-

dinis olimpiados principas yra 

garbingas žaidimas. Nors oficia-

liai keletu žmonių aplenkėme 

kanadiečius, tačiau jie pasiruo-

šė geriau, buvo organizuotesni, 

dėvėjo vienodus marškinėlius ir 

specialius suvenyrus, pagaliau į 

atidarymo ceremoniją atėjo daug 

didesnė jų dalis. Na, o mes ne-

prarasime vilties tokį prizą dar 

laimėti“, – savo poelgio moty-

vus aiškino L. Misevičius, kuris 

yra Šiaurės Amerikos lietuvių 

fizinio auklėjimo ir sporto sąjun-

gos (ŠALFASS) Centro valdybos 

pirmininkas. Tai pačiai organi-

zacijai priklausantis R. Kuliavas 

dėkojo jaunesniam kolegai už 

gražų poelgį. „Mus vienija viena 

organizacija, todėl mes, kanadie-

čiai ir amerikiečiai, esame įpra-

tę dirbti vieningai“, – šypsojosi 

R. Kuliavas. – „Bet nedrįsčiau 

sakyti, kad esame geriausiai pa-

siruošę – visi, kurie čia atvažia-

vo, yra įdėję labai daug darbo ir 

nesvarbu, kas iš kur atvažiavo.“

PRINCIPAI. Nors JAV ir Ka-

nados lietuviai negaili pagyrų 

vieni kitiems, jų draugystė įgauna 

kitokį pavidalą krepšinio aikštė-

je. Abiejų valstybių delegacijose, 

atvykusiose į PLSŽ, didžiąją dalį 

sportininkų sudaro krepšinio 

žaidėjai. Todėl ir JAV, ir Kanados 

atstovai neslėpė ambicijų trium-

fuoti krepšinio turnyre. „Krep-

šinio finaluose norėtume kautis 

su savo seniausiais varžovais 

kanadiečiais – čia apdovanoji-

mų jiems nebedalinsime“, – šeš-

tadienį sakė L. Misevičius. Kitą 

dieną pasibaigusių žaidynių 

moterų krepšinio varžybų finale 

JAV ir Kanados komandos galėjo 

tiesiogiai išsiaiškinti santykius: 

rezultatu 57:53 laimėjo ameri-

kietės. Sėkmė buvo JAV lietuvių 

pusėje ir vyrų turnyre. Pirmoji 

JAV komanda laimėjo varžybas, 

o antroji ekipa mače dėl bronzos 

pranoko tuos pačius kanadiečius 

rezultatu 72:50.

PASIKLYDO. Atvykėliams iš

už Atlanto teko paprakaituoti 

ne tik krepšinio aikštelėse, bet 

ir ieškant jų. L. Misevičius ap-

gailestavo, kad dėl informacijos 

stygiaus mieste, žaidynių svečiai 

su Europos kultūros sostinės ti-

tulą šiemet besimatuojančiu Vil-

niumi turėjo susipažinti labiau 

nei norėjosi. „Apsilankiau pen-

kių sporto šakų varžybose ir nei 

vienoje aikštelėje nemačiau jokio 

skelbimo, kad čia vyksta žaidynių 

varžybos. Atvykusieji iš svetur 

neturi jokio supratimo, kaip nu-

sigauti iki sporto bazių, todėl JAV 

sportininkai sugaišo nemažai 

laiko jų ieškodami“, – skundėsi 

L. Misevičius, kuriam teko pa-

čiam imtis gido pareigų – nors 

gimęs Kaune, L. Misevičius, prieš 

išvykdamas į JAV, penkerius me-

tus praleido Vilniuje, todėl ne-

blogai orientuojasi mieste. JAV 

delegacijos vadovas pasigedo ir 

didesnės žaidynių reklamos ži-

niasklaidoje. Gyvenimo sąlygomis 

Vilniuje JAV lietuviai liko paten-

kinti. Nors šįsyk žaidynių dalyviai 

negavo nemokamo maitinimo, 

ŠALFASS atstovas JAV Rytų pa-

krantėje Žilvinas Bublis tvirtino, 

kad jis ir kiti sportininkai to nė 

nepastebėjo. „Suradome ne vieną 

gerą kavinę prie pat savo viešbu-

čio. Maistas čia, aišku, nerealiai 

skanus“, – juokėsi nacionalinių 

patiekalų išsiilgęs JAV lietuvis.

PLĖTRA. ŠALFASS vienija 

Šiaurės Amerikos lietuvių sporto 

organizacijas, kurių yra daugiau 

nei dvidešimt, ir maždaug tūks-

tantį lietuvių kilmės žmonių. 

ŠALFASS atstovų JAV ir Kanadoje 

yra maždaug po lygiai, o L. Mise-

vičius vylėsi, kad ateityje jų atsiras 

ir trečiojoje žemyno valstybėje – 

Meksikoje. Pasak L. Misevičiaus, 

šiuo metu mėginama integruoti 

lietuvius iš „netradicinių“ regionų 

pačiose JAV: šiemet į PLSŽ pirmą 

kartą atvyko lietuvių iš Teksaso, 

gausu Floridos atstovų. Nepaisant 

sunkmečio, lietuviškas sporto ju-

dėjimas plečiasi Rytų pakrantėje. 

„Jau pradeda judėti futbolas, kurio 

rytuose nebuvo ilgą laiką – turny-

rai vyksta Filadelfi joje, Naujajame 

Džersyje. Pastaruoju metu atsira-

do labai daug krepšinio varžybų. 

Kai atvažiavau ten prieš trylika 

metų, to tikrai nebuvo. Norime 

įtraukti ir tinklinį, ir visas kitas 

sporto šakas. Tik trūksta entu-

ziastų, nes kiekvienai sporto šakai 

reikia žmogaus, kuris trauktų ve-

žimą“, – pasakojo Ž. Bublis. Beje, 

lietuvybės bastione JAV laikomoje 

Čikagoje lietuviškas sportas šie-

met priėmė naują, netikėtą iššūkį. 

Amerikiečių mėgėjų lygoje star-

tavo lietuvių ledo ritulio koman-

da „Baltics“, nepabūgusi gerokai 

gilesnes žaidimo tradicijas turin-

čių vietinių ledo ritulio entuziastų 

konkurencijos.

S

Mindaugas 
AUGUSTIS
„Sporto“ korespondentas

L. Misevičius (kairėje) JAV lietuvių pelnytą prizą R. Kuliavui perleido dėl garbingo žaidimo idėjų.
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Mus vienija viena organizacija, todėl mes, 
kanadiečiai ir amerikiečiai, esame įpratę dirbti 
vieningai. Bet nedrįsčiau sakyti, kad esame geriausiai 
pasiruošę – visi, kurie čia atvažiavo, yra įdėję labai 
daug darbo ir nesvarbu, kas iš kur atvažiavo.
 Rimas KULIAVA, Kanados delegacijos vadovas

Apsilankiau penkių sporto šakų varžybose ir nei 
vienoje aikštelėje nemačiau jokio skelbimo, kad čia 
vyksta žaidynių varžybos. Atvykusieji iš svetur neturi 
jokio supratimo, kaip nusigauti iki sporto bazių, todėl 
JAV sportininkai sugaišo nemažai laiko jų ieškodami.
 Laurynas MISEVIČIUS, JAV delegacijos vadovo
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«

«

«

Aktyvus palaikymas nepadėjo Kanados krepšininkams kovoti dėl aukso medalių.

«
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JOANA BARTAŠKIENĖ: „ESU KARALIENĖ“
Joana Bartaškienė pripažįsta: taip, ji buvo žvaigždė! Bet ne tuomet, kai kartu su Deividu Meškausku tapo LTV konkurso „Šokių dešimtukas“ laureate...

ietuvos moterų sporto asocia-

cijos prezidentė Joana Bartaš-

kienė bene labiausiai išgarsėjo, kai 

tapo LTV konkurso „Šokių dešim-

tukas“ laureate – kartu su Deividu 

Meškausku jie pelnė pagrindinį 

prizą ir po 13 tūkst. Lt. Ji teigia, 

kad taip – ji buvo žvaigždė, bet 

ne dabar, o anksčiau (1985–1985 

m.), kai Lietuvoje populiarino ae-

robiką. Tiktai tada apie aerobiką 

mažai rašė spauda. O Palangoje, 

kur vykdavo daug renginių, J. Bar-

taškienė negalėjo ramiai praeiti 

jokia gatve, o juo labiau pasirodyti 

prie tilto. Aerobikos puoselėtoja 

buvo graibstyte graibstoma, o vy-

rai jos laukdavo su šampano bu-

teliais. Atvažiuodavo moterys net 

iš Rusijos ir kartu su dar 800 žmo-

nių laukdavo, kai jų 20 minučių 

mankštai galės vadovauti J. Bar-

taškienė (tada – J. Meslinienė). Po 

pratybų – poros valandų pašneke-

siai su moterimis apie aerobiką ir 

didelę jos naudą.

GIMNASTĖ. Jaunystėje J. Bar-

taškienė norėjo būti baleto šokė-

ja ir porą metų lankė pratybas. 

Tačiau pamatė, kad gimnastika 

daug įdomiau, didesnė programa, 

galima labiau pasireikšti. Ji tapo 

daugkartine Lietuvos moksleivių 

sportinės gimnastikos čempione, 

atstovavo Lietuvai populiariose 

to meto SSRS tautų spartakiado-

se. Buvo toje puikioje komandoje, 

kurioje Juzefa Žurauskaitė užėmė 

aukštą šeštą vietą. Net devynerius 

metus J. Bartaškienė buvo viena 

stipriausių Lietuvos gimnasčių, 

tapdavo šalies čempione ir prizi-

ninke. „Daug kas dabar tuo netiki, 

bet aš tikrai buvau neprasta gim-

nastė, daugkartinė šalies įvairaus 

amžiaus grupių čempionė. Labai 

geros gimnastės buvo ir Jurgita 

bei Jūratė Miliušytės, Jūratė Ke-

melytė, Zina Penkauskaitė, švie-

sios atminties Zita Šeškevičiūtė, 

kitos gimnastės, kurios buvo už 

mane vyresnės amžiumi, bet kar-

tais tekdavo ir su jomis parungty-

niauti“, – prisimena J. Bartaškienė, 

kuri ypač daug gražių žodžių skiria 

savo pirmajai trenerei, šviesios at-

minties Aldonai Simanavičienei. 

Kaip pati sako, tik dabar pradeda 

suprasti, kiek daug jai davė ši tre-

nerė, kuri Joanos pratyboms skir-

davo kone pusę dienos. „Nebuvo 

nė vienų metų, kad užmirščiau 

šią didelę asmenybė, savo trenerę 

nuolat pagerbdavau per įvairius 

renginius, visada pasveikindavau 

Mokytojo dienos ir vardinių pro-

ga. Tiktai savo trenerės dėka tapau 

sportininke, pasiekiau savo gyve-

nimo tikslą. Aldona Simanavičienė 

buvo mano pati pirmoji darbdavė, 

direktorė. Gimnastikos sporto 

mokykloje buvau ir choreografė, ir 

trenerė“, – sako LMSA prezidentė. 

TRENERĖ. J. Bartaškienė no-

rėjo studijuoti Vilniuje ir būti 

pradinių klasių mokytoja. Tačiau 

vis dėlto pasirinko Kūno kultūros 

institutą ir studijavo gimnastiką. 

Sunkiausiai jai buvo gauti plau-

kimo įskaitą, nes prastai plaukė. 

Dar studijuodama antrame kurse, 

Joana pradėjo dirbti Gimnastikos 

sporto mokykloje choreografe. 

Dar dirbo ir trenere, sekėsi gerai, 

per ketverius metus jos auklėtinės 

jau rungtyniavo pagal kandida-

čių į sporto meistrių programas. 

„Buvau griežta trenerė, bet tiktai 

per pratybas. Dar ir šiandien ben-

drauju su savo auklėtinėmis, su 

jomis susitinku, džiaugiuosi, kad 

jos baigė Kūno kultūros institu-

tą“, – sako Joana, kuri trenere gal 

būtų dirbusi visą savo gyvenimą, 

tačiau visi planai pasikeitė gimus 

antrajam vaikeliui. Jos vyras pyk-

davo, kad žmona kone visą dieną 

praleisdavo gimnastikos salėje ir 

sakydavo, kad lai ji į salę nusineša 

„raskladuškę“ ir ten miega. Dabar 

jos sūnui Artūrui – jau 39-eri me-

tai, o Martynui – 35-eri.

DĖSTYTOJA. J. Bartaškienė 

džiaugiasi, kad gyvenimas jai lėmė 

dirbti Lietuvos veterinarijos aka-

demijos Kūno kultūros katedroje 

dėstytoja. Šioje katedroje Joana dir-

ba iki šių dienų, šiemet jau bus jos 

35-asis rugsėjis. Joanos pilna visur. 

Kaip pati sako, vienur ji suspėja, 

o kitur ne, pritrūksta laiko. „Pri-

siplanuoju, prisifantazuoju, daug 

turiu įvairiausių minčių – daug ką 

padarau, bet daug ko ir ne, nes ne-

turiu galimybių. Jeigu koks rimtas 

vadybininkas mane būtų priėmęs 

dirbti ir perėmęs mano mintis bei 

energiją, nežinau, ką būtų buvę ga-

lima padaryti. Jeigu prieš 20 metų 

su savo organizaciniais gabumais 

ir didžiuliu noru būčiau dirbusi 

Amerikoje, tikrai dabar būčiau mi-

lijonierė“, – įsitikinusi J. Bartaškie-

nė. Tačiau ji – kaunietė, labai myli 

savo miestą ir šalį, ir, kaip pati sako, 

ir mirs Kaune. Nors Joanai labai 

patinka ir Vilnius, tačiau be Kauno 

neįsivaizduoja savo gyvenimo. Ji 

išvažinėjo visą Europą, bet ja nesu-

sižavėjo – Lietuvos moterų sporto 

asociacijos prezidentei nėra mieles-

nės vietos už savo gimtinę. 

PREZIDENTĖ. J. Bartaškienė 

Lietuvos moterų sporto asociacijos 

prezidente tapo 2007 m. Tie, kurie 

galvojo, kad ji nesugebės deramai 

vadovauti didžiulei moterų armi-

jai, smarkai apsiriko. Joana viską 

daro iš širdies, renginiams atiduo-

da visą save ir nuolat būna kartu 

su asociacijos moterimis. 2008 m. 

per jos organizuojamą šventę Pa-

langoje pati rodė gražų pavyzdį 

ir dalyvavo kone visose varžybo-

se – bėgo pajūriu, mėtė baudas, 

traukė virvę, debiutavo sumo var-

žybose, rytais moterims prie jūros 

organizuodavo gimnastikos pra-

tybas. Toje šventėje pabuvojo ne 

tiktai Eurovizijos šokių konkurso 

ketvirtos vietos laimėtojai Saulius 

Skambinas ir Karina Krysko, bet 

ir Lietuvos Respublikos preziden-

tas Valdas Adamkus. „Man labai 

patinka dirbti asociacijoje – mūsų 

valdyboje yra daug aktyvių mote-

rų, su kuriomis dažnai susieiname, 

kalbamės, tariamės. Nors didelių 

kalnų negalime nuversti, bet sten-

giamės į sporto sąjūdį įtraukti kuo 

daugiau moterų, kad po įvairių ren-

ginių jos susidraugautų su sportu ir 

su juo nesiskirtų visą savo gyveni-

mą“, – sako LMSA prezidentė.

RŪPESTIS. Vienas iš J. Bartaš-

kienės rūpesčių – išjudinti rajonų 

moteris, kad jos burtųsi į grupes 

ir organizuotų kuo daugiau sporto 

renginių. Prie asociacijos kolektyvų, 

kurie vienija daugiau kaip 2 tūkst. 

sporto mylėtojų, prisijungė ir Šokių 

populiarinimo centras. Moterys 

šokti labai mėgsta. Šokių pratybas 

pradėjo organizuoti ir pati LMSA 

prezidentė. Kaip ji pati teigia, visos 

moterys gali šokti, o štai sportuo-

ti – ne visos. Lietuvos moterų spor-

to asociacija priklauso asociacijai 

„Sportas visiems“, todėl moterys 

kasmet labai aktyviai dalyvauja 

tradiciniame festivalyje Palangoje. 

Kitas svarbus LMSA renginys – ru-

denį Palangoje rengiamas festivalis 

„Auksinis ruduo“. Populiari ir šven-

tė „Aš, mama ir mano močiutė“, 

moterys pamėgo minti dviračio pe-

dalus ir aktyviai dalyvauja renginyje 

„Gyvensime sveikiau“. Kasmet vis 

labiau populiarėja neįgaliųjų aero-

bikos konkursas – iš pradžių jame 

buvo kovojama dėl pačios J. Bartaš-

kiemės taurės, o pastaraisiais me-

tais šį renginį pradėjo globoti Lie-

tuvos moterų sporto asociacija. Šis 

renginys labai išsiplėtė, suvažiuoja 

rungtyniauti po 12–14 kolektyvų. 

LMSA prezidentė stengiasi, kad 

kiekviena Lietuvos moteris prisi-

liestų ir prie krepšinio kamuolio. 

J. Bartaškienė Lietuvos veterinari-

jos akademijoje treniruoja sportinę 

aerobikos grupę, vadovauja savo 

klubui, kuriam priklauso apie 200 

narių. Dabar klubą pradėjo lankyti 

ir vyresnio amžiaus moterys, nuo 

45-erių iki 75-erių metų.

DŽIAUGSMAS. „Reikia džiau-

gtis, kad Dievas davė leidimą gy-

venti žemėje. Vienam gal duoda 

daugiau, kitam mažiau, bet mes 

patys turime pakoreguoti savo 

gyvenimą. Kaip ir kiekvienoje 

šeimoje, taip ir mano, buvo vis-

ko – ir džiaugsmo, ir skausmo, 

nuo ašarų savo kambaryje kartais 

galėjau paskęsti. Tačiau pagalvo-

jau, o kam įdomūs mano skaus-

mai ir nusprendžiau, kad tegul 

man kiti pavydi, jog gerai gyvenu, 

likimui, kad nebuvo didelių tra-

gedijų. Esu karalienė, kiekvieną 

dieną galiu važinėti gera mašina, 

kurią nusipirkau iš salono, turiu 

savo jaukų namelį naujame mi-

krorajone, gerą ir dorą vyrą (beje, 

buvusį lengvaatletį, šuolininką 

į aukštį) Albiną, daug draugų, 

mėgstu pasipuošti. Visko noriu, 

viskam esu žingeidi – verčiuosi 

kūlversčiais, bet trūks plyš turiu 

padaryti. Abu turime darbus, už-

sidirbame pinigų, vargšais tikrai 

nesijaučiame“, – sako Joana. Na-

mie J. Bartaškienė mažai ir būna, 

bet jeigu jau būna – tai jų namai 

pilni svečių ir šurmulio. Dažnai 

atvažiuoja vaikai su savo atža-

lomis, kartu švenčiamos pačios 

gražiausios šventės. Visko lyg ir 

užtenka, tačiau Joana neslepia ir 

sako, kad ji yra iš tų moterų, kuri 

nori gyventi dar geriau. LMSA 

prezidentė labai mėgsta gėles, 

kurios puošia jos namą, o pati 

nėra baltarankė – laisvalaikiu 

mėgsta pasikrapštyti šiltadaržyje. 

Į klausią, kur LMSA prezidentė 

semiasi stiprybės, ji, kaip visada, 

atsako šypsodamasi: „Pirmiausiai 

skaniai pavalgau, kartais taurelę 

padarau, pasportuoju, pasimyliu 

ir į bažnyčią nueinu“.

L

Marytė 
MARCINKEVIČIŪTĖ
„Sporto“ korespondentė

Prisiplanuoju, prisifantazuoju, daug turiu įvairiausių 
minčių – daug ką padarau, bet daug ko ir ne, nes 
neturiu galimybių. Jeigu koks rimtas vadybininkas 
mane būtų priėmęs dirbti ir perėmęs mano mintis 
bei energiją, nežinau, ką būtų buvę galima padaryti.

Gimė 1950 m. vasario 9 d. 
Kaune. 1957–1965 m. mokėsi 
Juozo Aleksonio vid. m-kloje, 
1968 m. baigė Kauno 24-ąją 
vid. m-klą, o 1972 m.– Lietu-
vos kūno kultūros institutą. 
1969 m. dirbo Kauno gimnas-
tikos mokyklos trenere cho-
reografe, 1972 m. – gimnasti-
kos trenere, nuo 1976 m. dir-
ba Lietuvos veterinarijos aka-
demijos sporto katedroje vyr. 
dėstytoja. Nuo 1995 m. vado-
vauja aerobikos klubui „Joa-
na“ – yra klubo prezidentė ir 
vyr. trenerė. Kauno pedagogų 
kvalifikacijos centro dėstytoja. 
1959–1970 m. daugkartinė 
Lietuvos gimnastikos čem-
pionė, SSRS sporto meistrė, 
1980 m. pirmoji Lietuvoje 
pradėjo propaguoti aerobiką. 
Nusipelniusi Lietuvos trenerė, 
Lietuvos moterų sporto aso-
ciacijos prezidentė.

GYV E N I MO 
ETAPA I
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«
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PRIEŠ RENGINĮ
DĖKOJA

„Gintros-Strekte-Uni-
versiteto“ komandos 

treneris Vaidotas 
Vaičeliūnas dėkoja 

Vilniaus žolės rieduli-
ninkėms, kurios kaip 

reikiant spaudžia jo 
komandą ir yra šiau-
liečių varomoji jėga, 

siekiant didesnio 
meistriškumo. „Be 

Vilniaus komandos 
čempionatas būtų 

buvęs liūdnokas“, – 
sako treneris.

PADĖJĖJAI
Komanda šiemet 

susidūrė su finansi-
niais trūkumais, todėl 

nevažiavo į daugelį 
tarptautinių turnyrų, o 
kvietėsi varžoves pas 

save ir rungtyniavo 
namie. Šiaulietėms 
ypač daug padėjo 
rėmėjai „Gintra“ ir 
„Strekte“, taip pat 

„Klevo“ sporto mo-
kykla, kuri komandai 

augina pamainą. 
Šios sporto mokyklos 

auklėtinės ir sudaro 
čempionių pagrindą.

DEŠIMT METŲ NENUGALĖTOS
Dešimt metų – dešimt čempionių titulų. Šiaulių „Gintros-Strekte-Universiteto“ moterų žolės riedulio 

komandos meistriškumas konkurentėms išlieka neįkandamas.

čempionai 10 

kartų 2000–2009. 

Toks užrašas ant kiekvienos Šiaulių 

„Gintros-Strekte-Universiteto“ ko-

mandos narės specialiai pagamintų 

marškinėlių puikavosi po paskuti-

niųjų superfi nalo rungtynių Vilniu-

je su vietos HFTC, kurias šiaulietės 

laimėjo 2:0, o seriją – 3:1. „Vilniaus 

komanda – labai pajėgi. Galvojome, 

kad prireiks penktų rungtynių, o 

paskutinės bus žaidžiamos Šiau-

liuose ir džiaugsimės pergale savo 

sirgalių akivaizdoje“, – nenuvertino 

konkurenčių čempionių treneris 

Vaidotas Vaičeliūnas.

SEZONAS. „Gintros-Strekte-

Universiteto“ komandai sezonas 

buvo kaip niekada sėkmingas. Ypač 

svariai rungtyniauta per neseniai 

vykusias Europos šalių čempionių 

taurės varžybas Šveicarijoje – ko-

manda užėmė pirmą vietą ir po ke-

tverių metų pertraukos vėl sugrįžo 

į aukščiausią divizioną bei kitąmet 

rungtyniaus su pajėgiausiomis aš-

tuoniomis žemyno komandomis. 

Žiemą šiaulietės po penkerių metų 

pertraukos tapo Lietuvos uždarų 

patalpų čempionėmis. „Kitąmet 

Europoje mūsų pagrindinis užda-

vinys – likti pajėgiausiųjų koman-

dų šešete. Gerai žinome, kad bus 

didelė konkurencija, lemtingos bus 

kiekvienos rungtynės. Vokietijos, 

Olandijos, Ispanijos komandų mūsų 

žaidėjos dar nėra pajėgios nugalėti, 

tačiau su kitomis gali rungtyniauti 

apylygiai“, – įsitikinęs V. Vaičeliū-

nas. Lietuvos čempionių pagrindą 

sudaro moksleivės ir studentės, ta-

čiau jų gretose žaidžia ir patyrusios 

žolės riedulininkės Vilma Bagdans-

kienė, Renata Matjušaitytė. Jauni-

mas jau irgi turi sukaupęs nemažą 

patyrimą – vien per šį sezoną žiemą 

ir vasarą rungtyniauta penkiuose 

tarptautiniuose turnyruose. Jų tre-

neris teigia, kad, kaip tobulės jauni-

mas, tokia bus ir Lietuvos rinktinė. 

Kandidatėmis į Lietuvos rinktinę 

pakviestos devynios čempionės – 

R. Matjušaitytė, Donata Dildaitė, 

Dovilė Jakaitė, Ernesta Kalinauskai-

tė, Ina Kenstavičiūtė, Ramunė Pe-

trauskaitė, Simona Grubliauskaitė 

ir vartininkės Viktorija Vileikytė bei 

Arūnė Paulavičiūtė. Tobulėja ir jau-

nosios žaidėjos Rosanda Taunytė, 

Eveina Malyševa.

SUOLELIS. Ketvirtųjų fi nalo 

serijos rungtynių negalėjo žaisti 

šiauliečių atakų lyderė Dovilė Ja-

kaitė, kuri varžybas stebėjo nuo 

atsarginių suolelio sugipsuota koja. 

Tačiau ši netektis komandos trene-

riui V. Vaičeliūnui didelių rūpesčių 

nekėlė. „Turime gana ilgą suolelį, 

tačiau padarėme klaidą per trečią-

sias rungtynes, kai per ilgai leidome 

rungtyniauti vienai žolės rieduli-

ninkei, ir komanda neišlaikė tempo. 

Ilgas suolelis – mūsų stiprybė. Yra 

galimybių daug ką tobulinti, į ko-

mandą gal kviesimės naujų žaidėjų, 

didinsime konkurenciją“, – sako 

čempionių treneris V. Vaičeliūnas.

DEVIZAS. V. Vaičeliūno žvilgs-

niai krypsta ne tiktai į Šiaulių, bet 

ir į Kelmės žolės riedulininkes, 

o po čempionato komandą gali 

papildyti ir vilnietės. Komandos 

devizas – „lengvai neišleidžiame 

žaidėjų, bet jas stengiamės susi-

grąžinti. Kolektyvas turi būti jau-

natviškas“. Čempionių komandoje 

dabar rungtyniauja dvi kelmiškės 

sesutės Irmantė ir Arūnė Pau-

lavičiūtės. Komanda turi geras 

vartininkes, Lietuvos rinktinės 

žaidėjas – A. Paulavičiūtę ir V. Vi-

leikytę, kurios yra panašaus pajė-

gumo, ir treneriui tenka pasukti 

galvą, kurią jų išleisti į aikštelę. 

Išeitis surasta: viena šių žaidėjų 

išleidžiama pažaisti vieną kėlinį, o 

kita – kitą. „Konkurencija vartuo-

se yra didelė. Jeigu ji tokia būtų ir 

puolime, tai mūsų komanda būtų 

tikrai elitinė. Mūsų žaidėjos ginasi 

neblogai – per Europos čempio-

nių taurės varžybas Šveicarijoje 

per ketverias rungtynes praleido 

keturis įvarčius. Tačiau neramina 

tai, kad per rungtynes su škotėmis, 

mums pirmaujant 2:0, per pusan-

tros minutės varžovės mums su-

gebėjo įmušti du įvarčius“, – sako 

V. Vaičeliūnas. Geriausiomis savo 

komandos žaidėjomis V. Vaičeliū-

nas įvardijo kelias sportininkes – 

S. Grubliauskaitę, J. Juodytę, D. Ja-

kaitę, D. Dildaitę, L. Simonaitytę.

TRENERIS. Šiauliečių treneris 

V. Vaičeliūnas komandą ugdo nuo 

1992 m. Iš pradžių ji vadinosi „Vai-

vorykštė“, po to – „Vaivorykštė-

Gintra“, o dabar – „Gintra-Strek-

te-Universitetas“. Jis pripažįsta, 

kad nėra lengva dirbti su mergi-

nomis. „Jeigu vaikinai treniruojasi 

nuo 16-os metų, tai juos galima 

išlaikyti iki 35-erių. O tokio am-

žiaus sportininkės žolės riedulio 

jau nebežaidžia“, – sako jis. Tre-

neris atvirauja, kad jis nervinasi po 

kiekvienų pralaimėtų rungtynių, 

ilgai ieško nesėkmės priežasčių, o 

merginos į viską žiūri paprasčiau 

ir sako, kad, jeigu šiandien jos 

nelaimėjo, tai laimės rytoj. „Mer-

ginos man yra didelė varomoji 

jėga“, – sako V. Vaičeliūnas. Jis 

turi puikią pagalbininkę – antrąją 

trenerę Genutę Juodienę. Aikšte-

lėje žaidžia ir jos dukra Jūratė, kuri 

per ketvirtąsias rungtynes pasiekė 

įvartį ir padvigubino rezultatą savo 

komandos naudai 2:0. Dar prieš 

penkerius metus jo vadovaujamos 

sportininkės žaidė ir futbolą, ta-

čiau dabar liko tiktai žolės riedu-

lys. Čempionų treneris jaunystėje 

taip pat buvo futbolininkas, baigė 

Panevėžio internatinę sporto mo-

kyklą, kurioje mokėsi septynerius 

metus. Vėliau jis žaidė Šiaulių 

„Tauro“ komandoje, kuri ne kartą 

tapo Lietuvos čempionato prizi-

ninke, Klaipėdos „Atlante“. Žolės 

riedulyje jis nuo 1986 m.

 
Daugiau lemiamų fi nalo serijos rungtynių 

 akimirkų rasite www.sportas.info

LŽRF

Šiaulių žolės riedulininkės po pergalingų fi nalo serijos rungtynių pasipuošė marškinėliais su užrašu „LŽRF čempionai 10 kartų 2000–2009“.

Virš Nemuno vingio...
Paminėti prieš metus Anapilin 

išėjusio, Dzūkijos skraidymų oro 

balionais pradininko, žinomo 

Lietuvoje oreivio Antano Palec-

ko į Birštoną susirinko 22 karš-

to oro balionų ekipažai. Buvę jo 

bičiuliai ir varžovai dalyvavo A. 

Palecko atminimui skirtose mi-

šiose ir paminklo pašventinimo 

ceremonijoje Prienų kapinėse.

Pirmą kartą rengiamose An-

tano Palecko taurės varžybose 

dalyvavo stipriausi Lietuvos oro 

balionų pilotai, o Birštono ku-

rorto gyventojai ir poilsiautojai 

galėjo stebėti spalvingą reginį 

virš garsiosios Nemuno kilpos. 

Geriausias vaizdas atsivėrė 

tiems, kurie nepatingėjo užkop-

ti į Vytauto kalną.

Varžybų organizatoriams Žy-

drūnui Kazlauskui ir jo žmonai 

Jurgitai didžiausių rūpesčių kėlė 

oro prognozė, bet „žadėto“ lie-

taus nebuvo, įvyko visi penki 

numatyti skridimai. Susumavus 

visų pratimų rezultatus A. Pa-

lecko taurė buvo įteikta Alytaus 

miesto atstovui Mindaugui Ly-

čiui, antras buvo vilnietis Vale-

rijus Machnorylovas, o trečią 

vietą užėmė pastaruoju metu 

dažniau tolimuose užsieniuo-

se negu Lietuvoje skraidantis 

(buvęs Lietuvos čempionu dar 

1997m.) Robertas Komža.

4-oji vieta atiteko vilniečiui 

Eugenijui Jokubauskui, 5-oji 

daugkartiniam Lietuvos čem-

pionui Rimui Kostiuškevičiui, 

6-ąja vieta galėjo džiaugtis 2008 

metų Lietuvos čempionato pri-

zininkas, A. Palecko mokinys 

Žydrūnas Kazlauskas, nes var-

žybų organizavimo rūpesčiai 

atrodė svarbesni...

Tai buvo antrosios oreivių var-

žybos šiais metais. Netrukus 

bus ir trečios – liepos pradžioje 

Radviliškyje vyks 2009 m. Lietu-

vos čempionato II etapo varžy-

bos, po kurių nugalėtojams bus 

įteikti apdovanojimai.

 Aloyzas Stasytis

Kultūrizmo ir fi tneso šou
Nuo 2003 m. vasaros, pasi-

baigus ofi cialioms kultūrizmo 

ir kūno rengybos varžyboms, 

WFF-WBBF Baltijos šalių pre-

zidentas Gintaras Martinkėnas 

geriausius šalies ir kaimyninių 

valstybių sportininkus kviečia 

į Palangoje „Laukinių vakarų 

salūne“ vykstantį jau tradiciniu 

tapusį „King Of Night Show“ 

turnyrą. Keli turnyrai buvo or-

ganizuoti ir kituose Lietuvos 

miestuose, o Palangoje birželį 

įvyko jau devintasis toks kul-

tūrizmo ir kūno rengybos šou. 

Šįkart žiūrovai turėjo galimybę 

pasigrožėti penkiomis mode-

lių kūno rengybos atstovėmis, 

kurias po trijų skirtingų pasi-

rodymų su maudymosi kostiu-

mėliais, laisvalaikio apranga ir 

vakarinėmis suknelėmis turny-

ro šeimininkui G. Martinkėnui 

padėjo apdovanoti šou pasau-

lio atstovas Egmontas Bžeskas. 

Nepaisant kai kurių federacijų 

vadovų mėginimų drausti spor-

tininkams pasirodyti šiame 

renginyje, jame dalyvavo trys 

skirtingų federacijų absoliutūs 

pasaulio čempionai. Iš Latvi-

jos atvyko absoliutus WABBA 

pasaulio čempionas Vitalijus 

Aleksandrovas, iš Rusijos – ab-

soliutus WFF-WBBF pasaulio 

čempionas Aleksandras Ščiogo-

levas, IFBB atstovavo 2004 m. 

absoliutus šios organizacijos 

pasaulio čempionas geriausias 

visų laikų Lietuvos kultūristas 

vilnietis Olegas Žuras. Be šių 

trijų grandų scenoje pasirodė 

šių metų WFF-WBBF Europos 

čempionas ignalinietis Andrius 

Pauliukevičius, šių varžybų pri-

zininkas Gintaras Žilys ir keli 

kiti sportininkai. Tarp žiūrovų 

buvo galima išvysti kultūrizmo 

legendą Vladą Kapcevičių, po 

trylikos metų pertraukos į sceną 

sugrįžusį, sėkmingai šį pavasa-

rį varžybose dalyvavusį Arūną 

Vandį, kitus sportininkus. Kitais 

metais jubiliejiniame dešimtaja-

me „King Of Night Show“ tur-

nyre Gintaras Martinkėnas žada 

dar gausesnį būrį žvaigždžių.

 Dovilė Šešetaitė
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Lietuvos moterų sporto asociacijos prezidentė Joana Bartaškienė niekada nestokoja entuziazmo, energijos ir optimizmo.

M
ar

yt
ės

 M
ar

ci
nk

ev
ič

iū
tė

s 
nu

ot
ra

uk
a

«



12 2009–07–01   Nr. 24 132009–07–01   Nr. 24

ŽMONĖS

JOANA BARTAŠKIENĖ: „ESU KARALIENĖ“
Joana Bartaškienė pripažįsta: taip, ji buvo žvaigždė! Bet ne tuomet, kai kartu su Deividu Meškausku tapo LTV konkurso „Šokių dešimtukas“ laureate...

ietuvos moterų sporto asocia-

cijos prezidentė Joana Bartaš-

kienė bene labiausiai išgarsėjo, kai 

tapo LTV konkurso „Šokių dešim-

tukas“ laureate – kartu su Deividu 

Meškausku jie pelnė pagrindinį 

prizą ir po 13 tūkst. Lt. Ji teigia, 

kad taip – ji buvo žvaigždė, bet 

ne dabar, o anksčiau (1985–1985 

m.), kai Lietuvoje populiarino ae-

robiką. Tiktai tada apie aerobiką 

mažai rašė spauda. O Palangoje, 

kur vykdavo daug renginių, J. Bar-

taškienė negalėjo ramiai praeiti 

jokia gatve, o juo labiau pasirodyti 

prie tilto. Aerobikos puoselėtoja 

buvo graibstyte graibstoma, o vy-

rai jos laukdavo su šampano bu-

teliais. Atvažiuodavo moterys net 

iš Rusijos ir kartu su dar 800 žmo-

nių laukdavo, kai jų 20 minučių 

mankštai galės vadovauti J. Bar-

taškienė (tada – J. Meslinienė). Po 

pratybų – poros valandų pašneke-

siai su moterimis apie aerobiką ir 

didelę jos naudą.

GIMNASTĖ. Jaunystėje J. Bar-

taškienė norėjo būti baleto šokė-

ja ir porą metų lankė pratybas. 

Tačiau pamatė, kad gimnastika 

daug įdomiau, didesnė programa, 

galima labiau pasireikšti. Ji tapo 

daugkartine Lietuvos moksleivių 

sportinės gimnastikos čempione, 

atstovavo Lietuvai populiariose 

to meto SSRS tautų spartakiado-

se. Buvo toje puikioje komandoje, 

kurioje Juzefa Žurauskaitė užėmė 

aukštą šeštą vietą. Net devynerius 

metus J. Bartaškienė buvo viena 

stipriausių Lietuvos gimnasčių, 

tapdavo šalies čempione ir prizi-

ninke. „Daug kas dabar tuo netiki, 

bet aš tikrai buvau neprasta gim-

nastė, daugkartinė šalies įvairaus 

amžiaus grupių čempionė. Labai 

geros gimnastės buvo ir Jurgita 

bei Jūratė Miliušytės, Jūratė Ke-

melytė, Zina Penkauskaitė, švie-

sios atminties Zita Šeškevičiūtė, 

kitos gimnastės, kurios buvo už 

mane vyresnės amžiumi, bet kar-

tais tekdavo ir su jomis parungty-

niauti“, – prisimena J. Bartaškienė, 

kuri ypač daug gražių žodžių skiria 

savo pirmajai trenerei, šviesios at-

minties Aldonai Simanavičienei. 

Kaip pati sako, tik dabar pradeda 

suprasti, kiek daug jai davė ši tre-

nerė, kuri Joanos pratyboms skir-

davo kone pusę dienos. „Nebuvo 

nė vienų metų, kad užmirščiau 

šią didelę asmenybė, savo trenerę 

nuolat pagerbdavau per įvairius 

renginius, visada pasveikindavau 

Mokytojo dienos ir vardinių pro-

ga. Tiktai savo trenerės dėka tapau 

sportininke, pasiekiau savo gyve-

nimo tikslą. Aldona Simanavičienė 

buvo mano pati pirmoji darbdavė, 

direktorė. Gimnastikos sporto 

mokykloje buvau ir choreografė, ir 

trenerė“, – sako LMSA prezidentė. 

TRENERĖ. J. Bartaškienė no-

rėjo studijuoti Vilniuje ir būti 

pradinių klasių mokytoja. Tačiau 

vis dėlto pasirinko Kūno kultūros 

institutą ir studijavo gimnastiką. 

Sunkiausiai jai buvo gauti plau-

kimo įskaitą, nes prastai plaukė. 

Dar studijuodama antrame kurse, 

Joana pradėjo dirbti Gimnastikos 

sporto mokykloje choreografe. 

Dar dirbo ir trenere, sekėsi gerai, 

per ketverius metus jos auklėtinės 

jau rungtyniavo pagal kandida-

čių į sporto meistrių programas. 

„Buvau griežta trenerė, bet tiktai 

per pratybas. Dar ir šiandien ben-

drauju su savo auklėtinėmis, su 

jomis susitinku, džiaugiuosi, kad 

jos baigė Kūno kultūros institu-

tą“, – sako Joana, kuri trenere gal 

būtų dirbusi visą savo gyvenimą, 

tačiau visi planai pasikeitė gimus 

antrajam vaikeliui. Jos vyras pyk-

davo, kad žmona kone visą dieną 

praleisdavo gimnastikos salėje ir 

sakydavo, kad lai ji į salę nusineša 

„raskladuškę“ ir ten miega. Dabar 

jos sūnui Artūrui – jau 39-eri me-

tai, o Martynui – 35-eri.

DĖSTYTOJA. J. Bartaškienė 

džiaugiasi, kad gyvenimas jai lėmė 

dirbti Lietuvos veterinarijos aka-

demijos Kūno kultūros katedroje 

dėstytoja. Šioje katedroje Joana dir-

ba iki šių dienų, šiemet jau bus jos 

35-asis rugsėjis. Joanos pilna visur. 

Kaip pati sako, vienur ji suspėja, 

o kitur ne, pritrūksta laiko. „Pri-

siplanuoju, prisifantazuoju, daug 

turiu įvairiausių minčių – daug ką 

padarau, bet daug ko ir ne, nes ne-

turiu galimybių. Jeigu koks rimtas 

vadybininkas mane būtų priėmęs 

dirbti ir perėmęs mano mintis bei 

energiją, nežinau, ką būtų buvę ga-

lima padaryti. Jeigu prieš 20 metų 

su savo organizaciniais gabumais 

ir didžiuliu noru būčiau dirbusi 

Amerikoje, tikrai dabar būčiau mi-

lijonierė“, – įsitikinusi J. Bartaškie-

nė. Tačiau ji – kaunietė, labai myli 

savo miestą ir šalį, ir, kaip pati sako, 

ir mirs Kaune. Nors Joanai labai 

patinka ir Vilnius, tačiau be Kauno 

neįsivaizduoja savo gyvenimo. Ji 

išvažinėjo visą Europą, bet ja nesu-

sižavėjo – Lietuvos moterų sporto 

asociacijos prezidentei nėra mieles-

nės vietos už savo gimtinę. 

PREZIDENTĖ. J. Bartaškienė 

Lietuvos moterų sporto asociacijos 

prezidente tapo 2007 m. Tie, kurie 

galvojo, kad ji nesugebės deramai 

vadovauti didžiulei moterų armi-

jai, smarkai apsiriko. Joana viską 

daro iš širdies, renginiams atiduo-

da visą save ir nuolat būna kartu 

su asociacijos moterimis. 2008 m. 

per jos organizuojamą šventę Pa-

langoje pati rodė gražų pavyzdį 

ir dalyvavo kone visose varžybo-

se – bėgo pajūriu, mėtė baudas, 

traukė virvę, debiutavo sumo var-

žybose, rytais moterims prie jūros 

organizuodavo gimnastikos pra-

tybas. Toje šventėje pabuvojo ne 

tiktai Eurovizijos šokių konkurso 

ketvirtos vietos laimėtojai Saulius 

Skambinas ir Karina Krysko, bet 

ir Lietuvos Respublikos preziden-

tas Valdas Adamkus. „Man labai 

patinka dirbti asociacijoje – mūsų 

valdyboje yra daug aktyvių mote-

rų, su kuriomis dažnai susieiname, 

kalbamės, tariamės. Nors didelių 

kalnų negalime nuversti, bet sten-

giamės į sporto sąjūdį įtraukti kuo 

daugiau moterų, kad po įvairių ren-

ginių jos susidraugautų su sportu ir 

su juo nesiskirtų visą savo gyveni-

mą“, – sako LMSA prezidentė.

RŪPESTIS. Vienas iš J. Bartaš-

kienės rūpesčių – išjudinti rajonų 

moteris, kad jos burtųsi į grupes 

ir organizuotų kuo daugiau sporto 

renginių. Prie asociacijos kolektyvų, 

kurie vienija daugiau kaip 2 tūkst. 

sporto mylėtojų, prisijungė ir Šokių 

populiarinimo centras. Moterys 

šokti labai mėgsta. Šokių pratybas 

pradėjo organizuoti ir pati LMSA 

prezidentė. Kaip ji pati teigia, visos 

moterys gali šokti, o štai sportuo-

ti – ne visos. Lietuvos moterų spor-

to asociacija priklauso asociacijai 

„Sportas visiems“, todėl moterys 

kasmet labai aktyviai dalyvauja 

tradiciniame festivalyje Palangoje. 

Kitas svarbus LMSA renginys – ru-

denį Palangoje rengiamas festivalis 

„Auksinis ruduo“. Populiari ir šven-

tė „Aš, mama ir mano močiutė“, 

moterys pamėgo minti dviračio pe-

dalus ir aktyviai dalyvauja renginyje 

„Gyvensime sveikiau“. Kasmet vis 

labiau populiarėja neįgaliųjų aero-

bikos konkursas – iš pradžių jame 

buvo kovojama dėl pačios J. Bartaš-

kiemės taurės, o pastaraisiais me-

tais šį renginį pradėjo globoti Lie-

tuvos moterų sporto asociacija. Šis 

renginys labai išsiplėtė, suvažiuoja 

rungtyniauti po 12–14 kolektyvų. 

LMSA prezidentė stengiasi, kad 

kiekviena Lietuvos moteris prisi-

liestų ir prie krepšinio kamuolio. 

J. Bartaškienė Lietuvos veterinari-

jos akademijoje treniruoja sportinę 

aerobikos grupę, vadovauja savo 

klubui, kuriam priklauso apie 200 

narių. Dabar klubą pradėjo lankyti 

ir vyresnio amžiaus moterys, nuo 

45-erių iki 75-erių metų.

DŽIAUGSMAS. „Reikia džiau-

gtis, kad Dievas davė leidimą gy-

venti žemėje. Vienam gal duoda 

daugiau, kitam mažiau, bet mes 

patys turime pakoreguoti savo 

gyvenimą. Kaip ir kiekvienoje 

šeimoje, taip ir mano, buvo vis-

ko – ir džiaugsmo, ir skausmo, 

nuo ašarų savo kambaryje kartais 

galėjau paskęsti. Tačiau pagalvo-

jau, o kam įdomūs mano skaus-

mai ir nusprendžiau, kad tegul 

man kiti pavydi, jog gerai gyvenu, 

likimui, kad nebuvo didelių tra-

gedijų. Esu karalienė, kiekvieną 

dieną galiu važinėti gera mašina, 

kurią nusipirkau iš salono, turiu 

savo jaukų namelį naujame mi-

krorajone, gerą ir dorą vyrą (beje, 

buvusį lengvaatletį, šuolininką 

į aukštį) Albiną, daug draugų, 

mėgstu pasipuošti. Visko noriu, 

viskam esu žingeidi – verčiuosi 

kūlversčiais, bet trūks plyš turiu 

padaryti. Abu turime darbus, už-

sidirbame pinigų, vargšais tikrai 

nesijaučiame“, – sako Joana. Na-

mie J. Bartaškienė mažai ir būna, 

bet jeigu jau būna – tai jų namai 

pilni svečių ir šurmulio. Dažnai 

atvažiuoja vaikai su savo atža-

lomis, kartu švenčiamos pačios 

gražiausios šventės. Visko lyg ir 

užtenka, tačiau Joana neslepia ir 

sako, kad ji yra iš tų moterų, kuri 

nori gyventi dar geriau. LMSA 

prezidentė labai mėgsta gėles, 

kurios puošia jos namą, o pati 

nėra baltarankė – laisvalaikiu 

mėgsta pasikrapštyti šiltadaržyje. 

Į klausią, kur LMSA prezidentė 

semiasi stiprybės, ji, kaip visada, 

atsako šypsodamasi: „Pirmiausiai 

skaniai pavalgau, kartais taurelę 

padarau, pasportuoju, pasimyliu 

ir į bažnyčią nueinu“.

L
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Prisiplanuoju, prisifantazuoju, daug turiu įvairiausių 
minčių – daug ką padarau, bet daug ko ir ne, nes 
neturiu galimybių. Jeigu koks rimtas vadybininkas 
mane būtų priėmęs dirbti ir perėmęs mano mintis 
bei energiją, nežinau, ką būtų buvę galima padaryti.

Gimė 1950 m. vasario 9 d. 
Kaune. 1957–1965 m. mokėsi 
Juozo Aleksonio vid. m-kloje, 
1968 m. baigė Kauno 24-ąją 
vid. m-klą, o 1972 m.– Lietu-
vos kūno kultūros institutą. 
1969 m. dirbo Kauno gimnas-
tikos mokyklos trenere cho-
reografe, 1972 m. – gimnasti-
kos trenere, nuo 1976 m. dir-
ba Lietuvos veterinarijos aka-
demijos sporto katedroje vyr. 
dėstytoja. Nuo 1995 m. vado-
vauja aerobikos klubui „Joa-
na“ – yra klubo prezidentė ir 
vyr. trenerė. Kauno pedagogų 
kvalifikacijos centro dėstytoja. 
1959–1970 m. daugkartinė 
Lietuvos gimnastikos čem-
pionė, SSRS sporto meistrė, 
1980 m. pirmoji Lietuvoje 
pradėjo propaguoti aerobiką. 
Nusipelniusi Lietuvos trenerė, 
Lietuvos moterų sporto aso-
ciacijos prezidentė.
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PRIEŠ RENGINĮ
DĖKOJA

„Gintros-Strekte-Uni-
versiteto“ komandos 

treneris Vaidotas 
Vaičeliūnas dėkoja 

Vilniaus žolės rieduli-
ninkėms, kurios kaip 

reikiant spaudžia jo 
komandą ir yra šiau-
liečių varomoji jėga, 

siekiant didesnio 
meistriškumo. „Be 

Vilniaus komandos 
čempionatas būtų 

buvęs liūdnokas“, – 
sako treneris.

PADĖJĖJAI
Komanda šiemet 

susidūrė su finansi-
niais trūkumais, todėl 

nevažiavo į daugelį 
tarptautinių turnyrų, o 
kvietėsi varžoves pas 

save ir rungtyniavo 
namie. Šiaulietėms 
ypač daug padėjo 
rėmėjai „Gintra“ ir 
„Strekte“, taip pat 

„Klevo“ sporto mo-
kykla, kuri komandai 

augina pamainą. 
Šios sporto mokyklos 

auklėtinės ir sudaro 
čempionių pagrindą.

DEŠIMT METŲ NENUGALĖTOS
Dešimt metų – dešimt čempionių titulų. Šiaulių „Gintros-Strekte-Universiteto“ moterų žolės riedulio 

komandos meistriškumas konkurentėms išlieka neįkandamas.

čempionai 10 

kartų 2000–2009. 

Toks užrašas ant kiekvienos Šiaulių 

„Gintros-Strekte-Universiteto“ ko-

mandos narės specialiai pagamintų 

marškinėlių puikavosi po paskuti-

niųjų superfi nalo rungtynių Vilniu-

je su vietos HFTC, kurias šiaulietės 

laimėjo 2:0, o seriją – 3:1. „Vilniaus 

komanda – labai pajėgi. Galvojome, 

kad prireiks penktų rungtynių, o 

paskutinės bus žaidžiamos Šiau-

liuose ir džiaugsimės pergale savo 

sirgalių akivaizdoje“, – nenuvertino 

konkurenčių čempionių treneris 

Vaidotas Vaičeliūnas.

SEZONAS. „Gintros-Strekte-

Universiteto“ komandai sezonas 

buvo kaip niekada sėkmingas. Ypač 

svariai rungtyniauta per neseniai 

vykusias Europos šalių čempionių 

taurės varžybas Šveicarijoje – ko-

manda užėmė pirmą vietą ir po ke-

tverių metų pertraukos vėl sugrįžo 

į aukščiausią divizioną bei kitąmet 

rungtyniaus su pajėgiausiomis aš-

tuoniomis žemyno komandomis. 

Žiemą šiaulietės po penkerių metų 

pertraukos tapo Lietuvos uždarų 

patalpų čempionėmis. „Kitąmet 

Europoje mūsų pagrindinis užda-

vinys – likti pajėgiausiųjų koman-

dų šešete. Gerai žinome, kad bus 

didelė konkurencija, lemtingos bus 

kiekvienos rungtynės. Vokietijos, 

Olandijos, Ispanijos komandų mūsų 

žaidėjos dar nėra pajėgios nugalėti, 

tačiau su kitomis gali rungtyniauti 

apylygiai“, – įsitikinęs V. Vaičeliū-

nas. Lietuvos čempionių pagrindą 

sudaro moksleivės ir studentės, ta-

čiau jų gretose žaidžia ir patyrusios 

žolės riedulininkės Vilma Bagdans-

kienė, Renata Matjušaitytė. Jauni-

mas jau irgi turi sukaupęs nemažą 

patyrimą – vien per šį sezoną žiemą 

ir vasarą rungtyniauta penkiuose 

tarptautiniuose turnyruose. Jų tre-

neris teigia, kad, kaip tobulės jauni-

mas, tokia bus ir Lietuvos rinktinė. 

Kandidatėmis į Lietuvos rinktinę 

pakviestos devynios čempionės – 

R. Matjušaitytė, Donata Dildaitė, 

Dovilė Jakaitė, Ernesta Kalinauskai-

tė, Ina Kenstavičiūtė, Ramunė Pe-

trauskaitė, Simona Grubliauskaitė 

ir vartininkės Viktorija Vileikytė bei 

Arūnė Paulavičiūtė. Tobulėja ir jau-

nosios žaidėjos Rosanda Taunytė, 

Eveina Malyševa.

SUOLELIS. Ketvirtųjų fi nalo 

serijos rungtynių negalėjo žaisti 

šiauliečių atakų lyderė Dovilė Ja-

kaitė, kuri varžybas stebėjo nuo 

atsarginių suolelio sugipsuota koja. 

Tačiau ši netektis komandos trene-

riui V. Vaičeliūnui didelių rūpesčių 

nekėlė. „Turime gana ilgą suolelį, 

tačiau padarėme klaidą per trečią-

sias rungtynes, kai per ilgai leidome 

rungtyniauti vienai žolės rieduli-

ninkei, ir komanda neišlaikė tempo. 

Ilgas suolelis – mūsų stiprybė. Yra 

galimybių daug ką tobulinti, į ko-

mandą gal kviesimės naujų žaidėjų, 

didinsime konkurenciją“, – sako 

čempionių treneris V. Vaičeliūnas.

DEVIZAS. V. Vaičeliūno žvilgs-

niai krypsta ne tiktai į Šiaulių, bet 

ir į Kelmės žolės riedulininkes, 

o po čempionato komandą gali 

papildyti ir vilnietės. Komandos 

devizas – „lengvai neišleidžiame 

žaidėjų, bet jas stengiamės susi-

grąžinti. Kolektyvas turi būti jau-

natviškas“. Čempionių komandoje 

dabar rungtyniauja dvi kelmiškės 

sesutės Irmantė ir Arūnė Pau-

lavičiūtės. Komanda turi geras 

vartininkes, Lietuvos rinktinės 

žaidėjas – A. Paulavičiūtę ir V. Vi-

leikytę, kurios yra panašaus pajė-

gumo, ir treneriui tenka pasukti 

galvą, kurią jų išleisti į aikštelę. 

Išeitis surasta: viena šių žaidėjų 

išleidžiama pažaisti vieną kėlinį, o 

kita – kitą. „Konkurencija vartuo-

se yra didelė. Jeigu ji tokia būtų ir 

puolime, tai mūsų komanda būtų 

tikrai elitinė. Mūsų žaidėjos ginasi 

neblogai – per Europos čempio-

nių taurės varžybas Šveicarijoje 

per ketverias rungtynes praleido 

keturis įvarčius. Tačiau neramina 

tai, kad per rungtynes su škotėmis, 

mums pirmaujant 2:0, per pusan-

tros minutės varžovės mums su-

gebėjo įmušti du įvarčius“, – sako 

V. Vaičeliūnas. Geriausiomis savo 

komandos žaidėjomis V. Vaičeliū-

nas įvardijo kelias sportininkes – 

S. Grubliauskaitę, J. Juodytę, D. Ja-

kaitę, D. Dildaitę, L. Simonaitytę.

TRENERIS. Šiauliečių treneris 

V. Vaičeliūnas komandą ugdo nuo 

1992 m. Iš pradžių ji vadinosi „Vai-

vorykštė“, po to – „Vaivorykštė-

Gintra“, o dabar – „Gintra-Strek-

te-Universitetas“. Jis pripažįsta, 

kad nėra lengva dirbti su mergi-

nomis. „Jeigu vaikinai treniruojasi 

nuo 16-os metų, tai juos galima 

išlaikyti iki 35-erių. O tokio am-

žiaus sportininkės žolės riedulio 

jau nebežaidžia“, – sako jis. Tre-

neris atvirauja, kad jis nervinasi po 

kiekvienų pralaimėtų rungtynių, 

ilgai ieško nesėkmės priežasčių, o 

merginos į viską žiūri paprasčiau 

ir sako, kad, jeigu šiandien jos 

nelaimėjo, tai laimės rytoj. „Mer-

ginos man yra didelė varomoji 

jėga“, – sako V. Vaičeliūnas. Jis 

turi puikią pagalbininkę – antrąją 

trenerę Genutę Juodienę. Aikšte-

lėje žaidžia ir jos dukra Jūratė, kuri 

per ketvirtąsias rungtynes pasiekė 

įvartį ir padvigubino rezultatą savo 

komandos naudai 2:0. Dar prieš 

penkerius metus jo vadovaujamos 

sportininkės žaidė ir futbolą, ta-

čiau dabar liko tiktai žolės riedu-

lys. Čempionų treneris jaunystėje 

taip pat buvo futbolininkas, baigė 

Panevėžio internatinę sporto mo-

kyklą, kurioje mokėsi septynerius 

metus. Vėliau jis žaidė Šiaulių 

„Tauro“ komandoje, kuri ne kartą 

tapo Lietuvos čempionato prizi-

ninke, Klaipėdos „Atlante“. Žolės 

riedulyje jis nuo 1986 m.

 
Daugiau lemiamų fi nalo serijos rungtynių 

 akimirkų rasite www.sportas.info

LŽRF

Šiaulių žolės riedulininkės po pergalingų fi nalo serijos rungtynių pasipuošė marškinėliais su užrašu „LŽRF čempionai 10 kartų 2000–2009“.

Virš Nemuno vingio...
Paminėti prieš metus Anapilin 

išėjusio, Dzūkijos skraidymų oro 

balionais pradininko, žinomo 

Lietuvoje oreivio Antano Palec-

ko į Birštoną susirinko 22 karš-

to oro balionų ekipažai. Buvę jo 

bičiuliai ir varžovai dalyvavo A. 

Palecko atminimui skirtose mi-

šiose ir paminklo pašventinimo 

ceremonijoje Prienų kapinėse.

Pirmą kartą rengiamose An-

tano Palecko taurės varžybose 

dalyvavo stipriausi Lietuvos oro 

balionų pilotai, o Birštono ku-

rorto gyventojai ir poilsiautojai 

galėjo stebėti spalvingą reginį 

virš garsiosios Nemuno kilpos. 

Geriausias vaizdas atsivėrė 

tiems, kurie nepatingėjo užkop-

ti į Vytauto kalną.

Varžybų organizatoriams Žy-

drūnui Kazlauskui ir jo žmonai 

Jurgitai didžiausių rūpesčių kėlė 

oro prognozė, bet „žadėto“ lie-

taus nebuvo, įvyko visi penki 

numatyti skridimai. Susumavus 

visų pratimų rezultatus A. Pa-

lecko taurė buvo įteikta Alytaus 

miesto atstovui Mindaugui Ly-

čiui, antras buvo vilnietis Vale-

rijus Machnorylovas, o trečią 

vietą užėmė pastaruoju metu 

dažniau tolimuose užsieniuo-

se negu Lietuvoje skraidantis 

(buvęs Lietuvos čempionu dar 

1997m.) Robertas Komža.

4-oji vieta atiteko vilniečiui 

Eugenijui Jokubauskui, 5-oji 

daugkartiniam Lietuvos čem-

pionui Rimui Kostiuškevičiui, 

6-ąja vieta galėjo džiaugtis 2008 

metų Lietuvos čempionato pri-

zininkas, A. Palecko mokinys 

Žydrūnas Kazlauskas, nes var-

žybų organizavimo rūpesčiai 

atrodė svarbesni...

Tai buvo antrosios oreivių var-

žybos šiais metais. Netrukus 

bus ir trečios – liepos pradžioje 

Radviliškyje vyks 2009 m. Lietu-

vos čempionato II etapo varžy-

bos, po kurių nugalėtojams bus 

įteikti apdovanojimai.

 Aloyzas Stasytis

Kultūrizmo ir fi tneso šou
Nuo 2003 m. vasaros, pasi-

baigus ofi cialioms kultūrizmo 

ir kūno rengybos varžyboms, 

WFF-WBBF Baltijos šalių pre-

zidentas Gintaras Martinkėnas 

geriausius šalies ir kaimyninių 

valstybių sportininkus kviečia 

į Palangoje „Laukinių vakarų 

salūne“ vykstantį jau tradiciniu 

tapusį „King Of Night Show“ 

turnyrą. Keli turnyrai buvo or-

ganizuoti ir kituose Lietuvos 

miestuose, o Palangoje birželį 

įvyko jau devintasis toks kul-

tūrizmo ir kūno rengybos šou. 

Šįkart žiūrovai turėjo galimybę 

pasigrožėti penkiomis mode-

lių kūno rengybos atstovėmis, 

kurias po trijų skirtingų pasi-

rodymų su maudymosi kostiu-

mėliais, laisvalaikio apranga ir 

vakarinėmis suknelėmis turny-

ro šeimininkui G. Martinkėnui 

padėjo apdovanoti šou pasau-

lio atstovas Egmontas Bžeskas. 

Nepaisant kai kurių federacijų 

vadovų mėginimų drausti spor-

tininkams pasirodyti šiame 

renginyje, jame dalyvavo trys 

skirtingų federacijų absoliutūs 

pasaulio čempionai. Iš Latvi-

jos atvyko absoliutus WABBA 

pasaulio čempionas Vitalijus 

Aleksandrovas, iš Rusijos – ab-

soliutus WFF-WBBF pasaulio 

čempionas Aleksandras Ščiogo-

levas, IFBB atstovavo 2004 m. 

absoliutus šios organizacijos 

pasaulio čempionas geriausias 

visų laikų Lietuvos kultūristas 

vilnietis Olegas Žuras. Be šių 

trijų grandų scenoje pasirodė 

šių metų WFF-WBBF Europos 

čempionas ignalinietis Andrius 

Pauliukevičius, šių varžybų pri-

zininkas Gintaras Žilys ir keli 

kiti sportininkai. Tarp žiūrovų 

buvo galima išvysti kultūrizmo 

legendą Vladą Kapcevičių, po 

trylikos metų pertraukos į sceną 

sugrįžusį, sėkmingai šį pavasa-

rį varžybose dalyvavusį Arūną 

Vandį, kitus sportininkus. Kitais 

metais jubiliejiniame dešimtaja-

me „King Of Night Show“ tur-

nyre Gintaras Martinkėnas žada 

dar gausesnį būrį žvaigždžių.

 Dovilė Šešetaitė
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Lietuvos moterų sporto asociacijos prezidentė Joana Bartaškienė niekada nestokoja entuziazmo, energijos ir optimizmo.
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Dėl viso pikto kartu su dalyviais nuotolį bėgo 

ir gydytoja – su medicininiu chalatu ir medika-

mentų krepšiu. Vis dėlto jos paslaugų bėgikams 

neprireikė: per naktį ieškoję paparčio žiedo ryte 

bėgimo entuziastai surado jėgų ir stoti į 3 000 m 

kliūtinio bėgimo startą. Vilniaus Vingio stadio-

ne praėjusį trečiadienį bėgimo klubas „Stajeris“ 

surengė bėgimą, skirtą tūkstantmečio Joninių 

šventei paminėti. Bėgime dalyvavo 61 sporto 

entuziastas, kurių vyriausiam buvo 87 metai, 

jauniausiam – vos treji metukai. Savaime su-

prantama, dėmesio centre atsidūrė septyni į 

trasą išbėgę Jonai, kurie buvo apdovanoti vardi-

niais marškinėliais. Vis dėlto distancijoje geriau 

sekėsi jų kolegoms: 3 000 m pirmas įveikė Petras 

Pranckūnas, aplenkęs Mindaugą Dindą ir Alek-

sandrą Malyško. Visą distanciją nubėgo 23 bė-

gikai, tarp kurių buvo vienintelė moteris – Rasa 

Šulčiūtė. Ypatingu iššūkiu sporto mėgėjams, 

kurių dauguma kliūtiniame bėgime dalyvavo 

pirmą kartą, tapo vandens kliūtis. Kai kurie bė-

gikai iš anksto nepervertino savo jėgų ir ją įveikė 

su... akvalangu. Išmintinga: po sunkios nakties 

deguonies gurkšnis visada praverčia.

Jonų reanimuoti neprireikėIŠ KROATIJOS – SU GAUSIAIS LAIMĖJIMAIS
Kroatijoje, Rovinie mieste, per Europos mėgėjų sporto žaidynes puikiai rungtyniavo mūsų šalies sportininkai, kurie į Lietuvą parvežė gausų kraitį medalių.

uropos mėgėjų sporto žaidynės 

jau siekia ketvirtą dešimtmetį ir 

kasmet vis labiau populiarėja. Šiemet 

Rovinie mieste jėgas bandė daugiau 

kaip 5 tūkst. sporto mėgėjų, atstova-

vusių 22 šalims. Tarp jų buvo ir gausi 

Lietuvos sportinė delegacija (183 

sportininkai), kurią „Žalgirio“ sporto 

draugija papuošė vienodomis balto-

mis kepuraitėmis ir baltais sportiniais 

marškinėliais, davė suvenyrų, dalinai 

kompensavo kelionės išlaidas.

AUKSAS. Į Kroatiją mūsų sporti-

ninkai vyko autobusais, tačiau sunki 

kelionė nesutrukdė jiems gerai pasiro-

dyti varžybose. Lietuviškas buvo mo-

terų, kurioms daugiau kaip 40 metų, 

fi nalas. Dėl aukso medalių kovojo 

Kauno „Santakos“ ir Vilniaus „Šypse-

nos“ rankininkės. Nugalėjo kaunietės 

12:7. Kaip teigė viena iš šios kelionės 

organizatorių, „Žalgirio“ sporto drau-

gijos specialistė Angelė Bilevičienė, 

nugalėtojų gretose ypač išsiskyrė bu-

vusios praeityje garsios rankininkės 

sesutės Genovaitė Garšvinskaitė-Kin-

durienė ir Marytė Garšvinskaitė-Van-

savičienė, pelniusios nemažai įvarčių, 

bei vartininkė Dalia Dabulskienė. 

Moterų krepšinio varžybose (iki 40 

m.) pergalingai žaidė Vilniaus „Sva-

jos“ moterų ir Kauno „Top Sportas-

Arx Baltica“ vyrų komandos. Pirma 

buvo dar viena „Top Sport-Arx Balti-

ca“, rungtyniavusi grupėje, kurių žai-

dėjams daugiau kaip 40 metų. Šauniai 

rungtyniavo ir tenisininkai. Komandų 

varžybas laimėjo Kauno moterys ir 

Kauno „Žalgirio-KTE“ vyrai.

SIDABRAS. Sidabro medalius 

pelnė Kauno „Ąžuolo“ rankininkai 

(daugiau kaip 40 m.), kurie lemia-

mas rungtynes dėl pirmosios vie-

tos pralaimėjo prancūzams 11:15. 

Antros buvo pirmą kartą žaidynėse 

dalyvavusios Lazdijų tinklininkės, 

kurioms vadovavo jų Sporto centro 

direktorius ir tinklinio treneris Ana-

tolijus Mikutovskis.

BRONZA. Krepšinio varžybose 

trečia liko Kauno „Voluktės“ vyrų 

komanda (iki 40 m.). Trečios buvo 

ir Kauno „Sixtos“ tinklininkės. Kaip 

teigė „Žalgirio“ sporto draugijos 

prezidentas Vytas Nėnius, pabu-

vojęs žaidynėse, mūsų sportininkai 

pagal susiklosčiusią tradiciją da-

lyvavo krepšinio, tinklinio, teniso, 

rankinio ir futbolo varžybose.

GERAI. „Mūsų sportininkai pa-

sirodė tikrai gerai. Visus maloniai 

nustebino geras Kroatijos organizuo-

tumas, Rovinie miestui nebuvo per 

didelis krūvis priimti daugiau kaip 

5 tūkst. sportininkų. Buvo specialiai 

pastatytos trys naujos lauko krepšinio 

aikštelės, kuriose rungtyniavo mote-

rų ir vyrų komandos, po stogu vieno-

je vietoje buvo pakankamai tinklinio 

ir teniso aikštelių. Žaidėjai ne tiktai 

rungtyniavo, bet galėjo ir bendrauti. 

Buvo surengta nemažai vakaronių, 

koncertų. Jaučiama nemaža konku-

rencija, kas pakvies ir kur vyks kitos 

žaidynės. Praėjusiais metais jos buvo 

surengtos Zalcburge (Austrija), šie-

met – Rovinie, kurortiniame mieste 

prie jūros, o 2011 m. – Hamburge, 

kur mūsų sportininkai jau kuria pla-

nus jose dalyvauti. Vokiečiai Kroati-

joje pristatė savo programą, jie turi 

geras sporto bazes“, – sakė V. Nėnius.

POŽIŪRIS. Gausūs laimėjimai 

per Europos mėgėjų sporto žaidynes 

rodo, kad Lietuvos sportininkai į jas 

žiūrėjo rimtai ir varžyboms kruopš-

čiai rengėsi. Tačiau keista, kad mūsų 

valdžios atstovai nubraukia tokio 

lygio varžybas, o Valstybės kontrolė 

jas komentuoja kaip žmonėms ne-

reikalingą veiklą. Juk kūno kultūros ir 

sporto įstatymas skelbia, kad valstybė 

remia šias veiklas. Gaila, kad viskas 

daroma atvirkščiai, viskas paliekama 

patiems žmonėms. Kroatijoje mūsų 

sportininkai patys mokėjo už gyve-

nimą viešbučiuose ir dalyvavimą var-

žybose. „Nors ir nedidelė parama iš 

biudžeto sportininkams būna didelis 

paskatinimas“, – teigė V. Nėnius.

E

Marytė 
MARCINKEVIČIŪTĖ
„Sporto“ korespondentė

«

«

«

«

«Kauno krepšinio komanda „Top Sport-Arx Baltica“ nugalėtoja tapo dviejose amžiaus grupėse.

Komandų teniso varžybas laimėjo Kauno moterys ir Kauno „Žalgirio-KTE“ vyrai.
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• LIETUVOS SPORTO LAIKRAŠTIS • LEIDŽIAMAS NUO 1956 METŲ •

eriausias praėjusių metų 

Lietuvos krepšininkas Ra-

mūnas Šiškauskas Europoje lai-

komas fenomenaliu žaidėju dėl 

savo neuždengiamo metimo ir 

puikaus žaidimo ritmo jutimo. 

Pačioje Lietuvoje treneriams 

nuostabą kelia kita buvusio na-

cionalinės rinktinės lyderio kar-

jeros detalė: R. Šiškauskas rim-

čiau žaisti krepšinį pradėjo tik 

mokydamasis septintoje klasėje. 

Nors Maskvos CSKA (Rusija) 

komandos legionieriaus pavyz-

dys įrodo, kad pradėti sportuoti 

niekada nevėlu, Lietuvoje yra ne-

abejojančių, kad krepšiniui negali 

būti ir per anksti. Antrus metus 

veikiančios Sostinės krepšinio 

mokyklos (SKM) treniruotėse 

kamuolį į rankas ima penkiame-

čiai „pypliai“, krepšinio pirmo-

kais tapę dar prieš atsisėsdami į 

tikrą mokyklinį suolą.

NEĮPRASTA. SKM direk-

toriaus Andriaus Jančiausko 

teigimu, mokyti krepšinio dar-

želinukus nėra įprasta – tokio 

amžiaus vaikai dar negali pradė-

ti rimtai žaisti, nes apie koman-

dinį žaidimą puolant ir ginantis 

suprantama vėliau. „Mokome 

vaikus atskirų krepšinio elemen-

tų – perdavimų, metimų, ka-

muolio varymosi. Darželinukai 

dar negeba jų sujungti į visumą, 

bet jau nori žaisti krepšinį, pra-

šo kamuolio“, – aiškino A. Jan-

čiauskas. Pasak jo, tėvai nebijo 

išleisti mažųjų atžalų į treniruo-

tes, nes darželiuose jų vaikams 

trūksta užsiėmimų. „Kai tik 

darželyje atsiranda krepšinis, 

vaikai iškart dingsta iš šokių, 

iš karatė. Matyti, kad krepši-

nis – populiariausias sportas 

Lietuvoje“, – sakė SKM vadovas. 

Beje, jaunais veidais išsiskiria ne 

tik mokyklos auklėtiniai, bet ir 

treneriai, kurių dauguma dar tik 

pradeda trečią dešimtį metų, bei 

pats SKM direktorius. „Tai – ti-

krai ne trūkumas, o mūsų priva-

lumas. Vaikams patinka jaunas 

kolektyvas, nes treneriai jiems 

yra greičiau ne tėvai, o vyresnie-

ji broliai, su kuriais paprasčiau 

rasti bendrą kalbą“, – šypsojosi 

A. Jančiauskas.

STOVYKLA. Vasarą, kai 

krepšinio atstovai išeina atosto-

gų, SKM jauniausius auklėtinius 

pakvietė į pažintinę krepšinio 

stovyklą. Birželį Vilniaus Šeški-

nės vidurinėje mokykloje dešimt 

dienų vykusiuose užsiėmimuose 

dalyvavo maždaug septyniasde-

šimt penkerių šešerių metų am-

žiaus vaikų. Stovyklos dalyviams 

SKM treneriai rengdavo po tris 

treniruotes per dieną stiprino 

vaikų fi zinį pasirengimą, lavino 

krepšinio techniką. Mažiesiems 

krepšininkams taip pat buvo ve-

damos krepšinio taisyklių ir isto-

rijos pamokėlės, vaikai žiūrėdavo 

įdomiausių rungtynių įrašus bei 

atliko kūrybines užduotis. „Sto-

vyklą tokio amžiaus vaikams 

organizavome pirmą kartą. Ne-

įsivaizdavome, ar bus galimybių 

išlaikyti juos iki pat pabaigos, bet 

nei vienas nemetė užsiėmimų, to-

dėl krūvis darželinukams nebuvo 

per didelis“, – teigė A. Jančiaus-

kas. Paskutinę stovyklos dieną 

vaikų laukė staigmena – juos ap-

lankė Vilniaus TEO moterų krep-

šinio komandos žaidėjos. Šarūnė 

Povilionytė, Indrė Dudėnaitė bei 

Sigita Galdikaitė stovyklos da-

lyviams išdalijo TEO komandos 

prizų ir „rungėsi“ su vaikais krep-

šinio aikštėje. „Tikrai pasijau-

čiau žvaigžde. Vaikai visada yra 

nuoširdžiausi, o šiandien mūsų 

apsilankymas jiems buvo kažkas 

naujo, dar nematyto“, – juokėsi 

didžiulio vaikų dėmesio sulauku-

si Š. Povilionytė.

UŽMOJAI. SKM treniruojasi 

ne tik darželinukai, bet ir aštuo-

niolikmečiai žaidėjai – iš viso 

apie 400 auklėtinių. Nors daugu-

mai jų krepšinis yra tik pramoga, 

A. Jančiauskas tvirtino siejantis 

nemažas viltis su 2002 m. gimi-

mo vaikų grupe. „Jie yra pers-

pektyviausi, turime keletą tikrai 

neblogų krepšinio talentų. Su jais 

atliekamas didelis darbas, nes po 

ketverių metų su šia komanda 

norime laimėti Lietuvos čem-

pionatą“, – į ateitį žvelgė SKM 

direktorius. Beje, SKM yra pri-

vati mokykla ir negauna paramos 

iš Vilniaus miesto savivaldybės. 

Tačiau A. Jančiauskas tikino dėl 

sunkmečio neketinantis atsiža-

dėti planų plėsti mokyklos darbo 

apimtį. Pasibaigusiame sezone 

SKM treniruotės vyko Šeškinės ir 

Užupio mikrorajonų vidurinėse 

mokyklose, tuo tarpu kitą sezoną 

ruošiamasi įkelti koją ir į Anta-

kalnį bei Žirmūnus.

KREPŠINIS NET DARŽELINUKAMS

G

Krepšinio šalyje vaikai pirma mokomi valdyti oranžinį kamuolį, o tik vėliau – skaityti ir rašyti.
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Š. Povilionytė ir jos draugės iš TEO komandos darželinukams kėlė didžiulį susidomėjimą.
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Kai tik darželyje atsiranda krepšinis, vaikai iškart dingsta iš šokių, 
iš karatė. Matyti, kad krepšinis – populiariausias sportas Lietuvoje.

«

Siekdami tinkamai organizuoti bruta-

laus žiūrovų elgesio per sporto renginius 

prevenciją ir rengdamiesi 2011 m. Lietu-

voje vyksiančiam Europos vyrų krepšinio 

čempionatui, Kūno kultūros ir sporto 

departamento generalinis direktorius 

Algirdas Raslanas ir Policijos generalinis 

komisaras Vizgirdas Telyčėnas pasirašė 

bendrą įsakymą, kuriame nurodė polici-

jos pareigūnų ir sporto departamento at-

stovų komisiją brutalaus žiūrovų elgesio 

per sporto renginius prevencijai. Komisi-

ja teiks pasiūlymus dėl teisės aktų projek-

tų rengimo ar keitimo, bendradarbiaus su 

įvairiomis institucijomis, sporto federaci-

jomis, klubais, taip pat su sporto įrengi-

nių savininkais, kad projektuojant, statant 

ir rekonstruojant sporto įrenginius būtų 

sudarytos sąlygos žiūrovų saugumui ga-

rantuoti ir policijos pajėgoms bei saugos 

tarnyboms efektyviai veikti. Komisija taip 

pat teiks siūlymus institucijoms, dalyvau-

jančioms organizuojant sporto renginius, 

ir renginio organizatoriams dėl tinkamos 

veiklos užtikrinant visuomenės saugumą 

sporto renginiuose, skatins tinkamą spor-

to sirgalių elgesį. Pasak komisijos vadovo 

policijos generalinio komisaro pavaduo-

tojo Sauliaus Skvernelio, sporto aistruo-

liams rengiamų prevencinių priemonių 

tikslas – agresyvumą rungtynių metu pa-

keisti džiaugsminga šventės atmosfera.

 KKSD informacija

Vienijamos sporto 
ir policijos jėgos

«

Sporto veteranų  i r 
o l impinio judė j imo 

propagavimo asociac i ja 
„Penki  ž iedai“  keič ia 
pavadinimą  į  Sporto 
veteranų  asociac i ja 

„Penki  ž iedai“ .  Sporto 
veteranų  i r  o l impinio 
judė j imo propagavimo 

asociac i jos  „Penki 
ž iedai“  registravimo 

pažymė j imą  Nr.  AB97-96
 la iky t i  negal iojanč iu . 

FAKTAI

«
Į MADRIDĄ

Lietuvos krepšinio 
rinktinės puolėjas 

Darjušas Lavri-
novičius ateinantį 

sezoną rungtyniaus 
Ispanijos ACB 

krepšinio lygoje. 29 
metų lietuvis pasi-

rašė metų kontraktą 
su Madrido „Real“ 

klube su galimybe jį 
pratęstį dar metams 
bei po trejų metų vėl 

žais pajėgiausioje 
Senojo žemyno 

krepšinio lygoje – 
ULEB Eurolygoje.

Į JAV

Edgaras Jankaus-
kas futbolininko 

karjerą tęs Jungtinių 
Amerikos Valstijų 

klube „New England 
Revolution“. Kaip 

dienraščiui „Boston 
Herald“ teigė klubo 
Personalo skyriaus 

viceprezidentas 
Michaelas Burnsas, 
34 metų lietuvis jau 
pasirašė sutartį su 

netoli Bostono esan-
čiame Foxborough 
įsikūrusiu klubu. 

Autorių nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone. Už reklamų turinį ir kalbą 
redakcija neatsako. Perspausdinti tekstus ir iliustracijas galima tik gavus raštišką sutikimą.
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