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2011-2020 METŲ VALSTYBINö SPORTO 
STRATEGIJA

Strateginis tikslas: Sudaryti sąlygas visų
Lietuvos socialinių grupių įtraukimui į sporto 
veiklą, taip sprendžiant itin svarbius visuomen÷s 
sanglaudos, gyvenimo kokyb÷s gerinimo, 
gyventojų sveikatos ir sveikos gyvensenos, 
didesnio darbingumo, laisvalaikio užimtumo 
uždavinius ir kartu sukuriant socialinį pagrindą
didelio meistriškumo sportininkų rengimo 
sistemai.



2011-2020 METŲ VALSTYBINö SPORTO 
STRATEGIJA

4 tikslas – sukurti ir (arba) atnaujinti sporto 
infrastruktūrą, kad ji būtų tolygiai išpl÷tota 
visuose Lietuvos regionuose, prieinama 
kiekvienam Lietuvos gyventojui jo aplinkoje 
ir sudarytų tinkamas sportavimo sąlygas 
įvairaus amžiaus žmon÷ms, neįgaliesiems, 
m÷g÷jams ir didelio meistriškumo 
sportininkams



EUROPA 2020

Pagrindiniai tikslai:

75 % 20–64 amžiaus žmonių tur÷tų
dirbti.

Ant skurdo ribos tur÷tų būti 20 mln. 
žmonių mažiau.



EUROPA 2020

Lietuva įsipareigojo iki 2020 m. 
pabaigos pasiekti, kad 20-64 metų
amžiaus gyventojų grup÷s užimtumo 
lygis pasiektų 72,8 proc.

Lietuva įsipareigoja iki 2020 m. 
sumažinti gyventojų patiriančių skurdą
arba socialinę atskirtį skaičių 170 tūkst. 
gyventojų.



EUROPOS KOMISIJOS BALTOJI KNYGA 
DöL SPORTO

2.5 Išnaudoti sporto galimybes siekiant 
socialin÷s įtraukties, integracijos ir lygių
galimybių.

Komisija mano, kad galima geriau išnaudoti sporto 
teikiamas galimybes, visų pirma reikia įtraukti 
sportą, kaip socialin÷s įtraukties skatinimo 
priemonę, į Europos Sąjungos ir valstybių narių
politikos kryptis, veiksmus ir programas. Be to, 
sportas gali pad÷ti kurti darbo vietas ir skatinti 
ekonomikos augimą, ypač palankių sąlygų
neturinčių regionų atgaivinimą.



EUROPOS KOMISIJOS BALTOJI KNYGA 
DöL SPORTO

(15) Sanglaudos politikos srityje 
valstyb÷s nar÷s tur÷tų atsižvelgti į
sporto poveikį socialinei įtraukčiai, 
integracijai ir lygioms galimyb÷ms ir 
įtraukti sportą į Europos socialinio 
fondo ir Europos regionin÷s pl÷tros 
fondo programavimą. Komisija taip pat 
ragina valstybes nares skatinti 
veiksmus, finansuojamus Europos 
integracijos fondo l÷šomis.



DAUGIAFUNKCIŲ SPORTO IR 
SVEIKATINGUMO CENTRŲ STATYBA 

RAJONUOSE

Centrą sudaro universali sporto sal÷ su 
500-2000 vietų tribūnomis ir 4-6 takų 25 
m. ilgio plaukimo baseinas.

Tokio tipo centrai jau įrengti Šakiuose, 
Pasvalyje, Ignalinoje.



NACIONALINIO STADIONO STATYBA 
VILNIUJE

Stadiono statyba prad÷ta 1987 m., buvo 
sustabdyta, 2007-2009 m. v÷l tęsiama ir 2010 
m. v÷l sustabdyta. Viso atlikta darbų už 117 
mln. LTL.
Stadionas universalus, skirtas futbolui, lengvajai 
atletikai, kultūros ir sporto renginiams. Stadione 
gal÷tų apsilankyti iki 25 tūkst. žiūrovų. Po 
tribūnomis numatomos 22 tūkst. kv. m. 
pagalbin÷s aptarnavimo patalpos, įvairios sporto 
sal÷s, futbolo mokyklos patalpos ir kt.



EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINö
PARAMA

2007-2013 metų laikotarpiu Europos Sąjungos 
struktūrin÷ parama suteikta stadionų
sutvarkymui Druskininkuose, Alytuje, 
Taurag÷je, Telšiuose, Utenoje, taip pat arenų
statybai ir kt.

Europos Sąjungos struktūrin÷ parama 2014-
2020 metais leistų tęsti apleistų stadionų
sutvarkymo darbus miestuose ir rajonuose
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Ačiū už d÷mesį!


