1. FIZINIO AKTYVUMO IR SPORTO PROGRAMA: DAUGIAU

LAIMINGŲ VEIDŲ
„Eurobarometro“ duomenimis, net 46 proc. suaugusių lietuvių niekada nesportuoja.
Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, dėl mažo fizinio aktyvumo sukeliamų
pasekmių kasmet miršta apie 6 proc. pasaulio gyventojų, su širdies ir kraujagyslių ligomis
susiję 13 proc. visų mirčių, rūkymas nusineša apie 9 proc. gyventojų, diabetas – apie 6 proc.
žmonių.
Lietuvos registro duomenimis, gyventojų mirties priežasčių struktūra jau daugelį metų
išlieka nepakitusi. Nuo kraujotakos sistemos ligų mirė daugiau nei pusė (56 proc.) visų
mirusiųjų. Mūsų šalyje nuo širdies ir kraujagyslių sistemos ligų miršta beveik dvigubai daugiau
gyventojų negu vidutiniškai ES šalyse.
Liberalai įsitikinę, kad sveiki ir gyvenimu besidžiaugiantys piliečiai yra didžiausia
Lietuvos vertybė. Todėl Liberalų sąjūdis siekia pripažinti fizinį aktyvumą ir sportą prioritetine
valstybės sritimi, perkeldami jį į valstybės lygmenį. Parengsime švietimo apie sveiką
gyvenseną (mityba, fizinis aktyvumas) strategiją ir pradėsime ją įgyvendinti jau nuo
ikimokyklinių ugdymo įstaigų.

1.1 Sveiki ir aktyvūs vaikai
Sieksime, kad fizinio aktyvumo strategija būtų skaidriai finansuojama ir valstybės, ir
savivaldybių lygmeniu. Skatinsime privatų sektorių remti sveiką gyvenseną. Sporto
infrastruktūra bus atvira visuomenei.
Didinsime susidomėjimą kūno kultūros pamokomis. Parengsime metodiką, kuri padės
kūno kultūros mokytojams tobulėti ir gauti geresnę motyvaciją. Tik motyvuoti mokytojai gali
padidinti vaikų dėmesį fiziniam aktyvumui ir sportui.
Sveikos gyvensenos temas įtrauksime į skirtingų dalykų programas. Per savaitę vaikai
turės ne mažiau kaip 2 kūno kultūros pamokas.
Bendrojo lavinimo mokyklose skatinsime papildomas sporto valandas. Mokyklose bus
galima pasirinkti plaukimo, lengvosios atletikos, šachmatų ir kt. veiklas. Šioms veikloms
finansuoti pasitelksime neformaliojo švietimo krepšelį. Finansuosime naujų dalykų
infrastruktūros atsiradimą.

1.2 Šiuolaikiška sporto infrastruktūra atvira žmonėms
Užtikrinsime, kad sporto objektai – aikštynai, baseinai, stadionai, salės ir pan. – būtų
prieinami visuomenei. Skatinsime bendruomenes rungtyniauti, varžytis ir taip populiarinti
sveikos visuomenės idėją.
Sukursime sveikos gyvensenos ir aktyvumo propagavimo sistemą. Pasinaudodami
žiniasklaida ir socialiniais tinklais, propaguosime sveikas bendruomenes ir viešinsime jų
veiklą.
Įtrauksime verslo įmones į sporto finansavimo programas. Skatinsime verslą finansuoti
sportą ir fizinį aktyvumą per įvairias mokestines lengvatas.
Parengsime Lietuvos sporto objektų plėtros strategiją. Numatysime aiškius ir skaidrius
lėšų skirstymo kriterijus, atsižvelgdami į prioritetus, poreikius ir galimybes. Mūsų tikslas lėšų
valdymo srityje – geras koordinavimas, efektyvus investicijų valdymas, argumentuotas
kiekvieno projekto pagrindimas, suformuota specialistų taryba.
Užbaigsime „amžiaus statybą“ – nacionalinį stadioną Vilniuje. Tuo tikslu pritrauksime
investicijas iš ES, LR Vyriausybės, savivaldybės ir privataus kapitalo.
Inicijuosime daugiafunkcinių sveikatos ir sporto centrų steigimą Lietuvos regionuose.
Fizinis aktyvumas ir sportas turi būti prieinamas žmonėms nepriklausomai nuo jų
gyvenamosios vietos.
Sukursime interaktyvų sporto žemėlapį. Duomenys apie veikiančius sporto objektus, jų
kokybę, sportuojančių žmonių skaičių turi būti nuolat atnaujinami.

1.3 Skaidrus ir garbingas sportas
Įgyvendinsime programas, nukreiptas prieš medicininių preparatų vartojimą ir
machinacijas profesionalų sporte. Tobulinsime įstatymus, reglamentuojančius azartinius
žaidimus ir sportininkų dalyvavimą juose, bendradarbiausime su sporto federacijomis ir
teisėsauga.
Palaikysime „Sporto pinigai“ viešinimo projektą. Informacija apie viešuosius pirkimus,
sporto finansavimą turi būti prieinama visiems. Valstybinės investicijų programos lėšos turi
būti skirstomos pagal aiškiai nustatytus prioritetus ir kriterijus, o visuomenė turi žinoti, kur
keliauja mokami mokesčiai.

1.4 Daugiau valančiūnų ir meilutyčių Lietuvos garbei ginti

Įsteigsime fondą, skirtą sportininkams, garsinantiems Lietuvos vardą pasaulyje.
Gerosiomis užsienio praktikomis grindžiamas fondas galės finansuoti sportininkų treniruočių
stovyklas, pasirengimą varžyboms, kelionės ir pragyvenimo išlaidas, taip pat remti jaunuosius
sporto talentus. Išlaikysime aukštus Lietuvos sporto rezultatus tarptautinėje arenoje (mūsų šalis
patenka į TOP12 pagal vienam gyventojui tenkančius olimpinėse žaidynėse iškovotus
medalius, tarp krepšinio rinktinių pagal šį rodiklį esame 3-ioje vietoje pasaulyje).
Suvienodinsime individualių ir komandinių sporto šakų finansavimą. Atliksime
analizę ir paskaičiavimus, įvesime sąžiningus koeficientus, kad visos sporto šakos būtų lygios
ir galėtų vystytis tolygiai.
Sukursime
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Vystysime

profesionalųjį sportą, sieksime sujungti mediciną ir aukštąsias technologijas. Sieksime, kad
profesionalusis sportas būtų finansuojamas tiesiogiai iš biudžeto. Pertvarkysime sportininkų
ugdymo įstaigų darbą, organizuosime talentų programas, kurios leis išugdyti tokias sporto
žvaigždes kaip Jonas Valančiūnas ar Rūta Meilutytė.
Sukursime rūpesčio sportininkais programą. Ši programa bus aktuali ir pradedantiems
savo profesionalią sportininko karjerą, ir savo karjerą baigiantiems veteranams. Skatinsime
aukštąsias mokyklas vykdyti dvigubos karjeros politiką, suteikiančią galimybę sportininkams
siekti aukštojo išsilavinimo. Organizuosime karjerą baigiančių sportininkų ir veteranų veiklas
sporto, švietimo ar nevyriausybiniame sektoriuje.

