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1 Kontaktai 
1.1 Organizacijos kontaktai Lietuvos sporto centras 
1.2 Organizacijos padalinio kontaktai Finansų, teisės ir personalo valdymo skyrius 
1.3 Kontaktinis asmuo Aivaras Salamakinas 
1.4 Kontaktinio asmens pareigos Vyriausiasis specialistas 
1.5 Kontaktinio asmens pašto adresas Ozo g. 39B, LT-07171 Vilnius 
1.6 Kontaktinio asmens el. pašto adresas aivaras.salamakinas@lscentras.lt   
1.7 Kontaktinio asmens telefono nr. +370 619 28 206 
1.8 Kontaktinio asmens fakso nr. − 
2 Metaduomenų atnaujinimas 
2.1 Metaduomenų patvirtinimo data 2022-11-25 
2.2 Paskutinė metaduomenų sklaidos data 2022-11-25 
2.3 Paskutinio metaduomenų atnaujinimo 

(peržiūros, patikros) data 
2022-11-25 

3 Statistinės informacijos apžvalga 
3.1 Statistinės informacijos aprašymas  Fizinio aktyvumo ir sporto statistinių rodiklių rengimo 

tikslas – parengti nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu 
statistinę informaciją apie fizinį aktyvumą ir sportą, 
sporto organizacijų veiklą. 

3.2 Naudojami klasifikatoriai Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir 
gyvenamųjų vietovių klasifikatorius (LR AVGVK 
2018) 

3.3 Sektorinė aprėptis Statistinis tyrimas apima šalies sporto organizacijas 
(klubus, įmones, įstaigas, savivaldybių sporto ugdymo 
centrus bei sporto padalinius, sporto šakų federacijas, 
kitas sporto organizacijas).  

mailto:aivaras.salamakinas@lscentras.lt


3.4 Apibrėžtis (-ys) Sportininkas – asmuo, kuris varžosi su kitais 
asmenimis aukšto meistriškumo sporto varžybose ir (ar) 
treniruojasi aukšto meistriškumo sporto pratybose, 
aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklose, 
kurių tikslas – pasirengti aukšto meistriškumo sporto 
varžyboms. 
Treneris – aukšto meistriškumo sporto specialistas, 
rengiantis sportininką (sportininkus) aukšto 
meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) jam (jiems) 
vadovaujantis šiose varžybose. 
Sporto bazė – statinys ar jo dalis, kurioje leidžiama 
fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto veikla. 
Aukšto meistriškumo sporto varžybos (toliau – sporto 
varžybos) – nacionalinių ar 
tarptautinių subjektų organizuojamas tam tikros šakos 
renginių sistemai priklausantis sporto 
renginys, kuriame pagal iš anksto paskelbtus nuostatus 
ir tarptautinės nevyriausybinės sporto 
organizacijos ar nacionalinės sporto šakos federacijos 
patvirtintas sporto šakos (šakų) taisykles 
(tiek, kiek tai neprieštarauja tarptautinės sporto šakos 
federacijos patvirtintoms taisyklėms) 
sportininkai varžosi tarpusavyje (individualiai ar 
komandomis), o šio renginio laimėtoją 
(laimėtojus) ir rezultatą lemia besivaržančiųjų fizinės ir 
psichinės savybės ir (ar) įgūdžiai. 
Aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovykla – 
aukšto meistriškumo sporto pratybų 
proceso dalis, kai vykdomas tikslingas ir apibrėžtos 
trukmės sportininko rengimas, siekiant įvertinti 
sportininko pasiektą parengtumo lygį ir šį lygį pakelti 
prieš konkrečias aukšto meistriškumo sporto 
varžybas. 
Fizinis aktyvumas – asmens fizinė veikla, kuria 
siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti fizines ir psichines 
savybes bei įgūdžius neturint tikslo pasirengti aukšto 
meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) dalyvauti jose, 
taip pat veikla šviečiant visuomenę sporto, fizinio 
aktyvumo ir jais pasiekiamo sveikatos stiprinimo 
klausimais. 

3.5 Statistinio stebėjimo vienetas Fizinio aktyvumo ir sporto organizacija 
3.6 Statistinė tiriamoji visuma Tiriamoji visuma – nacionalinės, miestų ir rajonų 

fizinio aktyvumo ir sporto organizacijos 
3.7 Geografinė aprėptis Statistinė informacija rengiama šalies, apskričių ir 

savivaldybių lygmeniu. 
3.8 Laiko aprėptis Nuo 2000 m. 
3.9 Bazinis laikotarpis − 
4 Matavimo vienetas (-ai) Fizinio aktyvumo ir sporto organizacijų skaičius – vnt.; 

Sportininkai – asmenys; 
Treneriai – asmenys.  

5 Ataskaitinis laikotarpis Metai 
6 Instituciniai įgaliojimai 
6.1 Teisės aktai ir kiti susitarimai Lietuvos Respublikos sporto įstatymas 
6.2 Apsikeitimas statistiniais duomenimis Apsikeitimas statistiniais duomenimis nevyksta 
7 Konfidencialumas 
7.1 Konfidencialumo užtikrinimo politika Lietuvos sporto centras, rinkdamas apdorodamas, 

analizuodama statistinius duomenis ir skelbdamas 
statistinę informaciją, stengiasi užtikrinti respondentų 
teikiamų duomenų konfidencialumą, kaip tai apibrėžta 
Lietuvos sporto centro privatumo politikoje. 



7.2 Duomenų konfidencialumą užtikrinančios 
taisyklės 

Lietuvos sporto centro asmens duomenų tvarkymo 
taisyklės, patvirtintos Lietuvos sporto centro 
direktoriaus 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 116. 

8 Informacijos sklaidos politika 
8.1 Statistinės informacijos skelbimo 

kalendorius 
Statistinė informacija skelbiama Oficialiosios statistikos 
portale pagal Oficialiosios statistikos kalendorių. 

8.2 Nuoroda į statistinės informacijos skelbimo 
kalendorių 

Oficialiosios statistikos kalendorius 

8.3 Statistinės informacijos skelbimo tvarka Lietuvos sporto centro statistinė informacija rengiama ir 
skleidžiama laikantis nešališkumo ir objektyvumo 
principų, t. y. sistemingai, patikimai ir nešališkai, 
vadovaujantis profesiniais bei etikos standartais 
(Europos statistikos praktikos kodekso) ir laikantis 
skaidrios politikos ir praktikos vartotojų bei 
respondentų atžvilgiu. 
Visi vartotojai turi vienodas teises gauti statistinę 
informaciją. Visa statistinė informacija yra skelbiama 
vienu metu – 9 val. statistinės informacijos skelbimo 
dieną, nurodytą Oficialiosios statistikos portalo 
kalendoriuje. 
Statistinė informacija skelbiama vadovaujantis 
Oficialiosios statistikos sklaidos politikos gairėmis, 
Lietuvos statistikos departamento statistikos sklaidos ir 
komunikacijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 
statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 
m. liepos 2 d. Nr. DĮ-176 ir Lietuvos sporto centro 
rengiamos statistinės informacijos sklaidos nuostatomis, 
apibrėžiamomis dvišalėje sutartyje dėl statistinės 
informacijos sklaidos Oficialiosios statistikos portale. 

9 Statistinės informacijos skelbimo 
periodiškumas 

Metinis 

10 Statistinės informacijos sklaidos formos, prieinamumas ir aiškumas 
10.1 Informaciniai pranešimai − 
10.2 Leidiniai − 
10.3 Duomenų bazės Statistiniai rodikliai skelbiami Rodiklių duomenų 

bazėje (Gyventojai ir socialinė statistika –> Kultūra, 
spauda, sportas -> Sportas). 
Rodiklių duomenų bazės puslapis skirtas statistinės 
informacijos peržiūrai ir analizei. Daugiau informacijos 
apie Rodiklių duomenų bazę pateikiama Rodiklių 
duomenų bazės naudotojo vadove. 

10.4 Prieiga prie mikroduomenų Lietuvos sporto centro skelbiami duomenys 
teikiami neatlygintinai.  

10.5 Kita Statistinė informacija skelbiama Lietuvos sporto centro 
internetinėje svetainėje skiltyje Sporto statistika, bei 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje. Taip 
pat statistinė informacija gali būti teikiama pagal 
individualias vartotojų užklausas. 

11 Metodologiniai dokumentai  Lietuvos sporto statistikos rengimo metodika 
12 Kokybės vadyba 
12.1 Kokybės užtikrinimas − 
12.2 Kokybės vertinimas Duomenų kokybė atitinka tikslumo, savalaikiškumo ir 

punktualumo, palyginamumo ir suderinamumo 
reikalavimus.  
Skaičiavimo rezultatai lyginami su ankstesnių metų 
rezultatais. Nustatomos išsiskiriančios rodiklių reikšmės 
ir atliekama jų analizė. Esant reikšmingiems 
nukrypimams, susisiekiama su duomenų teikėju ir 
aiškinamasi, kokios nukrypimo priežastys. 



13 Reikalingumas ir aktualumas 
13.1 Vartotojų poreikiai Pagrindiniai statistinės informacijos vartotojai yra 

sporto organizacijų ir mokslo atstovai, studentai ir kiti 
asmenys, kuriuos domina su sportu susijusi informacija. 
Statistinė informacija naudojama prognozuojant 
analizuojant fizinio aktyvumo bei sporto raidą, 
analitiniams, planavimo, prognozavimo tikslams. 

13.2 Vartotojų pasitenkinimas Vartotojų pasitenkinimo tyrimai neatliekami.  
13.3 Statistinės informacijos pilnumas 

(išsamumas) 
Visi reglamentuoti rodikliai yra skelbiami. 

13.3.1 Reikalingos informacijos pilnumo 
(išsamumo) laipsnis 

Pagal Oficialiosios statistikos programos I dalį parengta 
informacija skelbiama 100 proc. 

14 Tikslumas ir patikimumas 
14.1 Bendras tikslumas Statistinis tyrimas atliekamas sporto organizacijų ir 

federacijų apklausa. Duomenų kokybė užtikrinama 
atliekant išsiskiriančių, trūkstamų, besidubliuojančių 
reikšmių paiešką, gautus rezultatus analizuojant ir esant 
reikalui, atliekant duomenų redagavimą.  

14.2 Imties paklaida Imtis nerenkama. 
14.3 Paklaida, nesusijusi su imtimi Paklaidos, nesusijusios su imtimi reikšmingos įtakos 

rezultatams neturi 
14.3.1 Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo Paklaida, atsiradusi dėl neatsakymo, yra nereikšminga. 
14.3.1.1 Statistinio vieneto neatsakymo lygis, proc. Atsiskaitymo lygis nesiskiria nuo statistinio tyrimo 

aprėpties. 
14.3.1.2 Rodiklio neatsiskaitymo lygis, proc. Pagal statistinio tyrimo pobūdį laikoma, kad nėra 

rodiklių, kurie turėtų būti privalomai užpildyti. 
Laikoma, kad į rodiklius patenka visi pagal apibrėžimą 
privalantys patekti vienetai. 

15 Savalaikiškumas ir punktualumas 
15.1 Savalaikiškumas Statistinė informacija yra skelbiama 7 mėn. 

ataskaitiniams metams pasibaigus. 
15.2 Punktualumas Statistinė informacija skelbiama pagal Oficialiosios 

statistikos kalendorių.  Esant vėlavimui, vartotojams iš 
anksto pranešama, nurodant priežastį ir naują skelbimo 
datą. 

15.2.1 Laiku paskelbtos statistinės informacijos 
dalis 

100 proc. 

16 Palyginamumas 
16.1 Geografinis palyginamumas Statistinė informacija nepalyginama tarp ES šalių dėl 

metodologinių skirtumų. 
16.2 Palyginamumas laiko atžvilgiu Laiko eilučių atžvilgiu statistiniai duomenys yra 

palyginami. 
16.2.1 Palyginamų laiko eilučių ilgis Laiko eilutė palyginama nuo 2000 m. 
17 Suderinamumas 
17.1 Suderinamumas tarp skirtingų statistinių 

sričių  
Statistiniai duomenys tarp skirtingų statistinių sričių 
nederinami. 

17.2 Vidinis suderinamumas Rodikliai tarpusavyje yra suderinami. 
18 Statistiniam tyrimui atlikti 

reikalingos lėšos ir statistinės 
atskaitomybės našta 
respondentams 

2022 m. statistiniam tyrimui atlikti skirta – 22,0 tūkst. 
eurų.  
Statistinės atskaitomybės našta respondentams bus 
skaičiuojama nuo 2023 m.  

19 Statistinių rodiklių revizija 
19.1 Revizijos politika − 
19.2 Revizijos praktika Skelbiami galutiniai rezultatai ir jie nėra vėliau 

revizuojami. Išimtis − tik atsiradus reikšmingoms 
klaidoms, pasikeitus klasifikatoriams, metodikoms, 
atsiradus naujiems statistiniams duomenų šaltiniams ir 
pan. 



19.2.1 Revizijos metu gauto pokyčio vidurkis − 
20 Statistinių duomenų apdorojimas 
20.1 Statistinių duomenų šaltinis Statistinių duomenų šaltiniai − sporto organizacijų ir 

sporto federacijų duomenys. 
20.2 Statistinių duomenų rinkimo periodiškumas Metinis  
20.3 Statistinių duomenų rinkimas Visos Lietuvos sporto organizacijos, turinčios juridinio 

asmens statusą, bei vietinės valdžios įstaigos kasmet 
Lietuvos sporto centrui nustatytais terminais pildo jiems 
nustatytas specialias ataskaitų formas: 

 Sporto klubo, įmonės, įstaigos veiklos ataskaitos 
forma Nr. SKĮ-1 – skirta sporto klubams ir 
įstaigoms;  

 Sportininkų ugdymo centro metinės arba 
Sportininkų ugdymo centrų metinės suvestinės 
ataskaitos forma Nr. SUC-1 – skirta sportininkų 
ugdymo įstaigoms, o jei jų vienoje savivaldybėje 
yra daugiau nei viena, naudojama sportininkų 
ugdymo įstaigų suvestinėms ataskaitoms;  

 Sporto federacijų, sąjungų, asociacijų veiklos 
ataskaitos forma Nr. SF-l – skirta sporto 
federacijoms, sąjungoms ir asociacijoms;  

 Sporto veiklos ataskaitos forma Nr. KKS-l – 
skirta miestų ir rajonų savivaldybėms. 

Ataskaitų teikimo tvarka: 
 Sporto klubai ir sportininkų ugdymo centrai 

ataskaitas teikia Lietuvos sporto centrui per 
savivaldybių sporto padalinius; 

 Sporto šakų federacijos, asociacijos, sąjungos, 
savivaldybės, sporto medicinos centrai, Lietuvos 
asociacija „Sportas visiems“ ir jos nariai, kitos 
visuomeninės organizacijos ataskaitas teikia 
tiesiogiai Lietuvos sporto centrui. 

20.4 Statistinių duomenų tinkamumo 
patvirtinimas 

Statistinių duomenų įvedimo metu tikrinamas loginis 
ryšys tarp reikšmių, nustatomos aritmetinės klaidos ar 
trūkstamos reikšmės. Dėl neištaisomų klaidų ar 
trūkstamų reikšmių aiškinamasi su respondentais. 
Pirminiai statistiniai duomenys lyginami su ankstesniu 
laikotarpiu ir su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. 
Analizuojamos laiko eilutės tendencijos. Esant 
reikšmingiems nukrypimams, susisiekiama su duomenų 
teikėju ir aiškinamasi nukrypimo priežastys, taisomos 
klaidos. Informacija apie sportą reguliariai stebima 
spaudoje, kitų institucijų skelbiamose apžvalgose ir 
ataskaitose. 

20.5 Statistinių rodiklių rengimas Rengiant statistinę informaciją, taikomi klasifikavimo ir 
sumavimo metodai. Plačiau statistinių rodiklių rengimo 
procesas aprašytas Lietuvos sporto statistikos rengimo 
metodikoje. 

20.6 Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtakos 
pašalinimas 

Sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaka sporto 
statistiniams rodikliams nevertinama. 

21 Pastabos ir kita informacija − 
 
 


