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ĮVADAS
Šalies turizmo įvaizdį, turistų srautų dydį ir stabilumą bei vidutinę turistų buvimo šalyje trukmę
tiesiogiai lemia turizmo produktų įvairov÷, jų patrauklumas ir konkurencingumas. Turizmo produktų
pl÷tros bei įvairov÷s skatinimui ypač aktuali viešosios turizmo infrastruktūros būkl÷ bei jos vystymas.
Lietuvos turimi gamtiniai, rekreaciniai, istorijos ir kultūros paveldo ištekliai yra palankūs turizmo
sektoriaus pl÷trai bei įgalina kurti patrauklius ir konkurencingus aktyvaus poilsio, kultūrinio turizmo,
sveikatingumo turizmo, ekologinio turizmo ir pan. produktus. Nepaisant palankių išeities sąlygų,
turizmo paslaugų pl÷trą stabdo nepakankamai išvystyta viešoji turizmo infrastruktūra bei siauras
esamos viešosios turizmo infrastruktūros siūlomų paslaugų spektras.
Siekiant patenkinti turistų ir privataus verslo lūkesčius, s÷mingai konkuruoti tarptautin÷se turizmo
rinkose bei kartu formuoti patrauklų Lietuvos įvaizdį turizmo paslaugų srityje, būtina pl÷sti esamos
viešosios turizmo infrastruktūros spektrą, daugiau išnaudojant tokias turizmo verslo galimybes, kaip
hipodromų, golfo, SPA ir pan. paslaugų vystymas ir pl÷tra.
Šis darbas skirtas hipodromų paslaugų infrastruktūros poreikiui ir vystymo galimyb÷ms, atsižvelgiant į
esamą viešosios Lietuvos turizmo paslaugų infrastruktūros būklę bei raidos tendencijas identifikuoti.
Hipodromas – tai žirgų b÷gimo takas ar keli takai su varžybų aikštele, žiūrovų tribūna bei kita
infrastruktūra, skirta žirgų sporto renginiams organizuoti. Pasaulyje dažnai hipodromų infrastruktūra
yra multifunkcin÷s paskirties bei atlieka turistų traukos centro vaidmenį: greta žirgų b÷gimo tako ir
varžybų aištel÷s yra statomi multifunkciniai verslo ir pramogų centrai, vystoma dalykinio/konferencijų
turizmo, viešojo maitinimo ir apgyvendinimo infrastruktūra. JAV hipodromui apibūdinti vartojamas
terminas „horse racing track“, kitose anglakalb÷se šalyse - terminas „racecourse“, o neanglakalb÷se šalyse –
dažniausiai vartojamas terminas „hipodrome“.
Didelis žirgų lenktynių ir hipodromų paslaugų populiarumas pasaulio mastu bei hipodromų veiklos
sektoriaus generuojamų pajamų ir prid÷tin÷s vert÷s dydis rodo, kad hipodromų infrastruktūros
vystymas gali tapti ne tik atspirties tašku naujų ir esamų turizmo paslaugų pl÷trai, tačiau kas ne mažiau
svarbu - varomąja j÷ga žirgininkyst÷s sektoriaus vystymui šalyje. Savo ruožtu žirgininkyst÷ – tai svarbi
regionų pl÷tros bei turizmo sektoriaus regionuose pl÷tros priemon÷. Lietuvoje, turinčioje gilias
žirgininkyst÷s tradicijas, žirgai aktyviai panaudojami kaimo turizmo versluose – poilsiautojai noriai
mokosi jodin÷ti, jodin÷ja, dalyvauja žygiuose su žirgais ir pan. Be to skirtinguose šalies regionuose
organizuojamos kasmetin÷s žirgininkyst÷s švent÷s į regionus pritraukia daug užsienio ir vietos turistų,
kurie aktyviai naudojasi turizmo paslaugomis.
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Visame pasaulyje žirginis sportas yra viena iš aukščiausią prid÷tinę vertę sukuriančių sporto šakų,
hipodromuose vykstantys renginiai sutraukia daug lankytojų, o su žirgų lenktyn÷mis susijusios
papildomos paslaugos – totalizatorius – yra ypač populiarus.
Nepaisant didelio populiarumo pasaulyje (dažnoje valstyb÷je 1 milijonui gyventojų vidutiniškai tenka
1-3 hipodromai), Lietuvoje hipodromų ir su hipodromų pramogomis susijusių paslaugų infrastruktūra
yra išpl÷tota minimaliai. Nacionalin÷je turizmo pl÷tros 2007-2010 m. programoje teigiama, jog "šio
aktyvaus poilsio infrastruktūros pl÷tros skatinimo politikos valstyb÷ nevykdo, tod÷l pastaraisiais
metais tai priklaus÷ tik nuo pavienių privačių iniciatyvų.“ Žirginio sporto entuziastai šalyje susiduria su
nepakankamu žirginio sporto infrastruktūros išvystymu, o esama hipodromų infrastruktūra dažnai
apsiriboja žirgų b÷gimo taku plyname lauke.
Hipodromų infrastruktūros pl÷trą stabdo vieningos Lietuvos hipodromų pl÷tros strategijos
nebuvimas. Tai jog iki šiol neparengta vieninga Lietuvos hipodromų pl÷tros strategija, sąlygojo ir
susiklosčiusią situaciją, kai skirstant 2004-2006 m. programavimo laikotarpio l÷šas, ES struktūrinių
fondų paramos hipodromų infrastruktūrai vystyti nebuvo suteikta. Lazdijų rajono savivaldyb÷ buvo
pateikusi paraišką Veisiejų parko aktyvaus turizmo infrastruktūrai ir šalia esančiam hipodromui
modernizuoti, tačiau išlaidos veikloms susijusioms su hipodromo modernizavimu buvo atmestos kaip
netinkamos1.
Atsižvelgiant į Vakarų Europos šalyse vyraujančias tendencijas, bei gilias Lietuvos žirgininkyst÷s
tradicijas, tik÷tina, kad žirginis sportas ir hipodromų paslaugos Lietuvoje taip pat turi dideles vystymo
perspektyvas. LR ūkio ministerija pri÷m÷ sprendimą parengti mokslinę studiją, kuri įvertintų
hipodromų pl÷tros galimybes atsižvelgiant į žirgininkyst÷s tradicijas bei poreikius, ir pateiktų
pasiūlymus d÷l racionalaus hipodromų tinklo formavimo Lietuvoje.
Šio taikomojo mokslinio tyrimo darbo tikslas – ištirti hipodromų pl÷tros galimybes, atsižvelgiant į
žirgininkyst÷s tradicijas bei poreikius ir, vertinant efektyvaus viešojo ir privataus finansavimo šaltinių
panaudojimo galimybes, pateikti pasiūlymus d÷l racionalaus hipodromų tinklo formavimo Lietuvoje.
Darbo uždaviniai:


Išanalizuoti esamų ir būsimų hipodromų veiklai ir pl÷trai būtinas sąlygas:
a.

hipodromų sampratą ir teisinį reglamentavimą šalies bei tarptautin÷s patirties požiūriu;

1

Lazdijų rajono savivaldyb÷ pateik÷ paraišką ES struktūrinių fondų paramai Veisiejų parko aktyvaus turizmo
infrastruktūrai ir šalia esančiam hipodromui modernizuoti. Įvertinus paraišką, buvo suteikta 3,65 mln. Lt parama tik
Veisiejų parko aktyvaus turizmo infrastruktūrai sutvarkyti.
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b.

esamą

hipodromų

infrastruktūrą,

teikiamų

paslaugų

ypatumus,

atsižvelgiant

į

žirgininkyst÷s tradicijas;
c.

atlikti hipodromų veiklos ekonominę analizę, nustatyti esamų investicijų apimtis, įvertinti
hipodromų pl÷tros skatinimo aspektus;

d.

atlikti esamų hipodromų veiklos konkurencingumo vertinimą ir nustatyti jo didinimo
veiksnius Lietuvoje ir užsienio rinkose.



Ištirti hipodromų reikšmę turizmo pl÷trai Lietuvoje.



Įvertinti ir nustatyti hipodromų lankytojų tikslines rinkas, jų segmentus, šių rinkų kitimo
tendencijas, specifinius poreikius Lietuvoje ir tarptautin÷se (kaimyninių šalių) rinkose, taip pat
galimybes tenkinti potencialią paklausą Lietuvoje.



Apibr÷žti hipodromų pl÷tros prioritetus, privalumus, trukdžius, galimybes ir galimas gr÷smes.



Įvertinant hipodromų raidos tendencijas užsienio šalyse ir pl÷tros galimybes Lietuvoje, pateikti
hipodromų tinklo formavimo Lietuvoje koncepciją, kurioje būtų pateikti pasiūlymai d÷l:
a.

hipodromų infrastruktūros ir kompleksinio paslaugų formavimo Lietuvoje modelio,
atsižvelgiant į žirgininkyst÷s tradicijas, tradicinius amatus ir kitų turizmo ir verslo paslaugų
pl÷trą;

b.

hipodromų pl÷tros apimčių, atsižvelgiant į šalies gamtines sąlygas ir potencialių vartotojų
rinkų poreikius;

c.

preliminarių investicijų poreikio, investavimo šaltinių ir finansavimo formų bei viešojo ir
privataus sektoriaus bendradarbiavimo galimybių;

d.

šalies mastu pl÷totinų žirgininkyst÷s centrų ir potencialių hipodromų infrastruktūros
dydžio bei jų teritorinio išsid÷stymo.

Šiame moksliniame darbe atlikta hipodromų veiklos užsienio šalyse analiz÷ bei remiantis jos
rezultatais buvo identifikuotos hipodromų veiklai ir pl÷trai būtinos sąlygos, įvertinti hipodromų
veiklos konkurencingumą ir pl÷trą sąlygojantys aspektai bei tik÷tina investicijų į hipodromų
infrastruktūrą Lietuvoje reikšm÷ turizmo pl÷trai Lietuvoje.
Apibr÷žus hipodromų pl÷tros prioritetus, trukdžius, galimybes ir galimas gr÷smes, buvo pateikti
pasiūlymai d÷l hipodromų infrastruktūros ir kompleksinio paslaugų formavimo Lietuvoje modelio.
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Darbo metu buvo analizuojami Tarptautin÷s žirgų lenktynių federacijos (angl. International
Federation of Horseracing Authorities), taip pat įvairių kitų užsienio šaltinių viešai skelbiami
statistiniai duomenys bei informacija apie žirgų lenktynių ir hipodromų paslaugų sektoriaus veiklą bei
rezultatus pasaulio mastu bei Vakarų Europos šalyse.
Siekiant atlikti esamos Lietuvos hipodromų infrastruktūros situacijos bei hipodromų sektoriaus
Lietuvoje pl÷tros galimybių analizę, buvo atlikti giluminiai interviu hipodromų administracijos ir
vadovyb÷s darbuotojais, žirgininkyst÷s sektoriaus ekspertais bei įvairių suinteresuotų institucijų
atstovais.
Lietuvos hipodromų pl÷tros studiją LR ūkio ministerijos užsakymu pareng÷ UAB „Ekonomin÷s
konsultacijos ir tyrimai“ konsultantai. Studijos reng÷jai už bendradarbiavimą bei pagalbą rengiant šią
studiją d÷koja:


Anykščių raj. savivaldyb÷s vadovams ir specialistams;



Lazdijų raj. savivaldyb÷s vadovams ir specialistams;



Palangos savivaldyb÷s vadovams ir specialistams;



Raseinių raj. savivaldyb÷s vadovams ir specialistams;



Utenos raj. savivaldyb÷s vadovams ir specialistams;



Var÷nos raj. savivaldyb÷s vadovams ir specialistams;



Lietuvos žirginio sporto sąjungos2 vadovybei;



Nacionalin÷s ristūnų sporto asociacijos3 prezidentui p. V. Einoriui;



Nacionalinio žirgų lenktynių klubo prezidentui R. Poškui;



Respublikin÷s lenktyninių žirgų lygos direktorių S. K÷riui;



SP UAB „Vilniaus žirgynas" direktoriui S. Svetlauskui;



UAB "Žagar÷s žirgynas" vadovybei;



UAB „Nemuno žirgynas“ vadovybei;



UAB „Sartų žirgynas“ vadovybei.

Tikimasi, kad šis taikomojo mokslinio tyrimo darbas bei jame pateikta informacija bus naudingi LR
ūkio ministerijos specialistams rengiant vieningą hipodromų infrastruktūros pl÷tros Lietuvoje
strategiją bei prisid÷s prie subalansuotos Lietuvos žirgininkyst÷s ir hipodromų paslaugų sektorių
pl÷tros.

2
3

www.equestrian.lt
www.nrsa.lt
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MOKSLINIO TYRIMO DARBO SANTRAUKA
Nepaisant ilgamečių žirgininkyst÷s sektoriaus tradicijų, tokios turizmo verslo ir pramogų galimyb÷s
kaip hipodromų paslaugos mūsų šalyje yra praktiškai neišnaudojamos. Lietuvoje suskaičiuojama per
17 hipodromų/žirgų b÷gimo takų, kuriuose daugiau ar mažiau reguliariai organizuojamos žirgų
lenktyn÷s. Šie hipodromai statyti dar tarybiniais metais, jų infrastruktūra yra praktiškai neišvystyta.
Nepakankama ir prastos būkl÷s hipodromų infrastruktūra l÷m÷, kad žirgų lenktynių organizavimo
tradicijos šalyje yra primirštos, renginiai šiuo metu veikiančiuose hipodromuose organizuojami
fragmentiškai, neretai tik du kartus per metus – po vieną renginį vasarą ir žiemą.
Hipodromų infrastruktūros pl÷tra Lietuvoje pastaraisiais metais vykdoma padrikai, investicijos
minimalios ir priklauso tik nuo pavienių privačių iniciatyvų. Hipodromų infrastruktūros pl÷trą šalyje
labai stabdo vieningos Lietuvos hipodromų pl÷tros strategijos nebuvimas.
Šio LR ūkio ministerijos užsakymu atlikto taikomojo mokslinio tyrimo darbo tikslas – ištirti
hipodromų pl÷tros galimybes, atsižvelgiant į žirgininkyst÷s tradicijas bei poreikius ir,
vertinant efektyvaus viešojo ir privataus finansavimo šaltinių panaudojimo galimybes,
pateikti pasiūlymus d÷l racionalaus hipodromų tinklo formavimo Lietuvoje, nurodant
rekomenduojamas hipodromų pl÷tros apimtis, investicijų poreikį, šalies mastu pl÷totinų žirgininkyst÷s
centrų teritorinį išsid÷stymą, hipodromų lankytojų tikslines rinkas.
Remiantis užsienio šalių patirtimi bei hipodromų veiklos poveikio turizmo sektoriaus pl÷trai analize,
galima drąsiai teigti, jog regionuose, kuriuose bus nuspręsta vystyti hipodromų infrastruktūrą,
padaug÷s pramogų, kultūros renginių, lankytojų, atvykstančių į regioną ilgesniam nei vienos dienos
terminui (nevienadienių lankytojų) skaičius. Hipodromų infrastruktūros vystymas gal÷tų tapti viena iš
priemonių turizmo verslo sezoniškumui mažinti, o taip pat – reikšminga paskata apgyvendinimo,
viešojo maitinimo bei dalykinio turizmo sektorių pl÷trai.
Užsienio šalių patirtis rodo, kad hipodromų paslaugų verslas yra plačios sektorių aptarnaujančių
ekonominių veiklų grandin÷s (kuri apima žirgų veislininkyst÷s, sportin÷s žirgininkyst÷s, žirgų sporto,
lažybų verslo sektorius) centrin÷ ašis, savotiškas multiplikatorius, d÷ka kurio žymiai išauga sektoriuje
sukuriama prid÷tin÷ vert÷.
Sektoriaus ekonominį gyvybingumą visų pirma lemia totalizatoriaus paslaugų išvystymas bei
populiarumas. Totalizatoriaus sistema visų pirma yra patraukli tuo, kad tik 75-80% visų surinktų
loš÷jų pinigų yra skiriama laim÷jimams išmok÷ti, tuo tarpu likusi dalis (20-25%) skiriama tolimesniam
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žirgų sporto industrijos vystymui - hipodromams išlaikyti, priziniam fondui įsteigti, valstyb÷s
mokesčiams sumok÷ti.
Tačiau ir kitos aukščiau išvardintos ekonomin÷s veiklos šioje prid÷tin÷s vert÷s kūrimo
grandin÷je yra ne mažiau svarbios: jei šalyje nebus pakankamo kieko bei reikalaujamos kokyb÷s
sportinių žirgų, ar pakankamo kiekio profesionalių specialistų (sportininkų, trenerių, žok÷jų,
vadeliotojų), tai net ir sukūrus tarptautiniams renginiams keliamus reikalavimus atitinkančią
hipodromų ir žirgų sporto centrų infrastruktūrą, sektoriaus pl÷tros galimyb÷s bus apribotos, o pati
hipodromų infrastruktūra nebus efektyviai panaudojama bei neduos laukiamos ekonomin÷s grąžos.
Hipodromų infrastruktūros kūrimas yra svarbus veiksnys, skatinant žirgininkyst÷s sektoriaus
pl÷trą. Savo ruožtu, žirgininkyst÷s sektoriaus vystymas yra svarbi turizmo pl÷tros ir turistų
pritraukimo į regionus priemon÷. Žirgininkyst÷ gali būti plačiai panaudojama kaimo turizme, o
žirgų lenktyn÷s į regionus sutraukia didelius lankytojų (tiek vietos, tiek iš užsienio) srautus, kurie
aktyviai naudojasi ir kitomis turizmo infrastruktūros teikiamomis paslaugomis.
Šiuo metu pagrindin÷ šalyje veikiančių žirgynų problema ir kliūtis tolimesnei jų pl÷trai –
būtinos infrastruktūros, reikalingos varžyboms ir treniruot÷ms organizuoti, nebuvimas.
Sportininkai yra priversti treniruotis tam nepritaikytuose vieškeliuose, geriausių atveju –
hipodromuose, kurie buvo statyti dar tarybiniais laikais ir dažnai yra apleisti ar d÷l l÷šų stokos
nepakankamai prižiūrimi.
Rekomenduojame hipodromų infrastruktūros pl÷tros strategiją suskirstyti į 2 etapus:


I etapas (2008-2010 metai). Siūloma atsižvelgiant į Rytų Europos šalių patirtį valstyb÷s

remiamų hipodromų tinklą Lietuvoje pl÷toti neviršijant 0,5-1 hipodromo 1 mln. gyventojų, t.y.
investuojant į 2-3 hipodromų sutvarkymą. Šio etapo metu būtina papildomai skirti l÷šų
visuomen÷s informavimui apie žirgų sportą kaip aktyvaus poilsio, laisvalaikio praleidimo ir pramogų
būdą, tokiu būdu formuojant/atgaivinant žirgų lenktynių organizavimo tradicijas šalyje.


II etapas (2011-2013 metai). Teigiamai įvertinus iki šiol įgyvendintų investicinių hipodromų

infrastruktūros modernizavimo ir pl÷tros projektų patrauklumą lankytojams bei ekonominį poveikį
šalies turizmo sektoriaus pl÷trai, galima esamo hipodromų tinklo pl÷tra iki 1,5 hipodromo 1 mln.
gyventojų (Čekijos pavyzdys), bendrą valstyb÷s remiamų hipodromų tinklą šalyje išplečiant iki
5 hipodromų.
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Vystant Lietuvoje valstyb÷s remiamų hipodromų tinklą, rekomenduojama prioritetą teikti šių
hipodromų infrastruktūros modernizavimui:


SP UAB „Vilniaus žirgyno" hipodromas (Vilniaus zona);



Utenos hipodromo ir bendrov÷s „Sartų žirgynas“ hipodromo kompleksas (Utenos zona);



Raseinių hipodromas (Kauno-Vidurio Lietuvos zona);



Palangos hipodromas (Klaip÷dos-Pajūrio zona);



Lazdijų hipodromas arba kaip alternatyva – Var÷nos hipodromo projektas (Druskininkų zona).

Likę hipodromai bei jų infrastruktūra būtų pozicionuojami kaip vietin÷s reikšm÷s hipodromai bei
skirti krašto žirgininkyst÷s ūkių reikm÷ms (bandomieji jojimai, treniruot÷s) bei vietin÷s svarbos žirgų
lenktyn÷ms ir švent÷ms organizuoti.
Žirginio sporto sektoriaus specialistų vertinimu, Lietuvai pakaktų 1 pagal tarptautinius
standartus įrengto hipodromo, tuo tarpu kituose regionuose (ten kur yra veikiantys žirgynai ir
dirba žirginio sporto profesionalai) tur÷tų būti sukurtos tinkamos sąlygos profesionalų
treniruot÷ms.
Vystant hipodromų infrastruktūrą šalyje, juos būtina standartizuoti į kategorijas. Hipodromų
kategorijų aprašymai bei skirtingų kategorijų hipodromams keliami reikalavimai pateikiami šios
studijos priede Nr. 6. „Hipodromų standartizacija. Techniniai parametrai hipodromams,
naudojamiems lygiosioms lenktyn÷ms, lenktyn÷ms su kliūtimis, stipelčezui“. Vertiname, kad Lietuvoje
per abu siūlomus hipodromų pl÷tros etapus tur÷tų būti sukurtas 1 pirmos kategorijos hipodromas,
kitų hipodromų infrastruktūra gal÷tų atitikti antros-trečios kategorijos hipodromų lygmenį.
Šiuo metu, planuojant ES l÷šų panaudojimą 2007-2013 m. programavimo laikotarpiu, apie galimas
investicijas į hipodromų infrastruktūrą kalbama tik turizmo vystymui skirtose priemon÷se. Rajonų
savivaldyb÷s, siekdamos gauti ES struktūrinių fondų finansavimą hipodromų infrastruktūros pl÷trai,
tur÷tų šiuos projektus išskirti tarp prioritetinių. Kitu atveju, hipodromų pl÷tros projektai paramai gauti
gal÷tų būti teikiami per privatiems turizmo projektams skirtas priemones ir veiklas.
Hipodromų infrastruktūros sukūrimą reik÷tų laikyti pirmuoju žingsniu, skatinančiu kitų žirgų sporto ir
verslininkyst÷s

veiklų

vystymąsi.

Tolimesnei

sektoriaus

pl÷trai

užtikrinti

bei

sektoriaus

konkurencingumui didinti yra būtini kompleksiniai sprendimai, užtikrinantys hipodromų pritaikymą
tiek turizmo sektoriaus skatinimo, tiek žirgininkyst÷s sektoriaus reikm÷ms. Maksimalų efektą šis
kompleksas duotų, jeigu kitoms veikloms – žirgų veislininkystei ir sportinei žirgininkystei - lygiagrečiai
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būtų parengtos kompleksin÷s pl÷tros strategijos/strategin÷s programos, kurios tur÷tų būti
inicijuojamos Žem÷s ūkio ministerijos ar kitų už konkrečias sritis atsakingų valstyb÷s institucijų.

SUMMARY
The tourism business and entertainment opportunities in line with the hippodrome services are
practically not utilized despite the extensive traditions of horse-breeding sector in Lithuania. In our
country there are as many as 17 racecourses, where horse races are organized on a more or less
regular basis. The construction of these racecourses dates back to the soviet era, thus the
infrastructure is underdeveloped and poor. Due to the insufficient racecourses infrastructure the
traditions of horse racing are neglected, the presently operating racecourses sporadically arranged
horse racing venues, quite often only twice a year – one venue in winter and one in summer.
In Lithuania the development of the racecourse infrastructure is irregular, attracts minimum
investment and relies mostly on the personal private initiatives. The development of the racecourse
infrastructure is impeded by the absence of the single national hippodrome development strategy.
The aim of this applied scientific research, performed under the request of the Ministry of
Economy of the Republic of Lithuania is to analyse the opportunities for the racecourse
infrastructure development in Lithuania, while taking into account horse-breeding traditions
and needs; to deliver proposals for the rational development of the racecourse network
considering the possibilities for efficient use of the public and private funding, by indicating
the recommended scope of racecourse development, the need for investment, the distribution of the
national territorial horse-breeding centres and target markets of racecourse visitors.
Based on the experience of the foreign countries and on the analysis regarding the effect of
racecourse activities on the tourism sector development it can be stated with assurance that the
number of entertainment, cultural venues, visitors, coming to the region for a stay that is longer than
one day shall increase in the regions, where it is undertaken to develop racecourse infrastructure. It
could become one of the measures contributing to the reduction of seasonal effect on the tourism
business and it could also become a significant stimulus for the development of accommodation,
public catering and business tourism sectors.
The foreign practise demonstrates that the racecourse services are the central axis of the wide chain
of economic activities, servicing the sector (which encompasses the sectors of hors-breeding, sport
horse breeding, horse sport and betting business); it is a kind of multiplicator, causing a significant
increase in additional value, created within the sector.
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The economic vitality of the sector is first of all predetermined by the development of
sweepstake services and their popularity, however, other economic activities, listed above are
equally important in the chain of creating the added value: if the country lacks sport horses in
sufficient numbers and appropriate quality or lacks the professionals (horse trainers, jockeys and so
on), the development opportunities of the sector will be limited, even if the racecourse infrastructure,
meeting the requirements for the international horse racing venues is developed; in this case the
created racecourse infrastructure shall not be used efficiently and shall not provide the expected
economic returns on investment.
The development of racecourse infrastructure is a crucial factor for the promotion of horsebreeding sector development. In turn the development of horse-breeding sector is a
significant measure for tourism development and tourist attraction into the regions. Horsebreeding can be extensively used in rural tourism while horse races attract large flows of visitors into
the regions (local as well as foreign) which actively use other services, provided by the tourism
infrastructure.
Currently the main problem of the operating studs in Lithuania and the main obstacle for
further development is the absence of infrastructure, necessary for organizing contests and
training. The sportspeople have to train on the gravel roads, not suited for the purpose and in the
best case they train in the soviet style hippodromes, which are dilapidated or insufficiently looked
after due to the lack of funds.
It is recommended to divide the racecourse infrastructure development strategy into 2 stages:


Stage I (2008-2010). It is suggested to consider the experience of the Eastern European

countries and develop the network of racecourses, supported by the government, not exceeding 0.5-1
racecourse for 1 million people, i.e. by investing into 2-3 racecourses. During this stage it should
be planned to allocate additional funds for informing the society about the horse sport as the way of
active recreation, leisure and entertainment thus forming /reviving the traditions of horse racing in
Lithuania.


Stage II (2011-2013). The positive assessment of the so far implemented investment into

racecourse infrastructure modernization and the attractiveness of the project development to the
visitors as well as the economic effect on the national tourism sector development would allow the
development of the current racecourse network of up to 1.5 racecourse to 1 million inhabitants (for
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example, the case of the Czech Republic) by expanding the total state supported racecourse
network to up to 5 racecourses.
Regarding the development of the state supported racecourse network in Lithuania it is
recommended to consider the infrastructure modernization of the following racecourses as a
priority:


SP UAB “Vilniaus žirgyno” (Engl. Vilnius Stud) racecourse (Vilnius Zone);



Complex of Utena racecourse and the racecourse of the company “Sartų žirgynas” (Engl. Sartai
Stud) (Utena Zone);



Raseiniai racecourse (Kaunas-midland of Lithuania Zone);



Palanga racecourse (Klaip÷da-Seaside Zone);



Lazdijai racecourse or as an alternative – Var÷na racecourse project (Druskininkai Zone).

The rest racecourses and their infrastructure could be regarded as the racecourses of local significance
and designed for the needs of the national horse-breeding economy (trial riding, trainings) and
organizing local horse race and festivals.
The development of racecourse infrastructure should be considered the first step, promoting the
development of other horse sport related activities. Complex solutions that could ensure the
adaptation of the racecourses for the tourism promotion and for the needs of the horse breeding
sector are necessary for further development of the sector and for the higher sector competitiveness.
This set of activities would maximise the effect if complex development strategy /strategic programs,
initiated by the Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania or other government authorities,
responsible for the specific areas, were paralleled with horse breeding and other horse sport related
activities.
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1.

HIPODROMŲ RAIDOS TENDENCIJOS IR REIKŠMö TURIZMO PLöTRAI
UŽSIENIO ŠALYSE

Pirmoje darbo dalyje apibendrinami atliktos užsienio šalių patirties vystant hipodromų infrastruktūrą
bei hipodromų verslo raidos tendencijų analiz÷s rezultatai. Siekiant visapusiškai atskleisti hipodromų
verslo specifiką, buvo išskirti šie pagrindiniai hipodromų raidos tendencijų užsienio šalyse analiz÷s
aspektai:


Hipodromų veiklos apimtys ir ekonomin÷ analiz÷ pasaulio mastu. Pateikiama trumpa
bendrųjų hipodromų verslo ir infrastruktūros vystymosi tendencijų apžvalga pasaulio mastu.



Hipodromų veiklos specifika ir vystymosi tendencijos Europos šalyse. Atsižvelgiant į tai,
kad šalyse - naujosiose Europos Sąjungos nar÷se hipodromų verslas dar tik žengia pirmuosius
žingsnius, daugiau d÷mesio skiriama Vakarų Europos patirčiai. Atskirai analizuojamos
Didžiosios Britanijos, kuri laikoma viena iš hipodromų pramogų verslo pradininkių;
Prancūzijos, kurioje hipodromų paslaugų sekktorius pastaraisiais metais augo ypač sparčiai; bei
Airijos, pastarąjį dešimtmetį išsiskyrusios sparčia ekonomikos ir turizmo sektoriaus pl÷tra,
patirtys.

1.1

Hipodromų veiklos apimtys bei ekonomin÷ analiz÷ pasaulio mastu
Žirgų sportas turi labai senas tradicijas bei šiuo metu yra viena populiariausių, o taip pat ir viena ir
didžiausią prid÷tinę vertę generuojančių sporto šakų pasaulyje.
Žirgų lenktyn÷s yra viena iš seniausių sporto rūšių, rašytiniuose šaltiniuose jos pirmąkart pamin÷tos Homero "Iliadoje"
(apie IX-VIII a. prieš Kristų): laidojant kritusį Patroklą vyksta lenktyn÷s karo vežimais. Tiek karo vežimų, tiek jojimo
lenktyn÷s buvo įtrauktos į antikin÷s Graikijos Olimpines žaidynes, vykusias 700-40 m. prieš Kristų.
V÷liau lenktynių tradicijas per÷m÷ graikus užkariavusi Romos imperija. Lenktyn÷s čia tapo tokios populiarios, jog Circus
Maximus, I a. pr. Kr. pastatytas hipodromas Romoje, per penkis v÷lesnius amžius buvo išpl÷stas tiek, kad jame tilpo
250.000 žiūrovų - beveik penkiskart daugiau nei Koliziejuje, kur kaudavosi gladiatoriai. Per dieną Cirkus Maximus, kurio
griuv÷siai išliko iki mūsų laikų, vykdavo iki 100 lenktynių. Kritus varžybose ypač pasižym÷jusiesiems žirgams, rom÷nai
jiems stat÷ antkapius, ant kurių iškaldavo laim÷jimus.
Žlugus Romos imperijai, ir karo vežimai, ir lenktyn÷s jais iš÷jo iš mados. Sunyko ir jojimo varžybos, kurias daugiausia
reng÷ žirgų pardav÷jai, nor÷ję pademonstruoti siūlomo žirgo greitumą. Žirgų lenktyn÷s, jojimo varžybos prad÷jo atsigauti
XVI a. Europoje, pasirodžius stipriems ir greitiems žirgams iš Turkijos, Arabijos bei Šiaur÷s Afrikos. XVII a. lenktynių
manija ap÷m÷ Angliją, Prancūziją, Ameriką. Tuo tarpu važnyčiojimo varžyboms atgimimo teko laukti iki XIX a.

Svarbi žirgų sporto ir su šia sporto šaka susijusių verslų sistemos dalis – hipodromai, kuriuose vyksta
žirgų lenktyn÷s. Į svarbiausią Anglijos turnyrą "Derby Day" susirenka iki 0,5 mln. žiūrovų. Skirtingai
nuo daugelio kitų sporto šakų, žirgų lenktynių populiarumą lemia ne tik sportinis azartas, tačiau taip
pat ir galimyb÷ lošti ir išlošti piniginius prizus, lažinantis iš lenktynių rezultato. Lošimų dalyvius ypač
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pritraukia ir tai, kad skirtingai nuo daugumos kitų azartinių žaidimų, laim÷jimai žirgų lenktyn÷se
priklauso ne vien nuo loš÷jo s÷km÷s, bet ir nuo loš÷jo sugeb÷jimo įvertinti žirgų galimybes.
Loš÷jai nagrin÷ja statistinius duomenis, seka žirgų karjerą /žirgų rezultatus, gimines, per karjerą
uždirbtas pinigų sumas, jojikus, važnyčiotojus/, hipodromuose veikia įmon÷s, teikiančios
konsultacines paslaugas, leidžiami informaciniai lenktynių žurnalai ir pan. Be to, sp÷jančiųjų pad÷tį
komplikuoja tai, kad geriausiems žirgams b÷gimas yra apsunkinamas - važnyčiojimo varžybose jie
b÷ga ilgesnes distancijas nei kiti, jojimo lenktyn÷se jiems užkabinami svarmenys.
Nuo kitų azartinių lošimų žirgų lenktyn÷s skiriasi laim÷jimų skaičiavimo sistema. Išmokas loš÷jams
nustato ne lenktynių organizatoriai, o kitų loš÷jų veiksmai: išlošusieji tarpusavyje dalijasi visus tose
lenktyn÷se statytus pinigus, prieš tai nuo jų atskaičiavus iš anksto žinomą procentą lenktynių
organizatoriams. Pinigus laim÷tojai gauna proporcingai savo statytoms sumoms.
Visame pasaulyje žirginis sportas yra viena iš aukščiausią prid÷tinę vertę sukuriančių sporto šakų. O
hipodromų paslaugų verslo sektorius yra savotiškas multiplikatorius, kurį lydi ilga sektorių
aptarnaujančių ekonominių veiklų grandin÷, d÷l ko labai išauga sektoriaus sukuriama prid÷tin÷ vert÷.
1.1 lentel÷. Prid÷tin÷s vert÷s kūrimo hipodromų paslaugų sektoriuje grandin÷
Žirgininkyst÷s sektorius Žirgų sportas





Žirgų veislininkyst÷s
ūkiai
Žirgų augintojai



Pašarų tiek÷jai



Kiti verslo subjektai,
dirbantys žem÷s
ūkyje



Žirgų prižiūr÷tojai



Treneriai



Žok÷jai



Žirgų savininkai



Žirgų pašarų ir pan.
tiek÷jai



Žirgų
transportavimo
paslaugų teik÷jai



Lažybų verslo sektorius
(totalizatorius ir
bukmekeriai)


Lažybų punktai,
esantys hipodromo
teritorijoje



Lažybų punktai,
esantys už
hipodromo
teritorijos ribų

Papildomos turizmo
paslaugos ir produktai


Apgyvendinimo
paslaugos



Viešojo maitinimo
paslaugos



Dalykinio turizmo
(konferencijų,
seminarų) paslaugos



Poilsio, laisvalaikio ir
pramogų paslaugos



Kita

Kitos paslaugos

Šaltinis: UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“

Pasaulyje hipodromuose organizuojami renginiai yra labai populiarūs, sutraukia daug lankytojų. Ypač
populiarios yra su žirgų lenktyn÷mis susijusios papildomos paslaugos - totalizatorius. Kasmet žirgų
lenktynių totalizatoriai perskirsto įspūdingas pinigų sumas. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje
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lenktynių lošimų metin÷ apyvarta 2006 metais viršijo 23 mlrd. Eur, JAV – 8,5 mlrd. Eur, Prancūzijoje
– 8,3 mlrd. Eur, Australijoje – 4,2 mlrd. Eur., Airijoje – 3,6 mlrd. Eur, Kanadoje – 737 mln. Eur.
Vertinama, jog totalizatoriaus apyvarta žirgų lenktynių metu sudaro apie 9-10% viso lošimų verslo
sektoriaus apyvartos.
1.1 pav. Pasaulio lažybų paslaugų verslo sektorius struktūra pagal apyvartą, %
4% 4%

Kazino

9%
33%

Loterijos
Lošimų
aparatai
Žirgų
lenktyn÷s
Sporto
rungtyn÷s
Kita

18%

32%

Šaltinis: International Federation of Horseracing Authorities, 2006

Taip pat reikia pažym÷ti, jog totalizatoriuje lošia ne tik žiūrovai, stebintys lenktynes hipodrome.
Statymai priimami ir už hipodromo ribų įsteigtuose lažybų punktuose, be to loš÷jai gali lošti internetu
organizuojamuose žirgų lenktynių totalizatoriuose4, internetu nustatydami ir pervesdami lošiamą sumą
bei steb÷dami žirgų lenktynes per televiziją.
Pasaulyje hipodromų veiklos ekonominio ind÷lio svarba yra neginčytinai pripažįstama. Tačiau
skirtingose šalyse hipodromuose organizuojamų renginių skaičius bei lažybų apimtys labai skiriasi.
Skirtumus sąlygoja nevienoda laim÷jimų paskirstymo, laim÷jimų apmokestinimo, mokesčių politika,
skirtingi lažybų organizavimo būdai bei daugelis kitų veiksnių. Skirtumai tarp valstybių yra esminiai,
tod÷l susiduriama su skirtingų valstybių statistinių duomenų palyginamumo problema.
Pagal Tarptautin÷s žirgų lenktynių federacijos (International Federation of Horseracing Authorities)
duomenis, 2006 metais pasaulyje hipodromuose buvo suorganizuota per 270 tūkst. žirgų lenktynių
(skaičiuojamos lygiosios lenktyn÷s [flat], lenktyn÷s su kliūtimis [jumping] bei ristūnų lenktyn÷s
[trotting]), t.y. vidutiniškai po 740 varžybų kiekvieną dieną. Iš jų apie 20% varžybų įvyko Europoje,

4

Pavyzdžiui, www.tote.co.uk (Didžioji Britanija), www.toto.ee (Estija), www.rikstoto.no (Norvegija), www.atg.se (Švedija) ir kt.
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apie 52% varžybų – Amerikoje, apie 25% varžybų – Australijoje ir Azijoje, apie 3% varžybų –
Afrikoje.
1.2 pav. Vidutinis žirgų lenktynių* skaičius 2005 metais, tūkst.
Žirgų lenktynių skaičius 2006 metais, tūkst.

Pasaulio mastu

Žirgų lenktynių struktūra atskirose pasaulio
dalyse, atsižvelgiant į renginių skaičių 20052006 metais, %
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Šaltinis: International Federation of Horseracing Authorities, 2006
*Vieno renginio metu gali būti vykdoma nuo keleto iki keliolikos lenktynių.

Žemiau lentel÷je pateikiami valstybių, kuriose žirgų sporto renginių organizuojama daugiausiai,
duomenys. Populiariausi žirgų sporto renginiai yra JAV (105 tūkst. lenktynių), Australijoje (36 tūkst.
lenktynių), Kanadoje (32 tūkst. lenktynių). Eurpoje ši pramoga yra populiariausia Italijoje,
Prancūzijoje, Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje.
1.2 lentel÷. Per metus įvykusių lenktynių (b÷gimų)* skaičius skirtingose pasaulio valstyb÷se,

5 281

5 550

17 806

4 582

629

5 554

1 720

177

142

0

272

133

2 179

15

3 380

60

53 610

15 666

27 183

16 751

0

10 731

8 872

0

5 734

105 278

35 629

32 464

22 573

17 939

17 492

9 516

8 934

7 514

Italija

Švedija

19 821

Japonija

Vokietija

- Lygiosios lenktyn÷s
(Flat races)
- Lenktyn÷s su kliūtimis
(Jumping races)
- Ristūnų lenktyn÷s
(Trotting races)
IŠ VISO:

Kanada

51 491

JAV

Didžioji
Britanija

Australija

Lenktynių tipas

Prancūzija

2006 m. duomenys

Šaltinis: International Federation of Horseracing Authorities, 2007
*Vieno renginio metu gali būti vykdoma nuo keleto iki keliolikos lenktynių.
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Akivaizdu, jog nepaisant gilių tradicijų, Didžiojoje Britanijoje žirgų sporto renginių organizuojama
mažiau, tačiau Didžiojoje Britanijoje hipodromų renginiai yra ypač populiarūs ir sutraukia labai
didelius užsienio turistų srautus.
Daugiausia hipodromų yra Australijoje (446 hipodromai), Prancūzijoje (249 hipodromai), JAV (180
hipodromų) ir Didžiojoje Britanijoje (59 hipodromai). Airijoje veikia 27 hipodromai, Čekijoje – 15
hipodromų, Slovakijoje – 5 hipodromai.
Vertinant hipodromų paslaugų sektoriaus pl÷trą skirtingose šalyse, tikslinga analizuoti hipodromų
skaičių 1 mln. gyventojų. Daugiausiai hipodromų 1 mln. gyventojų šiuo metu yra Australijoje (21
hipodromas), Airijoje (6,6 hipodromo), Prancūzijoje (4,1 hipodromo) bei Švedijoje (4,1 hipodromo).
1.3 lentel÷. Hipodromų skaičius skirtingose šalyse, 2006 m. duomenys
Šalis
Australija
Prancūzija
JAV
Didžioji Britanija
Kanada
Vokietija
Italija
Švedija
Japonija
Airija
Čekija
Norvegija
Šveicarija
Nyderlandai
Danija
Ispanija
Belgija
Kroatija
Slovakija
Lenkija
Austrija
Graikija
Vengrija

Gyventojų skaičius
šalyje, mln.*
21,1
60,6
302,8
58,8
32,3
82,5
58,5
9,0
127,9
4,1
10,2
4,6
7,4
16,3
5,4
43,0
10,5
4,4
5,4
38,2
8,2
11,1
10,1

Hipodromų skaičius
šalyje, vnt.
446
249
180
59 (60)
58
54
42
37
28
27
15
12
11
9
9
8
7
7
5
3 (4)
2
1
1

Hipodromų skaičius 1
mln. gyventojų
21,1
4,1
0,6
1,0
1,8
0,7
0,7
4,1
0,2
6,6
1,5
2,6
1,5
0,6
1,7
0,2
0,7
1,6
0,9
0,1
0,2
0,1
0,1

Šaltinis: International Federation of Horseracing Authorities, 2007
*2006-2007 m. duomenys
** Skliausteliuose pateikiami duomenys įskaitant šiuo metu dar neveikiančius, bet jau baigiamus statyti naujus hipodromus.

Apibendrinus turimus duomenis, galima teigti, kad vidutiniškai Europoje yra 1,4 hipodromo
1 mln. gyventojų. Iš jų Vakarų Europoje (Austrija, Belgija, Didžioji Britanija, Ispanija, Italija,
Nyderlandai, Prancūzija, Šveicarija, Vokietija) yra 1,3 hipodromo 1 mln. gyventojų, Skandinavijos
šalyse (Danija, Švedija, Norvegija) vidutiniškai yra 3 hipodromai 1 mln. gyventojų, Rytų Europos
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šalyse (Kroatija, Slovakija, Vengrija, Čekija, Lenkija) - vidutiniškai yra 0,5 hipodromo 1 mln.
gyventojų.
Mūsų kaimynin÷se šalyse hipodromų infrastruktūros vystymas tik žengia pirmuosius žingsnius:



Varšuvos

Lenkijoje veikia 3 hipodromai:

hipodromas

(440

km

nuo

hipodromas

(784

km

nuo

Vilniaus);


Vroclavo
Vilniaus);



Sopoto hipodromas (638 km nuo Vilniaus);



Statomas hipodromas Krokuvoje (736 km
nuo Vilniaus).

Hipodromai

Lenkijoje

yra

išd÷styti,

atsižvelgiant į geografinį principą bei
siekiant, kad maždaug 250-300 km atstumu
šalyje būtų po veikiantį hipodromą.


1.3 pav. Hipodromų geografinis išsid÷stymas Lenkijoje

Latvijoje veikiančių hipodromų n÷ra, buvusio Rygos hipodromo teritorijoje pastatytas
modernus sporto centras, kuriame hipodromo veiklos n÷ra vykdomos.



Estijoje veikia 1 hipodromas – Talino hipodromas (620 km nuo Vilniaus), kuriame
daugiausiai organizuojamos ristūnų lenktyn÷s.

Vertinant hipodromų veiklos ekonominį poveikį, reik÷tų išskirti tiesiogiai (lažybų apimtys,
žirgų lenktynių priziniai fondai) bei netiesiogiai (hipodromų paslaugų sektorių aptarnaujančių verslų
pajamos) hipodromų paslaugų sektoriaus sukuriamą ekonominį efektą.
Lažybų pajamų žirgų sporto renginių metu apimtys vertinamos 85-90 mlrd. Eur per metus. Šios
apimtys 2001-2004 metais 13% sumaž÷jo, tačiau 2005-2006 metais palaipsniui grįžo į buvusį lygį.
Didžiausios lažybų apimtys tenka Australijos ir Azijos regionams, kur hipodromų veiklos bei
hipodromų veiklas aptarnaujančių verslų pelningumas yra aukščiausias.
Tarptautin÷s žirgų lenktynių federacijos (International Federation of Horseracing Authorities)
duomenimis, 2005-2006 metais Europai teko apie 50% visų lažybų apimties, t.y. apie 42,5 mlrd. Eur
per metus, iš jų daugiausiai – Didžiajai Britanijai (apie 23 mlrd. Eur), Prancūzijai (apie 8,3 mlrd. Eur)
ir Airijai (apie 3,6 mlrd. Eur).
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1.4 pav. Lažybų verslo apimtys pasaulyje 2001-2005 metais, mlrd. Eur
90

90
85

85
85

83
80

79

80
75
70
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Šaltinis: International Federation of Horseracing Authorities, 2006

Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje, kur žirgų sportas bei su šiuos sportu susiję azartiniai lošimai yra ypač
populiarūs, daugiau kaip 97% lažybų apyvartos tenka bukmekeriams. Tuo tarpu statymai valstyb÷s
reguliuojamame totalizatoriuje sudaro tik 1-3% visos lošimų apyvartos. Panašios tendencijos
formuojasi ir Čekijoje bei Lenkijoje5. Tuo tarpu JAV, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Skandinavijos
regiono šalyse bukmekerių veikla n÷ra leidžiama. Loš÷jai atlieka statymus valstyb÷s reguliuojamame
totalizatoriuje, kurio surenkamos pajamos apmokestinamos, taip užtikrinant griežtą kontrolę bei
stabilias įplaukas į biudžetą.
1.4 lentel÷. Lažybų verslo apimtys atskirose pasaulio šalyse 2006 metais, mln. Eur.
Šalis

Didžioji Britanija
JAV
Prancūzija
Australija
Airija
Italija
Kanada
Graikija
Vokietija
Švedija
Japonija
Čekija
Norvegija
Olandija
Ispanija

Žirgų sporto
lažybų verslo
apyvarta per
metus, mln.
Eur
23.050,5
8.517,5
8.301,6
4.188,8
3.611,4
2.900,7
737,4
337,5
154,0
136,5
129,5
50,9
40,7
33,8
16,5

Totalizatoriaus
apyvarta per
metus, mln.
Eur

Bukmekerių
apyvarta per
metus, mln.
Eur

657,6
8.517,5
8.301,6
3.154,9
49,7
2.829,0
737,4
337,5
96,6
136,5
129,5
3,5
40,7
33,8
16,5

22.392,9
0,0
0,0
1.033,9
3.561,8
71,7
0,0
0,0
57,4
0,0
0,0
47,4
0,0
0,0
0,0

Totalizatoriaus
apyvartos dalis
bendroje
lažybų
apyvartoje, %
3%
100%
100%
75%
1%
98%
100%
100%
63%
100%
100%
7%
100%
100%
100%

Bukmekerių
apyvartos
dalis bendroje
lažybų
apyvartoje, %
97%
0%
0%
25%
99%
2%
0%
0%
37%
0%
0%
93%
0%
0%
0%

Šaltinis: International Federation of Horseracing Authorities, 2007

5 Lenkijos hipodromų veiklos statistiniai duomenys n÷ra skelbiami, tačiau ekspertų teigimu, Lenkijos hipodromų veiklos
organizavimo modelis yra artimas Čekijai.
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Valstyb÷ pagrindinę tiesioginę ekonominę naudą iš hipodromų paslaugų sektoriaus veiklos gauna
mokesčių už totalizatoriaus organizavimą pavidalu. Be to, hipodromai valstybei sumoką pelno
mokestį už per finansinius metus gautą veiklos pelną, kuria naujas darbo vietas (kas savo ruožtu
reiškia papildomas gyventojų pajamų mokesčio įplaukas), ir t.t. Lentel÷je Nr. 1.5 pateikiami
totalizatorių organizuojančių bendrovių į biudžetą sumokamų mokesčių už totalizatoriaus
organizavimą dydžiai skirtingose Vakarų Europos šalyse.
Pavyzdžiui, Prancūzijoje totalizatorių organizuojančios bendrov÷s mokesčių pavidalu į biudžetą
sumoka 12,61% visų totalizatoriaus surinktų l÷šų, kas 2006 metais sudar÷ 1,05 mlrd. Eur papildomų
biudžeto pajamų. Tuo tarpu Vokietijoje totalizatorių organizuojančios bendrov÷s mokesčių pavidalu į
biudžetą sumoka 0,7% visų totalizatoriaus surinktų l÷šų, kas 2006 metais sudar÷ 0,68 mln. Eur.
Šiuo atžvilgiu bukmekerių veiklos ekonomin÷ nauda valstybei yra žymiai mažesn÷ – bukmekerių
surinktos l÷šos paprastai neapmokestinamos totalizatoriaus/lažybų organizavimo mokesčiu arba šio
mokesčio dydis yra žymiai mažesnis. Be to bukmekerių pajamų ir išmokų loš÷jams kontrol÷ yra žymiai
sud÷tingesn÷.
1.5 lentel÷. Lažybų verslo apimtys atskirose pasaulio šalyse 2006 metais, mln. Eur.

Airija

Čekija

Dž.
Britanija

1,38%

7%

3%

100%

100%

100%

63 %

97,5%

Išmokos lažybų
dalyviams, %:

80,6

70

84

70

72,97

70,1

72

n.d.

Privalomos išskaitos iš
lažybų apyvartos, %:

19,4

30

16

30

27,03

29,9

28

n.d.

a) Mokesčiai valstybei už
totalizatoriaus
organizavimą, %

0,0

3,3

0,8

0,2

12,61

11,4

0,7

n.d.

b) Išskaitos lažybų
organizatoriams: veiklos
kaštams padengti, kitų
varžybų prizinio fondo
kaupimui ir hipodromų
infrastruktūrai vystyti
(t.sk. hipodromų
operatoriaus pelnas), %

19,4

26,7

15,2

29,8

14,42

18,5

27,3

n.d.

Totalizatoriaus pajamų
dalis, %

Olandija

Prancūzija

Švedija

Vokietija

Italija

Šaltinis: International Federation of Horseracing Authorities, 2007

Privalomos išskaitos iš lažybų žirgų lenktynių metu apyvartos taip pat yra naudojamos hipodromų
veiklai finansuoti, jų infrastruktūrai finansuoti, taip užtikrinant tolimesnį sektoriaus vystimąsi bei
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pl÷trą. Kai kuriose Vakarų Europos šalyse privalomų išskaitų ir lažybų apyvartos l÷šos taip pat yra
naudojamos veislininkyst÷s bei žirgininkyst÷s sektorių pl÷trai bei moksliniams tyrimams žirgų
veislininkyst÷s bei veterinarijos srityse remti. Pvz. Airijoje šiems tikslams (įsk. privalomas išskaitas tiek
iš totalizatoriaus, tiek iš bukmekerių apyvartos) per 2006 metus buvo skirta 65.6 mln. Eur, Didžiojoje
Britanijoje (įsk. privalomas išskaitas tiek iš totalizatoriaus, tiek iš bukmekerių apyvartos) – maždaug
2,1 mlrd. Eur, Prancūzijoje – 1,2 mlrd. Eur.
Žirgų lenktynių prizinis fondas pasaulio mastu 2005 metais sudar÷ 3,4 mlrd. USD, iš jo 669 mln. USD
(20% viso prizinio fondo) teko Europai, 1,45 mlrd. USD – Amerikai (43%), 1,24 mlrd. USD (36%) –
Australijai ir Azijai bei tik 43 mln. USD (1%) – Afrikos žemynui. Šie duomenys rodo, kad didžiausi
priziniai fondai yra Australijos ir Azijos žemynuose vykstančiose žirgų lenktyn÷se, mažiausi – Afrikoje
vykstančiose žirgų lenktyn÷se, tuo tarpu Europai ir Amerikai, lyginant su kitais žemynais, yra būdingas
vidutinis prizinių fondų dydis.
1.5 pav. Žirgų lenktynių prizinio fondo dydis 2005 metais
Žirgų lenktynių prizinio fondo dydis 2005
metais iš viso, mln. USD
Pasaulio mastu

Žirgų lenktynių prizinio fondo struktūra 2005
metais atskirose pasaulio dalyse, %

3404
43

Afrika
Australija, Azija

Australija,
Azija
36%

Afrika
1%

1240

Amerika

Europa
20%

1452

Europa

669
0

1000

2000

3000

4000

Amerika
43%

Šaltinis: International Federation of Horseracing Authorities, 2006

Plačiau hipodromų paslaugų sektoriaus sukuriamas ekonominis efektas, sezoniškumo įtaka
hipodromų veiklai bei kiti šį sektorių įtakojantys veiksniai nagrin÷jami skyriuje Nr. 1.2 „Hipodromų
veiklos apimtys bei raidos tendencijos atskirose Europos šalyse“.
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1.2 Hipodromų veiklos apimtys bei raidos tendencijos atskirose Europos šalyse
1.2.1

Hipodromų paslaugų sektorius Didžiojoje Britanijoje

Didžioji Britanija išsiskiria turtingomis ir giliomis žirgininkyst÷s bei žirgų lenktynių tradicijomis, tod÷l
šioje šalyje žirgų sportas bei totalizatoriai yra ypač populiarūs. Čia daug tradicinių, savo ilgametę
istoriją turinčių renginių - Cheltenham Festival, John Smith's Grand National, Vodafone Derby Day,
Royal Ascot ir kt. Tarptautin÷s žirgų lenktynių federacijos6 duomenimis, Didžiojoje Britanijoje veikia
59 hipodromai, kuriuose per 2006 metus įvyko 8934 lenktyn÷s, iš jų 62% sudar÷ lygiosios lenktyn÷s
bei 38% - lenktyn÷s su kliūtimis, kurios šioje šalyje vadinamos „National Hunt racing“.
Žirgų lenktynių populiarumas sąlygojo aukštą žirgininkyst÷s ir žirgų veislininkystęs sektorių
išvystymą, konkurencingumą pasaulio mastu bei augančias veislinių žirgų eksporto apimtis. Per 2006
metus iš Dž. Britanijos buvo eksportuoti 3439 žirgai, iš jų daugiausia į šias šalis: į Prancūziją – 840
(24%), Italiją – 548 (16%), JAV – 381 (11%), Jungtinius Arabų Emyratus – 300 (9%).
1.6 lentel÷. Registruotų žirgų laikomų Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje skaičius, vnt.
Registruotų eržilų, laikomų Dž. Britanijoje ir Airijoje skaičius
- iš jų registruotų eržilų, laikomų Dž. Britanijoje skaičius
Registruotų kumelių, laikomų Dž. Britanijoje ir Airijoje
skaičius
- iš jų registruotų kumelių, laikomų Dž. Britanijoje skaičius

2002
824

2003
904

25.554

26.204

2004
815
446
31.805

2005
703
326
30.764

2006
766
374
30.577

12.938

11.947

11.326

Šaltinis: Horseracing Regulatory Authority, 2007

Dž. Britanijoje 1 mln. gyventojų tenka 303 žirgų savininkai. 2006 metais šalyje buvo registruoti 9329
žirgų savininkai, kurių žirgai buvo treniruojami ir dalyvavo žirgų lenktyn÷se. Šalyje 2006 metų
pabaigoje buvo registruota 14501 treniruojamas žirgas, t.y. 10% daugiau, lyginant su 2002 metais.
1.7 lentel÷. Žirgų savininkų ir treniruojamų žirgų skaičius Dž. Britanijoje metų pabaigai, vnt.
Pavadinimas
Registruotų žirgų savininkų skaičius
Registruotų žirgų savininkų, kurių žirgai treniruojami ir
dalyvauja lenktyn÷se, skaičius
Treniruojamų žirgų skaičius

2002
17.403
8.898

2003
17.712
8.949

2004
18.143
9.266

2005
17.600
9.403

2006
17.816
9.329

13.183

13.292

14.129

14.568

14.501

Šaltinis: Horseracing Regulatory Authority, 2007

Žemiau pateikiami pagrindiniai Didžiosios Britanijos žirgininkyst÷s ir žirgų sporto 2004 - 2006 metų
duomenys7:

6
7

Treniruojamų žirgų skaičius: 2004 m. – 13 914, 2005 m. - 14 388;

Angl. International Federation of Horseracing Authorities
Šaltinis: British Horseracing Board veiklos metin÷s ataskaitos.
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Lenktynių skaičius per metus: 2004 m. – 8 757, 2005 m. – 8 588, 2006 m. - 8 934;



Lenktyn÷se dalyvavo žirgų (startų skaičius): 2004 m. – 92 761, 2005 m. - 94,659, 2006 m. - 94 610;



Lenktynių prizinis fondas: 2004 m. – 99,3 mln. GBP, iš jų lygiosioms lenktyn÷ms teko 63.9 mln.
GBP, lenktyn÷ms su kliūtimis - 35.4 mln. GBP; 2005 m. – 101,3 mln. GBP, iš jų lygiosioms
lenktyn÷ms teko 65,4 mln. GBP, lenktyn÷ms su kliūtimis - 35,9 mln. GBP;



Žirgų lenktynių žiūrovų skaičius: 2004 m. – 6,05 mln. žiūrovų, iš jų lygiųjų lenktynių - 3,87 mln.,
lenktynių su kliūtimis – 2,175 mln.; 2005 m. - 5,89 mln. žiūrovų, iš jų lygiųjų lenktynių - 3,7
mln., lenktynių su kliūtimis - 2,19 mln.; 2006 m. – 5,86 mln. žiūrovų, iš jų lygiųjų lenktynių 3,67 mln., lenktynių su kliūtimis - 2,19 mln.



Trenerių skaičius: 2006 m. - licencijas treniruoti žirgus lenktyn÷ms tur÷jo 612 trenerių, leidimus
treniruoti – 198 treneriai;



Užregistruotų žok÷jų skaičius: 2006 m. - 1233 žok÷jai;



Vidutinis žirgų sporto renginių skaičius per metus - apie 1 300. Per 2006 metus šalies
hipodromuose suorganizuoti 1338 žirgų sporto renginiai, iš jų:


832 renginiai, kurių metu vyko lygiosios žirgų lenktyn÷s bei dalyvavo 5554 žirgai;



506 renginiai, kurių metu vyko žirgų lenktyn÷s su kliūtimis bei dalyvavo 2006 žirgai.

Žirgų lenktyn÷s Didžiojoje Britanijoje organizuojamos 59 hipodromuose8, t.y. 1 mln. šalies gyventojų
tenka 1 hipodromas. Žirgų sporto lažybų verslo apyvarta 2006 metais Didžiojoje Britanijoje sudar÷ 23
mlrd. Eur. Totalizatoriaus surinktos l÷šos sudar÷ tik 657 mln. Eur (2,8%), likusi dalis teko
bukmekeriams. 99% statymų buvo atlikta lažybų punktuose, esančiuose už hipodromų ribų. Tai
reiškia, kad didžioji dalis loš÷jų žirgų lenktynes stebi ne hipodromuose, o per televiziją ar internetu.
Loš÷jams išmok÷ta 89% visų surinktų l÷šų. Valstyb÷s biudžetui mokesčių pavidalu teko 352 mln. Eur,
tuo tarpu hipodromų paslaugų sektoriaus reikm÷ms skirta 2,1 mlrd. Eur.
Kiekvienas Didžiosios Britanijos hipodromas išsiskiria savo charakteriu bei ypatinga atmosfera, siūlo
daug laisvalaikio praleidimo ir poilsio pramogų, maitinimo ir apgyvendinimo paslaugas patiems
įvairiausiems skoniams bei įvairios turtin÷s pad÷ties turistams. Per metus šalies hipodromuose
apsilanko 5,8-6,0 mln. lankytojų. Kaip rodo 1.8 lentel÷je pateikti duomenys, hipodromų lankytojų
skaičius pastaraisiais metais nežymiai maž÷jo, tačiau šis maž÷jimas buvo sąlygotas objektyvių
priežasčių – dalies hipodromų (Ascot, Cheltenham, kt.) rekonstrukcijos, atliktos 2005-2006 metais,
kuomet šie hipodromai neveik÷.
8

Dž. Britanijos hipodromų sąrašas pateikiamas šios studijos priede Nr. 4.
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1.8 lentel÷. Lankytojų apsilankiusiųjų hipodromų renginiuose Dž. Britanijoje skaičius per
metus, tūkst.
Straipsnis
Lankytojų apsilankiusiųjų hipodromų renginiuose Dž.
Britanijoje per metus skaičius, tūkst.
Lankytojų skaičiaus pokytis, lyginant su pa÷jusiais metais (%)
Iš jų apsilankę lygiosiose lenktyn÷se, tūkst.
Iš jų apsilankę lenktyn÷se su kliūtimis, tūkst.

2002

2003

2004

2005

2006

5.558

6.019
8%
3.870
2.149

6.049
0%
3.874
2.175

5.898
-2%
3.705
2.193

5.864
-1%
3.671
2.193

3.528
2.029

Šaltinis: Horseracing Regulatory Authority, 2007

Hipodromų veikla, taip pat kaip ir daugelis kitų turizmo paslaugų, yra stipriai įtakojama
sezoniškumo veiksnio. Pvz. 2006 metais sezono metu (balandžio-rugs÷jo m÷n.) Dž. Britanijos
hipodromuose apsilank÷ 72% lankytojų, tuo tarpu ne sezono metu (spalio-kovo m÷n.) – tik 28%
lankytojų.
1.9 lentel÷. Lankytojų apsilankiusiųjų hipodromų renginiuose Didžiojoje Britanijoje per
metus skaičius, tūkst.
M÷nuo
Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Geguž÷
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugs÷jis
Spalis
Lapkritis
Gruodis
Iš viso:

Lankytojų skaičius iš
viso, tūkst.
154
145
392
506
613
880
879
846
451
346
315
338
5.864

Iš jų apsilankę
lygiosiose lenktyn÷se,
tūkst.
26
25
45
175
428
791
787
744
387
168
41
53
3.671

Iš jų apsilankę
lenktyn÷se su
kliūtimis, tūkst.
129
120
346
330
184
89
93
102
63
178
274
285
2.193

Šaltinis: Horseracing Regulatory Authority, 2007

Labiau sezoniškumo veiksnys įtakoja renginius, kurių metu vyksta lygiosios lenktyn÷s, tuo
tarpu lenktyn÷se su kliūtimis daugiau žiūrovų apsilanko žiemos metu:


2006 metais sezono metu (balandžio-rugs÷jo m÷n.) Dž. Britanijos hipodromuose
organizuojamose lygiosiose lenktyn÷se apsilank÷ 90% lankytojų, tuo tarpu ne sezono metu
(spalio-kovo m÷n.) – tik 10% lankytojų;



2006 metais balandžio-rugs÷jo m÷n. Dž. Britanijos hipodromuose organizuojamose lenktyn÷se
su kliūtimis apsilank÷ 39% lankytojų, tuo tarpu spalio-kovo m÷n. – 61% lankytojų.
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Siekiant mažinti sezoniškumo įtaką hipodromų bei su hipodromais susijusių verslo sektorių (žirgų
sportas, lažybos) veiklai, hipodromų savininkai ir operatoriai imasi įvairių priemonių žiūrovams
sudominti bei papildomiems lankytojų srautams pritraukti:


Daug investuojama į infrastruktūrą, kuri įgalintų organizuoti ne tik žirgų lenktynes, bet ir
įvairius įmoninius renginius, pristatymus bei konferencijas tuo metu, kai lenktyn÷s hipodrome
nevyksta: greta žirgų b÷gimo tako ir varžybų aištel÷s yra statomi multifunkciniai verslo ir
pramogų centrai, vystoma dalykinio/konferencijų turizmo, viešojo maitinimo ir apgyvendinimo
infrastruktūra.



Kasdien÷s lenktyn÷s yra praturtinamos ypatingomis progomis organizuojamais renginiais,
sutraukiančiais ypač didelius srautus lankytojų.



Didžiosios Britanijos hipodromai orientuojasi į visas lankytojų amžiaus grupes – nuo vaikų ir
paauglių iki pagyvenusių lankytojų. Tuo metu, kai hipodromuose nevyksta žirgų lenktyn÷s,
organizuojamos jodin÷jimo pamokos m÷g÷jams. Paaugliams, studentams ir pensininkams
teikiamos didel÷s nuolaidos.



Ypatingas d÷mesys skiriamas pramoginiams-dalykiniams verslo renginiams, t.y. dalykinio
turizmo paslaugoms. Konferencijų bei seminarų dalyviams pertraukų tarp lenktynių metu
sudaromos sąlygos steb÷ti žirgų lenktynes.



Daug d÷mesio skiriama įmon÷ms, kurios sutiktų būti hipodromo r÷m÷jomis, pritraukti (angl.
sponsorship).

Dž. Britanijoje žirgų lenktynių veiklą kontroliuoja viena priežiūros ir kontrol÷s institucija – Britų žirgų
lenktynių direkcija (toliau – BHA)9, kuri susikūr÷ 2007 07 31, susijungus Britų žirgų lenktynių tarybai
(toliau BHB)10, kuri iki tol vykd÷ vadovavimo sektoriui funkciją, ir Žirgų lenktynių priežiūros tarnyba
(toliau – BRA)11, vykdžiausi žirgų lenktynių priežiūros ir kontrol÷s funkciją Dž. Britanijoje.
Britų žirgų lenktynių taryba (BHB)12, kurios funkcijas nuo 2007 07 31 per÷m÷ Britų žirgų lenktynių
direkcija, rūpinosi žirgų lenktynių sporto Didžiojoje Britanijoje vystymu, modernizavimu, teisiniu
reguliavimu, žirgų sveikatos apsaugos klausimais. BHB vykd÷ veiklas, siekiant užtikrinti žirgų savininkų,
žok÷jų bei kitų asmenų, dalyvaujančių sektoriuje, teisių gynimu, informavimu, profesiniu ugdymu.

9

Angl. The British Horseracing Authority
Angl. The British Horseracing Board
11 Angl. Horseracing Regulatory Authority
12 Interneto puslapis: www.britishhorseracing.com
10
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Lažybų veiklos priežiūros ir kontrol÷s funcijas įgyvendina Žirgų lenktynių lažybų apmokestinimo
taryba (toliau – HBLB)13. Tai valstybin÷ žirgų lenktynių lažybų priežiūros ir kontrol÷s institucija,
įsteigta 1961 m., pri÷mus Lažybų apmokestinimo aktą. Didžiojoje Britanijoje l÷šos, surinktos iš lažybų
verslo apmokestinimo skiriamos tolimesniam žirgų lenktynių vystymui. HBLB l÷šas renka
apmokestindama totalizatoriaus ir bukmekerių pajamas. Pažym÷tina, jog didžioji dalis mokesčių
pajamų surenkama iš lažybų punktų, esančių ne hipodromų teritorijoje. HBLB surinktos l÷šos
paskirtomos šioms sritims:


Žirgų lenktynių sektoriaus vystymui (skiriama apie 90% surinktų mokesčių pajamų);



Žirgininkyst÷s vystymui (skiriama apie 10% šių pajamų);



Veterinarijos srities specialistų rengimui bei šios krypties tyrimams remti.

1.10 lentel÷. Prizinio fondo formavimo šaltiniai 2006 metai, tūkst. GBP
Prizinio fondo
formavimo šaltiniai
Hipodromų vadovyb÷
ir/ar operatoriai
R÷m÷jai
HBLB
Žirgų savininkai
BHB
Įv. kiti
Iš viso:

Lygiosios
lenktyn÷s
7.465
11.169
37.293
9.185
474
658
66.244

%
11%

Lenktyn÷s su
kliūtimis
1.810

17%
56%
14%
1%
1%
100%

6.832
24.797
2.913
238
263
36.852

%
5%

Prizinis fondas
iš viso
9.275

19%
67%
8%
1%
1%
100%

18.001
62.091
12.098
712
920
103.097

%
9%
17%
60%
12%
1%
1%
100%

Šaltinis: Horseracing Regulatory Authority, 2007

1.6 pav. Žirgų lenktynių prizinio fondo formavimo šaltiniai šalyje 2006 metais, %
Prizinio fondo formavimo šaltiniai
(lygiosios lenktyn÷s), %
Žirgų
savininkai
14%
HBLB
56%

Įv. kiti
1%
BHB
1%
Hipodromų
vadovyb÷ ir/ar
operatoriai
11%

Sponsoriai
17%

Prizinio fondo formavimo šaltiniai
(lenktyn÷s su kliūtimis), %

HBLB
66%

Žirgų
savininkai
8% Įv. kiti
1%
BHB
1%
Hipodromų
vadovyb÷ ir/ar
operatoriai
5%

Sponsoriai
19%

Šaltinis: Horseracing Regulatory Authority, 2007

13

Angl. Horserace Betting Levy Board
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2006 metų Horseracing Regulatory Authority duomenimis, bendras žirgų lenktynių prizinis
fondas Dž. Britanijoje sudar÷ 103,1 mln. GBP (153,5 mln. Eur). Žirgų lenktynių fondas šalyje
formuojamas iš 5 pagrindinių šaltinių: įnašas iš HBLB biudžeto (60%), r÷m÷jų l÷šos (17%), žirgų
savininkų įnašai (12%). Likusią dalį sudaro hipodromų vadovyb÷s ir/ar operatorių bei BHB ind÷lis.
Vidutinis vieno renginio prizinis fondas Dž. Britanijos hipodromuose sudaro apie 135 tūkst. GBP
(200 tūkst. Eur), iš jų 25% sudaro žirgų savininkų įnašai už žirgo dalyvavimą lenktyn÷se bei 75% skiria valstyb÷ per lenktynes administruojančią bendrovę bei surenkama iš r÷m÷jų (angl. sponsorship).
1.11 lentel÷. Prizinio fondo formavimo šaltiniai (lygiosios lenktyn÷s) 2006 metais, tūkst. GBP
Pavadinimas

ASCOT
AYR
CHESTER
EPSOM DOWNS
GOODWOOD
HAYDOCK PARK
KEMPTON PARK
LINGFIELD PARK
NEWBURY
NEWCASTLE
NEWMARKET
SALISBURY
SANDOWN PARK
WINDSOR
YORK
Iš viso:

Renginių
sk. per
metus,
vnt.

27
1
4
5
15
3
2
5
13
1
28
1
9
1
23
138

Prizinio fondo formavimo šaltiniai
Žirgų
%
Įneš÷ sektoriaus
%
savininkų
priežiūros ir kontrol÷s
įnašai,
institucijos,
tūkst. GBP
hipodromų operatoriai
bei surinkta iš r÷m÷jų,
tūkst. GBP
3.359 72%
1.279 28%
47 94%
3
6%
248 93%
18
7%
1.192 56%
929 44%
1.163 83%
234 17%
364 78%
101 22%
87 97%
3
3%
332 92%
27
8%
760 79%
204 21%
45 91%
5
9%
2.646 76%
858 24%
67 96%
3
4%
783 81%
185 19%
45 89%
6 11%
2.468 75%
802 25%
13.606 75%
4.656 25%

Prizinis
fondas iš
viso, tūkst.
GBP
4.638
50
265
2.121
1.397
465
90
359
964
50
3.504
70
968
50
3.270
18.262

Šaltinis: Horseracing Regulatory Authority, 2007

Britų žirgų lenktynių tarybos (BHB) atstovai pažymi, kad žirgų lenktynių ir hipodromų paslaugų
sektorius pastaraisiais metais išgyvena augimo periodą. 2004-2005 m., pakeitus totalizatoriaus
laim÷jimų apmokestinimo sistemą, d÷l ko sumaž÷jo loš÷jams išmokamų laim÷jimų sumos, sektoriaus
apyvarta smuko, tačiau 2006-2007 m. hipodromų veiklos rezultatai rodo, jog apyvarta palaipsniui
grįžta į buvusį lygį.
Hipodromų infrastruktūra Didžiojoje Britanijoje. Didžiojoje Britanijoje veikia 59 hipodromai, dar
vieną hipodromą numatoma atidaryti 2007 m. gruodžio m÷n. pabaigoje, be to dar du hipodromai
veikia Šiaur÷s Airijoje (Down Royal and Downpatrick hipodromai). Trumpai apžvelgsime keleto
hipodromų infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas:
EKT Grup÷, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva, tel.: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt
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Ascot hipodromas14 (Ascot, Berkshire), kuriame organizuojamos grynaveislių žirgų lenktyn÷s
(lygiosios lenktyn÷s ir lenktyn÷s su kliūtimis), yra vienas pagrindinių Dž. Britanijos hipodromų. Šiame
hipodrome organizuojama 9 iš 31 Dž. Britanijoje vykstančių 1 grup÷s lentynių15, taip pat per 20
tarptautiniu mastu žinomų renginių. Žymiausias bei daugiausiai lankytojų sutraukiantis hipodromo
renginys - Ascot Gold Cup lenktyn÷s. Ascot hipodrome organizuojamos lenktyn÷s yra globojamos Dž.
Britanijos karališkosios šeimos. Hipodromas yra karališkosios šeimos nuosavyb÷16. Ascoto hipodrome
lenktyn÷s vyksta 25 dienas per metus, iš jų 16 lygiųjų lenktynių vyksta geguž÷s ir spalio m÷n. Ascot
Gold Cup lenktyn÷s, dar vadinamos Karališkuoju renginiu, organizuojamos birželio m÷n, o ne mažiau
prestižin÷s lenktyn÷s King George VI & Queen Elizabeth Stakes – liepos m÷n. Tokiu būdu siekiama
sumažinti sezoniškumo įtaka hipodromo veiklai. 2004 m. rugs÷jo m÷n. hipodromas buvo uždarytas
rekonstrukcijai, kuriuos metu į hipodromo infrastruktūrą buvo investuota per 185 mln. GBP.
Rekonstruotas hipodromas atnaujino veiklą 2006 m. birželio m÷n.
1.7 pav. Ascot hipodromo teritorijos planas po 2004-2006 m. rekonstrukcijos

Šaltinis: http://www.ascot.co.uk
14

Interneto puslapis: www.ascot.co.uk
1 grup÷s lenktyn÷s (Europin÷ klasifikacija) – tarptautin÷s svarbos klasikin÷s ir kitos pagrindin÷s lenktyn÷s.
16 Hipodromo savininkas – Crown Estate.
15
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Dž. Britanijos hipodromuose daug investuojama į papildomų paslaugų bei pramogų infrastruktūrą
(viešasis matinimas, pramogų klubai, multifunkciniai verslo centrai), siekiant sumažinti sezoniškumo įtaką
hipodromų veiklai. Ascoto hipodromo teritorijoje taip pat veikia restoranai, barai, klubai, konferencijų ir
banketų sal÷s. Tuo metu, kai hipodrome nevyksta renginiai, čia organizuojamos konferencijos, seminarai,
pristatymai, taip pat sudarytos sąlygos vestuv÷ms ir kitiems šventiniams renginiams organizuoti.
1.8 pav. Ascot hipodromo tribūna, pastatyta 2006 metais

Šaltinis: http://www.ascot.co.uk

Cheltenham hipodromas (Cheltenham, Gloucestershire), kuriame organizuojamos lenktyn÷s su
kliūtimis, priklauso Hipodromų žok÷jų klubui (angl. Jockey Club Racecourses). Tai pagrindinis Didžiosios
Britanijos lenktynių su kliūtimis hipodromas, kur kasmet kovo m÷n. organizuojama 4 dienų trukm÷s
Cheltenham žirgų švent÷, kurios metu vyksta prestižin÷s Cheltenham Gold Cup lenktyn÷s.
Cheltenham hipodromas talpina 67.500 žiūrovų. Siekiant užtikrinti patogų susisiekimą hipodromo
lankytojams, buvo pastatyta atskira traukinių stotis. Rengiantis 2004 m. Cheltenham hipodrome
organizuojamam National Hunt Festival renginiui, į hipodromo infrastruktūros modernizavimą buvo
investuota 17 mln. GBP.
Į hipodromo tribūnos rekonstrukciją buvo investuota 3,5 mln. GBP. Rekonstrukcijos metu buvo
pastatytos 2 naujos dengtos centrin÷s tribūnos, kuriose lenktynes gali steb÷ti per 4.000 žiūrovų. Tribūnų
viršutiniame lygyje veikia barai, restoranai bei lažybų punktai, kurių lankytojai panoraminių langų d÷ka gali
steb÷ti hipodrome vykstančius renginius.
Be to dar 14 mln. GBP buvo investuota į vieną didžiausių Didžiojoje Britanijoje verslo ir pramogų
centrų, kuriame galima organizuoti konferencijas iki 200 žmonių grup÷ms, koncertus ir kitus renginius
uždarose patalpose iki 4000 žiūrovų. Verslo ir pramogų centro patalpose yra pastatyti dideli ekranai,
kuriuose pageidaujantys gali steb÷ti hipodrome vykstančias žirgų lenktynes. Cheltenham hipodromo
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verslo ir pramogų centre taip pat veikia barai, restoranai, pramogų klubai, lažybų punktai,
organizuojami tokie muzikiniai renginiai kaip Greenbelt festivalis bei Wychwood muzikos festivalis.
1.9 pav. Cheltenham hipodromo infrastruktūra

Bendras hipodromo teritorijos vaizdas

Naujas multifunkcinis verslo ir pramogų centras Cheltenham
hipodrome

Cheltenham hipodromo žirgų lenktynių takas

Cheltenham hipodromo žiūrovų tribūna

Šaltinis: http://www.cheltenham.co.uk/

1.2.2

Hipodromų paslaugų sektorius Airijoje

Airija, kaip ir Didžioji Britanija yra išlaikiusi gilias žirgininkyst÷s ir žirgų lenktynių tradicijas. Airijoje,
lyginant su lygiosiomis lenktyn÷mis, žymiai populiaresn÷s yra žirgų lenktyn÷s su kliūtimis (angl.
National Hunt racing)17. Kasmet daugyb÷ Airijos žirgų lenktynių gerb÷jų atvyksta į Cheltenham
hipodromą steb÷ti 4 dienas vykstančių Cheltenham žirgų švent÷s renginių bei prestižinių Cheltenham
Gold Cup lenktynių. Airijoje vyriausyb÷ vykdo nuoseklią žirgininkyst÷s sektoriaus pl÷tros skatinimo
politiką, taikydama grynaveislių žirgų augintojams žymias mokesčių lengvatas.

17

Terminu „National Hunt racing“ Didžiojoje Britanijoje ir Airijoje vadinamos lenktyn÷s su kliūtimis.
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Airijoje veikia 27 hipodromai, t.y. 6,6 hipodromo 1 mln. šalies gyventojų. Šių hipodromų veiklą
organizuoja 2 hipodromų operatoriai. Žirgų lenktynių sektoriaus veiklą organizuoja ir kontroliuoja
šios organizacijos:


Airijos žirgų lenktynių asociacija (angl. Horse Racing Ireland);



Žirgų lenktynių klubas (angl. Turf Club);



Airijos hipodromų asociacija (angl. Association Of Irish Racecourses).

Žemiau pateikiami apibendrinti Airijos hipodromų paslaugų sektoriaus veiklos 2004 metais
duomenys:


Per metus įvyko 305 renginiai;



Bendras prizų fondas per 2004 metus – 51,5 mln. Eur;



Iš r÷m÷jų gauta l÷šų per 2004 m. – 7,1 mln. Eur;



Bendras hipodromų renginių lankytojų skaičius – 1 386 517 lankytojų;



Atlikta statymų už 233 mln. Eur;



Vidutiniškai per metus buvo 6000 treniruojamų žirgų;



Per metus gim÷ 10992 kumeliukai;



Naujų žirgų savininkų skaičius per metus - 1000 savininkų.

1.10 pav. Hipodromų teritorinis pasiskirstymas Airijoje

Šaltinis: Association Of Irish Racecourses
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2005 metais Airijoje įvyko 2241 žirgų lenktyn÷s, lošimų apyvarta siek÷ 236,7 mln. Eur, iš jų
totalizatoriaus laim÷jimų išmokų skaičius siek÷ 49,3 mln. Eur, įskaitant užsienio lenktynių lažybų
bendroves. Žirgų lenktynių prizinis fondas sudar÷ 52,3 mln. Eur. Pažym÷tina, kad 2005 metais žirgų
savininkų piniginis įnašas į lenktynių prizinį fondą sumaž÷jo 26%, tai reiškia, kad pagrindiniais
lenktynių r÷m÷jais palaipsniui tampa ne žirgų savininkai, o komercin÷s struktūros. Sparčiai augant
Airijos žirgų lenktynių industrijai, žirgų kainos aukcionuose pakilo vidutiniškai 28,7%. Bendra žirgų
pardavimų apyvarta aukcionuose pasiek÷ 146 mln. Eur.
2006 metais Airijoje įvyko 2268 žirgų lenktyn÷s (vidutiniškai po 84 renginius per metus kiekviename
hipodrome), iš jų daugiausia lenktynių su kliūtimis (1394 lenktyn÷s arba 61%), mažiau populiarios –
lygiosios lenktyn÷s (874 lenktyn÷s arba 31%). Ristūnų lenktyn÷s šioje šalyje n÷ra organizuojamos.
Lenktyn÷se Airijoje per metus iš viso dalyvavo 8 187 skirtingi žirgai iš skirtingų pasaulio šalių.
Žirgų sporto lažybų verslo apyvarta 2006 metais sudar÷ 3,6 mlrd. Eur. Totalizatoriaus surinktos l÷šos
sudar÷ tik 49,7 mln. Eur (1,4%), likusi dalis teko bukmekeriams. 93% statymų buvo atlikta lažybų,
esančiuose už hipodromų ribų, punktuose. Tai reiškia, kad didžioji dalis loš÷jų žirgų lenktynes stebi ne
hipodromuose, o per televiziją ar internetu. Loš÷jams išmok÷ta 80,6% visų surinktų l÷šų. Hipodromų
paslaugų sektoriaus reikm÷ms buvo skirta 65.6 mln. Eur.

Žirgų lenktyn÷s Airijoje tapo labai populiarios, vis daugiau jaunų žmonių nori mokytis joti bei dalyvauti lenktyn÷se.
Šalyje siekiama išlaikyti aukštą žirgų sporto varžybų lygį, susidom÷jimą žirgų lenktyn÷mis ir paslaugų kokybę.
Pagrindiniai uždaviniai šioje srityje siejami su jojimo takų priežiūra ir jų kokyb÷s gerinimu. Įvertinus augantį
susidom÷jimą žirgų sportu, Dundalko mieste 2007 metais pastatytas pirmas dengtas hipodromas. Siekiama didinti
žirgų lenktynių prizinį fondą, kuris 2005-2007 metais vidutiniškai siek÷ 52,3-56 mln. Eur. Stengiamasi, kad
lenktynių takeliuose b÷gtų vis kiti žirgai, nesikartotų lenktynių scenarijai, o lenktynių dalyviai tur÷tų puikių karjeros
galimybių.
Siekiant skatinti žirgų lenktynių industriją Airijoje, žirgų lenktynių dalyvių pajamoms buvo įvesta 2% pajamų
mokesčio lengvata, kuri 2005 metais buvo sumažinta iki 1%.
Pagrindiniai Airijos hipodromai: Curragh hipodromas (organizuojamos 1 ir 2 grup÷s žirgų lenktyn÷s18),
Leopardstown hipodromas (1 ir 2 grup÷s lenktyn÷s), Cork hipodromas (3 grup÷s lenktyn÷s), Naas (3 grup÷s

18

Angl. Group race – prestižin÷s lenktyn÷s Europoje, suskirstytos į grupes: 1 grup÷ – tarptautin÷s svarbos klasikin÷s ir
kitos pagrindin÷s lenktyn÷s; 2 grup÷ – mažiau svarbios tarptautin÷s lenktyn÷s; 3 grup÷ – vietin÷s reikšm÷s bei tradicin÷s
lenktyn÷s, gali būti organizuojamos ir tarptautiniu mastu.

EKT Grup÷, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva, tel.: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt

32

LIETUVOS HIPODROMŲ PLöTROS STUDIJA

lenktyn÷s), Gowran Park hipodromas (3 grup÷s lenktyn÷s), Tipperary hipodromas (3 grup÷s lenktyn÷s),
Leopardstown hipodromas (3 grup÷s lenktyn÷s), Phoenix Park hipodromas (3 grup÷s lenktyn÷s).
1.11 pav. Curragh hipodromas

Curragh hipodromas19 yra pagrindinis lygiųjų
žirgų lenktynių hipodromas Airijoje. Čia per 2007
metus busvo suorganizuota 10 iš 12 šalyje
organizuojamų 1 grup÷s lygio grynaveislių žirgų
lenktynių. Curragh hipodrome organizuojamos
tokie renginiai kaip Irish Derby (1 grup÷), Irish
Guineas (1 grup÷), Irish Oaks (1 grup÷), Irish St.Leger
(1 grup÷).

Šaltinis: www.curragh.ie

Leopardstown hipodromas20 – tai aukščiausios klas÷s, pagrindinis Airijos hipodromas, pastatytas tik
keliolikos kilometrų atstumu nuo šalies sostin÷s Dublino centro. Taip pat kaip ir daugelis kitų
hipodromų,

Leopardstown

hipodromas

yra

universalus

2

takų

hipodromas,

kuriame

organizuojamos tiek lygiosios lenktyn÷s, tiek lenktyn÷s su kliūtimis. Hipodromas priklauso
Airijos žirgų lenktynių tarybai (angl. The Horse Racing Board of Ireland), kuri Leopardstown hipodromą
įsigijo 1967 metais ir šiuo metu vykdo hipodromo operatoriaus funkcijas. Hipodrome lenktyn÷s
vyksta ištisus metus, per metus vidutiniškai suorganizuojami 22 renginiai. Hipodromo teritorijoje taip
pat veikia 24 numerių viešbutis, keletas restoranų ir kavinių, keliolika barų bei greitojo maisto
užkandinių.
1.12 lentel÷. Pagrindiniai renginiai, organizuojami Leopardstown hipodrome 2007 metais bei
jų sezoniškumas
Lygiosios lenktyn÷s (Flat horse racing)

Lenktyn÷s su kliūtimis (National Hunt horse
racing)

Tattersalls Millions Irish Champion lenktyn÷s (rugs÷jis)
Coolmore Fusaichi Pegasus Matron lenktyn÷s
(rugs÷jis)
Derrinstown Stud Derby Trial lenktyn÷s (geguž÷)

The Pierse Hurdle lenktyn÷s (sausis)
The AIG Europe Champion Hurdle lenktyn÷s (sausis)
The Hennessy Cognac Gold Cup lenktyn÷s (vasaris)
Deloitte Novice Hurdle lenktyn÷s (vasaris)
Durkan New Homes Novice Chase lenktyn÷s (gruodis)
Paddy Power Chase lenktyn÷s (gruodis)
Lexus Chase lenktyn÷s (gruodis)
December Festival Hurdle lenktyn÷s (gruodis)

Šaltinis: www.leopardstown.com

19
20

Interneto puslapis: www.curragh.ie
Interneto puslapis: www.leopardstown.com
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Pagrindin÷ žirgų lenktynių sektoriaus priežiūros ir kontrol÷s institucija Airijoje yra Airijos žirgų
lenktynių asociacija (angl. Horse Racing Ireland)21, kurios misija - vystyti ir populiarinti Airiją kaip
žirgininkyst÷s patirties ir žirgų lenktynių pasaulio centrą. Be žirgų lenktynių populiarinimo ir šios
veiklos priežiūros funkcijų Airijos žirgų lenktynių asociacija valdo Fairyhouse, Leopardstown, Navan ir
Tipperary hipodromus bei vykdo šių hipodromų veiklų administravimo veiklas.

1.2.3

Hipodromų paslaugų sektorius Prancūzijoje

Kaip ir daugelyje kitų Vakarų Europos šalių žirgų lenktyn÷s bei kiti žirgų sporto renginiai Prancūzijoje
turi senas tradicijas ir yra labai populiarūs. Šioje šalyje kasmet organizuojamos tokios pasaulinio garso
tarptautin÷s žirgų lenktyn÷s kaip Prix de l'Arc de Triomphe (vyksta Longchamp hipodrome 1-mą spalio
m÷n. sekmadienį), Grand Prix de Paris (vyksta Longchamp hipodrome liepos m÷n. viduryje), Prix du
Jockey Club (the French Derby) ir Prix de Diane (abu renginiai vyksta Chantilly hipodrome birželio m÷n.).
International Federation of Horseracing Authorities duomenimis, 2006 m. pabaigoje Prancūzijoje
buvo 249 hipodromai (t.y. 4,1 hipodromo 1 mln. gyventojų), iš jų pagrindiniai yra Auteuil, Longchamp,
Saint-Cloud, Maisons-Laffitte, Toulouse ir Chantilly hipodromai. Hipodromų veiklą Prancūzijoje
organizuoja 241 privatus hipodromų operatorius. 8 hipodromų veiklą administruoja France Galop
asociacija - pagrindin÷ lygiųjų žirgų lenktynių sektoriaus priežiūros ir kontrol÷s institucija Prancūzijoje.
2006 metais Prancūzijoje įvyko 17492 žirgų lenktyn÷s (vidutiniškai po 70 renginių per metus
kiekviename hipodrome), iš jų daugiausia ristūnų lenktynių (10731 lenktyn÷s arba 61%), mažiau
populiarios – lygiosios lenktyn÷s (4582 lenktyn÷s arba 26%) ir mažiausiai populiarios – lenktyn÷s su
kliūtimis (2179 lenktyn÷s arba 12%). Šiose lenktyn÷se per metus iš viso dalyvavo 28882 skirtingi žirgai
iš skirtingų pasaulio šalių.
Žirgų sporto lažybų verslo apyvarta 2006 metais Prancūzijoje sudar÷ 8,3 mlrd. Eur. Šią apyvartą sudar÷
tik totalizatoriaus surinktos l÷šos, kadangi bukmekerių veikla Prancūzijoje yra draudžiama. Daugiausiai
statymų (8,1 mlrd. Eur arba 97,5% visų statymų) yra surenkama totalizatoriaus punktuose, esančiuose
už hipodromų ribų. Tai reiškia, kad didžioji dalis loš÷jų žirgų lenktynes stebi ne hipodromuose, o per
televiziją ar internetu. 73% surinktų l÷šų buvo išmok÷ta loš÷jams, 12.6% sudar÷ mokesčiai į valstyb÷s
biudžetą, o 14,42% - teko įvairioms hipodromų paslaugų sektoriaus reikm÷ms (veiklos kaštams
padengti, kitų varžybų prizinio fondo kaupimui ir hipodromų infrastruktūrai vystyti). Išskaitos iš
totalizatoriaus apyvartos hipodromų paslaugų sektoriaus reikm÷ms 2006 metais sudar÷ 1,2 mlrd. Eur.

21

Interneto puslapis: www.goracing.ie
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Pagrindin÷ lygiųjų (angl. flat horse racing) žirgų lenktynių sektoriaus priežiūros ir kontrol÷s institucija
šalyje yra France Galop asociacija22, įsteigta 1995 metais, susijungus 4 skirtingoms žirgų lenktynių
asocijuotoms struktūroms. 2007 metų pradžioje France Galop vienijo daugiau kaip 9500 narių: žirgų
savininkų, trenerių, žok÷jų, žirgų augintojų bei valstybinių institucijų. Organizacijai vadovauja 12 narių
Direktorių taryba bei priežiūros komitetas, kurį sudaro 50 atstovų.
Kasmet France Galop suorganizuoja daugiau kaip 6500 žirgų lenktynių (b÷gimų) visos Prancūzijos
hipodromuose. Taip pat ši institucija yra Longchamp, Auteuil, ir Saint-Cloud hipodromų veiklos
operatorius. Be to France Galop administruoja Chantilly, Maisons-Laffitte, Deauville-La Touques ir DeauvilleClairefontaine hipodromų bei šių hipodromų mokymo centrų veiklą. France Galop daug pastangų skiria
žirgų lenktyn÷ms ir lenktyninių žirgų augintojų veiklai populiarinti. Kartu su važnyčiotojų lenktynių
asociacija Société du Cheval Français, France Galop kontroliuoja Prancūzijos žirgų lenktynių totalizatoriaus
(pari-mutuel urbain) bei lažybų punktų veiklą.
Auteuil hipodromas – 33 ha teritoriją užimantis hipodromas Paryžiaus mieste, pastatytas 1873
metais. Šis hipodromas skirtas žirgų lenktyn÷ms su kliūtimis. Hipodromo operatorius yra France
Galop asociacija. Pagrindiniai šiame hipodrome organizuojami renginiai - Prix du Président de la
Républiqu (balandžio m÷n.), Grand Steeple-Chase de Paris (geguž÷s m÷n.), Grande Course de Haies (birželio
m÷n.), Prix La Haye Jousselin (lapkričio m÷n. pradžioje).
Chantilly hipodromas – hipodromas, Chantilly vietov÷je, apie 50 km atstumu nuo Paryžiaus centro.
Šis hipodromas skirtas grynaveislių lenktyninių žirgų23 varžyboms. Hipodromas pastatytas 1834
metais, priklauso Institut de France, kurį valdo France Galop. Šis hipodromas, užimantis 65 ha teritoriją,
yra pagrindin÷ Prancūzijos lenktyninių žirgų treniruočių vieta. Hipodrome yra kelios susikertančios
žirgų b÷gimo trasos. Pagrindin÷s trasos ilgis – 2400 m, taip yra 1600 m ilgio trasa bei galimyb÷
organizuoti žirgų lenktynes 1400 m ir 2400 m ilgio apskritose trasose.
1.12 pav. Chantilly hipodromo lenktynių trasų schema

22

Interneto puslapis: www.france-galop.com

23

Angl. terminas: thoroughbred arba a race horse
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Šaltinis: www.france-galop.com

Chantilly hipodromas laikomas vienu gražiausių pasaulyje. Šiame hipodrome vyksta žymiosios Prix du
Jockey Club varžybos. Hipodromas talpina 30 000 žiūrovų, tribūnų talpa – 2 300 vietų, hipodromo
lankytojams skirta 1 500 vietų mokama automobilių stov÷jimo aikštel÷. Hipodromo teritorijoje veikia
restoranai, kavin÷s, sudarytos galimyb÷s įmon÷ms organizuoti konferencijas, simpoziumus, įvairius
komercinius pristatymus.
1.13 pav. Chantilly hipodromo bendras vaizdas

Šaltinis: www.france-galop.com

Longchamp hipodromas užima 57 ha teritoriją bei taip pat yra šalies sostin÷je Paryžiuje. Šiame
hipodrome daugiausiai vyksta lygiosios žirgų lenktyn÷s. Hipodromas yra išskirtinis bei žinomas d÷l
didelio skaičiaus susikertančių trasų. Longchamp hipodrome 17 ha teritorija yra skirta žirgų b÷gimo
takams, kurių ilgis yra nuo 1000 iki 4000 m. Hipodrome yra 5 takeliai ir 46 skirtingi starto/finišo
punktai.
Pagrindinis Longchamp hipodrome organizuojamas renginys yra kasmetin÷s tarptautin÷s Prix de l'Arc
de Triomphe žirgų lenktyn÷s, kurios yra žinomos pasaulio mastu bei kasmet sutraukia per 60 000
žiūrovų bei geriausius lenktyninius žirgus iš viso pasaulio.
1.14 pav. Longchamp hipodromo lenktynių trasų schema
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Šaltinis: www.france-galop.com

Longchamp hipodromo veiklos duomenys:


63 000 žiūrovų kasmetinių tarptautinių Prix de l'Arc de Triomphe žirgų lenktynių metu;



2 000 000 žiūrovų, stebinčių lenktynes per televiziją;



5 200 televizijos retransliatorių;



6 650 akredituotų žurnalistų;



51 000 000 Eur hipodromo apyvarta per metus;



1 700 hipodromo personalo darbuotojų;



3 491 000 Eur lenktynių dienos prizinis fondas, iš jo 2 000 000 Eur l'Arc de Triomphe užb÷gimui.

1.15 pav. Longchamp hipodromo tribūna

Šaltinis: www.france-galop.com

1.2.4

Hipodromų paslaugų sektorius kitose Vakarų Europos šalyse

Italija. Šalyje yra 42 hipodromai, t.y. 1 mln. gyventojų tenka 0,7 hipodromo. Šių hipodromų veiklą
organizuoja 32 hipodromų operatoriai, daugiausiai privataus verslo atstovai.
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2006 metais Italijoje įvyko 22573 žirgų lenktyn÷s, iš jų daugiausia ristūnų lenktynių (16751 lenktyn÷s
arba 74%), mažiau populiarios – lygiosios lenktyn÷s (5550 lenktyn÷s arba 25%), taip pat įvyko 272
lenktyn÷s su kliūtimis (1%). Lenktyn÷se per metus iš viso dalyvavo 19 827 skirtingų žirgų.
Pagrindiniai Italijos hipodromai:


Hipodromas di San Siro (Milanas);



Hipodromas di Agnano (Neapolis);



Hipodromas delle Capannelle (Roma);



Hipodromas di Siena (Siena).

Žymiausios tarptautin÷s žirgų lenktyn÷s yra Palio di Siena, vykstančios 2 kartus per metus (liepos m÷n.
2 d. ir rugpjūčio m÷n. 16 d.) Sienos hipodrome.
Ispanija. Šalyje yra 8 hipodromai, t.y. 1 mln. gyventojų tenka 0,2 hipodromo. Pateikti duomenys
rodo, jog nepaisant didelio hipodromų populiarumo kaimynin÷se Italijoje ir Prancūzijoje, Ispanijoje
hipodromų siūlomos pramogos populiarumu nusileidžia koridai.
2006 metais Ispanijoje įvyko 488 lygiosios žirgų lenktyn÷s (vidutiniškai po 61 lenktynes per metus
kiekviename hipodrome), šiose lenktyn÷se dalyvavo 2233 skirtingi žirgai. Kito tipo žirgų lenktyn÷s
Ispanijoje n÷ra organizuojamos.
Žirgų sporto lažybų verslo apyvarta 2006 metais Ispanijoje sudar÷ 16,5 mln. Eur. Šią apyvartą sudar÷
tik totalizatoriaus surinktos l÷šos, kadangi bukmekerių veikla Ispanijoje yra draudžiama. 55% surinktų
l÷šų buvo išmok÷ta loš÷jams, tuo tarpu 45% teko mokesčiams į valstyb÷s biudžetą bei įvairioms
hipodromų paslaugų sektoriaus reikm÷ms (veiklos kaštams padengti, kitų varžybų prizinio fondo
kaupimui ir hipodromų infrastruktūrai vystyti).
Vokietija. Šalyje yra 54 hipodromai, t.y. 1 mln. gyventojų tenka 0,7 hipodromo. Šių hipodromų veiklą
organizuoja 54 hipodromų operatoriai, daugiausiai privataus verslo atstovai. Hipodromai yra
praktiškai

kiekviename

didesniame

Vokietijos

mieste.

Pagrindiniai

hipodromai,

kuriuose

organizuojamos tarptautinio lygio varžybos, yra: Diuseldorfo, Hamburgo, Baden-Badeno, Frakfurto ir
Miuncheno hipodromai.
2006 metais Vokietijoje įvyko 7514 žirgų lenktyn÷s (vidutiniškai po 139 renginius per metus
kiekviename hipodrome), iš jų daugiausia ristūnų lenktynių (5734 lenktyn÷s arba 76%), mažiau
populiarios – lygiosios lenktyn÷s (1720 lenktyn÷s arba 23%) ir mažiausiai populiarios – lenktyn÷s su
kliūtimis (60 lenktynių arba 1%). Lenktyn÷se per metus iš viso dalyvavo 7 312 skirtingi žirgai.
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Žirgų sporto lažybų verslo apyvarta 2006 metais Vokietijoje sudar÷ 153,9 mln. Eur, iš jų totalizatoriui
teko 63%, likusi dalis – bukmekeriams. 69% statymų buvo surinkta hipodromų teritorijose esančiuose
lažybų punktuose. Tai reiškia, kad Vokietijoje loš÷jai yra labiau linkę steb÷ti žirgų lenktynes
hipodromuose, o ne per televiziją ar internetu. 72% surinktų l÷šų buvo išmok÷ta loš÷jams, 0,7%
sudar÷ mokesčiai į valstyb÷s biudžetą, o 27,3% - teko įvairioms hipodromų paslaugų sektoriaus
reikm÷ms (veiklos kaštams padengti, kitų varžybų prizinio fondo kaupimui ir hipodromų
infrastruktūrai vystyti). Išskaitos iš totalizatoriaus apyvartos hipodromų paslaugų sektoriaus reikm÷ms
Vokietijoje 2006 metais sudar÷ 42 mln. Eur.
Švedija. Šalyje yra 37 hipodromai, t.y. 1 mln. gyventojų tenka 4,11 hipodromo. Švedija yra viena iš
lyderių pagal hipodromų tankį šalyje, nusileidžianti tik Airijai (6,6 hipodromo 1 mln. gyventojų) ir net
lenkianti Prancūziją (4,10 hipodromo 1 mln gyventojų). Švedijos hipodromų veiklą organizuoja 5
hipodromų operatoriai.
2006 metais Švedijoje įvyko 9516 žirgų lenktyn÷s (vidutiniškai po 257 lenktynes per metus
kiekviename hipodrome), iš jų daugiausia ristūnų lenktynių (8872 lenktyn÷s arba 93%), mažiau
populiarios – lygiosios lenktyn÷s (629 lenktyn÷s arba 7%). Lenktyn÷se per metus iš viso dalyvavo
15269 skirtingi žirgai.
Žirgų sporto lažybų verslo apyvarta 2006 metais Švedijoje sudar÷ 136,46 mln. Eur. Šią apyvartą
sudar÷ tik totalizatoriaus surinktos l÷šos, kadangi bukmekerių veikla Švedijoje yra draudžiama. 90%
statymų yra surenkama totalizatoriaus punktuose, esančiuose už hipodromų ribų. Tai reiškia, kad
didžioji dalis loš÷jų žirgų lenktynes stebi ne hipodromuose, o per televiziją ar internetu. 70% surinktų
l÷šų buvo išmok÷ta loš÷jams, 11,4% sudar÷ mokesčiai į valstyb÷s biudžetą, o 18,5% arba 25 mln. Eur
- teko hipodromų veiklos kaštams padengti, kitų varžybų prizinio fondo kaupimui ir hipodromų
infrastruktūrai vystyti.
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2.

HIPODROMŲ VEIKLOS LIETUVOJE ESAMOS SITUACIJOS ANALIZö

Šioje mokslinio tyrimo darbo dalyje siekiama išanalizuoti esamų ir būsimų hipodromų veiklai ir pl÷trai
Lietuvoje būtinas sąlygas, kas įgalintų studijos reng÷jus pateikti rekomendacijas d÷l galimų hipodromų
veiklos Lietuvoje pl÷tros krypčių. Esamos situacijos analiz÷ atliekama šiais pagrindiniais aspektais:
a)

Socialin÷ ir kultūrin÷ aplinka – nagrin÷jama šalies visuomen÷s nuostatų bei jų poveikio
hipodromų infrastruktūros ir šio veiklos sektoriaus vystymui analiz÷.

b)

Teisin÷ aplinka – vykdoma dabartin÷s hipodromų sampratos ir esamo teisinio reglamentavimo
šalies bei tarptautiniu mastu apžvalga bei analiz÷.

c)

Infrastruktūra – atliekamas esamos hipodromų infrastruktūros vertinimas, atsižvelgiant į
teikiamų paslaugų ypatumus bei žirgininkyst÷s tradicijas.

d)

Ekonomin÷ aplinka – vykdoma hipodromų veiklos ekonomin÷ analiz÷, esamų investicijų
apimčių įvertinimas, hipodromų pl÷tros skatinimo aspektų įvertinimas.

e)

Konkurencingumas – atliekamas esamų hipodromų veiklos konkurencingumo vertinimas ir jo
didinimo veiksnių nustatymas Lietuvoje ir užsienio rinkose.

2.1 Socialin÷s ir kultūrin÷s aplinkos poveikis hipodromų veiklos sektoriaus vystymui
Lietuvoje
Pasaulin÷ praktika rodo, kad pagrindinę hipodromų pajamų dalį sudaro žirgų lenktynių bei
totalizatorių organizavimo paslaugos, t.y. paslaugos, susijusios su azartiniais lošimais. Pasaulyje
hipodromų paslaugų bei susijusių verslų populiarumą lemia ilgamet÷s tradicijos bei palankus
visuomen÷s požiūris į žirgų lenktynių sportą bei totalizatorių kaip į pramogą bei laisvalaikio
praleidimo būdą. Pvz. Dž. Britanijoje Royal Ascot lenktyn÷s yra renginys, į kurį gausiai renkasi šalies
elitas, lenktynes tradiciškai pagerbia karališkosios šeimos nariai. O tokios ne vieną šimtmetį kasmet
organizuojamos lenktyn÷s kaip Cheltenham Festival, John Smith's Grand National, Vodafone Derby
Day tapo tradicin÷mis švent÷mis šalies gyventojams.
Tuo tarpu Lietuvoje, nepaisant to, kad žirgai yra m÷gstami ir vertinami, žirgų lenktynių tradicijos yra
gana fragmentiškos bei primirštos. Be to, remiantis 2007 m. rugpjūčio m÷n. Nacionalin÷s lošimų ir
žaidimų verslo asociacijos užsakymu viešosios nuomon÷s ir rinkos tyrimų UAB "Baltijos tyrimai"
atlikto sociologinio tyrimo rezultatais, beveik 82% Lietuvos gyventojų n÷ra lošę azartinių lošimų (išsk.

EKT Grup÷, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva, tel.: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt

40

LIETUVOS HIPODROMŲ PLöTROS STUDIJA

loterijas), ir net 78,6% jų linkę lošimus vertinti neigiamai. Vis d÷lto lošimus organizuojančių
bendrovių pelnai kasmet auga, taigi galima teigti, kad požiūris į lošimą kaip laisvalaikio būdą mūsų
šalyje palaipsniui kinta. Apklausos rezultatai rodo, kad mažiau nei penktadalis (17,9%) Lietuvos
gyventojų yra bandę žaisti azartinius lošimus, o beveik keturi iš penkių apklaustųjų lošimų atžvilgiu
nusiteikę nepalankiai. Pam÷ginusiųjų lošti nuomon÷ pasikeičia - nepatenkintųjų sumaž÷ja iki pus÷s.
Neigiamas lietuvių požiūris į azartinius lošimus bei tai, kad mūsų šalyje totalizatorių ar loterijų žirgų
lenktynių metu organizavimo tradicijos yra fragmentiškos bei primirštos, lemia, jog siekiant pl÷sti
šalyje veikiančių hipodromų veiklą bei didinti jų paslaugų populiarumą, yra būtinas platesnis teikiamų
paslaugų spektras bei papildomos viešosios infrastruktūros vystymas, siekiant pritraukti didesnius
turistų srautus bei sudominti aukštesnes pajamas gaunančius lankytojus.

2.2 Hipodromų teisinio reglamentavimo analiz÷ šalies bei tarptautin÷s patirties
požiūriu
Pažym÷tina, kad Lietuvos teisin÷je sistemoje n÷ra vieno specifinio teis÷s akto, tiesiogiai
reglamentuojančio hipodromų veiklą bei jos kontrolę. Šalyje veikiančių hipodromų veikla yra
vykdoma remiantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Akcinių bendrovių įstatymo, LR Mokesčių
administravimo įstatymo, LR Buhalterin÷s apskaitos pagrindų įstatymo bei kitų visuotinai privalomų
įstatymų, reguliuojančių Lietuvos Respublikoje veikiančių juridinių asmenų veiklą, nuostatomis.
Hipodromų, teikiančių totalizatorių ar loterijų organizavimo paslaugą, veiklą reglamentuoja LR
Azartinių lošimų įstatymas24. Taip pat hipodromų veiklą savo kompetencijos ribose reguliuoja šie LR
teis÷s aktai:
1. LR Turizmo įstatymas;
2. LR Vyriausyb÷s nutarimas „D÷l nacionalin÷s turizmo pl÷tros 2007-2010 metų programos
patvirtinimo“, 2007 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 944;
3. LR Žem÷s ūkio ministro įsakymas „D÷l kilm÷s knygų nuostatų“, 2001 m. birželio 29 d. Nr. 220;
4. LR Žem÷s ūkio ministro įsakymas „D÷l paramos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“, 2007 m.
balandžio 18 d. Nr. 3D-166;
5. LR Žem÷s ūkio ministro įsakymas „D÷l Nacionalinio žirgų lenktynių klubo pripažinimo
veislininkyst÷s institucija“, 2007 m. rugs÷jo 10 d. Nr. 3D-407;

24

2001 m. geguž÷s 17 d. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas Nr. IX-325.
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6. LR Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas „D÷l prekybos arklinių
šeimos gyvūnais ir jų importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“, 2005 m.
gruodžio 23 d. Nr. B1-720;
7. 2007 m. įstatymo projektas „LR reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas“;
8. kiti visuotinai privalomi teis÷s aktai.
LR Vyriausyb÷s 1995 m. geguž÷s 17 d. nutarimu Nr. 696 patvirtintame bei Statistikos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s generalinio direktoriaus 2002 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr.
252 papildytame Ekonomin÷s veiklos rūšių klasifikatoriuje (EVRK) hipodromų veikla taip pat n÷ra
įvardinta. Hipodromų veikla (žirgų lenktynių, totalizatorių organizavimas ir pan.) priskirtina tai pačiai,
kaip ir žirgynų bei jojimo mokyklų veiklos sričiai gal÷tų būti priskirtina žemiau lentel÷je išvardintoms
veiklų grup÷ms:
2.1 lentel÷. Hipodromų veiklos sritys pagal EVRK klasifikatorių
EVRK kodas

Veiklos sritis pagal EVRK klasifikatorių

71.40.20

Jojamųjų žirgų nuoma

92.62

Kita sportin÷ veikla:
-

profesionalų ar m÷g÷jų sporto renginių rengimas atviruose ar
uždaruose įrenginiuose;

-

veikla, susijusi su sporto renginių r÷mimu ir rengimu;

-

individualių sportininkų ir atletų, teis÷jų, sekundantų,
instruktorių, trenerių, mokytojų ir kt. veikla;

92.62.20

-

sporto ir sporto žaidimų mokyklų veikla;

-

sportinio jojimo žirgų arklidžių, šunų veislynų bei garažų veikla;

-

jojimo mokyklų veikla;

-

susijusių paslaugų veikla.

Jojimo mokyklų veikla

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s

Remiantis Lietuvos Respublikos Turizmo įstatymu25: „turizmo paslauga – fizinių ir juridinių asmenų
veikla, kuria tenkinami turistų kelion÷s organizavimo, apgyvendinimo, maitinimo, vežimo,
informacijos, pramogų ir kiti poreikiai. Terminai „hipodromas“ ar „hipodromų veikla“ šiame įstatyme
atskirai n÷ra išskirti ir išaiškinti. Tačiau remiantis Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme pateiktu
„turizmo paslaugos“ apibr÷žimu, hipodromų teikiamos paslaugos gali būti priskirtinos turizmo
paslaugoms.
25

2002 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-1211 (aktuali redakcija).
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Terminas „hipodromas“ pamin÷tas tik 2007 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
nutarimu Nr. 944 patvirtintoje Nacionalin÷je turizmo pl÷tros 2007–2010 metais programoje, kurioje
teigiama:
„...<9.3. Lietuvoje minimaliai išpl÷tota golfo laukų, hipodromų, aviaturizmo ir kita panaši sportin÷s
veiklos infrastruktūra. Šio aktyvaus poilsio infrastruktūros pl÷tros skatinimo politikos valstyb÷
nevykdo, tod÷l pastaraisiais metais tai priklaus÷ tik nuo pavienių privačių iniciatyvų. Tikslinga parengti
nacionalinio lygmens galimybių studijas šios infrastruktūros poreikio ir galimybių identifikavimui
bendroje Lietuvos turizmo pl÷tros ir paslaugų infrastruktūros sistemoje...>“.
Apibendrinant tolimesnes Lietuvos turizmo sektoriaus pl÷tros perspektyvas bei kryptis, Nacionalin÷je
turizmo pl÷tros 2007–2010 metais programoje teigiama, kad: „<... prioritetas turi būti teikiamas
turizmo infrastruktūros pl÷tojimui, aktyvaus poilsio, pramogų ir laisvalaikio paslaugų kokybei ir
įvairovei gerinti bei aktyvesnei Lietuvos turizmo rinkodarai vykdyti. Sudarant palankesnes
individualaus keliavimo po šalį sąlygas ir siekiant geresnių Lietuvos turizmo galimybių ir produktų
populiarinimo rezultatų, tikslinga suformuoti nacionalinius turizmo maršrutus (turizmo kelius), pl÷toti
esamus ir kurti naujus turizmo traukos centrus, labiau išnaudoti tokias turizmo verslo galimybes, kaip
SPA, dalykinis (konferencijų) turizmas, golfo pl÷tra, hipodromai ir pan...>“.
Tuo tarpu Nacionalin÷s turizmo pl÷tros 2007–2010 metais programos įgyvendinimo priemonių plane
priemonių, galinčių tiesiogiai prisid÷ti prie hipodromų infrastruktūros Lietuvoje pl÷tros, n÷ra
įvardinta. Numatyta tik parengti hipodromų pl÷tros galimybių studiją (1.9 priemon÷), už kurios
įgyvendinimą atsakingu paskirtas Valstybinis turizmo departamentas.
Kaip buvo anksčiau min÷ta, analizuojant hipodromų pl÷tros galimybes teisiniu aspektu pirmiausia
reikia įvardinti LR Azartinių lošimų įstatymą. Šiame įstatyme sąvoka „hipodromas“ n÷ra minimą,
tačiau čia reglamentuojama žirgų totalizatorių organizuojančių bendrovių veikla. Tryliktame
straipsnyje „13 straipsnis. Reikalavimai lošimus organizuojančių bendrovių įstatiniam kapitalui“
numatoma, jog žirgų totalizatorių organizuojančios bendrov÷s įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis
kaip 0,5 mln. litų. Toliau reik÷tų pamin÷ti esmines azartinių lošimų organizavimo nuostatas, jog
„Licencijas organizuoti lošimus išduoda Valstybin÷ lošimų priežiūros komisija“ bei „Lošimų
licencijavimo taisykles tvirtina Vyriausyb÷“ 26. Taigi, šiuo atsakomyb÷s pasiskirstymu LR Azartinių
lošimų įstatymas įtakoja tiek hipodromų, tiek kitų azartinius lošimus organizuojančių bendrovių
veiklos skaidrumą.

26

2001 m. geguž÷s 17 d. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas Nr. IX-325.
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Šalia LR Azartinių lošimų įstatymo reikia pamin÷ti ir Lietuvos Respublikos loterijų ir azartinių
lošimų mokesčio įstatymą, kuris reglamentuoja loterijų ir azartinių lošimų apmokestinimą loterijų ir
azartinių lošimų mokesčiu. Numatoma, jog mokesčio baz÷, organizuojant bingo, totalizatorių ir
lažybas – gautų įplaukų, at÷mus faktiškai išmok÷tus laim÷jimus, suma. Tačiau kaip rodo atlikta
užsienio šalių patirties analiz÷, žirgų totalizatorių pajamos dažnai apmokestinamos ir kitais mokesčiais,
kurių surinktos l÷šos yra nukreipiamos tolesnei hipodromų infrastruktūros pl÷trai bei žirgų lenktynių
sektoriui vystyti.
LR Žem÷s ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakyme Nr. 220 „D÷l kilm÷s knygų nuostatų“
hipodromai netiesiogiai reguliuojami per esminę šios ekonomin÷s veiklos grandį – žirgus. Aukščiau
min÷tame įsakyme tvirtinamos Arklių kilm÷s knygos nuostatos remiantis LR galiojančiais teis÷s aktais
bei Europos Sąjungos (toliau – ES) Tarybos direktyvomis bei Europos Komisijos sprendimais.
Hipodromų veiklai viena esminių šio įsakymo nuostatų yra ta, jog „<...>Kilm÷s knygas tvarko
pripažintos arklių veislininkyst÷s institucijos<...>“. Toliau teigiama, kad „<...>Į arklių kilm÷s knygą
(KK) įrašomi tik pripažintos veislininkyst÷s institucijos narių laikomi arkliai<...>“. Remiantis
analizuojamu įsakymu, arklių kilmingumas pripažįstamas taip pat tik pripažintų veislininkyst÷s
institucijų valia. Toliau šiame įsakyme aptariamos kilm÷s knygų vedimo ir kontrol÷s procedūros.
Taigi, iš šių LR Žem÷s ūkio ministro įsakymo „D÷l kilm÷s knygų nuostatų“ kertinių nuostatų darytina
išvada, jog arklių kilmingumas, kuris hipodromų veikloje yra svarbus faktorius, įteisinamas tik
pripažintos veislininkyst÷s institucijos. Šioje vietoje svarbu pamin÷ti, jog veislininkyst÷s institucijomis
pripažįstama Žem÷s ūkio ministro valia. Tokiu pavyzdžiu galime pamin÷ti LR Žem÷s ūkio ministro
įsakymą „D÷l Nacionalinio žirgų lenktynių klubo pripažinimo veislininkyst÷s institucija“, 2007 m.
rugs÷jo 10 d. Nr. 3D-407.
LR Žem÷s ūkio ministro įsakymas „D÷l paramos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“, 2007 m.
balandžio 18 d. Nr. 3D-166. Šiame įsakyme hipodromų teisiniam reglamentavimui svarbiausi yra šie
iškelti tikslai:
„<...>2.5. skatinti gyvulių augintojus auginti aukštos veislin÷s vert÷s gyvulius bei gerinti jų veislines
savybes;
2.6. išsaugoti ir gerinti Lietuvos Respublikos gyvulių veisles ir jų genofondą;
2.7. vykdyti veislinių gyvulių įvertinimą, organizuoti gyvulių parodas, arklių paj÷gumo bandymus –
varžybas.<...>“
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Šiuos tikslus numatyta įgyvendinti nustačius paramos kryptis, tinkamas išlaidas, apibr÷žus paramos
veislininkystei įgyvendinimo principus bei įvardinus apmok÷jimo dydžius už gyvulių genetin÷s
kokyb÷s arba produktyvumo nustatymą bei už konkursų, parodų, mugių ir forumų organizavimą.
Toliau numatomos paraiškų pateikimo, vertinimo ir paramos skyrimo taisykl÷s. LR Žem÷s ūkio
ministro įsakyme „D÷l paramos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“

teigiama, jog „<...>14.

Apmokama iki 70 proc. išlaidų už gyvulių produktyvumo įvertinimą<...>“ ir nustatomi apmok÷jimo
dydžiai nuo 100 Lt už atvestą prieauglį ir iki 3700 Lt už nurodytų veislių elito klas÷s eržilo kasmetinį
kergimą. Tačiau šis reglamentavimas susijęs su veislininkyst÷s institucijų veikla, o hipodromų
pagrindinę veiklą (žirgų lenktynių, totalizatorių organizavimas ir pan.) įtakoja tik netiesiogiai. Iš dalies
žirgų lenktynes galima įvardinti kaip 2.7. papunktyje minimas „arklių paj÷gumo bandymus –
varžybas“, tačiau neatsiejamas totalizatorius – komercin÷ veikla ir ji šiame įsakyme IV-ame skirsnyje
kaip tinkamos išlaidos n÷ra įvardinta.
LR Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakyme „D÷l
prekybos arklinių šeimos gyvūnais ir jų importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų
patvirtinimo“ Nr. B1-720 teisinis reglamentavimas su hipodromais susijęs jau gana glaudžiai. Beje, šie
reikalavimai parengti vadovaujantis LR veterinarijos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 2-15) ir įgyvendina 1990
m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/426/EEB „D÷l gyvūnų sveikatos reikalavimų,
reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų jud÷jimą“ – tai reiškia, kad
šiuo teis÷s aktu realizuojamas ne tik nacionalinis, bet ir tarptautinis hipodromų veiklos
reglamentavimas. Reikalavimuose kalbama apie vežamų į ES ir importuojamų iš trečiųjų šalių arklinių
šeimos gyvūnų sveikatos sąlygas. Taigi, prekybos arklinių šeimos gyvūnais ir jų importo iš trečiųjų
šalių veterinarijos reikalavimai ne vien apsaugo Lietuvos žirgus nuo ligų, bet taip pat sukuria
prevencinius ligų plitimo barjerus visame pasaulyje.
2007-aisiais metais suformuluotas įstatymo projektas „Lietuvos Respublikos reglamentuojamų
profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas“ reglamentuoja ES, Europos ekonomin÷s erdv÷s (EEE)
susitarimą pasirašiusių valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečių profesin÷s kvalifikacijos, įgytos
ES, EEE ir Šveicarijos Konfederacijoje, pripažinimo principus ir mechanizmus, administracinį
bendradarbiavimą, suteikia garantijas asmenims, įgijusiems savo profesinę kvalifikaciją kitoje
valstyb÷je nar÷je, savarankiškai arba pagal darbo sutartį užsiimti ta pačia reglamentuojama profesija
Lietuvos Respublikoje tokiomis pačiomis teis÷mis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiams.
Hipodromų veiklai svarbios šios ES direktyvomis pripažįstamos profesijos:
„<...>Ex 84

poilsio organizavimo paslaugos
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843

niekur nepriskirtos poilsio ir pasilinksminimo paslaugos:

— sporto veikla (sporto aikštel÷s, organizaciniai sporto renginiai ir
kt.), išskyrus sporto instruktorių veiklą,
— lenktyn÷s (lenktyninių žirgų arklid÷s, lenktynių aikšt÷s, hipodromai ir kt.),
–– kita poilsio ir pasilinksminimo veikla (cirkai, pramogų
parkai ir kitos pramogos). <...>“
Taigi, „Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo“
projektas nors ir mini sąvoką „hipodromas“, tačiau jos neišaiškina ir nepateikia nuorodų į išaiškinantį
teis÷s aktą.
Remiantis LR Žem÷s įstatymu formuojamas laisvos valstybin÷s žem÷s fondas taip pat netiesiogiai,
tačiau neabejotinai įtakoja hipodromų veiklą – arba sudaromos palankios sąlygos, arba stabdomas
naujų, strategiškai palankiose vietose esančių hipodromų susikūrimas ar pl÷timasis.
Apžvelgiant užsienio šalių patirtį hipodromų teisinio reglamentavimo srityje, Lietuvos atžvilgiu
tikslinga išskirti du reguliavimo lygmenis: pasaulinį ir Europos Sąjungos. Tačiau daugelis ES direktyvų
yra įgyvendinamos per aukščiau min÷tus nacionalinius įstatymus. Taigi, toliau nagrin÷jamos
institucijos, vienijančios pasaulio žirgų sporto įstaigas – tokiu būdu išskiriamos pagrindin÷s
tendencijos, vyraujančios tarptautin÷je aplinkoje.
Lietuvos Nacionalinis žirgų lenktynių klubas (toliau NŽLK) yra Tarptautin÷s žirgų lenktynių įstaigų
federacijos (International federation of horceracing authorities, IFHA) narys. Ši naryst÷ įpareigoja
laikytis tarptautin÷s veisimo, lenktynių ir lažybų sutarties (International Agreement on Breeding,
Racing and Wagering, 2007 m. geguž÷). Ši sutartis tarptautiniu lygmeniu nustato geriausias praktikas
žirgų lenktynių, kilm÷s knygų administravimo ir lažybų srityse. Esminis aspektas tas, jog šios
geriausios praktikos yra bendros visoms jurisdikcijoms.
Tarptautin÷je veisimo, lenktynių ir lažybų sutartyje (International Agreement on Breeding, Racing and
Wagering, 2007 m. geguž÷) terminas „lažybos“ apima totalizatorių, nustatytus laim÷jimo šansus ir lažybų
mainų operacijas (visuomen÷s informavimo priemon÷s Internetu, TV, telefonu, mobiliuoju telefonu ir t.t).
IFHA struktūroje veikia keletas komitetų, tačiau kaip aktualiausius teisiniu aspektu galima išskirti
Tarptautinį rangavimo ir lenktynių planavimo patariamąjį komitetą (International Grading and Race
Planning Advisory Committee (IRPAC)) ir Tarptautinį katalogavimo standartų komitetą
(International Cataloguing Standards Committee (ICSC)).
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Šie komitetai siekia užtikrinti žirgų lenktynių kokyb÷s kontrol÷s įgyvendinimą.
2.2 lentel÷. Hipodromų veiklos sritys pagal EVRK klasifikatorių
ICSC - 17 narių

IRPAC - 16 narių

• 4 šalių steig÷jų – Dž. Britanijos, Airijos,
Prancūzijos, JAV atstovai:

• Europos lenktynių komitetas (European
Pattern Committee)

•

Lenktynių įstaigos

•

Žirgininkyst÷s organizacijos

•

Veis÷jų asociacijos

• Atviro kodo programos (Open Source
Application Foundations - OSAF)

• JAV ir Kanados lenktynių komitetas (US &
Canadian Graded Stakes Committee)
• Atviro kodo programos (Open Source
Application Foundations - OSAF)

• Asian Racing Federation

• ARF Lenktynių rangavimo ir planavimo
komitetas (ARF Grading and Race Planning
Committee)

• Canada

• SITA
• Veis÷jų asocijacijos

Pagrindiniai ICSC uždaviniai
•

Siekti vienodų katalogavimo standartų
visame pasaulyje

•
•

Pagrindiniai IRPAC uždaviniai
•

Teikti rekomendacijas valstybin÷ms
informacinių technologijų agentūroms

Gerinti kokyb÷s kontrolę jau
egzistuojančioms modeliavimo ir
rangavimo sistemoms

•

Kasmet publikuoti tarptautinį nelegalių
lenktynių sąrašą

Skirti lenktynių rangavimo priežiūros
komitetą bei tvirtinti jo veiklos nuostatus

•

Teikti rekomendacijas ICSC ir
valstybin÷ms informacinių technologijų
agentūroms

Šaltinis: Horseracing Regulatory Authority skelbiama informacija (www.thehra.org)

Žirginio sporto veiklą tarptautiniu mastu reglamentuoja Tarptautin÷ žirgų sporto federacija
(Fédération Equestre Internacionale, FEI). FEI kuruoja 8 žirginio sporto šakas (išskyrus ištverm÷s
jojimą27), kurios yra priskiriamos olimpin÷ms sporto šakoms. FEI yra paremta labiau olimpine id÷ja,
nei verslo vystymo principais – tai reiškia, kad šiai organizacijai yra svarbiausia pačios lenktyn÷s ir
sportin÷ dvasia, o ne hipodromų pl÷tra komercine prasme. Žirginio sporto šakos, kuruojamos
kuruojamos FEI, yra konkūras, dresūra, ištverm÷s jojimas, trikov÷, važiavimas kinkiniais, reiningas
(vesterno jojimas), voltažiruot÷, parasportas.
Apibendrinant teisin÷s aplinkos analizę darytina išvada, jog valstybinių institucijų priimami juridiniai
sprendimai, kuriais siekiama įtakoti lenktynių organizavimą bei apskritai hipodromų veiklą, tur÷tų

27

Svarstomos galimyb÷s ištverm÷s jojimą taip pat priskirti olimpin÷ms sporto šakoms.
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apimti žemiau išvardytas sritis bei atsakyti į žemiau išvardintus pagrindinius šiose srityse kylančius
klausimus:


Lažybų operatorių įteisinimas:
o Ar lažybos leidžiamos?
o Leidžiamas tik totalizatorius ar leistina ir bukmekerių veikla?
o Monopolija ar konkurencija rinka?
o Valstybinis ar privatus operatorius?



Kitų lošimo formų įteisinimas:
o Ar lažinimasis lenktyn÷se vienintel÷ leistina lošimo forma?
o Koks lažybų lenktyn÷se santykis su kitomis lošimo formomis?



Kokie yra ribiniai leistini lažybų dydžiai?



Lažybų apmokestinimas:
o Kas yra mokesčio baz÷ – gautas pelnas ar totalizatoriaus apyvarta?
o Koks mokesčių lygis?



Intelektin÷s nuosavyb÷s teis÷s.



Karantino protokolai ir tarptautinio žirgų jud÷jimo reglamentavimas.



Atsparumas nuo nenumatytų ir staigių gyvūnų ligų protrūkių.



Veisimo, piniginių prizų, lenktynių klubo vardo suteikimo apmokestinimo klausimai.



Lenktynių eigos valdymas ir kokyb÷s (lenktynių rezultatų patikimumo) kontrol÷.



Reklamos lenktynių metu apribojimai.



Tyrimai ir vystymas: mokesčių barjerai, valstyb÷s finansuojamų tyrimų programos.

Pastaraisiais metais senas hipodromų tradicijas turinčiose šalyse ypač daug d÷mesio skiriama varžybų
rezultatų patikimumo užtikrinimui bei manipuliacijų varžybų rezultatais prevencijai. Siekiant užtikrinti
organizuojamų žirgų lenktynių kokybę, 2005 metais patvirtinta nauja profesionalams skirta lenktynių
klasifikacija (žr. 2.3 lentelę).
2.3 lentel÷. Profesionalių žirgų lenktynių klasifikacija
Klasifikacija
Grupin÷s G 1-3

Klas÷s numeris
1

Apibūdinimas
Grup÷s 1 to 3 lenktyn÷s (lenktynių prizas nuo £50K, £40K - 2yo)
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A
B
C
D
E
F
G

1
2
3
4
5
6
6

H

7

Registruotos lenktyn÷s (£28K, £23.5K - 2yo)
Reitinguojamiems nuo 86 iki 110 (£20K, £15K - 2yo)
Reitinguojamiems nuo 76 iki 95 (£14K+, £12K+ - 2yo)
Reitinguojamiems nuo 66 iki 85 (£10K, £8K - 2yo)
Reitinguojamiems nuo 56 iki 75 (£5K)
Reitinguojamiems nuo 46 iki 65 (£3.5K)
Reitinguojamiems nuo 46 iki 55 (£3.5K). Iskaitant išpardavimo,
naujokų ir m÷g÷jų lenktynes (£3.5K)
Reitinguojamiems nuo 0 to 45 (£1.8K). Įskaitant regionų lenktynes

Šaltinis: Nacionalinis žirgų lenktynių klubas

Apibendrinant teisin÷s aplinkos analiz÷s rezultatus, darytina išvada, jog siekiant užtikrinti subalansuotą
bei teisiškai reguliuojamą hipodromų paslaugų infrastruktūros pl÷trą, būtina sutvarkyti totalizatoriaus
ir loterijų žirgų lenktynių metu teisinį reglamentavimą, totalizatoriaus ir loterijų pajamų
apmokestinimą, dalį surinktų mokečių l÷šų nukreipiant tolimesniam hipodromų infrastruktūros
vystymui.
Valstybinių institucijų priimami juridiniai sprendimai, kuriais siekiama įtakoti lenktynių organizavimą
bei apskritai hipodromų veiklą, tur÷tų apimti žemiau išvardytas sritis bei atsakyti į žemiau išvardintus
pagrindinius šiose srityse kylančius klausimus:
1.

Derinti tarpusavyje ir tobulinti jau egzistuojančius LR teis÷s aktus, pirmiausia apibr÷žiant ir
išaiškinant sąvokas „hipodromas“ ir „hipodromo veikla“.

2.

Suformuluoti hipodromų veiklos apibūdinimą, nustatyti jos diapazoną ir reglamentuoti šią
veiklą, pateikiant tikslias nuorodas į kitus juridinių asmenų veiklai visuotinai privalomus LR
teis÷s aktus.

3.

Ekonomin÷s veiklos rūšių klasifikatoriuje išskirti hipodromų veiklą ir detaliai ją atskirti nuo
jojamųjų žirgų nuomos bei jojimo mokyklų veiklos.

4.

Parengti ir patvirtinti teis÷s aktus, reglamentuojančius totalizatoriaus ir loterijų žirgų lenktynių
metu organizavimo, priežiūros ir kontrol÷s tvarkas.

5.

Peržiūr÷ti totalizatoriaus ir loterijų pajamų apmokestinimo principus, teisiškai reglamentuojant
dalies iš totalizatoriaus ir loterijų veiklų surinktų mokesčių l÷šų nukreipimą tolimesniam
hipodromų infrastruktūros vystymui.

6.

Teisiškai reglamentuoti adekvatų patirtoms sąnaudoms finansinį skatinimą hipodromams už
surengtas tarptautines žirgų varžybas Lietuvoje, laim÷tas prizines vietas užsienio tarptautin÷se
žirgų varžybose bei reikšmingą ir nuoseklų Lietuvos vardo gerinimą užsienio šalyse.
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7.

Remiantis tarptautinių žirgų lenktynių veiklą atstovaujančių asocijuotų struktūrų pavyzdžiu,
įvesti Lietuvoje organizuojamų žirgų lenktynių klasifikaciją (grupavimą), atskiriant skirtingos
svarbos bei nevienodo kokyb÷s lygio žirgų lenktynes.

8.

Supaprastinti žirgų, veisiamų Lietuvoje, kilmingumo pripažinimo nacionaliniu mastu
procedūras.

9.

Diplomatin÷mis priemon÷mis siekti Lietuvos veislininkyst÷s institucijų, kaip kilmingų žirgų
veis÷jų tarptautinio pripažinimo.

10.

Didinti apmok÷jimo sumas už gyvulių genetin÷s kokyb÷s ir produktyvumo nustatymą
atsižvelgiant į realias veis÷jų sąnaudas.

2.3 Esama hipodromų infrastruktūra bei jų teikiamų paslaugų ypatumai
Siekiant pateikti rekomendacijas d÷l galimų hipodromų veiklos Lietuvoje pl÷tros krypčių, buvo atlikta
esamos hipodromų infrastruktūros bei jų teikiamų paslaugų ypatumų, atsižvelgiant į šalies
žirgininkyst÷s tradicijas, apžvalga, kurios rezultatai pateikiami šiame Lietuvos hipodromų pl÷tros
studijos skyriuje.

2.3.1

Sportin÷s žirgininkyst÷s tradicijos Lietuvoje

Lietuva turi gilias sportin÷s žirgininkyst÷s tradicijas, tiek veisiant sportinius žirgus, tiek šiuos žirgus
lenktyn÷ms.
XX amžiaus pradžioje lygiosios žirgų lenktyn÷s buvo organizuojamos visoje Lenkijos teritorijoje.
Lenkų metraščiai rašo ir apie Vilniuje organizuotus lenktynių turus. Per prieškario Lietuvos
nepriklausomyb÷s laikotarpį žirgų lenktyn÷s buvo propaguojamos tarp husarų, ulonų pulkų. Šiuo
laikotarpiu Lietuva taip pat prad÷jo ir anglų grynakraujų žirgų auginimo tradicijas. Mūsų kaimyn÷s
Latvija ir Estija šios veisl÷s žirgų niekada neaugino.
Tarpukario laikotarpiu Lietuvoje s÷kmingai veik÷ valstybinis K÷dainių žirgynas, auginęs anglų
grynakraujų veisl÷s žirgus daugiausia armijos poreikiams. Nuo XX amžiaus 6-ojo dešimtmečio anglų
grynakraujų veisl÷s žirgus augino Vilniaus, „Nemuno“ ir kt. valstybiniai žirgynai. Veislin÷ medžiaga
buvo atvežta iš Rusijos ir Ukrainos valstybinių žirgynų. Sukaupta nemaža patirtis šių žirgų auginime ir
žirgų paj÷gumo bandymų (lenktynių) organizavime. Šiuo tikslu prie valstybinių žirgynų buvo pastatyti
vietin÷s reikšm÷s hipodromai.
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Lietuvai atgavus nepriklausomybę, ūkin÷s suirut÷s laikotarpiu valstybiniai žirgynai nusprend÷
specializuotis vietinių žirgų veislių bei veislių, skirtų klasikin÷ms žirginio sporto rungtims (konkūrai,
dailusis jojimas) auginime.
Žirgų paj÷gumo išbandymai – lygiosios lenktyn÷s - nebuvo vykdomos apie 15 metų. Tik 2006 metais
anglų grynakraujų veisl÷s žirgų entuziastų d÷ka į Lietuvą daugiausia iš Lenkijos buvo įvežti pirmieji
žirgai, įkurta anglų grynakraujų veisl÷s žirgų augintojų asociacija „Nacionalinis žirgų lenktynių klubas“,
kurios veiklos tiksluose buvo numatyta atgaivinti ir populiarinti lygiąsias žirgų lenktynes Lietuvoje.
Ristūnų žirgų sportas Lietuvoje prad÷tas pl÷toti XIX a., kai į Lietuvą buvo atvežta ristūnų. Jie buvo
reikalingi, siekiant pagerinti vietinių žirgų veislę. XIX a. šalyje jau buvo organizuojamos ristūnų
lenktyn÷s, kurios paprastai vykdavo žiemą nedideliuose miesteliuose ir ant ežerų ledo. Žirgai buvo
kinkomi į paprastas ir palengvintas rogutes - tokio pobūdžio pramogos buvo paplitusios Rytų
Lietuvoje ir Aukštaitijoje. Daugiausia m÷g÷jų palenktyniauti susirinkdavo Sv÷dasuose, Obeliuose,
Užpaliuose, Zarasuose ir Dusetose. Pagrindiniuose žirgų b÷gimo takuose lenktyn÷s tradiciškai
vykdavo du kartus per metus - vasarą ir žiemą.
Ypač ristūnų lenktyn÷s buvo populiarios Rytų Aukštaitijoje, kur jos Sv÷dasuose ant Alaušo ežero,
Sudeikiuose ant Alaušo ežero, Utenoje, Dusetose ir kt. Pirmosios žirgų lenktyn÷s Utenos hipodrome
Raš÷je įvyko 1955 metais, 1000 m ilgio trasoje. Nuo 1966 m. žirginio sporto lenktyn÷s vasarą Utenos
hipodrome tapo tradicin÷mis. Keičiantis aplinkyb÷ms, 1988 m. žirginio sporto entuziastų iniciatyva
Raš÷je buvo įkurtas žirgų treniravimo punktas. Žirgai buvo sistemingai treniruojami, dalyvavo žirgų
sportin÷se lenktyn÷se ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

2.3.2

Esama hipodromų infrastruktūra

Lietuvoje hipodromų infrastruktūra – tiek vieša, tiek privati – yra praktiškai neišvystyta. Investicijos į
hipodromų infrastruktūros vystymą pastaraisiais metais vykdomos minimaliai, daugiausiai privačios
iniciatyvos d÷ka.
Galima teigti, jog šiuo metu veikiančiuose hipodromuose funkcionuoja tik geriau ar blogiau sutvarkyti
žirgų b÷gimo takai plyname lauke. Tik keliuose hipodromuose (Utenos hipodromas, SP UAB
„Vilniaus žirgynas“, UAB „Sartų žirgynas“) yra įrengtos žiūrovų tribūnos, tačiau yra būtina jų
modernizacija bei pl÷tra. Visuose hipodromuose būtinos papildomos investicijos hipodromo žirgų
b÷gimo takų aptv÷rimui, žirgų laikymo vietoms įrengti. Taip pat šalies hipodromuose n÷ra arba
nepakanka asfaltuotų automobilių stov÷jimo aikštelių hipodromų lankytojams, n÷ra sukurta
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papildomų paslaugų (maitinimo, apgyvendinimo, pramogų ir pan. infrastruktūra), kuri padidintų
hipodromų patrauklumą bei pritrauktų papildomus lankytojų srautus. Žemiau pateikiama Lietuvos
hipodromų teritonio išsid÷stymo schema (žr. 2.1 pav.).
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2.1 pav. Lietuvos hipodromų teritonio išsid÷stymo schema 2007 metais

19

8
16

2

11

18
7

14

3

10

13
6
12

15

9

5

1

4

17

Hipodromai, skirti lygiosioms lenktyn÷ms organizuoti

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hipodromai, skirti ristūnų lenktyn÷ms organizuoti

Veikiantis hipodromas

Veikiantis hipodromas

Svarstomos hipodromo statybos galimyb÷s

Svarstomos hipodromo statybos galimyb÷s

Butrimonių hipodromas (Butrimonių sen., Alytaus raj.)
UAB „Sartų žirgynas“ hipodromas (Didžiadvario km.,
Dusetų sen., Zarasų raj.)
Krakių ŽŪB hipodromas (Krak÷s, K÷dainių raj.)
Lazdijų hipodromas (Buktos km., Lazdijų raj.)
Marijampol÷s hipodromas (Marijampol÷s sav.)
SP AB “Nemuno žirgynas” hipodromas (Pag÷gių sav.)
Niūronių hipodromas (Niūronių km., Anykščių raj.)
Palangos hipodromas (Palanga)
Paluknio hipodromo projektas (Paluknio km. Trakų raj.)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Raseinių hipodromas (Raseiniai)
Šeduvos hipodromas (Šeduva)
Širvintų hipodromas (Širvintų raj.)
Ukmerg÷s hipodromas (Ukmerg÷)
Utenos hipodromas (Raš÷, Utenos raj.)
SP UAB „Vilniaus žirgynas“ hipodromas (Rieš÷, Vilniaus raj.)
Užvenčio hipodromas (Užventis, Kelm÷s raj.)
Var÷nos hipodromo projektas (Var÷nos raj.)
Zarasų hipodromas (Zarasai)
AB „Žagar÷s žirgynas“ hipodromas (Žagar÷, Joniškio raj.).

Šaltinis: UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“
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D÷l nepakankamai išvystytos hipodromų infrastruktūros dabartin÷ bendra žirgų sporto pad÷tis
Lietuvoje vertintina kaip prasta - Lietuvos hipodromuose vyksta nedaug aukšto lygio varžybų,
surenkami nedideli, dažnai tik simboliniai, žirgų lenktynių priziniai fondai ir t.t., hipodromų renginiai,
išskyrus keletą tradicinių švenčių, negali pasigirti dideliais lankytojų srautais. Lietuvoje varžybų prizinis
fondas svyruoja nuo minimalaus iki 30-40 tūkst. litų, tuo tarpu Vakarų Europos šalyse vidutinis žirgų
lenktynių prizinis fondas sudaro 130 tūkst. USD dolerių, o ypač svarbiose varžybose gali siekti ir kelis
kartus daugiau.
Nesant tinkamos treniruot÷ms bei žirgų lenktyn÷ms organizuoti hipodromų infrastruktūros žirgų
sporto m÷g÷jai bei profesionalūs sportininkai yra priversti vykti į užsienio hipodromus bei žirgų
sporto treniruočių centrus, kur jie treniruojasi bei dalyvauja užsienio šalyse organizuojamose žirgų
lenktyn÷se. Į užsienį vykstančių sportininkų išlaidas finansuoja žirgų savininkai arba sportininkai šias
išlaidas apmoka asmenin÷mis l÷šomis.
Hipodromų paslaugų sektoriaus ekonominis gyvybingumas priklauso nuo daugelio veiksnių, iš kurių
svarbiausi:


išvystyta bei tarptautiniams renginiams keliamus reikalavimus atitinkanti hipodromų ir
žirgų sporto centrų infrastruktūra;



žirgų lenktynių populiarumas tarp šalies gyventojų;



totalizatoriaus sektoriaus išvystymo lygis, kuris lemia bendrą sektoriaus ekonominį
gyvybingumą;



žirgų veislininkyst÷s ir sportin÷s žirgininkyst÷s sektoriaus išvystymo lygis, kuris lemia
sportinių žirgų kokybę ir kiekybę šalyje;



sportininkų, trenerių, žok÷jų, vadeliotojų kvalifikacija bei šių specialistų rengimo sistemos
išvystymo lygis.

Lietuvoje sportin÷s žirgininkyst÷s bei žirgų sporto sektoriai Lietuvoje vystosi labai pamažu, ir tik
entuziastų d÷ka. Nepakankama ir prastos būkl÷s hipodromų infrastruktūra l÷m÷, kad žirgų lenktynių
organizavimo tradicijos šalyje yra primirštos, renginiai šiuo metu veikiančiuose hipodromuose
organizuojami fragmentiškai, neretai tik du kartus per metus – po vieną renginį vasarą ir žiemą.
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Šalyje veikiantys hipodromai buvo projektuojami bei įrengti dar tarybiniais laikais. Buvo laikomasi
taisykl÷s pastatyti po hipodromą prie kiekvieno valstybinio žirgyno, tokiu būdu užtikrinant sąlygas
sportin÷s žirgininkyst÷s sektoriaus vystimuisi. Taip buvo sukurta stipri hipodromų infrastruktūra
Rieš÷je, Vilniaus raj. (Vilniaus valstybinis žirgynas), Pag÷giuose (valstybinis žirgynas „Nemuno
žirgynas“), Dusetose, Zarasų raj. (Dusetų valstybinis žirgynas, nuo kurio atskyrus arklininkyst÷s
padalinį, buvo įkurtas Sartų valstybinis žirgynas), Žagar÷s sen., Joniškio raj. (Žagar÷s valstybinis
žirgynas) ir kt.
Šiandien Lietuvoje suskaičiuojama 15 hipodromų/žirgų b÷gimo takų, kuriuose daugiau ar mažiau
reguliariai organizuojamos lygiosios žirgų ir ristūnų žirgų lenktyn÷s:


Butrimonių hipodromas (Butrimonių sen., Alytaus raj.);



UAB „Sartų žirgynas“ hipodromas (Didžiadvario km., Dusetų sen., Zarasų raj.);



Krakių ŽŪB hipodromas (Krak÷s, K÷dainių raj.);



Lazdijų hipodromas (Buktos km., Lazdijų raj.);



Marijampol÷s hipodromas (Triobiškių km. Marijampol÷s sav.);



SP AB “Nemuno žirgynas” hipodromas (Pag÷giai);



Niūronių hipodromas (Niūronių km., Anykščių raj.);



Palangos hipodromas (Palanga);



Raseinių hipodromas (Raseiniai);



Šeduvos hipodromas (Šeduva);



Širvintų hipodromas (Širvintų raj.);



Ukmerg÷s hipodromas (Ukmerg÷);



Utenos hipodromas (Raš÷, Utenos raj.);



Užvenčio hipodromas (Užventis, Kelm÷s raj.);



SP UAB „Vilniaus žirgynas“ hipodromas (Rieš÷, Vilniaus raj.);



Zarasų hipodromas (Zarasai);



AB „Žagar÷s žirgynas“ hipodromas (Žagariškių km., Žagar÷s sen., Joniškio raj.).

Be aukščiau išvardintų veikiančių hipodromų, taip pat yra svarstoma galimyb÷ statyti hipodromą
Var÷noje (projekto iniciatorius - Var÷nos savivaldyb÷) bei statyti žirgų sporto centrą ir hipodromą
Paluknio km. Trakų raj. (projekto iniciatorius - privatus investuotojas).
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Žemiau pateikiamas trumpas Lietuvos hipodromų veiklos bei esamos infrastruktūros aprašymas.
Kadangi ši studija nek÷l÷ tikslo analizuoti Lietuvoje veisiamų žirgų veislių pasiskirstymo, šalies žirgynų
būkl÷s ar jų poreikių, esama šalies hipodromų situacija buvo nagrin÷jama hipodromų galimo
pritaikymo turizmo paslaugoms teikti bei šiuose hipodromuose organizuojamų renginių potencialo
pritraukti turistų srautus aspektu, mažiau d÷mesio skiriant hipodromų infrastruktūros atitikties šalies
žirgininkyst÷s ūkio poreikiams vertinimui.

2.3.2.1

Butrimonių hipodromas

Butrimonių hipodromas (Butrimonių sen., Alytaus raj.) - vietin÷s reikšm÷s hipodromas,
pastatytas prie „Pirmūno“ kolūkio, kuris v÷liau buvo pavadintas Butrimonių vardu. Hipodromas
naudojamas krašto žirgininkyst÷s ūkių reikm÷ms. Čia 2 kartus per metus (vasarą per Jonines ir sausio
m÷n.) organizuojamos ristūnų žirgų lenktyn÷s, vyksta krašto švenčių renginiai.
Butrimonių hipodromas yra labiausiai išvystytas Alytaus apskrityje, jame pastaraisiais metais buvo
rengiami pagrindiniai Alytaus apskrities žirginio sporto renginiai. Nepaisant to, šis hipodromas n÷ra
tinkamas aukšto lygio varžyboms organizuoti d÷l netinkamos hipodromo dangos ir nepakankamų
žiurovų saugumo užtikrinimo priemonių. Esamos hipodromo infrastruktūros - žirgų b÷gimo tako būkl÷ – prasta.

2.3.2.2

UAB „Sartų žirgynas“ hipodromas

UAB „Sartų žirgynas“ hipodromas (Didžiadvario km., Dusetų sen., Zarasų raj.) - vietin÷s
reikšm÷s hipodromas, pastatytas prie vieno iš trijų šiuo metu veikiančių valstybinių žirgynų – UAB
„Sartų žirgynas“. Žirgynas naudojamas krašto žirgininkyst÷s ūkių reikm÷ms.
Be vietin÷s reikšm÷s ristūnų žirgų lenktynių UAB „Sartų žirgynas“ hipodrome kasmet pirmąjį vasario
savaitgalį organizuojamos tradicin÷s respublikin÷s ristūnų žirgų varžybos "Sartai" ir mug÷ "Kol b÷ga
žirgai", sulaukiančios didelio žiūrovų susidom÷jimo. Tai viena didžiausių šalyje žiemos švenčių,
kasmet sutraukianti apie 15 000-30 000 žiūrovų iš visos Lietuvos ir užsienio. 2007 metais tik÷tasi apie
40 000 žiūrovų, bet d÷l prasto oro jų susirinko apie 14 tūkstančių.
Švent÷s metu vyksta ne tik žirgų lenktyn÷s, bet tačiau pat organizuojamos tradicin÷s tautodailininkų
mug÷s, kultūrin÷ švent÷s programa, žiūrovai vaišinami tradiciniais lietuviškais patiekalais, koncertuoja
vietiniai meno kolektyvai. Kultūrinę programos dalį organizuoja Zarasų raj. savivaldyb÷.
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Ristūnų žirgų lenktyn÷s ant Sartų ežero ledo nuo 1905 m. tapo tradicin÷mis, o nuo 1955 m. paskelbtos respublikin÷s reikšm÷s lenktyn÷mis. Žiūrovų patogumui važnyčiotojai ankščiau
lenktyniaudavo ratu, tačiau jau nuo 1933 m. lenktynių takas įrengiamas kaip hipodrome - elips÷s formos.
Ankščiau ristūnų žirgų varžybos tradiciškai vykdavo ant Sartų ežero ledo. Tačiau pastaraisiais metais
d÷l atšilusio oro bei susirūpinus lenktynių dalyvių ir žiūrovų saugumu, varžybos prad÷tos vykdyti
neseniai modernizuotame bendrov÷s "Sartų žirgynas" hipodrome, kur dirbtinai išliejamas ledas.
Hipodromo žirgų b÷gimo tako ilgis - 1600 m. Žirgų varžybos trunka apie 4 valandas, jų metu
vykdoma iki 10 važiavimų. Varžybose rungiasi 50-90 dalyvių. Respublikinių ristūnų žirgų varžybų
metu vyksta ne tik sportin÷s varžybos, bet ir ristūnų bandymai, t.y. žirgų darbingumo ir eiklumo
įvertinimas.
Lenktynių varžybų apdovanojimų prizinis fondas sudaromas iš r÷m÷jų l÷šų, iš kurių viena pagrindinių
- Žem÷s ūkio ministerija Vidutiniškai žirgų lenktynių prizinis fondas sudaro 30-40 tūkst. Lt.
Žem÷s ūkio ministerija 2006-2007 metais UAB „Sartų žirgynas“ hipodromo infrastruktūros
modernizavimo darbams skyr÷ 130 tūkst. Lt. Hipodrome buvo sutvarkyta žiūrovams skirta dengta
tribūna, aptverta hipodromo teritorija, įrengtos automobilių stov÷jimo aikštel÷s. Tačiau hipodromo
infrastruktūrą būtina toliau vystyti, kadangi prastu oru d÷l pažliugusios dirvos lenktynių take lenktyn÷s
tampa sunkiai įmanomos. Taip pat būtina įrengti automobilių parkavimo aikšteles hipodromo
lankytojams, sukurti kitą hipodromo lankytojų patogumui būtiną infrastruktūrą.
Pastaraisiais metais Sartų lenktyn÷s vis labiau tampa tarptautine švente, kurioje gausiai lankosi svečiai
iš užsienio. 2007 metais dalyvavo svečiai iš Latvijos, Estijos, Suomijos ir Norvegijos. Švent÷s metu
maistą, g÷rimus, tautodail÷s dirbinius pardavin÷ja pora šimtų prekybininkų, viena prekybos vieta jiems
vidutiniškai kainuoja apie 100 Lt. Tokiu būdu švent÷s metu prekybininkams ir amatininkams
sudaromos galimyb÷s uždirbti, o žirgų sportą remiantiems verslininkams - reklamuotis.
Žirgų sporto ekspertų vertinimu, žirgų varžybos "Sartai" yra unikali žiemos švent÷, tod÷l svarbu
išsaugoti jos tradicijas. Vienas iš pagrindinių renginio tikslų yra krašto žirgininkyst÷s tradicijų
puosel÷jimas. Siekiama, kad šios kasmet vis daugiau žiūrovų bei dalyvių iš Lietuvos ir užsienio šalių
sutraukiančios respublikin÷s žirgų lenktyn÷s ateityje taptų tarptautiniu renginiu - Baltijos regiono ar
dar didesnio masto tarptautin÷mis varžybomis.
Vertinama, kad nepaisant kartą per metus organizuojamų respublikinio masto ristūnų žirgų varžybų,
bendrov÷s "Sartų žirgynas" hipodromas išliks vietin÷s reikšm÷s hipodromu, daugiau skirtu krašto
žirgininkyst÷s ūkių reikm÷ms. Tod÷l siūlome tolimesnę šio hipodromo infrastruktūros pl÷trą
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finansuoti LR žem÷s ūkio ministerijos arba žirgininkyst÷s skatinimui skirtų ES struktūrin÷s paramos
programų l÷šomis.

2.3.2.3

Krakių ŽŪB hipodromas

Krakių ŽŪB hipodromas (Krak÷s, K÷dainių raj.) - vietin÷s reikšm÷s hipodromas, esantis Krak÷se,
22 km atstumu iki K÷dainių. Krakių hipodromas priklauso Krakių ŽŪB, kuri be augalininkyst÷s ir
gyvulininkyst÷s verslo, užsiima ir žirgų auginimu. Krakių ŽŪB laikoma apie 150 žirgų, iš jų apie 13-15
– sportinių. Tai vietin÷s reikšm÷s hipodromas, naudojamas krašto žirgininkyst÷s ūkių reikm÷ms.
Hipodrome keletą kartų per metus organizuojamos respublikin÷s ristūnų žirgų lenktyn÷s-bandymai,
vyksta krašto švent÷s.
Esama hipodromo infrastruktūra yra minimali. Hipodromo žirgų b÷gimo takas yra pritaikytas ristūnų
žirgų lenktyn÷ms organizuoti, tarptautinių reikalavimų neatitinka.

2.3.2.4

Lazdijų hipodromas

Lazdijų hipodromas (Buktos km., Lazdijų raj.) yra tranzitiniame Lazdijų rajone, kurį vidutiniškai
per metus pro rajoną pravažiuoja apie 1,5 mln. žmonių28. Lazdijai – senas žirgininkyst÷s tradicijas
turintis regionas, kuriame žirgų lenktyn÷s buvo prad÷tos organizuoti dar 1960 metais. Lazdijai nuo
seno gars÷jo arklių turgumi, šiame regione veik÷ 4 žirgininkyst÷s ūkiai (Kiršų žirgynas, Krosnos
žirgynas, Seirijų žirgynas29, buvęs Marijampol÷s žirgynas30), įsteigtos 2 žirgininkyst÷s tradicijas
puosel÷jančios viešosios įstaigos. Rajone yra susikūręs Žirgininkų klubas, auginami ristūnai, jojamieji
žirgai. Jodin÷jimui žirgais yra paruoštas Girait÷s gamtinis takas /žirgų takas/, kurio ilgis – 9 km.
Rajone nuolat vykdomi su žirgininkyste susiję renginiai ir švent÷s: organizuojami žygiai žirgais į
Lenkijos Punsko miestą, vykdomos kasmetin÷s Lazdijų miesto žirgų lenktyn÷s, organizuojamos
Dzūkijos arimo arkliais varžybos, bandoma atgaivinti arklių mugę. Nepaisant nepakankamai išvystytos
infrastruktūros, Lazdijų hipodromas jau kelinti metai iš eil÷s sutraukia žirginio sporto entuziastus bei
šio sporto gerb÷jus į rajone vykstančias ristūnų žirgų lenktynes. Pvz. ristūnų žirgų lenktyn÷se "Lazdijai
- 2006" apsilank÷ virš 2000 lankytojų. Rajone organizuojamos žirininkyst÷s švent÷s tampa vis
žinomesn÷s ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, auga švenčių lankytojų skaičius. Žirgininkyst÷s renginiai
formuoja teigiamą rajono įvaizdį bei skatina turizmo paslaugų sektoriaus pl÷trą regione. Kasmetin÷s

28Lazdijų

pasienio kontrol÷s posto duomenimis.
VšĮ „Seirijų žirgynas“ (Seirijai, Lazdijų raj.) yra laikoma apie 30 jojamųjų žirgų, kurie rengiami dalyvauti konkuru varžybose.
30 Marijampol÷s žirgynui paskelbta bankroto procedūra.
29
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žirgininkyst÷s švent÷s į rajoną pritraukia daug užsienio ir kitų šalies rajonų turistų, kurie aktyviai
naudojasi ir įvairiomis kitomis turizmo paslaugomis.
Lazdijų hipodromas, esantis Lazdijų rajone, Buktos kaime, priklauso Lazdijų rajono savivaldybei
nuosavyb÷s teise. Hipodromo teritorijos plotas – 13.4 ha, yra parengtas teritorijos detalusis sklypo
planas. Hipodromo žirgų b÷gimo tako ilgis – 1200 m. Šis hipodromas prad÷tas statyti dar prieš 1990
m. ir iki šiol n÷ra baigtas įrengti. Pagrindin÷s hipodromo problemos – netinkama hipodromo danga,
nebaigtos įrengti žiūrovų vietos. N÷ra sukurta ir kita hipodromo veiklai būtina infrastruktūra: n÷ra
žiūrovų tribūnų, teis÷jų bokštelio, žirgų laikymo vietų, privažiavimo kelių ir parkavimo vietų, takas
neaptvertas, hipodromo tako kokyb÷ neatitinka tarptautinių standartų. Nepatenkinama hipodromo
infrastruktūros būkl÷ nesudaro sąlygų vykdyti tarptautinių renginių, turistams teikti su žirgininkyste
susijusių kokybiškų paslaugų.
Vertinama, jog Lazdijų raj. hipodromo modernizavimo ir pritaikymo turizmo poreikiams sąmata
sudarytų nuo 7,5 iki 9 mln. litų. Tiksli investicijų sąmata būtų nustatyta parengus techninį projektą.
Lazdijų raj. savivaldyb÷s atstovų nuomone, Lazdijų hipodromo infrastruktūros vystymas ne tik
įgalintų puosel÷ti regiono žirgininkyst÷s tradicijas, tačiau taip pat įgalintų sukurti naują traukos objektą
Lietuvos (Vilnius – 130 km nuo Lazdijų, Kaunas – 110 km, Alytus – 40 km, Druskininkai – 55 km,
Marijampol÷ – 44 km) ir Lenkijos (Suvalkai - 40 km nuo Lazdijų, Augustavas – 60 km) gyventojams.
Svarstytinas Lazdijų raj. hipodromo įtraukimas į bendrą turizmo paslaugų kompleksą DruskininkaiVeisiejai-Lazdijai.

2.3.2.5

Marijampol÷s hipodromas

Marijampol÷s hipodromas (Triobiškių km. Marijampol÷s sav.) - vietin÷s reikšm÷s hipodromas,
pastatytas prie buvusio valstybinio žirgyno SP UAB „Marijampol÷s žirgynas". Hipodrome keletą kartų
per metus organizuojamos konkūrų varžybos, buvo organizuojami SP UAB „Marijampol÷s žirgynas"
varžybos ir kiti renginiai, vyksta krašto švent÷s. Geguž÷s m÷n. hipodrome tradiciškai organizuojamos
žirginio sporto varžybos Marijampol÷s mero taurei laim÷ti. 2007 07 09 Marijampol÷je įvyko Lietuvos
Premjero taur÷s konkūrų varžybos, kuriose taip pat buvo suorganizuotas vienas lenktynių užb÷gimas
anglų grynakraujų veisl÷s žirgams.
Esama hipodromo infrastruktūra - žirgų b÷gimo takas, varžybų aikštel÷, žiūrovų tribūna.
Infrastruktūros būkl÷ – prasta. Hipodromo žirgų b÷gimo takas yra pritaikytas lygiosioms žirgų
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lenktyn÷ms organizuoti, tačiau tarptautinių reikalavimų neatitinka. Hipodromo tribūnai būtina
rekonstrukcija.
Atsižvelgiant į tai, kad SP UAB „Marijampol÷s žirgynas" yra vykdoma bankroto procedūra, tolimesnis
esamos infrastruktūros vystymas galimas tik pritraukus privataus kapitalo l÷šas.

2.3.2.6

SP AB “Nemuno žirgynas” hipodromas

SP AB “Nemuno žirgynas” hipodromo
(Šilgalių kaimas, Stoniškių sen., Pag÷gių
sav.) ištakos – dar XVIII a. Pag÷gių krašte,
nuo

seno

gars÷jančiame

žirgininkyst÷s

tradicijomis, įkurtas garsus Trak÷nų žirgynas.
Šiuo metu SP AB “Nemuno žirgynas” yra vienas
didžiausių žirgininkyst÷s ūkių šalyje, tiek laikomų
žirgų skaičiumi, tiek užimamu žem÷s plotu (734
ha, iš jų 661 ha žem÷s ūkio naudmenų).

2.2 pav. SP AB “Nemuno žirgynas” hipodromas

Šiuo metu SP AB “Nemuno žirgynas” laikoma per 350 grynaveislių žirgų, čia auginami trak÷nų veisl÷s
žirgai. Jais domisi ir perka daugelio šalių sportinių žirgų m÷g÷jai. Žirgyne veikia sporto mokykla, žirgyno
raiteliai skina laurus daugelyje Lietuvos žirginio sporto varžybų.
Esama hipodromo infrastruktūra - žirgų b÷gimo takas, varžybų aikštel÷. Infrastruktūros būkl÷ – prasta.
Hipodromo žirgų b÷gimo takas yra pritaikytas lygiosioms žirgų lenktyn÷ms organizuoti, tačiau
tarptautinių reikalavimų neatitinka. Siekiant pritaikyti hipodromą turizmo reikm÷ms, būtina žiūrovų
tribūnos statyba.
D÷l turistams nepatrauklios geografin÷s pad÷ties, SP AB “Nemuno žirgynas” hipodromą
rekomenduojama pozicionuoti kaip vietin÷s reikšm÷s hipodromą, naudojamą krašto žirgininkyst÷s ūkių
reikm÷ms bei vietin÷s reikšm÷s žirgų sporto varžyboms organizuoti. Atsižvelgiant į SP AB “Nemuno
žirgynas” reikšmę vystant žirgininkystę Lietuvoje, šio hipodromo infrastruktūra (žirgų begimo takas,
varžybų aikštel÷) tur÷tų būti vystoma LR žem÷s ūkio ministerijos arba žirgininkyst÷s skatinimui skirtų
ES struktūrin÷s paramos programų l÷šomis.
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2.3.2.7

Niūronių hipodromas

Niūronių hipodromas (Niūronių km., Anykščių raj.) - yra žirgų sportui vystyti ypatingai
palankioje strategin÷je vietoje, greta Anykščių regioninio parko bei turistų gausiai lankomo Arklio
muziejaus31. Hipodromo infrastruktūra visiškai neišvystyta, yra tik žirgų b÷gimo takas. Šiuo metu čia
organizuojama dalis Anykščių rajono švenčių, vyko trečiasis Lietuvos dviratininkų maratonas,
sutraukęs per 500 dalyvių.
2007 m. rugs÷jo m÷n. Anykščių raj. Tarybos sprendimu nutarta hipodromą su prie jo esančiais
statiniais konkurso būdu išnuomoti 25 metams žirginio sporto veiklai vykdyti. Nuomininkas tur÷s
kiekvieną m÷nesį mok÷ti nuomos mokestį bei sutarties galiojimo laikotarpiu investuoti į išnuomotą
infrastruktūrą ne mažiau kaip 5 mln. litų. Hipodromo nuoma domisi privatūs investuotojai, kurie
nor÷tų jį modernizuoti, įkūriant čia Niūronių žirgų sporto ir pramogų kompleksą. Projektui
įgyvendinti numatoma kreiptis ES struktūrinių fondų paramos per privačiam turizmo sektoriui skirtas
paramos priemones. Pagrindin÷ kliūtis hipodromui išnuomoti - iki šiol nesuformuoti žem÷s sklypai,
būtini nuomojant statinius.
Rekomenduojama šį hipodromą pozicionuoti kaip vietin÷s reikšm÷s hipodromą, kurio tolimesniam
vystymui tur÷tų būti pritrauktos privataus kapitalo l÷šos.

2.3.2.8

Palangos hipodromas

Palangos hipodromas (Palanga) – hipodromas pietin÷je Palangos kurorto dalyje, kurio
infrastruktūra iki 2006 m. apie 15 metų nebuvo naudojama. 2006 m. hipodromą iš Palangos
savivaldyb÷s išnuomojo viešoji įstaiga Nacionalinis žirgų lenktynių klubas (toliau – NŽLK), kuris
hipodrome prad÷jo organizuoti lygiąsias žirgų lenktynes. Per 2006 metų birželio-rugs÷jo m÷n.
Palangos hipodrome buvo suorganizuotos 6 lenktynių dienos, kurių bendras prizinis fondas - 40000
litų. 2006 m. birželio m÷n. Palangos hipodrome Nacionalinio žirgų lenktynių klubas sureng÷ žirgų
lenktynes, skirtas miesto mero taurei laim÷ti. Lenktynių prizinis fondas siek÷ 10 tūkst. Lt, jų metu
varž÷si anglų grynakraujų, arabų, žemaitukų bei mišrių veislių žirgai.
2007 metais NŽLK didžiąją dalį renginių organizavo Raseinių hipodrome. Palangos hipodrome
suorganizuotos 3 lenktynių dienos, iš jų ir jau tradicin÷mis tapusios žirgų lenktyn÷s, skirtos miesto
mero taurei laim÷ti.

31

Arklio muziejuje organizuojamos tradicin÷s žirgininkyst÷s švent÷s. Aštuoniuose muziejaus pastatuose eksponuojami
baigiantys išnykti vežimai, bričkel÷s, važeliai, žem÷s dirbimo padargai, atskleidžiama arklio/žirgo reikšm÷ Lietuvos istorijoje.
Taip pat muziejaus lankytojai gali pajodin÷ti ir pasivažin÷ti žirgais turizmo reikm÷ms pritaikytu 12 km ilgio Žirgo taku.
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Hipodrome organizuojamus renginius gali steb÷ti Palangos poilsiautojai ir iš visos Lietuvos susirinkę
žirgų lenktynių aistruoliai. Pertraukų tarp žirgų b÷gimų metu žiūrovams demonstruojami žirgai, vyksta
parodomieji jojimai.
Siekiant privilioti daugiau žiūrovų į hipodrome organizuojamus renginius, Nacionalinio žirgų
lenktynių klubas 2007 m. prad÷jo organizuoti mažąją loteriją (mini totalizatorių)32, kurio apyvarta gali
siekti iki 100 tūkst. litų. Pirmasis totalizatorius buvo suorganizuotas lenktynių, vykusių Palangos
hipodrome, metu.
2.3 pav. Lenktyn÷s Palangos hipodrome

Šaltinis: Nacionalinis žirgų lenktynių klubas

Dar sovietmečiu pastatytas, bet iki galo neįrengtas hipodromas skirtas lyiosioms žirgų lenktyn÷ms
organizuoti. Hipodromo tako ilgis – 1600 m33. Tai vienas iš dviejų Lietuvos hipodromų, kurio žirgų
b÷gimo takas atitinka tarptinio masto renginiams organizuoti keliamus reikalavimus. Tačiau kita
infrastruktūra Palangos hipodrome yra praktiškai neišvystyta, pagrindin÷ problema – hipodrome n÷ra
žiūrovų tribūnos.
Per 2006-2007 metus VšĮ Nacionalinis žirgų lenktynių klubas į hipodromo infrastruktūrą investavo
250 tūkst. litų, už kuriuos buvo atnaujintas b÷gimo takas, statomos jį ribojančios tvorel÷s, tribūnos.
Siekiant užtikrinti hipodromo atitiktį tarptautiniams reikalavimams bei sukurti čia patrauklų
lankytojams turistų traukos centrą, būtinos papildomos 7,5-10 mln. Lt investicijos. Tiksli investicijų
sąmata būtų nustatyta parengus techninį projektą.

32

Mažosios loterijos (mini totalizatoriaus) apyvarta gali siekti ne daugiau 100 000 Lt. Lietuvoje vienos žirgų lenktynių
dienos totalizatoriaus apyvarta šiuo metu neviršija 2 000 Lt.
33 Lygiųjų žirgų lenktynių metu žirgai gali pasiekti iki 70 km greitį lygioje hipodromo trasoje, tod÷l jiems būtina ilgesn÷
distancija.
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2.3.2.9

Raseinių hipodromas

Raseinių hipodromas (Raseiniai) yra lygiosioms žirgų lenktyn÷ms organizuoti skirtas hipodromas.
Šio hipodromo infrastruktūra apie 15 metų nebuvo naudojama. 2006 metų antroje pus÷je hipodromą
iš Raseinių raj. savivaldyb÷s išnuomoja VšĮ Nacionalinis žirgų lenktynių klubas, čia suorganizuojamos
vienerios lenktyn÷s. 2007 metais Raseinių hipodrome suorganizuojamos 8 lenktynių dienos, kurių
pagrindin÷s – lenktyn÷s, skirtos Mindaugo karūnavimo dienai bei Derliaus šventei pamin÷ti. Vidutinis
reninyje apsilankiusių lankytojų skaičius – nuo 700 iki 1 000 lankytojų per vieną lenktynių dieną.
Raseinių hipodromo žirgų b÷gimo tako ilgis – 1000 m. Hipodrome yra žiūrovų tribūna, tačiau jai
būtina renovacija.
2.4 pav. Raseinių hipodromas

Šaltinis: Nacionalinis žirgų lenktynių klubas

Kadangi 1000 m ilgio takas yra per trumpas, siekiant organizuoti tarptautinio masto lygiąsias žirgų
lenktynes, numatoma žirgų b÷gimo taką ilginti iki 1600 m34. Tvarkant hipodromo infrastruktūrą, reikia
atlikti šlaito renovacijos darbus, sutvarkyti teritorijos aptv÷rimą, įrengti tako apšvietimo sistemą. Taip
pat hipodrome būtina renovuoti esamą bei įrengti papildomas žiūrovų tribūnas, renovuotoi esamas
bei pastatyti pagalbines arklides su technikos laikymo patalpomis (iki 1000 m²), žirgų apžiūros aikštelę,
privažiavimo kelius, asfaltuotas aišteles lankytojų automobiliams. Šiems darbams įgyvendinti
investicijų poreikis (priklausomai nuo darbų masto) sudarytų 3,5-5 mln. Lt, iš jų:


Šlaito renovacija, tako (1600 m) suformavimas, apšvietimas, aptv÷rimas – apie 1,5-2,5 mln. Lt;



Žiūrovų tribūnos ir papildomos infrastruktūros įrengimas – apie 1-1,5 mln. Lt;



Pagalbinių arklidžių, technikos laikymo patalpų ir žirgų apžiūros aikštel÷s įrengimas – apie 1 mln. Lt.

Tiksli investicijų sąmata būtų nustatyta parengus techninį projektą.

34

Siekiant įrengti 1800-2000 m ilgio žirgų b÷gimo taką, reik÷tų papildomai įsigyti žem÷s.
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2.3.2.10

Šeduvos hipodromas

Šeduvos hipodromas (Šeduva) - vietin÷s reikšm÷s hipodromas, naudojamas krašto žirgininkyst÷s
ūkių reikm÷ms. Hipodrome 2-3 kartus per metus organizuojamos respublikin÷s ristūnų žirgų
lenktyn÷s-bandymai, vyksta krašto švent÷s.
Esama hipodromo infrastruktūra - žirgų b÷gimo takas, kuris yra pritaikytas ristūnų žirgų lenktyn÷ms
organizuoti, tarptautinių reikalavimų neatitinka.
Kadangi ekonomiškai stipraus turistų traukos centro sukūrimas šiame hipodrome yra mažai tik÷tinas,
rekomenduojama Šeduvos hipodromą pozicionuoti kaip vietin÷s reikšm÷s, skirtą žirgų veislininkyst÷s
ir sportin÷s žirgininkyst÷s reikm÷ms. Tolimesnis šio hipodromo infrastruktūros vystymas gal÷tų būti
vykdomas LR žem÷s ūkio ministerijos arba žirgininkyst÷s skatinimui skirtų ES struktūrin÷s paramos
programų l÷šomis.

2.3.2.11

Širvintų hipodromas

Širvintų hipodromas (Kalnalaukio km., Širvintų raj.) - vietin÷s reikšm÷s hipodromas, įrengtas prie
ŽŪB „Žirgynas“. Hipodromas naudojamas krašto žirgininkyst÷s ūkių reikm÷ms. Hipodrome 2-3
kartus per metus organizuojamos respublikin÷s ristūnų žirgų lenktyn÷s-bandymai, vyksta krašto
švent÷s, automobilių treko varžybos.
Esama hipodromo infrastruktūra - žirgų b÷gimo takas, atvira žiūrovų tribūna. Infrastruktūros būkl÷ –
prasta. Hipodromo žirgų b÷gimo takas (pagrindinio tako ilgis - 1200 m, vidinio tako ilgis – 1000 m)
yra pritaikytas ristūnų žirgų lenktyn÷ms organizuoti, tarptautinių reikalavimų neatitinka. Hipodromo
tribūnai būtina rekonstrukcija.
Kadangi ekonomiškai stipraus turistų traukos centro sukūrimas šiame hipodrome yra mažai tik÷tinas,
rekomenduojama Širvintų hipodromą pozicionuoti kaip vietin÷s reikšm÷s, skirtą žirgų veislininkyst÷s
ir sportin÷s žirgininkyst÷s reikm÷ms. Tolimesnis šio hipodromo infrastruktūros vystymas gal÷tų būti
vykdomas LR žem÷s ūkio ministerijos arba žirgininkyst÷s skatinimui skirtų ES struktūrin÷s paramos
programų l÷šomis.

2.3.2.12

Ukmerg÷s hipodromas

Ukmerg÷s hipodromas (Ukmerg÷). Tai vietin÷s reikšm÷s hipodromas, dauiausiai naudojamas
krašto žirgininkyst÷s ūkių reikm÷ms. Ukmerges hipodrome keletą kartų per metus organizuojamos
tradicin÷s ristūnų žirgų lenktyn÷s, iš jų: Ukmerg÷s rajono savivaldyb÷s ir Respublikin÷s lenktyninių
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žirgų lygos organizuotos Respublikin÷s ristūnų žirgų lenktyn÷s, ristūnų žirgų bandymai – varžybos,
ristūnų žirgų lenktyn÷s krašto švenčių metu. Respublikin÷se ristūnų žirgų lenktyn÷se dalyvauja 30-40
žirgų, atliekama 6-7 važiavimai. Šios lenktyn÷s paprastai sutraukia apie 1500-2000 žiūrovų.
Tradicin÷se Respublikin÷se ristūnų žirgų lenktyn÷se dalyvauja 3040 žirgų, atliekama 6-7 važiavimai. Šios lenktyn÷s paprastai
sutraukia iki 2000 žiūrovų. Renginio metu koncertuoja vietos
meno kolektyvai, žiūrovai gali įsigyti įvairių užkandžių ir alaus.
2007 m. Respublikinių ristūnų žirgų lenktynių metu Ukmerg÷s
hipodrome buvo suorganizuotas totalizatorius, tačiau reng÷jų
teigimu, žiūrovai dideliu aktyvumu dalyvaujant totalizatoriuje
nepasižym÷jo.
2.5 pav. Ukmerg÷s hipodromas

Ukmerg÷s hipodromo žirgų b÷gimo tako ilgis – 1000 m. Kita infrastruktūra hipodrome neišvystyta.
Kadangi ekonomiškai stipraus turistų traukos centro sukūrimas šiame hipodrome yra mažai tik÷tinas,
rekomenduojama Ukmerg÷s hipodromą pozicionuoti kaip vietin÷s reikšm÷s, skirtą žirgų
veislininkyst÷s ir sportin÷s žirgininkyst÷s reikm÷ms. Tolimesnis šio hipodromo infrastruktūros
vystymas gal÷tų būti privataus kapitalo ir LR žem÷s ūkio ministerijos arba žirgininkyst÷s skatinimui
skirtų ES struktūrin÷s paramos programų l÷šomis.

2.3.2.13

Utenos hipodromas

Utenos hipodromas (Raš÷, Utenos raj.). Tai šiuo metu pagrindinis Lietuvos ristūnų žirgų
hipodromas, turintis ilgametes žirgų veislininkyst÷s ir sportin÷s žirgininkyst÷s tradicijas, kvalifikuotus
žirginio sporto specialistus (trenerius, žok÷jus, vadeliotojus).
Respublikin÷s ristūnų žirgų lenktyn÷s bei ristūnų žirgų varžybos-bandymai Raš÷s hipodrome
organizuojami jau nuo 1966 metų ir jau tapo tradicin÷mis. Pastaraisiais metais vasaros sezono
respublikines ristūnų žirgų lenktynes organizuoja Utenos apskrities administracija, Respublikin÷
lenktyninių žirgų lyga bei Valstybin÷ gyvulių veislininkyst÷s priežiūros tarnyba prie Žem÷s ūkio
ministerijos. Remiantis ristūnų žirgų varžybų-bandymų metu pasiektais rezultatais, atrenkami geriausi
žirgai, kurie atstovauja Lietuvai tarptautin÷se varžybose.
Nors buvo pastatytas dar tarybiniais metais, Utenos hipodromo infrastruktūra yra viena geriausių
Lietuvoje. Hipodromo takas (tako ilgis - 1015 m, plotis – 16 m) atitinka tarptautin÷ms varžyboms
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organizuoti keliamus reikalavimus, hipodrome yra atvira žiūrovų tribūna. Prie hipodromo yra arklid÷s.
Kita hipodromo infrastruktūra n÷ra išvystyta.
Hipodromo teritoriją būtina aptverti, įrengti žirgų b÷gimo tako apšvietimo sistemą, įrengti teis÷jų
bokštelį, žirgų išlaipinimo bei laikymo vietas su pagalbin÷mis patalpomis, sutvarkyti privažiavimo prie
hipodromo kelius, įrengti parkavimo aikšteles hipodromo lankytojams, sukurti pagrindinę ūkinękomercinę infrastruktūrą (tualetai, totalizatoriaus punktai, viešojo maitinimo infrastruktūra, kita), kuri
užtikrintų hipodromo patrauklumą lankytojams.
Šiuo metu Utenos savivaldyb÷ yra sudariusi ilgametę sutartį su privataus verslo operatoriumi (UAB
„Cassandra Group“), kuris įsipareigojo investuoti į Utenos hipodromo infrastruktūrą 4 mln Lt. Už šią
sumą numatyta modernizuoti bei pastatyti naujas arklides, pašarų sand÷lius, veterinarijos punktą, kitą
sportin÷s žirgininkyst÷s ir hipodromo veiklai vystyti būtiną infrastruktūrą. Šiuo metu UAB „Cassandra
Group“ vykdo 150 vietų arklidžių su pagalbin÷mis patalpomis (sand÷liais, garažais) statybą prie
Utenos hipodromo. Taip pat bendrov÷ numato pastatyti papildomas arklides į hipodrome
organizuojamus renginius atvežtiems žirgams (apie 20 vietų), svečių namus (apie 20 vietų).
Atsižvelgiant į tai, jog UAB „Cassandra Group“ yra numačiusi nuosavomis l÷šomis sukurti pagrindinę
infrastruktūrą susijusią su žirgininkyst÷s sektoriaus reikm÷mis, ES struktūrinių fondų parama būtų
reikalinga žiūrovų tribūnoms, pagalbin÷ms patalpoms (tualetai ir kt.), privažiavimo keliams bei
automobilių parkavimo aikštel÷ms įrengti.

2.3.2.14

Užvenčio hipodromas

Užvenčio hipodromas (Užventis, Kelm÷s raj.) - vietin÷s reikšm÷s hipodromas. Hipodrome keletą
kartų per metus organizuojamos tradicin÷s kasmetin÷s krašto švent÷s. 2007 m. liepos 14-15 d. šiame
hipodrome Nacionalinis žirgų lenktynių klubas suorganizavo Tradicines lenktynes – Užvenčio derbį.
6ių renginių metu sutraukiama vidutiniškai 500-700 žiūrovų.
Esama hipodromo infrastruktūra - žirgų b÷gimo takas, varžybų aikštel÷. Infrastruktūros būkl÷ –
prasta, būtina modernizacija. Hipodromo žirgų b÷gimo takas yra pritaikytas lygiosioms žirgų
lenktyn÷ms organizuoti, tarptautinių reikalavimų neatitinka.
Kadangi stipraus turistų traukos centro sukūrimas šiame hipodrome yra mažai tik÷tinas,
rekomenduojama Užvenčio hipodromą pozicionuoti kaip vietin÷s reikšm÷s, skirtą žirgų
veislininkyst÷s ir sportin÷s žirgininkyst÷s reikm÷ms. Tolimesnis šio hipodromo infrastruktūros
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vystymas gal÷tų būti vykdomas LR žem÷s ūkio ministerijos arba žirgininkyst÷s skatinimui skirtų ES
struktūrin÷s paramos programų l÷šomis.

2.3.2.15

SP UAB „Vilniaus žirgynas“ hipodromas

SP UAB „Vilniaus žirgynas“ hipodromas (Rieš÷, Vilniaus raj.) yra pagrindinis Lietuvos
hipodromas, įsteigtas prie valstybinio „Vilniaus žirgyno“ žirgininkyst÷s ūkio. Valstybei priklauso 86%
SP UAB „Vilniaus žirgynas“ akcijų.
Iki nepriklausomyb÷s atgavimo Lietuvoje vasarą pagrindin÷ žirgų švent÷ tradiciškai vykdavo Rieš÷s
hipodrome, žiemą – Sartų hipodrome. Be to SP UAB ,,Vilniaus žirgynas“ hipodrome jau nuo 1974 m.
kasmet buvo organizuojamos respublikin÷s ir zonin÷s arklių augintojų konkūrų varžybos – bandymai.
Varžybų organizatoriai – Žem÷s ūkio ministerija, Valstybin÷ gyvulių veislininkyst÷s priežiūros tarnyba
prie Žem÷s ūkio ministerijos, SP UAB “Vilniaus žirgynas” ir Lietuvos kaimo sporto klubų sąjunga
(LKSKS) ,,Nemunas“. Pastaraisiais metais SP UAB ,,Vilniaus žirgynas“ hipodrome taip pat
organizuojamos Pasaulio žirgų federacijos (FEI) pasaulio vaikų neakivaizdin÷s varžybos, kurių tikslas
- atrinkti geriausius mūsų šalies atstovus. Šių varžybų - bandymų nugal÷tojai atstovauja Lietuvai
tarptautin÷se varžybose.
SP UAB ,,Vilniaus žirgynas“ užima apie 290 ha teritoriją turi senas žirgų veislininkyst÷s bei sportin÷s
žirgininkyst÷s tradicijas. Specialiosios paskirties žirgynuose (SP UAB "Vilniaus žirgynas", SP UAB
"Sartų žirgynas" ir AB "Nemuno žirgynas") yra veisiama per 30% visų šalies veislinių žirgų. SP UAB
,,Vilniaus žirgynas“ užima apie 290 ha teritoriją, žirgyne yra jojimo maniežas, ūkinis hipodromas,
aikštynai, arklid÷s, pagalbin÷s patalpos (sand÷liai, garažai), tod÷l žirgams treniruoti ir turizmo
paslaugoms vystyti čią yra itin palankios sąlygos.
SP UAB ,,Vilniaus žirgynas“ išsiskiria ne tik dideliu įdirbiu vystant sportinę žirgininkystę (žirgyne
veisiami arabų, ristūnų veislių žirgai), tačiau taip pat turi būtiną infrastruktūrą sportinei žirgininkystei
bei hipodromų paslaugoms vystyti, yra išlaikęs kvalifikuotų šios srities specialistų komandą. Žirgyne
yra 200 vietų arklid÷s, veislininkyst÷s laboratorija, uždaras jojimo maniežas.
SP UAB ,,Vilniaus žirgynas“ hipodrome yra 2 takai (kietos ir sm÷lio dangos), tod÷l hipodrome galima
organizuoti ne tik ristūnų, tačiau taip pat ir lygiasias varžybas. Hipodrome yra žiūrovų tribūna, teis÷jų
bokštelis. Pagrindinio žirgų b÷gimo tako ilgis – 1200 m, yra galimyb÷ jį pl÷sti. Esamas žirgų b÷gimo
takas bei kita hipodromo infrastruktūra tarptautiniams renginiams organizuoti keliamų reikalavimų
neatitinka.
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Siekiant sukurti turistų traukos centrą, hipodromo infrastruktūrą būtina vystyti: aptverti hipodromo
teritoriją ir žirgų b÷gimo takus, įrengti žirgų b÷gimo takų apšvietimo sistemą, modernizuoti teis÷jų
bokštelį, įrengti žirgų išlaipinimo vietas, sutvarkyti privažiavimo prie hipodromo kelius, įrengti
parkavimo aikšteles hipodromo lankytojams, sukurti pagrindinę ūkinę-komercinę infrastruktūrą
(tualetai, totalizatoriaus punktai, viešojo maitinimo infrastruktūra, kita), kuri užtikrintų hipodromo
patrauklumą lankytojams.

2.3.2.16

Zarasų hipodromas

Zarasų hipodromas (Zarasai) - vietin÷s reikšm÷s hipodromas, naudojamas krašto žirgininkyst÷s
ūkių reikm÷ms. Hipodrome 1-2 kartus per metus organizuojamos respublikin÷s ristūnų žirgų
lenktyn÷s-bandymai, vyksta krašto švent÷s, automobilių treko varžybos.
Esama hipodromo infrastruktūra - žirgų b÷gimo takas, atvira žiūrovų tribūna. Infrastruktūros būkl÷ –
prasta. Hipodromo žirgų b÷gimo takas yra pritaikytas ristūnų žirgų lenktyn÷ms organizuoti,
tarptautinių reikalavimų neatitinka. Hipodromo tribūnai būtina rekonstrukcija.
Zarasų hipodromo infrastruktūros tolimesnis vystymas tur÷tų būti vykdomas rajono savivaldyb÷s ir
privataus kapitalo l÷šomis.

2.3.2.17

AB „Žagar÷s žirgynas“ hipodromas

AB „Žagar÷s žirgynas“ hipodromas (Žagariškių km., Žagar÷s sen., Joniškio raj.) yra pastatytas
prie vieno iš buvusių penkių Lietuvos valstybinių žirgynų - Žagar÷s žirgyno – kuris šiuo metu yra
privatus. Žagar÷s žirgynas yra vienas seniausių žirgynų Lietuvoje, turintis šimtametes žirgininkyst÷s, o
v÷liau ir žirginio sporto tradicijas35.
Šiuo metu AB „Žagar÷s žirgynas“ hipodromas yra vietin÷s reikšm÷s hipodromas, naudojamas krašto
žirgininkyst÷s ūkių reikm÷ms. Jame organizuojamos žemdirbių parodos, veislinių gyvulių
demonstravimas, žirgų pristatymai. Hipodrome taip pat vykdomos konkūrų varžybos, dailiojo jojimo
elementų demonstravimas, nesud÷tingų žirginio sporto varžybų organizavimas.
Žagar÷s žirgyno, kuriame auginama virš 300 Hanoverių veisl÷s žirgų, baz÷je 2000 metais įkurta
Baltijos Hanoverių veisl÷s žirgų augintojų asociacija. Žirgyno baz÷je vyksta įvairūs sportiniai žirgų
renginiai, veislininkyst÷s parodos: kumeliukų šou, metų eržilo rinkimai, eržilų licencijavimas, ir kt.
35

Žagar÷s arklidžių kompleksas buvo pastatytas 1899 m. grafo A. Naryškino nurodymu. Kompleksą sudar÷ arklid÷s,
maniežas/hipodromas, karietin÷, uždaro tipo tvartų kompleksas, sand÷liai.
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2.6 pav. AB „Žagar÷s žirgynas“ hipodromas

Šaltinis: AB „Žagar÷s žirgynas“

Esama hipodromo infrastruktūra - žirgų b÷gimo takas, varžybų aikštel÷ - sutvarkyta minimaliai.
Siekiant pritaikyti hipodromą turizmo reikm÷ms, yra būtinos papildomos investicijos į žiūrovų
tribūnas bei kitą hipodromo infrastruktūrą.
Kadangi AB „Žagar÷s žirgynas“ yra įsikūręs istorinio paveldo objekte, komplekso infrastruktūrą
rekomenduojamą toliau vystyti, pritraukiant privačias ir istorinio paveldo objektų pritaikymui turizmo
poreikiams skirtų ES struktūrin÷s paramos programų l÷šas. Žagar÷s žirgyną rekomenduojama
pozicionuoti kaip vietin÷s reikšm÷s hipodromą, skirtą krašto žirgininkyst÷s ūkių bei kaimo turizmo
paslaugų sektoriaus reikm÷ms tenkinti.

2.3.2.18

Paluknio hipodromo projektas

Paluknio hipodromas (Trakų raj.). Bendra Lietuvos ir Australijos įmon÷ UAB „Baltijos
hipodromai”36 svarsto galimybes Trakų raj. (30 km nuo Vilniaus) pastatyti apie 10 tūkst. žiūrovų vietų
hipodromą, kuris būtų vienas didžiausių Rytų Europoje. Projekto vert÷ – apie 700 mln. litų. Būsimą
Paluknio hipodromo statybą investuotojai prašo Vyriausyb÷s pripažinti valstybin÷s reikšm÷s objektu
bei be konkurso išsinuomoti hipodromui valstybei priklausančią žemę 99 metams. 454 ha ploto
sklypas, kuriame numatyta statyti hipodromą, yra įtrauktas į laisvos valstybin÷s žem÷s fondą, intensyvi
ūkin÷ veikla nevykdoma.
Hipodromo, kurį numatoma statyti 454 ha plote, kompleksą sudarytų žirgų sporto centras, žirgų
lenktynių ir treniruočių trasos, žiūrovų tribūnos (apie 10 tūkst. vietų), mokykla žok÷jams, treneriams,
teis÷jams, 100 vietų viešbutis, restoranai, parduotuv÷s, veiktų atskira TV stotis, žirgyne būtų laikoma

36

Dalį BĮ UAB "Baltijos hipodromų" akcijų valdo naujai įsteigta Australijos bendrov÷ "Hippodrome PTY Ltd", kurios
akcininkai, kaip teigiama, yra asmenys, turintys didelių hipodromų projektų įgyvendinimo patirties.
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apie tūkstantis žirgų. Čia būtų rengiamas ir totalizatorius. Tikimasi, kad į žirgų lenktynes atvyktų
turistai iš viso pasaulio. Šalia hipodromo planuojama pastatyti gyvenamuosius namus darbuotojams,
įrengti kitus objektus.
Potencialių

investuotojų

teigimu,

Paluknio

hipodromas

būtų

aprūpintas

naujausiomis

technologijomis, pvz., šildomu taku. Numatoma, jog žirgų sporto centras bus statomas tik už privačių
investuotojų l÷šas, nepretenduojant į paramą. Planuojama, kad užbaigto komplekso apyvarta gal÷tų
siekti iki 440 mln. litų per metus, komplekse būtų sukurta per 1000 darbo vietų, o iš viso su sporto
komplekso veikla būtų susiję per 5 tūkst. darbo vietų.
Šiuo metu derybos d÷l projekto įgyvendinimo yra sustabdytos, iškilus abejonių d÷l prašomo
hipodromui žem÷s ploto, kuris būtų panaudojamas ir gyvenamųjų namų statybai, nuomos sąlygų, taip
pat d÷l būsimo statinio poveikio aplinkos apsaugai.

2.3.2.19

Var÷nos hipodromo projektas

Var÷nos hipodromo projektas. Var÷nos raj. savivaldyb÷ svarsto galimybes statyti Var÷noje
hipodromą, kuris gal÷tų tapti vienu pagrindinių rajono turistų traukos centrų bei praturtinti
Druskininkų kurorto zonoje siūlomų aktyvaus poilsio bei laisvalaikio paslaugų įvairovę.
Var÷nos rajonas turizmo pl÷tros požiūriu yra ypač palankioje geografin÷je pad÷tyje, kurią sąlygoja
nedidelis atstumas iki didžiųjų šalies miestų - Vilniaus (84 km) ir Kauno (119 km) - bei šiuo metu
vieno didžiausių Lietuvos turistų traukos centrų – Druskininkų kurorto (53 km). Rajoną kerta
magistralinis kelias A4 Vilnius-Valkininkai-Druskininkai. Rajonas lengvai pasiekiamas iš kaimyninių
šalių Baltarusijos (36 km) ir Lenkijos (96 km.).
Var÷nos rajonas potencialiems turistams yra labai patrauklus turtingais gamtiniais ištekliais - apie
trečdalį rajono teritorijos užima saugomos teritorijos (Dzūkijos nacionalinis parkas, Čepkelių
rezervatas). Var÷na yra žymi visoje Lietuvoje tradicine rajono Grybų švente, turi labiausiai rajone
išvystytą pramogų ir paslaugų infrastruktūrą. Vertinama, kad hipodromo, kaip vieno iš regiono turistų
traukos centrų statyba, įgalintų pritraukti daugiau turistų į šį regioną.
2.4 lentel÷. Var÷noje organizuojamos grybų švent÷s aprašymas
Švent÷s
pavadinimas

Trumpas renginio aprašymas

Grybų švent÷
/vyksta kasmet,
paskutinį rugs÷jo

Vienintel÷ Europoje ,,Grybų švent÷” - žymiausia tradicin÷ rajono švent÷, kurią
organizuoja Var÷nos rajono savivaldyb÷ bei Var÷nos kultūros centras. Švent÷ vyksta
kasmet paskutinį rugs÷jo šeštadienį, kai grybautojai grįžta su pilnais krepšiais grybų,
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šeštadienį/

Švent÷s metu vyksta grybavimo čempionatas Var÷nos savivaldyb÷s mero taurei laim÷ti, o
taip pat meno, tautodail÷s ir pramoginiai renginiai mieste. Šventin÷je programoje
dalyvauja Var÷nos ir gretimų rajonų meno saviveiklos kolektyvai, menininkai, liaudies
meistrai su savo dirbiniais. Švent÷s metu galima įsigyti įvairių Dzūkijai būdingų
tautodail÷s dirbinių, miško g÷rybių, susipažinti su regiono turistiniais ir rekreaciniais
objektais. 2007 metais įvyko jau 11-ta Grybų švent÷ bei ketvirtasis grybavimo
čempionatas Var÷nos rajono savivaldyb÷s mero taurei laim÷ti. Grybavimo čempionate
dalyvavo 56 komandos. Švent÷je apsilank÷ svečiai ne tik iš visos Lietuvos, tačiau taip pat
ir Latvijos, Lenkijos, Švedijos, Vokietijos, Šveicarijos.

Pastatytas hipodromas taip pat būtų naudojamas Alytaus apskrityje veikiančių žirgininkyst÷s ūkių
reikm÷ms. Var÷nos rajone yra vienas iš dviejų stambiausių Alytaus apskrities žirgynų – Dubičių žem÷s
ūkio bendrov÷s žirgynas (Dubičių. km., Var÷nos raj.), kuriame laikoma per 50 ristūnų. Žirgyne
treniruojasi tiek žirginio sporto meistrai, tiek m÷g÷jai, mokosi joti vaikai. Var÷nos ristūnų žirginio
sporto atstovai kasmet laimi prizines vietas Sartų žirgų ristūnų lenktyn÷se, dalyvauja Utenoje ir
Širvintose rengiamose Baltijos taur÷s varžybose.
Pagrindin÷ Var÷nos žirgyno problema ir kliūtis jo tolimesnei pl÷trai – tinkamos infrastruktūros,
reikalingos varžyboms ir treniruot÷ms, nebuvimas.
Var÷nos hipodromui statyti Var÷nos savivaldyb÷ yra parinkusi sklypą, yra atliktos šio sklypo detalaus
planavimo procedūros. Numatoma, jog hipodrome būtų įrengtas ne trumpesnis kaip 1100 m ilgio
žirgu b÷gimo takas, arklid÷s (100 žirgų), atvira ir dengta žiūrovų tribūnos ir tarnybin÷s patalpos. Šiam
projektui įgyvendinti savivaldyb÷ numato teikti paraišką ES 2007-2013 metų struktūrinių fondų
paramai gauti. Kuriant ūkinę-komercinę hipodromo infrastruktūrą (totalizatoriaus punktai, viešojo
maitinimo infrastruktūra ir pan.) numatoma pritraukti privačius investuotojus.
Orientacin÷ viešosios hipodromo infrastruktūros įrengimo sąmata sudarytų apie 7,5 mln. Lt, iš jų:


Žirgų b÷gimo takų, žiūrovų vietų, totalizatoriaus punkto įrengimas – apie 3,8 mln. Lt;



Arklidžių ir tarnybinių patalpų statyba – apie 3,7 mln. Lt;

Tiksli investicijų sąmata būtų nustatyta parengus techninį projektą.
Taip pat kaip ir Lazdijų raj. hipodromo atveju, Var÷nos hipodromo infrastruktūros vystymas įgalintų
ne tik paskatinti regiono turizmo paslaugų sektoriaus pl÷trą, tačiau taip pat ir papildytų Druskininkų
kurorte bei jo apylink÷se teikiamų aktyvaus poilsio ir laisvalaikio paslaugų spektrą.
Pažym÷tina, jog tuo atveju, jei būtų priimtas sprendimas vystyti Lazdijų raj. hipodromą, Var÷nos
hipodromo projekto įgyvendinimas būtų netikslingas, kadangi dviejų ekonomiškai gyvybingų
hipodromų paslaugų infrastruktūros objektų sukūrimas viename regione (95 km atstumu vienas nuo
kito) yra mažai tik÷tinas.

EKT Grup÷, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva, tel.: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt

71

LIETUVOS HIPODROMŲ PLöTROS STUDIJA

2.3.3

Asocijuotos struktūros Lietuvos žirgų lenktynių sektoriuje

Žemiau pateikiamas trumpas Lietuvoje veikiančių žirginio sporto asociacijų apibūdinimas. Žirgų
augintojų asociacijos, kurių šalyje veikia daugiausia, nenagrin÷jamos.
Įvairiose pasaulio šalyse žirginiam sportui vadovauja įvairios organizacijos - žirginio sporto
federacijos, asociacijos, sąjungos ir kt. Lietuvoje šią funkciją atlieka Lietuvos žirginio sporto
sąjunga (toliau - LŽSS), įsteigta 1932 m., kuri jungia žirginio sporto klubus, centrus, sporto
mokyklas, ir kitas įstaias bei organizacijas, užsiimančias žirginiu sportu. LŽSS 1992 m. buvo priimta į
Tarptautinę žirginio sporto federaciją (FEI - Federation Equestre Internationale)37.
LŽSS rengia žirginio sporto varžybas, kurių šalyje per metus įvyksta per 30, siunčia raitelius į
tarptautines varžybas, propaguoja žirginį sportą Lietuvoje ir už jos ribų. Kasmet LŽSS Lietuvoje
organizuoja atskirų žirginio sporto rungčių vasaros bei žiemos čempionatus, jaunių bei jaunimo
pirmenybes, taurių varžybas, jaunučių, jaunių, jaunimo sporto žaidynes, įvairias progines varžybas.
Didžiausios jų - FEI pasaulio konkūrų taur÷s Vidurio Europos lygos varžybos.
Siekiant kompleksiškai spręsti ristūnų augintojų bei sportininkų problemas, 1999 06 24 Lietuvoje
prad÷jo veiklą Respublikin÷ lenktyninių žirgų lyga (toliau - RLŽL), kurią įkūr÷ žirgininkyst÷s
entuziastai savo l÷šomis bei pastangomis. Pagal Europos Sąjungos reikalavimus Lietuvoje žirgų
veislininkyste užsiima keturios arklių augintojų asociacijos ir Respublikin÷ lenktyninių žirgų lyga. Jose
dirbantys specialistai organizuoja veislinių žirgų varžybas - bandymus, išduoda kilm÷s sertifikatus.
2005 metais įkurta Nacionalin÷ ristūnų sporto asociacija (toliau - NRSA), kurios pagrindiniai
užsibr÷žti veiklos tikslai yra:


pl÷sti ristūnų žirgų veisimą ir auginimą;



skatinti ir vystyti ristūnų lenktynių sporto šaką;



organizuoti ristūnų varžybas, mokymo ir tobulinimo kursus, seminarus ristūnų sporto
entuziastams.

2006 m. NRSA pasiraš÷ dvišalę bendradarbiavimo sutartį su Prancūzijos arklių auginimą remiančia
bendrove ir Prancūzijos ristūnų kilm÷s knyga d÷l Prancūzijos ristūnų reprodukcijos vykdymo
Lietuvoje. 2006 m. gruodžio m÷n. NRSA pripažinta kaip savarankiška veislininkyst÷s institucija, kuriai

37

Tarptautinę žirginio sporto federaciją (FEI) 1921 m. įkūr÷ Tarptautinis Olimpinis Komitetas. FEI jungia 134 pasaulio
šalių nacionalines federacijas, sąjungas ir kt. bei atstovauja visas 8 žirginio sporto šakas.
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suteikta teis÷ vykdyti veislininkyst÷s selekcinę programą, pildyti grynaveislių Prancūzų ir Orlovų
ristūnų kilm÷s knygą ir hibridų registrą.
Nacionalinis žirgų lenktynių klubas (toliau – NŽLK) – viešoji įstaiga, kurią 2006 m. sausio m÷n.
įkūr÷ grup÷ žirgų sporto entuziastų, siekiančių populiarinti šią sporto šaką Lietuvoje. Klubas
išnuomojo Palangos hipodromą, kur 2006 metais suorganizavo 6 lygiųjų žirgų lenktynių dienas, taip
pat 1 lenktyn÷s buvo suorganizuotos Raseinių hipodrome. 2007 m. Raseinių ir Palangos
hipodromuose NŽLK suorganizavo 8 lenktynių dienas. Siekiant pritraukti daugiau žiūrovų, NŽLK
2006 m. prad÷jo organizuoti mažąją loteriją (mini totalizatorių). 2006-2007 metais NŽLK
organizuojamose žirgų lenktyn÷se vidutiniškai apsilankydavo apie 700 žiūrovų, bendras šių lenktynių
prizinis fondas – 80 000 Lt, iš kurių 30% sudar÷ valstyb÷s ir 70% - privačių r÷m÷jų l÷šos.
2007 m. rugs÷jo m÷n. LR žem÷s ūkio ministerija pripažino NŽLK kaip savarankišką veislininkyst÷s
instituciją, suteikiant teisę vesti grynakraujų jojamųjų veisl÷s žirgų kilm÷s knygas. 2007 m. NŽLK
priimama asocijuotu Tarptautin÷je žirgų lenktynių federacijos (IFHA) nariu.
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2.4 Šalies hipodromų ekonomin÷ analiz÷ ir veiklos konkurencingumo vertinimas
Visame pasaulyje žirginis sportas yra viena iš aukščiausią prid÷tinę vertę sukuriančių sporto šakų. O
hipodromų paslaugų verslo sektorius yra savotiškas multiplikatorius, kurį lydi ilga sektorių
aptarnaujančių ekonominių veiklų grandin÷, d÷l ko labai išauga sektoriaus sukuriama prid÷tin÷ vert÷.
Kaip parodyta 2.7 schemoje, hipodromų paslaugų sektoriuje prid÷tinę vertę kuria šios ekonomin÷s
veiklos:

Žirgininkyst÷s
sektorius:

Žirgų sportas:

Lažybų verslo
sektorius:

Papildomos
turizmo paslaugos
ir produktai:



Žirgų veislininkyst÷s ūkiai



Žirgų augintojai



Pašarų tiek÷jai



Kiti verslo subjektai, dirbantys žem÷s ūkyje



Žirgų prižiūr÷tojai



Treneriai



Žok÷jai



Žirgų savininkai



Žirgų pašarų ir pan. tiek÷jai



Žirgų transportavimo paslaugų teik÷jai



Kitos paslaugos



Lažybų punktai, esantys hipodromo teritorijoje



Lažybų punktai, esantys už hipodromo teritorijos ribų



Apgyvendinimo paslaugos



Viešojo maitinimo paslaugos



Dalykinio turizmo (konferencijų, seminarų) paslaugos



Poilsio, laisvalaikio ir pramogų paslaugos



Kita

Šiuo metu Palangos hipodrome vykstančių b÷gimų prizų fondas yra po 2.000 - 4.000 Lt. Visą vienerių
lenktynių dienos prizų fondą sudaro vos 10.000-15.000 Lt. Norint, kad Lietuvoje vykstančios
lenktyn÷s patektų į Tarptautin÷s žirgų lenktynių teisių asociacijos (IFHA - International Federation of
Horseracing Authorities) kalendorių, kiekvieno b÷gimo prizų fondas turi būti ne mažesnis kaip 15.000
USD (apie 41.000 Lt).
Visų pirma hipodromų paslaugų sektoriaus ekonominį gyvybingumą lemia totalizatoriaus paslaugų
išvystymas bei populiarumas. Nepaisant to, kad Vakarų Europoje bei JAV žirgų lenktynių totalizatorių
verslas yra populiarus ir pripažintas, Lietuvoje šis verslas prad÷jo skintis kelią tik 2007 metais. Pirmasis
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totalizatorius buvo suorganizuotas Palangos hipodrome vykusiose žirgų lenktyn÷se. Totalizatorių
organizavo/mini loteriją organizavo Nacionalinio žirgų lenktynių klubo narių įkurta UAB "Darra".
Pagal dabartinius šalies įstatymus, totalizatoriaus licencija išduodama tik 1 mln. Lt įstatinį kapitalą
turinčiai bendrovei. Kadangi šiuo metu, kuomet totalizatorius Lietuvoje tik žengia pirmuosius žingsnius,
totalizatoriaus organizatoriai neturi galimyb÷s tokio dydžio įstatiniam kapitalui suformuoti, buvo
suorganizuota taip vadinama mažoji loterija/mini totalizatorius, kurio apyvarta negali viršyti 100.000 Lt.
Totalizatoriaus organizatorių teigimu, Lietuvos hipodromuose organizuojamų žirgų lenktynių žiūrovai
totalizatoriumi domisi vangiai, vidutin÷ vienos lenktynių dienos totalizatoriaus apyvarta siekia 1.5002.000 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad per 2007 metus šalyje buvo suorganizuota apie 12 renginių, kurių metu
vyko totalizatorius, prognozuojama, kad metin÷ totalizatoriaus apyvarta Lietuvoje 2007 metais sieks
apie 21.000-23.000 Lt.
Šiuo metu, kuomet šalyje hipodromų paslaugų sektorius praktiškai nefunkcionuoja, vertinti šio
sektoriaus ekonominį gyvybingumą bei atsiperkamumą yra labai sunku. Atsižvelgiant į esamą
hipodromų bei žirgų lenktynių organizatorių veiklos patirtį, tik÷tina, kad pereinamuoju laikotarpiu
d÷ka vieno hipodromo veiklos, vertinant tik hipodromų įtaką turizmo sektoriui, būtų
papildomai generuojama 1,9-2,27 mln. Lt pajamų:


Hipodrome sezono metu (balandžio-spalio m÷n.) būtų organizuojama vidutiniškai po 2
lenktynių dienas per m÷n., t.y. 14 žirgų lenktynių renginių per metus;



Sukūrus tinkamą hipodromų infrastruktūrą bei populiarinant hipodromuose organizuojamus
renginius, tik÷tinas vidutinis žiūrovų skaičius renginio metu – 2500-3000 žiūrovų;



Kiekvienas žiūrovas lenktynių metu bilietams, maistui, g÷rimams išleidžia vidutiniškai po 50 Lt;



Kas penktas lankytojas investuoja į totalizatorių 10 Lt;



Hipodrome organizuojamų žirgų lenktynių metu atvykusių žiūrovų generuojama prekių ir
paslaugų apyvarta per metus sudarytų 1,75-2,10 mln. Lt, totalizatoriaus apyvarta per metus
sudarytų 140-170 tūkst. Lt (iš viso – 1,89-2,27 mln. Lt).



Žirgų sporto renginiams bei totalizatoriui populiar÷jant, tik÷tinas žiūrovų skaičiaus išaugimas iki
4000-5000 žiūrovų per dieną. Tokiu būdu ateityje hipodrome organizuojamų žirgų lenktynių metu
atvykusių žiūrovų generuojama prekių ir paslaugų apyvarta per metus išautų iki 2,8-3,5 mln. Lt,
totalizatoriaus apyvarta per metus sudarytų 560-700 tūkst. Lt. (iš viso – 3,36-4,2 mln. Lt).



Šiuose skaičiavimuose n÷ra įtrauktos ilgesniam laikui į regioną atvykusių hipodromo lankytojų,
kurie naudojasi papildomomis regiono turizmo sektoriaus paslaugomis (apgyvendinimas,
maitinimas ne renginio metu, papildomos pramogų ir laisvalaikio paslaugos).
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2.7 schema. Tiesiogin÷s ir netiesiogin÷s prid÷tin÷s vert÷s kūrimo hipodromų paslaugų
sektoriuje modelis
ŽIRGININKYSTöS
SEKTORIUS:
 žirgų veislininkyst÷s
ūkiai

LAŽYBŲ VERSLO
SEKTORIUS
(TOTALIZATORIUS IR
BUKMEKERIAI):




žirgų augintojai



grūdų ūkiai



kiti verslo subjektai,
dirbantys žem÷s ūkyje

lažybų punktai, esantys
hipodromo teritorijoje




lažybų punktai, esantys
už hipodromo teritorijos
ribų



HIPODROMO
INFRASTRUKTŪRA
IR JAME







VYKSTANTYS
RENGINIAI





HIPODROME
ORGANIZUOJAMŲ
RENGINIŲ
ŽIŪROVAI









ŽIRGŲ SPORTAS:
žirgų prižiūr÷tojai
treneriai
žok÷jai
žirgų savininkai
žirgų pašarų ir pan.
tiek÷jai
žirgų transportavimo
paslaugų teik÷jai
kitos paslaugos

PAPILDOMOS
TURIZMO
PASLAUGOS IR
PRODUKTAI:
apgyvendinimo
paslaugos
viešojo maitinimo
paslaugos
dalykinio turizmo
(konferencijų,
seminarų) paslaugos
poilsio, laisvalaikio ir
pramogų paslaugos
kita

Šaltinis: UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“

EKT Grup÷, J. Jasinskio g. 16, Vilnius, LT – 01112, Lietuva, tel.: +370 5 25 26 225, faks: +370 5 2526226, el. paštas: ekt@ekt.lt, http: www.ekt.lt

76

LIETUVOS HIPODROMŲ PLöTROS STUDIJA

Kaip parodyta 2.7 schemoje, hipodromų paslaugų verslas yra plačios ekonomin÷s prid÷tin÷s vert÷s
grandin÷s centrin÷ ašis, kurios kiekviena dedančioji įtakoja sektoriaus konkurencingumą. Skirtingose
šalyse veikiančių hipodromų, juose organizuojamų renginių, dalyvių, protraukiamų žiūrovų srautų
skaičius bei totalizatoriaus/lažybų apimtys skiriasi. Skirtumus sąlygoja nevienoda laim÷jimų
paskirstymo, laim÷jimų apmokestinimo, mokesčių politika, skirtingi lažybų organizavimo būdai bei
daugelis kitų veiksnių.
Remiantis atliktos užsienio šalių patirties (užsienio šalyse veikiančių hipodromų veiklos, jų teikiamų
paslaugų bei konkurencingumą įtakojančių veiksnių) analiz÷s rezultatais, yra daug sričių bei veiksnių,
įtakojančių hipodromų veiklą, tačiau pagrindiniai jų yra šie:


šalies įstatymų leidžiamoji valdžia, įtakojanti hipodromų veiklos teisinį reglamentavimą bei
apmokestinimą;



šalies teisin÷ ir mokesčių aplinka, nuo kurių priklauso šalies patrauklumas potencialiems
investuotojams investuoti į hipodromų veiklos vystymą bei pl÷trą;



išvystyta bei tarptautiniams renginiams keliamus reikalavimus atitinkanti hipodromų ir žirgų
sporto centrų infrastruktūra;



žirgų lenktynių populiarumas tarp šalies gyventojų;



lažybų verslo sektoriaus (totalizatoriaus paslaugos, bukmekeriai, lažybos, loterijos ir pan.)
išvystymo lygis, kuris lemia bendrą sektoriaus ekonominį gyvybingumą;



žirgų veislininkyst÷s ir sportin÷s žirgininkyst÷s sektoriaus išvystymo lygis, kuris lemia sportinių
žirgų kokybę ir kiekybę šalyje;



žirgų sporto sektoriaus išvystymo lygis - organizuojamų žirgų sporto renginių skaičius, šių
renginių klas÷ (pagal europinę klasifikacijos sistemą), šalies sportinių žirgų pasiekimai, šalies
raitelių, žok÷jų ir vadeliotojų sportiniai pasiekimai tarptautin÷se varžybose ir pan.;



sektoriaus specialistų (profesionalių trenerių, žok÷jų, vadeliotojų) kvalifikacija bei šių specialistų
rengimo sistemos išvystymo lygis.



įvairių papildomų turizmo paslaugų ir produktų (apgyvendinimo, maitinimo, dalykinio turizmo,
aktyvaus poilsio, laisvalaikio ir pramogų paslaugos) hipodromo teritorijoje pasiūla ir išvystymas,
patrauklumas atvykusiems lankytojams.
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Visų pirma hipodromų paslaugų sektoriaus ekonominį gyvybingumą ir konkurencingumą lemia
totalizatoriaus paslaugų išvystymas bei populiarumas, tačiau kiti išvardinti sektoriaus prid÷tin÷s vert÷s
kūrimo grandin÷s elementai yra ne mažiau svarbūs.
Nors Lietuva turi gilias sportin÷s žirgininkyst÷s tradicijas tiek veisiant sportinius žirgus, tiek ruošiant
sportininkus, sportin÷s žirgininkyst÷s bei hipodromų paslaugų sektoriaus kompleksinis vystymas
nebuvo vykdomas. Šalyje iki šiol buvo daugiau ar mažiau s÷kmingai vystomi atskiri komplekso
elementai, kurie atskirai negali užtikrinti bendro sektoriaus konkurencingumo.
Šalyje šiuo metu veikiantys hipodromai n÷ra konkurencingi d÷l šių pagrindinių priežasčių:


Šiuo metu pagrindin÷ Lietuvoje veikiančių hipodromų problema ir kliūtis tolimesnei hipodromų
paslaugų sektoriaus pl÷trai – būtinos infrastruktūros, reikalingos varžyboms ir treniruot÷ms
organizuoti, nebuvimas. Šalies hipodromai buvo statyti dar tarybiniais laikais, esama hipodromų
infrastruktūra Lietuvoje yra prastos būkl÷s, morališkai pasenusi, dažnai d÷l l÷šų stokos
nepakankamai prižiūrima. Šalyje veikiantys hipodromai d÷l infrastruktūros nebuvimo yra mažai
patrauklūs turistams ir daugiau skirti ūkin÷ms žirgininkyst÷s ūkių reikm÷ms (bandomieji jojimai,
treniruot÷s) tenkinti.



N÷ra galimybių organizuoti profesionalių bei platesnio masto žirgų lenktynių. Nei vienas
Lietuvos hipodromas dabartin÷mis sąlygomis neatitinka tarptautiniams žirginio sporto renginiams
organizuoti keliamų reikalavimų ir tik du hipodromai atitinka minimalius tarptautinius
reikalavimus, keliamus žirgų b÷gimo takui. Nors šiuo metu veikiančiuose hipodromuose ir yra
organizuojami tam tikri vietin÷s reikšm÷s žirginio sporto renginiai (paprastai 1-2 kartus per
metus), bet šie hipodromai n÷ra tinkami aukšto lygio varžyboms organizuoti d÷l netinkamos
hipodromo dangos ir nepakankamų žiūrovų saugumo užtikrinimo priemonių.



Tinkamų sąlygų treniruot÷ms nebuvimas apsunkina aukšto profesionalumo žirgų
parengimo Lietuvoje galimybes. Nesant pakankamo profesionalių žirgų skaičiaus, n÷ra
galimybių organizuoti aukštesnio lygio su pakankamu skaičiumi žirgų lenktynių.



Netur÷dami tinkamų sąlygų treniruotis, žirgai bei profesionalūs sportininkai praranda
galimybę dalyvauti tarptautin÷se varžybose, yra priversti treniruotis užsienyje. Ši
problema aktuali ne tik lenktyniniams žirgams, tačiau taip pat ir ristūnams, kurių kurių varžybos
vyksta b÷gant ratu hipodrome, kuris yra būtinas efektyvioms treniruot÷ms.
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D÷l tinkamos hipodromų infrastruktūros stokos, šalyje organizuojama mažai žirginio sporto
renginių (ypač mažai – tarptautinio lygio varžybų), renginiai nesutraukia pakankamo skaičiaus
žiūrovų, n÷ra galimyb÷s formuoti žirgų lenktynių lankymo ir steb÷jimo tradicijų šalyje.



Aukščiau išvardintos priežastys bei nesutvarkyti teisiniai/mokestiniai klausimai l÷m÷, kad
totalizatorius/loterijos žirginio sporto renginių metu Lietuvoje buvo prad÷tas organizuoti
tik 2007 metais, tačiau kol kas nesulauk÷ didelio populiarumo.

Tai šiame hipodromų paslaugų sektoriaus vystymosi etape reik÷tų nagrin÷ti ne hipodromų
paslaugų sektoriaus konkurencingumo didinimo, o prielaidų kompleksiniam sektoriaus
vystymui bei jo konkurencingumo formavimui sukūrimo klausimą.
Hipodromų paslaugų sektoriaus konkurencingumui užtikrinti, yra būtinas glaudus visų sričių - žirgų
augintojų, veislininkyst÷s specialistų, mokslininkų, žirgų sporto atstovų, esamos ir sukurtos
hipodromų infrastruktūros operatorių - bendradarbiavimas bei valdžios institucijų pasiryžimas
kompleksiškai vystyti šį sektorių.
Visų pirma, būtina parengti Vieningą žirgų veislininkyst÷s, sportin÷s žirgininkyst÷s bei hipodromų
paslaugų sektorių pl÷tros strategiją, numatant hipodromų infrastruktūros Lietuvoje vystymo bei
pl÷tros kryptis.
Taip pat tikslinga svarstyti priemones, skirtas žirgų sporto tradicijų bei organizuojamų žirgų sporto
renginių populiarinimui tarp žiūrovų.
Remiantis užsienio šalių patirtimi, galima teigti, kad esant išvystytai hipodromų infrastruktūrai,
hipodromų paslaugų populiarumas ir žirgų sporto renginių skaičius šalyje per tam tikrą laikotarpį
išaugs, o pats sektorius ateityje bus paj÷gus išsilaikyti be valstyb÷s subsidijavimo. Tačiau pradžioje
hipodromų infrastruktūros vystymas pareikalaus tam tikro pereinamojo laikotarpio, būtino
atitinkamoms žirgų lenktynių tradicijoms visuomen÷je suformuoti.
Hipodromai yra ilgo ekonominio atsipirkimo projektai, labiau orientuoti į viešosios turizmo paslaugų
infrastruktūros išvystymą bei turizmo traukos centrų regionuose sukūrimą. D÷l to pereinamuoju
laikotarpiu, kol nesiformuos masin÷s žirgų lenktynių tradicijos, kuriamą hipodromų tinklą reik÷tų
greičiau vertinti kaip užimtumo kaimo vietov÷se didinimo bei žirgininkyst÷s sektoriaus vystymo
skatinimo priemonę, o ne kaip turizmo sektoriaus pl÷tros skatinimo priemonę.
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3.

HIPODROMŲ REIKŠMöS TURIZMO PLöTRAI LIETUVOJE TYRIMAS

Šiuolaikiniame pasaulyje, kai turizmas tampa svarbiu ekonomikos sektoriumi, yra svarbu skatinti
verslo sritis bei inicijuoti savarankiškas programas, prisidedančias prie turizmo ekonomin÷s naudos
maksimizavimo. Remiantis užsienio šalių patirtimi, hipodromų veikla bei jos populiarinimas gali
žymiai prisid÷ti prie turizmo sektoriaus pl÷tros skatinimo bei turizmo ekonomin÷s naudos
maksimizavimo ne tik valstybiniu, bet ir regioniniu mastu.
Šios studijos dalies tikslas – pateikti hipodromų veiklos ekonominio poveikio koncepciją bei įvertinti
galimą jų įtaką šalies turizmo sektoriaus pl÷trai.
Giluminių interviu su hipodromų vadovais, už turizmo pl÷trą atsakingais savivaldybių atstovais,
asocijuotų organizacijų atstovais, taip pat su kitų suinteresuotų institucijų ir organizacijų atstovais
metu visi apklausti sektoriaus specialistai patvirtino, kad hipodromų paslaugų sektoriaus pl÷tra
teigiamai įtakos Lietuvos ir atskirų regionų, kuriuose bus vystoma hipodromų infrastruktūra,
turizmo sektoriaus pl÷trą per papildomų turistų srautų pritraukimą į regioną.
Turistai dalyvauja pardavimų, pelnų, darbo vietų, mokestinių įplaukų ir pajamų kūrime. Turizmo
ekonominis poveikis yra svarbi valstybinio, regioninio ir visuomeninio planavimo ir ekonominio
vystymo aplinkyb÷. Ekonominis poveikis taip pat yra aktualus veiksnys priimant marketingo ir
valdymo sprendimus.
Regionų ekonomistai išskiria tiesioginį, netiesioginį ir indukuotą ekonominius poveikius. Netiesioginis ir
dirbtinis poveikiai kartais bendrai yra vadinami antriniu poveikiu. Bendras turizmo ekonominis poveikis
yra tiesioginio, netiesioginio ir dirbtinio poveikių regione suma. Bet kuris iš šių poveikių gali būti
matuojamas kaip bendra produkcija arba pardavimai, pajamos, užimtumas arba pridedamoji vert÷.
Tiesioginis poveikis yra gamybos pokyčiai, susiję su tiesioginiu išlaidų turizmui pasikeitimo poveikiu.
Kitaip tariant, tai yra pasikeitimai ekonomin÷je veikloje per pirmą išlaidų ciklą. Turizme tai pasireiškia
per poveikį pačiai turizmo šakai. Tiesioginis poveikis atsiranda pirminiuose turizmo sektoriuose –
apgyvendinime, restoranuose, transportavime, pramogose ir mažmenin÷je prekyboje. Pavyzdžiui,
turistų, liekančių nakvoti viešbučiuose skaičiaus padid÷jimas tiesiogiai daro įtaką pardavimų
padid÷jimui viešbučių sektoriuje. Papildomi viešbučių pardavimai ir su tuo susiję pasikeitimai darbo
užmokesčiui, mokesčiams ir tiekimui bei paslaugos yra tiesioginis turistų išlaidų poveikis.
Netiesioginis poveikis yra gamybos pokyčiai, atsirandantys per įvairius tolesnius išlaidų ciklus, kai
turizmo pramon÷ savo išlaidomis veikia kitas ūkio šakas (pavyzdžiui, pramon÷s šakas, prek÷mis ir
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paslaugomis aprūpinančias viešbučius). Pavyzdžiui, pardavimų, užimtumo ir pajamų pasikeitimai
lininių audinių pramon÷je atspindi netiesioginį viešbučių pardavimų pasikeitimo poveikį. Verslo šakos,
aprūpinančios produktais ir paslaugomis lininių audinių pramonę, atvaizduoja kitą netiesioginio
poveikio ciklą. Galiausiai viešbučiai yra įvairiai susiję su daugeliu kitų regiono ekonominių sektorių.
Indukuotas poveikis yra ekonomin÷s veiklos pasikeitimai, įtakojami namų ūkių išlaidų iš tiesioginių ir
netiesioginių pajamų, kurias jie gauna turizmo išlaidų rezultate. Pavyzdžiui, viešbučių ir suvenyrų
gamybos įmonių darbuotojai, tiesiogiai ir netiesiogiai išlaikomi turizmo, savo pajamas regione išleidžia
namams, maistui, transportui ir įprastiniam namų ūkio poreikių kompleksui. Pardavimai, pajamos, ir
darbo vietos, atsirandančios d÷l namų ūkių išlaidų iš darbo užmokesčio, vadinami indukuotu poveikiu.
Pasinaudojant netiesioginio ir indukuoto (dirbtinio) poveikio apibr÷žimu, galima teigti, kad turizmo
išlaidų pasikeitimai faktiškai vienaip ar kitaip gali daryti įtaką bet kuriam ūkio sektoriui. Antrinio
poveikio dydis priklauso nuo regiono įmonių ir namų ūkių polinkio pirkti vietinių gamintojų ir tiek÷jų
prekes bei paslaugas. Hipodromų veiklos ekonominį poveikį šalies ūkiui iliustruoja eiklos ekonominio
poveikio proceso schema.
3.1 schema. Hipodromų veiklos ekonominis poveikis Lietuvos turizmo sektoriaus pl÷trai

Hipodromų
veikla

Kelionių
išlaidos

Turistai

Įmon÷s*

Turizmas

Veiksmai

Ilgalaikio
naudojimo
prek÷s

Darbo
užmokestis

Prek÷s ir
paslaugos

Tiesioginis poveikis

Netiesioginis poveikis

Dirbtinis poveikis

*Įmon÷s, veikiančios turizmo sektoriuje
Šaltinis: UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“
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Žemiau pateikiamas hipodromų infrastruktūros pl÷tros ekonominio poveikio modelis pirmojo
pl÷tros etapo metu, 2008-2010 metais (vystoma 3 hipodromų infrastruktūra):
Tiesioginis poveikis. Vertinama, jog pirmojo hipodromų pl÷tros etapo metu, 2008-2010 metais,



d÷ka vieno hipodromo veiklos per metus regiono turizmo sektoriuje generuojama 1,89-2,27 mln.
Lt papildomų pajamų. D÷ka 3 hipodromų veiklos šalies turizmo sektoriuje per metus būtų
papildomai generuojama 5,67-6,81 mln. Lt pajamų. Tokiu būdu hipodromų infrastruktūros
pl÷tros ekonominis poveikis regiono ir šalies turizmo sektoriui (Tp) vidutiniškai sudarys 5,67-6,81
mln. Lt per metus.
Netiesioginis poveikis. Netiesioginį hipodromų veiklos poveikį regiono ekonomikai įtakoja



tiesiogiai su hipodromo veiklomis nesusijusių šalies turizmo sektoriaus įmonių veikla, kuri sukuria
papildomas darbo vietas ir pajamas per papildomų turistų srautų pritraukimą į regioną bei turizmo
(apgyvendinimo, maitinimo, sveikatingumo, pramogų, ekskursijų, konferencijų ir įvairių kitų)
paslaugų šiems asmenims teikimą. Vertinama, jog pirmojo hipodromų pl÷tros etapo metu, 20082010 m. laikotarpiu d÷ka hipodromų veiklos tiesiogiai su hipodromais nesusijusių įmonių
gaunamos vidutin÷s metin÷s pajamos sudarys 8,5-10,2 mln. Lt.
Indukuotas poveikis.. D÷l tiesioginio ir netiesioginio hipodromų infrastruktūros pl÷tros



poveikio šalies arba regiono turizmo sektoriui padid÷ja tam tikrų gyventojų grupių perkamoji galia.
Padid÷jusios išlaidos yra apskaičiuojamos naudojant pinigų kiekio multiplikatorių (M), kurio
dydžiai yra tarp 0,4 ir 2,4 (ATAG, 2000). Dydžiai, artimi 0,4 reikštų pesimistinį arba konservatyvų
indukuoto poveikio įvertinimą, o dydžiai, artimi 2,4 – optimistinį įvertinimą.
(Tp + Np ) x M = Ip
Bendrasis hipodromų infrastruktūros pl÷tros ekonominis poveikis šalies turizmo sektoriui
apskaičiuojamas pagal formulę:
Tp + Np + Ip = Bp
Žemiau lentel÷je pateikti trys hipodromų infrastruktūros pl÷tros poveikio šalies turizmo sektoriui
variantai, kurie skiriasi pinigų kiekio multiplikatoriaus (M) dydžiais:
-

M = 0,4. Pesimistinis arba konservatyvusis indukuoto poveikio vertinimas;

-

M = 1,4. Vidutinis indukuoto poveikio vertinimas;
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-

M = 2,4. Optimistinis indukuoto poveikio vertinimas.

Indukuotas poveikis priklauso nuo gyventojų, kurių darbin÷ veikla tiesiogiai arba netiesiogiai yra
susijusi su hipodromų paslaugų sektoriaus veiklomis (t.y. gyventojų, dirbančių hipodromų paslaugų
sektoriuje), perkamosios galios padid÷jimo.
Tokiu būdu pateikiamas hipodromų infrastruktūros pl÷tros pirmojo hipodromų pl÷tros etapo metu
(2008-2010 metai) vidutinis bendras poveikis šalies turizmo sektoriui siektų 34,01-40,82 mln. Lt per
metus, o optimistinis indukuotas poveikis šalies turizmo sektoriui siektų 48,18-57,83 mln. Lt.
3.1 lentel÷. Tiesioginis, netiesioginis, indukuotas ir bendrasis hipodromų infrastruktūros
pl÷tros pirmojo hipodromų pl÷tros etapo metu (3 hipodromai, 2008-2010 metai) vidutinis
metinis poveikis šalies turizmo sektoriui, mln. Lt
Poveikio ekonomikai
vertinimo variantai

Pesimistinis arba konservatyvusis
indukuoto poveikio vertinimas
Vidutinis indukuoto poveikio
vertinimas
Optimistinis indukuoto poveikio
vertinimas

Tiesioginis
poveikis
(Tp)
mln. Lt

Netiesioginis
poveikis
(Np)
mln. Lt

Multiplikatorius (M)

Indukuotas
poveikis
(Ip)
mln. Lt

Bendrasis
poveikis
(Bp)
mln. Lt

5,67-6,81

8,5-10,2

0,4

5,67-6,80

19,84-23,81

5,67-6,81

8,5-10,2

1,4

19,84-23,81

34,01-40,82

5,67-6,81

8,5-10,2

2,4

34,01-40,82

48,18-57,83

Žemiau pateikiamas hipodromų infrastruktūros pl÷tros ekonominio poveikio modelis antrojo
pl÷tros etapo metu, 2011-2013 metais (vystoma 5 hipodromų infrastruktūra):


Tiesioginis poveikis. Vertinama, jog antrojo hipodromų pl÷tros etapo metu, 2011-2013 metais,
d÷ka vieno hipodromo veiklos per metus regiono turizmo sektoriuje bus generuojama 3,36-4,2
mln. Lt papildomų pajamų. Tokiu būdu 5 hipodromų veiklos ekonominis poveikis regiono ir
šalies turizmo sektoriui (Tp) vidutiniškai sudarys 16,8-21,0 mln. Lt per metus.



Netiesioginis poveikis. Vertinama, jog antrojo hipodromų pl÷tros etapo metu, 2011-2013 m.
laikotarpiu d÷ka hipodromų veiklos tiesiogiai su hipodromais nesusijusių įmonių gaunamos
vidutin÷s metin÷s pajamos sudarys 25,2-31,5 mln. Lt.

Tokiu būdu hipodromų infrastruktūros pl÷tros antrojo hipodromų pl÷tros etapo metu (2011-2013
metai) vidutinis bendras poveikis šalies turizmo sektoriui siektų 100,8-126,00 mln. Lt per metus, o
optimistinis indukuotas poveikis šalies turizmo sektoriui siektų 142,8-178,50 mln. Lt.
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3.2 lentel÷. Tiesioginis, netiesioginis, indukuotas ir bendrasis hipodromų infrastruktūros
pl÷tros antrojo hipodromų pl÷tros etapo metu (5 hipodromai, 2011-2013 metai) vidutinis
metinis poveikis šalies turizmo sektoriui, mln. Lt
Poveikio ekonomikai
vertinimo variantai

Pesimistinis arba
konservatyvusis indukuoto
poveikio vertinimas
Vidutinis indukuoto poveikio
vertinimas
Optimistinis indukuoto
poveikio vertinimas

Tiesioginis Netiesioginis
poveikis
poveikis
(Tp)
(Np)
mln. Lt
mln. Lt

Multiplikatorius (M)

Indukuotas
poveikis
(Ip)
mln. Lt

Bendrasis
poveikis
(Bp)
mln. Lt

16,8-21,0

25,2-31,5

0,4

16,80-21,00

58,80-73,50

16,8-21,0

25,2-31,5

1,4

58,80-73,50

100,8-126,00

16,8-21,0

25,2-31,5

2,4

100,8-126,00

142,8-178,50

Atskirai reiktų pažym÷ti, kad hipodromų infrastruktūros vystymas yra ypač aktualus regionams,
neturintiems išskirtinių gamtinių-rekreacinių išteklių. Tokiems regionams yra sunku pritraukti turistus.
Šiuo atveju hipodromas tokiame regione taptų turistų traukos centru bei padidintų regiono galimybes
pritraukti nevienadienius turistus ir privataus sektoriaus investicijas.
Vertinama, jog nusprendus regione vystyti hipodromų infrastruktūrą, čia padaug÷tų pramogų,
kultūros renginių, būtų didesn÷ tikimyb÷, kad lankytojai pasiliks regione kelioms dienoms.
Hipodromų infrastruktūros vystymas gal÷tų tapti viena iš priemonių regiono turizmo verslo
sezoniškumui mažinti, o taip pat taptų paskata apgyvendinimo, viešojo maitinimo bei dalykinio
turizmo sektorių pl÷trai.
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4.

RINKOS SEGMENTACIJA IR PAKLAUSOS NUSTATYMAS

D÷l tinkamos hipodromų infrastruktūros stokos, Lietuvoje, nepaisant to, kad žirgai yra m÷gstami ir
vertinami, žirų lenktynių bei totalizatorių organizavimo tradicijos yra fragmentiškos ir primirštos: šalyje
organizuojama mažai žirginio sporto renginių (ypač mažai – tarptautinio lygio varžybų), renginiai
nesutraukia pakankamo skaičiaus žiūrovų, totalizatorius žirgų lenktynių metu prad÷tas organizuoti tik
2007 metais, jo apyvartos nesiekia 2000 Lt per vieną lenktynių dieną.
D÷l šios priežasties sunku prognozuoti hipodromų paslaugų paklausą šalyje, tačiau atsižvelgiant į
ilgametes šalies žirgininkyst÷s tradicijas bei didelį hipodromuose organizuojamų renginių ir
totalizatoriaus populiarumą kitose Vakarų Europos šalyse, gali teigti, kad sukūrus atitinkamą
infrastruktūrą bei teisinę/mokestinę bazę, hipodromų paslaugų populiarumas tur÷tų išaugti
bei palaipsniui pasiekti ES šalių vidutinius žirgų sporto renginių lankomumo bei
totalizatoriaus apyvartų rodiklius.
Remiantis užsienio šalių patirtimi bei hipodromų veiklos poveikio turizmo sektoriaus pl÷trai analize,
galima drąsiai teigti, jog regionuose, kuriuose bus nuspręsta vystyti hipodromų infrastruktūrą, padaug÷s
pramogų, kultūros renginių, lankytojų, atvykstančių į regioną ilgesniam nei vienos dienos terminui
(nevienadienių lankytojų) skaičius.
Pasaulin÷ praktika rodo, kad pagrindinę hipodromų pajamų dalį sudaro žirgų lenktynių bei
totalizatorių organizavimo paslaugos, t.y. paslaugos, susijusios su azartiniais lošimais. Pasaulyje
hipodromų paslaugų bei susijusių verslų populiarumą lemia ilgamet÷s tradicijos bei palankus
visuomen÷s požiūris į žirgų lenktynių sportą bei totalizatorių kaip į pramogą bei laisvalaikio
praleidimo būdą. Tuo tarpu Lietuvoje beveik 82% Lietuvos gyventojų n÷ra lošę azartinių
lošimų38 (išsk. loterijas), ir net 78,6% jų linkę lošimus vertinti neigiamai. Vis d÷lto lošimus
organizuojančių bendrovių pelnai kasmet auga, taigi galima teigti, kad požiūris į lošimą kaip
laisvalaikio būdą mūsų šalyje palaipsniui kinta.
Iš viso Lietuvoje yra 24 lošimo namai, iš jų 12 yra įsikūrę Vilniuje, 5 – Klaip÷doje, 3 – Kaune. Lošimų
namų metin÷ apyvarta šalyje viršija 1 milijardą litų. Apie 20% šios sumos lieka lošimų
organizatoriams. Lošimų namai į šalies biudžetą per metus sumoka apie 30 mln. litų mokesčių.
Panašios tendencijos ateityje tur÷tų būti būdingos ir hipodromų paslaugų ir totalizatoriaus sektoriams.

38 Šaltinis: 2007 m. rugpjūčio m÷n. Nacionalin÷s lošimų ir žaidimų verslo asociacijos užsakymu viešosios nuomon÷s ir
rinkos tyrimų UAB "Baltijos tyrimai" atlikto sociologinio tyrimo rezultatai.
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Tiksliniai hipodromų ir totalizatoriaus paslaugų sektoriaus rinkos segmentai:
1)

Šalies gyventojai. Atsižvelgiant į tai, kad šalyje organizuojama mažai tarptautinio lygio žirginio

sporto renginių, pereinamuoju laikotarpiu (pirmuosius 3-5 metus) po hipodromų infrastruktūros
sukūrimo, hipodromų paslaugų sektorius būtų labiau orientuotas į šalies gyventojus.
Specialistų teigimu, vystomi hipodromai tur÷tų būti tolygiai paskirstyti šalies teritorijoje, atsižvelgiant į jų
galimybes pritraukti žiūrovų srautus (siekiant, kad maždaug 100-150 km atstumu šalyje būtų po
hipodromą). Tik÷tinos Lietuvos hipodromų turistų traukos zonos teritoriniu aspektu nurodytos 4.1 pav.
4.1 pav. Tik÷tinos Lietuvos hipodromų turistų traukos zonos teritoriniu aspektu

Šaltinis: UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“

Pastaba: Lazdijų ir Var÷nos hipodromų alternatyvos d÷l savo geografinio artumo vertinamos bendrai.

Žemiau pateikiamas trumpas tikslinių hipodromų lankytojų grupių apibūdinimas:
1.1)

Žiūrovai, atvykę į konkretų hipodrome organizuojamą renginį. Šiai tikslinei grupei
priskiriami žirginio sporto renginių m÷g÷jai, apsilankantys ne tik respublikinio masto, tačiau
taip pat ir zonin÷se varžybose. Tik÷tina, jog šios žiūrovų grup÷s atstovai rinksis arčiau jų
gyvenamosios vietos esantį hipodromą, vykdami į renginius, organizuojamus ne toliau kaip
100 km atstumu. Ši tikslin÷ grup÷ hipodromų renginiuose lankosi dažnai, yra aktyvūs
totalizatoriaus žaid÷jai.
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1.2)

Savaitgalio poilsio turistai. Šiai tikslinei grupei pavieniai šalies gyventojai ir šeimos, aplankantys
hipodromo renginius savaitgalio poilsio metu. Specialistų vertinimu, ši tikslin÷ grup÷ hipodromų
renginius lanko rečiau, tačiau plačiai naudojasi įvairiomis kitomis turizmo paslaugomis
(apgyvendinimo, viešojo maitinimo, kitos pramogų, laisvalaikio ir aktyvaus poilsio paslaugos).

1.3)

Lietuvos poilsiautojai. Šiai tikslinei grupei asmenys, poilsiaujantys Lietuvos kurortuose bei
apsilankantys tame pačiame regione esančiame hipodrome, siekdami išpl÷sti jiems prieinamų
aktyvaus poilsio ir laisvalaikio paslaugų ratą. Specialistų vertinimu, ši tikslin÷ grup÷ hipodromų
renginius lanko rečiausiai, tik atostogų metu, tačiau plačiai naudojasi įvairiomis kitomis turizmo
paslaugomis (viešojo maitinimo, kitos pramogų, laisvalaikio ir aktyvaus poilsio paslaugos).

2)

Užsienio turistai. Šalies hipodromų paslaugų sektorius bei totalizatoriaus paslaugos bus
patrauklios užsienio turistams tik tuo atveju, jei šalyje bus organizuojama daugiau tarptautinio
lygio žirgų lenktynių, kuriose dalyvaus tarptautiniu mastu žinomi žirgai. Kitu atveju Lietuvos
hipodromuose lankysis tik ilgesniam laikui Lietuvoje apsistoję užsienio turistai (atvykę verslo
reikalais ar ilgesnių atostogų), tokiu būdu siekdami prapl÷sti jiems prieinamų laisvalaikio ir
aktyvaus poilsio paslaugų ratą.

4.2 pav. Tik÷tinos Lietuvos hipodromų turistų traukos zonos tarptautiniu aspektu
RYGA

KALININGRADO
SRITIS

LENKIJA
(SUVALKAI,
AUGUSTAVAS)

MINSKAS

Šaltinis: UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“

Pastaba: Lazdijų ir Var÷nos hipodromų alternatyvos d÷l savo geografinio artumo vertinamos bendrai.
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Pažym÷tina, jog siekiant padidinti Lietuvos hipodromuose vykdomų lenktynių renginių
patrauklumą užsienio turistams, būtinos sąlygos:


aiški žirgų lenktynių bei totalizatoriaus teisinio reguliavimo bei apmokestinimo sistema;



naryst÷ ir bendradarbiavimas su tarptautin÷mis žirgų lenktynių, hipodromų paslaugų ir
lažybų organizacijomis;

3)



Lietuvos žirgų įtraukimas į žirgų kilm÷s knygas;



d÷mesys nesąžiningų veiksmų ir sukčiavimo prevencijai žirgų lenktynių metu.

Žirgų augintojai (žirgininkyst÷s ūkiai ir pavieniai žirų augintojai ir savininkai). Šiuo
metu Lietuvoje veikiantys hipodromai daugiausiai panaudojami žirgų augintojų reikm÷ms
(treniruot÷ms, bandomiesiems jojimams). Tam tikras skaičius tinkamai įrengtų hipodromų yra
būtinas, siekiant vystyti šalyje sportinę žirgininkystę bei užtikrinti aukšto profesionalumo žirgų
parengimo Lietuvoje galimybes. Tai ne tik padidintų sektoriuje sukuriamą prid÷tinę vertę, tačiau
taip pat ir užtikrintų sąlygas organizuoti pakankamą skaičių žirgų lenktynių (tame tarpe ir
aukštesnio lygio).

4)

Žirginio sporto ir žirgų varžybų dalyviai. Išvystyta hipodromų infrastruktūra (žirgų laikymo
vietos su pagalbin÷mis patalpomis, tualetai, viešojo maitinimo įstaigos, viešbutis žirginio sporto
ir žirgų varžybų dalyviams ir pan.) sudarytų sąlygas organizuoti hipodrome didelio masto vietos
ir tarptautinius renginius, teikti žirginio sporto ir žirgų varžybų dalyviams kokybiškas su
žirgininkyste susijusias paslaugas (žirgų priežiūros, gydymo, treniravimo, parengimo varžyboms
ir kitas paslaugas).

5)

Kaimo turizmo paslaugų teik÷jai. Regionuose esančių hipodromų infrastruktūra gal÷tų
pasinaudoti ir šiuose regionuose veikiantys kaimo turizmo paslaugų teik÷jai, įgydami galimybę
papildomai poilsiautojams pasiūlyti jodin÷jimo paslaugas, kurios yra ypač populiarios tarp
užsienio turistų.

6)

Kitos. Taip pat numatoma hipodromuose organizuoti vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo
švietimo veiklą (vykdyti jojimo pamokas, organizuoti m÷g÷jų varžybas ir kt.).
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5.

HIPODROMŲ PLöTROS LIETUVOJE VIDINIŲ IR IŠORINIŲ VEIKSNIŲ
ANALIZö

Šiame skyriuje remiantis tarptautin÷s patirties bei esamos hipodromų situacijos Lietuvoje apžvalgos
rezultatais, atlikta hipodromų pl÷tros Lietuvoje analiz÷ pagal vidaus veiksnius (stiprybes ir silpnybes)
bei išor÷s veiksnius (galimybes ir gr÷smes), sudarant hipodromų pl÷tros Lietuvoje esamos būkl÷s ir
ateities tendencijų SSGG analiz÷s matricą. Nagrin÷jant šių veiksnių galimą poveikį, siūloma šalinti
identifikuotas silpnąsias vietas ir gr÷smes bei išnaudoti esamas stiprybes ir galimybes.
Lentel÷ 5.1. Hipodromų pl÷tros Lietuvoje SSGG matrica
Stipryb÷s


Lietuva – šalis turinti ilgametes

Silpnyb÷s


žirgininkyst÷s tradicijas.


paslaugų infrastruktūra yra išpl÷tota
minimaliai, paprastai apsiriboja tik žirgų

Lietuvoje suskaičiuojama daugiau kaip 17

b÷gimo taku plyname lauke.

naudojamų, dar tarybiniais metais statytų
hipodromų, su iš dalies išlikusia



infrastruktūra.




Žirgininkyst÷ plačiai panaudojama kaimo

Valstyb÷je n÷ra vykdoma hipodromų
infrastruktūros pl÷tros skatinimo politika.



N÷ra parengta vieningos Lietuvos

turizmo versluose – poilsiautojai noriai

hipodromų pl÷tros strategijos. Tai sąlygojo,

mokosi jodin÷ti, jodin÷ja, dalyvauja

kad skirstant 2004-2006 m. programavimo

žygiuose su žirgais ir pan.

laikotarpio l÷šas, ES struktūrinių fondų

Šiuo metu įvairiuose šalies regionuose

paramos hipodromų infrastruktūrai vystyti

organizuojamos žirgininkyst÷s švent÷s bei

nebuvo suteikta.

kai kuriuose šalies hipodromuose keletą



Hipodromų infrastruktūros pl÷tra šiuo

kartų per metus organizuojamos tradicin÷s

metu vykdoma padrikai ir priklauso tik nuo

žirgų lenktyn÷s yra populiarios, sutraukia į

pavienių privačių iniciatyvų.

rajonus keliatūkstantinius lankytojų ir



žiūrovų srautus.


Lietuvoje žirgų lenktynių ir hipodromų

Pastaraisiais metais šalyje organizuojamų

Šalyje n÷ra nei vieno hipodromo, tinkamo
tarptautinio masto renginiams organizuoti.



Investicijų į hipodromų infrastruktūrą
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žirgų lenktynių skaičius išaugo.


viešosios įstaigos39, vienijančios žirgų

sąlygų aukštos klas÷s žirgams treniruoti,

lenktynių entuziastus, kurios savo l÷šomis

sportininkai yra priversti treniruotis tam

ir iniciatyva populiarina žirgų lentynių

nepritaikytose sąlygose.


N÷ra profesionalių žirgų trenerių ir žok÷jų

2006 m. Lietuvos Nacionalinis žirgų

rengimo sistemos, šalyje veikiančios

lenktynių klubo iniciatyva žirgų lenktynių

švietimo įstaigos šių specialistų nerengia.

metu prad÷ti organizuoti nedidel÷s



sektoriaus pl÷trai. Žirgynai neturi tinkamų

Šalyje aktyviai veikia kelios asociacijos bei

sportą.


nebuvimas tampa kliūtimi ir žirgininkyst÷s



Lietuvoje totalizatorių ar loterijų žirgų

apimties (iki 100 tūkst. Lt) totalizatoriai ir

lenktynių metu organizavimo tradicijos yra

loterijos.

labai menkos, šalies visuomenei būdingas
neigiamas požiūris į azartinius lošimus.

Lietuvos Nacionalinis žirgų lenktynių
klubas nuo 2007 m. spalio m÷n. priimtas
Tarptautin÷s žirgų lenktynių įstaigų
federacijos (International Federation Of
Horceracing Authorities, IFHA) nariu.

Galimyb÷s




Žirgų lenktyn÷s ir hipodromų paslaugos



Nesugeb÷jimas sudominti šalies

yra labai populiarios pasaulio mastu.

visuomen÷s bei sukurti žirgų lenktynių,

Žirgų lenktynių sportas yra vieną didžiausią

kaip vieno iš pramogų bei laisvalaikio

prid÷tinę vertę generuojančių sporto šakų,

praleidimo būdų, lankymo tradicijos.

tod÷l šios srities pl÷tra įgalintų Lietuvos



Gr÷sm÷s



D÷l tradicijų stokos bei menko

turizmo paslaugų sektorių pritraukti

organizuojamų renginių skaičiaus

daugiau pajamų bei papildomus aukštesnes

nesugeb÷jimas pritraukti pakankamų

pajamas gaunančių turistų srautus.

žiūrovų bei totalizatoriaus loš÷jų srautų.

Lietuvos kaip Baltijos regiono šalių žirgų



Nesugeb÷jimas pritraukti 2007-2013 m. ES

39

Lietuvos žirginio sporto sąjunga, Nacionalin÷ ristūnų sporto asociacija, Nacionalinio žirgų lenktynių klubas,
Respublikin÷ lenktyninių žirgų lyga.
40 Lietuvos Nacionalinis žirgų lenktynių klubas nuo 2007 m. spalio m÷n. yra Tarptautin÷s žirgų lenktynių įstaigų
federacijos (International Federation Of Horceracing Authorities, IFHA) narys. Ši naryst÷ įpareigoja laikytis tarptautin÷s
veisimo, lenktynių ir lažybų sutarties (International Agreement on Breeding, Racing and Wagering, 2007 m. geguž÷).
41 Grynakraujais žirgai laikomi žirgai, įrašyti į grynakraujų žirgų kilm÷s knygą, patvirtintą tarptautinio žirgų kilm÷s knygos
komiteto.
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sporto ir hipodromų paslaugų centro

struktūrinių fondų paramos l÷šų

pozicionavimas (atsižvelgiant į tai, kad

hipodromų infrastruktūrai vystyti.

Latvijoje veikiančių hipodromų n÷ra, o



Estijoje yra tik 1 veikiantis hipodromas

struktūrinių fondų paramos l÷šų

(Taline), kuriame vykdomos ristūnų

paskirstymas, neįgyjant sinerginio efekto

lenktyn÷s).




(t.y. nepavykus bent vieno hipodromo

Vieningos hipodromų infrastruktūros
pl÷tros Lietuvoje strategijos parengimas.



Padrikas, nesistemingas 2007-2013 m. ES

sutvarkyti iki galo).


Nebus išvystyti kompleksiniai sprendimai,

2007-2013 m. ES struktūrinių fondų

užtikrinantys hipodromų pritaikymą tiek

paramos l÷šų pritraukimas hipodromų

turizmo sektoriaus skatinimo, tiek

infrastruktūrai vystyti, kartu skatinant

žirgininkyst÷s sektoriaus reikm÷ms. Tokia

žirgininkyst÷s pl÷trą šalyje.

gr÷sm÷ galima d÷l nesugeb÷jimo suderinti
LR ūkio ministerijos ir LR žem÷s ūkio

Bendri LR ūkio ministerijos ir LR žem÷s

ministerijos žinybinių interesų.

ūkio ministerijos projektai, pagal kuriuos
LR ūkio ministerija prisid÷tų prie viešosios



Nesugeb÷jimas sudominti bei pritraukti

hipodromų infrastruktūros kūrimo, o LR

pakankamai privataus kapitalo l÷šų į šį

žem÷s ūkio ministerija remtų arklidžių,

sektorių.

kurios yra neatsiejama hipodromų



Patirtį turinčių bei galinčių efektyviai

infrastruktūros dalis, statybą ir pl÷trą,

valdyti sukurtą hipodromų infrastruktūrą

skatintų žirgininkyst÷s ir veislininkyst÷s

operatorių nebuvimas.

sektorių vystymą.



Privataus kapitalo pritraukimas hipodromų

Grynaveislių treniruojamų žirgų trūkumas,
siekiant organizuoti tarptautin÷s reikšm÷s

infrastruktūrai vystyti, skatinant Public &

ar didesniam skaičiui žirgų lenktynių šalies

Private Partnership projektus. Lengvatų

hipodromuose.

suteikimas privataus verslo subjektams,
investuojantiems į viešąją hipodromų



Kvalifikuotų žirgų lenktynių sektoriaus
specialistų stoka – Lietuvoje n÷ra

infrastruktūrą.

profesionalių žirgų trenerių ir žok÷jų


Totalizatoriaus ir loterijų žirgų lenktynių

rengimo sistemos, daugelis esamų

metu teisinis reglamentavimas,

specialistų emigravo ir dirba užsienyje.

totalizatoriaus ir loterijų pajamų
apmokestinimas, dalį surinktų mokesčių
l÷šų nukreipiant tolimesniam hipodromų



Aukšti hipodromų infrastruktūros
eksploatacijos kaštai bei didelių dotacijų
sukurtos hipodromų infrastruktūros veiklai
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infrastruktūros vystymui.


išlaikyti, poreikis (atsižvelgiant į tai, kad
reik÷s tam tikro laikotarpio hipodromų

ES struktūrinių fondų paramos l÷šų bei

paslaugoms išpopuliarinti bei palankioms

valstyb÷s paramos tikslingas nukreipimas,

visuomen÷s nuostatoms šių paslaugų

įrengiant vieną tarptaunius standartus

atžvilgiu sukurti). Be to, sunku

atitinkantį multifunkcinį hipodromą,

prognozuoti, kaip greitai pavyks

kuriame būtų galima organizuoti

išpopuliarinti hipodromų paslaugas bei

tarptautinio masto (1, 2 grup÷s pagal

renginius, kuomet hipodromai bus paj÷gūs

europinę klasifikaciją) žirgų lenktynes,

patys išsilaikyti.

pritraukiant dalyvius bei turistų srautus iš
užsienio.




Užsienio šalių hipodromų (visų pirma –

Valstyb÷s paramos žirgų lenktynių prizinių

Lenkijoje veikiančių hipodromų)

fondų formavimui schemos parengimas ir

konkurencija.

patvirtinimas.


Naryst÷, bendradarbiavimas ir keitimasis
patirtimi su tarptautin÷mis žirgų lenktynių,
hipodromų paslaugų ir lažybų
organizacijomis40.



Lietuvos žirgų įtraukimas į žirgų kilm÷s
knygas41, valstyb÷s parama veikloms,
kuriomis siekiama Lietuvoje laikomų ir
treniruojamų žirgų įtraukimo į kilm÷s
knygas.



Profesionalių žirgų trenerių ir žok÷jų
rengimo sistemos vystymas Lietuvoje.



Valstyb÷s parama ir l÷šų skyrimas žirgų
sporto bei hipodromų paslaugų
populiarinimui (reklamai) tiek šalies, tiek
tarptautiniu mastu.
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6.

PAGRINDINöS IŠVADOS IR PASIŪLYMAI

Šioje dalyje trumpai apžvelgiama darbo eiga, apibendrinami pasiekti rezultatai, formuluojamos
pagrindin÷s išvados bei pateikiamos rekomendacijos ir pasiūlymai tolimesniam hipodromų vystymui
Lietuvoje.
6.1 Pagrindin÷s išvados
Užsienio šalių patirtis rodo, kad hipodromų infrastruktūros vystymas yra viena efektyvesnių
žirgininkyst÷s vystymo regione skatinimo priemonių, o žirgų sportas - viena iš aukščiausią prid÷tinę
vertę sukuriančių sporto šakų. Hipodromų paslaugų verslas yra plačios sektorių aptarnaujančių
ekonominių veiklų grandin÷s centrin÷ ašis, savotiškas multiplikatorius, d÷ka kurio žymiai
išauga sektoriuje sukuriama prid÷tin÷ vert÷.
Prid÷tin÷s vert÷s kūrimo hipodromų paslaugų sektoriuje grandin÷ apima šias pagrindines
ekonomines veiklas:


žirgų veislininkyst÷s ir sportin÷s žirgininkyst÷s sektorių;



žirgų sporto sektorių;



lažybų verslo sektorių (totalizatoriaus paslaugos, bukmekeriai, lažybos, loterijos ir pan.);



įvairių papildomų turizmo paslaugų ir produktų (apgyvendinimo, maitinimo, dalykinio
turizmo, aktyvaus poilsio, laisvalaikio ir pramogų paslaugos) sektorių.

Sektoriaus ekonominį gyvybingumą visų pirma lemia totalizatoriaus paslaugų išvystymas bei
populiarumas, tačiau ir kitos aukščiau išvardintos ekonomin÷s veiklos šioje prid÷tin÷s vert÷s
kūrimo grandin÷je yra ne mažiau svarbios: jei šalyje nebus pakankamo kieko bei reikalaujamos
kokyb÷s sportinių žirgų, ar pakankamo kiekio profesionalių specialistų (sportininkų, trenerių, žok÷jų,
vadeliotojų), tai net ir sukūrus tarptautiniams renginiams keliamus reikalavimus atitinkančią
hipodromų ir žirgų sporto centrų infrastruktūrą, sektoriaus pl÷tros galimyb÷s bus apribotos, o pati
hipodromų infrastruktūra nebus efektyviai panaudojama bei neduos laukiamos ekonomin÷s grąžos.
Hipodromų infrastruktūros kūrimas yra svarbus veiksnys, skatinant žirgininkyst÷s sektoriaus
pl÷trą. Savo ruožtu, žirgininkyst÷s sektoriaus vystymas yra svarbi turizmo pl÷tros ir turistų
pritraukimo į regionus priemon÷. Žirgininkyst÷ gali būti plačiai panaudojama kaimo turizme, o
žirgų lenktyn÷s į regionus sutraukia didelius lankytojų (tiek vietos, tiek iš užsienio) srautus, kurie
aktyviai naudojasi ir kitomis turizmo infrastruktūros teikiamomis paslaugomis.
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Šiuo metu pagrindin÷ šalyje veikiančių žirgynų problema ir kliūtis tolimesnei jų pl÷trai –
būtinos infrastruktūros, reikalingos varžyboms ir treniruot÷ms organizuoti, nebuvimas. Šiuo
metu sportininkai yra priversti treniruotis tam nepritaikytuose vieškeliuose, geriausių atveju –
hipodromuose, kurie buvo statyti dar tarybiniais laikais ir dažnai yra apleisti ar d÷l l÷šų stokos
nepakankamai prižiūrimi. Esama hipodromų infrastruktūra Lietuvoje yra labai prastos būkl÷s,
morališkai pasenusi, dažnai apsiriboja tik žirgų b÷gimo taku plyname lauke.
Prasta esamų šalies hipodromų būkl÷ sąlygoja šiuos sunkumus bei apribojimus bendrai
sektoriaus pl÷trai:


N÷ra galimybių organizuoti profesionalių bei platesnio masto žirgų lenktynių. Nei vienas
Lietuvos hipodromas dabartin÷mis sąlygomis neatitinka tarptautiniams žirginio sporto renginiams
organizuoti keliamų reikalavimų ir tik du hipodromai atitinka minimalius tarptautinius
reikalavimus, keliamus žirgų b÷gimo takui. Nors šiuo metu veikiančiuose hipodromuose ir yra
organizuojami tam tikri vietin÷s reikšm÷s žirginio sporto renginiai (paprastai 1-2 kartus per
metus), bet šie hipodromai n÷ra tinkami aukšto lygio varžyboms organizuoti d÷l netinkamos
hipodromo dangos ir nepakankamų žiūrovų saugumo užtikrinimo priemonių.



Tinkamų sąlygų treniruot÷ms nebuvimas apsunkina aukšto profesionalumo žirgų
parengimo Lietuvoje galimybes. Nesant pakankamo profesionalių žirgų skaičiaus, n÷ra
galimybių organizuoti aukštesnio lygio su pakankamu skaičiumi žirgų lenktynių.



Netur÷dami tinkamų sąlygų treniruotis, žirgai bei profesionalūs sportininkai praranda
galimybę dalyvauti tarptautin÷se varžybose, yra priversti treniruotis užsienyje. Ši
problema aktuali ne tik lenktyniniams žirgams, tačiau taip pat ir ristūnams, kurių kurių varžybos
vyksta b÷gant ratu hipodrome, kuris yra būtinas efektyvioms treniruot÷ms.

Remiantis užsienio šalių patirtimi bei hipodromų veiklos poveikio turizmo sektoriaus pl÷trai analize,
galima drąsiai teigti, jog regionuose, kuriuose bus nuspręsta vystyti hipodromų infrastruktūrą,
padaug÷s pramogų, kultūros renginių, lankytojų, atvykstančių į regioną ilgesniam nei vienos
dienos terminui (nevienadienių lankytojų) skaičius.
Hipodromų infrastruktūros vystymas taip pat gal÷tų tapti ir viena iš priemonių turizmo
verslo sezoniškumui mažinti (Lietuvoje populiarios ristūnų lenktyn÷s tradiciškai organizuojamos ir
žiemą bei sulaukia didelio dalyvių ir žiūrovų susidom÷jimo), o taip pat taptų paskata apgyvendinimo,
viešojo maitinimo bei dalykinio turizmo sektorių pl÷trai.
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Pažym÷tina, kad hipodromų infrastruktūros vystymas Lietuvoje pareikalaus tam tikro
pereinamojo laikotarpio, būtino atitinkamoms žirgų lenktynių tradicijoms visuomen÷je
suformuoti. Hipodromai yra ilgo ekonominio atsipirkimo projektai, labiau orientuoti į viešosios
turizmo paslaugų infrastruktūros išvystymą bei turizmo traukos centrų regionuose sukūrimą. D÷l to
pereinamuoju laikotarpiu, kol nesiformuos masin÷s žirgų lenktynių tradicijos, kuriamą hipodromų
tinklą reik÷tų greičiau vertinti kaip užimtumo kaimo vietov÷se didinimo bei žirgininkyst÷s sektoriaus
vystymo skatinimo priemonę, o ne kaip turizmo sektoriaus pl÷tros skatinimo priemonę.
Hipodromų infrastruktūros sukūrimą reik÷tų laikyti pirmuoju žingsniu, skatinančiu kitų
žirgų sporto ir verslininkyst÷s veiklų vystymąsi. Būtini kompleksiniai sprendimai,
užtikrinantys hipodromų pritaikymą tiek turizmo sektoriaus skatinimo, tiek žirgininkyst÷s
sektoriaus reikm÷ms. Maksimalų efektą šis kompleksas duotų, jeigu kitoms veikloms – žirgų
veislininkystei ir sportinei žirgininkystei - lygiagrečiai būtų parengtos kompleksin÷s pl÷tros
strategijos/strategin÷s programos, kurios tur÷tų būti inicijuojamos Žem÷s ūkio ministerijos
ar kitų už konkrečias sritis atsakingų valstyb÷s institucijų.
6.2 Pasiūlymai ir rekomendacijos
6.2.1 Pasiūlymai d÷l hipodromų pl÷tros prioritetų ir hipodromų pl÷tros apimčių, atsižvelgiant
į šalies gamtines sąlygas ir potencialių vartotojų rinkų poreikius
Apibendrinus hipodromų paslaugų sektoriaus pl÷tros užsienio šalyse patirtį, galima teigti, kad
vidutiniškai Europoje yra 1,4 hipodromo 1 mln. gyventojų. Iš jų Vakarų Europoje (Austrija, Belgija,
Didžioji Britanija, Ispanija, Italija, Nyderlandai, Prancūzija, Šveicarija, Vokietija) yra vidutiniškai 1,3
hipodromo 1 mln. gyventojų, Skandinavijos šalyse (Danija, Švedija, Norvegija) - 3 hipodromai 1 mln.
gyventojų, Rytų Europos šalyse (Kroatija, Slovakija, Vengrija, Čekija, Lenkija) - 0,5 hipodromo 1 mln.
gyventojų.
Atsižvelgiant į tai, jog:


Lietuvos gamtin÷s sąlygos n÷ra niekuo išskirtin÷s hipodromų paslaugų sektoriui pl÷toti (t.y.
gamtin÷s sąlygos šiuo atveju n÷ra nei privalumas, nei trūkumas);



nepaisant to, kad šalyje nuo seno vystomas žirgininkyst÷s sektorius, tačiau žirgų lenktynių bei
totalizatorių žirgų lenktynių metu organizavimo tradicijos Lietuvoje yra primirštos ir egzistuoja
tik fragmentiškai;
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šalies visuomen÷ azartinius lošimus (lažybos bei statymai totalizatoriuje žirgų lenktynių metu
šiuo atveju yra priskirtini azartiniams lošimams) bei loš÷jus vertina neigiamai;

Rekomenduojame hipodromų infrastruktūros pl÷tros strategiją suskirstyti į 2 etapus:


I etapas (2008-2010 metai). Siūloma atsižvelgiant į Rytų Europos šalių patirtį valstyb÷s
remiamų hipodromų tinklą Lietuvoje pl÷toti neviršijant 0,5-1 hipodromo 1 mln. gyventojų, t.y.
investuojant į 2-3 hipodromų sutvarkymą. Šio etapo metu būtina papildomai skirti l÷šų
visuomen÷s informavimui apie žirgų sportą kaip aktyvaus poilsio, laisvalaikio praleidimo ir
pramogų būdą, tokiu būdu formuojant/atgaivinant žirgų lenktynių organizavimo tradicijas
šalyje.



II etapas (2011-2013 metai). Teigiamai įvertinus iki šiol įgyvendintų investicinių hipodromų
infrastruktūros modernizavimo ir pl÷tros projektų patrauklumą lankytojams bei ekonominį
poveikį šalies turizmo sektoriaus pl÷trai, galima esamo hipodromų tinklo pl÷tra iki 1,5
hipodromo 1 mln. gyventojų (Čekijos pavyzdys), bendrą valstyb÷s remiamų hipodromų
tinklą šalyje išplečiant iki 5 hipodromų.

Pasak sektoriaus specialistų, hipodromų pl÷tra priklausys nuo profesionalumo šioje srityje bei prizinių
fondų dydžio. Tačiau šiuo metu pirmieji žigsniai vystant hipodromų paslaugų sektorių tur÷tų
apimti:
1)

teisin÷s baz÷s sukūrimą;

2)

hipodromų infrastruktūros vystymą.

V÷lesniuose etapuose reiktų kalb÷ti apie paramą žirgų veislininkystei bei hipodromų paslaugų
sektoriaus specialistų rengimą.
6.2.2 Pasiūlymai d÷l šalies mastu pl÷totinų žirgininkyst÷s centrų ir potencialių hipodromų
infrastruktūros dydžio bei jų teritorinio išsid÷stymo
Žemiau pateikiamas rekomenduotinos potencialiai vystytinų hipodromų infrastruktūros dydžio bei jų
teritorinio išsid÷stymo schemos. Rengiant šias schemas, buvo vadovaujamasii 4 pagrindiniais atrankos
principais:


Tik÷tinas ekonominis projekto atsiperkamumas per galimybę pritraukti didesnius lankytojų srautus.
Taip pat buvo siekiama, kad vystomi hipodromai būtų patvirtintų nacionalinių autoturizmo
maršrutų ribose.
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Tik÷tinas ind÷lis į bendrą regiono patrauklumo turistams didinimą bei siūlomo turizmo paslaugų
paketo išpl÷timą;



Tolygus teritorinis hipodromų išd÷stymas, siekiant, kad hipodromai tolygiai pasiskirstytų šalies
teritorijoje.



Esamos hipodromų infrastruktūros bei veikiančių žirgininkyst÷s ūkių potencialo maksimalus
panaudojimas.

Vertinant pagal galimą patrauklumą žiūrovams ir tik÷tiną greičiausią ekonominį efektą,
patraukliausios žiūrovams hipodromų išd÷stymo zonos būtų: Vilniaus zona, Kauno-vidurio Lietuvos
zona, Klaip÷dos-Pajūrio zona, Utenos zona, Druskininkų zona. Min÷tose zonose yra šių hipodromų
infrastruktūra/vystomi projektai:


Vilniaus zonoje - SP UAB „Vilniaus žirgyno" hipodromas (Rieš÷, Vilniaus raj.), Paluknio (Trakų
raj.) hipodromo projektas;



Kauno-vidurio Lietuvos zonoje – Raseinių hipodromas;



Klaip÷dos-Pajūrio zonoje – Palangos hipodromas;



Utenos zonoje – Utenos hipodromas, bendrov÷s „Sartų žirgynas“ hipodromas (Dusetos)



Druskininkų zonoje – Lazdijų hipodromas, Var÷nos hipodromo projektas.

Vertinant pagal tik÷tiną ind÷lį į bendrą regiono patrauklumo turistams didinimą bei siūlomo
turizmo paslaugų paketo išpl÷timą, optimaliausia būtų vystyti šių hipodromų infrastruktūrą: Palangos,
Raseinių, Anykščių, Utenos, Druskininkų zonos (Var÷nos, Lazdijų raj.).
Vertinant pagal tolygaus teritorinio hipodromų išd÷stymo principą, hipodromų infrastruktūra
vystytina Vilniaus zonoje (Rytų Lietuva), Klaip÷dos-Palangos zonoje (Vakarų Lietuva), Raseinių zonoje
(Vidurio Lietuva), Var÷nos/Lazdijų zonoje (Pietų Lietuva), Utenos zonoje (Šiaur÷s-Rytų Lietuva).
Vertinant pagal esamos hipodromų infrastruktūros bei veikiančių žirgininkyst÷s ūkių
potencialo maksimalaus panaudojimo principą, esama hipodromų infrastruktūra vystytina šiuose
hipodromuose (surašyta prioritetiškumo maž÷jimo eile): SP UAB „Vilniaus žirgyno" hipodromo (Rieš÷,
Vilniaus raj.), Utenos hipodromo, Raseinių hipodromo, Palangos hipodromo, Lazdijų hipodromo,
bendrov÷s „Sartų žirgynas“ hipodromo.
Tokiu būdu, vystant Lietuvoje valstyb÷s remiamų hipodromų tinklą, rekomenduojama
prioritetą teikti šių hipodromų infrastruktūros modernizavimui:


SP UAB „Vilniaus žirgyno" hipodromas (Vilniaus zona);
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Utenos hipodromo ir bendrov÷s „Sartų žirgynas“ hipodromo kompleksas (Utenos zona);



Raseinių hipodromas (Kauno-Vidurio Lietuvos zona);



Palangos hipodromas (Klaip÷dos-Pajūrio zona);



Lazdijų hipodromas (Druskininkų zona).

Likę hipodromai bei jų infrastruktūra būtų pozicionuojami kaip vietin÷s reikšm÷s
hipodromai bei skirti krašto žirgininkyst÷s ūkių reikm÷ms (bandomieji jojimai, treniruot÷s)
bei vietin÷s svarbos žirgų lenktyn÷ms ir švent÷ms organizuoti.
Žirginio sporto sektoriaus specialistų vertinimu Lietuvai pakaktų 1 pagal tarptautinius
standartus įrengto hipodromo, tuo tarpu kituose regionuose (ten kur yra veikiantys žirgynai ir
dirba žirginio sporto profesionalai) tur÷tų būti sukurtos tinkamos sąlygos profesionalų
treniruot÷ms.
Koncepcijoje atsižvelgiant į vystomo hipodromo lokacijos patrauklumą ekonominiu aspektu bei
galimybę pritraukti didesnius lankytojų srautus, siūloma skatinti privataus sektoriaus investicijas į
vykdomus hipodromų infrastruktūros modernizacijos projektus, formuojant viešojo ir privataus
sektoriaus partneryst÷s projektus42 (toliau - P&P). D÷l šios priežasties hipodromų tinklo vystymo
schemose rekomenduojami vystyti projektai skirstomi į šias grupes:


Pagal kuriamos hipodromo infrastruktūros dydį:

o

Nacionalin÷s svarbos hipodromai, kuriuose būtų sudarytos galimyb÷s organizuoti nacionalin÷s
svarbos ir tarptautinio lygio žirgų lenktynes;

o

Regionin÷s svarbos hipodromai, vystomi regionuose su giliomis žirgininkyst÷s tradicijomis, bei
skirti regionin÷s reikšm÷s žirgų sporto renginiams organizuoti, sportininkų treniruot÷ms bei
regione veikiančių žirgininkyst÷s ūkių reikm÷ms tenkinti.



Pagal investicinio projekto finansavimo šaltinį:

o

Hipodromai, kurių pl÷trai 2007-2013 m. programavimo laikotarpiu rekomenduojama skirti ES
struktūrinių fondų paramą. Rekomenduojama hipodromams, kurių infrastruktūros vystymas,
atsižvelgiant į jų teritorinę lokaciją, žirgų sporto tradicijas bei žirgininkyst÷s ūkių poreikius yra
aktualus, tačiau galimyb÷s pritraukti reikšmingesnes privataus kapitalo investicijas yra ribotos.
Tokiuose projektuose regiono savivaldyb÷s įneštų reikalaujamą nuosavų l÷šų dalį, o privatus

42

Angl. Public & Private Partnership (P&P)
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verslas gal÷tų prisid÷ti vystant papildančiąją turizmo paslaugų – viešojo maitinimo,
apgyvendinimo, pramogų – infrastruktūrą.
o

Hipodromai, kurių pl÷trai 2007-2013 m. programavimo laikotarpiu rekomenduojama pritraukti
ES struktūrinių fondų paramos ir privataus sektoriaus l÷šas. Rekomenduojama hipodromams,
kurių infrastruktūros vystymas d÷l palankios hipodromo teritorin÷s lokacijos (Vilnius, Palanga,
Utena) ar susiformavusių žirgininkyst÷s tradicijų (Utena) yra ekonomiškai patrauklus, kas sąlygoja
pakankamą privataus sektoriaus aktyvumą bei pasiryžimą investuoti į šio projekto įgyvendinimą.

o

Hipodromai, kurių pl÷tra tur÷tų būti vykdoma ne ES struktūrin÷s paramos, o privačios
iniciatyvos ir valstyb÷s biudžeto l÷šomis. Rekomenduojama hipodromams, kurių infrastruktūros
vystymas, atsižvelgiant į siūlomą Lietuvos hipodromų tinklo pl÷tros koncepciją, artimiausiu
metu n÷ra numatytas. Šių hipodromų infrastruktūra gali būti vystoma nedideliu mastu,
privačiomis arba valstyb÷s biudžeto l÷šomis, pritaikant šiuos hipodromus vietin÷s reikšm÷s
renginiams bei regione veikiančių žirgynų reikm÷ms.

Pažym÷tina, jog subalansuota sektoriaus pl÷tra galima tik kompleksiškai suderinus
sektoriaus pl÷tros priemones tiek kaip vieno iš turizmo traukos objektų aspektu (LR ūkio
ministerijos sritis), tiek žirgų veislininkyst÷s, sportin÷s žirgininkyst÷s pl÷tros bei kvalifikuotų
šios srities specialistų rengimo aspektu (LR žem÷s ūkio ministerijos sritis).
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6.1 pav. pateiktoje rekomenduotinos potencialiai vystytinų hipodromų infrastruktūros dydžio bei jų
teritorinio išd÷stymo schemoje I-ojo hipodromų pl÷tros etapo metu (2008-2010 m.) siūloma
investuoti į ne daugiau kaip 2 hipodromų infrastruktūros sutvarkymą, pritaikant juos nacionalinio
masto ir tarptautiniams renginiams organizuoti.
6.1 pav. Potencialių hipodromų infrastruktūros teritorinis išd÷stymas atsižvelgiant į
potencialiai tik÷tinus turistų srautus (I pl÷tros etapas – 2008-2010 m.)

1

Nacionalin÷s svarbos hipodromai (inv. dydis – 7,510 mln. Lt)

Regionin÷s svarbos hipodromai (inv. dydis – 34 mln. Lt)

Hipodromai, kurių pl÷trai rekomenduojama skirti
ES struktūrinių fondų paramą

Hipodromai, kurių pl÷trai rekomenduojama
skirti ES struktūrinių fondų paramą

Hipodromai, kurių pl÷trai rekomenduojama
pritraukti ES struktūrinių fondų paramos ir
privačias l÷šas

Hipodromai, kurių pl÷trai rekomenduojama
pritraukti ES struktūrinių fondų paramos ir
privačias l÷šas

Hipodromai, kurių pl÷tra tur÷tų būti vykdoma ne
ES struktūrin÷s paramos, o privačios iniciatyvos
arba valstyb÷s biudžeto l÷šomis

Hipodromai, kurių pl÷tra tur÷tų būti vykdoma
ne ES struktūrin÷s paramos, o privačios
iniciatyvos arba valstyb÷s biudžeto l÷šomis
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Šaltinis: UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“

I pl÷tros etapas – 2008-2010 metai
Pirmojo hipodromų pl÷tros strategijos etapo metu rekomenduojama vystyti šių hipodromų
infrastruktūrą:


SP UAB „Vilniaus žirgyno" hipodromas, esantis Rieš÷je (Vilniaus raj.). Remiantis

užsienio šalių patirtimi, rekomenduojama, kad pagrindinis šalies hipodromas, skirtas pagrindiniams
nacionalinio reikšm÷s bei tarptautinio lygio žirginio sporto renginiams organizuoti, būtų šalies
sostin÷je arba ne toliau kaip 50 km atstumu nuo jos.
Rekomenduojama, kad SP UAB „Vilniaus žirgyno" hipodromas būtų pozicionuojamas kaip
pagrindinis šalies hipodromas, numatant jame multifunkcinę infrastruktūrą (ne mažiau 2
žirgų b÷gimo takų /sm÷lis ir kieta danga/), skirtą, lygiosioms lenktyn÷ms, ristūnų
lenktyn÷ms, lenktyn÷ms su kliūtimis bei konkūrams organizuoti.
SP UAB „Vilniaus žirgyno" hipodromas yra valstyb÷s kapitalo įmon÷, turinti pakankamą teritoriją
hipodromo veiklai būtinai infrastruktūrai vystyti. Patraukli hipodromo geografin÷ lokacija (apie 20 km
nuo Vilniaus miesto) įgalina pritraukti pakankamus lankytojų srautus, kas sąlygoja palyginti aukštą
projekto patrauklumą privataus kapitalo investicijoms. Rekomenduojama, kad privataus kapitalo l÷šos
į viešąją

SP UAB „Vilniaus žirgyno" hipodromo infrastruktūrą sudarytų ne mažiau 50% viso

investicijų poreikio.
Privataus verslo subjektams, investavusiems į viešąją hipodromo infrastruktūrą, gal÷tų būti sudarytos
patrauklios sąlygos investicijoms į hipodromo paslaugas papildančius verslo sektorius (viešojo
maitinimo, apgyvendinimo, konferencijų organizavimo, jojimo mokyklų paslaugos, investoriaus
nuomos punktai ir pan.). SP UAB „Vilniaus žirgyno" hipodrome gal÷tų treniruotis bei žirgų
lenktynes-bandymus vykdyti žirgų augintojai iš Vilniaus, Mol÷tų, Švenčionių rajonų.


Utenos hipodromas, esantis Utenos mieste. Utenos hipodromo būkl÷ šiuo metu yra

geriausia Lietuvoje, o hipodromo tako ilgis atitinka minimalius tarptautinius reikalavimus, keliamus
tarptautinio lygio žirgų lenktyn÷ms.
Atsižvelgiant į šio hipodromo patirtį bei ilgametes tradicijas organizuojant ristūnų lenktynes,
rekomenduojama pozicionuoti Utenos hipodromą kaip pagrindinį šalies hipodromą, skirtą
ristūnų lenktyn÷ms. Utenos hipodrome taip pat tur÷tų būti numatyta multifunkcin÷ infrastruktūra
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(ne mažiau 2 žirgų b÷gimo takų /sm÷lis ir kieta danga/), skirta vietin÷s reikšm÷s lygiosioms
lenktyn÷ms, lenktyn÷ms su kliūtimis bei konkūrams organizuoti.
Šiuo metu Utenos savivaldyb÷ yra sudariusi ilgametę sutartį su privataus verslo operatoriumi (UAB
„Cassandra Group“), kuris įsipareigojo investuoti į Utenos hipodromo infrastruktūrą 4 mln Lt. Už šią
sumą bus modernizuotos bei pastatytos naujos arklid÷s, pašarų sand÷liai, veterinarijos punktas, kita
hipodromo infrastruktūra. Utenos hipodromui ES struktūrinių fondų paramos reik÷tų žirgų b÷gimo
takams sutvarkyti bei žiūrovų tribūnoms atnaujinti.
Puosel÷jant žirgų veislininkyst÷s bei sportin÷s žirgininkyst÷s tradicijas,

kaip vieną iš

pagrindinio Lietuvos ristūnų hipodromo – Utenos hipodromo – regioninių padalinių reik÷tų
svarstyti bendrov÷s "Sartų žirgynas" hipodromą, esantį Dusetose (Zarasų raj.). Kita alternatyva
– traktuoti Utenos ir bendrov÷s „Sartų žirgynas“ hipodromus, kaip vieningą ristūnų žirgų
hipodromų infrastruktūros kompleksą.
Bendrov÷s "Sartų žirgynas" hipodrome kasmet pirmąjį vasario savaitgalį organizuojamos tradicin÷s
respublikin÷s ristūnų žirgų varžybos "Sartai" ir mug÷ "Kol b÷ga žirgai". Tai viena didžiausių šalyje
žiemos švenčių, kasmet pritraukianti 15-30 tūkstančių žiūrovų d÷mesį bei prisidedanti prie krašto
žirgininkyst÷s tradicijų puosel÷jimo.
Bendrov÷s "Sartų žirgynas" hipodromą, kuriame pastaraisiais metais vyksta respublikin÷s ristūnų žirgų
varžybos "Sartai" remia bei l÷šų šio hipodromo infrastruktūrai modernizuoti skiria LR žem÷s ūkio
ministerija. 2007 m. hipodrome buvo sutvarkyta žiūrovams skirta dengta tribūna, aptverta hipodromo
teritorija, įrengtos automobilių stov÷jimo aikštel÷s. Nepaisant kartą per metus organizuojamų
tradicinių respublikin÷s ristūnų žirgų varžybų, bendrov÷s "Sartų žirgynas" hipodromas išliks
vietin÷s reikšm÷s hipodromu, daugiau skirtu krašto žirgininkyst÷s ūkių reikm÷ms. Tod÷l
siūlome tolimesnę šio hipodromo infrastruktūros pl÷trą finansuoti LR žem÷s ūkio
ministerijos l÷šomis, turizmo pl÷trai skirtą ES struktūrinių fondų paramą skiriant tik tuo
atveju, jei liktų nepanaudotų l÷šų.


Raseinių hipodromas, esantis Raseinių raj. Siūlomoje hipodromų infrastruktūros pl÷tros

koncepcijoje šis hipodromas pozicionuojamas kaip vietin÷s reikšm÷s hipodromas, kurio
infrastruktūros pl÷tra yra pageidautina d÷l palankios šio hipodromo geografin÷s pad÷ties (Lietuvos
centras) bei jau suformuotų žirgų lenktynių organizavimo tradicijų (2006-2007 m. šiame hipodrome
buvo reguliariai organizuojamos lygiosios žirgų lenktyn÷s).
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Privataus kapitalo pritraukimo galimyb÷s šio hipodromo viešosios infrastruktūros vystymui (b÷gimo
takai, žiūrovų tribūnos ir kt.) vertinamos kaip labai ribotos d÷l rizikos, susijusios su investicijų
ekonominiu atsipirkimu. Nepaisant patrauklios geografin÷s pad÷ties, potencialūs šio hipodromo
renginių lankytojai (Vilniaus, Kauno, Klaip÷dos, Šiaulių miestų gyventojai) yra nutolę 100-150 km
atstumu nuo hipodromo, tod÷l siekiant sutraukti pakankamus lankytojų srautus, yra būtina plati
papildomų paslaugų ir pramogų pasiūla.
Jeigu projektui būtų suteikta ES struktūrinių fondų parama, Raseinių raj savivaldyb÷ sutinka investuoti
hipodromo infrastruktūros vystymui būtiną nuosavą dalį savivaldyb÷s l÷šomis. Tuo tarpu privataus
sektoriaus l÷šas būtų siekiama pritraukti vystant papildančiąją turizmo paslaugų – viešojo maitinimo,
apgyvendinimo, pramogų – infrastruktūrą.
Kadangi hipodromų infrastruktūros vystymas pareikalaus tam tikro pereinamojo laikotarpio, būtino
žirgų lenktynių steb÷jimo bei totalizatoriaus tradicijoms visuomen÷je suformuoti, siekiant užtikrinti
hipodromų paslaugų sektoriaus pl÷trą bei ekonominį investicijų į hipodromų infrastruktūrą
atsipirkimą ilguoju laikotarpiu, pirmojo pl÷tros etapo metu netur÷tų būti apsiribota tik hipodromų
infrastruktūros modernizavimu. LR ūkio ministerijai kartu su LR žem÷s ūkio ministerija būtina
parengti Vieningą žirgininkyst÷s, žirgų sporto bei hipodromų paslaugų sektorių pl÷tros
strategiją, siekiant subalansuoto šių sektorių vystymosi ateityje.
Šioje strategijoje tur÷tų būti iškelti tikslai populiarinti žirgų sportą, informuoti visuomenę apir
sukurtą/kuriamą hipodromų infrastruktūrą bei organizuojamus žirgų sporto renginius,
numatytos l÷šos žirgininkyst÷s bei žirgų veislininkyst÷s sektorių pl÷trai skatinti.
II-ojo etapo investicijos būtų įgyvendinamos tik tuo atveju, jei I-ojo etapo metu įgyvendintų
investicinių hipodromų infrastruktūros modernizavimo ir pl÷tros projektų bei siūlomų hipodromų
paslaugų patrauklumas šalies gyventojams, o taip pat ir ekonominis šių investicijų poveikis šalies
turizmo sektoriaus pl÷trai bus įvertintas teigiamai.
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6.2 pav. pateiktoje rekomenduotinos potencialiai vystytinų hipodromų infrastruktūros dydžio bei jų
teritorinio išd÷stymo schemoje II-ojo hipodromų pl÷tros etapo metu (2011-2013 m.) siūloma
hipodromų tinklo pl÷tra iki 1,5 hipodromo 1 mln. gyventojų, bendrą valstyb÷s remiamų
hipodromų tinklą šalyje išplečiant iki 5 hipodromų.
6.2 pav. Potencialių hipodromų infrastruktūros teritorinis išd÷stymas atsižvelgiant į
potencialiai tik÷tinus turistų srautus (II pl÷tros etapas – 2011-2013 m.)

1

Nacionalin÷s svarbos hipodromai (inv. dydis – 7,510 mln. Lt)

Regionin÷s svarbos hipodromai (inv. dydis – 34 mln. Lt)

Hipodromai, kurių pl÷trai rekomenduojama skirti
ES struktūrinių fondų paramą

Hipodromai, kurių pl÷trai rekomenduojama
skirti ES struktūrinių fondų paramą

Hipodromai, kurių pl÷trai rekomenduojama
pritraukti ES struktūrinių fondų paramos ir
privačias l÷šas

Hipodromai, kurių pl÷trai rekomenduojama
pritraukti ES struktūrinių fondų paramos ir
privačias l÷šas

Hipodromai, kurių pl÷tra tur÷tų būti vykdoma ne
ES struktūrin÷s paramos, o privačios iniciatyvos
arba valstyb÷s biudžeto l÷šomis

Hipodromai, kurių pl÷tra tur÷tų būti vykdoma
ne ES struktūrin÷s paramos, o privačios
iniciatyvos arba valstyb÷s biudžeto l÷šomis

Šaltinis: UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“
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Palangos hipodromas. Remiantis užsienio šalių patirtimi, hipodromų paslaugų infrastruktūra
kurortiniame mieste, papildo kurorto siūlomų pailsio ir laisvalaikio paslaugų spektrą, mažina
sezoniškumo veiksnio įtaką turizmo paslaugas kurorte teikiančių verslo įmonių veiklai. Tod÷l II
hipodromų pl÷tros etape siūlome modernizuoti bei vystyti Palangos kurorto hipodromo
infrastruktūrą.
Rekomenduojama Palangos hipodromą pozicionuoti kaip lygiųjų žirgų lenktynių segmente. Rengiant
šio hipodromo modernizavimo projektą, ypač daug d÷mesio reik÷tų skirti hipodromo infrastruktūros
multifunkciškumui užtikrinti, kadangi d÷l savo išskirtin÷s geografin÷s lokacijos (kurortinis miestas) šis
hipodromas turi plačias multifunkcinio panaudojimo galimybes (sezono metu – švent÷s ir kiti
renginiai po atviru stogu, nesezono metu papildomos konferencijų, seminarų salių nuomos
paslaugos).
Patraukli hipodromo geografin÷ lokacija į hipodrome organizuojamus renginius įgalina pritraukti
pakankamus lankytojų srautus (poilsiautojai, kurie ilsisi Palangoje ir Klaip÷doje, Klaip÷dos gyventojai,
kruizinių laivų keleiviai, apsistoję Klaip÷doje kelioms dienoms), kas sąlygoja aukštą projekto
patrauklumą privataus kapitalo investicijoms. Rekomenduojama, kad privataus kapitalo l÷šos į viešąją
hipodromo infrastruktūrą sudarytų ne mažiau 50% viso investicijų poreikio.
Privataus verslo subjektams, investavusiems į viešąją hipodromo infrastruktūrą, gal÷tų būti sudarytos
patrauklios sąlygos investicijoms į hipodromo paslaugas papildančius verslo sektorius (viešojo
maitinimo, apgyvendinimo, konferencijų organizavimo, jojimo mokyklų paslaugos, investoriaus
nuomos punktai ir pan.).


Lazdijų hipodromas, esantis Lazdijų raj. Siūlomoje hipodromų infrastruktūros pl÷tros

koncepcijoje šis hipodromas pozicionuojamas kaip vietin÷s reikšm÷s hipodromas, kurio
infrastruktūros pl÷tra yra pageidautina d÷l stiprių krašto žirgininkyst÷s tradicijų. Lazdijų miesto
hipodromo infrastruktūros vystymas teigiamai įtakotų turizmo verslo pl÷trą rajone: padidintų
atvykstamojo turizmo srautus, sumažintų sezoniškumo įtaką rajono turizmo sektoriui bei vietos verslo
įmonių veiklai, paskatintų kurti naujas darbo vietas, pritrauktų privačias investicijas į regioną, atsirastų
didesn÷ galimyb÷ pritraukti daugiau turistų ne tik į Lazdijus, tačiau taip pat ir į kitus regiono
miestelius.
Privataus kapitalo pritraukimo galimyb÷s šio hipodromo viešosios infrastruktūros vystymui
vertinamos kaip labai ribotos d÷l rizikos, susijusios su investicijų ekonominiu atsipirkimu. Lazdijų raj.
yra tranzitinis rajonas, nutolęs nuo pagrindinių Lietuvos turistų kelių (Vilnius - Palanga, Vilnius –
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Druskininkai), tod÷l siekiant sutraukti pakankamus lankytojų srautus į hipodrome organizuojamus
renginius, yra būtinos didel÷s l÷šos reklamai bei plati papildomų paslaugų ir pramogų pasiūla.
Jeigu projektui būtų suteikta ES struktūrinių fondų parama, Lazdijų raj savivaldyb÷ investuotų
hipodromo infrastruktūros vystymui būtiną nuosavą dalį savivaldyb÷s l÷šomis. Tuo tarpu privataus
sektoriaus l÷šas būtų siekiama pritraukti vystant papildančiąją turizmo paslaugų – viešojo maitinimo,
apgyvendinimo, pramogų – infrastruktūrą.
Tik÷tina, kad Lazdijų hipodromas ateityje išliks vietin÷s reikįm÷s hipodromu, analogiškai Sartų,
Ukmerg÷s ir pan. ristūnų hipodromams. Tačiau vertintum÷me, jog parama Lazdijų hipodromo
infrastruktūrai vystyti suteiktų didelį efektą šio rajono, nutolusio nuo pagrindinių šalies gyventojų bei
turistų keliavimo maršrutų, turizmo sektoriaus pl÷trai.
Kaip alternatyva Lazdijų hipodromui svarstytinas Var÷nos hipodromo projektas. Var÷noje
šiuo metu hipodromo infrastruktūros ar žirgų lenktynių tradicijų n÷ra. Rajono savivaldyb÷ vertina, jog
hipodromas gal÷tų tapti turistų traukos centru regione bei papildytų atkarpoje Vilnius – Druskininkai
siūlomų aktyvaus laisvalaikio ir pramogų paslaugų spektrą. Pagrindinis Var÷nos projekto
pranašumas – patraukli geografin÷ pad÷tis, kas aktualu, siekiant pritraukti didesnius žiūrovų
srautus (rajoną kerta magistralinis kelias Vilnius-Druskininkai, 53 km nuo vieno didžiausių Lietuvos
turistų traukos centrų – Druskininkų kurorto).
Tuo tarpu Lazdijų raj. projekto pranašumas – susiformavusios žirgininkyst÷s tradicijos bei
galimyb÷ išnaudoti esamą hipodromo infrastruktūrą. Kadangi abu hipodromai būtų
pozicionuojami kaip vietin÷s reikšm÷s hipodromai, vertiname, jog tikslinga investuoti tik į vieną iš šių
projektų. Priešingu atveju, pastačius 2 panašaus lygio hipodromus viename regione, sukurta
infrastruktūra būtų perteklin÷, d÷l ko būtų labai sud÷tinga užtikrinti jos efektyvų panaudojimą bei
tik÷tiną ekonominę grąžą.
Atsižvelgiant į labai panašią Lazdijų ir Var÷nos raj. hipodromų pad÷tį, žemiau pateikiama šių
hipodromų pl÷tros lyginamoji analiz÷.
6.1 lentel÷. Lazdijų ir Var÷nos hipodromų infrastruktūros pl÷tros lyginamoji analiz÷
Eil.
Nr.

Vertinimo kriterijai

Lazdijų hipodromas

Var÷nos hipodromas

1.

Žirgininkyst÷s tradicijos

Nuo 1960 m.

Nuo 1967 m.

2.

Kasmetinių renginių
organizavimas

Reguliariai (1-2 kartus per metus) Iki 1990 m. kasmet buvo rengiamos
ristūnų lenktyn÷s.
vykdomos žirgų lenktyn÷s.
Žiūrovų susidom÷jimą žirgais bei 1998 m. ir 2001 m. Var÷noje vyko
žirgininkyst÷s tradicijomis
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palaiko ir rajone organizuojamos
arimo varžybos.

Respublikin÷s ristūnų varžybos.

3.

Planavimo dokumentai

Parengtas 13,4 ha hipodromo
teritorijos detalusis planas

Numatyta hipodromo teritorijai 20 ha
plotas, šalia esančiame 20 ha plote
numatoma vystyti kitą poilsinę
infrastruktūrą. Iki 2011 m. tiek detalus
planas, tiek techninis projektas būtų
parengti.

4.

Infrastruktūra

Žirgų b÷gimo takas prad÷tas
įrengin÷ti 1990 m. ir iki šiol
nebaigtas. Tribūnos n÷ra.

Infrastruktūros n÷ra.

5.

Geografin÷ pad÷tis

130 km- iki Vilniaus, 110 km- iki
Kauno, 55 km iki Druskininkų.

80 km – iki Vilniaus, 119 km – iki
Kauno, 53 km – iki Druskininkų.

6.

Hipodromų įrengimas
patvirtintų nacionalinių
autoturizmo maršrutų
ribose, t.y Nemuno kelias
(Veisiejai – Druskininkai –
Merkin÷ – Alytus –
Birštonas – Rumšišk÷s –
Kaunas – Jurbarkas – Šilut÷
– Rusn÷)

Patenka (iki Veis÷jų apie 30 km)

Patenka (iki Merkin÷s 30 km).

7.

Žirgynuose auginamų žirgų
skaičius

Seirijų žirgyne – 30 jojamųjų
žirgų, Krosnos žirgyne –
studijoje nenurodyta.

Dubičių ŽŪB – virš 50 ristūnų.
Studijoje pateikta informacija netiksli.

8.

Žmogiškieji ištekliai
(treneriai, žok÷jai,
vadeliotojai ir t.t.)

Rajone dirba aukščiausios klas÷s
ristūnų treneriai, kiti
žirgininkyst÷s specialistai.

Rajone dirba aukščiausios klas÷s
ristūnų treneriai, kiti žirgininkyst÷s
specialistai.

9.

Viešosios ir privačios
parteryst÷s principo
įgyvendinant projektą
įvertinimas

Rajono savivaldyb÷ numato
ieškoti privataus kapitalo
partnerių projektui įgyvendinti.

Rajono savivaldyb÷ numato ieškoti
privataus kapitalo partnerių projektui
įgyvendinti.

10.

Potencialių turistų srautų
įvertinimas

Rajonas yra nuošalyje, nutolęs
nuo pagrindinių turistų srautų.
D÷l tranzitin÷s rajono pad÷ties,
rajoną kerta vykstančiųjų į
Lenkiją srautai.

Rajoną kerta magistralinis kelias
Vilnius-Druskininkai, 53 km nuo
vieno didžiausių Lietuvos turistų
traukos centrų – Druskininkų kurorto.

11.

Pasiekimų sportin÷s
žirgininkyst÷s srityje
įvertinimas

Rajone išauginti žirgai s÷kmingai
dalyvauja žirgų sporto varžybose
Lietuvoje ir užsienyje.

Rajone išauginti žirgai s÷kmingai
dalyvauja žirgų sporto varžybose
Lietuvoje ir užsienyje.

12.

Galimyb÷s rengti
kvalifikuotus specialistus
įvertinimas

N÷ra.

Var÷nos verslo ir technologijų
mokykla turi galimybes rengti šios
srities specialistus.

Rengiant hipodromų infrastruktūros pl÷tros koncepciją, buvo siekiama, kad vystomi hipodromai būtų
patvirtintų nacionalinių autoturizmo maršrutų ribose, kaip nurodyta žemiau bei pažym÷ta 6.3 pav.:


SP UAB „Vilniaus žirgynas" hipodromas (Rieš÷, Vilniaus raj.) - nacionalinio autoturizmo
maršruto „Keturių sostinių kelias“ ribose;
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Utenos hipodromas (Raš÷, Utenos raj.) ir UAB "Sartų žirgynas" hipodromas (Dusetos, Zarasų
raj.) - nacionalinio autoturizmo maršruto „Aukštaitijos keliai“ ribose;



Palangos hipodromas (Palanga) ir Raseinių hipodromas (Raseinių raj.) - nacionalinio
autoturizmo maršruto „Žemaitijos kelias“ ribose;



Lazdijų hipodromas (Lazdijų raj.) - nacionalinio autoturizmo maršruto „Nemuno kelias“ ribose.

6.3 pav. Potencialių hipodromų infrastruktūros teritorinis išd÷stymas atsižvelgiant į
nacionalinius autoturizmo trasų maršrutus (II pl÷tros etapas – 2011-2013 m.)

Nacionalin÷s svarbos hipodromai (inv. dydis – 7,510 mln. Lt)

Regionin÷s svarbos hipodromai (inv. dydis – 34 mln. Lt)

Hipodromai, kurių pl÷trai rekomenduojama skirti
ES struktūrinių fondų paramą

Hipodromai, kurių pl÷trai rekomenduojama
skirti ES struktūrinių fondų paramą

Hipodromai, kurių pl÷trai rekomenduojama
pritraukti ES struktūrinių fondų paramos ir
privačias l÷šas

Hipodromai, kurių pl÷trai rekomenduojama
pritraukti ES struktūrinių fondų paramos ir
privačias l÷šas

Hipodromai, kurių pl÷tra tur÷tų būti vykdoma ne
ES struktūrin÷s paramos, o privačios iniciatyvos
arba valstyb÷s biudžeto l÷šomis

Hipodromai, kurių pl÷tra tur÷tų būti vykdoma
ne ES struktūrin÷s paramos, o privačios
iniciatyvos arba valstyb÷s biudžeto l÷šomis

Šaltinis: UAB „Ekonomin÷s konsultacijos ir tyrimai“
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6.2.3 Pasiūlymai d÷l hipodromų infrastruktūros tobulinimo, atsižvelgiant į teikiamų
paslaugų specifiką bei žirgininkyst÷s tradicijas
Siekiant, kad vystomi hipodromai tenkintų tarptautiniams renginiams organizuoti keliamus
reikalavimus, būtina ne tik sutvarkyti žirgų b÷gimo takus (hipodromų universalumui užtikrinti,
didžiuosiuose hipodromuose reik÷tų įrengti ne mažiau kaip du takus – sm÷lio ir kietos dangos), tačiau
taip pat ir modernizuoti visą hipodromų infrastruktūrą: įrengti dengtas tribūnas žiūrovams, teis÷jų
bokštelį, arklių laikymo vietas, žirgų tako apšvietimo sistemą, kitą turistams reikalingą infrastruktūrą
(tualetus, privažiavimo kelius, stov÷jimo aikšteles, prekybos paviljonus). Taip pat reik÷tų prie
hipodromų įrengti uždarus maniežus, kuriuose lankytojams ir sportininkams būt sudarytos galimyb÷s
jodin÷ti ir treniruotis ištisus metus.
Vystant hipodromų infrastruktūrą Lietuvoje, būtina ne tik tenkinti atitiktį tarptautiniams standartams,
tačiau taip pat užtikrinti kuriamos infrastruktūros multifunkciškumą ir universalumą.
Nacionalin÷s reikšm÷s hipodromuose (o esant galimybei ir vietin÷s reikšm÷s hipodromuose)
rekomenduojama įrengti 2 žirgų b÷gimo takus – kietos dangos ir sm÷lio dangos, siekiant, kad
hipodromuose būtų sudarytos galimyb÷s skirtingo tipo žirgų lenktyn÷ms organizuoti.
Apibendrinant, galima teigti, jog modernizuojant šalyje veikiančius hipodromus, būtinos
šios pagrindin÷s investicijos:


Tarptautinius reikalavimus atitinkančių žirgų b÷gimo takų įrengimas (kieta danga, sm÷lio
danga). Būtina atsižvelgti į tarptautinius reikalavimus, keliamus tako ilgiui, pločiui, dangos tipui,
finišo tiesiosios ilgiui ir kt.). Žirgų b÷gimo takų aptv÷rimo tvoros ir apšvietimo sistemos
įrengimas.



Varžybų aikštelių prie žirgų b÷gimo tako įrengimas. Varžybų aikštel÷je įrengiamos b÷gimo kliūtys
bei barjerai. Pagrindinis žirgų b÷gimo takas paprastai įrengiamas aplink varžybų aikštelę.



Teis÷jų bokštelių įrengimas hipodromuose.



Atvirų ir dengtų žiūrovų tribūnų įrengimas, atsižvelgiant į numatomus pritraukti lankytojų
srautus. Po tribūnomis turi būti įrengiami tualetai, poilsio ir pagalbin÷s patalpos. Dengtas
tribūnas, kurios reikalauja didelių investicijų rekomenduojama įrengti tik nacionalin÷s reikšm÷s
hipodromuose. Remiantis pasauline praktika, pasteb÷ta, tarptautinio lygio hipodromuose būtina
įrenti ne mažiau kaip 5000 žiūrovų vietų. Lietuvoje tokio dydžio žiūrovų tribūną, atsižveliant į
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dar nesusformavusias hipodromų paslaugų tradicijas, tikslinga įrengti tik pagrindiniame šalies
hipodrome.
Atsižvelgiant į Lietuvos klimatines salygas ir turizmo bei renginių sezoniškumą, tikslinga įrengti
dengtas žiūrovų tribūnas (dengtos tur÷tų būti bent dalis žiūrovų tribūnų). Dengtas tribūnas būtų
galima išnaudoti konferencijoms organizuoti, sporto klubams, maitinimo įstaigoms, kitos specializacijos
klubų susirinkimams. Dengtos tribūnos yra būtinos, norint organizuoti renginius visą sezoną. Dengtos
tribūnos tur÷tų būti statomos siekiant, kad min÷ti statiniai veiktų kiekvieną dieną.


Žirgų laikymo vietų su pagalbin÷mis patalpomis įrengimas (100-150 žirgų laikymo vietų,
priklausomai nuo hipodromo dydžio);



Esant galimybei, dengtų maniežų įrengimas treniruot÷ms bei jodin÷jimui ištisus metus;



Starto mašina. Hipodromams, kuriuose organizuojamos lygiosios lenktyn÷s, būtina starto
mašina.



Kapitalin÷mis dangomis dengtų privažiavimo kelių bei asfaltuotų automobilių
stov÷jimo aikštelių hipodromo lankytojams įrengimas.

Organizuojant žirgų lenktynes ypač didelis d÷mesys skiriamas žiūrovų ir raitelių saugumui užtikrinti. Kai
sąlygos lenktyniauti yra pavojingos raitelių sveikatai, lenktyn÷s atidedamos. Reikalavimai pagrindinei
hipodromų saugumo įrangai:


Lenktynių tako tvoros ir stulpai privalo būti lankstūs.



Žirgų pasirodymų aptvaras. Žirgų pasirodymams būtinas neslystantis paviršius. Į÷jimas į
pasirodymų aptvarą turi būti kontroliuojamas.



Kliūtys/sparnai/aplinkkeliai. Kliūtys turi būti pastatytos gerai matomose vietose tiek raiteliui,
tiek žirgui. Sparnai turi būti lankstūs (turi matytis lenktynių tako tvoros ir stulpai). Turi būti paruošti
aplinkkeliai.

Vertiname, jog uždarų hipodromų ar hipodromų su šildomais b÷gimo takais projektų svarstymas
Lietuvoje šio metu nebūtų pagrįstas. Užsienio šalių patirtis rodo, jog tokio tipo hipodromų statyba ir
eksploatacija yra brangi, tod÷l tokie projektai pradedami svarstyti tik tuomet, kad hipodromų paslaugų
populiarumas šalyje pasiekia aukštą lygį. Pvz., Airijoje, kur jau s÷kmingai veikia 27 hipodromai, uždaras
hipodromas prad÷tas statyti tik šiais metais. Skandinavijos šalyse, kur klimatas yra atšiauresnis nei
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Lietuvoje, hipodromų su šildomais takais statybos atsisakyta, įvertinus, jog tokių hipodromų
eksploatacija yra per brangi.
Vertinama, jog investicijų į nacionalin÷s svarbos hipodromo viešąją infrastruktūrą poreikis (siekiant
šią infrastruktūrą minimaliai išvystyti) sudarytų nuo 7,5 iki 10 mln. Lt (neskaitant privataus sektoriaus
ind÷lio į papildomą apgyvendinimo, viešojo maitinimo bei pramogų infrastruktūrą), tuo tarpu
investicijų į regionin÷s svarbos hipodromo viešąją infrastruktūrą poreikis (siekiant šią infrastruktūrą
minimaliai išvystyti) sudarytų nuo 3 iki 4 mln. Lt (neskaitant privataus sektoriaus ind÷lio į papildomą
infrastruktūrą). Preliminarus bendras hipodromo modernizavimo projekto biudžetas sudaro 9 mln.
Lt. Tikslios projektų sąmatos būtų nustatytos, tik parengus techninius projektus.
Vystant hipodromų infrastruktūrą šalyje, juos būtina standartizuoti į kategorijas bei klasifikuoti paal
takų struktūrą. Hipodromų kategorijų aprašymai bei skirtingų kategorijų hipodromams keliami
reikalavimai pateikiami šios studijos priede Nr. 6. „Hipodromų standartizacija. Techniniai parametrai
hipodromams, naudojamiems lygiosioms lenktyn÷ms, lenktyn÷ms su kliūtimis, stipelčezui“.
Vertiname, kad Lietuvoje per abu siūlomus hipodromų pl÷tros etapus tur÷tų būti sukurtas 1 pirmos
kategorijos hipodromas, kitų hipodromų infrastruktūra gal÷tų atitikti antros-trečios kategorijos
hipodromų lygmenį.
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Šaltinis: studijos reng÷jai pagal Lietuvos Nacionalinio žirgų lenktynių klubo pateiktą medžiagą

6.2.4 Pasiūlymai d÷l hipodromų infrastruktūros ir kompleksinio paslaugų formavimo
Lietuvoje modelio, atsižvelgiant į žirgininkyst÷s tradicijas, tradicinius amatus ir kitų
turizmo ir verslo paslaugų pl÷trą
Užsienio šalių patirties analiz÷s rezultatai parod÷, kad hipodromų veiklai būdinga žymi sezoniškumo
veiksnio įtaka, tod÷l vystant hipodromų infrastruktūrą, būtina atsižvelgti į tokius veiksnius kaip šios
infrastruktūros universalumas. Atsižvelgiant į tai, kad lygiosios lenktyn÷s organizuojamos tik šiltuoju
metų laiku (balandžio-rugs÷jo m÷n.), tuo tarpu Lietuvoje populiarios ristūnų lenktyn÷s ne mažiau
susidom÷jimo susilaukia ir nesezono metu (spalio-kovo m÷n.), Lietuvoje vystant hipodromų
infrastruktūrą, būtina ne tik tenkinti atitiktį tarptautiniams standartams, užtikrinti raitelių ir žiūrovų
saugumą, garantuoti tam tikrą komforto lygį hipodromų renginių lankytojams, tačiau taip pat ir
užtikrinti kuriamos infrastruktūros multifunkciškumą, siekiant kad hipodromai taptų patraukliomis
viešosiomis erdv÷mis plataus masto renginiams organizuoti, tokiems kaip:


Žirgų lenktyn÷ms, konkūrams, dailiojo jojimo pasirodymams;



Įvairioms kitoms varžyboms bei sporto renginiams;



Parodoms (ne tik žirgų ar žem÷s ūkio srities), komerciniams pristatymams po atviru stogu;



Vietin÷s reikšm÷s švent÷ms ar koncertams po atviru stogu (statoma scena koncertams).

Tam reik÷tų numatyti transformuojamas tribūnas, vietų skaičių kuriose būtų galima reguliuoti pagal
renginių organizatorių norus. Siekiama, kad hipodrome nevykstant pagrindiniams renginiams (žirgų
lenktyn÷ms ar totalizatoriams), čia tur÷tų būti sudarytos sąlygos kitokio pobūdžio renginiams
(konferencijoms, seminarams, banketams) organizuoti. D÷l šios priežasties hipodromų teritorijoje ar
prie jos tur÷tų būti išvystyta visa papildoma infrastruktūra, skirta patiems įvairiausiems hipodromuose
organizuojamų renginių žiūrovų poreikiams patenkinti. Visų pirma - kokybiško viešojo maitinimo
užtikrinimas,

įsteigiant

kavines

bei

restoranus,

salių

konferencijoms/seminarams/banketams

organizuoti įrengimas.
Užsienio šalyse, siekiant mažinti sezoniškumo įtaką hipodromų bei su hipodromais susijusių verslo
sektorių (žirgų sportas, lažybos) veiklai, hipodromų savininkai ir operatoriai imasi įvairių priemonių
žiūrovams sudominti bei papildomiems lankytojų srautams pritraukti. Daug investuojama į infrastruktūrą,
kuri įgalintų organizuoti ne tik žirgų lenktynes, tačiau taip pat ir įvairius verslo renginius, pristatymus bei
konferencijas tuo metu, kai lenktyn÷s hipodrome nevyksta: greta žirgų b÷gimo tako ir varžybų aištel÷s yra
statomi multifunkciniai verslo ir pramogų centrai, vystoma dalykinio/konferencijų turizmo, viešojo
maitinimo, pramogų ir laisvalaikio paslaugų infrastruktūra.
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Siūloma svarstyti šiuos sukurtos hipodromų infrastruktūros valsymo modelius (nurodyta
prioritetiškumo maž÷jimo linkme):


sukurtos hipodromų infrastruktūros nuoma (nuomos laikotarpis – 10 metų);



koncesija (maksimali koncesijos trukm÷ – 25 metai);



sukurtos hipodromų infrastruktūros perdavimas savivaldybių/valstyb÷s įsteigtiems juridiniams
asmenims.
6.2.5 Pasiūlymai d÷l hipodromų teisinio reglamentavimo tobulinimo

Atlikus hipodromų veiklą įtakojančios teisin÷s aplinkos analizę, reikia pažym÷ti, jog šiuo metu
galiojančiuose Lietuvos Respublikos teis÷s aktuose n÷ra atskirai apibr÷žtos hipodromo sąvokos.
Hipodromų paslaugų veikla apibūdinama naudojant žirgų lenktynių, totalizatorių veiklos organizavimo
sąvokas. Tod÷l būtina derinti tarpusavyje ir tobulinti jau egzistuojančius LR teis÷s aktus, pirmiausia
apibr÷žiant ir išaiškinant sąvokas „hipodromas“ ir „hipodromo veikla“. Svarbu aiškiai suformuluoti
hipodromų veiklos apibūdinimą, nustatyti jos diapazoną ir reglamentuoti šią veiklą, pateikiant
tikslias nuorodas į kitus juridinių asmenų veiklai visuotinai privalomus LR teis÷s aktus.
Siūloma hipodromo sąvoka bei hipodromų veiklos apibūdinimas:

Hipodromas – tai žirgų b÷gimo takas ar keli takai su varžybų aikštele, žiūrovų tribūna bei kita infrastruktūra (gali būti
multifunkcin÷s paskirties), skirta žirgų sporto renginiams organizuoti. Sporto renginių metu hipodromuose azartinių lošimų
priežiūros institucijų nustatyta tvarka gali būti organizuojamos lažybos, totalizatorius ar loterija.
Tarptautin÷je veisimo, lenktynių ir lažybų sutartyje (International Agreement on Breeding, Racing and
Wagering, 2007 m. geguž÷) terminas „lažybos“ apima totalizatorių, nustatytus laim÷jimo šansus ir lažybų
mainų operacijas (visuomen÷s informavimo priemon÷s Internetu, TV, telefonu, mobiliuoju telefonu ir t.t).
Lietuvoje žirgų totalizatorių organizuojančių bendrovių veikla reglamentuojama LR Azartinių lošimų
įstatyme, kur numatyta, jog žirgų totalizatorių organizuojančios bendrov÷s įstatinis kapitalas turi būti ne
mažesnis kaip 0,5 mln. litų.
Žirgų totalizatorių organizuojančių bendrovių veiklos apmokestinimas yra reglamentuojamas LR
loterijų ir azartinių lošimų mokesčio įstatymo, kuriame numatytas loterijų ir azartinių lošimų
apmokestinimas loterijų ir azartinių lošimų mokesčiu. Numatoma, jog mokesčio baz÷, organizuojant
totalizatorių ir lažybas yra gautų įplaukų, at÷mus faktiškai išmok÷tus laim÷jimus, suma. Tuo tarpu kaip
rodo atlikta užsienio šalių patirties analiz÷, Vakarų Europos šalyse žirgų totalizatorių pajamos dažnai
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apmokestinamos ir kitais mokesčiais, kurių surinktos l÷šos yra nukreipiamos tolesnei hipodromų
infrastruktūros pl÷trai bei žirgų lenktynių sektoriui vystyti.
Apibendrinant teisin÷s aplinkos analiz÷s rezultatus, darytina išvada, jog siekiant užtikrinti
subalansuotą bei teisiškai reguliuojamą hipodromų paslaugų infrastruktūros pl÷trą, būtina
sutvarkyti totalizatoriaus ir loterijų žirgų lenktynių metu teisinį reglamentavimą, totalizatoriaus
ir loterijų pajamų apmokestinimą, dalį surinktų mokečių l÷šų nukreipiant tolimesniam
hipodromų infrastruktūros vystymui.
Valstybinių institucijų priimami juridiniai sprendimai, kuriais siekiama įtakoti lenktynių organizavimą bei
apskritai hipodromų veiklą, tur÷tų apimti žemiau išvardytas sritis bei atsakyti į šiuos pagrindinius šiose
srityse kylančius klausimus:


Lažybų bei totalizatorių veiklos vykdymo bei kontrol÷s procedūrų teisinis reglamentavimas,
nustatant šios veiklos vykdymo pagrindinius principus.



Lažybų apmokestinimo bei išskaitų iš totalizatoriaus metu surinktų pajamų teisinis
reglamentavimas, surinktos išskaitų l÷šass yra nukreipiant tolesnei hipodromų infrastruktūros
pl÷trai bei žirgų lenktynių sektoriui vystyti.



Taip pat rekomenduojama teisiškai reglamentuoti adekvatų patirtoms sąnaudoms finansinį
skatinimą hipodromams už surengtas tarptautines žirgų varžybas Lietuvoje, laim÷tas prizines
vietas užsienio tarptautin÷se žirgų varžybose bei reikšmingą ir nuoseklų Lietuvos vardo gerinimą
užsienio šalyse.



Žirgų sporto renginių klasifikacijos sistemos įvedimas. Remiantis tarptautinių žirgų
lenktynių veiklą atstovaujančių asocijuotų struktūrų pavyzdžiu, būtina įvesti Lietuvoje
organizuojamų žirgų lenktynių klasifikaciją (grupavimą), atskiriant skirtingos svarbos bei
nevienodo kokyb÷s lygio žirgų lenktynes.
6.2.6 Pasiūlymai d÷l hipodromų konkurencingumo didinimo Lietuvoje ir užsienio
rinkose

Hipodromų paslaugų verslas yra plačios ekonomin÷s prid÷tin÷s vert÷s grandin÷s centrin÷ ašis, kurios
kiekviena

dedančioji

įtakoja

sektoriaus

konkurencingumą.

Hipodromų

paslaugų

sektoriaus

konkurencingumas priklauso nuo šių pagrindinių veiksnių:
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šalies įstatymų leidžiamoji valdžia, įtakojanti hipodromų veiklos teisinį reglamentavimą bei
apmokestinimą;



šalies teisin÷ ir mokesčių aplinka, nuo kurių priklauso šalies patrauklumas potencialiems
investuotojams investuoti į hipodromų veiklos vystymą bei pl÷trą;



išvystyta bei tarptautiniams renginiams keliamus reikalavimus atitinkanti hipodromų ir žirgų
sporto centrų infrastruktūra;



žirgų lenktynių populiarumas tarp šalies gyventojų;



lažybų verslo sektoriaus (totalizatoriaus paslaugos, bukmekeriai, lažybos, loterijos ir pan.)
išvystymo lygis, kuris lemia bendrą sektoriaus ekonominį gyvybingumą;



žirgų veislininkyst÷s ir sportin÷s žirgininkyst÷s sektoriaus išvystymo lygis, kuris lemia
sportinių žirgų kokybę ir kiekybę šalyje;



žirgų sporto sektoriaus išvystymo lygis - organizuojamų žirgų sporto renginių skaičius, šių
renginių klas÷ (pagal europinę klasifikacijos sistemą), šalies sportinių žirgų pasiekimai, šalies
raitelių, žok÷jų ir vadeliotojų sportiniai pasiekimai tarptautin÷se varžybose ir pan.;



sektoriaus specialistų (profesionalių trenerių, žok÷jų, vadeliotojų) kvalifikacija bei šių
specialistų rengimo sistemos išvystymo lygis.



įvairių papildomų turizmo paslaugų ir produktų (apgyvendinimo, maitinimo, dalykinio
turizmo, aktyvaus poilsio, laisvalaikio ir pramogų paslaugos) hipodromo teritorijoje pasiūla
ir išvystymas, patrauklumas atvykusiems lankytojams.

Visų pirma hipodromų paslaugų sektoriaus ekonominį gyvybingumą ir konkurencingumą lemia
totalizatoriaus paslaugų išvystymas bei populiarumas, tačiau kiti išvardinti sektoriaus prid÷tin÷s vert÷s
kūrimo grandin÷s elementai yra ne mažiau svarbūs.
Nors Lietuva turi gilias sportin÷s žirgininkyst÷s tradicijas tiek veisiant sportinius žirgus, tiek
ruošiant

sportininkus,

sportin÷s

žirgininkyst÷s

bei

hipodromų

paslaugų

sektoriaus

kompleksinis vystymas nebuvo vykdomas. Šalyje iki šiol buvo daugiau ar mažiau s÷kmingai vystomi
atskiri komplekso elementai, kurie atskirai negali užtikrinti bendro sektoriaus konkurencingumo.
Tod÷l šiuo metu būtina sukurti prielaidas kompleksiniam sektoriaus vystymui bei jo
konkurencingumo formavimui, veikiant 2 kryptimis:


bendromis LR ūkio ministerijos bei LR žem÷s ūkio ministerijos pastangomis parengiant
Vieningą žirgų veislininkyst÷s, sportin÷s žirgininkyst÷s bei hipodromų paslaugų
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sektorių pl÷tros strategiją bei numatant skatinimo priemones subalansuotam šių
sektorių vystymui;


skiriant l÷šų žirgų sporto bei organizuojamų žirgų sporto renginių populiarinimui,
siekiant šalyje suformuoti žirgų lenktynių tradicijas.

Apibendrinant galima teigti, jog vystomo hipodromų paslaugų sektoriaus konkurencingumui
užtikrinti, yra būtinas glaudus visų sričių - žirgų augintojų, veislininkyst÷s specialistų,
mokslininkų, žirgų sporto atstovų, esamos ir sukurtos hipodromų infrastruktūros operatorių bendradarbiavimas bei valdžios institucijų pasiryžimas kompleksiškai vystyti šį sektorių.
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1 priedas. Terminų žodynas
“Added Money” (Pridedami pinigai) – lenktynių pinigų dalis, kurią įneša lenktynių asociacijos ar veisyklos, į
pinigų dalį sumokamą savininkų, kandidatų paskyrimams, startiniams mokesčiams, paskyrimams, tinkamumui ir t.t.
“Apron” (Peronas) – sritis tarp tribūnų ir b÷gimo takų.
“Backside” (Galin÷ dalis) – arklidžių vieta, taip pat vadinama galine zona.
“Classic” (klasikin÷s) -.tradicin÷s svarbos lenktyn÷s.
“Clubhouse” (klubo patalpos) – siūlo patogumus, panašius kaip ir siūlomi Centrin÷s tribūnos, tik truputį
aukštesn÷s klas÷s.
“Condition book” (Būkl÷s knyga) – brošiūra leidžiama lenktynių sekretoriaus, kuri surormuluoja įvyksiančių
lenktynių sąlygas.
“Flat races” (plokščios lenktyn÷s) – apibūdina lenktynes be kliūčių, kaip pvz.: barjerai ar vandens kliūtys.
“Group race” (grupin÷s lenktyn÷s) – prestižin÷s lenktyn÷s Europoje, suskirstytos į grupes: 1 grup÷ – tarptautin÷s
svarbos klasikin÷s ir kitos pagrindin÷s lenktyn÷s; 2 grup÷ – mažiau svarbios tarptautin÷s lenktyn÷s; 3 grup÷ –
vietin÷s reikšm÷s bei tradicin÷s lenktyn÷s, gali būti organizuojamos ir tarptautiniu mastu. Lenktynių skirstymas
grup÷mis Europoje yra atitikmuo lenktynių skirstymui rangais (I rango, II rango, III rango lenktyn÷s) Kanadoje ir
JAV.
“Handicap race” (handikapo lenktyn÷s) – lenktynių sekretorius nustato svorį, kurį žirgas turi nešti. Papildomas
svoris padeda išlyginti pozicijas ir suteikia potencialią laim÷jimo galimybę kiekvienam žirgui. Svoriai įdedami į
kišenes po balnu, vadinami “švininiais pad÷kliukais”.
„Hipodrome“ (hipodromas) – tai žirgų b÷gimo takas ar keli takai su varžybų aikštele, žiūrovų tribūna bei kita
infrastruktūra, skirta žirgų sporto renginiams organizuoti. JAV hipodromui apibūdinti vartojamas terminas „horse
racing track“, kitose anglakalb÷se šalyse - terminas „racecourse“, o neanglakalb÷se šalyse – dažniausiai vartojamas
terminas „hipodrome“.
“Inner rail” (vidin÷ tvorel÷) – paslanki tvorel÷ iš vamzdžių, kuri žymi vidinę b÷gimo tako ribą.
“Manege” (maniežas) – aptvertas plotas, naudojamas žirgų treniravimui ir mokymui.
“Mutuels” (langeliai) – langas ar langų eil÷, kur atliekami statymai arba išgryninamas lam÷jimas.
“Open lane” (atviras takelis) – priešingas tam kuris yra apsuptas (aplink einantis). Suprantamas, kaip vieta
(patalpa) žok÷jui manevruoti (valdyti) žirgą.
“Overnight” (rytojaus tvarkaraštis) – kitos dienos lenktynių tvarkaraštis.
“Paddock” (aptvaras, diendaržis) – aptvaras, kur savininkai galutinai peržiūri savo žirgus – ar jie pabalnoti, ar
žok÷jas vietoje, ar išrikiuoti lenktyn÷ms.
“Post” (startas) – 1. Lenktynių starto vartai. 2. Laikas, kai lenktyn÷s tuoj turi prasid÷ti.
“Prep (or Prep race) (paruošiamosios lenktyn÷s) – mankšta arba lenktyn÷s, skirtos paruošti žirgą būsimiems
išb÷gimams.
“Public trainer” (viešas treneris) – treneris, kuris treniruoja daugiau nei vienam savininkui.
“Trotting race” (ristūnų lenktyn÷s) – varžybos, kurių metu varžosi ristūnai.
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2 priedas. Hipodromų veiklos statistiniai duomenys skirtingose šalyse, 2006 metų duomenys
Rodiklio pavadinimas/šalis
Žirgų lenktynių organizatorių (hipodromų
operatorių) skaičius
Žirgų lenktynių organizatorių (hipodromų
operatorių) skaičius pagal skirtingus lenktynių
tipus:
- Lygiosios lenktyn÷s (Flat races)
- Lenktyn÷s su kliūtimis (Jumping races)
- Ristūnų lenktyn÷s (Trotting races)
Hipodromų skaičius šalyje
Per metus įvykusių varžybų skaičius:
- Lygiosios lenktyn÷s (Flat races)
- Lenktyn÷s su kliūtimis (Jumping races)
- Ristūnų lenktyn÷s (Trotting races)
IŠ VISO:
Lenktyn÷se dalivavusių skirtingų žirgų skaičius:
- Lygiosios lenktyn÷s (Flat races)
- Lenktyn÷s su kliūtimis (Jumping races)
- Mišrios lenktyn÷s (Flat & Jumping races)
Iš viso lygiosios lenktyn÷s ir lenktyn÷s su
kliūtimis:
- Ristūnų lenktyn÷s (Trotting races)

AUSTRALIJA

JAV

JAPONIJA

PRANCŪZIJA

DIDŽIOJI
BRITANIJA

VOKIETIJA

ITALIJA

ISPANIJA

379

181

16

241

1

54

32

12

379
26
6

140
1
40

16
1
0

154
126
231

1
1
0

40
14

19
7
20

12
0
0

446

180

28

249

59

54

42

8

19 821
142
15 666
35 629

51 491
177
53 610
105 278

17 806
133
0
17 939

4 582
2 179
10 731
17 492

5 554
3 380
0
8 934

1 720
60
5 734
7 514

5 550
272
16 751
22 573

488
0
0
488

30 571
677
-

66 118
453
162

24 534
221
313

8 307
3 796
1 596

9 379
8 208
1 575

2 849
77
94

7 461
593
-

2 233
0
0

31 248

66 733

25 068

13 699

19 162

3 020

8 054

2 233

12 949

25 436

0

15 183

0

4 292

11 773

0

IŠ VISO:
Startų skaičius:
- Lygiosios lenktyn÷s (Flat races)
- Lenktyn÷s su kliūtimis (Jumping races)
- Ristūnų lenktyn÷s (Trotting races)

44 197

92 169

25 068

28 882

19 162

7 312

19 827

2 233

194 462
1 258
145 878

420 003
1 377
410 399

188 627
1 789
0

48 938
21 282
147 667

59 242
35 368
0

15 388
419
48 739

46 187
2 019
170 185

4 761
0
0

IŠ VISO:

341 598

831 779

190 416

217 887

94 610

64 546

218 391

4 761

Šaltinis: International Federation of Horseracing Authorities, 2007
Duomenis pateik÷: Nacionalinis žirgų lenktynių klubas
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2 priedo tęsinys. Hipodromų veiklos statistiniai duomenys skirtingose šalyse, 2006 metų duomenys
Rodiklio pavadinimas/šalis
Žirgų lenktynių organizatorių (hipodromų
operatorių skaičius
Žirgų lenktynių organizatorių (hipodromų
operatorių) skaičius pagal skirtingus lenktynių
tipus:
- Lygiosios lenktyn÷s (Flat races)
- Lenktyn÷s su kliūtimis (Jumping races)
- Ristūnų lenktyn÷s (Trotting races)
Hipodromų skaičius šalyje
Per metus įvykusių varžybų skaičius:
- Lygiosios lenktyn÷s (Flat races)
- Lenktyn÷s su kliūtimis (Jumping races)
- Ristūnų lenktyn÷s (Trotting races)
IŠ VISO:
Lenktyn÷se dalivavusių skirtingų žirgų skaičius:
- Lygiosios lenktyn÷s (Flat races)
- Lenktyn÷s su kliūtimis (Jumping races)
- Mišrios lenktyn÷s (Flat & Jumping races)
Iš viso lygiosios lenktyn÷s ir lenktyn÷s su
kliūtimis:
- Ristūnų lenktyn÷s (Trotting races)

AUSTRIJA

BELGIJA

DANIJA

NYDERLANDAI

ŠVEICARIJA

AIRIJA

GRAIKIJA

TURKIJA

1

9

1

9

11

2

1

1

1
1
-

2
1
7

1
0
1

1
0
9

9
8
11

2
2
0

1
0
0

1
0
0

2

7

9

9

11

27

1

7

132
2
134

173
4
1 153
1 330

300
0
-

108
0
1 306
1 414

171
54
220
445

874
1 394
0
2 268

1 203
0
0
1 203

3 237
0
0
3 237

384
13
4
401

456
40
0
496

611
0
0
611

218
0
0
218

301
78
39
418

2 306
4 976
905
8 187

1 417
0
0
1 417

4 178
0
0
4 178

-

1 693

-

1 077

333

0

0

0

401

2 189

-

1 295

751

8 187

1 417

4 178

4 224
0

897
0
11 628

1 568
384
2 627

11 477
20 119
0

10 880
0
0

16 663
0
0

-

12 525

4 579

31 596

10 880

16 663

IŠ VISO:
Startų skaičius:
- Lygiosios lenktyn÷s (Flat races)
- Lenktyn÷s su kliūtimis (Jumping races)
- Ristūnų lenktyn÷s (Trotting races)

1 075
20
-

1 827
40
14 528 -

IŠ VISO:

1 095

16 395

Šaltinis: International Federation of Horseracing Authorities, 2007
Duomenis pateik÷: Nacionalinis žirgų lenktynių klubas
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2 priedo tęsinys. Hipodromų veiklos statistiniai duomenys skirtingose šalyse, 2006 metų duomenys
Rodiklio pavadinimas/šalis
Žirgų lenktynių organizatorių (hipodromų
operatorių skaičius
Žirgų lenktynių organizatorių (hipodromų
operatorių) skaičius pagal skirtingus lenktynių
tipus:
- Lygiosios lenktyn÷s (Flat races)
- Lenktyn÷s su kliūtimis (Jumping races)
- Ristūnų lenktyn÷s (Trotting races)
Hipodromų skaičius šalyje
Per metus įvykusių varžybų skaičius:
- Lygiosios lenktyn÷s (Flat races)
- Lenktyn÷s su kliūtimis (Jumping races)
- Ristūnų lenktyn÷s (Trotting races)
IŠ VISO:
Lenktyn÷se dalivavusių skirtingų žirgų
skaičius:
- Lygiosios lenktyn÷s (Flat races)
- Lenktyn÷s su kliūtimis (Jumping races)
- Mišrios lenktyn÷s (Flat & Jumping races)
Iš viso lygiosios lenktyn÷s ir lenktyn÷s su
kliūtimis:
- Ristūnų lenktyn÷s (Trotting races)
IŠ VISO:
Startų skaičius:
- Lygiosios lenktyn÷s (Flat races)
- Lenktyn÷s su kliūtimis (Jumping races)
- Ristūnų lenktyn÷s (Trotting races)
IŠ VISO:

ŠVEDIJA

NORVEGIJA

VENGRIJA

KROATIJA

ČEKIJA

SLOVAKIJA

LENKIJA

5

2

1

3

2

1

3

5
3
32

1
0
1

1
1
1

2
0
1

1
1
1

1
1
1

3
1
1

37

12

1

7

15

5

3

629
15
8 872
9 516

253
7
4 424
4 684

342
5
767
1 114

32
0
71
103

351
168
-

133
26
59
218

382
13
23
418

1 266
42
20

497
7
14

420
5
26

691
14
8

518

451

-

398
105
16

1 328

93
0
0
93

519

713

13 941

5 689

587

64

-

126

30

15 269

6 207

1 038

157

-

645

743

5 934
87
99 762

2 354
45
49 273

3 021
42
8 042

243
0
458

-

1 173
182
431

2 811
68
148

105 783

51 672

11 105

701

-

1 786

3 027

Šaltinis: International Federation of Horseracing Authorities, 2007
Duomenis pateik÷: Nacionalinis žirgų lenktynių klubas
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3 priedas. Pagrindiniai žirgų sporto lažybų verslo duomenys skirtingose šalyse, 2006
metų duomenys
3.1 lentel÷. Pagrindiniai žirgų sporto lažybų verslo 2006 m. duomenys Australijoje, mln. Eur
Metin÷ lažybų apyvarta, Eur

Totalizatorius

Bukmekeriai

209,72

305,78

- iš jų statymai lažybų punktuose,
esančiuose ne hipodromų teritorijoje

2.945,13

728,12

Iš viso totalizatoriaus ir
bukmekerių apyvarta

3.154,85

1.033,90

75%

25%

- iš jų statymai lažybų punktuose,
esančiuose hipodromų teritorijoje

Totalizatoriaus ir bukmekerių
apyvartos dalis, %
Metin÷ lažybų apyvarta, iš viso:
Metin÷ lažybų apyvartos
paskirstymas, Eur

4.188,76
Totalizatorius

%

Bukmekeriai

%

2.713,18

86%

971,87

94%

Privalomos išskaitos iš lažybų
apyvartos:

441,68

14%

62,03

6%

a) Mokesčiai valstybei už
totalizatoriaus organizavimą

126,19

4%

10,34

1%

Išmokos lažybų dalyviams:

b) Išskaitos lažybų organizatoriams:
b.1) veiklos kaštams padengti

-

-

b.2) pelnas

-

-

c) Iškaitos kitų varžybų prizinio fondo
kaupimui ir hipodromų infrastruktūrai
vystyti

-

-

d) Kitos išskaitos

-

-

Šaltinis: International Federation of Horseracing Authorities, 2007
Duomenis pateik÷: Nacionalinis žirgų lenktynių klubas

3.2 lentel÷. Pagrindiniai žirgų sporto lažybų verslo 2006 m. duomenys Airijoje, mln. Eur
Metin÷ lažybų apyvarta, mln. Eur

Totalizatorius

Bukmekeriai

- iš jų statymai lažybų punktuose,
esančiuose hipodromų teritorijoje

44,40

212,78

- iš jų statymai lažybų punktuose,
esančiuose ne hipodromų teritorijoje

5,26

3.349,00

Iš viso totalizatoriaus ir
bukmekerių apyvarta

49,66

3.561,78

LIETUVOS HIPODROMŲ PLöTROS STUDIJA

Totalizatoriaus ir bukmekerių
apyvartos dalis, %

1,38

98,62

Metin÷ lažybų apyvarta, iš viso:
Metin÷ lažybų apyvartos
paskirstymas, Eur

3.611,44
Totalizatorius

%

Bukmekeriai

%

Išmokos lažybų dalyviams:

40,05

80,6

3.134,37

88,0

Privalomos išskaitos iš lažybų
apyvartos:

9,61

19,4

-

-

a) Mokesčiai valstybei už
totalizatoriaus organizavimą

0,0

0,0

50,33

1,4

b.1) veiklos kaštams padengti

-

-

-

-

b.2) pelnas

-

-

-

-

0,64

1,3

56,05

1,6

-

-

-

-

b) Išskaitos lažybų organizatoriams:

c) Iškaitos kitų varžybų prizinio fondo
kaupimui ir hipodromų infrastruktūrai
vystyti
d) Kitos išskaitos

Šaltinis: International Federation of Horseracing Authorities, 2007
Duomenis pateik÷: Nacionalinis žirgų lenktynių klubas

3.3 lentel÷. Pagrindiniai žirgų sporto lažybų verslo 2006 m. duomenys Čekijoje, tūkst. Eur
Metin÷ lažybų apyvarta, Eur

Totalizatorius

Bukmekeriai

3,5

47,4

0

0

Iš viso totalizatoriaus ir
bukmekerių apyvarta

3,5

47,4

Totalizatoriaus ir bukmekerių
apyvartos dalis, %

7%

93 %

- iš jų statymai lažybų punktuose,
esančiuose hipodromų teritorijoje
- iš jų statymai lažybų punktuose,
esančiuose ne hipodromų teritorijoje

Metin÷ lažybų apyvarta, iš viso:
Metin÷ lažybų apyvartos
paskirstymas, Eur

50,9
Totalizatorius

%

Bukmekeriai

%

Išmokos lažybų dalyviams:

2,5

70

37,4

79

Privalomos išskaitos iš lažybų
apyvartos:

1,0

30

10,0

21

a) Mokesčiai valstybei už
totalizatoriaus organizavimą

0,1

3,3

1,1

2,3

0,5

14,2

4,7

9,9

b) Išskaitos lažybų organizatoriams:
b.1) veiklos kaštams padengti
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b.2) pelnas
c) Iškaitos kitų varžybų prizinio fondo
kaupimui ir hipodromų infrastruktūrai
vystyti
d) Kitos išskaitos

-

-

-

-

0,4

12,5

4,2

8,8

-

-

-

-

Šaltinis: International Federation of Horseracing Authorities, 2007
Duomenis pateik÷: Nacionalinis žirgų lenktynių klubas

3.4 lentel÷. Pagrindiniai žirgų sporto lažybų verslo 2006 m. duomenys Didžiojoje Britanijoje,
mln. Eur
Metin÷ lažybų apyvarta, mln. Eur

Totalizatorius

Bukmekeriai

- iš jų statymai lažybų punktuose,
esančiuose hipodromų teritorijoje

255,32

-

- iš jų statymai lažybų punktuose,
esančiuose ne hipodromų teritorijoje

402,23

22.392,92

Iš viso totalizatoriaus ir
bukmekerių apyvarta

657,56

22.392,92

3%

97 %

Totalizatoriaus ir bukmekerių
apyvartos dalis, %
Metin÷ lažybų apyvarta, iš viso:
Metin÷ lažybų apyvartos
paskirstymas, Eur

23050,48
Totalizatorius

%

Bukmekeriai

%

Išmokos lažybų dalyviams:

552,35

84

19929,7

89

Privalomos išskaitos iš lažybų
apyvartos:

105,21

16

2463,22

11

5,26

0,8

369,48

1,7

b.1) veiklos kaštams padengti

33,67

5,1

1422,11

6,3

b.2) pelnas

12,62

1,9

449,09

2,0

c) Iškaitos kitų varžybų prizinio fondo
kaupimui ir hipodromų infrastruktūrai
vystyti

23,68

3,6

222,54

1,0

d) Kitos išskaitos

29,98

4,6

-

-

a) Mokesčiai valstybei už
totalizatoriaus organizavimą
b) Išskaitos lažybų organizatoriams:

Šaltinis: International Federation of Horseracing Authorities, 2007
Duomenis pateik÷: Nacionalinis žirgų lenktynių klubas

3.5 lentel÷. Pagrindiniai žirgų sporto lažybų verslo 2006 m. duomenys Graikijoje, mln. Eur
Metin÷ lažybų apyvarta, mln. Eur
- iš jų statymai lažybų punktuose,

Totalizatorius

Bukmekeriai

30,76

0
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esančiuose hipodromų teritorijoje
- iš jų statymai lažybų punktuose,
esančiuose ne hipodromų teritorijoje

306,76

0

Iš viso totalizatoriaus ir
bukmekerių apyvarta

337,52

0

Totalizatoriaus ir bukmekerių
apyvartos dalis, %

100 %

0

Metin÷ lažybų apyvarta, iš viso:
Metin÷ lažybų apyvartos
paskirstymas, Eur

337,52
Totalizatorius

%

Bukmekeriai

%

Išmokos lažybų dalyviams:

270,02

80

Privalomos išskaitos iš lažybų
apyvartos:

67,50

20

a) Mokesčiai valstybei už
totalizatoriaus organizavimą

4,05

1,2

44,47

13,2

-

-

-

-

c) Iškaitos kitų varžybų prizinio
fondo kaupimui ir hipodromų
infrastruktūrai vystyti

16,87

5,0

-

-

d) Kitos išskaitos

2,11

0,6

-

-

b) Išskaitos lažybų organizatoriams:
b.1) veiklos kaštams padengti
b.2) pelnas

Šaltinis: International Federation of Horseracing Authorities, 2007
Duomenis pateik÷: Nacionalinis žirgų lenktynių klubas

3.6 lentel÷. Pagrindiniai žirgų sporto lažybų verslo 2006 m. duomenys Olandijoje
Metin÷ lažybų apyvarta, mln. Eur

Totalizatorius

Bukmekeriai

- iš jų statymai lažybų punktuose,
esančiuose hipodromų teritorijoje

4,98

0

- iš jų statymai lažybų punktuose,
esančiuose ne hipodromų teritorijoje

28,79

0

Iš viso totalizatoriaus ir
bukmekerių apyvarta

33,77

0

Totalizatoriaus ir bukmekerių
apyvartos dalis, %

100 %

0

Metin÷ lažybų apyvarta, iš viso:
Metin÷ lažybų apyvartos
paskirstymas, Eur

33.77
Totalizatorius

%

Išmokos lažybų dalyviams:

23,64

70

Privalomos išskaitos iš lažybų
apyvartos:

10,13

30

Bukmekeriai

%
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a) Mokesčiai valstybei už
totalizatoriaus organizavimą

0,68

0,2

b) Išskaitos lažybų organizatoriams:

-

-

b.1) veiklos kaštams padengti

-

-

b.2) pelnas

-

-

c) Iškaitos kitų varžybų prizinio fondo
kaupimui ir hipodromų infrastruktūrai
vystyti

-

-

d) Kitos išskaitos

-

-

Šaltinis: International Federation of Horseracing Authorities, 2007
Duomenis pateik÷: Nacionalinis žirgų lenktynių klubas

3.7 lentel÷. Pagrindiniai žirgų sporto lažybų verslo 2006 m. duomenys Prancūzijoje
Metin÷ lažybų apyvarta, mln. Eur

Totalizatorius

Bukmekeriai

195,39

0

- iš jų statymai lažybų punktuose,
esančiuose ne hipodromų teritorijoje

8.106,22

0

Iš viso totalizatoriaus ir
bukmekerių apyvarta

8.301,61

0

100%

0

- iš jų statymai lažybų punktuose,
esančiuose hipodromų teritorijoje

Totalizatoriaus ir bukmekerių
apyvartos dalis, %
Metin÷ lažybų apyvarta, iš viso:
Metin÷ lažybų apyvartos
paskirstymas, Eur

8.301,61
Totalizatorius

%

Bukmekeriai

%

Išmokos lažybų dalyviams:

6.058,04

72,97

0

-

Privalomos išskaitos iš lažybų
apyvartos:

2.243,57

27,03

0

-

a) Mokesčiai valstybei už
totalizatoriaus organizavimą

1.047,14

12,61

0

-

483,25

5,82

0

-

-

-

0

-

c) Iškaitos kitų varžybų prizinio fondo
kaupimui ir hipodromų infrastruktūrai
vystyti

693,43

8,36

0

-

d) Kitos išskaitos

19,74

0,24

0

-

b) Išskaitos lažybų organizatoriams:
b.1) veiklos kaštams padengti
b.2) pelnas

Šaltinis: International Federation of Horseracing Authorities, 2007
Duomenis pateik÷: Nacionalinis žirgų lenktynių klubas
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3.8 lentel÷. Pagrindiniai žirgų sporto lažybų verslo 2006 m. duomenys Švedijoje
Metin÷ lažybų apyvarta, mln. Eur

Totalizatorius

- iš jų statymai lažybų punktuose,
esančiuose hipodromų teritorijoje

13,68

- iš jų statymai lažybų punktuose,
esančiuose ne hipodromų teritorijoje

122,78

Iš viso totalizatoriaus ir
bukmekerių apyvarta

136,46

Totalizatoriaus ir bukmekerių
apyvartos dalis, %

Bukmekeriai
0
0
0

100 %

0

Metin÷ lažybų apyvarta, iš viso:
Metin÷ lažybų apyvartos
paskirstymas, Eur

136,46
Totalizatorius

%

Bukmekeriai

Išmokos lažybų dalyviams:

95,62

70,1

Privalomos išskaitos iš lažybų
apyvartos:

40,84

29,9

a) Mokesčiai valstybei už
totalizatoriaus organizavimą

15,50

11,4

b.1) veiklos kaštams padengti

10,30

7,5

b.2) pelnas

0,61

0,4

14,43

10,6

-

-

%

b) Išskaitos lažybų organizatoriams:

c) Iškaitos kitų varžybų prizinio fondo
kaupimui ir hipodromų infrastruktūrai
vystyti
d) Kitos išskaitos

Šaltinis: International Federation of Horseracing Authorities, 2007
Duomenis pateik÷: Nacionalinis žirgų lenktynių klubas

3.9 lentel÷. Pagrindiniai žirgų sporto lažybų verslo 2006 m. duomenys Turkijoje
Metin÷ lažybų apyvarta, mln. Eur

Totalizatorius

Bukmekeriai

9,29

0

- iš jų statymai lažybų punktuose,
esančiuose ne hipodromų teritorijoje

410,64

0

Iš viso totalizatoriaus ir
bukmekerių apyvarta

419,93

0

Totalizatoriaus ir bukmekerių
apyvartos dalis, %

100 %

0

- iš jų statymai lažybų punktuose,
esančiuose hipodromų teritorijoje

Metin÷ lažybų apyvarta, iš viso:
Metin÷ lažybų apyvartos
paskirstymas, Eur

419,93
Totalizatorius

%

Bukmekeriai

%
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Išmokos lažybų dalyviams:

187,00

Privalomos išskaitos iš lažybų
apyvartos:

232,93

a) Mokesčiai valstybei už
totalizatoriaus organizavimą

44,5
55,5

168,87

40,2

b.1) veiklos kaštams padengti

-

-

b.2) pelnas

-

-

c) Iškaitos kitų varžybų prizinio fondo
kaupimui ir hipodromų infrastruktūrai
vystyti

-

-

d) Kitos išskaitos

-

-

b) Išskaitos lažybų organizatoriams:

Šaltinis: International Federation of Horseracing Authorities, 2007
Duomenis pateik÷: Nacionalinis žirgų lenktynių klubas

3.10 lentel÷. Pagrindiniai žirgų sporto lažybų verslo 2006 m. duomenys Vokietijoje
Metin÷ lažybų apyvarta, mln. Eur

Totalizatorius

Bukmekeriai

- iš jų statymai lažybų punktuose,
esančiuose hipodromų teritorijoje

48,78

57,36

- iš jų statymai lažybų punktuose,
esančiuose ne hipodromų teritorijoje

47,85

0

Iš viso totalizatoriaus ir
bukmekerių apyvarta

96,63

57,36

Totalizatoriaus ir bukmekerių
apyvartos dalis, %

63 %

37 %

Metin÷ lažybų apyvarta, iš viso:
Metin÷ lažybų apyvartos
paskirstymas, Eur

153,99
Totalizatorius

%

Bukmekeriai

%

Išmokos lažybų dalyviams:

69,57

72

0

-

Privalomos išskaitos iš lažybų
apyvartos:

27,05

28

0

-

a) Mokesčiai valstybei už
totalizatoriaus organizavimą

0,65

0,7

0

-

8,49

8,8

0

-

-

-

0

-

17,91

18,5

0

-

-

-

0

-

b) Išskaitos lažybų organizatoriams:
b.1) veiklos kaštams padengti
b.2) pelnas
c) Iškaitos kitų varžybų prizinio fondo
kaupimui ir hipodromų infrastruktūrai
vystyti
d) Kitos išskaitos

Šaltinis: International Federation of Horseracing Authorities, 2007
Duomenis pateik÷: Nacionalinis žirgų lenktynių klubas
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4 priedas. Didžiosios Britanijos hipodromų sąrašas
Hipodromas
Aintree
Ascot
Ayr
Bangor
Bath
Beverley
Brighton
Carlisle
Cartmel
Catterick
Cheltenham
Chepstow
Chester
Doncaster
Epsom Downs
Exeter
Fakenham
Folkestone
Fontwell Park
Goodwood
Great Leighs
Hamilton Park
Haydock Park
Hereford
Hexham
Huntingdon
Kelso
Kempton Park
Leicester
Lingfield Park
Ludlow
Market Rasen
Musselburgh
Newbury
Newcastle
Newmarket
Newton Abbot
Nottingham
Perth
Plumpton
Pontefract
Redcar
Ripon
Salisbury
Sandown Park
Sedgefield
Southwell
Stratford
Taunton

Nuoroda internete
www.aintree.co.uk
www.ascot.co.uk
www.ayr-racecourse.co.uk
www.bangorondeeraces.co.uk
www.bath-racecourse.co.uk
www.beverley-racecourse.co.uk
www.brighton-racecourse.co.uk
www.carlisle-races.co.uk
www.cartmel-racecourse.co.uk
www.catterickbridge.co.uk
www.cheltenham.co.uk
www.chepstow-racecourse.co.uk
www.chester-races.co.uk
www.doncaster-racecourse.co.uk
www.epsomderby.co.uk
www.exeter-racecourse.co.uk
www.fakenhamracecourse.co.uk
www.folkestone-racecourse.co.uk
www.fontwellpark.co.uk
www.goodwood.co.uk/horseracing
www.greatleighs.com
www.hamilton-park.co.uk
www.haydock-park.co.uk
www.hereford-racecourse.co.uk
www.hexham-racecourse.co.uk
www.huntingdon-racecourse.co.uk
www.kelso-races.co.uk
www.kempton.co.uk
www.leicester-racecourse.com
www.lingfield-racecourse.co.uk
www.ludlow-racecourse.co.uk
www.marketrasenraces.co.uk
www.musselburgh-racecourse.co.uk
www.newbury-racecourse.co.uk
www.newcastleracecourse.co.uk
www.newmarketracecourses.co.uk
www.newtonabbotracing.com
www.nottinghamracecourse.co.uk
www.perth-races.co.uk
www.plumptonracecourse.co.uk
www.pontefract-races.co.uk
www.redcarracing.co.uk
www.ripon-races.co.uk
www.salisburyracecourse.co.uk
www.sandown.co.uk
www.sedgefield-racecourse.co.uk
www.southwell-racecourse.co.uk
www.stratfordracecourse.net
www.tauntonracecourse.co.uk
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Thirsk
Towcester
Uttoxeter
Warwick
Wetherby
Wincanton
Windsor
Wolverhampton
Worcester
Yarmouth
York

www.thirskracecourse.net
www.towcester-racecourse.co.uk
www.uttoxeter-racecourse.co.uk
www.warwickracecourse.co.uk
www.wetherbyracing.co.uk
www.wincantonracecourse.co.uk
www.windsor-racecourse.co.uk
www.wolverhampton-racecourse.co.uk
www.worcester-racecourse.co.uk
www.greatyarmouth-racecourse.co.uk
www.yorkracecourse.co.uk

Šaltinis: http://britishracecourses.org
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5 priedas. Chantilly hipodromo Prancūzijoje teritorijos bendras vaizdas

Šaltinis: http://www.france-galop.com

6 priedas. Hipodromų standartizacija. Techniniai parametrai hipodromams,
naudojamiems lygiosioms lenktyn÷ms, lenktyn÷ms su kliūtimis, stipelčezui
I kategorijos hipodromas privalo tur÷ti žol÷s arba sm÷lio takelį arba universalų/purvo (angl. all
weather) takelį, tinkantį visais metų laikais ir bet kokiu oru. Taip pat I kategorijos hipodromas turi
tenkinti šiuos reikalavimus:
6.1 lentel÷. Reikalavimai I kategorijos hipodromams, naudojamiems lygiosioms lenktyn÷ms,
lenktyn÷ms su kliūtimis, stipelčezui
Reikalavimai

Lygiosios lenktyn÷s

Lenktyn÷s su kliūtimis

Stipelčezas (lenktyn÷s
su įvairiomis kliūtimis)

Takelio
charakteristika

Takelio ilgis minimaliai
1400 metrų.

Takelio ilgis - 2400
metrų.

Takelio ilgis - 2600
metrų. Trasa galima
hipodromo viduryje.

Minimalus takelio plotis 12 metrų.

Minimalus takelio plotis 12 metrų.

Minimalus takelio plotis 12 metrų.

Finišo tiesioji – min. 350
m, su riboženkliais - 100
m, 200 m, 300 m nuo
finišo riboženklio.

Finišo tiesioji – min. 250
m, kliūčių plotis - 12 m.

Finišo tiesioji – min. 250
m, kliūčių plotis - 12 m.

Technin÷s
priemon÷s

Starto mašina 10 vietų,
minimaliai.
Fotofinišo sistema
Finišo riboženklis su
veidrodžio sistema.
Audio video aparatūra.
Lanksčiomis
konstrukcijomis aptvertas
takelis.
Penerometras.
Tako aprašas suderintas
su lenktynes
organizuojančia
organizacija.
Sertifikuotos svarstykl÷s
žok÷jams sverti.

Guma starto vykdymui.
Fotofinišo sistema
Finišo riboženklis su
veidrodžio sistema.
Audio video aparatūra.
Lanksčiomis
konstrukcijomis aptvertas
takelis.
Penerometras.
Tako aprašas suderintas
su lenktynes
organizuojančia
organizacija.
Sertifikuotos svarstykl÷s
žok÷jams sverti.

Guma starto vykdymui.
Fotofinišo sistema
Finišo riboženklis su
veidrodžio sistema.
Audio video aparatūra.
Lanksčiomis
konstrukcijomis aptvertas
takelis.
Penerometras.
Tako aprašas suderintas
su lenktynes
organizuojančia
organizacija.
Sertifikuotos svarstykl÷s
žok÷jams sverti.

Infrastruktūra

Tribūnos ne mažiau 2000 žiūrovų su s÷dimomis vietomis.
Žirgų vedžiojimo aikštel÷ kitoje b÷gimo takelio pus÷je.
Boksai atvežtiniams bei lenktyn÷se dalyvaujantiems žirgams.
Įgarsinimo aparatūra.
Technin÷s patalpos - techninei komisijai, teis÷jams, žok÷jams treneriams,
savininkams, veterinarijos gydytojams, medicinos darbuotojams, dopingo
kontrol÷s specialistams.

Šaltinis: Nacionalinis žirgų lenktynių klubas
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II kategorijos hipodromas privalo tur÷ti žol÷s arba sm÷lio takelį arba universalų/purvo (angl. all
weather) takelį, tinkantį visais metų laikais ir bet kokiu oru. Taip pat II kategorijos hipodromas turi
tenkinti šiuos reikalavimus:
6.2 lentel÷. Reikalavimai II kategorijos hipodromams, naudojamiems lygiosioms lenktyn÷ms,
lenktyn÷ms su žabitvor÷mis, stipelčezui
Reikalavimai

Lygiosios lenktyn÷s

Lenktyn÷s su kliūtimis

Stipelčezas (lenktyn÷s
su įvairiomis
kliūtimis)

Takelio
charakteristika

Takelio ilgis minimaliai
1400 metrų.

Takelio ilgis 2400 metrų.

Takelio ilgis 2600 metrų.
Trasa galima hipodromo
viduryje.

Minimalus takelio plotis
- 12 metrų.

Minimalus takelio plotis
- 12 metrų.

Minimalus takelio plotis
- 12 metrų.

Finišo tiesioji – min. 200 Finišo tiesioji – min. 200
m, su riboženkliais - 100 m, kliūčių plotis 12 m.
m, 200 m.

Finišo tiesioji – min. 200
m, kliūčių plotis 12 m.

Technin÷s
priemon÷s

Fotofinišo sistema
Finišo riboženklis su
veidrodžio sistema.
Video aparatūra.
Lanksčiomis
konstrukcijomis
aptvertas takelis.
Penerometras.
Tako aprašas suderintas
su lenktynes
organizuojančia
organizacija.
Sertifikuotos svarstykl÷s
žok÷jams sverti.

Guma starto vykdymui.
Fotofinišo sistema
Finišo riboženklis su
veidrodžio sistema.
Audio video aparatūra.
Lanksčiomis
konstrukcijomis
aptvertas takelis.
Penerometras.
Tako aprašas suderintas
su lenktynes
organizuojančia
organizacija.
Sertifikuotos svarstykl÷s
žok÷jams sverti.

Infrastruktūra

Tribūnos ne mažiau 1000 žiūrovų su s÷dimomis vietomis.
Žirgų vedžiojimo aikštel÷ kitoje b÷gimo takelio pus÷je.
Boksai atvežtiniams bei lenktyn÷se dalyvaujantiems žirgams.
Įgarsinimo aparatūra.
Technin÷s patalpos - techninei komisijai, teis÷jams, žok÷jams treneriams,
savininkams, veterinarijos gydytojams, medicinos darbuotojams, dopingo
kontrol÷s specialistams.

Guma starto vykdymui.
Fotofinišo sistema
Finišo riboženklis su
veidrodžio sistema.
Audio video aparatūra.
Lanksčiomis
konstrukcijomis
aptvertas takelis.
Penerometras.
Tako aprašas suderintas
su lenktynes
organizuojančia
organizacija.
Sertifikuotos svarstykl÷s
žok÷jams sverti.

Šaltinis: Nacionalinis žirgų lenktynių klubas
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III kategorijos hipodromas privalo tur÷ti žol÷s arba sm÷lio takelį arba universalų/purvo (angl. all
weather) takelį, tinkantį visais metų laikais ir bet kokiu oru. Taip pat III kategorijos hipodromas turi
tenkinti šiuos reikalavimus:
6.3 lentel÷. Reikalavimai III kategorijos hipodromams, naudojamiems lygiosioms lenktyn÷ms,
lenktyn÷ms su žabitvor÷mis, stipelčezui
Reikalavimai

Lygiosios lenktyn÷s

Takelio
charakteristika

Takelio ilgis minimaliai
1000 metrų.
Minimalus takelio plotis
- 8 metrai.
Finišo tiesioji – min. 120
m, su riboženkliais - 50
m,100 m.
Fotofinišo sistema
Finišo riboženklis su
veidrodžio sistema.
Video aparatūra.
Lanksčiomis
konstrukcijomis
aptvertas takelis.
Penerometras.
Tako aprašas, suderintas
su lenktynes
organizuojančia
organizacija.
Sertifikuotos svarstykl÷s
žok÷jams sverti.

Technin÷s
priemon÷s

Infrastruktūra

Lenktyn÷s su kliūtimis

Stipelčezas (lenktyn÷s
su įvairiomis
kliūtimis)

Tribūnos ne mažiau 500 žiūrovų su s÷dimomis vietomis.
Žirgų vedžiojimo aikštel÷ kitoje b÷gimo takelio pus÷je.
Boksai atvežtiniams bei lenktyn÷se dalyvaujantiems žirgams.
Įgarsinimo aparatūra.
Technin÷s patalpos - techninei komisijai, teis÷jams, žok÷jams treneriams,
savininkams, veterinarijos gydytojams, medicinos darbuotojams, dopingo
kontrol÷s specialistams.

Šaltinis: Nacionalinis žirgų lenktynių klubas
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