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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41-1131; 
2000, Nr. 92-2843; 2002, Nr. 41-1527; 2005, Nr. 67-2405; 2007, Nr. 72-2831) 22 straipsnio 8 ir 9 punktais, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statusą iš Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės įstaigos į įstaigos prie Vidaus reikalų ministerijos.

2. Patvirtinti Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 
nuostatus (pridedama).

3. Pavesti Vidaus reikalų ministerijai vykdyti Kūno kultūros ir sporto departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos steigėjo funkcijas, išskyrus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Vidaus reikalų ministe-
rijos likvidavimą.

4. Pripažinti netekusiais galios:
4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 23 d. nutarimą Nr. 1012 “Dėl Kūno kultū-

ros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo” (Žin., 1996, Nr. 
82-1982);

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimą Nr. 1948 “Dėl Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1012 “Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo” pakeitimo” (Žin., 2002, Nr. 119-5340);

4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 8 d. nutarimą Nr. 564 “Dėl Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 23 d. nutarimo Nr. 1012 “Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo” pakeitimo” (Žin., 2006, Nr. 66-2438).

5. Šis nutarimas įsigalioja 2010 m. sausio 1 dieną.

Ministras Pirmininkas andrius Kubilius

Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis

Lietuvos ResPubLikos
vyRiausybėje

Lietuvos RespubLikos vyRiausybė
nutaRimas

dėL kūno kuLtūRos iR spoRto depaRtamento
pRie Lietuvos RespubLikos vyRiausybės

statuso pakeitimo iR
kūno kuLtūRos iR spoRto depaRtamento

pRie Lietuvos RespubLikos vidaus ReikaLų ministeRijos
nuostatų patviRtinimo

2009 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 929
Vilnius
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PatVIRtINta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. rugpjūčio 26 d.
nutarimu Nr. 929

kūno kuLtūRos iR spoRto depaRtamento 
pRie Lietuvos RespubLikos vidaus ReikaLų ministeRijos 

nuostatai

i. bendRosios nuostatos

1. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama - Kūno kul-
tūros ir sporto departamentas, departamentas) yra įstaiga prie Vidaus reikalų ministerijos.

2. Kūno kultūros ir sporto departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 
įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutar-
timis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirminin-
ko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Kūno kultūros ir sporto departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspau-
dą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Departamento buveinė: Žemaitės g. 6, Vilnius, Lietuvos 
Respublika.

4. Kūno kultūros ir sporto departamentas yra biudžetinė įstaiga.

ii. kūno kuLtūRos iR spoRto depaRtamento uždaviniai iR funkcijos

5. Svarbiausieji Kūno kultūros ir sporto departamento uždaviniai yra šie:
5.1. kartu su kitomis suinteresuotomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriau-

sybinėmis organizacijomis įgyvendinti valstybės kūno kultūros ir sporto politiką, sveikos gyvensenos pro-
gramas;

5.2. skatinti Lietuvos Respublikos gyventojus nuolat sportuoti, kad jie būtų sveiki ir darbingi, kultūrin-
gai ilsėtųsi;

5.3. sudaryti sąlygas sporto organizacijoms rengti didelio meistriškumo sportininkus, kurie atstovautų 
Lietuvos Respublikai tarptautinėse varžybose;

5.4. sudaryti sąlygas valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, nevyriausybinėms organizaci-
joms propaguoti ir didinti kūno kultūros ir sporto efektyvumą.

6. Kūno kultūros ir sporto departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
6.1. dalyvauja rengiant kūno kultūros ir sporto plėtojimo programas, koordinuoja ir kontroliuoja jų vyk-

dymą;
6.2. kartu su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organiza-

cijomis plėtoja privalomųjų ir pasirenkamųjų kūno kultūros ir sporto pratybų sistemą šeimoms, kariams, 
veteranams ir kitiems asmenims;

6.3. skatina sveikos gyvensenos, kūno kultūros renginius, skiria tam lėšų;
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6.4. padeda neįgaliesiems dalyvauti parolimpiniame ir specialiame olimpiniame judėjime, atlieka kitas 
teisės aktų nustatytas neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto rėmimo ir organizavimo funkcijas;

6.5. kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos sporto federacijomis, apskričių viršininkais, 
savivaldybių administracijų sporto padaliniais skatina talentingų sportininkų paiešką ir atranką, pradinį jų 
rengimą sporto mokymo įstaigose, sporto klubuose;

6.6. tvirtina sportininkų mokymo programas;
6.7. koordinuoja didelio sportinio meistriškumo, vaikų ir jaunimo ugdymo programų vykdymą;
6.8. kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu tvirtinta pasirengimo olimpinėms žaidynėms progra-

mas ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
6.9. rūpinasi didelio meistriškumo sportininkų rengimu, skiria lėšų toms organizacijoms, kuriose šie 

sportininkai rengiami;
6.10. rūpinasi kūno kultūros ir sporto mokslo tiriamaisiais darbais, mokslo ir technikos naujovių įgyven-

dinimu, organizuoja mokslines konferencijas, simpoziumus, rengia ir leidžia mokslinę ir metodinę literatū-
rą kūno kultūros ir sporto klausimais;

6.11. koordinuoja Lietuvos sporto varžybų sistemos veiklą;
6.12. išduoda leidimus pripažintoms nacionalinėms sporto (šakos) federacijoms organizuoti Lietuvoje 

tarptautinius sporto renginius, tarptautines, kompleksines sporto varžybas;
6.13. nustato sporto organizacijų, galinčių organizuoti ir vykdyti tarptautinio ir nacionalinio lygio var-

žybas, kriterijus;
6.14. kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, atitinkamų sporto šakų federacijomis ir mokslo institu-

cijomis, kitomis sporto organizacijomis rūpinasi kūno kultūros ir sporto specialistų poreikio tyrimu, jų 
rengimu, tobulinimu;

6.15. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, kurios reikia departamento uždaviniams įgyvendinti;
6.16. informuoja visuomenę apie departamento veiklą;
6.17. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda kūno kultūros ir sporto veiklos leidimus, sprendžia jų galioji-

mo nutraukimo prieš laiką klausimus;
6.18. kartu su suinteresuotomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis įgyvendina valstybės politiką, Europos antidopingo konvenciją ir kitų tarptautinių organi-
zacijų dokumentus, reglamentuojančius kovą su dopingo vartojimu sporte;

6.19. atstovauja Lietuvos Respublikai bendradarbiaujant su kitomis valstybėmis kūno kultūros ir spor-
to srityje, palaiko sporto ryšius su užsienyje gyvenančiais lietuviais, skatina Lietuvos sporto organizacijų 
bendradarbiavimą su kitų valstybių kūno kultūros ir sporto organizacijomis, rūpinasi Lietuvos Respublikos 
tarptautinių įsipareigojimų, sutarčių kūno kultūros ir sporto klausimais vykdymu;

6.20. disponuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis kūno kultūrai ir sportui 
plėtoti;

6.21. analizuoja kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklą, kartu su suinteresuotomis valstybės, sa-
vivaldybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis rengia pasiūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo jų 
veiklai remti;

6.22. kontroliuoja pavaldžių organizacijų veiklą;
6.23. suteikia nusipelniusio Lietuvos Respublikos sportininko, trenerio ar sporto darbuotojo vardą;
6.24. atitinkamos sporto šakos federacijos arba Švietimo ir mokslo ministerijos teikimu Lietuvos Respu-

blikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos teikia prašymus skirti sportininkams ir jų treneriams, sporto darbuotojams ir pedagogams pir-
mojo ir antrojo laipsnių valstybines pensijas;
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6.25. teisės aktų nustatyta tvarka moka rentas buvusiems sportininkams;
6.26. moka premijas didžiausio meistriškumo sportininkams ir kitiems rinktinių nariams už sporto lai-

mėjimus;
6.27. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų, organizacijų, kitų institucijų pareiškimus, skundus 

ir pasiūlymus;
6.28. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Respublikos Prezidentui pasiūlymus dėl pasižymėjusių sporti-

ninkų, sporto darbuotojų ir sporto visuomenininkų apdovanojimų;
6.29. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos parolimpinio komiteto ir atitinkamų sporto (šakų) 

federacijų teikimu skiria stipendijas olimpinių ir parolimpinių sporto šakų didelio meistriškumo sportinin-
kams, kurie rengiasi tarptautinėms varžyboms ir atstovauja jose Lietuvai;

6.30. teisės aktų nustatyta tvarka pripažįsta nacionalines sporto (šakų) federacijas;
6.31. teisės aktų nustatyta tvarka pasirašo biudžeto lėšų naudojimo sutartis su pripažintomis nacionali-

nėmis sporto (šakos) federacijomis, kūno kultūros ir sporto organizacijomis;
6.32. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų departamento kompetencijos 

klausimais projektus;
6.33. koordinuoja Kūno kultūros ir sporto departamento reguliavimo sričiai priskirtų kūno kultūros ir 

sporto organizacijų veiklą;
6.34. atlieka kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas.

iii. kūno kuLtūRos iR spoRto depaRtamento teisės

7. Kūno kultūros ir sporto departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas jo 
kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

7.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų asmenų informaciją departamento kom-
petencijai priskirtais klausimais;

7.2. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovus 
ir specialistus, susitaręs su jų vadovais, sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas, darbo 
grupes teisės aktų projektams rengti;

7.3. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių 
juridiniais ir fiziniais asmenimis;

7.4. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti dvišalius ir daugiašalius bendradarbiavimo 
susitarimus su užsienio valstybių kūno kultūros ir sporto institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis;

7.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 
61-1818) nustatyta tvarka.

8. Kūno kultūros ir sporto departamentas turi ir kitų teisių, kurias jam suteikia įstatymai ir kiti teisės 
aktai.

iv. kūno kuLtūRos iR spoRto depaRtamento daRbo oRGaniZavimas

9. Kūno kultūros ir sporto departamento administracijos struktūrą nustato vidaus reikalų ministras.
10. Kūno kultūros ir sporto departamentui vadovauja direktorius, kurį skiria į pareigas, atleidžia iš jų, 

skatina ir kuriam skiria nuobaudas vidaus reikalų ministras teisės aktų nustatyta tvarka.
Kūno kultūros ir sporto departamento direktorius pavaldus vidaus reikalų ministrui.
11. Kūno kultūros ir sporto departamento direktorius:
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11.1. organizuoja departamento veiklą, asmeniškai atsako už departamentui pavestų uždavinių įgyven-
dinimą ir funkcijų atlikimą;

11.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkių, vidaus 
reikalų ministro įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą;

11.3. teisės aktų nustatyta tvarka rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų 
teisės aktų departamento kompetencijos klausimais projektus;

11.4. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų departamento valstybės tarnautojus ir 
darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina ir skiria jiems nuobaudas;

11.5. tvirtina pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;
11.6. tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;
11.7. tvirtina departamento struktūrinių padalinių nuostatus;
11.8. atstovauja departamentui;
11.9. leidžia įsakymus ir tikrina, kaip jie vykdomi;
11.10. atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
12. Kūno kultūros ir sporto departamento direktoriaus nesant, direktoriaus pareigas eina jo įsakymu 

įgaliotas vienas iš pavaduotojų.

v. kūno kuLtūRos iR spoRto depaRtamento peRsonaLo
    pRiėmimas Į paReiGas iR daRbo užmokesČio jiems mokėjimas

13. Kūno kultūros ir sporto departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo su-
tartis, priėmimo į pareigas, jų darbo užmokesčio mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos 
valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130), kiti įstatymai ir teisės aktai.

vi. kūno kuLtūRos iR spoRto depaRtamento Lėšų šaLtiniai
      iR Lėšų naudojimas

14. Kūno kultūros ir sporto departamentas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 
teisės aktų nustatyta tvarka. Departamento veiklai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nu-
statyta tvarka gaunamos lėšos.

vii. kūno kuLtūRos iR spoRto depaRtamento finansinės
        veikLos kontRoLė iR vidaus auditas

15. Kūno kultūros ir sporto departamento finansinės veiklos kontrolę ir vidaus auditą vykdo įgaliotos 
valstybės institucijos ir įstaigos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

viii. baiGiamosios nuostatos

16. Kūno kultūros ir sporto departamentas likviduojamas, reorganizuojamas ir pertvarkomas įstatymų 
nustatyta tvarka.

_________________
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kūno kuLtūRos iR spoRto
depaRtamente

kūno kuLtūRos iR spoRto depaRtamento
pRie Lietuvos RespubLikos vyRiausybės 

GeneRaLinis diRektoRius
Įsakymas

dėL kūno kuLtūRos iR spoRto depaRtamento 
PRie Lietuvos ResPubLikos

vyRiausybės GeneRaLinio diRektoRiaus 2006 m. sausio 5 d. 
Įsakymo nR. v-4 „dėL kūno kuLtūRos iR spoRto 

biudžetinių ĮstaiGų iR oRGaniZacijų daRbuotojų daRbo 
apmokėjimo tvaRkos apRašo patviRtinimo“ pakeitimo

2009 m. rugsėjo 2 d. Nr. V - 448
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl biudže-
tinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ (Žin., 1993, Nr. 28-655; 
2009, Nr. 100-4185):

1. Pakeičiu Kūno kultūros ir sporto departamento generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymą 
Nr. V-4 „Dėl kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvar-
kos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 5-185):

1.1. Įrašau 2.1 punkte vietoje skaičiaus ir žodžio „100 procentų“ skaičių „0,7“.
1.2. Išdėstau 2.2 punktą taip:
„2.2. skirti kitiems darbuotojams priedus už aukštą kvalifikaciją, skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (už-

duočių) vykdymą, priemokas už laikinai nesančių darbuotojų funkcijų (pareigų) arba rašytiniu darbuotojo 
sutikimu – papildomų darbų vykdymą (jeigu nesudaroma papildoma darbo sutartis), nurodant konkretų 
terminą, bet ne ilgesnį kaip iki kalendorinių metų pabaigos. Bendra šių priedų ir priemokų suma neturi 
viršyti darbuotojui nustatyto 0,9 tarnybinio atlyginimo dydžio. Priedas (priemoka) mažinamas (-a) arba 
panaikinamas (-a), jeigu pablogėja tų asmenų darbo rezultatai arba jie nevykdo minėtų darbų;“.

1.3. Įrašau 3 punkte vietoj žodžių „aukštesnėms organizacijoms“ žodį „steigėjui“.
1.4. Išdėstau 1 ir 3 priedus nauja redakcija (pridedama).
2. P a v e d u įstaigų ir organizacijų vadovams – sumažinti 30 procentų personalinius priedus, nustatytus 

įstaigų vadovų pavaduotojams, padalinių vadovams ir jų pavaduotojams, taip pat sumažinti 10 procentų 
nustatytus priedus ir priemokas kitiems darbuotojams, nuo 2009 m. rugpjūčio 23 d.

3. N u s t a t a u , kad šis įsakymas galioja iki 2010 m. gruodžio 31 d.

Generalinis direktorius algirdas Raslanas

SUDERINta: SUDERINta:
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
ir darbo ministerijos 2009-09-01 raštu Nr. ((2.34-02)-5K-
2009-09-01 raštu Nr. (11.10-53) SD-6631 0923504)-6K0908763



kūno kuLtūRos iR spoRto depaRtamente

8 kūno kuLtūRos iR spoRto aktuaLijos, 2009/ 1

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-4
(Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
generalinio direktoriaus 2009 m.       d. įsakymo Nr. V-redakcija)
1 priedas

spoRto mokymo ĮstaiGų vadovų, jų pavaduotojų iR padaLinių 
vadovų, tuRinČių pedaGoGinĮ išsiLavinimĄ, taRnybiniai atLyGinimai

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigybės pavadinimas
Koeficientas

Sporto mokymo įstaigos Lietuvos olimpinis sporto centras
Įstaigų ir organizacijų vadovai 11,7–34,3 38,2
Įstaigų ir organizacijų vadovų pavaduotojai (išskyrus ūkio ir bendriems 
klausimams) 11,15–29,91 33,9

Skyrių ir kitų padalinių vadovai 10,53–28,03 32,85

PaStaBoS:
1. Kitų specialistų pedagogų, išskyrus trenerių-sporto mokytojų, tarnybiniai atlyginimai nustatomi pagal šiuos koeficientus (bazinės mėnesi-
nės algos dydžiais):
2.1. įgijusių aukštąjį universitetinį išsilavinimą: 9,2–27,94;
2.2. įgijusių aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas): 9,15–26,7;
2.3. įgijusių aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų: 8,9–21,8.
2. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu skyrių, 
kitų padalinių vadovų.

_________________

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-4
(Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
generalinio direktoriaus 2009 m.       d. įsakymo Nr. V-redakcija)
3 priedas

biudžetinių kūno kuLtūRos iR spoRto ĮstaiGų iR oRGaniZacijų 
vadovų, pavaduotojų, skyRių padaLinių vadovų, speciaListų 

(išskyRus nuRodytus šio Įsakymo 1 pRiede), 
taRnautojų iR daRbininkų taRnybiniai atLyGinimai

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)
Pareigybės pavadinimas Kitų darbuotojų koeficientai

Įstaigų vadovai 6,56–16
Įstaigų vadovų pavaduotojai 6,56–14,3
Įstaigų vadovų pavaduotojai ūkio ir bendriesiems klausimams 6,56–16
Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito tarnybų vadovai 6,56–18
Skyrių (sektorių, kitų padalinių) padalinių vadovai 6,56–13
Specialistai, įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą 6,56–11,4
Specialistai, įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas) 6,56–10,5
Specialistai įgiję aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų 6,56–9,6
tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus 6,56–9
Darbininkai 6,56–6,6
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PaStaBoS:
1. Vyresniųjų buhalterių, atliekančių vyriausiojo buhalterio funkcijas (kai yra tik vienas apskaitos darbuotojas), taip pat esant vienam vidaus 
audito specialistui tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip vyriausiųjų buhalterių arba kaip vidaus audito tarnybos vadovo.
2. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu skyrių, kitų padalinių vadovų.
3. Specialistams nustatyta tvarka gali būti suteikiamos šios kategorijos: vyriausiasis (aukščiausios kategorijos) specialistas, vyresnysis (vado-
vaujantysis) specialistas, specialistas.
4. Kūno kultūros ir sporto įstaigų plaukimo instruktoriams, judesio korekcijos pedagogams, meninio ugdymo pedagogams, koncertmeisteriams 
ir akompaniatoriams tarnybiniai atlyginimai nustatomi už 24 valandas per savaitę.
5. Pareigybių, kurių darbas pagal pareigybes laikomas pedagoginiu, yra nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos.

biudžetinių ĮstaiGų iR oRGaniZacijų daRbininkų 
vaLandiniai taRifiniai atLyGiai

(koeficientai bazinio valandinio atlygio dydžiais)
Kategorijos I II III IV V VI
Darbininkai 6,65 6,7 6,83 7,1 7,5 8,4

PaStaBa: aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, vietoj tarifinių atlygių galima nustatyti tarnybinį 
atlyginimą – iki 8,8 koeficiento, kurio pagrindu imama bazinė mėnesinė alga.

_________________
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Mes, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Depar-
tamentas), įmonės kodas 188620621, juridinis adresas Žemaitės g. 6, Vilnius, atstovaujamas generalinio 
direktoriaus pavaduotojo Rito Vaigino, vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m sausio 21 
d. nutarimą Nr. 32 „Dėl 2009 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtinimo asignavimų pa-
skirstymo pagal programas“ (Žin., 2009, Nr.10-374; 2009, Nr.67-2691),
Lietuvos  (toliau – Vykdytojas),
juridinio asmens kodas                                  , juridinis adresas Žemaitės g. 6, Vilnius             ,
atstovaujama                                                                                                                                             ,
veikiančio pagal
ir Lietuvos sporto federacijų sąjunga (toliau – Lėšų gavėjas), įmonės kodas 191595733, juridinis adresas 
Žemaitės g.6, Vilnius, atstovaujama generalinio sekretoriaus Valentino Paketūro, 

kartu toliau sutartyje vadinami „Šalimis“, 
1. Susitarė pakeisti 2009 m. trišalę biudžeto lėšų naudojimo sutarties Nr.     sudarytą 2009 m.    d. (toliau 

susitarime vadinama – Sutartis) 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip : 
„1. Vykdytojas, įgyvendinamas Departamento strateginį veiklos planą, pateikia ir įgyvendina sporto ša-

kos / neįgaliųjų sporto / sporto visiems plėtotės 2009-2010 metams programą, kuri laikoma sutarties 1 prie-
du, o Departamentas, atsižvelgdamas į Vykdytojo pateiktus ir Departamento patvirtintą Programos renginių 
planą (sutarties 2 priedas) ir Renginių išlaidų sąmatą (sutarties 3 priedas) įsipareigoja skirti šios programos 
įgyvendinimui 2009 m. _____________________________________________________________Lt. 

      (suma skaičiais ir žodžiais)

2. Šalys sutaria, kad kitos Sutarties sąlygos nebus keičiamos, išskyrus Sutarčių 2 ir 3 priedus, kiek tai 
susiję su šio susitarimo 1 punkte nurodytomis sumomis ir šis šalių pasirašytas susitarimas bus laikoma ne-
atskiriama Sutarties dalimi.

3. šalių rekvizitai ir parašai 
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
adresas: Žemaitės 6, Lt – 03117 Vilnius 
Faksas (8 ~ 5) 213 32 21
Interneto puslapis: www.kksd.lt
Finansų skyriaus tel. (8 ~ 5) 233 61 57
Įmonės kodas 188620621
Sąsk. Lt167300010002458039
aB ,,Hansabankas“ B.k. 73000

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Ritas Vaiginas 
a. V.

Vykdytojas 
Lietuvos 
adresas:
telefonas
El. paštas:
Interneto puslapis 
Finansų skyriaus tel. 
El. paštas: 
Įmonės kodas 
Sąsk.

Prezidentas 
(vardas, pavardė, parašas)
a. V.

Lėšų gavėjas 
Lietuvos sporto federacijų sąjunga 
adresas: Žemaitės 6, Lt – 03117 Vilnius
Faksas (8 ~ 5) 231 05 86
Interneto puslapis:www.lsfs.lt 
Finansų skyriaus tel. (8 ~ 5) 231 05 88
Įmonės kodas 191595733
Sąsk. 
Generalinis sekretorius 

Valentinas Paketūras 
a. V.

FoRMa PatVIRtINta 
Kūno kultūros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus 2009 m. liepos 7 d. įsakymu Nr.V-380

susitaRimas dėL 2009 m.                    d.
tRišaLės biudžeto Lėšų naudojimo sutaRties nR.     

pakeitimo
2009 m.                    d. Nr.

Vilnius
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo (Žin., 2002, 
Nr. 68-2762) nuostatomis ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 23 
d. nutarimu Nr. 1012 (Žin., 1996, Nr. 82-1982; 2002, Nr. 119-5340), 6.24 punktu, t v i r t i n u 
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės apdovanojimams 
teikiamų kandidatų tvarkos aprašą (pridedamas).

Generalinis direktorius algirdas Raslanas

PatVIRtINta
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. birželio 22 d. generalinio direktoriaus įsakymu
Nr. V-358

kūno kuLtūRos iR spoRto depaRtamento 
pRie Lietuvos RespubLikos vyRiausybės 

vaLstybės apdovanojimams teikiamų kandidatų 
tvaRkos apRašas

i. bendRosios nuostatos

1. Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamen-
tas) valstybės apdovanojimams teikiamų kandidatų tvarkos aprašas (toliau – šis aprašas) nustato tvarką, 
kuria vadovaujantis teikiamos kandidatūros valstybės apdovanojimams gauti.

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatyme 
(Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752) ir Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatyme (Žin., 
2002, Nr. 68-2762) vartojamas sąvokas.

3. Valstybės ordinais, medaliais ir kitais pasižymėjimo ženklais kandidatai gali būti 
siūlomi apdovanoti Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir Liepos 6-osios – Valstybės 

(Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga. Ypatingais atvejais gali būti siūloma apdovanoti 
ir kitu laiku.

4. Kandidatais gauti valstybės apdovanojimus gali būti:
4.1. pasižymėję sportininkai ir jų treneriai;

kūno kuLtūRos iR spoRto depaRtamento pRie Lietuvos 
RespubLikos vyRiausybės GeneRaLinis diRektoRius

Įsakymas

dėL kūno kuLtūRos iR spoRto depaRtamento 
pRie Lietuvos RespubLikos vyRiausybės 

vaLstybės apdovanojimams teikiamų kandidatų 
tvaRkos apRašo patviRtinimo

2009 m. birželio 22 d. Nr. V-358
Vilnius
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4.2. kūno kultūros ir sporto darbuotojai;
4.3. kūno kultūros ir sporto visuomenininkai (toliau visi kartu – Kandidatai).
5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimo įstatymo nuostatomis, Departamen-

tas turi teisę siūlyti kandidatus apdovanoti Vyriausybei, Seimo Pirmininkui ir jo pavaduotojams, Ministrui 
Pirmininkui, Vyriausybės nariams, krašto apsaugos, teisingumo ir vidaus reikalų ministrams.

ii. komisijos sudaRymas iR jos veikLa

6. Šio aprašo 5 punkte nurodytų kandidatų tinkamumą valstybės apdovanojimui gauti Departamente 
svarsto Departamento generalinio direktoriaus įsakymu iš keturių Departamento tarnautojų ir darbuotojų 
sudaryta nuolatinė komisija (toliau – Komisija).

7. Komisijai vadovauja Departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas, Komisijos sekretoriumi 
skiriamas Departamento Bendrojo skyriaus vedėjas, Komisijos nariai – Kūno kultūros strategijos ir Sporto 
strategijos skyrių vedėjai.

8. teisę Komisijai siūlyti kandidatus Valstybės apdovanojimui turi kūno kultūros ir sporto organizacijos, 
savivaldybių kūno kultūros ir sporto padaliniai.

9. Šio aprašo 8 punkte nurodytos organizacijos siūlymus teikia raštu, jie registruojami Departamento 
darbo reglamente nustatyta tvarka. Siūlymus Departamentui organizacijos pristato ne vėliau kaip prieš ke-
turis mėnesius iki numatomos apdovanojimo dienos.

10. Šio aprašo 9 punkte nurodytuose siūlymuose turi būti pateikiama kiekvieno Kandidato biografija, 
nuopelnų aprašymas, duomenys apie ankstesnius valstybės apdovanojimus, nurodymas, kokiam apdovano-
jimui pristatoma, taip pat asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. organizacija, pateikusi siūly-
mą, atsako už siūlyme nurodytų duomenų tikrumą.

11. Komisija, priėmusi teigiamą sprendimą dėl Kandidato teikimo apdovanoti, teisės aktų nustatyta tvar-
ka teikia dokumentus šio aprašo 4 punkte nurodytiems pareigūnams ar institucijoms.

iii. baiGiamosios nuostatos

12. Šiame apraše nurodyti dokumentai, kuriuos organizacijos pristato Departamentui, saugomi archy-
vų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389), Departamento generalinio direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka.

_________________
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viii PAsAuLio
Lietuvių
spoRto žaidynės

viii pasauLio Lietuvių spoRto žaidynės,
skiRtos Lietuvos vaRdo tūkstantmeČio paminėjimui

Birželio 25–28 d. Vilniuje vyko VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynės, skirtos Lietuvos vardo paminė-
jimo 1000-čiui ir programai „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“. Žaidynės, kurių pagrindinė idėja – 
per sportą vienyti po pasaulį išsisklaidžius lietuvius, turi senas tradicijas – pirmąkart jos surengtos Kanados 
lietuvių 1978 m. toronte. 

Į VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynes (PLSŽ) atvyko per pusę tūkstančio lietuvių iš 16 užsienio vals-
tybių – jaV, Kanados, australijos, Baltarusijos, Rusijos, Latvijos, Lenkijos, Estijos, Didžiosios Britanijos, 
Vokietijos, Liuksemburgo, Prancūzijos, Ispanijos, Suomijos, Švedijos ir argentinos. Gausiausia buvo jaV 
lietuvių delegacija – 97 sportininkai, Kanadai atstovavo 95 lietuvių kilmės sportininkai, australijai – 70. 
taip pat žaidynėse dalyvavo apie pustrečio tūkstančio sporto mėgėjų iš Lietuvos. 

Birželio 27-oji buvo pagrindinė žaidynių diena, kai vyko daugumos sporto šakų varžybos ir šventiniai žai-
dynių renginiai. Buvo laikomos šv. mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, kur buvo pašventinta VIII PLSŽ 
vėliava, po to spalvingas žaidynių dalyvių paradas žygiavo Vilniaus gatvėmis. Žaidynių atidarymas surengtas 
Vilniaus Kalnų parke. aukurą Kalnų parke nuo deglo, kurį Lietuvos bėgikai nešė per visas istorines Lietuvos 
sostines – Kauną – Kernavę – trakus, uždegė olimpinė čempionė šaulė Daina Gudzinevičiūtė, skambant 
Lietuvos himnui į padangę pakilo Lietuvos ir žaidynių vėliavos. Žaidynių dalyvius pasveikino VIII PLSŽ 
globėjas Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas adamkus. „Ši lietuvių žaidynių tradicija gyvavo ir toli 
nuo Lietuvos – nuo toronto iki adelaidės ir galiausiai grįžo į Lietuvą. Nuoširdžiai dėkoju jums už tą svarbų 
darbą, atliekamą tautinėse bendruomenėse – skleidžiamus pagarbos, tolerancijos, teisingumo ir sąžiningumo 
principus. Šios vertybės vedė mus kelyje į Lietuvos laisvę, jos įkvepia sportininkus, džiugina gausius sporto 
gerbėjų būrius ir tęsia Lietuvos ateities kelią”, – sakė Prezidentas. Dar prieš žaidynių atidarymą prie Kūno 
kultūros ir sporto departamento šalies sporto vadovai ir užsienio lietuvių bendruomenių atstovai pasodinto 
Lietuvos tūkstantmečio ąžuolą, kuris nuo šiol primins apie pasaulio lietuvių sporto tradiciją.

Žaidynių dalyviai per tris varžybų dienas dalyvavo 25 sporto šakų varžybose. Populiariausia iš jų buvo 
krepšinis, kurį žaidė 35 įvairaus amžiaus vyrų ir moterų komandos.

KKSD informacija
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oficialūs renginiai

Žaidynių rengėjus ir delegacijų atstovus priėmė Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus

Pasaulio lietuvių bendruomenių atstovai prie Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
pasodino Lietuvos tūkstandmečio ąžuolą

Pasaulio lietuvių sporto forumas priėmė VIII pasualio lietuvių sporto žaidynių rezoliuciją
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atidarymo ir varžybų akimirkos
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Lietuvos asociacijoje
„spoRtas visiems“

2009 m. gegužės 29–31 d. Palangoje vyko mėgėjų sporto masiškiausias metų renginys – festivalis „Spor-
tas visiems“. tradicinis festivalis „Sportas visiems“, organizuotas Baltijos pajūryje jau šešioliktą kartą, ne-
paisant sunkmečio, sutraukė bemaž 7000 dalyvių. jų gretas papildė dar apie du tūkstančiai poilsiautojų, įsi-
traukusių į festivalio programos renginius. Siekdamos masiškumo, Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ 
(LaSV) organizacijos daug varžybų rengė atvirose erdvėse: paplūdimyje, Palangos parke, Basanavičiaus 
gatvėje, jūratės ir Kastyčio skvere.

Masiškiausi buvo Lietuvos bendrosios gimnastikos asociacijos (LBGa) ir Lietuvos moterų sporto aso-
ciacijos (LMSa) renginiai vasaros estradoje ir miesto stadione, renginio atidaryme ir baigiamajame rengi-
nyje „Iki pasimatymo“ stadione vienu metu šoko 1860 šokėjų. Po kelis šimtus bėgikų įveikė vieno, penkių 
ar dešimties kilometrų nuotolius pajūrio takeliais, o orientavimosi sporto mėgėjai – Palangos parke ir Va-
nagupės miške. Sportuotojų šurmuliuojantis paplūdimys nieko nebestebino, nes čia, kaip ir kasmet, buvo 
traukiama virvė, organizuotas bėgimas „Palestra“, vyko kvadrato, tinklinio, rankinio, regbio, skraidančio 
disko varžybos. Daug emocijų sukėlė Lietuvos sveikuolių sąjungos pristatytos baliontinklio varžybos.

Labai pasiteisino iš stadiono į Basanavičiaus gatvę iškeltos smiginio, baudų metimo į krepšį, šaudymo iš 
pneumatinio šautuvo, rankų lenkimo varžybos. Basanavičiaus gatvės renginiai ypač sudomino poilsiauto-
jus ir Palangos svečius, kurie buvo aktyvūs visų sporto šakų varžybose. Čia taip pat pristatyta nauja sporto 
šaka – korfbolas, ateityje papildys festivalio programą. Šiemet pirmą kartą festivalyje buvo surengtos bou-
lingo varžybos.

jūratės ir Kastyčio skveras, per kurį link jūros tilto juda didžiausi poilsiautojų srautai, buvo dar vienas 
festivalio epicentras. Čia rytais festivalio dalyvius ir poilsiautojus mankštintis kvietė joana Bartaškienė, 
startavo bėgikai, rikiavosi iškilmingai eisenai per Palangą visi festivalio dalyviai, ant pakylos visą dieną 
koncertavo LKSKa „Nemunas“ kolektyvai, šoko bendrosios gimnastikos grupės.

Palangos miesto stadionas taip pat neliko tuščias. Nuo ankstyvo ryto čia mankštinosi sveikuoliai, vyko 
masinių pratimų repeticijos, rungtyniavo krepšininkai, futbolininkai, sveikuoliai mėtė pasagą, keliautojai 

festivaLis „spoRtas visiems – paLanGa 2009“

demonstravo važiavimo dviračiais meistriškumą, pristatė 
vis populiarėjančią fizinio aktyvumo formą – šiaurietiškąjį 
vaikščiojimą. Stadione populiariausia rungtis buvo trijulių 
krepšinis (3 x 3).

Festivalis – fizinio aktyvumo, mėgėjiško sporto šventė, 
kurioje ne tik rungtyniaujama, bet ir tariamasi, kaip ska-
tinti sporto visiems plėtrą šalyje, todėl į renginio programą 
buvo įtrauktos konferencijos, sporto organizatorių pasitari-
mai, sveikos gyvensenos propaguotojų seminarai, turinin-
gos vakaronės.

Algimantas JucevičiusPaplūdimyje – naujas žadimas „Baliontinklis“
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Spalvingi Lietuvos bendrosios gimnastikos
kolektyvų pasirodymai

Stadione 1500 šokėjų

Eitynių per Palangą priekyje žengia
Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ vadovai

Nuotaikingos jaunimo gretos Nuotraukos iš LASV archyvo
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oficiaLūs pRanešimai

išduotos kūno kuLtūRos iR spoRto
speciaListų Licencijos

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pa-
vaduotojo 2008 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-518. 
Licencija galioja iki 2010 m. gruodžio 5 d.:

Licencija Nr. 733 – Ernestui Dapkui
Licencija Nr. 734 – Modestui Strockiui
Licencija galioja iki 2012 m. gruodžio 5 d.:
Licencija Nr. 735 – Pauliui Suveizdžiui
Licencija Nr. 736 – Vladimir Van-Lee
Licencija Nr. 737 – Ernestui Veniui

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pa-
vaduotojo 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-530. 
Licencija galioja iki 2012 m. gruodžio 22 d.:

Licencija Nr. 738 – aušrai Diktanienei
Licencija Nr. 739 – alinai Kožajevai
Licencija Nr. 740 – Palmai Veidienei

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
pavaduotojo 2009 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-15. 
Licencija galioja iki 2013 m. sausio 13 d.:

Licencija Nr. 741 – aistei alūzaitei
Licencija Nr. 742 – Mindaugui arlauskui
Licencija Nr. 743 – Kęstučiui Deltuvai
Licencija Nr. 744 – Kaziui Žaniui Indrijaičiui
Licencija Nr. 745 – Remigijui Paulioniui
Licencija Nr. 746 – Gintarui Savukynui

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
pavaduotojo 2009 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-49. 
Licencija galioja iki 2013 m. sausio 23 d.:

Licencija Nr. 747 – Sigitui Gerikai
Licencija Nr. 748 – Giedriui jaugelavičiui
Licencija Nr. 749 – Miroslav Krepštul
Licencija Nr. 750 – Žydrūnui Stagniūnui

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pa-
vaduotojo 2009 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-79. Li-
cencija galioja iki 2013 m. vasario 4 d.:

Licencija Nr. 751 – justinui akulininui
Licencija Nr. 752 – Stepui Buganauskui
Licencija Nr. 753 – Ričardui Gurskui

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pa-
vaduotojo 2009 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-107. 
Licencija galioja iki 2013 m. vasario 23 d.:

Licencija Nr. 754 – ovidijui antanaičiui
Licencija Nr. 755 – Mindaugui Butvyčiui
Licencija Nr. 756 – Raimondui Gražiui
Licencija Nr. 757 – Edmundui juočui
Licencija Nr. 758 – Daivai Kochanauskienei
Licencija Nr. 759 – Ingai Simanavičienei
Licencija Nr. 760 – jurgai Valutavičiūtei
Licencija Nr. 761 – jelenai Zanevskajai

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pa-
vaduotojo 2009 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-177. Licen-
cija galioja iki 2013 m. kovo 2 d.:

Licencija Nr. 762 – Rasai Kudabienei
Licencija Nr. 763 – Irenijui Medeckiui
Licencija Nr. 764 – Gintarei Skukauskaitei

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pa-
vaduotojo 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-216. Li-
cencija galioja iki 2013 m. kovo 19 d.:

Licencija Nr. 765 – Giedriui Mitrulevičiui

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pa-
vaduotojo 2009 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-270. 
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Licencija galioja iki 2013 m. balandžio 20 d.:
Licencija Nr. 766 – Rasai Kirjanovienei
Licencija Nr. 767 – Sauliui Šykštai

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pa-
vaduotojo 2009 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-306. 
Licencija galioja iki 2013 m. gegužės 19 d.:

Licencija Nr. 768 – tomui Vilkiui

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
pavaduotojo 2009 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-338. 
Licencija galioja iki 2011 m. birželio 8 d.:

Licencija Nr. 773 – Dariui Čivinskui
Licencija Nr. 774 – Mantui jančiauskui
Licencija galioja iki 2013 m. birželio 8 d.:
Licencija Nr. 769 – Gediminas jurevičius
Licencija Nr. 770 – Brigitai Paulauskienei
Licencija Nr. 771 – Irenai Ruseckaitei
Licencija Nr. 772 – tomui Sabaliauskui

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pa-
vaduotojo 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-367. 
Licencija galioja iki 2013 m. birželio 26 d.:

Licencija Nr. 775 – Nikolaj aleksejenko
Licencija Nr. 776 – Egidijui Brandišauskui
Licencija Nr. 777 – Vytautui Chlevickui
Licencija Nr. 778 – Denisui Matuševui
Licencija Nr. 779 – Renatai Murauskaitei
Licencija Nr. 780 – Vygandui Pudzinevičiui
Licencija Nr. 781 – Martynui Rasteniui
Licencija Nr. 782 – Gerūtai Sprindytei

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
pavaduotojo 2009 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-394. 
Licencija galioja iki 2013 m. liepos 15 d.:

Licencija Nr. 783 – Svajūnui arlauskui
Licencija Nr. 784 – Eglei Dabulytei
Licencija Nr. 785 – jurgai Dimšienei
Licencija Nr. 786 – Ritai Matusevičiūtei
Licencija Nr. 725 – Evaldui Žarnauskui

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pa-
vaduotojo 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-416. 
Licencija galioja iki 2013 m. rugpjūčio 3 d.:

Licencija Nr. 787– Vytautui Brazdauskui
Licencija Nr. 788 – Gintautui juchnai
Licencija Nr. 789 – Karoliui Žilinskui

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pa-
vaduotojo 2009 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-431. 
Licencija galioja iki 2013 m. rugpjūčio 18 d.:

Licencija Nr. 790 – andriui Chrimli
Licencija Nr. 791 – Zigfridui Dutkui

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
pavaduotojo 2009 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-447. 
Licencija galioja iki 2013 m. rugsėjo 2 d.:

Licencija Nr. 792 – Vytautui Cėplai
Licencija Nr. 793 – Deiviui Kančelskiui
Licencija Nr. 794 – audriui Paškevičiui

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
pavaduotojo 2009 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-469. 
Licencija galioja iki 2013 m. rugsėjo 9 d.:

Licencija Nr. 799 – andriui jančiauskui 
Licencija Nr. 800 – Karoliui Čyžiui
Licencija Nr. 801 – Vidui Svetikui

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
pavaduotojo 2009 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-470. 
Licencija galioja iki 2013 m. rugsėjo 9 d.:

Licencija Nr. 795 – Vaidotui jatulevičiui 
Licencija Nr. 796 – jevgenij Izmodenov
Licencija Nr. 797 – Ritai Pivoriūnaitei 
Licencija Nr. 798 – Pauliui Šermukšniui

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pa-
vaduotojo 2009 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. V-479. 
Licencija galioja iki 2010 m. rugsėjo 24 d.:
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Licencija Nr. 802 – olgai Beliajevai
Licencija Nr. 803 – Viktorui Galuščak
Licencija galioja iki 2013 m. rugsėjo 24 d.:
Licencija Nr. 804 – olgai Borkovskajai
Licencija Nr. 805 – Laurynui Gailiui
Licencija Nr. 806 – Valerijui jarovojui 
Licencija Nr. 807 – alexander Kochkin
Licencija Nr. 808 – Ivan Kočkin
Licencija Nr. 809 – aleksandrai Kostinai
Licencija Nr. 810 – Edvinui Ziniui

pRatĘstos kūno kuLtūRos iR spoRto speciaListų
Licencijos

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pa-
vaduotojo 2008 m. gruodžio 05 d. įsakymu Nr. V-518. 
Licencija galioja iki 2012 m. gruodžio 5 d.:

Licencija Nr. 468 – Remigijui Balžekui
Licencija Nr. 368 – artūrui Bobeliui
Licencija Nr. 430 – antanui jakimavičiui
Licencija Nr. 089 – Linui Kaziulioniui
Licencija Nr. 413 – Ivanui Minkevičiui
Licencija Nr. 467 – arvidui Mockevičiui

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pa-
vaduotojo 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-530. 
Licencija galioja iki 2012 m. birželio 12 d.:

Licencija Nr. 091 – Daivai Dumčienei
Licencija Nr. 466 – Danguolei Gaubienei

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pava-
duotojo 2009 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-15. Licenci-
ja galioja iki 2013 m. sausio 13 d.:

Licencija Nr. 310 – Valdemarui Veršuliui
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pa-
vaduotojo 2009 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-107. 
Licencija galioja iki 2013 m. vasario 23 d.:

Licencija Nr. 473 – Ramojui-anicetui Kalyčiui
Licencija Nr. 342 – Idalijai Kaminskaitei
Licencija Nr. 343 – Giedriui Kaminskui

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pava-
duotojo 2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-216. Licencija 
galioja iki 2013 m. kovo 19 d.:

Licencija Nr. 267 – Dianai Sadauskienei
Licencija Nr. 135 – Viktor Golovač

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pa-
vaduotojo 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-245. Li-
cencija galioja iki 2013 m. kovo 30 d.:

Licencija Nr. 482 – Remigijui Mykolui Balaišiui
Licencija Nr. 493 – Kaziui Lukošiui

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pa-
vaduotojo 2009 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-306. 
Licencija galioja iki 2013 m. gegužės 19 d.:

Licencija Nr. 474 – Vytautui Račkauskui
Licencija Nr. 486 – juozui Špelveriui

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pa-
vaduotojo 2009 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-431. 
Licencija galioja iki 2013 m. rugpjūčio 18 d.:

Licencija Nr. 521 – Liubovei Semenčiuk

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
pavaduotojo 2009 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-491. 
Licencija galioja iki 2012 m. spalio 5 d.:

Licencija Nr. 247 – jurijui Lukjančukui

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pa-
vaduotojo 2009 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. V-491. Li-
cencija galioja iki 2013 m. spalio 5 d.:

Licencija Nr. 811 – Vidmantui Mališauskui
Licencija Nr. 812 – Pauliui Budėnui
Licencija Nr. 813 – Nerijui Kuzmickui
Licencija Nr. 814 – Rimantui Viktoravičiui
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suteiktos kvaLifikacinės kateGoRijos 
tReneRiams-spoRto mokytojams

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-533

1. Lietuvos nusipelniusio trenerio vardas aštuo-
neriems metams ir vardą visam laikui:

1.1. Stasiui BaZIUI, Vilniaus dziudo sporto klubo 
„Lokys“ kovinio sambo treneriui;

1.2. Egidijui tINDŽIULIUI, Vilniaus olimpinio 
sporto centro šiuolaikinės penkiakovės treneriui sporto 
mokytojui.

2. nacionalinio sporto trenerio kategorija ketve-
riems metams:

2.1. Vytautui jUCHNEVIČIUI, Lietuvos olimpinio 
sporto centro dviračių sporto treneriui sporto mokyto-
jui;

2.2. jonui NaVICKUI, Marijampolės žaidimų spor-
to mokyklos šaškių treneriui sporto mokytojui;

2.3. andriejui PERoVUI, Vilniaus sporto mokyklos 
„tauras“ rankinio treneriui sporto mokytojui;

2.4. Vladislavui SoKoLINSKIUI, Lietuvos olim-
pinio sporto centro irklavimo treneriui sporto mokyto-
jui;

2.5. Vitalijai ZUtKIENEI, Kauno plaukimo moky-
klos plaukimo trenerei sporto mokytojai;

2.6. Deviui ŽILoVUI, Kauno sporto mokyklos 
„Gaja“ orientavimosi sporto dviračiais treneriui sporto 
mokytojui;

2.7. Dmitrijui ČELPaNoVUI, Klaipėdos sporto 
centro sambo treneriui sporto mokytojui.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
2009 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V-51

1. Lietuvos nusipelnusio trenerio vardas aštuo-
neriems metams ir vardą visam laikui:

1.1. jūratei BERtULIENEI, Šiaulių sporto moky-
klos “Saulė” krepšinio treneriai sporto mokytojai.

2. nacionalinio sporto trenerio kategorija ketve-
riems metams:

2.1. teresei NEKRoŠaItEI, Kauno sporto moky-
klos “Viltis” lengvosios atletikos treneriai sporto mo-
kytojai;

2.2. juozui ŠPELVERIUI, Kauno “jaunalietuvių 
sporto organizacijos” mokyklos badmintono treneriui 
sporto mokytojui.

3. nacionalinio sporto trenerio kategorija dve-
jiems metams:

3.1. juozui ŽILIUI, alytaus Sporto rekreacijos cen-
tro orientavimosi treneriui sporto mokytojui.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
2009 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-218

1. nacionalinio sporto trenerio kategorija ketve-
riems metams:

1.1. Stanislovui KULIKaUSKUI, Šiaulių sporto 
mokyklos (SM) „atžalynas“ sambo imtynių treneriui 
sporto mokytojui;

1.2. Sigitui LUKaVIČIUI, Šiaulių SM „atžalynas“ 
dziudo treneriui sporto mokytojui;

1.3. Virginijai MaLECKIENEI, Kauno SM „Viltis“ 
lengvosios atletikos treneriai sporto mokytojai;

1.4. artūrui oRLoVUI, Vilniaus SM „tauras“ stalo 
teniso treneriui sporto mokytojui;

1.5. artūrui ŠIMaNSKUI, ,Kauno Plaukimo moky-
klos vandensvydžio treneriui sporto mokytojui;

1.6. juozui VĖjELIUI, jonavos Kūno kultūros ir 
sporto centro bokso treneriui sporto mokytojui.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
2009 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-266

1. Lietuvos nusipelniusio trenerio kategorija aš-
tuoneriems metams ir vardas visam laikui:

1.1. Dmitrijui ČELPaNoVUI, Klaipėdos Sporto 
centro sambo-dziudo imtynių treneriui-sporto moky-
tojui;

2. nacionalinio sporto trenerio kategorija ketve-
riems metams:

2.1. Sinilgai BaRtaŠEVIČIŪtEI, Utenos Kūno 
kultūros ir sporto centro krepšinio treneriai-sporto mo-
kytojai;

2.2. jolantai BERŽINSKIENEI, Klaipėdos Sporto 
centro lengvosios atletikos treneriai-sporto mokytojai.
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Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-304

1. nacionalinio sporto trenerio kategorija ketve-
riems metams:

1.1. Valentui SaBaLIaUSKUI, Vilniaus olimpi-
nio sporto centro (oSC) lengvosios atletikos treneriui-
sporto mokytojui;

1.2. juzefui RoMaNKoVUI, Vilniaus oSC len-
gvosios atletikos treneriui-sporto mokytojui;

1.3. Stanislavui SaBaLIaUSKUI, Lietuvos oSC 
biatlono treneriui – sporto mokytojui.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-369

1. Lietuvos nusipelnusio trenerio kategorija aš-
tuoneriems metams ir vardas visam laikui:

1.1. aleksandrui MItUNEVIČIUI, Panevėžio kūno 
kultūros ir sporto centro dviračių treneriui sporto mo-
kytojui;

1.2. Dmitrij LEoPoLD, Panevėžio Kūno kultūros 
ir sporto centro dviračių treneriui.

1.3. Petrui VINCIŪNUI, Kauno SM „Gaja“ dziudo 
treneriui sporto mokytojui.

2. Lietuvos nusipelnusio trenerio kategorija ke-
tveriems metams ir vardas visam laikui:

2.1. Ryhor KaZoUSKI, Vilniaus m. olimpinio 
sporto centro graikų romėnų imtynių treneriui.

3. nacionalinio sporto trenerio kategorija ket-
veriems metams:

3.1. Rimantui SIDaRaVIČIUI, Elektrėnų savival-
dybės sporto mokyklos ledo ritulio treneriui sporto mo-
kytojui;

3.2. Ramūnui ŽEMaItaIČIUI, Elektrėnų savival-
dybės SM dziudo treneriui sporto mokytojui;

3.3. arsenijui jEFIŠoVUI, Klaipėdos Sporto centro 
sambo imtynių treneriui-sporto mokytojui;

3.4. Viktor KaLININ, Visagino akrobatikos sporto 
mokyklos sportinės akrobatikos treneriui sporto moky-
tojui;

3.5. Povilui KLaStaUSKUI, telšių sporto ir re-
kreacijos centro lengvosios atletikos treneriui sporto 
mokytojui;

3.6. Lilija KEKUŠEVa, Visagino akrobatikos SM 
sportinės akrobatikos trenerei sporto mokytojai;

3.7. tomui StaNKEVIČIUI, Vilniaus orientavi-
mosi SK “Perkūnas“treneriui.

4. nacionalinio sporto trenerio kategorija dve-
jiems metams:

4.1. Igoriui tERENtjEVUI, Visagino Kūno kul-
tūros ir sporto centro slidinėjimo treneriui sporto mo-
kytojui;

4.2. Liudvikui albertui MILEŠKaI, Klaipėdos 
sporto centro irklavimo treneriui sporto mokytojui.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
2009 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V-464

1. Lietuvos nusipelnusio trenerio kategorija aš-
tuoneriems metams ir vardas visam laikui:

1.1. Dianai aRLaUSKaItEI, jurbarko rajono 
Kūno kultūros ir sporto centro dziudo treneriai sporto 
mokytojai;

1.2. Eduardui tECHoVUI, Vilniaus dziudo sporto 
klubo „Banga“ kovinio sambo treneriui.

2. nacionalinio sporto trenerio kategorija ke-
tveriems metams:

2.1. artūrui ENČERIUI, jurbarko rajono Kūno 
kultūros ir sporto centro kyokušin karate treneriui 
sporto mokytojui;

2.2. Genei jUoDIENEI, Šiaulių miesto sporto 
mokyklos „Klevas“ žolės riedulio treneriai sporto 
mokytojai;

2.3. Giedriui jaNUŠKEVIČIUI, Kauno Centro 
sporto mokyklos sportinių šokių treneriui sporto mo-
kytojui.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
2009 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-485

1. Lietuvos nusipelnusio trenerio kategorija aš-
tuoneriems metams ir vardas visam laikui:

1.1. Lolitai DUDĖNIENEI, Kauno sporto moky-
klos „Gaja“ dziudo treneriai sporto mokytojai;

1.2. Žilvinui oVSIUKUI, anykščių rajono Kūno 
kultūros ir sporto centro plaukimo treneriui sporto 
mokytojui.
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2. nacionalinio sporto trenerio kategorija ketve-
riems metams:

2.1. Vidui BIČIULaIČIUI, Kauno sporto mokyklos 
„Gaja“ bokso treneriui sporto mokytojui;

2.2. Regimantui NoRVILUI, Klaipėdos sporto cen-
tro sunkiosios atletikos treneriui sporto mokytojui;

2.3. Viliui LoPEtUI, Pakruojo sporto centro BMX 
treneriui sporto mokytojui;

2.4. aldonai ŠLĖKtIENEI, Panevėžio kūno kultū-
ros ir sporto centro rankinio treneriai sporto mokyto-
jai;

2.5. artūrui ZaICEVUI, Vilniaus dvikovės sporto 
šakų mokyklos dziudo treneriui sporto mokytojui;

2.6. Ryčiui VELIČKaI, Panevėžio kūno kultūros ir 
sporto centro stalo teniso treneriui sporto mokytojui;

2.7. Henrikui VIRPŠaI, Kauno sporto mokyklos 
„Gaja“ bokso treneriui sporto mokytojui.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
2009 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V-515

1. Lietuvos nusipelnusio trenerio kategorija aš-
tuoneriems metams ir vardas visam laikui:

1.1. Rimantui LENaRtaVIČIUI, Ukmergės sporto 
centro dziudo treneriui-sporto mokytojui.

2. nacionalinio sporto trenerio kategorija ketve-
riems metams:

2.1. Donatai ŠIaUDVYtEI, Šiaulių sporto moky-
klos dviračių sporto treneriai-sporto mokytojai;

2.2. Vytautui INDRELIŪNUI, Lietuvos olimpinio 
sporto centro dviračių sporto treneriui-sporto mokyto-
jui;

2.3. Edmundui PESECKIUI, Lietuvos olimpinio 
sporto centro dviračių sporto treneriui-sporto mokyto-
jui;

2.4. Ramunei aLEKNaVIČIENEI, alytaus sporto 
ir rekreacijos centro dziudo treneriai-sporto mokyto-
jai;

2.5. Rimui BaGDŽIUI, alytaus sporto ir rekreaci-
jos centro krepšinio treneriui-sporto mokytojui;

2.6. Natalijai GURKoVaI, Klaipėdos „Gintaro“ 
sporto centro plaukimo treneriai-sporto mokytojai;

2.7. Loretai BaKUtIENEI, Kauno plaukimo mo-
kyklos plaukimo treneriai-sporto mokytojai;

2.8. Vladui VaLaNtINUI, Šiaulių sporto moky-
klos „Dubysa“ šaškių treneriui-sporto mokytojui;

2.9. Giedriui StaNELIUI, Klaipėdos sporto centro 
taekvondo treneriui-sporto mokytojui;

2.10. Vaidotui VaIČELIŪNUI, Šiaulių sporto mo-
kyklos „Klevas“ žolės riedulio treneriui-sporto moky-
tojui.


