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Lietuvos Respublikos
Seime
LIETUVOS RESPUBLIKOS
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO ĮSTATYMO 7, 12, 15, 41 IR
44 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2009 m. lapkričio 19 d. Nr. XI-493
Vilnius
(Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752)
1 straipsnis. 7 straipsnio 4 punkto pakeitimas
Pakeisti 7 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4) nustato premijų didelio meistriškumo sportininkams ir kitiems rinktinių nariams dydžius.“
2 straipsnis. 12 straipsnio 4 dalies pakeitimas
Pakeisti 12 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:
„4. Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas kitas savivaldybės administracijos padalinys ar savivaldybės įstaiga, įgyvendindami kūno kultūros ir sporto politiką savivaldybės teritorijoje:
1) rengia ir įgyvendina kūno kultūros ir sporto plėtojimo savivaldybėje programas;
2) įgyvendina sporto bazių plėtros strategiją savivaldybėje, užtikrina jų prieinamumą gyventojams;
3) savivaldybių tarybų nustatyta tvarka finansuoja rinktinių dalyvavimą šalies ir tarptautinėse varžybose;
4) vykdo šviečiamąją veiklą, formuoja jų teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvų požiūrį į kūno kultūros ir sporto reikšmę sveikatai;
5) tvirtina miestų ir (ar) savivaldybių sporto šakų rinktines.“
3 straipsnis. 15 straipsnio 2 dalies pakeitimas
Pakeisti 15 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Kūno kultūros ir sporto departamentas pripažįsta tik vieną teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių
asmenų registre įregistruotą nacionalinę sporto (šakos) federaciją, kurios pavadinime vartojamas Lietuvos
vardas ir kuri jungia ne mažiau kaip trijose skirtingose Lietuvos apskrityse veikiančias to sporto (tos šakos)
kūno kultūros ir sporto organizacijas. Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarką ir kitus kriterijus nustato Kūno kultūros ir sporto departamentas.“
4 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 41 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„41 straipsnis. Rentos sportininkams mokėjimo sąlygos ir tvarka
1. Sportininkas, Lietuvos Respublikos pilietis, baigęs sportininko karjerą, nedalyvaujantis olimpinėse
žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, turi teisę gauti 1,5 Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio rentą per mė2
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nesį, jeigu jis, turėdamas Lietuvos Respublikos pilietybę ir atstovaudamas Lietuvos Respublikai, tapo arba
iki šio įstatymo įsigaliojimo įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę ir iki pilietybės įgijimo yra tapęs:
1) olimpinių žaidynių čempionu ar prizininku (aukso, sidabro ar bronzos medalių laimėtoju);
2) olimpinės sporto šakos olimpinės rungties Europos ar pasaulio čempionu;
3) rungties, kuri iki rezultato pasiekimo buvo išbraukta iš olimpinių žaidynių programos arba įtraukta į
ją po rezultato pasiekimo, pasaulio ar Europos čempionu iki 1990 m. kovo 11 d.;
4) olimpinės sporto šakos olimpinės rungties Europos ar pasaulio, olimpinių žaidynių rekordininku;
5) parolimpinių ar kurčiųjų žaidynių nugalėtoju;
6) olimpinės sporto šakos neolimpinės rungties ir pasaulio čempionu, ir pasaulio rekordininku.
2. Sportininkui renta neskiriama, o paskirtoji nemokama, jeigu:
1) jis turi draudžiamųjų pajamų, išskyrus pajamas, gaunamas už darbą kūno kultūros ir sporto srityje;
2) sportininkas neteko Lietuvos Respublikos pilietybės;
3) sportininkui yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už tyčinio nusikaltimo padarymą (kol
išnyksta teistumas);
4) sportininkas gauna valstybinę pensiją;
5) sportininkas buvo diskvalifikuotas dėl dopingo preparatų vartojimo ar sporto organizacijų uždraustų
metodų taikymo ir jo sportiniai rezultatai, numatyti šio straipsnio 1 dalyje, buvo anuliuoti.
3. Vyriausybės nustatyta tvarka rentas išmoka Kūno kultūros ir sporto departamentas iš valstybės biudžeto lėšų.
4. Sportininkas privalo pranešti jam rentą mokančiai institucijai apie šio straipsnio 2 dalyje nurodytų
aplinkybių atsiradimą per 5 darbo dienas nuo jų atsiradimo. Jeigu apie nurodytas aplinkybes laiku nepranešama ir dėl to renta permokama, permokėtos rentos suma išieškoma iš rentos gavėjo įstatymų nustatyta
tvarka.“
5 straipsnis. 44 straipsnio 1 dalies pakeitimas
Pakeisti 44 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Sporto (šakos) varžybų sistemos Lietuvoje įgyvendinimą ir organizavimą koordinuoja Kūno kultūros
ir sporto departamento pripažinta nacionalinė atitinkamo (atitinkamos) sporto (šakos) federacija.“
6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ
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Kūno kultūros ir sporto
departamente
KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
GENERALINIS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL NACIONALINIŲ SPORTO (ŠAKŲ) FEDERACIJŲ PRIPAŽINIMO
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2009 m. sausio 19 d. Nr. V-33
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo (Žin., 1996, Nr.9-215; 2008,
Nr.47-1752) 15 straipsnio 2 dalimi,
t v i r t i n u Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašą (pridedama).
Generalinis direktorius	Algirdas Raslanas

PATVIRTINTA
Kūno kultūros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus
2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V- 33

NACIONALINIŲ SPORTO (ŠAKŲ)
FEDERACIJŲ PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašas (toliau – šis aprašas) nustato nacionalinių sporto (šakų) federacijų (toliau – Federacijų) pripažinimo kriterijus ir tvarką, pripažintų Federacijų
pareigas, siekiant išsaugoti pripažinimą.
2. Federacijas pripažįsta Kūno kultūros ir sporto departamentas.
3. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir
sporto įstatyme (Žin., 1996, Nr.9-215; 2008, Nr.47-1752).
II. PRIPAŽINIMO KRITERIJAI
4. Federacija, gali būti pripažinta jeigu ji atitinka visus šiuos kriterijus:
4.1. įsteigta ir įregistruota juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
4
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4.2. jos pavadinime vartojamas Lietuvos vardas;
4.3. jungia ne mažiau kaip trijose skirtingose Lietuvos apskrityse veikiančias sporto (šakos) asociacijas;
4.4. turi parengtą ir Federacijos įstatų nustatyta tvarka patvirtintą ilgalaikį (ne mažiau kaip 10 metų)
sporto šakos plėtojimo šalyje strateginį planą ir trumpalaikę (iki 4 metų) veiklos programą;
4.5. taiko sankcijas už dopingo vartojimą, organizuoja dopingo kontrolę, vykdo šviečiamąją veiklą dėl
dopingo preparatų vartojimo ir kitų tarptautinių, nacionalinių sporto organizacijų uždraustų metodų naudojimo sporte;
4.6. turi pasitvirtinusi sporto (šakos) taisykles, parengtas pagal tarptautinės sporto (šakos) federacijos
atitinkamas taisykles;
4.7. turi pasitvirtinusi varžybų saugumo taisykles, parengtas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų ir
tarptautinių sporto šakų organizacijų reikalavimus;
4.8. turi išplėstą ir visuomenei prieinamą informacinę sistemą, vykdo savo srities šviečiamąją veiklą,
interneto tinklalapyje pateikia aiškią informaciją apie šalies sporto (šakos) rinktinės sudarymo kriterijus ir
sistemą.
III. PRIPAŽINIMO TVARKA IR
PRIPAŽINTŲ SPORTO (ŠAKŲ)
FEDERACIJŲ PAREIGOS, SIEKIANT
IŠSAUGOTI PRIPAŽINIMĄ
5. Federacija, siekianti pripažinimo, Kūno kultūros ir sporto departamentui privalo pateikti šiuos dokumentus:
5.1. Federacijos kompetentingo valdymo organo prašymą dėl pripažinimo;
5.2. Federacijos įregistravimo pažymėjimą (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją);
5.3. Federacijos veiklos įstatus (arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jų kopiją);
5.4. dokumentą, įrodantį kad Federacija jungia ne mažiau kaip trijose skirtingose Lietuvos apskrityse
veikiančias sporto (šakos) asociacijas;
5.5. Federacijos narių sąrašą;
5.6. Federacijos kompetentingo valdymo organo patvirtintą ilgalaikį sporto šakos plėtojimo strateginį
planą ir trumpalaikę veiklos programą;
5.7. Federacijos kompetentingo valdymo organo patvirtintas sporto (šakos) taisykles;
5.8. Federacijos kompetentingo valdymo organo patvirtintas varžybų saugumo taisykles, parengtas pagal tarptautinių sporto šakų organizacijų reikalavimus.
6. Pripažinta Federacija, siekdama išsaugoti pripažinimą, privalo:
6.1. laikytis kūno kultūros ir sporto principų (lygiateisiškumo, žiūrovų ir sporto renginių dalyvių saugumo, dopingo draudimo, kilnaus elgesio, nešališkumo, tęstinumo);
6.2. užtikrinti, kad pratybose ir varžybose dalyvautų tik tie sportininkai ir teisėjai, kurie nustatytu laiku
pasitikrino sveikatą ir pateikė nustatytos formos pažymą;
6.3. sporto varžybas vykdyti budint gydytojui ar kitam medicinos darbuotojui;
6.4. laikytis Kūno kultūros ir sporto departamento nustatytos tvarkos dėl tarptautinių sporto renginių
organizavimo Lietuvoje;
6.5. užtikrinti sporto varžybų organizavimą ir vykdymą pagal tarptautinių sporto organizacijų nustatytą
reglamentą, atitinkamos sporto šakos taisykles ir varžybų nuostatus;
Kūno kultūros ir sporto aktualijos, 2009 / 2
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6.6. vykdyti savo veiklos apskaitą, analizę, kaupti laimėjimų paveldą ir jį saugoti;
6.7. rengti nacionalinius čempionatus;
6.8. ne mažiau kaip 15 darbo dienų iki numatomo pagerbimo, pateikti Kūno kultūros ir sporto departamentui siūlymus pagerbti sportininkus ir kitus sportui nusipelniusius asmenis jų sportinių laimėjimų,
įvairių jubiliejų ir švenčių proga;
6.9. turėti parengtas ir Federacijos įstatų nustatyta tvarka patvirtintas sportininkų perėjimo iš vieno sporto klubo į kitą sporto klubą nuostatas;
6.10. Kūno kultūros ir sporto departamentui nustatytomis datomis arba pagal atskirą Kūno kultūros ir
sporto departamento prašymą pateikti:
6.10.1. kasmetinį sporto varžybų ir oficialių tarptautinių renginių kalendorių;
6.10.2. kasmet šalies sporto (šakos) rinktinių sąrašus su užduotimis sportininkams, priklausantiems
šioms amžiaus grupėms:
a) svarbiausiųjų strateginių, strateginių ir kitų olimpinių sporto šakų – nacionalinių suaugusiųjų, jaunimo
ir jaunių amžiaus grupėms;
b) kitų sporto šakų – nacionalinių suaugusiųjų amžiaus grupei.
6.10.3. Federacijos metinės ataskaitinės konferencijos medžiagą (darbotvarkę, ataskaitinius pranešimus,
nutarimus ir kt.);
6.10.4. kitą Kūno kultūros ir departamento prašomą medžiagą, būtiną bendradarbiavimui.
6.11. laikytis Kūno kultūros ir sporto departamento ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto patvirtintų
pasirengimo olimpinėms žaidynėms programų nuostatų (įpareigojimas skirtas olimpinių sporto šakų Federacijoms).
6.12. sudaryti sąlygas valstybinėms ir nevyriausybinėms sporto organizacijoms tapti Federacijos nariais.
7. Jeigu pripažinta Federacija po pripažinimo neatitinka šio aprašo 4 punkte nustatytų kriterijų ar nevykdo šio aprašo 6 punkte nustatytų pareigų, o taip pat Federaciją reorganizuojant, pertvarkant arba pradėjus
teisminius ginčus dėl Federacijos vidaus veiklos, Kūno kultūros ir sporto departamentas turi teisę vienašališkai nutraukti tos Federacijos pripažinimą.
8. Sprendimus dėl Federacijų pripažinimo (nepripažinimo) ir sprendimus dėl pripažinimo nutraukimo
priima Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius, nuolatinės komisijos teikimu. Sprendimas pripažinti Federaciją (jos nepripažinti) priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo visų šio aprašo 5
punkte nurodytų dokumentų gavimo Kūno kultūros ir sporto departamente.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Federacijos pripažinimas galioja ketverius metus po Kūno kultūros ir sporto departamento įsakymo
įsigaliojimo.
10. Su pripažinta Federacija Kūno kultūros ir sporto departamentas gali pasirašyti bendradarbiavimo
sutartį.
11. Šio aprašo 8 punkte nurodyti sprendimai gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.
_________________
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KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
GeneraliniS direktorius
Įsakymas
DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE Lietuvos RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
GENERALINIO DIREKTORIAUS 2009 M. SAUSIO 19 D.
ĮSAKYMO NR. v-33 „DĖL NACIONALINIŲ SPORTO (ŠAKŲ)
FEDERACIJŲ PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2009 m. gruodžio 17 d. Nr. V-583
Vilnius
P a k e i č i u Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kūno kultūros
ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 19
d. įsakymu Nr. V-33 „Dėl Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2009, Nr.12-504):
1. Išdėstau 4.3 punktą taip:
„4.3. jungia ne mažiau kaip trijose skirtingose Lietuvos apskrityse veikiančias to sporto (šakos) kūno
kultūros ir sporto organizacijas.“
2. Išdėstau 5.4 punktą taip:
5.4. Federacijos narių sąrašą, įrodantį kad Federacija jungia ne mažiau kaip trijose skirtingose Lietuvos
apskrityse veikiančias to sporto (šakos) kūno kultūros ir sporto organizacijas;“
3. Pripažįstu netekusiais galios 5.4 ir 6.12 punktus.
4. Įrašau 8 punkte po žodžio „komisijos“ žodžius „(toliau – Komisija)“.
5. Papildau nurodytąjį aprašą šiuo 8¹ punktu:
„8¹. Komisija gali siūlyti Kūno kultūros ir sporto departamento generaliniam direktoriui:
8¹.1. pripažinti Federaciją;
8¹.2. pripažinti Federaciją, ir nustatyti papildomą terminą (ne ilgesnį kaip 3 mėnesius) trūkstamiems
dokumentams pateikti, jeigu Federacija nepateikė dokumentų nurodytų šio aprašo 5.6, 5.7 arba 5.8 punktuose;
8¹.3. atidėti Federacijos pripažinimą, jeigu paaiškėja aplinkybės nurodytos šio aprašo 7 punkte, iki šios
aplinkybės išnyks.“.
6. Šis įsakymas įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.
Generalinio direktoriaus pavaduotojas, atliekantis
generalinio direktoriaus funkcijas
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Nacionalinėje
sporto taryboje
Sprendimas dėl 2010 metų kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo
finansavimo krypčių ir prioritetų

PATVIRTINTA
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos
2009 m. rugsėjo 28 d. posėdyje
(protokolas Nr. 6)

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projektų
finansavimo 2010 metams kryptys
1. Sporto visiems sąjūdžio plėtotė
2. Didelio sportinio meistriškumo plėtotė
3. Sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė
4. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas
5. Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimo bei jų mokymo ir profesinio informavimo plėtotė

Darbą pradėjo Nacionalinė kūno kultūros ir sporto taryba
Spalio 15 d. Kūno kultūros ir sporto departamente surengtas pirmasis Nacionalinės kūno kultūros ir sporto
tarybos, kuri sukurta vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto įstatymu, posėdis. Į tarybą, kurios personalinė
sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, įeina Seimo, Vyriausybės, ministerijų ir pagrindinių sporto organizacijų atstovai. Pirmajame posėdyje taryba išsirinko pirmininką ir jo pavaduotojus.
Pirmininku vieneriems metams vienbalsiai išrinktas vidaus reikalų viceministras Algimantas Vakarinas, jo
pavaduotojais išrinkti KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas, vykdantis gen. direktoriaus funkcijas, Ritas
Vaiginas ir LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas.
KKSD gen. direktoriaus pavaduotojas, vykdantis gen. direktoriaus funkcijas, Ritas Vaiginas apžvelgė
ir supažindino Tarybos narius su kūno kultūros ir sporto padėtimi Lietuvoje. R.Vaiginas pažymėjo, jog
šiais metais visuose sporto renginiuose, sporto varžybose dalyvavo mažiau žmonių nei planuota. Priežastis
paprasta – lėšų stygius, kuris tiesiogiai atsiliepė ir dar labiau žmonių fiziniam aktyvumui atsilieps ateityje. Lėšų nebeužtenka tiesiog atvykti į renginius. 2009 metų pradžioje kūno kultūrai ir sportui iš valstybės
biudžeto buvo numatyta skirti 72 mln. Lt, patikslinus biudžetą kūno kultūrai ir sportui liko 56 mln. Lt.
R.Vaiginas taip pat pažymėjo, jog sporto sistemai visiškai netinka Finansų ministerijos nustatyta tvarka,
pagal kurią lėšos ketvirčiams skiriamos pagal nustatytus procentus: „Beveik visi pasaulio ir Europos čempionatai, kitos varžybos įvyko per I–III ketvirtį, tuo tarpu pagal nustatytą tvarką didžiausią lėšų dalį numatyta skirti IV ketvirčiui“. R.Vaiginas pabrėžė, jog reikia keisti Lietuvos įstatyminę sporto bazę sudarant
palankesnes sąlygas kūno kultūros ir sporto plėtrai: „Neseniai dalyvavau ES generalinių direktorių pasitarime Švedijoje. Ten buvo kalbama ir apie sporto finansavimo šaltinius. Vienas pagrindinių šaltinių Vakarų
8
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valstybėse – azartiniai lošimai, loterijos, statymai. Norvegijoje, Švedijoje, Prancūzijoje iš to surenkamos
milžiniškos lėšos. Tačiau Lietuvoje apie tai negalime kalbėti, nes neturime įstatyminės bazės...“
KKSD vadovas informavo, jog dar metams nesibaigus aišku, kad šių metų sportiniai rezultatai geriausi
per visą nepriklausomybės laikotarpį – pasaulio ir Europos čempionatuose olimpinių sporto šakų olimpinėse
rungtyse Lietuvos sportininkai iškovojo 12 medalių. „Tai kryptingo ir sistemingo pastarųjų metų darbo rezultatas. Tačiau, kaip atsilieps sunkmetis ir kokius rezultatus turėsime po dvejų trejų metų, šiandien prognozuoti
sunku...“ – puikūs šių metų rezultatai optimizmo ateičiai duoda nedaug.
R.Vaiginas pristatė kitų metų planuojamą kūno kultūros ir sporto biudžetą. Jis po paskutinių patikslinimų
turėtų siekti 36 mln. Lt. Paskirstyti sunkmečio biudžetą sporto organizacijoms, kurių finansiniai poreikia,
kur kas didesni – nelengvas uždavinys. Todėl, pasak R.Vaigino, teks atsisakyti dalies programų, o skirstant
kūno kultūros ir sporto biudžetą bus tariamasi ir diskutuojama su centrinėmis sporto organizacijomis.
Taryba pritarė Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projektų finansavimo kryptims. Tai sporto visiems
sąjūdžio plėtotė, didelio meistriškumo plėtotė, sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotė, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo, sporto mokslo ir sporto specialistų rengimo bei jų mokymo ir profesinio informavimo plėtotė.
KKSD Sporto strategijos skyriaus vedėjas Algimantas Kukšta pristatė 2010–1012 m. Lietuvos strateginių
sporto šakų projektą. Pagal jį olimpinės sporto šakos suskirstytos į tris grupes, tačiau, atsižvelgus į komisijos
narių pastabas, jis bus tobulinamas.
Nacionalinė kūno kultūros ir sporto taryba gavo Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos raštą,
kuriame prašoma pareikšti savo nuomonę dėl pilietybės suteikimo dailiojo čiuožimo atstovei Katherinai
Copely, kuri šoka poroje su Deividu Stagniūnu. Kaip žinoma, ši pora iškovojo teisę atstovauti Lietuvai Vankuverio olimpinėse žaidynėse, tačiau tokiu atveju K.Copely būtina turėti Lietuvos pilietybę. Tarybos narių
nuomone, Lietuvos pilietybė šiai sportininkei turi būti suteikta. „Jeigu kalba eitų apie vasaros sporto šakas,
būčiau prieš – patys turime puikių sportininkų. Tačiau tai išskirtinis atvejis“, – pažymėjo A.Poviliūnas,
kad neturėdami gilių žiemos sporto tradicijų, sunkiai galėtume suburti dailiojo čiuožimo porą, kurios abu
partneriai – Lietuvos piliečiai. LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininko Žilvino Šilgalio
nuomone, negalime atimti iš Lietuvos sportininko D.Stagniūno išsikovotos teisės dalyvauti olimpinėse žaidynėse, tačiau jis pritarė, kad pilietybės suteikimas užsienio sportininkams neturi tapti tradicija.
Taryba buvo supažindinta su planais LR Seime surengti konferenciją kūno kultūros ir sporto aktualijoms
aptarti. Tokią konferenciją Seime planuojama organizuoti lapkričio mėnesį.
Nacionalinė taryba gavo Lietuvos krepšinio federacijos prašymą dėl papildomo finansavimo darbo grupei,
kuri būtų sukurta rengiantis 2011 m. vyrų krepšinio čempionatui Lietuvoje. Šį klausimą rekomendavo apsvarstyti LR Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkui Ž.Šilgaliui Seime.
KKSD informacija

Nacionalinė
kūno kultūros ir
sporto taryba
(nuot. iš KKSD
archyvo)
Kūno kultūros ir sporto aktualijos, 2009 / 2
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Konkursų rezultatai
2009 m. šalies konkurso „Sveikuolių sveikuoliai“
rezultatai
Nugalėtojais tapo 12 įvairių amžiaus grupių komandų:
Ikimokyklinio amžiaus grupė
I vieta – Kauno lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
II vieta – Trakų r. Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“
III vieta – Telšių lopšelis-darželis „Mastis“
1-4 klasių grupė
I vieta – Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla
II vieta – Elektrėnų mokykla-darželis „Pasaka“
II vieta – Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinė mokykla
5-8 klasių grupė
I vieta – Kėdainių Mikalojaus Daukšos pagrindinė mokykla
II vieta – Vilniaus Fabijoniškių vidurinė mokykla
III vieta – Šiaulių Medelyno pagrindinė mokykla
9-12 klasių grupė
I vieta – Visagino „Verdenės“ gimnazija
II vieta – Panevėžio Juozo Miltinio vidurinė mokykla
III vieta – Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija
Specialios nominacijos:
1.Sportiškiausia komanda – Raseinių lopšelis-darželis „Saulutė“ (ikimokyklinio amžiaus grupė)
2.Kūrybiškiausia komanda – Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinė mokykla (1–4 klasių grupė)
3. Kūrybiškiausia komanda – Lazdijų r. Veisiejų vidurinė mokykla (5–8 klasių grupė)
4. Originaliausia komanda – Radviliškio Lizdeikos gimnazija ( 9–12 klasių grupė)
KKSD informacija

2009 metų konkurso
,,Lietuvos sportiškiausia mokykla – 2008“ nugalėtojai
Vidurinių mokyklų (gimnazijų) grupė
1. Alytaus rajono Butrimonių vidurinė mokykla
2. Mažeikių Pavasario vidurinė mokykla
3. Šiaulių rajono Meškuičių vidurinė mokykla
4. Kauno Salomėjos Nėries vidurinė mokykla
5. Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija
6. Radviliškio rajono Šeduvos gimnazija
10
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7. Lazdijų rajono Veisiejų vidurinė mokykla
8. Jonavos Senamiesčio gimnazija
9. Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazija
10. Raseinių rajono Šaltinio vidurinė mokykla
Pagrindinių mokyklų grupė
1. Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla
2. Širvintų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla
3. Šiaulių rajono Verbūnų pagrindinė mokykla
4. Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinė mokykla
5. Molėtų pagrindinė mokykla
6. Jurbarko rajono Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla
7. Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla
8. Jonavos Raimundo Samulevičiaus pagrindinė mokykla
9. Tauragės ,,Šaltinio“ pagrindinė mokykla
10. Prienų rajono Išlaužo pagrindinė mokykla
Lietuvos moksleivių ir studentų sporto centro duomenys

Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“
2009 m. konkursų laureatai
Siekdama nustatyti geriausiai veikiančius sporto klubus ir juos paskatinti, Lietuvos asociacija „Sportas
visiems“ vykdo sporto klubų darbo apžiūros konkursus. Konkursui pateikta medžiaga atskleidžia geriausiųjų veiklos patirtį. Ją apibendrinus, rekomenduojama pasinaudoti efektyvinant visų kitų klubų veiklą.
Daugumos klubų veikla skirtinga ir sunkiai palyginama, todėl numatomos įvairios nominacijos. Pagrindiniai vertinimo kriterijai, be abejo, išlieka visiems vienodi. Sporto organizatorių rūpestis – kad kuo
daugiau šalies gyventojų sportuotų organizuotai ir sistemingai, todėl skatinamas klubo atvirumas, renginių
patrauklumas ir prieinamumas įvairaus amžiaus šalies gyventojams.
2009 m. konkurso nuostatuose buvo numatytos 8 nominacijos ir jas laimėjo:
Miestų dirbančiųjų sporto klubų grupė
Sporto klubas „Energetikas“, prezidentas – A. Sedekerskis (LSD „Žalgiris“)
Kaimo bendruomenių sporto klubų grupė
Dusetų sporto klubas „Ainiai“, pirmininkas – V. Čypas (LKSKA „Nemunas“)
Aukštųjų mokyklų grupė
Vilniaus pedagoginio universiteto SK „Šviesa“ – prezidentė I. Braškienė (Lietuvos studentų sporto
asociacija)
Sveikuolių klubų grupė
Kauno sveikuolių klubas „Žolinčių akademija“ – pirmininkė D. Kunčienė
Vienos sporto šakos klubų grupė
Orientavimosi sporto klubas „Javonis“ – prezidentas G. Ūsas (Lietuvos orientavimosi sporto federacija)

Kūno kultūros ir sporto aktualijos, 2009 / 2
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Jaunimo sporto klubų grupė
Vilniaus sporto klubas „Edelveisas“ – prezidentė V. Ogulevičienė (Lietuvos greitojo čiuožimo asociacija)
Bėgimo mėgėjų klubų grupė
Bėgimo mėgėjų klubas „Stajeris“ – prezidentas J. Grigas (LSD „Žalgiris“ ir Lietuvos bėgimo mėgėjų
asociacija)
Kompleksinių klubų grupė
Sporto klubas „OK Klajūnas“– prezidentas A. Kraujalis (Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacija ir Lietuvos orientavimosi sporto federacija)
Sporto visiems plėtrą skatina patrauklūs, visiems prieinami, sveikatingumą, jaunimo užimtumą ir aktyvų
laisvalaikį propaguojantys renginiai. Absoliutų renginio konkurso nugalėtoją nustatyti nepaprastai sunku,
todėl ir čia asociacija numatė skirtingas nominacijas.
Sporto visiems 2009 m. renginio konkurso nominantai.
Sveikatingumo renginių grupė
Žemaitijos kaimo bendruomenių meno ir sporto šventė „Judėjimas – sveikatos šaltinis“, organizatorius – Telšių apskrities klubas „RATS“ (organizatorius K. Kazragis)
Sporto ir kultūros renginių grupė
Antrasis Lietuvos gimnastikos festivalis, organizatorė – Lietuvos bendrosios gimnastikos asociacija (prezidentė I. Plioplienė)
Vaikų ir jaunimo prevenciniai projektai
Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos prevencinė programa „Bėgte į sveikesnę visuomenę“ (prezidentas R. Bernotas)

2008–2009 m. geriausio mokyklos sporto klubo
konkurso rezultatai
Siekiant skatinti mokyklinių sporto klubų plėtrą ir įvertinti aktyviausiai veikiančiuosius, ketvirtą kartą
buvo organizuotas Geriausio mokyklos sporto klubo konkursas. Jo laureatais tapo penki mokyklos sporto
klubai:
• Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių sporto klubas ,,Flamingas“
• Mažeikių Pavasario vidurinės mokyklos lengvosios atletikos klubas ,,Pavasaris“
• Kėdainių Akademijos vidurinės mokyklos turizmo ir sporto klubas ,,Dotnuvėlė“
• Kėdainių Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos sporto klubas ,,Vaivorykštė“
• Radviliškio Lizdeikos gimnazijos sporto klubas ,,Startas“
Konkurso laureatai buvo pagerbti Kūno kultūros ir sporto departamente 2009 m. gruodžio 4 d.
Kūno kultūros ir sporto departamento bei
Lietuvos moksleivių ir studentų sporto centro informacija
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Lietuvos asociacijoje
„Sportas visiems“
2009 m. II Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės
2009 metais Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ vykdė Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo remtą
projektą – II Lietuvos seniūnijų sporto žaidynes. Pirmiesiems etapams seniūnijose ir savivaldybėse, kuriuos
praktiškai vykdė 60 šalies savivaldybių, iš KKSR fondo buvo skirta 320 600 litų, apskričių etapams – 61
400 litų ir Kaimo sporto ir kultūros šventei – 36 000 litų. Šioje šventėje, kurią surengė Lietuvos kaimo
sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“, dalyvavo 1216 dalyvių iš kaimiškųjų seniūnijų. Pirmuosiuose
etapuose varžėsi 22 782, apskričių žaidynėse – 3156 dalyviai. Žaidynių finalą Birštone Lietuvos asociacija
„Sportas visiems“ organizavo kartu su Birštono savivaldybe. Finaliniame etape dalyvavo 604 mėgėjiško
sporto atstovai iš 38 savivaldybių ir 58 seniūnijų. Bendras projekto dalyvių skaičius – 27 758.
II Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių nugalėtoja tapo Klaipėdos rajono Gargždų seniūnija, antrąją vietą
iškovojo Alytaus miesto Vidzgirio mikrorajono komanda, trečiąją – Marijampolės savivaldybės Mokolų seniūnija. Tarp savivaldybių geriausių rezultatų pasiekė Alytaus miesto savivaldybė, antroje vietoje liko Marijampolės savivaldybė ir trečioje – Klaipėdos rajono savivaldybė. Sėkmingas Klaipėdos rajono komandų
pasirodymas lėmė Klaipėdos apskrities pergalę II Lietuvos seniūnijų žaidynėse, Šiaulių apskričiai atiteko
antroji, o Panevėžio – trečioji vieta.
Svarbiausias Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių rezultatas – gyventojų fizinio aktyvumo gyvenamose
vietose skatinimas, mėgėjiško sporto atstovų gretų padidėjimas ir sporto visiems plėtros suaktyvėjimas
šalies regionuose. Žaidynės paragino savivaldybes ieškoti vidinių rezervų ir išteklių sporto bazėms sutvarkyti, sistemingai sportuojantiems žmonėms paskatinti.Ypač sveikintinas savivaldybių vadovų ir seniūnų
parodytas pavyzdys, kai patys sportavo ir žaidų savo atstovaujamose komandose.
Algimantas Jucevičius

Vilniaus Naujininkų
seniūnas
Vilius Nalivaika
Nuotraukos iš LASV archyvo
Kūno kultūros ir sporto aktualijos, 2009 / 2
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II LIETUVOS SENIŪNIJŲ SPORTO ŽAIDYNĖS
FINALAS

APSKRIČIŲ KOMANDINĖ ĮSKAITA

Vieta

Ta kai

7
5
1
6
10
2
9
3
8
4

18
14
2
16
24
6
22
10
20
12

3
5
1
7
2
8
9
4
10
6

10
14
2
18
6
20
22
12
24
16

9
7

5

10
12
20
2
14
6
16
26
22
18

9
5
8
2
4
6
3
10
1
7

11
7
10
3
6
8
5
12
1
9

2
3
7
6
5
8
9

3
5
9
8
7
10
11
14
1
6

8
1
7
3
4
2
9

10
1
9
5
6
3
11
14
7
8

4
1

6
1
14
9
8
10
5
14
7
3

9
7

1
4

5
6

7
6
8
3
5
2

Vieta

3
4
8
1
5
2
6

Taškai

Ta kai

12
16
10
26
6
2
26
26
14
26

Ta kai

Vieta

4
6
3

Vieta

Ta kai

14
12
10
20
2
16
6
26
22
18

Ta kai

Vieta

5
4
3
8
1
6
2

Vieta

Ta kai

20
14
6
2
16
18
10
26
12
26

Taškai

Vieta

8
5
2
1
6
7
3

Vieta

Ta kai

10
24
2
14
16
6
22
20
12
18

4

ŠachmaSmiginis
tai

Taškai

Vieta

3
10
1
5
6
2
9
8
4
7

2
1

Šaškės

Moterys

Ta kai

Alytaus
Kauno
Klaipėdos
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus

Vyrai

Vieta

Apskritis

Senjor.
Mot

Stalo
tenisas

Vieta

Moterys Senjorai

Futbolas

Taškai

Vyrai

Tinklinis

Vieta

Krepšinis

124 6
120 4
94 1
123 5
111 3
105 2
156 8
200 10
142 7
160 9

TAŠKAI SKIRIAMI:
Krepšinis, tinklinis, futbolas: I v. – 2 tšk., II v. – 6 tšk., III v. – 10 tšk., IV v. – 12 tšk., V v. – 14 tšk. ir t. t.
Stalo tenisas, šaškės, šachmatai, smiginis: I v. – 1 tšk., II v. – 3 tšk., III v. – 4 tšk., IV v. – 6 tšk., V v. – 7 tšk. ir t. t.
Jei komanda nedalyvauja rungtyje, jai skiriami taškai už paskutinę vietą, plius 2 taškai.
Nugali apskritis, surinkusi mažiausiai taškų.

Vyr. teisėjas
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Vyr. sekretorė

Nijolė Verseckienė
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PRIPAŽINTOS SPORTO (ŠAKŲ) FEDERACIJOS
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-180
1. Pripažįstu šias nacionalines sporto (šakų)
federacijas:
1.1. Lietuvos beisbolo asociaciją;
1.2. Lietuvos biliardo federaciją;
1.3. Lietuvos bočios žaidimo federaciją;
1.4. Lietuvos bokso federaciją;
1.5. Lietuvos dziudo federaciją;
1.6. Lietuvos gimnastikos federaciją;
1.7. Lietuvos irklavimo federaciją;
1.8. Lietuvos kartingo federaciją;
1.9. Lietuvos kultūrizmo ir fitneso asociacija;
1.10. Lietuvos orientavimosi sporto federaciją;
1.11. Lietuvos rankinio federaciją;
1.12. Lietuvos sambo federaciją;
1.13. Lietuvos sportinių šokių federaciją;
1.14. Lietuvos sportinės žūklės federaciją;
1.15. Lietuvos šachmatų federaciją;
1.16. Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungą;
1.17. Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federaciją;
1.18. Lietuvos tradicinio karate asociaciją;
1.19. Lietuvos vandensvydžio federaciją;
1.20. Lietuvos vandens slidininkų sąjungą.

1.6. Lietuvos kuraš federaciją (kuraš, alyš,
sumo);
1.7. Lietuvos aeroklubą;
1.8. Lietuvos žolės riedulio federaciją;
1.9. Lietuvos motorlaivių federaciją;
1.10. Lietuvos radijo sporto federaciją;
1.11. Lietuvos kerlingo asociaciją;
1.12. Lietuvos kultūrizmo federaciją;
1.13. Lietuvos korespondencinių šachmatų federaciją;
1.14. Lietuvos povandeninio sporto federaciją;
1.15. JKA Lietuvos karatė asociacija;
1.16. Lietuvos fitneso asociaciją.

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-243
1. Pripažįstu šias nacionalines sporto (šakų)
federacijas:
1.1. Lietuvos šaškių federaciją;
1.2. Lietuvos triatlono federaciją;
1.3. Lietuvos dviračių sporto federaciją;
1.4. Lietuvos taekwondo federaciją;
1.5. Lietuvos galiūnų federaciją;

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-378
1. Pripažįstu šias nacionalines sporto (šakų)
federacijas:
1.1. Lietuvos krepšinio federaciją;
1.2. Lietuvos laivų modelių sporto federaciją;
1.3. Lietuvos motociklų sporto federaciją;
1.4. Lietuvos sporto žurnalistų federaciją;
1.5. Lietuvos stalo teniso asociaciją;
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Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-255
1. Pripažįstu šias nacionalines sporto (šakų)
federacijas:
1.1. Lietuvos plaukimo federaciją;
1.2. Lietuvos sportinio bridžo asociaciją;
1.3. Lietuvos automobilių sporto federaciją;
1.4. Lietuvos fechtavimo federaciją;
1.5. Lietuvos universalios kovos federaciją;
1.6. Lietuvos mėgėjų kikbokso federaciją;
1.7. Lietuvos kultūrizmo mėgėjų asociacija;
1.8. Lietuvos shotokan karate federaciją.
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oficialūs pranešimai

1.6. Lietuvos svarsčių kilnojimo federaciją;
1.7. Lietuvos virvės traukimo federaciją.
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. V-391
1. Pripažįstu šias nacionalines sporto (šakų)
federacijas:
1.1. Lietuvos badmintono federaciją;
1.2. Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federaciją;
1.3. Lietuvos imtynių federaciją;
1.4. Lietuvos kyokushin karate federaciją;
1.5. Lietuvos ledo rutulio federaciją;
1.6. Lietuvos lengvosios atletikos federaciją;
1.7. Lietuvos Muai-tai sąjungą;
1.8. Lietuvos ritinio sporto federaciją;
1.9. Lietuvos sporto medicinos federaciją;
1.10. Lietuvos tinklinio federaciją.
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-402
1. Pripažįstu šias nacionalines sporto (šakų)
federacijas:
1.1. Lietuvos alpinizmo asociaciją;
1.2. Lietuvos biatlono federaciją;
1.3. Lietuvos būriuotojų sąjungą;
1.4. Lietuvos bušido federaciją;
1.5. Lietuvos futbolo federaciją;
1.6. Lietuvos lankininkų federaciją;
1.7. Lietuvos medžioklinio šaudymo federaciją;
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1.8. Lietuvos nacionalinio slidinėjimo asociaciją;
1.9. Lietuvos ringo federaciją;
1.10. Lietuvos regbio federaciją;
1.11. Lietuvos sunkiosios atletikos federaciją;
1.12. Lietuvos šaudymo sporto sąjungą;
1.13. Lietuvos teniso sąjungą;
1.14. Lietuvos ušu federaciją;
1.15. Lietuvos žirginio sporto sąjungą.
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-417
1. Pripažįstu šias nacionalines sporto (šakų)
federacijas:
1.1. Lietuvos čiuožimo federaciją;
1.2. Lietuvos nacionalinę slidinėjimo asociaciją;
1.3. Lietuvos jėgos trikovės federaciją.
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. V-420
1. Pripažįstu šias nacionalines sporto (šakų)
federacijas:
1.1. Lietuvos kalnų slidinėjimo federaciją.
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-586
1. Pripažįstu šias nacionalines sporto (šakų)
federacijas:
1.1. Lietuvos greitojo čiuožimo asociaciją.
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