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Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Kodėl reikėjo naujo Sporto įstatymo
• Nuo galiojančio Kūno kultūros ir sporto įstatymo priėmimo Lietuvoje
įvyko nemažai pasikeitimų bei susiformavo atitinkama praktika kūno
kultūros ir sporto srityje.
• Įstatymas nekeistas nuo 2008 m.
• Konstitucijos 53 straipsnis nustato, kad valstybė skatina visuomenės
kūno kultūrą ir remia sportą.
• Baltoji knyga dėl sporto 2007 m.
• 2011–2020 m. Valstybinė sporto plėtros strategija.
• Seimo rezoliucija dėl sporto politikos 2014 m. lapkričio 18 d.
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Bendrieji principai
• Kokios problemos sprendžiamos Sporto įstatymu:
• Būtinybė skaidriau reglamentuoti finansavimą
• Naujai susiformavusi praktika
• Žemi gyventojų fizinio aktyvumo ir sveikatos rodikliai
• Kas keičiasi įsigaliojus Sporto įstatymui
• Kūno kultūra keičiama į fizinį aktyvumą, didelio meistriškumo sportas – į
aukšto meistriškumo sportą
• Daugiau dėmesio skiriama gyventojų fiziniam aktyvumui
• Skaidresnis finansavimas pagal aiškius kriterijus ir atsakomybė
• Aiškiai reglamentuota sporto sistema
• Užsienio šalių praktika
• Išnagrinėti Europos šalių sporto įstatymai
• ES sporto politiką šalys vykdo savarankiškai
• Remtasi EK Baltąja knyga dėl sporto (2007 m.)
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Sporto įstatymas nustato:
• sporto principus,
• sporto sistemą ir jos valdymą,
• reglamentuoja valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų kompetenciją
sporto srityje,
• reikalavimus fizinio aktyvumo ir sporto specialistams, instruktoriams,
• fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto organizavimą,
• sportininkų sveikatos tikrinimą,
• reikalavimus sporto renginiams (saugumui),
• fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto finansavimą,
• antidopingo ir kovos su manipuliavimu sporto varžybomis politikos
įgyvendinimą,
• valstybės skatinimą už sportininkų pasiektus laimėjimus.
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Sporto sistema (4 str.)
Fizinis aktyvumas

Aukšto meistriškumo sportas

- asmens fizinė veikla, kuria siekiama stiprinti sveikatą,
tobulinti fizines ir psichines savybes bei įgūdžius neturint tikslo
pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar)
dalyvauti jose, taip pat veikla šviečiant visuomenę sporto,
fizinio aktyvumo ir jais pasiekiamo sveikatos stiprinimo
klausimais (2 str. 12 d.)

- asmens fizinės veiklos forma, kai pagal tam tikras taisykles varžantis
su kitais asmenimis (individualiai arba komandoje) aukšto
meistriškumo sporto varžybose (prireikus pasitelkiant gyvūnus ir (ar)
technines priemones) siekiama nugalėti varžovus ir tobulinti savo
fizines ir psichines savybes bei įgūdžius, taip pat veikla, kuria
tobulinamos asmens fizinės ir psichinės savybės bei įgūdžiai, siekiant
tinkamai pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms. Aukšto
meistriškumo sportu taip pat laikoma asmens veikla, kuri, nors ir
neatitinka nurodytų kriterijų, tačiau dėl susiklosčiusių tradicijų ar kitų
aplinkybių visuotinai pripažįstama aukšto meistriškumo sportu (2 str.
2 d.)
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Sporto stebėsena (5 str.)
Švietimo,
mokslo ir
sporto
ministerija

Savivaldybės

Vadovaujamasi
švietimo, mokslo ir
sporto ministro
nustatyta tvarka ir
patvirtintais stebėsenos
rodikliais

Sporto šakų
federacijos
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Institucijų kompetencija (6 ir 8 str.)
• Švietimo, mokslo ir sporto ministerija formuoja valstybės sporto
politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą.
• Apibrėžta Seimo, Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų,
savivaldybių kompetencija.
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SEIMAS
Švietimo ir mokslo komitetas;
Jaunimo ir sporto reikalų
komisija; Sveikos gyvensenos
komisija

Nacionalinė
sveikatos taryba

Lietuvos olimpinis
sporto centras

Nacionalinio lygmens
įstaiga, rengianti
sportininkus ir sudaranti
sąlygas jiems rengti

Sportas ir poilsis

ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO
MINISTERIJA
Ministras; viceministras; Sporto
padalinys (departamentas /
grupė) ir kt.

VYRIAUSYBĖ

KITOS MINISTERIJOS
(SADM, SAM, KAM)

NACIONALINĖ SPORTO TARYBA
(Kolegiali institucija patarianti Seimui, Vyriausybei, Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijai valstybės politikos sporto srityje formavimo ir įgyvendinimo klausimais

Lietuvos sporto
medicinos centras

Asmens sveikatos priežiūros
valstybės įstaiga teikianti
specializuotas asmens
sveikatos priežiūros
paslaugas sportininkams.

Nacionalinis
žiedas

Švietimo mainų ir
paramos fondas

Fizinio aktyvumo projektus
administruojanti įstaiga

Lietuvos žiemos
sporto centras

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos paralimpinis
komitetas, Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas, Specialios
olimpiados komitetas, Lietuvos sporto šakų federacijos, kitos
sportininkus, trenerius atstovaujančios, kūno kultūrą – fizinį
aktyvumą, sveikatinimą plėtojančios sąjungos, asociacijos,
sporto klubai

Antidopingo agentūra

Įstaiga įgyvendinanti
UNESCO Tarptautinę
konvenciją prieš dopingo
vartojimą sporte ir Europos
Tarybos Antidopingo
konvenciją

Sportininkų rengimo
centras
Druskininkuose

Lietuvos sporto
muziejus

Įstaiga, kurioje sukaupta
apie 20000 eksponatų, kurie
eksponuojami, vykdomos
edukacinės veiklos

Respublikinė
mokomoji
sportinė bazė

SAVIVALDYBĖS
IR JŲ ĮSTAIGOS (sporto centrai, sporto
mokyklos, gimnazijos ir t.t.)
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Seimas

Tvirtina strategiją

Valstybinė sporto
strategija

Teikia strategiją
Seimui

Vyriausybė

Nustatomi valstybės sporto
politikos prioritetai,
ilgalaikiai tikslai, turinio
kaitos kryptys

Nacionalinė
sporto
taryba

Svarsto,
teikia pastabas ir
pasiūlymus
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Nacionalinė sporto taryba (7 str.)
• Išplėsta Nacionalinės sporto tarybos kompetencija:

• Kolegiali, valstybės sporto politikos formavimo, įgyvendinimo klausimais
patarianti Seimui, Vyriausybei ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
institucija.
• Svarsto valstybinę sporto strategiją, sporto prioritetus, sporto šakų
pripažinimo strateginėmis kriterijus, sporto sričių plėtros klausimus.
• Tarybą sudaro ir jos nuostatus tvirtina Vyriausybė. Į tarybą švietimo, mokslo
ir sporto ministro teikimu įtraukiami valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų ir nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų, veikiančių
sporto politikos srityje, atstovai.
• Tarybos nariai turi būti nepriekaištingos reputacijos, jiems taikomi tokie
patys kaip ir valstybės tarnautojams Valstybės tarnybos įstatyme nustatyti
kriterijai.
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Savivaldybės (8 str.)
• Užtikrina valstybės nustatytos sporto politikos įgyvendinimą
Nustato sporto plėtros tikslus, finansuotinas sporto sritis atsižvelgdamos į valstybinę
sporto strategiją, sporto prioritetus, švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą
strateginių sporto šakų sąrašą, vietos bendruomenės poreikius.

• Finansuoja ir kitaip prisideda prie sporto srityje veikiančių asmenų
veiklos
• Vykdo sporto objektų plėtrą, užtikrina jų prieinamumą gyventojams
• Vykdo šviečiamąją veiklą, formuoja savivaldybės teritorijoje gyvenančių
žmonių pozityvų požiūrį į sporto reikšmę sveikatai
• Rengia ir įgyvendina kitas fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto
plėtojimo savivaldybėje priemones
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Sporto organizacijos (9 str.)
• Fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto organizacijos plėtoja:
• olimpinį, paralimpinį, kurčiųjų sporto, specialiosios olimpiados ir sporto
visiems judėjimus,
• fizinį aktyvumą,
• įvairias sporto šakas.

• Gali būti steigiami sporto klubai, kurių tikslas – tenkinti interesus
sporto srityje, vienyti asmenis fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai,
sporto plėtrai, siekti kokybinių ir kiekybinių sporto rezultatų.
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Sportininkų, trenerių ir teisėjų veikla (10 str.)
• Sportininkui, treneriui ar teisėjui atlygis už jų vykdomą veiklą gali būti
mokamas pagal darbo arba sporto veiklos sutartis.
• Sporto veiklos sutartyje turi būti aptartos sutarties šalių teisės ir
pareigos, atlygis, sutarties šalių atsakomybė už sporto veiklos
sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą, sutarties galiojimo
terminas. Sporto veiklos sutartyje gali būti ir kitų sutarties šalių
sutartų sąlygų.
• Sporto veiklos sutartis turi būti rašytinė.
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Fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto
specialistai, instruktoriai (11 str.)
• Nustatomi aukštesni reikalavimai fizinio aktyvumo ir sporto (aukšto meistriškumo) specialistų išsilavinimui:
1) įgytas aukštasis sporto studijų krypties ar fizinio aktyvumo (kūno kultūros) mokytojų išsilavinimas;
2) bet kokios krypties aukštasis išsilavinimas + mokymai aukštojoje mokykloje švietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka.

• Nustatyta nauja kategorija – instruktoriai, kurie talkina fizinio aktyvumo ar sporto specialistams jų veikloje ir turi
teisę dirbti, bet negali teikti paslaugų. Jiems taikomi mažesni išsilavinimo reikalavimai:
1) vidurinis išsilavinimas + mokymai aukštojoje mokykloje švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
2) studijuojantys pagal sporto studijų krypties ar fizinio aktyvumo (kūno kultūros) mokytojų rengimo studijų
programą arba pagal studijų programą, apimančią fizinio aktyvumo srities mokymų turinio kompetencijas;
3) atitinkantys reikalavimus, keliamus fizinio aktyvumo ar sporto specialistui.
• Visų trijų kategorijų asmenys privalės tobulinti įgytas kompetencijas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Sporto veiklos leidimų išduoti nenumatoma. Iki Sporto įstatymo įsigaliojimo (t.y. iki 2019 m. sausio 1 d.) išduoti leidimai
galios iki jų galiojimo termino pabaigos, bet ne ilgiau kaip iki galutinio termino – 2024 m. rugsėjo 1 d. (pakeitimo
įstatymo 2 str. 13 dalis).
14

Fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto
specialistai, instruktoriai (11 str. 2 d. 1 p.)
„1) asmuo, įgijęs sporto studijų krypties arba krypčių grupės kvalifikacinį laipsnį arba baigęs fizinio
aktyvumo mokytojų rengimo studijų programą ir įgijęs atitinkamą kvalifikaciją arba jai lygiavertę
aukštojo mokslo kvalifikaciją;“
Kur kreiptis dėl asmens turimos kvalifikacijos (išsilavinimo) akademinio pripažinimo (įvertinimo) ir
teisės dirbti pagal įgytą išsilavinimą:
• į Studijų kokybės vertinimo centrą (SKVC) – dėl išsilavinimo įgyto Lietuvoje ir užsienyje ketinant
studijuoti arba dirbti Lietuvoje;
• į Lietuvos aukštąją mokyklą (turinčią teisę vykdyti išsilavinimo pripažinimą), kurioje ketinama
studijuoti;
• į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją tik dėl specialaus vidurinio arba aukštesniojo išsilavinimo.
Numatyta administracinė atsakomybė Administracinių nusižengimų kodekse – 11 straipsnio
nesilaikymas užtraukia įspėjimą arba baudą darbdaviui fiziniam asmeniui nuo 145 iki 700 eurų ir
įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 300 iki 870
eurų.
Baudas galės skirti Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
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Sporto organizavimas švietimo sistemoje (12 str.)
Ikimokyklinis ir
priešmokyklinis
ugdymas

Pradinis, pagrindinis ir
vidurinis ugdymas,
pirminis profesinis
mokymas mokykline
profesinio mokymo
organizavimo forma

Užtikrinama aktyvi
fizinė veikla visą
ugdymosi laikotarpį

Privalomos ne
mažiau kaip 3 fizinio
ugdymo pamokos per
savaitę

Fizinis aktyvumas –
ne mažiau kaip po
2 valandas per
dieną
(buvo 1 val.)

Galimybė mokiniui
pasirinkti
neformaliojo
švietimo programą
fizinio aktyvumo
veikloms vykdyti

Neformalusis vaikų
švietimas

Sporto krypties
neformaliojo
vaikų švietimo
mokyklos
Sportinės krypties
neformaliojo vaikų
švietimo
programos kitose
švietimo įstaigose

Sporto gimnazijos

Pradinis,
pagrindinis ir
vidurinis ugdymas
gali būti vykdomas
kartu su sportiniu
ugdymu, skirtu
išskirtinių sportinių
gabumų turintiems
mokiniams
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Sveikatos tikrinimas (13 str.)
• Nustatomi reikalavimai sveikatos tikrinimui:

• Nepilnamečiai, prieš pradėdami lankyti aukšto meistriškumo sporto pratybas
(sporto pratybos) – asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
• Visi sportininkai, lankantys sporto pratybas ar dalyvaujantys sporto varžybose
– asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

• Nepilnamečiai sportininkai sveikatą tikrintis privalo periodiškai.
• Sveikatos tikrinimo periodiškumą ir tvarką nustato sveikatos apsaugos
ministras.
• Sveikatos tikrinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose apmokamas
valstybės biudžeto lėšomis, jeigu sporto šakos tarptautinė federacija yra
pripažinusi Pasaulinį antidopingo kodeksą:
• nepilnamečių asmenų;
• sportininkų, kurie per paskutinius 2 metus iki kreipimosi dėl sveikatos tikrinimo
išvados į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dalyvavo nacionaliniame čempionate
ar tarptautinėse sporto varžybose.
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Reikalavimai renginių organizatoriams (14 ir 15 str.)
• Nepilnamečiams, nepasitikrinusiems sveikatos ar pagal gautą
išvadą negalintiems dalyvauti sporto pratybose ar sporto
varžybose – sporto pratybų, sporto varžybų organizatoriai
neleidžia jose dalyvauti.
• Organizatorius privalo patvirtinti renginio nuostatus ir
saugumo taisykles bei gauti savivaldybės pritarimą organizuoti
renginį.
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Reikalavimai renginių organizatoriams (14 ir 15 str.)
• Apie didesnės rizikos sporto renginius organizatorius privalo ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki
renginio pradžios raštu informuoti atitinkamą policijos įstaigą ir pateikti jai sporto renginio
saugumo taisykles.
• Policijos įstaigos teiks rekomendacijas dėl tinkamų priemonių saugumui sporto renginyje užtikrinti.
• Policijos pareigūnai turės teisę laikinai sustabdyti arba nutraukti sporto renginį, jeigu kils reali
grėsmė visuomenės saugumui.
• Renginių organizatoriai turės pareigą informuoti renginio dalyvius ir žiūrovus apie renginio saugumą
bent vienu įstatyme nurodytu būdu (15 str. 6 d.).
• Didesnės rizikos renginių nustatymo kriterijus tvirtins vidaus reikalų ministras.
Administracinių nusižengimų kodekso 494 (1) straipsnyje numatyta administracinė atsakomybė už
Sporto įstatymo nesilaikymą – reikalavimų renginių organizatoriams pažeidimas užtraukia įspėjimą
arba baudą asmeniui nuo 145 iki 700 eurų ir įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar
kitiems atsakingiems asmenims nuo 300 iki 870 eurų.
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Finansavimas (16, 17 ir 18 str.)
Fizinis
aktyvumas

Aukšto
meistriškumo
sportas

• Valstybės biudžeto lėšos
• Sporto rėmimo fondo lėšos (iš
akcizų už alkoholį ir tabaką,
azartinių lošimų)

• Valstybės biudžeto
lėšos
• Savivaldybių biudžetų
lėšos

Lėšos sporto projektams skiriamos
Vyriausybės nustatyta tvarka:
1) sporto inventoriui ir įrangai įsigyti;
2) sporto renginiams organizuoti;
3) kvalifikacijai tobulinti;
4) fiziniam aktyvumui;
5) esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir
remontui.

Ne mažiau kaip 10 proc. lėšų skiriama
neįgaliųjų sporto projektams.
Sudaroma komisija iš valstybės institucijų,
savivaldybių, sporto organizacijų atstovų.

Lėšos sporto programoms skiriamos pagal
aiškius kriterijus (19 str.) Vyriausybės
nustatyta tvarka.
Viešumas.

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymas pripažintas netekusiu galios.
Sporto rėmimo fondo veiklą reglamentuoja Sporto įstatymo 16 ir 17 str.
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Sporto projektų finansavimas (17 str.)
• Siekiant didinti gyventojų fizinį aktyvumą ir prisidėti prie
sveikatos gerinimo, sporto projektams nuo 1 iki 3 proc.
padidinamos lėšos iš akcizo už alkoholinius gėrimus ir tabaką
Iš akcizo už alkoholinius gėrimus
ir apdorotą tabaką

Iš loterijų ir azartinių lošimų
mokesčio

Iš viso

Šiuo metu

1 proc.

6 009 tūkst. Eur

10 proc.

1 645 tūkst. Eur

7 654 tūkst. Eur

2019 m.

2 proc.

12 018 tūkst. Eur

10 proc.

1 645 tūkst. Eur

13 663 tūkst. Eur

2020 m.

2,5 proc.

15 022 tūkst. Eur

10 proc.

1 645 tūkst. Eur

18 312 tūkst. Eur

3 proc.

18 026 tūkst. Eur

10 proc.

1 645 tūkst. Eur

19 671 tūkst. Eur

2021 m. ir
vėlesniais metais
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Fizinio aktyvumo rodikliai
Padidinus finansavimą fiziniam aktyvumui, siekiama pagerinti šiuos rodiklius:
1. Gyventojų fizinio aktyvumo rodiklį: sumažės Lietuvoje niekada nesimankštinančių
gyventojų (nuo 51 iki 43 proc.)
2018 m. Eurobarometro duomenimis, pagal reguliariai sportuojančių ir besimankštinančių gyventojų procentą Lietuva žymiai
atsilieka nuo kitų ES valstybių narių: Lietuvoje niekada nesimankština 51 proc. gyventojų – tai beveik 4 kartus daugiau nei, pvz.,
Suomijoje, kur niekada nesimankština 13 proc., Švedijoje – 15 proc., Danijoje – 20 proc.

2.

Vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo rodiklį: padidės paauglių fizinis aktyvumas (5 proc.)

Daugelis Lietuvos moksleivių fizinio pajėgumo aspektų (aerobinis pajėgumas, lankstumas, raumenų jėga ir ištvermė bei kt.)
blogėjo – fizinio pajėgumo rezultatai labiausiai prastėjo per pastarąjį dešimtmetį. HBSC (angl. Health Behaviour In School-Aged
Children) duomenimis, Lietuvoje paauglių fizinis aktyvumas 2002–2010 m. žymiai sumažėjo: berniukų – nuo 31 iki 20 proc.,
mergaičių – nuo 21 iki 13 proc.

3.
4.
5.

Reguliariai sportuojančių gyventojų rodiklį: padaugės reguliariai sportuojančių
gyventojų (nuo 39 iki 43 proc.)
Gyventojų dalyvavimo fizinio aktyvumo veiklose rodiklį: padaugės dalyvaujančių fizinio
aktyvumo veiklose gyventojų (3 kartus; nuo 400 tūkst. iki 1,2 mln.)
Gyventojų dalyvavimo Europos sporto savaitėje rodiklį: padidės Europos sporto savaitės
renginių skaičius (2 kartus; nuo 180 iki 360 renginių, nuo 30 iki 60 tūkst. dalyvių)
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Sporto finansavimo kriterijai (19 ir 20 str.)
• Nelieka sporto šakų federacijų pripažinimo
• Nustatyti aiškūs kriterijai (19 str.), kuriuos turi atitikti
siekiantys gauti valstybės ar savivaldybių biudžetų
lėšas sporto programoms įgyvendinti
Nuostata dėl sporto šakos federacijų valdymo organų narių rotacijos,
numatant maksimalų galimą iš eilės einančių kadencijų skaičių tam
pačiam asmeniui, įsigalios nuo 2019 m. liepos 1 d.

• Nustatyti aiškūs valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų
neskyrimo pagrindai (20 str.)
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Valstybės ir savivaldybių dalyvavimas
sportininkų rengime (21 str.)
• Valstybė ir savivaldybės dalyvauja rengiant
sportininkus, skirdamos lėšų
• Valstybė steigia įstaigą, kuri sudarytų sąlygas
sportininkams rengti
• Savivaldybės gali steigti įstaigas, kurios rengtų
sportininkus ar sudarytų sąlygas jiems rengti
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Valstybės skatinimas už pasiektus aukšto
meistriškumo sporto laimėjimus (22, 23, 24 ir 25 str.)
Valstybė už pasiektus aukšto meitriškumo laimėjimus skiria:
• Valstybės premiją sportininkams ir jų treneriams (23 str.), dydį nustato
Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
• Valstybės stipendiją sportininkams (24 str.), dydžiai nustatyti Sporto
įstatyme.
• Rentą baigusiems karjerą sportininkams (25 str.), dydis nustatytas Sporto
įstatyme.
• Valstybė užtikrina lygiateisiškumo principo įgyvendinimą ir skatina
sportininkus už pasiektus sporto laimėjimus, atsižvelgdama į skirtingą
atrankos varžybų, kvotų šalims sistemą, varžybų rangą, šalių ir dalyvių
skaičių sporto varžybose (22 str.).
Sporto įstatymas nustato aiškius kriterijus, kada valstybės premija, valstybės
stipendija ar renta neskiriamos.
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Valstybės premija (23 str.)
• Valstybės premija skiriama sportininkams ir jų treneriams
užėmus:

• olimpinėse žaidynėse 1–8 vietą;
• pasaulio ar Europos čempionate 1–3 vietą;
• į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programą įtrauktos rungties pasaulio
ar Europos neįgaliųjų čempionate 1–3 vietą;
• paralimpinėse ar kurčiųjų žaidynėse 1–4 vietą;
• specialiosios olimpiados žaidynėse 1–3 vietą;
• universiadoje 1–3 vietą.
• Kai varžėsi ne mažiau kaip 16 valstybių atstovai (netaikoma į olimpinių,
paralimpinių ar kurčiųjų arba specialiosios olimpiados žaidynių programas
įtrauktoms rungtims) ir buvo nurungta ne mažiau kaip 1/3 varžovų.

• Dydžius nustatys Vyriausybė.
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Valstybės premija (23 str.)
• Valstybės premija neskiriama, jei:
• sprendimo dėl valstybės premijos skyrimo priėmimo metu jis
įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl
tyčinio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą
teistumą;
• laimėjimai buvo anuliuoti dėl manipuliavimo sporto
varžybomis, dopingo preparatų vartojimo ar dopingo metodų
taikymo.
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Valstybės stipendija (24 str.)
• Valstybės stipendija mokama kas mėnesį, atsižvelgiant į sportininko
pasiektą laimėjimą, t.y. už:
• olimpinių žaidynių ar į olimpinių žaidynių programą įtrauktos rungties
pasaulio čempionatų 1–16 vietą;
• į olimpinių žaidynių programą įtrauktos rungties Europos čempionatų
ar Europos žaidynių, pasaulio jaunimo čempionatų, jaunimo
olimpinių žaidynių, paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių 1–6 vietą;
• į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programą įtrauktos rungties
pasaulio, Europos neįgaliųjų ar į olimpinių žaidynių programą įtrauktos
rungties Europos jaunimo čempionatų 1–3 vietą;
• į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programą įtrauktos rungties
pasaulio ar Europos jaunimo neįgaliųjų čempionatų 1 vietą.
• Stipendija skiriama ir jaunimui.
• Dydžiai nustatyti Sporto įstatyme. Didžiausia – 27 BSI (1 026 Eur),
mažiausia – 3 BSI (114 Eur).
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Valstybės stipendija (24 str.)
• Valstybės stipendija skiriama:
• neterminuotai: olimpinių žaidynių 1–3 vietos, pasaulio čempionatų, Europos
čempionatų, Europos žaidynių (jeigu atitinkamoje sporto šakoje
neorganizuojami Europos čempionatai), paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių 1
vietos laimėtojui;
• 4 metams: olimpinių žaidynių 4–16 vietos, paralimpinių, kurčiųjų žaidynių ar
pasaulio čempionatų 2–6 vietos, Europos čempionatų, Europos žaidynių (jeigu
atitinkamoje sporto šakoje neorganizuojami Europos čempionatai) 2, 3 vietos,
pasaulio neįgaliųjų čempionatų 1 vietos laimėtojui;
• iki kito tos pačios kategorijos sporto renginio, bet neilgiau kaip 2 metams:
pasaulio čempionatų 7–16 vietos, Europos čempionatų, Europos žaidynių
(jeigu atitinkamoje sporto šakoje neorganizuojami Europos čempionatai),
paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių 4–6 vietos, pasaulio neįgaliųjų čempionatų 2,
3 vietos, Europos neįgaliųjų čempionatų 1–3 vietos, pasaulio jaunimo
čempionatų, jaunimo olimpinių žaidynių 1–6 vietos, Europos jaunimo
čempionatų 1–3 vietos, pasaulio jaunimo neįgaliųjų ar Europos jaunimo
neįgaliųjų čempionatų 1 vietos laimėtojui.
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Renta (25 str.)
• Renta mokama baigusiam sportininko karjerą ir
iškovojusiam:
• olimpinėse žaidynėse 1–3 vietą;
• į olimpinių žaidinių programą įtrauktos rungties pasaulio
čempionate 1 vietą;
• paralimpinėse, kurčiųjų žaidynėse:
• kai vykdomos atrankos varžybos ir yra kvotų šalims sistema
– 1 ir 2 vietas;
• kai nėra vykdomos atrankos varžybos arba nėra taikoma
kvotų šalims sistema – 1 vietą.
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Renta (25 str.)
• Vyriausybės nustatyta tvarka rentas skiria Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija, moka SODRA.
• Rentos dydis – 27 BSI (1 027 Eur) per mėnesį.
• Sportininkams, kurie iškovojo laimėjimus iki 2019-01-01, renta bus
skiriama pagal šiuo metu galiojančio Kūno kultūros ir sporto įstatymo
nuostatas.
• Kuriems jau yra skirtos rentos, jos ir toliau bus mokamos pagal šiuo
metu galiojančio Kūno kultūros ir sporto įstatymo nuostatas.
• Nuo 2019-01-01 naikinama nuostata dėl draudžiamųjų pajamų –
renta bus mokama ir tuo atveju, jei asmuo draudžiamas pajamas gaus
ir už darbą ne kūno kultūros (fizinio aktyvumo) ir sporto srityje.
Taikoma visiems – gaunantiems rentas, įgijusiems teisę į rentą ar
būsimiems rentos gavėjams po 2019-01-01.
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Renta (25 str.)
• Renta neskiriama, jei asmuo:

• neteko Lietuvos Respublikos pilietybės;
• įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl tyčinio
nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
• rentos gavimo metu manipuliuoja sporto varžybomis ir už šį pažeidimą jam
buvo pritaikytos atitinkamos nevyriausybinės organizacijos, veikiančios
aukšto meistriškumo sporto srityje, sankcijos arba šios sankcijos buvo
taikytos kartu su baudžiamąja atsakomybe;
• gauna valstybinę pensiją;
• laimėjimas buvo anuliuotas dėl manipuliavimo sporto varžybomis,
antidopingo taisyklių pažeidimo;
• rentos gavimo metu asmeniui buvo pritaikytos atitinkamos
nevyriausybinės organizacijos, veikiančios aukšto meistriškumo sporto
srityje, sankcijos už antidopingo taisyklių pažeidimus;
• nurungė mažiau kaip 1/3 varžovų, varžėsi mažiau kaip 16 valstybių atstovai
(sąlyga netaikoma į olimpinių, paralimpinių ar kurčiųjų arba specialiosios
olimpiados žaidynių programas įtrauktoms rungtims);
• atnaujina sportininko karjerą, apie tai informuodamas Švietimo, mokslo ir
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sporto ministeriją jos nustatyta tvarka.

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
apdovanojimai už nuopelnus sporto srityje (26 str.)
• Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos:
- Turi teisę steigti apdovanojimus už asmenų nuopelnus sportui iš
reprezentacinių lėšų
- Nustato apdovanojimų tvarką

• Asmenims, kuriems iki Sporto įstatymo įsigaliojimo buvo
suteiktas nusipelniusio Lietuvos Respublikos sportininko,
trenerio ar sporto darbuotojo vardas, šis vardas lieka.
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Kartu priimti 14 susijusių įstatymų – suvienodintos sąvokos ir atlikti pakeitimai, reikalingi
Sporto įstatymą inkorporuoti į teisinę sistemą
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 18 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas
Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 98(1) ir 494(1) straipsniais
įstatymas
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 16 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas
Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo Nr. VIII-375 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 18 straipsnio pakeitimo
įstatymas
Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 15 straipsnio
pakeitimo įstatymas
Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 34 straipsnio pakeitimo įstatymas
Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 45 straipsnio pakeitimo įstatymas
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo Nr. X-1261 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
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Įsigaliojimas
• Sporto įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.
• Vyriausybė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir kitos
institucijos iki 2018 m. gruodžio 31 d. turi priimti teisės
aktus, reikalingus Sporto įstatymo nuostatoms įgyvendinti.
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Sporto įstatymą įgyvendinantys
• Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė ir teiks derinti tvarkas,
tvirtinamas Vyriausybės nutarimais:
• Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų
finansavimo tvarkos aprašą;
• Sporto projektų komisijos nuostatus;
• Strateginių sporto šakų kriterijus 2019–2020 metams;
• Dėl Nacionalinės sporto tarybos sudarymo ir jos reglamentą;
• Premijų aukšto meistriškumo sportininkams ir jų treneriams
skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą;
• Rentų buvusiems sportininkams skyrimo ir mokėjimo tvarkos
aprašą;
• Valstybės stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą.
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Ačiū už dėmesį!
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