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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo (Žin., 1996, Nr.9215; 2008, Nr.47-1752) 40 straipsniu :
1. T v i r t i n u Nusipelniusio Lietuvos Respublikos sportininko, trenerio ir sporto
darbuotojo vardo suteikimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. sausio 1 dieną
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2012 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. V-95 redakcija
Nusipelniusio Lietuvos Respublikos sportininko, trenerio ir sporto darbuotojo vardo
suteikimo tvarkos aprašas (toliau – šis Aprašas) nustato Nusipelniusio Lietuvos Respublikos
sportininko, trenerio ir sporto darbuotojo vardo (toliau – Apdovanojimų) suteikimo sąlygas,
Apdovanojimų suteikimo tvarką.
2. Apdovanojimus suteikia Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės (toliau – 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. APDOVANOJIMO SUTEIKIMO SĄLYGOS
4. Apdovanojimai gali būti suteikiami šiems Lietuvos Respublikos piliečiams (toliau kartu –
Kandidatai):
4.1. olimpinių žaidynių čempionams ir prizininkams (aukso, sidabro ir bronzos medalių
laimėtojams), jų treneriams;
4.2. olimpinių sporto šakų Europos ir pasaulio čempionams, jų treneriams;
4.3. olimpinių sporto šakų Europos ir pasaulio čempionatų, olimpinių žaidynių
rekordininkams, jų treneriams;
4.4. daugkartiniams neolimpinių sporto šakų Europos ir pasaulio čempionams, jų
treneriams;
4.5. parolimpinių, kurčiųjų žaidynių nugalėtojams ir prizininkams, parolimpinių ir kurčiųjų
žaidynių sporto šakų pasaulio ir Europos čempionams bei jų treneriams;
4.6. kitiems asmenims už nuopelnus sporto mokslo, vadybos ir kitose, su kūno kultūra ir
sportu susijusiose srityse.
5. Kūno kultūros ir sporto departamentas gali suteikti šiuos Apdovanojimus:
5.1. sportininkams – Nusipelniusio Lietuvos Respublikos sportininko vardas;

5.2. treneriams – Nusipelniusio Lietuvos Respublikos trenerio vardas;
5.3. kitiems asmenims – Nusipelniusio Lietuvos Respublikos sporto darbuotojo vardas.
6. Suteikiant Apdovanojimą sportininkas laikomas daugkartiniu čempionu, jeigu jis atitinka
bent vieną iš šių sąlygų:
6.1. ne mažiau kaip du kartus iškovojo čempiono titulą sporto šakos varžybose, kuriose
dalyvavo 32 ir daugiau komandų ar dalyvių;
6.2. ne mažiau kaip tris kartus iškovojo čempiono titulą sporto šakos varžybose, kuriose
dalyvavo nuo 16 iki 31 komandų ar dalyvių;
6.3. ne mažiau kaip keturis kartus iškovojo čempiono titulą sporto šakos varžybose, kuriose
dalyvavo 15 ar mažiau komandų ar dalyvių.
7. Šio Aprašo 4.1 – 4.5 punktuose nurodytiems treneriams Apdovanojimas suteikiamas,
jeigu jis atitinka vieną iš šių sąlygų:
7.1. rezultatą pasiekusį sportininką ugdė paskutinius keturis metus einančius iki rezultato,
suteikiančio teisę kreiptis dėl Apdovanojimo, pasiekimo;
7.2. sportininką, pasiekusį rezultatą, kuris suteikia teisę kreiptis dėl Apdovanojimo,
ankstesniais metais ugdė ne mažiau kaip keturis metus iš eilės ir užtikrino jo tobulėjimą tuo metu.
8. Šio Aprašo 4.6 punkte nurodytiems asmenims Apdovanojimas gali būti suteikiamas jeigu
jie atitinka šiuos reikalavimus:
8.1. sporto mokslininkams, jeigu jie turi ne mažesnį kaip 25 metų mokslinio-pedagoginio
darbo stažą, praktiškai dalyvauja rengiant didelio meistriškumo sportininkus, kurie laimėjo
olimpinių žaidynių, pasaulio

ir (ar) Europos čempionatų medalius ir atitinka bent du iš šių

reikalavimų:
8.1.1. aktyviai dalyvauja trenerių, kūno kultūros ir sporto darbuotojų seminaruose,
mokslinėse konferencijose;
8.1.2. yra parašęs ir publikavęs bent vieną mokslinę monografiją, 4 vadovėlius ar
mokomąsias knygas, ne mažiau kaip 40 straipsnių moksliniuose prestižiniuose žurnaluose ar
mokslo darbų leidiniuose, aktyviai skelbia įvairias publikacijas sporto temomis;
8.1.3. aktyviai rengia sporto mokslininkus, yra buvęs (arba esamas) doktorantūros komitetų
vadovu arba nariu, oponavo disertacijai ne mažiau kaip 15 kartų.
8.2. sporto gydytojams, masažuotojams, psichologams, jeigu jie tiesiogiai dalyvauja
rengiant didelio meistriškumo sportininkus, kurie laimėjo olimpinių žaidynių, pasaulio ir (ar)
Europos medalius ir atitinka bent du iš šių reikalavimų:
8.2.1. ne mažiau kaip 15 metų dirba su šalies sporto šakos olimpinės rinktinės sportininkais;
8.2.2. aktyviai dalyvauja sportininkų, trenerių, sporto darbuotojų, sporto medikų
seminaruose ir konferencijose;
8.2.3. yra garsus sportininkų, trenerių, kūno kultūros ir sporto organizacijų ir sporto medikų
tarpe.

8.3. kūno kultūros ir sporto organizacijų darbuotojams (esamiems ar buvusiems), taip pat
asmenims, kurių veikla yra ar buvo glaudžiai susijusi su kūno kultūra ir sportu ir kitiems šio Aprašo
8.1-8.2 punktuose neišvardintiems sporto darbuotojams, jeigu jie turi ne mažesnį kaip 25 metų
sportinės veiklos darbo stažą ir atitinka bent keturis iš šių reikalavimų:
8.3.1. dalyvavo ar dalyvauja rengiant ir įgyvendinant valstybės kūno kultūros ir sporto
strategiją, ilgalaikes ir tikslines valstybės programas ir priemones;
8.3.2. yra savo veiklos srities specialistas, praktikuojantis netradicinius bet efektyvius darbo
metodus, priemones ir sąlygas, įgyvendinant pavestas užduotis;
8.3.3. turi puikius profesinius įgūdžius, aukštą kvalifikaciją, bendrakultūrinę kompetenciją,
gerą autoritetą bendradarbių ir šalies sporto visuomenės tarpe;
8.3.4. sugeba mobilizuoti žmogiškuosius, finansinius, materialinius išteklius, organizacines
struktūras organizuojant masinius kūno kultūros ir sporto renginius, priemones, konkursus ir kt.;
8.3.5. savo veikla reguliariai prisideda prie talentingų sportininkų paieškos, rengimo,
išsaugojimo, didžiajam sportui, ugdant olimpinių žaidynių, pasaulio ir (ar) Europos čempionatų
prizininkus bei komandas;
8.3.6. savo veikla stiprina materialinę ar techninę kūno kultūros ir sporto bazę, rūpinasi jos
technine įranga, siekia sudaryti geras sąlygas rengtis didelio meistriškumo sportininkams, šalies
įvairių sporto šakų rinktinėms.
III. APDOVANOJIMŲ SUTEIKIMO TVARKA
9. Apdovanojimai gali būti suteikiamas šiomis progomis:
9.1. Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga;
9.2. Liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga;
9.3. Spalio mėnesio pirmojo šeštadienio – Kūno kultūros ir sporto dienos proga;
9.4. Kūno kultūros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus
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Kandidatų asmeninių jubiliejų proga.
10. Kandidatus Apdovanojimui turi teisę teikti Kūno kultūros ir sporto departamentas,
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, nacionalinės sporto (šakų) federacijos, šalies savivaldybių
administracijos ir kitos kūno kultūros ir sporto organizacijos. Teikimas pristatomas Kūno kultūros ir
sporto departamentui ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki numatomos Apdovanojimo suteikimo
dienos. Kai Kandidatą Apdovanojimui teikia Kūno kultūros ir sporto departamentas, šiame punkte
nurodyto teikimo pristatymo termino laikytis neprivaloma.
11. Kūno kultūros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus
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Teikime turi būti pateikiama kiekvieno Kandidato biografija, nuopelnų aprašymas,
duomenys apie ankstesnius apdovanojimus, informacija apie Kandidato atitikimą šio Aprašo 6, 7 ar
8 punktų reikalavimams. Už teikime nurodytų duomenų tikrumą atsako teikimą pateikusi
organizacija.
12. Prie teikimo, turi būti pridėti šie dokumentai:
12.1. kai Apdovanojimui teikiamas sportininkas – varžybų, kuriose sportininkas pasiekė
sporto rezultatą (rezultatus) protokolo kopija ar išrašas;
12.2. kai Apdovanojimui teikiamas treneris – atitinkamos kūno kultūros ir sporto
organizacijos tarpininkavimo raštas;
12.3. kai Apdovanojimui teikiamas sporto darbuotojas – organizacijos, kurioje sportininkas
dirba (ar dirbo) tarpininkavimo raštą.
IX. KOMISIJOS SUDARYMAS IR JOS VEIKLA
13. Kandidatų tinkamumą Apdovanojimui gauti svarsto Kūno kultūros ir sporto
departamento generalinio direktoriaus įsakymu sudaryta nuolatinė komisija (toliau – Komisija).
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15. Neteko galios
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16. Komisija, išnagrinėjusi gautus dokumentus priima sprendimą siūlyti Kūno kultūros ir
sporto departamento generaliniam direktoriui:
16.1. suteikti Apdovanojimą;
16.2. nesuteikti Apdovanojimo;
16.3. panaikinti Apdovanojimo galiojimą.
17. Apdovanojimas suteikiamas visam laikui, tačiau gali būti panaikintas esant šio Aprašo
18 punkte nurodytoms aplinkybėms.
18. Apdovanojimas panaikinamas, jeigu:
18.1. sportininkas nesilaiko Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 30
straipsnio 2 dalyje numatytų pareigų arba įgijo teistumą už tyčinio nusikaltimo padarymą;
18.2. treneris ar sporto darbuotojas atsisako padėti rengti šalies sportininkus ginti šalies
garbę tarptautinėse varžybose, skatina sportininkus negarbingai varžytis, nesilaiko visuotinai
priimtų elgesio taisyklių, įgijo teistumą už tyčinio nusikaltimo padarymą.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Šis Aprašas skelbiamas Kūno kultūros ir sporto departamento interneto tinklapyje
www.kksd.lt.
______________________

