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LIETUVOS RESPUBLIKOS
SPORTO ĮSTATYMO NR. I-1151 23 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2021 m.

d. Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 23 straipsnio 1 dalį ir išdėstyti ją taip:
„1. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, vadovaudamasi šio įstatymo 22 straipsnio
nuostatomis, patvirtina valstybės premijų dydžio nustatymo metodiką, pagal kurią
sportininkams ir jų treneriams už šio straipsnio 2 dalyje nurodytus aukšto meistriškumo sporto
laimėjimus (toliau – laimėjimai) skiria valstybės premijas.“
2. Pakeisti 23 straipsnio 2 dalį ir išdėstyti ją taip:
„2. Asmuo turi teisę gauti valstybės premiją, jeigu jis, pagal atitinkamos sporto šakos
tarptautinės federacijos ar kitų tarptautinių sporto organizacijų nustatytas taisykles atstovaudamas
Lietuvos Respublikai, tapo šio rango varžybų:
1) olimpinių žaidynių 1–8 vietos laimėtoju ir paralimpinių 1–4 vietos laimėtoju, kurčiųjų
žaidynių 1–4 vietos laimėtoju, specialiosios olimpiados žaidynių 1–3 vietos laimėtoju;
2) atitinkamos sporto šakos pasaulio ar Europos čempionatų (atitinkamai pasaulio, Europos
taurės finalinių varžybų ar Europos žaidynių, jeigu tos sporto šakos pasaulio ir (ar) Europos
suaugusiųjų čempionatai nevykdomi, o vietoj jų rengiamos atitinkamai tos sporto šakos pasaulio,
Europos taurės finalinės varžybos ar Europos žaidynės) 1–3 vietos laimėtoju, į paralimpinių ar
kurčiųjų žaidynių programą įtrauktos rungties pasaulio ar Europos neįgaliųjų čempionatų 1–
3 vietos laimėtoju;
3) į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programą įtrauktos rungties pasaulio ar Europos
neįgaliųjų čempionatų 1–3 vietos laimėtoju;
4) paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių 1–4 vietos laimėtoju;
5) specialiosios olimpiados žaidynių 1–3 vietos laimėtoju;
36) universiados 1–3 vietos laimėtoju.“
2 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 25 straipsnio 1 dalį ir išdėstyti ją taip:
„1. Lietuvos Respublikos pilietis, baigęs sportininko karjerą, turi teisę šiame straipsnyje
nurodytomis sąlygomis gauti rentą, jeigu jis turėdamas Lietuvos Respublikos pilietybę ir
atstovaudamas Lietuvos Respublikai arba iki 2009 m. sausio 1 d. įgijęs Lietuvos Respublikos
pilietybę ir iki pilietybės įgijimo yra tapęs:
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1) olimpinių žaidynių, paralimpinių, kurčiųjų žaidynių 1–3 vietos laimėtoju, kai yra
vykdomos atrankos varžybos ir yra kvotų šalims sistema arba kai sporto rungtyje varžėsi ne
mažiau kaip dvylikos šalių sportininkai;
2) į olimpinių žaidinių programą įtrauktos rungties pasaulio čempionatų 1 vietos laimėtoju.
3) paralimpinių, kurčiųjų žaidynių, kai yra vykdomos atrankos varžybos ir yra kvotų šalims
sistema, 1, 2 vietos laimėtoju arba, kai nėra vykdomos atrankos varžybos arba nėra taikoma kvotų
šalims sistema, 1 vietos laimėtoju.“
3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 dienos.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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