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2021 m. gegužės 1 d. 

 

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO 

Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. Gruodžio 17 d. Nr. 

V-2932 sprendimu dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų organizavimo būtinų sąlygų, 

kuriuo numatyta, kad iki numatyto karantino pabaigos leidžiamos tik aukšto meistriškumo sporto 

pratybos ir varžybos, jeigu varžtbų organizatoriai įgyvendina sprendime numatytas sąlygas. 

 Pagal dabartinį LR Sporto įstatymą, aukšto meistriškumo sporto laikoma sportinė veikla, 

kai sportininkai rengiasi varžyboms, kurios įeina į nacionalinių ir tarptautinių sporto šakos 

federacijų varžybų sistemą.        

 Lietuvos Darts Sporto Federacija (toliau LDSF), veikdama kaip LDSF narių veiklą 

koordinuojanti federacija bei siekdama sudaryti aukštojo meistriškumo sportininkams sąlygas 

ruoštis 2021 – ųjų asmeniniams čempionatams, prašo visų LDSF narių (sporto klubus, VŠĮ, 

asociacijas) ne vėliau kaip iki pirmųjų LDSF varžybų (Liepos 31 – rugpjūčio 1d) pateikti šią 

informaciją: 

1. Sąrašus, aukštojo meistriškumo sportininkų, kurie ruošiasi 2021 m. vykstantiems 

asmeniniams čempionatams ir kuriems suteikiama LDSF licencija; 

2. Pasirengimo asmeniniams čempionatams treniruočių vykdymo adresus; 

3. Sporto klubų įsipareigojimą, pasirašytą atstovauti klubą turinčio teisę asmens, kuriuo 

sporto klubas užtikrina pateikiamų duomenų ir informacijos tikrumą bei įsipareigoja 

laikytis visų LR Sporto įstatymo ir Sveikatos apsaugos ministro sprendimo reikalavimų 

laikymąsi. 

Informaciją prašome pateikti el. paštu: arunas@dartsfederacija.lt  algina.juknaite@gmail.com 

PRIDEDAMA: 

• Priedas Nr. 1 – LR Sporto įstatyme nustatyti reikalavimai sporto pratybų, varžybų 

organizavimui bei sporto pratybų, varžybų saugumo užtikrinimui; 

• Priedas Nr. 2 – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 17 d. 

Nr. V-2932 sprendimas Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų organizavimo 

būtinų sąlygų; 

• Priedas Nr. 3 – Lietuvos Darts Sporto Federacijos 2021 m. balandžio 22 d. vykusio 

virtualaus visuotinio narių susirinkimo protokolo sprendimai dėl aukšto sportinio 

meistriškumo. 

Pagarbiai, 

LDSF Prezidentas         Donatas Matijoška 

mailto:arunas@dartsfederacija.lt
mailto:%20%20algina.juknaite@gmail.com
mailto:%20%20algina.juknaite@gmail.com


Priedas Nr. 1.  

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPORTO ĮSTATYMO REIKALAVIMAI SPORTO 

PRATYBŲ, VARŽYBŲ ORGANIZAVIMUI BEI SPORTO PRATYBŲ, VARŽYBŲ 

SAUGUMO UŽTIKRINIMUI 

Sąvokos:  

Aukšto meistriškumo sportas – 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.         

 Aukšto meistriškumo sporto pratybos (toliau – sporto pratybos) – aukšto meistriškumo 

sporto specialisto vadovaujama arba savarankiška veikla, kurios tikslas – pasirengti aukšto 

meistriškumo sporto varžyboms.        

 Aukšto meistriškumo sporto specialistas (toliau – sporto specialistas) – asmuo, 

vadovaujantis sportininko aukšto meistriškumo sporto pratyboms.    

 Aukšto meistriškumo sporto varžybos (toliau – sporto varžybos) – nacionalinių ar 

tarptautinių subjektų organizuojamas tam tikros šakos renginių sistemai priklausantis sporto 

renginys, kuriame pagal iš anksto paskelbtus nuostatus ir tarptautinės nevyriausybinės sporto 

organizacijos ar nacionalinės sporto šakos federacijos patvirtintas sporto šakos (šakų) taisykles 

(tiek, kiek tai neprieštarauja tarptautinės sporto šakos federacijos patvirtintoms taisyklėms) 

sportininkai varžosi tarpusavyje (individualiai ar komandomis), o šio renginio laimėtoją 

(laimėtojus) ir rezultatą lemia besivaržančiųjų fizinės ir psichinės savybės ir (ar) įgūdžiai.  

 Sportininkas – asmuo, kuris varžosi su kitais asmenimis aukšto meistriškumo sporto 

varžybose ir (ar) treniruojasi aukšto meistriškumo sporto pratybose, aukšto meistriškumo sporto 

treniruočių stovyklose, kurių tikslas – pasirengti aukšto meistriškumo sporto varžyboms.

 Treneris – aukšto meistriškumo sporto specialistas, rengiantis sportininką (sportininkus) 

aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) jam (jiems) vadovaujantis šiose varžybose. 

 



LR SPORTO ĮSTATYME NUSTATYTI REIKALAVIMAI:  

13 straipsnis. Asmenų sveikatos tikrinimas  

1. Prieš nepilnamečiam asmeniui pradedant lankyti atitinkamas sporto pratybas, šio asmens 

atstovai pagal įstatymą privalo užtikrinti, kad nepilnametis asmuo pasitikrintų sveikatą asmens 

sveikatos priežiūros įstaigose.  

2. Sporto pratybas lankantys ir (ar) sporto varžybose dalyvaujantys nepilnamečiai 

sportininkai privalo periodiškai tikrintis sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos 

tikrinimo reikalavimus sportininkams, periodiškumą ir tvarką nustato sveikatos apsaugos 

ministras.  

3. Sportininkų, kurie per paskutinius 2 metus iki kreipimosi dėl sveikatos tikrinimo išvados 

į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dalyvavo kultivuojamos sporto šakos nacionaliniame 

čempionate ar tarptautinėse sporto varžybose, kurios yra tos sporto šakos sporto varžybų sistemos 

sudedamoji dalis, ir šiame straipsnyje nurodytų nepilnamečių asmenų sveikatos tikrinimas asmens 

sveikatos priežiūros įstaigose apmokamas valstybės biudžeto lėšomis, jeigu kultivuojamos 

(ketinamos kultivuoti) sporto šakos tarptautinė federacija yra pripažinusi Pasaulinį antidopingo 

kodeksą.  

14 straipsnis. Sporto pratybų, sporto varžybų, fizinio aktyvumo pratybų ir kitų 

sporto renginių organizavimo reikalavimai 

1. Sporto pratybų, sporto varžybų, fizinio aktyvumo pratybų ir kitų sporto renginių 

organizatoriai, informuodami apie renginį (pratybas), kartu privalo nurodyti galimas rizikas 

asmens gyvybei ir (ar) sveikatai, kurios gali kilti dalyviui renginio (pratybų) metu, ir rekomenduoti 

prieš dalyvavimą renginyje (pratybose) pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose. 

Nepilnamečiams asmenims, kurie nepasitikrino sveikatos asmens sveikatos priežiūros įstaigose ar 

kurie pagal gautą išvadą negali dalyvauti pasirinktose sporto pratybose, sporto varžybose, sporto 

pratybų, sporto varžybų organizatoriai neleidžia dalyvauti sporto pratybose, sporto varžybose.  

2. Asmeniui leidžiama dalyvauti sporto pratybose, sporto varžybose, fizinio aktyvumo 

pratybose ir kitame sporto renginyje tik tuo atveju, kai jis arba jo atstovai pagal įstatymą raštu 

(įskaitant elektroninį būdą) deklaruoja, kad buvo supažindintas (supažindinti) su šio straipsnio 1 



dalyje nurodyta informacija ir prisiima atsakomybę už sveikatos būklę dalyvaujant tokiame 

renginyje, išskyrus nepilnamečius asmenis, kuriems sveikatos tikrinimas yra privalomas. 

15 straipsnis. Sporto pratybų, sporto varžybų, fizinio aktyvumo pratybų ir kitų 

sporto renginių saugumo užtikrinimas 

1. Sporto pratybų, sporto varžybų, fizinio aktyvumo pratybų ir kitų sporto renginių 

organizatoriai atsako už šių renginių dalyvių ir žiūrovų saugumą jų metu. Organizuodamas sporto 

renginį, jo organizatorius privalo patvirtinti organizuojamo renginio nuostatus ir saugumo 

taisykles bei savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir atvejais gauti savivaldybės tarybos nustatytos 

savivaldybės institucijos pritarimą organizuoti sporto renginį. Sporto renginio organizatorius, prieš 

vykdydamas technikos sporto šakų (pvz., automobilių, motociklų, laivų, lėktuvų ir kt.) sporto 

renginį privačiose ar viešose vietose, privalo apie tai informuoti nacionalinę ir (ar) tarptautinę tos 

technikos sporto šakos federaciją ir pranešti savivaldybės tarybos nustatytai savivaldybės 

institucijai, teikiančiai pritarimą organizuoti sporto renginį.  

2. Sporto varžybos, kurios priskiriamos didesnės rizikos sporto renginiui, rengiamos tik 

visuomeninės paskirties statiniuose, atitinkančiuose tarptautinės sporto šakos federacijos 

nustatytus tos sporto šakos reikalavimus.  

3. Sporto renginio nuostatuose nurodoma renginio tikslas (tikslai), vykdymo vieta ir laikas, 

programa, dalyviai, prireikus – reikalavimai dalyviams, laimėtojų nustatymo būdai ir kita tik tam 

renginiui aktuali informacija. Sporto renginio organizatorius taip pat tvirtina sporto renginio 

saugumo taisykles, kuriose nurodomos dalyvių ir žiūrovų saugumo renginio metu užtikrinimo 

priemonės.  

4. Sporto renginio saugumo taisyklėse turi būti aptartos žiūrovų ir dalyvių patekimo į 

renginio vietą ir išvykimo iš renginio vietos sąlygos, žiūrovų zona (zonos), nurodytos vietos ir 

objektai, į kuriuos draudžiama patekti žiūrovams ir (ar) dalyviams, evakavimosi iš renginio vietos 

keliai, saugaus elgesio renginio metu sąlygos, konkrečios priemonės, skirtos tvarkai ir saugumui 

renginio teritorijoje ir jos prieigose užtikrinti, jeigu renginio metu planuojama pasitelkti medicinos, 

valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos specialistus, – jų dislokacijos vieta renginio 

teritorijoje, kita su organizuojamo renginio specifika susijusi informacija.  



5. Apie organizuojamus didesnės rizikos sporto renginius renginio organizatorius privalo 

ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki numatyto renginio pradžios raštu informuoti atitinkamą 

policijos įstaigą, įsteigtą teritoriniu principu (toliau – teritorinė policijos įstaiga), ir pateikti jai 

sporto renginio saugumo taisykles. Kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, ar sporto renginys yra 

didesnės rizikos, nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras. Teritorinė policijos įstaiga 

ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo pranešimo ir sporto renginio saugumo taisyklių gavimo 

dienos teikia renginio organizatoriui rekomendacijas dėl tinkamų saugumo sporto renginio metu 

užtikrinimo priemonių, taip pat dėl renginio teritorijos prieigų ribų. Apie teritorinės policijos 

įstaigos rekomendacijų įgyvendinimą sporto renginio organizatorius turi informuoti atitinkamą 

teritorinę policijos įstaigą ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki sporto renginio pradžios.  

6. Policijos pareigūnai gali laikinai sustabdyti arba nutraukti sporto pratybas, sporto 

varžybas, fizinio aktyvumo pratybas ir kitą sporto renginį, kai kyla reali grėsmė (pvz., riaušės, 

teroro aktas ir kt.) visuomenės saugumui ir būtina nedelsiant imtis priemonių užkirsti kelią žalai 

atsirasti. Jeigu sporto renginio organizatoriaus taikomos saugumo sporto renginyje užtikrinimo 

priemonės neatitinka teritorinės policijos įstaigos pateiktų rekomendacijų ir dėl to kyla pagrįsta 

grėsmė dalyvių ir (ar) žiūrovų gyvybei arba sveikatai, sporto renginys turi būti sustabdytas, iki jo 

organizatorius ar organizatoriaus atstovai nesiims būtinų priemonių užkirsti kelią grėsmei žmonių 

saugumui.  

7. Prieš sporto renginį dalyviams ir žiūrovams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su 

tokių renginių saugumo taisyklėmis. Organizatorius dalyvius ir žiūrovus informuoti apie saugaus 

elgesio sporto renginio metu reikalavimus gali viena ar keliomis informavimo formomis: 

spausdintinėje medžiagoje, internetinėje erdvėje, įvairiais įspėjamaisiais ženklais sporto renginio 

vietoje. Organizatorius gali taikyti papildomas dalyvių ir žiūrovų informavimo formas. 

8. Sporto varžybų, kurios priskiriamos didesnės rizikos sporto renginiui, organizatoriai 

privalo užtikrinti, kad šių renginių saugumą užtikrinantys asmenys turėtų tinkamą kvalifikaciją 

vykdyti asmens ir turto apsaugos veiklą.  

9. Dalyviai ir žiūrovai turi laikytis organizatoriaus nustatytų saugumo reikalavimų ir 

draudimų, nurodytų sporto renginio saugumo taisyklėse. 



10. Sporto pratybų, sporto varžybų, fizinio aktyvumo pratybų ir kitų sporto renginių, 

vykstančių vandenyje, metu turi būti asmuo (asmenys), atsakingas (atsakingi) už žmonių saugumą 

vandenyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr. 2.  

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ 

VADOVAS 

SPRENDIMAS 

DĖL AUKŠTO MEISTRIŠKUMOSPORTO VARŽYBŲ IR PRATYBŲ 

ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ 

2020 m. gruodžio 17 d. Nr. V-2932 Vilnius 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 

ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 

37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo 

Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.1.5.2.2, 2.1.8.1 ir 2.2.6 

papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų 

valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 

1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2020 m. vasario 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos 

organizacijos rekomendacijas, n u s p r e n d ž i u:  

1. Įpareigoti aukšto meistriškumo sporto varžybų ir pratybų (toliau – varžybos ir pratybos) 

organizatorius užtikrinti, kad:  

1.1. varžybos ir pratybos vyktų be žiūrovų;  

1.2. aukšto meistriškumo sportininkai (toliau – sportininkai), kai nesportuoja, antidopingo 

pareigūnai, varžybų ir pratybų organizatoriai ir aptarnaujantis personalas viso renginio 

metu dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar 

kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – 

kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti: 



 1.2.1. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti 

negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti 

veido skydelį);  

1.2.2. varžybose ir pratybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto ir fizinio 

aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir 

teisėjams.  

1.3. varžybose ir pratybose dalyvaujantiems sportininkams, aukšto meistriškumo sporto ir 

fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo 

instruktoriams, teisėjams, antidopingo pareigūnams, organizatoriams ir aptarnaujančio 

personalui (toliau – kiti asmenys), būtų sudaryta galimybė tinkamai rankų higienai ir (ar) 

dezinfekcijai (plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ar dezinfekuoti jas 

specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis) ir pateikta informacija apie higienos 

(rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.) laikymosi būtinybę;  

1.4. į varžybų ir pratybų vietą nebūtų įleidžiami sportininkai, kiti asmenys, kuriems 

pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, 

pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);  

1.5. sportininkai, kiti asmenys, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių 

(karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant paliktų varžybų ir 

pratybų vietą ir jiems būtų rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 

1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;  

1.6. sportininkai, kiti asmenys, būtų informuoti, kad turint ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

ligų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į varžybų ir 

pratybų vietą nevyktų;  

1.7. gavus informaciją apie sportininkui, kitam asmeniui, nustatytą COVID-19 ligą 

(koronaviruso infekciją), apie tai būtų informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos 

centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC 

nustatant sąlytį turėjusius asmenis;  

1.8. panaudotas sporto inventorius ir priemonės būtų valomi ir dezinfekuojami;  



1.9. varžybų ir pratybų vietos valymas ir dezinfekcija būtų atliekami vadovaujantis 

Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros 

patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu) (https://bit.ly/3mWbxzf);  

1.10. sportininkai (kai jie nesportuoja) ir kiti asmenys būtų ne didesnėmis nei 2 asmenų 

grupėmis ir laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių.  

2. Rekomenduoti:  

2.1. varžybose ir pratybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto ir fizinio 

aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir 

teisėjams dėvėti kaukes visų varžybų metu;  

2.2. sportininkams ir kitiems asmenims vengti tiesioginio fizinio kontakto (kai tai 

įmanoma).  

3. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 

d. sprendimą Nr. V-1467 „Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų 

sąlygų“ su visais pakeitimais ir papildymais.  

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio 

 ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas     Arūnas Dulkys 

https://bit.ly/3mWbxzf

