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Sporto teisinių santykių sistema Lietuvoje (1)

Įstatyminis reguliavimas
(aukštas meistriškumas, 

fizinis aktyvumas, 
kriterijai federacijoms, 

sporto rėmimas, 
antidopingas)

Aukšto meistriškumo
sporto šakų federacijų

reguliavimas
(tarptautinis

reguliavimas, nacionalinis
reguliavimas, atskiros

taisyklės)

Olimpinio sporto reguliavimas

Neolimpinio sporto reguliavimas

Tarptautinių (sporto) organizacijų
reguliavimas



Įstatyminis reguliavimas:
- Lietuvos Respublikos sporto įstatymas
- Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų [...] finansavimo tvarkos aprašas
- Strateginių sporto šakų kriterijus reglamentuojantys teisės aktai
- Rentų reglamentavimas
- Valstybės stipendijų reglamentavimas
- Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai
- Baudžiamasis kodeksas („match-fixing“)

Sporto teisinių santykių sistema Lietuvoje (2)



Aukšto meistriškumo sporto šakų federacijų reguliavimas:
- Pagrindiniai veiklos dokumentai
- Varžybų nuostatai
- Ginčų nagrinėjimo tvarkos
- Sutartys su kontrahentais/ sportininkais
- Tarptautinių sporto organizacijų reguliavimas ir veikimas pačios aukšto meistriškumo sporto šakos federacijos

Sporto teisinių santykių sistema Lietuvoje (3)



Olimpinio sporto reguliavimas
- Lietuvos Respublikos sporto įstatymas
- Olimpinė chartija
- Olimpinio komiteto leidžiami teisės aktai, taisyklės, reglamentai
- Sutartys su sportininkais, sporto šakų federacijomis

Sporto teisinių santykių sistema Lietuvoje (4)



Neolimpinio sporto reguliavimas:
- Lietuvos Respublikos sporto įstatymas
- Sporto organizacijų teisės aktai
- Sutartys

+

Skėtinių sporto organizacijų veiklos dokumentai, sutartys su kontrahentais

Sporto teisinių santykių sistema Lietuvoje (5)



Tarptautinių (sporto) organizacijų reguliavimas:
- Tarptautinės konvencijos
- ES Baltoji knyga dėl sporto
- Tarptautinių sporto šakų federacijų ir šakinių tarptautinių sporto šakų federacijų reguliavimas

Visa sistema apjungiama teismine, arbitražine praktika, moksliniais straipsniais, išaiškinimais daugelio sričių
atžvilgiu.

Sporto teisinių santykių sistema Lietuvoje (6)



• Pasižymi (turėtų pasižymėti) aukštu reglamentavimo lygmeniu tiek santykyje su nacionaliniu reguliavimu, tiek
santykyje su privačių sporto teisinių santykių reguliavimu, tiek santykyje su olimpinio sporto organizacijomis.

• Deja, šiai sričiai Lietuvoje dažniausiai būdingas aiškus reglamentavimas santykyje su nacionaliniu subjektu
(valstybe), tačiau stokojama reguliavimo tiek viduje (daugelyje federacijų), tiek santykiuose su sportininkais.

• Nukenčia tik sportininkai, nes jie yra pagrindinis sporto sistemos „variklis“.

• Kyla ginčai, kurių pasėkoje ne visuomet abejonės aiškinamos silpnesnės šalies naudai;

• Stokojama unifikuotos praktikos sporto šakų federacijų reguliavime. Be SĮ 19 straipsnyje nustatytų reguliacinių
kriterijų, jų praktinis įgyvendinimas pasigenda nuoseklumo, aiškumo, yra per daug diferencijuotas.

Aukšto meistriškumo sportas (1)



• Pasigendama geros valdysenos praktikos įtvirtinimo.

• Socialinių garantijų problemos – nėra aiškios pozicijos dėl išmokų.

• Turi išplėtotą, bet kartais netvarkingą bei neaiškią, narių sistemą bei ilgametę patirtį, kurią reiktų tik
„kodifikuoti“, „sutvarkyti“.

Aukšto meistriškumo sportas (2)



• Neaiški mokestinė reguliacinė aplinką.

• Teismai dažniausiai nesupranta, negeba spręsti iš sporto teisinių santykių kylančių ginčų ir juos supaprastina iki
eilinių civilinių santykių (perku-parduodu) aiškinimo. Specifiškumas trukdo priimti sprendimus. Neplėtojama
vieninga teismų praktika.

• Sportininkai tik teoriškai suvokia savo vietą federacijos sistemoje, t.y. nėra plačiu mastu išplėtotas sportininko
teisių/ pareigų, interesų gynimo mechanizmas, jo suvokimas.

• Federacijos yra dar dažnai „pasimetusios“ dėl savo vietos dopingo ginčuose.

Aukšto meistriškumo sportas (3)



• Nepasižymi aukštu reglamentavimo lygmeniu nei viduje, nei santykyje su kontrahentais.

• Priklausomas nuo valstybinio, savivaldos finansavimo bei savanoriškų iniciatyvų, rėmimo.

• Remiasi į masiškumą, fizinį aktyvumą, sveikos gyvensenos skatinimą. Siekia įtraukti kuo platesnę grupę žmonių,
neatsižvelgiant (atsižvelgiant) į amžių, lytį, socialinę grupę, tautybę, išsilavinimą ir pan.

• Stokoja reguliacinio aiškumo ir nuoseklumo, nors ir yra įtvirtintas pagrindiniuose šalies dokumentuose.

Mėgėjiškas sportas (1) 



• Remiasi aukštu savivaldos vaidmeniu.

• Finansuojamas nesant aiškių kriterijų, siektinų kiekybinių/ kokybinių tikslų ateities požiūriu.

• Finansuojamas netikslingai - Sporto rėmimo fondo problematika.

Mėgėjiškas sportas (2) 



• Pagrindą sudaro SĮ nustatyti pagrindinių veiklos dokumentų kriterijai ir jų praktinė problematika:

1. veiklos atitiktis nevyriausybinėms organizacijoms ir asociacijoms;
2. būti atsakinga už visų Lietuvos Respublikoje kultivuojamų atstovaujamos sporto šakos disciplinų plėtrą
3. narystė sporto šakos tarptautinėje federacijoje (pripažinimas)
4. Pasaulinio antidopingo kodekso pripažinimas
5. turi saugumo taisykles
6. turi strateginį planą
7. turi etikos ir ginčų nagrinėjimo taisykles
8. įtvirtinta valdymo organų narių rotacija

Federacijų veiklos reguliavimas (1)



• Vienas iš svarbiausių kriterijų – buvimas tarptautinės sporto šakos federacijos nare ir tarptautinės sporto šakos
federacijos interesų atstovavimas. Lojalumas tokiems interesams.

• Problematika:

- stokojama SĮ 19 straipsnio realaus vienodo įgyvendinimo
- nėra unifikuoto registro
- valdymo problemos remiasi ne gerąja valdymo praktika, o dar senai nusistovėjusiomis „tėvonijomis“

(dažniausiai)
- nepakankamas finansavimas
- sportininkų vieta federacijos veiklos sistemoje
- nevienoda, neaiški pozicija dėl dopingo bei match-fixing

Federacijų veiklos reguliavimas (2)



• Remiasi tiek nepriklausomumo principu, tiek federacijų teisės aktų, politikos, strategijos įgyvendinimu.
• Tuo pačiu gali būti tiek visiškai kontroliuojamos (steigiamos) federacijos, tiek veikti atskirai.
• Užtikrina aukšto meistriškumo sporto įgyvendinimą, veiklą.
• Gali veikti nepriklausomai nuo federacijos, tačiau tik federacijos rėmuose.
• Narystės pagrindu yra federacijos veikloje.

Lygų veiklos reglamentavimas (1)



• Turi teisę nustatyti ir įgyvendinti federacijos strategiją.
• Tuo pačiu gali organizuoti veiklą tokiu būdu, kad ji nebūtų priešinga federacijos tikslams.

Lygų veiklos reglamentavimas (2)



• Dalykas (svarbu – sportinė veikla, apimtis, pasirinktos teisės šakos, teisės aktų taikymas, išimtinės klubo teisės,
tarptautinių teisės aktų laikymąsis).

• Įsipareigojimai. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kokią pusę atstovaujame.

• Atstovaujant sporto klubą svarbu griežtas, tikslus sportininko pareigų detalizavimas. Tai padeda sumažinti
rizikas, suteikia galimybę kuo patogesniam sporto veiklos sutarties nutraukimui.

• Atstovaujant sportininką svarbu minimizuoti galimą sporto veiklos sutarties nutraukimo galimybę, sušvelninti
klubo primestų sąlygų interpretaciją.

Sutartiniai teisiniai santykiai (1)



Jeigu atstovaujame sporto klubą tikslinga detalizuoti pareigas, kurių tikimės iš sportininko. Pavyzdžiui (sportininko pareigos):
- teikti paslaugas pagal taisykles; 
- dėti visas pastangas sportuoti pagal nustatytas metodikas; 
- siekti kuo geresnės formos; 
- vykdyti trenerių, klubo administracijos nurodymus;  
- dėvėti klubo patvirtintą aprangą;  
- atvykimo į varžybas laikas;  
- elgtis etiškai, nepažeidinėti gero vardo; 
- saugoti savo sveikatą; 
- nerūkyti, nevartoti svaigiųjų medžiagų; 
- viešai nepasisakyti neigiamai klubo atžvilgiu; 
- ištikus traumai, nedelsiant pranešti klubo administracijai;  
- neužsiimti jokiu kitu sportu; 
- neatskleisti komercinių paslapčių; 
- nesudarinėti asmeninės reklamos sutarčių be klubo sutikimo (prioritetas klubui);  
- neniokoti perduoto inventoriaus; 
- laikytis klubo reklamos sutarčių; 
- nedalyvauti azartiniuose lošimuose.

Sutartiniai teisiniai santykiai (2)



Tuo atveju, jeigu atstovaujame klubą, reikalinga teisių įgyvendinimą daryti lankstų ir plačiai taikytiną, t.y. reikalauti, kad
sportininkas teiktų kokybiškas paslaugas, infoumuotų apie savo sveikatos būklę, sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą, jei
sportininkas nevykdo priešpriešinių pareigų, spręsti apie sportininko dalyvavimą reklamos projektuose, sportininką perleisti 
kitam klubui, naudoti vardą, atvaizdą reklamos tikslais.

Sutartiniai teisiniai santykiai (3)



Tuo atveju, jeigu atstovaujame klubą, galime minimizuoti klubo pareigas, kaip antai - suteikti reprezentacinę
aprangą; vykdyti finansiniu įsipareigojimus; apdrausti; sudaryti tinkamas treniruočių sąlygas;  pateikti nemokamą 
gydytojo pagalbą treniruočių ar varžybų metu.

Sutartiniai teisiniai santykiai (4)



Jeigu atstovaujame sportininką...

• Sportininko pareigos – tos pačios kaip ir nurodyta atstovaujant klubą, tačiau stengiamasi jas „švelninti“, daryti 
lankstesnes.

• Sportininko teisės sudaryti asmeninės reklamos sutartis, jei jos neprieštarauja klubo interesams ir viešajai 
tvarkai; pravesti nemokamai į varžybas tam tikrą kiekį svečių, reikalauti, kad klubas vykdytų savo 
įsipareigojimus.

• Klubo pareigos – suteikti gyvenamąjį plotą; padengti transporto išlaidas;  klubo sąskaita organizuoti medicininę 
priežiūrą.

• Klubo teisės – kuo švelnesnės kontrolės galimybės; nutraukimo galimybės; švelnesnės nuomos galimybės.

Sutartiniai teisiniai santykiai (5)



• Sporto veiklos sutarties apmokėjimo (bet kokia forma) sąlyga iš dalies daro sportininką atskirtiną nuo profesionalo arba ne 
profesionalo.

• Antidopingo sąlygos skirtos užtikrinti ne tik tinkamą sporto veiklos sutarties laikymąsi, bet ir klubo interesus prieš trečiuosius
asmenis.

• Galiojimas nesietinas su atlygio mokėjimu. 

• Galiojimas v. sveikatos būklė (?)

• Nutraukimo sąlygos priklauso nuo šalies, kuri atstovaujama.

• Klubas visuomet sieks sugriežtinti nutraukimo sąlygas, ir pasilikti plačias teises nutraukti sporto veiklos sutartį – paaiškėjus,
kad sportininkas pažeidžia klubo vidaus tvarką; sportininko fiziniai gebėjimai nėra tinkami klubui; jei sportininkas serga ilgiau
nei tam tikras laikotarpis.

• Atstovaujant sportininką svarbu išsiderėti ilgesnius įspėjimo apie nutraukimą terminus; galimybė nutraukti sporto veiklos
sutartį vienašališkai, jei klubas iš esmės pažeidžia savo įsipareigojimus.

Sutartiniai teisiniai santykiai (6)



• Asmens duomenų apsauga po GDPR įsigaliojimo (sutikimai) – kas svarbu klubui ir sportininkui santykyje
tarpusavyje ir su sporto šakos federacija.

• Ginčų sprendimo galimybės:

- teismas;
- nacionalinis arbitražas;
- tarptautinis arbitražas.

• Ginčo sprendimo galutine instancija nereikia painioti su ginčo išankstiniu nagrinėjimu ginčų nagrinėjimo
organuose, egzistuojančiuose pačiose federacijose.

Sutartiniai teisiniai santykiai (7)



• Sporto federacijų ir sportininkų sutartiniai teisiniai santykiai - SĮ pakeitimas. Pagal SĮ pakeitimą numatoma, jog
sporto šakų federacijos, įgyvendinančios aukšto meistriškumo sporto programas, privalo sudaryti sporto veiklos
sutartis su sportininkais, kurie rengiami įgyvendinant aukšto meistriškumo sporto programas ir (ar) gauna
valstybės stipendiją.

• Tokio pakeitimo tikslas užtikrinti sportininkų teises, pareigas bei santykius su sporto šakų federacijomis.

• Panaikinti neaiškumus ir sunkumus sportininkams suprantant savo teisių ir pareigų ribas, atskaitomybę prieš
federaciją, o ir įtvirtinti federacijos pareigas sportininkų atžvilgiu.

• Nors siūloma sporto veiklos sutartis sudaryti tik su tais sportininkais, kurių pasirengimui ra skiriamos valstybės
biudžeto lėšos, t.y. tik su tais sportininkais, kurie gauna valstybės stipendijas arba rengiami pagal aukšto
meistriškumo programas, t.y. siekiant sudaryti aiškias sąlygas šiems sportiinkams atstovauti Lietuvą, tačiau
manytina, kad tai geras būdas ir kitoms sporto šakų federacijoms sudarinėti sporto veikolos sutartis su
sportininkais.

Sutartiniai teisiniai santykiai (8)



• Aukščiau nurodytoje sporto veiklos sutartyje siūloma aptarti sutarties šalių teises ir pareigas, atsakomybes,
susijusias su pasirengimu ir dalyvavimu sporto varžybose atstovaujant Lietuvos Respublikai, atlygį, sutarties
šalių atsakomybę už sporto veiklos sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą, sutarties galiojimo terminą,
sutarties keitimo ir nutraukimo sąlygas.

Sutartiniai teisiniai santykiai (9)



• Sporto veiklos sutartys su vaikais iš esmės nedaug kuo gali skirtis nuo standartinių sporto veiklos sutarčių,
tačiau:

- Būtina identifikuoti, kas pasirašo vaiko vardu;
- Būtina paisyti tarptautinės ir/ arba nacionalinės sporto šakos federacijos taisyklių dėl tokių sutarčių pasirašymo;
- Asmens duomenų naudojimas – įsivertinti ribas;
- Atlygis – neatlygintinė.

Sutartiniai teisiniai santykiai (10)



• Ginčus nagrinėjantys organai:
1) Vidiniai federacijų, lygų organai
2) Teismai/ arbitražas
3) Sporto šakos tarptautinės federacijos organas
4) CAS

Ginčai iš sutartinių ir nesutartinių teisinių santykių (1)



• Lygos gali numatyti savo veiklos dokumentuose, kad ginčai, kylantys „lygos viduje“ pirmiausiai nagrinėjami tam
tikrame lygos vidiniame organe.

• Svarbu apsibrėžti, kokie tai ginčai.

• Būtinas tokių ginčų nagrinėjimo reglamentas, procedūros.

• Sprendimo apeliacija federacijos ginčo nagrinėjimo organui.

Ginčai iš sutartinių ir nesutartinių teisinių santykių (2)



• Federacijos taip pat gali numatyti savo savo veiklos dokumentuose, kad ginčai, kylantys „federacijos viduje“
pirmiausiai nagrinėjami tam tikrame federacijos vidiniame organe.

• Federacija privalo patvirtinti ginčų nagrinėjimo procedūras, reglamentą, apeliacijos tvarką.

• Svarbu, kad ginčų nagrinėjimo procedūros būtų aiškios, nedeklaratyvios.

Ginčai iš sutartinių ir nesutartinių teisinių santykių (3)



• Atitinkamai federacijų ginčų nagrinėjimo organų sprendimai gali būti skundžiami:
1) Arba bendrosios kompetencijos teismui;
2) Arba arbitražui;
3) Arba tarptautinės tos sporto šakos federacijos ginčo nagrinėjimo organui;
4) Arba tiesiogiai CAS.

Ginčai iš sutartinių ir nesutartinių teisinių santykių (4)



• Iš sutartinių santykių kylantys ginčai nagrinėjami tokiame organe, kuris apibrėžtas sutartyje (pvz. arbitražas
(nacionalinis, tarptautinis), arba teismas.

• Šalys gali susitarti ir dėl ginčo sprendimo atitinkamos sporto šakos tarptautinėje federacijoje.

Ginčai iš sutartinių ir nesutartinių teisinių santykių (5)



• Teismai nėra lanksti priemonė spręsti sporto ginčus dėl kelių priežasčių:
- Ilga ginčo nagrinėjimo trukmė;
- Atvirumas;
- Kaštai v. laikas
- Nelankstumas
- Sporto teisinių santykių nesupratimas
- Šaltinių panaudojimo stoka

Ginčai iš sutartinių ir nesutartinių teisinių santykių (6)



• Kodėl arbitražas?
- Greita priemonė
- Lankstumas pradedant ginčą (inicijuojant) ir vykstant ginčui
- Konfidencialumas
- Platus šaltinių, kitų įrodymų panaudojimas priimtina kalba
- Arbitrai, ekspertai yra žmonės turintys ilgametę patirtį
- Ginčo sprendimas ex aequo et bono

Ginčai iš sutartinių ir nesutartinių teisinių santykių (7)



• Kartais nėra galimybės taikyti ginčų nagrinėjimo procedūras nacionaliniu mąstu, nes tarptautinė sporto šakos
federacija imoeratyviai numat, kur turėtų būti nagrinėjami iš sporto teisinių santykių kylantys ginčai, pvz. CAS.

• Išankstinių ginčų nagrinėjimo organų ir jų priimamų sprendimų nereikėtų painioti su sporto ginčo galutiniu
sprendimu.

• Dopingo ginčai ir jų praktiniai aspektai - national antidoping panel.

Ginčai iš sutartinių ir nesutartinių teisinių santykių (8)



• Praktinė ginčų problematika:
1) Nariai nenori pripažinti sutartų ginčų nagrinėjimo procedūrų
2) Nebūtinai, jog aptarta ginčo procedūra bus taikoma konkrečiam ginčui
3) Teismų nelankstumas

Ginčai iš sutartinių ir nesutartinių teisinių santykių (9)



- 2 str. 2 d. - Atrankos aukšto meistriškumo sporto varžybos (toliau – atrankos varžybos) – aukšto meistriškumo
sporto varžybų ciklas, kurio metu siekiama atitikti tarptautinės sporto šakos federacijos nustatytas sąlygas ir įgyti
teisę dalyvauti atitinkamų tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finaliniame etape.

- 2 str. 3 d. - Aukšto meistriškumo sportas – asmens fizinės veiklos forma, jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų
amžiaus (išskyrus veteranų amžiaus grupę) grupėse (pagal tarptautinės sporto šakos federacijos ar
paralimpiniam, regos, klausos, judėjimo ar intelekto negalią turinčių asmenų sporto judėjimams (pasaulio ar
Europos) vadovaujančios organizacijos nustatytus jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų amžiaus reikalavimus)

- 2 str. 25 d. - Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų projektas (toliau – tarptautinių sporto varžybų
projektas) – dokumentas, kuriame aprašoma laikina juridinio asmens veikla, siekiant unikalių ir konkrečių, su
tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimu Lietuvoje susijusių kiekybinių ir (ar) kokybinių
rezultatų, nurodomi šios veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės, jų įgyvendinimo terminai, laukiami rezultatai ir
jiems pasiekti reikalingos lėšos ir jų šaltiniai.

Sporto įstatymo pakeitimai (1)



- Steigiamas sporto registras;
- 10 str. 2 d. - Sporto šakų federacijos, įgyvendinančios aukšto meistriškumo sporto programas, privalo sudaryti

sporto veiklos sutartis su sportininkais, kurie rengiami įgyvendinant aukšto meistriškumo sporto programas ir
(ar) gauna valstybės stipendiją.

• 11 str. 4 d. - 1) teismo sprendimu pripažintas neveiksniu fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto srityje, – iki jo pripažinimo veiksniu
fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto srityje; 2) kuriam dėl manipuliavimo sporto varžybomis ar už antidopingo taisyklių pažeidimą
buvo pritaikytos atitinkamos sporto šakos federacijos arba nacionalinės antidopingo organizacijos sankcijos arba šios sankcijos buvo taikytos
kartu su baudžiamąja atsakomybe (jeigu už pažeidimą asmeniui buvo pritaikytos tik atitinkamos sporto šakos federacijos arba nacionalinės
antidopingo organizacijos sankcijos dirbti fizinio aktyvumo ar sporto specialistu, instruktoriumi ar teikti fizinio aktyvumo ar sporto specialisto
paslaugų asmuo negali nuo šių sankcijų paskyrimo iki jų galiojimo termino pabaigos). Jeigu už pažeidimą asmeniui buvo pritaikyta tiek
baudžiamoji atsakomybė, tiek ir atitinkamos sporto šakos federacijos arba nacionalinės antidopingo organizacijos sankcijos, dirbti fizinio
aktyvumo ar sporto specialistu, instruktoriumi ar teikti fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugų asmuo negali atsižvelgiant į tai, kas
įsiteisėjo anksčiau – teismo nuosprendis ar atitinkamos sporto šakos federacijos arba nacionalinės antidopingo organizacijos sankcijos, ir iki
teistumo išnykimo ar panaikinimo arba atitinkamos sporto šakos federacijos, arba nacionalinės antidopingo organizacijos sankcijų galiojimo
termino pabaigos (atsižvelgiant į tai, kas iš jų baigia galioti vėliau); 3) teistas už sunkų ir (ar) labai sunkų nusikaltimą, neatsižvelgiant į tai, ar
teistumas yra išnykęs, ar panaikintas, ar teistas už kitą tyčinį nusikaltimą, – jeigu teistumas neišnykęs ar nepanaikintas; 4) kuris piktnaudžiauja
alkoholiu, psichotropinėmis, narkotinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.“
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- Nebelieka Sporto rėmimo fondo.

• 19 str. 11, 12 dalys - 11) yra atlikusi praėjusių kalendorinių metų finansinį auditą ir yra pateikta nepriklausomo
auditoriaus besąlyginė išvada arba sąlyginė išvada, kurioje nurodyti trūkumai yra pašalinti ir rekomendacijos
įgyvendintos; 12) yra patvirtinusi ir viešai paskelbusi objektyvius, skaidrius ir nediskriminacinius nacionalinės
rinktinės sudarymo kriterijus ir jais vadovaudamasi yra suformavusi nacionalinę rinktinę, bei sudariusi sporto
veiklos sutartis su sportininkais, kurie rengiami įgyvendinant aukšto meistriškumo sporto programas ir (ar)
gauna valstybės stipendiją.

- Kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.
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