PATVIRTINTA
Kūno kultūros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Lietuvos olimpinio sporto centro
direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. 547
NAUDOJIMOSI SPORTO INFRASTRUKTŪRA, ŠIOJE INFRASTRUKTŪROJE
ESANČIU INVENTORIUMI IR GYVENAMOSIOS PASKIRTIES INFRASTRUKTŪRA
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Naudojimosi sporto infrastruktūra, šioje infrastruktūroje esančiu inventoriumi ir
gyvenamosios paskirties infrastruktūra tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato atlygintino ir
neatlygintino naudojimosi Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro (toliau – Centras) valdoma sporto infrastruktūra ir
šioje infrastruktūroje esančiu inventoriumi (toliau – sporto infrastruktūra) bei gyvenamosios
paskirties infrastruktūra (toliau – gyvenamoji infrastruktūra) rengiant visų amžiaus grupių
nacionalinių rinktinių sportininkus (išskyrus rengiamus veteranų sporto varžyboms) ir (ar)
kandidatus į tokias nacionalines rinktines bei organizuojant kūno kultūros ir sporto renginius ar
vykdant kitą visuomenei naudingą veiklą sąlygas ir tvarką.
2. Centro interneto svetainėje skelbiamas Centro valdomos sporto ir gyvenamosios
infrastruktūros objektų sąrašas.
3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto
įstatyme, kituose įstatymuose ir juos įgyvendinančiuose norminiuose teisės aktuose.
II. SUTEIKIMO NAUDOTIS CENTRO VALDOMA SPORTO IR GYVENAMĄJA
INFRASTRUKTŪRA SĄLYGOS IR TVARKA
4. Centro valdoma sporto infrastruktūra teikiama:
4.1. neatlygintinai – Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės pripažintoms nacionalinėms sporto šakų federacijoms (toliau – federacijos) visų
amžiaus grupių nacionalinių rinktinių sportininkų (išskyrus rengiamų veteranų sporto varžyboms) ir
(ar) kandidatų į tokias nacionalines rinktines rengimui;
4.2. atlygintinai:
4.2.1. federacijoms kūno kultūros ir sporto renginių organizavimui;
4.2.2. kitais visuomeniei naudingos veiklos tikslais ir (ar) kitiems asmenims tačiau visais
atvejais pirmenybę teikiant (prioriteto mažėjimo tvarka) sportininkų rengimui, kūno kultūros ir
sproto renginių organizavimui, statutinių valstybės tarnautojų ar karių specialiajam fiziniam
rengimui, švietimo, kultūros ar sveikatos priežiūros renginių organizavimui, kūno kultūros pratybų
vykdymui.
5. Centro valdoma gyvenamoji infrastruktūra atlygintinai teikiama:
5.1. federacijoms – visų amžiaus grupių nacionalinių rinktinių sportininkų (išskyrus rengiamų
veteranų sporto varžyboms) ir (ar) kandidatų į tokias nacionalines rinktines bei federacijų
organizuojamų kūno kultūros ir sporto renginių dalyvių apgyvendinimui;
5.2. kitais visuomeniei naudingos veiklos tikslais ir (ar) kitiems asmenims tačiau visais
atvejais pirmenybę teikiant (prioriteto mažėjimo tvarka) sportininkų rengimui, kūno kultūros ir
sproto renginių organizavimui, statutinių valstybės tarnautojų ar karių specialiajam fiziniam
rengimui, švietimo, kultūros ar sveikatos priežiūros renginių organizavimui, kūno kultūros pratybų
vykdymui.
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6. Aprašo 4.2 papunktyje ir 5 punkte nurodytų paslaugų įkainius nustato Centro direktorius.
Paslaugų įkainiai skelbiami Centro interneto svetainėje.
7. Siekdamas išsiaiškinti federacijų ateinančių metų poreikį dėl sportininkų rengimo, kūno
kultūros ir sporto renginių organizavimo ir sportininkų bei kūno kultūros ir sporto renginių dalyvių
apgyvendinimo Centro valdomoje sporto ir gyvenamojoje infrastruktūroje, Centras šiame punkte
nustatyta tvarka apie šį poreikį kasmet apklausia federacijas (pagal Aprašo 1 priede pateiktą formą):
7.1. iki lapkričio 10 d. atliekama strateginių sporto šakų federacijų apklausa ir per 5 darbo
dienas įvertinamas šių federacijų naudojimosi Centro valdoma sporto ir gyvenamąją infrastruktūra
poreikis;
7.2. įvertinus strateginių sporto šakų federacijų naudojimosi Centro valdoma sporto ir
gyvenamąja infrastruktūra poreikį ir nustačius, kad šis poreikis yra mažesnis nei visas galimas
naudojimosi sporto ir gyvenamąja infrastruktūra laikas, iki lapkričio 30 d. atliekama kitų olimpinių
sporto šakų federacijų apklausa, nurodant laisvą naudojimosi sporto ir gyvenamąja infrastruktūra
laiką ir per 5 darbo dienas įvertinamas šių federacijų naudojimosi Centro valdoma sporto ir
gyvenamąją infrastruktūra poreikis;
7.3. įvertinus Aprašo 7.1 ir 7.2 papunkčiuose nurodytų sporto šakų federacijų naudojimosi
Centro valdoma sporto ir gyvenamąją infrastruktūra poreikį ir nustačius, kad šis poreikis yra
mažesnis nei visas galimas naudojimosi sporto ir gyvenamąja infrastruktūra laikas, iki gruodžio 20
d. atliekama neolimpinių sporto šakų federacijų apklausa, nurodant laisvą naudojimosi sporto ir
gyvenamąja infrastruktūra laiką ir per 5 darbo dienas įvertinamas šių federacijų naudojimosi Centro
valdoma sporto ir gyvenamąja infrastruktūra poreikis.
8. Vertinant Aprašo 7.1, 7.2 ir 7.3 papunkčiuose nurodytoms kategorijoms priskirtinų
federacijų poreikį dėl Centro valdomos sporto ir gyvenamosios infrastruktūros ir sprendžiant
situaciją, kai tuo pačiu metu šia infrastruktūra pageidauja naudotis kelios tai pačiai kategorijai
priskirtinos federacijos, Centras organizuoja šių federacijų atstovų susitikimą, kurio metu
federacijoms pasiūloma susitarti, kuri iš jų naudosis sporto ir gyvenamąja infrastruktūra konkrečiu
metu.
9. Federacijoms nepavykus susitarti Aprašo 8 punkto nustatyta tvarka, pirmenybė konkrečiu
metu naudotis Centro valdoma sporto ir gyvenamąja infrastruktūra nustatoma tokiu būdu:
9.1. jeigu tuo pačiu metu viena federacija planuoja vykdyti sportininkų rengimo procesą, o
kita – kūno kultūros ir sporto renginį, pirmenybė teikiama pirmajai federacijai;
9.2. jeigu tuo pačiu metu kelios federacijos planuoja vykdyti sportininkų rengimo procesą
arba kūno kultūros ir sporto renginį, pirmenybė teikiama tai federacijai, kuri planuoja rengti
vyresnės amžiaus grupės sportininkus arba organizuoti vyresnės amžiaus grupės sportininkų kūno
kultūros ir sporto renginį;
9.3. jei pagal Aprašo 9.2 papunktį neįmanoma nustatyti, kuriai federacijai turėtų būti teikiama
pirmenybė naudotis Centro valdoma sporto ir gyvenamąja infrastruktūra, pirmenybė teikiama tai
federacijai, kuri tuo metu planuoja vykdyti didesnio amžiaus grupių skaičiaus sportininkų rengimo
procesą arba organizuoti kūno kultūros ir sporto renginį, kuriame dalyvaus didesnio amžiaus grupių
sportininkų skaičius;
9.4. jei pagal Aprašo 9.3 papunktį neįmanoma nustatyti, kuriai federacijai turėtų būti teikiama
pirmenybė naudotis Centro valdoma sporto ir gyvenamąja infrastruktūra, pirmenybė teikiama tai
federacijai, kuri informaciją apie poreikį naudotis Centro valdoma sporto ir gyvenamąja
infrastruktūra Centrui Aprašo 7 punkte nustatyta tvarka pateikė anksčiau.
10. Federacijos, Aprašo 7 punkte nustatyta tvarka nepateikusios Centrui ateinančių metų
poreikio konkrečiu metu naudotis Centro valdoma sporto ir gyvenamąja infrastruktūra, ir Aprašo
4.2.2 ir 5.2 papunkčiuose nurodyti asmenys, siekdami pasinaudoti Centro valdoma sporto ir
gyvenamąja infrastruktūra sportininkų rengimo ar kūno kultūros ir sporto renginių organizavimo
tikslais, privalo į Centrą kreiptis (pagal Aprašo 1 priede pateiktą formą) ne vėliau kaip likus 20
dienų iki numatomos infrastruktūroje vykdyti veiklos. Šiuo atveju Centro valdoma sporto ir
gyvenamoji infrastruktūra suteikiama tik įvertinus, kad nurodytu metu ja neketina naudotis Aprašo
7 punkte nustatyta tvarka iš anksto naudojimosi poreikį pateikusios federacijos. Jeigu į Centrą
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kreipiamasi praleidus šiame punkte nurodytą terminą, prašymas dėl galimybės pasinaudoti Centro
valdoma sporto ir gyvenamąja infrastruktūra netenkinamas, išskyrus atvejus, kai Centrui pakanka
laiko parengti pageidaujamą infrastruktūrą naudojimui prašyme nurodytu tikslu.
11. Sprendžiant situaciją, kai tuo pačiu metu Centro valdoma sporto ir gyvenamąja
infrastruktūra pageidauja naudotis keli Aprašo 10 punkte nurodyti subjektai, pirmenybė teikiama
tam subjektui, kuris į Centrą kreipėsi anksčiau.
12. Centrui patenkinus federacijų ar kitų asmenų prašymus dėl leidimo naudotis Centro
valdoma sporto ir gyvenamąja infrastruktūra, su šiais subjektais sudaromos naudojimosi
infrastruktūra paslaugos teikimo sutartys (pagal Aprašo 2 priede pateiktą formą).
13. Apie Centro valdomos sporto ir gyvenamosios infrastruktūros objektų užimtumą
skelbiama Centro interneto svetainėje.
III. NAUDOJIMOSI CENTRO VALDOMA SPORTO IR GYVENAMĄJA
INFRASTRUKTŪRA PRIEŽIŪRA
14. Naudojimosi Centro valdoma sporto ir gyvenamąja infrastruktūra priežiūra vykdoma
Centro direktoriaus nustatyta tvarka.
____________

