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PROJEKTAS 

                                                                                         
2009 METŲ VIII PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ   

B E N D R I E J I    N U O S T A T A I 
                                                                                                                
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. VIII pasaulio lietuvių sporto žaidynių (toliau - PLSŽ) nuostatai reglamentuoja žaidynių 
tikslus ir uždavinius, vadovavimą žaidynėms ir jų organizavimą, vykdymo laiką ir vietą, varžybų 
vykdymo sąlygas, žaidynių programą, nugalėtojų nustatymą ir apdovanojimus, paraiškų pateikimo 
tvarką, dalyvių priėmimo sąlygas.  

2. PLSŽ skiriamos Lietuvos vardo paminėjimo 1000-čiui ir „Vilnius – Europos kultūros 
sostinė 2009“ paminėjimui. 

                                              
II.  ŽAIDYNIŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
3. PLSŽ tikslas − tęsti tautinio bendravimo, jaunosios lietuvių kartos lietuvybės išsaugojimo 

tradiciją ir gražiai paminėti Lietuvos vardo paminėjimo 1000-metį.  
4. PLSŽ  uždaviniai: 
4.1. padėti po visą pasaulį pasklidusiems lietuviams susitikti, išsamiau pažinti šalies kultūrą, 

puoselėti sporto tradicijas, ugdyti pilietiškumą; 
4.2. per sportą siekti glaudesnio pasaulio lietuvių bendradarbiavimo, gyvenančių užsienyje  

tautiečių lietuvybės išsaugojimo; 
4.3. plėtoti tautoje sveikatą stiprinantį sportą – sportą visiems; 
4.4. propaguoti kūno kultūrą ir sportą kaip neatskiriamą tobulos asmenybės ugdymo  

priemonę, sudaryti sąlygas atvykusiems tautiečiams ir vietos gyventojams pasivaržyti, siekti 
sportinių rezultatų pagal išgales. 

 
III. VADOVAVIMAS ŽAIDYNĖMS IR JŲ ORGANIZAVIMAS 

 
5. PLSŽ globoja Lietuvos Respublikos Prezidentas, o vadovauja Lietuvos Respublikos 

Ministro pirmininko  patvirtinta Darbo grupė (toliau – Darbo grupė).  
6. Praktinius pasirengimo PLSŽ ir jų vykdymo klausimus sprendžia Darbo grupės sudarytas 

direktoratas.  
7. Tiesiogiai PLSŽ varžybas vykdo sporto šakų ir sporto visiems federacijų, asociacijų, 

sąjungų sudarytos teisėjų kolegijos. 
8. PLSŽ vykdomos atrankos ir  finalinės varžybos 
8.1. atrankos varžybos vykdomos iki 2009 m. birželio mėn. 15 d, jas vykdo  sporto šakų 

federacijos kartu su  savivaldybių sporto padaliniais; 
8.2. finalinės varžybos vykdomos 2009 m. birželio 25 – 28 d., jas organizuoja Darbo grupė  

kartu su  Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos 
tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos  sporto federacijų sąjunga, Lietuvos asociacija „Sportas 
visiems”, Lietuvos aeroklubu bei  kitomis kūno kultūros ir sporto organizacijomis.  

9. PLSŽ iškilmingas atidarymas – 2009 m. birželio mėn. 27 d. 20.00 val. Kalnų parke, 
Vilniuje.  
 

IV. ŽAIDYNIŲ DALYVIAI IR VARŽYBŲ  VYKDYMO SĄLYGOS 
 



10. PLSŽ gali dalyvauti neprofesionaliojo sporto atstovai − bet kokio amžiaus lietuviai, 
mišrių šeimų atstovai iš visų pasaulio žemynų, Lietuvos sportininkai mėgėjai, neįgalūs žmonės, 
pageidaujantys pagal savo sugebėjimus pasivaržyti vienos ar kitos žaidynių programoje numatytos 
sporto šakos varžybose. 

11. Užsienio šalies sportinių žaidimų komandoje gali būti 1/3 žaidėjų ir ne lietuvių kilmės, 
bet žaidžiančių jų sporto klubų komandose. 

12. Dalyvių skaičius ir amžius nurodomas atskirų sporto šakų varžybų nuostatuose, kuriuos 
patvirtina federacijos.  

13. Individualiosios ir komandinės varžybos vykdomos pagal galiojančias nacionalines  
sporto šakų  taisykles, vadovaujantis atskirų sporto šakų, sporto visiems varžybų nuostatais.  

14. Varžybose dalyvaujantys sportininkai turi turėti gydytojo leidimą sportuoti. PLSŽ  
dalyviai, atvykę iš kitų valstybių, turi turėti sveikatos draudimą. 

15. Šalies sportininkus į varžybas pagal amžiaus grupes atrenka atitinkamas varžybas 
vykdančios sporto organizacijos, sporto šakų federacijos, jos numato ir varžybų sistemą, kuri 
pateikiama sporto šakos varžybų nuostatuose.  

16. Užsienio valstybių lietuviams atrankinių varžybų principas netaikomas, jie dalyvauja 
finalinėse varžybose.  

17. Per  PLSŽ   renginių organizatoriams gali talkinti savanoriai. 
 

V. ŽAIDYNIŲ PROGRAMA 
          18.    PLSŽ programą sudaro: 

       18.1. PLSŽ atidarymas, aviacijos sporto šakų atstovų pasirodymai, bėgimas ir ugnies 
nešimas „Aplink  Lietuvą“;    

                      18.2. Sporto šakų varžybos: 
          18.2.1.  Badmintonas 

          18.2.2.  Biliardas  
          18.2.3.  Estafetinis bėgimas 

         18.2.4.  Futbolas 
          18.2.5.  Golfas  
          18.2.6.  Greitasis čiuožimas riedučiais 

         18.2.7.  Kalnų slidinėjimas 
         18.2.8.  Keliautojų sportas 
         18.2.9.  Kėgliai (Boulingas) 

 
 

         18.2.10. Krepšinis 
         18.2.11. Lietuviškas ritinys 
         18.2.12.Ringas 
         18.2.13. Smūgiavimasį taikinį (Lietuviškas  Hel-pongas) 
         18.2.14. Orientavimosi sportas 

          18.2.15. Paplūdimio tinklinis 
          18.2.16. Plaukimas 

         18.2.17. Smiginis (Darts) 
          18.2.18. Stalo tenisas 
          18.2.19. Sportinė žūklė 

         18.2.20. Šaudymas 
         18.2.21. Šaškės 
         18.2.22. Šachmatai 

          18.2.23. Šiaurietiškasis vaikščiojimas (Nordic walking) 
          18.2.24. Tenisas 
  

        18.3. PLSŽ kultūrinė programa, uždarymas 
        18.4. Pasaulio lietuvių bendruomenių atstovų ir Lietuvos centrinių sporto organizacijų  
            vadovų  forumas.  
 
                                 VI. ŽAIDYNIŲ NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAI 

 
19. PLSŽ individualiųjų ir komandinių varžybų įvairių rungčių kiekvienos amžiaus grupės 

nugalėtojai ir prizininkai nustatomi vadovaujantis sporto šakų varžybų nuostatais.  



20. Finalinių varžybų nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais 
ir diplomais. 

21. Darbo grupė visiems oficialiems PLSŽ dalyviams (sportininkams, vadovams, 
treneriams, teisėjams, gydytojams, organizatoriams ir kitam pagalbiniam personalui bei rėmėjams) 
įteikia specialius žaidynių sportinius marškinėlius. 

22. Sporto šakų federacijos, sporto visiems organizacijos, savivaldybių administracijos, kitos 
organizacijos bei rėmėjai gali numatyti papildomus prizus ir apdovanojimus.  

 
VII. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA  

 
23. Užsienyje gyvenančių  lietuvių sporto organizacijos, bendruomenės  ir Lietuvos sporto 

organizacijos pirmines paraiškas (1 priedas) pateikia Kūno kultūros ir sporto departamentui prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės  (Žemaitės g.  6, Vilnius,  LT-03117,  Lietuva)    iki    2009 m.  
kovo 1 d., o galutines vardines paraiškas (2 priedas)  ir specialią anketą akreditacijai (3 priedas)   – 
iki 2009 m. birželio 1 d. 

 
VIII. DALYVIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS 

 
24. PLSŽ atidarymo sporto šventėje dalyvauja užsienio ir Lietuvos Respublikos sportininkų 

delegacijos, vilkinčios paradine arba sportine apranga,  su savo sporto organizacijų vėliavomis. 
25. Organizatoriai  apmoka: 
25.1 PLSŽ finalinių varžybų organizavimo išlaidas: apdovanojimų, teisėjavimo, sporto 

bazių nuomos, transporto; 
25.2. Lietuvos Respublikos sportininkų, teisėjų ir juos lydinčio personalo  maitinimo ir 

nakvynės išlaidas varžybų dienomis.  Sporto varžybų, vykdomų vieną dieną, apmokamos tik 
teisėjavimo  ir sporto bazių nuomos išlaidos; 

25.3. Užsienio šalių lietuviams sportininkams nakvynės ir maitinimo išlaidos apmokamos 
vieną dieną iki varžybų pradžios, varžybų  dienomis ir  vieną dieną po varžybų.  

26. Kelionės išlaidos apmokamos komandiruojančios organizacijos, užsienio šalių 
delegacijos taip pat atvyksta ir išvyksta savo sąskaita.  

27. Atrankos varžybų išlaidas apmoka  sporto federacijos ir savivaldybės. 
28. Jeigu PLSŽ organizuoti naudojamos Kūno kultūros ir sporto departamento skirtos 

valstybės biudžeto lėšos, organizatoriai, planuodami šių lėšų naudojimą, privalo vadovautis 
Vyriausybės nustatytomis sporto renginių vykdymo finansinėmis normomis.  

 
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
29. Konkreti užsienio delegacijų atvykimo į Lietuvą data, transporto priemonė, laikas bei 

dalyvių skaičius pranešami Darbo grupės  direktoratui ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki atvykimo. 
30. Sporto varžybų ir renginių organizatoriai atsako už sportininkų, sporto specialistų, sporto 

mėgėjų ir žiūrovų saugumą sporto varžybų ar renginių metu.  
 

 
 _________________ 
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