SUSITARIMAS
DĖL LIETUVOS SPORTININKŲ RENGIMO IR DALYVAVIMO XXII ŽIEMOS
OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE 2014 METAIS SOČIO (RUSIJOS FEDERACIJA)
PROGRAMOS PATVIRTINIMO

2013 m. kovo 21 d. Nr. SV-17
Vilnius

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau –
departamentas), juridinis adresas Žemaitės g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika, kodas 188620621,
atstovaujamas generalinio direktoriaus direktoriaus Klemenso Rimšelio, veikiančio pagal
departamento nuostatus,
ir
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, juridinis adresas Olimpiečių g. 15, Vilnius, Lietuvos
Respublika, kodas191368237, atstovaujamas prezidentės Dainos Gudzinevičiūtės, veikiančios pagal
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto įstatus,
toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,
atsižvelgdami į tai, kad:
Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 471752) 34 straipsnio 1 dalis nustato, kad Lietuvos olimpinių rinktinių ir olimpinės pamainos
sportininkai rengiami vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento ir Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto patvirtintomis pasirengimo olimpinėms žaidynėms programomis;
Kūno kultūros ir sporto departamentas:
skiria finansavimą departamentui pavaldžiai biudžetinei įstaigai Kūno kultūros ir sporto
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpiniam sporto centrui, kuris
rengia Lietuvos sportininkus XXII žiemos olimpinėms žaidynėms 2014 m. Sočyje;
skiria finansavimą departamentui pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms Lietuvos sporto
medicinos ir Kauno sporto medicinos centrams, kurie teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas
sportininkams, besirengiantiems XXII žiemos olimpinėms žaidynėms 2014 m. Sočyje;
finansuoja departamento pripažintų nacionalinių žiemos sporto šakų federacijų sporto šakų
plėtros (tame tarpe ir sportininkų rengimo bei dalyvavimo atrankos į olimpines žaidynes varžybose)
programas ir projektus;

vykdo kitas teisės aktais jam pavestas funkcijas, susijusias su didelio meistriškumo
sportininkų rengimu;

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas:
reikšmingai finansuoja žiemos sporto šakų Lietuvos sportininkų rengimą XXII žiemos
olimpinėms žaidynėms 2014 m. Sočyje;
Lietuvos sporto (šakų) federacijų teikimu formuoja Lietuvos olimpinę rinktinę;
užtikrina ir finansuoja Lietuvos žiemos olimpinės rinktinės sportininkų ir juos
aptarnaujančio personalo dalyvavimą XXII žiemos olimpinėse žaidynėse 2014 m. Sočyje;
vykdo kitas įstatuose nustatytas funkcijas, susijusias su didelio meistriškumo sportininkų
rengimu.
Susitarė:
1. Patvirtinti pridedamą Lietuvos sportininkų rengimo ir dalyvavimo XXII žiemos
olimpinėse žaidynėse 2014 m. Sočyje (Rusijos Federacija) programą (toliau – programa).
2. Šis susitarimas pasirašomas 2 egzemplioriais, iš kurių kiekvienai iš Šalių tenka po vieną
egzempliorių.
3. Šis susitarimas ir juo patvirtinta programa gali būti keičiama atskiru Šalių susitarimu.
Kūno kultūros ir sporto departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

Adresas: Žemaitės 6,
LT – 03117 Vilnius
Tel./faksas: (8 ~ 5) 2335353
El. paštas: kksd@kksd.lt
kodas 188620621
Interneto puslapis: www.kksd.lt
Sąskaitos numeris:
LT027300010002461880
Bankas:
SWEDBANK

Adresas: Olimpiečių g. 15,
LT- 09200 Vilnius
Telefonas: (8 ~ 5) 2780640
El. paštas: komitetas@ltok.lt
kodas:
Interneto puslapis: www.ltok.lt
Sąskaitos numeris:
LT85 7044 0600 0090 0525
Bankas:
SEB bankas

Klemensas RIMŠELIS
(atstovo pareigos, vardas, pavardė)

Daina GUDZINEVIČIŪTĖ
(atstovo pareigos, vardas, pavardė)

(parašas)
A. V.

(parašas)
A. V.

(antspaudas)

(antspaudas, jei Vykdytojas antspaudą privalo turėti)

