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LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJOS MANIPULIAVIMO SPORTO 

VARŽYBOMIS TAISYKLĖS 

 

 

Lietuvos dviračių sporto federacija remdamasi Kūno kultūros ir sporto įstatymo nuostatomis 

numato pareigą pripažintoms nacionalinėms sporto (šakų) federacijoms vykdyti manipuliavimo 

sporto varžybomis prevenciją ir šviečiamąją veiklą šioje srityje. 

 

Lietuvos Respublikos Seimas priėmė tris sporto sričiai labai svarbius įstatymus: Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo kodekso papildymo 182¹ straipsniu įstatymą, Lietuvos Respublikos 

kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 2, 3, 15, 30, 41 straipsnių pakeitimo ir įstatymo 

papildymo 46¹ straipsniu įstatymą bei Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. 

XI-2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymą.  

 

Minėtais įstatymais, kurie įsigalios 2017 m. sausio 1 d., siekiama iš esmės spręsti manipuliavimo 

sporto varžybomis problemą Lietuvoje, apsaugoti šiandieninį sportą nuo vienos iš didžiausių 

grėsmių, tuo pačiu ginti visuomenės teisę į sąžiningas sporto varžybas bei užtikrinti sąžiningą 

sportininkų varžymąsi sporto varžybų metu.  

 

Baudžiamojo kodekso papildymo 182¹ straipsniu įstatymas nustato baudžiamąją atsakomybę už 

manipuliavimą profesionalių sporto varžybų eiga arba rezultatais bei numato sankcijas, iš kurių 

griežčiausia – laisvės atėmimo iki ketverių metų bausmė. Už manipuliavimo sporto varžybomis 

veikas baudžiamoji atsakomybė numatyta ir juridiniam asmeniui. Be to, nustatytos ir teisinės 

prielaidos atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybes, jeigu jis iki jo pripažinimo įtariamuoju 

savanoriškai pranešė teisėsaugos institucijai apie manipuliavimą sporto varžybomis ir aktyviai 

bendradarbiavo išaiškinant šią nusikalstamą veiką.  

 

Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas papildytas nuostatomis dėl manipuliavimo 

sporto varžybomis – nustatytos reguliacinės normos manipuliavimo sporto varžybomis reiškinio  

vertinimo ir draudimo kontekste: įtvirtinama manipuliavimo sporto varžybomis sąvoka ir 

manipuliavimo sporto varžybomis draudimo principas, numatomos sportinės sankcijos už 

dalyvavimą manipuliuojant sporto varžybomis.  

 

Be to, įtvirtinama sportininkų pareiga nedalyvauti manipuliuojant sporto varžybomis bei 

numatoma, kad nebus skiriama buvusio sportininko renta, o paskyrus nebus mokama, jei 

sportininkas buvo diskvalifikuotas dėl dalyvavimo manipuliuojant sporto varžybomis ir jo 

sportiniai rezultatai buvo anuliuoti. 
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KEISTA:  

2016 06 30 įstatymu Nr. XII-2589 (nuo 2017 01 01)  

(TAR, 2016, Nr. 2016-20302)  

 

 

1. Tas, kas neteisėtai paveikė sąžiningą profesionalių sporto varžybų eigą arba rezultatą, 

baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės 

atėmimu iki ketverių metų.  

 

2. Asmuo, kuris padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, atleidžiamas nuo baudžiamosios 

atsakomybės, jeigu jis iki jo pripažinimo įtariamuoju savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos 

institucijai ir aktyviai bendradarbiavo išaiškinant šią nusikalstamą veiką.  

 

3. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo. 

 


