
 
LIETUVOS IMTYNIŲ FEDERACIJOS  

GARBĖS ŽENKLŲ IR APDOVANOJIMŲ NUOSTATAI 

 
1. Lietuvos imtynių federacija (LIF), laikydama imtynių sporto plėtrą, stiprinimą bei 

puoselėjimą svarbiu valstybinės reikšmės uždaviniu – stiprinant žmonių sveikatą, 

plėtojant gražias jaunimo auklėjimo tradicijas, humanizmo pricipus, o kartu – pristatant 

mūsų šalį ir jos pasiekimus pasauliui, palaikydama korektiškumo ir garbingos kovos 

sporte principus, skatindama verslo ir atskirų asmenų paramą šiai olimpinei sporto šakai, 

steigia savo garbės ženklų ir apdovanojimų sistemą. 

2. Lietuvos imtynių federacijos garbės ženklai ir apdovanojimai yra: 

2.1. Asmenims skiriami trijų laipsnių garbės ženklai: Atleto Aukso ženklas, Atleto 

Sidabro ženklas, Atleto Bronzos ženklas. 
2.2. Institucijoms bei organizacijoms skiriami dviejų laipsnių apdovanojimai – I 

laipsnio štandartas (lydima žymens „Aukso vainikas“) ir II laipsnio štandartas 

(lydimas žymens „Sidabro vainikas“). 

2.3. Ligi šiol įteikinėti garbės medaliai „Lietuvos imtynių sportui – 100 metų“. 

prilyginami Atleto Sidabro ženklui. 

2.4. Asmenims bei organizacijoms Lietuvos imtynių federacijos Įstatų numatyta 

tvarka tapusiems LIF garbės nariais suteikiamas Garbės nario ženklas. LIF garbės nariai 

- tai asmenys, ypač nusipelnę Lietuvos graikų-romėnų, laisvųjų bei moterų imtynių 

sportui, čempionatų prizininkai. Garbės nariais gali būti pripažįstami ir ypač nusipelnę 

LIF rėmėjai - asmenys bei organizacijos, materialiai bei kitokiu būdu padedantys 

Lietuvos imtynių federacijai įgyvendinti jos Įstatuose numatytus uždavinius. 

3. Lietuvos imtynių federacijos garbės ženklai bei apdovanojimai teikiami tiek Lietuvos 

Respublikos, tiek užsienio valstybių sportininkams, treneriams, sportinio judėjimo 

vadovams, imtynių sporto rėmėjams bei propaguotojams. Šie apdovanojimai gali būti 

teikiami ir Lietuvos bei užsienio sporto institucijoms. 

4. Lietuvos imtynių federacijos garbės ženklai bei apdovanojimai Lietuvos piliečiams 

bei institucijoms paprastai teikiami kartą metuose – per Federacijos metinę konferenciją. 

Įteikimui gali būti pasirenkamos ir viešos ceremonijos per Lietuvos imtynių federacijos 

renginius. LIF garbės ženklus įteikia Federacijos prezidentas arba jo įgaliotas asmuo. 

Atskirais atvejais Lietuvos bei užsienio piliečiai bei institucijos, iškilus būtinybei, gali 

būti pagerbiami ir kitu metu. 

5. Lietuvos imtynių federacijos garbės ženklų bei apdovanojimų skyrimo principai 

tokie: 

5.1. Privatiems asmenims Atleto Aukso ženklas skiriamas už ypatingai didelius 

nuopelnus imtynių sportui – planetos ir žemyno pirmenybių aukso medalius, išskirtinius 

organizacinius nuopelnus Lietuvos imtynių federacijai arba ypatingai dosnią asmeninę 

dovaną Lietuvos imtynių federacijai ar jos renginiams, viršijančią 50 tūkstančių litų. 

5.2. Atleto Sidabro ženklas skiriamas už didelius nuopelnus imtynių sportui – planetos 

ir žemyno pirmenybių sidabro ar bronzos medalius, didelius organizacinius nuopelnus 

Lietuvos imtynių federacijai arba dosnią asmeninę dovaną Lietuvos imtynių federacijai ar 

jos renginiams, viršijančią 20 tūkstančių litų. 



5.3. Atleto Bronzos ženklas skiriamas už gerą pasirodymą tarptautinėse varžybose, 

organizacinius nuopelnus Lietuvos imtynių federacijai arba asmeninę dovaną Lietuvos 

imtynių federacijai ar jos renginiams, viršijančią 10 tūkstančių litų. 

5.4. I laipsnio štandartas (ir ją lydintis žymuo „Aukso vainikas“) gali būti skiriama 

Lietuvos ar užsienio institucijai, išskirtinai nusipelniusiai imtynių sportui, parengusiai 

planetos ir žemyno pirmenybių čempionus arba skyrusią Lietuvos imtynių federacijai ar 

jos renginiams išskirtinę dovaną ar paramą, viršijančią 100 tūkstančių litų. 

5.5. II laipsnio štandartas (ir jį lydintis žymuo „Sidabro vainikas“) gali būti skiriamas 

Lietuvos ar užsienio institucijai, išskirtinai nusipelniusiai imtynių sportui, parengusiai 

planetos ir žemyno pirmenybių prizininkus arba skyrusią Lietuvos imtynių federacijai ar 

jos renginiams išskirtinę dovaną ar paramą, viršijančią 50 tūkstančių litų. 

6. Organizacijoms ar institucijoms įteikiant I laipsnio štandartą (su žymeniu „Aukso 

vainikas“), jos vadovui kartu gali būti įteikiamas Atleto Aukso ženklas. Įteikiant II 

laipsnio štandartą (su žymeniu „Sidabro vainikas“), institucijos vadovui kartu įteikiamas 

Atleto Bronzos ženklas. 

7. Lietuvos imtynių federacijos ženklai turi LIF simboliką ir gaminami: ant kaklo 

nešiojamas Atleto Aukso ženklas - iš paauksuoto sidabro, ant kaklo nešiojamas Atleto 

Sidabro ženklas – iš sidabro, krūtinės kairėje pusėje nešiojamas Atleto Bronzos ženklas – 

iš bronzos. Visi ženklai numeruojami. 

Žymenys „Aukso vainikas“ ir „Sidabro vainikas“ – tai ant medžio tvirtinamos metalo 

plaketės su LIF simbolika, atitinkamu užrašu ir išgraviruotu gavėjo (institucijos) vardu. 

Žymuo „Aukso vainikas“ gaminamas iš auksuotos bronzos, „Sidabro vainikas“ – iš 

sidabruotos bronzos. 

I laipsnio štandartas  ir II laipnsio štandartas siuvami iš šilko audinio su atitinkamai 

pavaizduota LIF simbolika. 

8. Įteikiant Atleto Aukso ženklą, Atleto Sidabro ženklą ar Atleto Bronzos ženklą 

pagerbiamas asmuo gauna: 1. Garbės diplomą; 2. Patį garbės ženklą; 3. Garbės ženklo 

miniatiūrą. 

Įteikiant I laipsnio štandartą, kartu įteikiamas žymuo “Aukso vainikas“, kuris atstoja ir 

garbės diplomą. Įteikiant II laipsnio štandartą, įteikiamas žymuo „Sidabro vainikas“. 

9. Lietuvos imtynių federacijos garbės ženklus ar jų miniatiūras pagerbtieji užsisega per 

LIF susirinkimus, konferencijas, priėmimus. Visomis kitomis dienomis nusipelnę 

asmenys prie drabužių gali nešioti garbės ženklų miniatiūras. 

10. Pagerbtų Lietuvos imtynių federacijos Atleto Aukso ženklu, Atleto Sidabro ženklu 

bei Atleto Bronzos ženklu asmenų vardus Lietuvos imtynių federacija skelbia savo 

raštuose. Jų sąrašas pateikiamas Federacijos metraštyje, o taip pat ataskaitinėje 

konferencijoje, Lietuvos imtynių federacijos leidžiamose knygose. Analogiškai turėtų 

būti pagerbiamos institucijos, pažymėtos Lietuvos imtynių federacijos apdovanojimais. 

11. Lietuvos imtynių federacijos garbės ženklai bei apdovanojimai teikiami Lietuvos 

imtynių federacijos Prezidiumo sprendimu (balsų dauguma). Lietuvos imtynių 

federacijos Prezidiumas svarsto gaunamus siūlymus ir teikia kandidatūras LIF 

prezidentui. Garbės ženklus gali skirti ir Lietuvos imtynių federacijos prezidentas, kurio 

Prezidiumo nuomonė nevaržo (LIF prezidentas gali apdovanoti asmenis bei institucijas ir 

be Prezidiumo teikimo). 

12. Įvykus klaidai apdovanojimo procedūroje, pateikus neteisingą informaciją arba kai 

apdovanotojo elgesys kenkia Lietuvos imtynių federacijos ir Lietuvos sporto prestižui 



Lietuvos imtynių federacijos prezidentas ir Lietuvos imtynių federacijos Prezidiumas turi 

teisę peržiūrėti sprendimą ir anuliuoti apdovanojimą. Tokiu atveju reikalingas vienbalsis 

sprendimas. 

13. Ypatingai nusipelniusius imtynių sportui asmenis Lietuvos imtynių federacijos 

prezidentas per Kūno kultūros ir sporto departamentą ar Vyriausybę LR valstybės 

apdovanojimų įstatymo numatyta tvarka gali teikti valstybės apdovanojimams gauti. Jų 

kandidatūros gali būti apsvarstomos Lietuvos imtynių federacijos Prezidiumo. 

Valstybinio apdovanojimo įteikimas nekliudo Lietuvos imtynių federacijai tą patį asmenį 

pažymėti ir savo garbės ženklais. 

 

 

 

 Prezidentas      Darius Čepauskas 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parengė Vilius Kavaliauskas  tel. 8616-45845, Kavaliauskas@aiva.lt 
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