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Vilnius
Projekto rengėjas - Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija).
Projekto tikslas. Patvirtinti strateginių sporto šakų kriterijus 2021 m., siekiant užtikrinti tinkamą
sporto šakų federacijų ir neįgaliųjų sporto organizacijų įgyvendinamų aukšto meistriškumo sporto
programų finansavimą besirengiant 2021 m. vyksiančioms olimpinėms ir paralimpinėms
žaidynėms.
Dabartinė situacija. Įgyvendinant Sporto įstatymą 2019-04-30 Vyriausybės nutarimu Nr. 435
patvirtinti 2019-2020 metų strateginių sporto šakų kriterijai. Strategine sporto šaka laikoma, jei ji
yra įtraukta į olimpinių žaidynių programą ir sportininkai nuo 2013-01-01 sporto šakos rungtyje,
kuri įtraukta į olimpinių žaidynių programą, užėmė bent vieną iš šių vietų: olimpinėse žaidynėse 1–
8 vietą; pasaulio čempionate 1–6 vietą; Europos čempionate 1–3 vietą; Profesionalų teniso
asociacijos ar Moterų teniso asociacijos reitingų klasifikacijoje 1–30 vietą.
Atsižvelgiant į minėtus strateginių sporto šakų kriterijus švietimo, mokslo ir sporto ministro
įsakymu yra patvirtintas strateginių sporto šakų sąrašas (sąraše 14 strateginių sporto šakų, t.y.
baidarių ir kanojų irklavimas, dviračių sportas, krepšinis, lengvoji atletika ir kt.). Sporto šakos
priskyrimas strateginių sporto šakų kategorijai reikšmingas skiriant valstybės biudžeto lėšas aukšto
meistriškumo sporto programoms įgyvendinti (strateginėms sporto šakoms pridedama daugiau balų
ir sporto šakų federacijos, organizacijos atitinkamai gauna didesnį finansavimą).
Projekto esmė, nauda. 2021 m. patvirtinti tokius pačius strateginių sporto šakų kriterijus, kurie
buvo nustatyti 2019-04-30 Vyriausybės nutarimu Nr. 435 2019-2020 metams. Siūloma, kad
strategine sporto šaka ir 2021 m. būtų laikoma, tokia sporto šaka, kuri yra įtraukta į olimpinių
žaidynių programą ir sportininkai nuo 2013-01-01 sporto šakos rungtyje, kuri įtraukta į olimpinių
žaidynių programą, yra užėmę bent vieną iš šių vietų: olimpinėse žaidynėse 1–8 vietą; pasaulio
čempionate 1–6 vietą; Europos čempionate 1–3 vietą; Profesionalų teniso asociacijos ar Moterų
teniso asociacijos reitingų klasifikacijoje 1–30 vietą.
Šiuo metu Ministerijoje sudaryta darbo grupė Sporto įstatymui tobulinti. Rengiamame
Sporto įstatymo pakeitimo projekte numatoma peržiūrėti ir strateginių sporto šakų kriterijų
nustatymo reglamentavimą (strateginių sporto šakų kriterijus planuojama sieti su ne tik su pasiektais
laimėjimais, bet ir su sporto šakos populiarumu, masiškumu, sporto šakų federacijų organizacinės
veiklos rezultatais ir kt.).
Nauda: patvirtinus tokius pačius strateginių sporto šakų kriterijus kaip 2019-2020 m. būtų
užtikrintas tinkamas 2021 m. valstybės biudžeto lėšų paskirstymas aukšto meistriškumo sporto
programoms įgyvendinti ir sudarytos tinkamos sąlygos sportininkams pasirengti 2021 m.
vyksiančioms olimpinėms ir paralimpinėms žaidynėms.
Derinimas. Projektas svarstytas 2021-02-15 tarpinstituciniame pasitarime. Projekto teikime
pateikta papildoma informacija Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės teiktoms pastaboms, taip
pat argumentai kodėl tikslinga įtvirtinti siūlomą reguliavimą bei ketinimai peržiūrėti strateginių
sporto šakų reglamentavimą tobulinant Sporto įstatymo nuostatas. Minima, kad Projektu
siūlomiems pakeitimams pritaria sporto šakų federacijos ir neįgaliųjų sporto organizacijos.
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Atitiktis Vyriausybės programai. Projektas siejasi su Vyriausybės programos 62.4 iniciatyvos
„Lietuvą garsinantys sporto pasiekimai“ nuostatomis.
Dalykinio vertinimo išvada. Siūloma Projektą svarstyti Vyriausybės posėdyje.
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