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Projekto rengėjas – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija).
Projekto tikslas. Du kartus padidinti valstybės premijas sportininkams ir jų treneriams už paralimpinėse
žaidynėse pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus (toliau – laimėjimai). Taip pat Vyriausybės
posėdžio protokolu pavesti Ministerijai iki 2021 m. gruodžio 1 d. parengti ir pateikti Vyriausybei
teikiamo nutarimo pakeitimo projektą, kuriame būtų įvertinti, peržiūrėti ir pakeisti valstybės premijų
dydžiai, siekiant padidinti valstybės premijas už pasiektus laimėjimus sportininkams su negalia ir jų
treneriams.
Dabartinė situacija.
 Šiuo metu Sporto įstatyme nustatyta, kad valstybė užtikrina lygiateisiškumo principo įgyvendinimą ir
skatina sportininkus už pasiektus sporto laimėjimus, atsižvelgdama į skirtingą atrankos varžybų, kvotų
šalims sistemą, varžybų rangą, šalių ir dalyvių skaičių sporto varžybose. Vyriausybė ar jos įgaliota
institucija sportininkams ir jų treneriams už įstatyme nurodytus laimėjimus (olimpinių žaidynių 1–8
vietos; pasaulio ar Europos čempionatų 1–3 vietos; į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programą
įtrauktos rungties pasaulio ar Europos neįgaliųjų čempionatų 1–3 vietos; paralimpinių ar kurčiųjų
žaidynių 1–4 vietos; specialiosios olimpiados žaidynių 1–3 vietos; universiados 1–3 vietos) skiria
valstybės premijas ir nustato valstybės premijų dydžius.
 Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 16 d. nutarime Nr. 927 nustatyti Sporto įstatyme nurodytų varžybų
valstybės premijų dydžiai. Valstybės premijų dydžiai sportininkams su negalia ir jų treneriams yra
mažesni nei kitų sportininkų ir jų trenerių, o dydžiai ir jų proporcijos nebuvo peržiūrėtos keletą metų
(pvz., valstybės premija už olimpinių žaidynių 1-ą vietą - 121 960 Eur, už paralimpinių žaidynių 1-ą
vietą - 18 320 Eur).
 2021 m. valstybės premijoms išmokėti numatoma skirti 530 tūkst. Eur.
Projekto esmė, nauda. Projektu siūloma du kartus padidinti valstybės premijas sportininkams ir jų
treneriams už paralimpinėse žaidynėse pasiektus laimėjimus, atsižvelgiant į jų 2021 m. Tokijo
paralimpinių žaidynių rezultatus. Padidinti valstybės premijų dydžiai už pasiekimus minėtose varžybose
būtų: 1-a vieta – 36 640 Eur; 2-a vieta – 18 320 Eur; 3-ia vieta – 12 240 Eur; 4-a vieta – 8 400 Eur.
Taip pat siūloma Vyriausybės posėdžio protokolu Ministerijai pavesti iki 2021 m. gruodžio 1 d.
parengti ir pateikti Vyriausybei teikiamo nutarimo pakeitimo projektą, kuriame būtų įvertinti, peržiūrėti ir
pakeisti valstybės premijų dydžiai, siekiant padidinti valstybės premijas už pasiektus laimėjimus
sportininkams su negalia ir jų treneriams.
2021 m. Tokijo paralimpinėse žaidynėse Lietuvos sportininkai iškovojo 3-ią vietą plaukimo, dziudo
ir aklųjų riedulio sporto šakose (viso 8 sportininkai ir 4 treneriai). Šių sportininkų ir jų trenerių
padidintoms premijoms išmokėti viso reikės 110 160 Eur. Lėšos šioms premijoms 2021 m. bus skirtos iš
turimų Ministerijos asignavimų.
Nauda: padidintos valstybės premijos sportininkams ir jų treneriams už paralimpinėse žaidynėse
pasiektus laimėjimus.
Derinimas. Projektas derintas su Teisingumo ministerija (organizuotame pasitarime išsakytos pastabos
įvertintos) ir Finansų ministerija (pastabų neturėjo). Taip pat pridedamas Lietuvos paralimpinio komiteto
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2021 m. rugsėjo 7 d. raštas Nr. 39, kuriuo prašoma sportininkams su negalia padvigubinti Vyriausybės
2000 m. rugpjūčio 16 d. nutarimu Nr. 927 nustatytus valstybės premijų dydžius. Vyriausybės
kanceliarijos Teisės grupė pastabų neturi. Projektas taip pat apsvarstytas 2021 m. rugsėjo 28 d.
tarpinstituciniame pasitarime (pastabų nepateikta).
Atitiktis Vyriausybės programai. Tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina, tačiau
siejasi su 61 p. nuostatomis (orientuodamiesi į aukštus profesionalaus sporto rezultatus, susitelksime
siekdami įgyvendinti aukšto sportinio meistriškumo programų pagrindinius tikslus ir uždavinius,
sudarydami reikiamas pasirengimo sąlygas sportininkams ir jų treneriams. Sportas taps socialinės
įtraukties skatinimo priemone, mažinančia atskirtį tarp skirtingų socialinių grupių...>).
Dalykinio vertinimo išvada. Siūlome Projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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