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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL LIETUVOS
KREPŠINIO ŠIMTMEČIO METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANO PATVIRTINIMO“
PROJEKTO

Teikiame pagal 2021 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau –
Vyriausybė) tarpinstituciniame pasitarime pateiktas pastabas ir pastebėjimus patikslintą
Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos krepšinio šimtmečio metų minėjimo 2022 metais plano
patvirtinimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas).
Nutarimo projektas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės
13 d. nutarimą Nr. XIV-306 „Dėl 2022 metų paskelbimo Lietuvos krepšinio šimtmečio metais“ ir
vykdant Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Vyriausybės kanclerio
2021 m. birželio 11 d. rezoliucija Nr. S-1892.
Teikiamu Nutarimo projektu siūloma patvirtinti Lietuvos krepšinio šimtmečio metų
minėjimo 2022 metų planą (toliau – Planas), kurį parengė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerija, gavusi pasiūlymus iš Lietuvos krepšinio federacijos.
Lietuvos krepšinio šimtmečio metų minėjimo 2022 metų plano tikslas – pažymėti Lietuvos
krepšinio šimtmetį, plėtoti Lietuvos krepšinio ne tik kaip sporto, bet ir dalies nacionalinio identiteto,
kovos už laisvę siekių tapatinimo, bendrinės kultūros dalies reikšmę ir Lietuvos valstybės
reprezentacijos sklaidą bei skatinti Lietuvos visuomenę dar labiau domėtis šios sporto šakos istorija.
Nutarimo projektui įgyvendinti bus reikalingos valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos.
Plano veiksmai bus įgyvendinami pagal valstybės finansines galimybes iš Lietuvos Respublikos
valstybės biudžete Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, institucijoms, įstaigoms, atsakingoms už
Plano vykdymą, planuojamų patvirtinti bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų. Neigiamų
pasekmių dėl Nutarimo projekto priėmimo nenumatoma.
Krepšinis yra populiariausia sporto šaka Lietuvoje, išugdžiusi daug žinomų sportininkų,
trenerių, teisėjų bei organizatorių, turintis gausų šios sporto šakos mėgėjų ir sirgalių būrį, o ryškūs
Lietuvos krepšininkų laimėjimai garsina šalies vardą pasaulyje. Lietuvoje šiuo metu yra 18 000
licencijuotų krepšininkų ir apie 100 000 šalies gyventojų krepšinį žaidžia savo malonumui.
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Vykdant Planą bus surengta arba naudojant minėjimo atributiką sudalyvauta ne mažiau kaip
1 000 sporto varžybų ar sporto renginių, sukurti ne mažiau kaip 3 dokumentiniai filmai, išleisti ne
mažiau kaip 2 jubiliejiniai leidiniai, išnaudojant šiuolaikiškas socialinės medijos, vaizdo grafikos ir
kt. priemones.
Nutarimo projektu nenustatomas naujas teisinis reguliavimas, todėl numatomo teisinio
reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama.
Priėmus Nutarimo projektą, kitų teisės aktų keisti nereikės. Su visuomene konsultuojamasi
Nutarimo projektą skelbiant Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės aktų informacinėje
sistemoje (TAIS).
Nutarimo projekte naujos sąvokos neįvedamos, todėl jis nevertintinas Lietuvos Respublikos
terminų banko įstatymo nustatyta tvarka.
Nutarimo projektą parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupė (vadovas
Rolandas Zuoza (tel. (8 5) 219 1206, el. p. Rolandas.Zuoza@smm.lt), patarėja Ilona Šimkūnaitė
(tel. (8 5) 219 1144, el. p. Ilona.Simkunaite@smm.lt) ir vyriausiasis specialistas Vidas
Stankevičius (tel. (8 5) 219 1114, el. p. Vidas.Stankevicius@smm.lt).
PRIDEDAMA. Nutarimo projektas, 6 lapai.
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