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Projekto rengėjas – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija).
Projekto tikslas. Projektu siūloma nustatyti, kad nacionalinei antidopingo organizacijai nėra privaloma
prisidėti prie nacionalinės antidopingo programos (toliau – Programa) įgyvendinimo nuosavomis ar kitų
šaltinių lėšomis ne mažiau kaip 10 proc. nuo skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.
Dabartinė situacija.
 Pagal Sporto įstatymo nuostatas Programos įgyvendinimas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis
Vyriausybės nustatyta tvarka. Įstatyme taip pat nustatyta, kad Vyriausybė valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamoms aukšto meistriškumo sporto programoms ir nacionalinei antidopingo programai gali
nustatyti bendrojo finansavimo dydį (nuo skirtų valstybės biudžeto lėšų sumos) iš nuosavų ar kitų
šaltinių. Vyriausybės nutarimu nacionalinei antidopingo organizacijai nustatytas reikalavimas prisidėti
prie Programos įgyvendinimo 10 proc. nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis.
 Programą rengia ir kitas veiklas susijusias su dopingo kontrolės vykdymu varžybų ir ne varžybų metu,
prevencinių priemonių dopingo srityje įgyvendinimu, dopingo atvejų viešinimu ir kt. vykdo 2005 m.
įsteigta VšĮ Lietuvos antidopingo agentūra (toliau – Agentūra). Agentūra yra vienintelė nacionalinės
antidopingo organizacijos statusą, kaip jis yra suprantamas Pasauliniame antidopingo kodekse,
Lietuvoje atitinkanti įstaiga. Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendina Ministerija. Agentūra,
siekiant gauti lėšų iš valstybės biudžeto, turi kasmet Ministerijai pateikti Programą ir prie Programos
įgyvendinimo prisidėti nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis ne mažiau kaip 10 proc. nuo skirtos
valstybės biudžeto lėšų sumos. Iki 2021 m. Agentūrai paramą suteikdavo Lietuvos tautinis olimpinis
komitetas (LTOK), tačiau 2021 m. paramos teikimas buvo nutrauktas. Per 2021 m. 11 mėn.
Agentūros pajamos (iš sportininkų testavimų) sudarė 17,6 tūkst. Eur (2020 m. 21 tūkst. Eur).
Atsižvelgiant į Vyriausybės nutarime numatytą reguliavimą ir įvertinus 11 mėn. Agentūros pajamas,
kuriomis nesusidaro 10 proc. prisidėjimas, Agentūrai gali tekti grąžinti 2021 m. skirtą finansavimą.
Agentūrai netinkamai įgyvendinant Programą, Pasaulinė antidopingo agentūra gali pripažinti
organizaciją neatitinkančia Pasaulinio antidopingo kodekso reikalavimų ir skirti Lietuvai baudas, o
pažeidimų neištaisius – stabdyti Agentūros veiklą. Dėl to Lietuvai būtų uždrausta organizuoti
tarptautinius aukšto meistriškumo sporto renginius, o Lietuvos sportininkams – dalyvauti tarptautinėse
aukšto meistriškumo sporto varžybose
 2020 m. Programai įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų skirta 241 tūkst. Eur, 30 tūkst. Eur skyrė
LTOK, Agentūros pajamos – 21 tūkst. Eur. 2021 m. iš valstybės biudžeto skirta 300 tūkst. Eur, LTOK
– 0, Agentūros pajamos per 11 mėn. – 17,6 tūkst. Eur. Agentūroje šiai dienai dirba 6 darbuotojai.
Agentūra vykdo šias veiklas: švietimas; testavimas; antidopingo taisyklių pažeidimų nagrinėjimas;
bendradarbiavimas su nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis.
Projekto esmė, nauda. Projektu siūloma pripažinti netekusia galios šiuo metu galiojančią nuostatą, kuria
nustatyta, kad nacionalinė antidopingo organizacija turi prisidėti prie Programos įgyvendinimo
nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis ne mažiau kaip 10 proc. nuo skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.
Nauda: bus užtikrinta sklandi tolesnė Agentūros veikla ir finansavimas; Lietuva tinkamai įgyvendintų
Pasaulinio antidopingo kodekso reikalavimus.
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Derinimas. Projektas suderintas su Teisingumo ministerija. Svarstytas 2021 m. spalio 28 d.
tarpinstituciniame pasitarime ir patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės ir Socialinės politikos
grupių teiktas pastabas (pakoreguotas Projektas; teikimas papildytas pagrindžiančiais argumentais dėl
Projektu teikiamo siūlymo tikslingumo, taip pat paaiškinimais dėl numatomų sisteminių sprendimų dėl
sporto šakų federacijoms taikomo tokio pačio reikalavimo prisidėti nuosavomis lėšomis prie jų
įgyvendinamų programų). 2021 m. gruodžio 6 d. pateiktas patikslintas Projektas pagal Vyriausybės
kanceliarijos Teisės grupės 2021 m. gruodžio 1 d. antrinėje išvadoje pateiktas redakcinio/techninio
pobūdžio pastabas (2 p. prieš žodį „taikomas“ įrašyti žodžiai “taip pat”; pakoreguota numeracija).
Atitiktis Vyriausybės programai. Projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada. Siūlome Projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje, prieš tai jį
aptarus tarpinstituciniame pasitarime. Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė pastabų neturi (2021 m.
gruodžio 6 d. išvada Nr. NV-3145).
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