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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
Teikiame pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) Teisės grupės
pateiktas pastabas ir pasiūlymus (2021 m. gruodžio 1 d. išvada Nr. NV-3094) patikslintą
Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr.
358 „Dėl Nacionalinės antidopingo programos įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto
lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas), kuriuo
siūloma pripažinti netekusiu galios nutarimo 2 punktą, nustatantį, kad nacionalinė antidopingo
organizacija turi prisidėti prie nacionalinės antidopingo programos įgyvendinimo nuosavomis ar
kitų šaltinių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.
Nutarimo projekto tikslas – nustatyti, kad nacionalinei antidopingo organizacijai nėra
privaloma prisidėti prie nacionalinės antidopingo programos įgyvendinimo nuosavomis ar kitų
šaltinių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos.
Toks pasiūlymas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 18
straipsnio 2 dalimi, kuri nustato, 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“.
Šiuo metu galiojantis Vyriausybės 2020 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl
Nacionalinės antidopingo programos įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) 2 punktas nustato, kad „nacionalinė antidopingo
organizacija turi prisidėti prie nacionalinės antidopingo programos įgyvendinimo nuosavomis ar
kitų šaltinių lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo skirtos valstybės biudžeto lėšų sumos“.
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Nacionalinės antidopingo organizacijos statusą, kaip jis yra suprantamas pagal Pasaulinį
antidopingo kodeksą1, kurį Lietuvos valstybė pripažino 2006 m. ratifikuodama Tarptautinę
konvenciją prieš dopingo vartojimą sporte2, gali turėti tik viena nepriklausomai veikianti
organizacija. Lietuvoje tokį nacionalinės antidopingo statusą turi viešoji įstaiga LIETUVOS
ANTIDOPINGO AGENTŪRA (toliau – Agentūra). Agentūra privalo įgyvendinti Nacionalinę
antidopingo programą3, o jos įgyvendinimui lėšas skiria Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerija (toliau – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija) (Agentūra yra Švietimo, mokslo
ir sporto ministerijos įstaiga). Jeigu Agentūra neįgyvendins nacionalinės antidopingo programos,
Lietuvos veikla antidopingo srityje bus pripažinta neatitinkanti Pasaulinio antidopingo kodekso, o
pasekmės numatytos Tarptautiniame pasirašiusiųjų šalių atitikimo kodeksui standarte4. Agentūrai
netinkamai įgyvendinant nacionalinę antidopingo 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.
Iki 2021 m. Agentūrai paramą suteikdavo Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (2020 m.
Agentūros veiklai skyrė 30 tūkst. Eur, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – 240 tūkst. Eur,
Agentūros pajamos – 21,2 tūkst. Eur), tačiau 2021 m. paramos teikimą nusprendė nutraukti, o kitų
Agentūros pajamų nepakanka (t. y. kurios sudarytų 10 procentų nuo nacionalinei antidopingo
programai skirtų valstybės biudžeto lėšų). 2021 m. liepos 26 d. švietimo, mokslo ir sporto ministrė
patvirtino Agentūros teikiamų paslaugų įkainius (įskaitant ir mokymų), tačiau per 2021 m. 11
mėnesių gautos pajamos iš testavimų sudarė 17,6 tūkst. Eur (įtakojo Covid-19 pandemija). 2021 m.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Agentūrai yra skyrusi 300 tūkst. Eur – nepakeitus Nutarimo,
Agentūra neturės galimybės prie nacionalinės antidopingo programos prisidėti 30 tūkst. Eur
nuosavomis lėšomis ir negalės tinkamai įgyvendinti nacionalinės antidopingo programos.
Siekiant užtikrinti sklandžią Agentūros veiklą bei kad Lietuva tinkamai įgyvendintų
Pasaulinio antidopingo kodekso reikalavimus, Nutarimo projektu siūloma Vyriausybei nenustatyti
prisidėjimo nuosavomis lėšomis dydžio ir visą nacionalinę antidopingo programą finansuoti
valstybės biudžeto lėšomis – pakeisti Nutarimą ir pripažinti jo 2 punktą netekusiu galios.
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos loterijų
įstatymo ir Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimus, Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos asignavimai padidinti nuo 2022 m. liepos 1 d., perkėlus iki šiol iš
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loterijų skirtą 8 proc. paramą (pavyzdžiui, Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui, Lietuvos
paralimpiniam komitetui) ir dėl to turės būti peržiūrėtas visas aukšto meistriškumo sporto
finansavimo modelis. Planuojama, kad sporto šakų federacijų rengiamoms aukšto meistriškumo
sporto programoms taip pat bus siūloma nenustatyti arba žymiai sumažinti 10 proc. prisidėjimo
nuosavomis lėšomis dydį prie aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimo dėl tos pačios
priežasties, kad sporto šakų federacijos neturės galimybės lėšų gauti iš kitų šaltinių kaip kad iki šiol
(iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto).
Lėšos Agentūros vykdomai nacionalinės antidopingo programai įgyvendinti bus skirtos iš
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos turimų asignavimų.
Nutarimo projektu nėra perkeliami ir (ar) įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai.
Nutarimo projektas teisės aktų nustatyta tvarka skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo
Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).
Priėmus nutarimą, neigiamų pasekmių nenumatoma.
Nutarimo projektą parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupės patarėja
Ilona Šimkūnaitė (tel. (8 5) 219 1144, el. p. Ilona.Simkunaite@smm.lt). Nutarimo projekto rengimą
koordinavo Sporto grupės vadovas Rolandas Zuoza (tel.

(8 5) 219 1206, el. p.

Rolandas.Zuoza@smm.lt).
PRIDEDAMA. Nutarimo projektas ir jo lyginamasis variantas, 4 lapai.
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