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Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2021-12- Nr. SR-

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PROJEKTŲ

Teikiame pagal 2021 m. gruodžio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau –
Vyriausybė) tarpinstituciniame pasitarime pateiktas pastabas patikslintus nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 5 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto
programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimo projektas Nr. 1) ir Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl strateginių sporto šakų
kriterijų 2019–2021 metams nustatymo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Nutarimas Nr. 2, toliau kartu
– Nutarimų projektai).
Nutarimų projektų tikslas – nustatyti ankstesnį ir nepertraukiamą sporto šakų federacijų ir
neįgaliųjų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų (toliau –
neįgaliųjų sporto organizacijos) pateiktų aukšto meistriškumo sporto programų (toliau – Programos)
finansavimą, vykdyti aiškesnį valstybės biudžeto lėšų, skirtų Programoms įgyvendinti,
administravimą ir efektyvesnį jų panaudojimą, nustatyti Programų finansavimo sąlygas,
atsižvelgiant į pasaulyje paskelbtos COVID-19 pandemijos pasekmes.
Siekiant užtikrinti ankstesnį ir greitesnį valstybės biudžeto lėšų skyrimą sporto šakų
federacijų ir neįgaliųjų sporto organizacijų parengtoms Programoms įgyvendinti, Nutarimo Projektu
Nr. 1 siūloma pakeisti Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės
biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2020 m. vasario 5 d. nutarimu
Nr. 85 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto
lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 6 punktą ir nustatyti, kad dokumentai,
susiję su Programos įgyvendinimo finansavimu, būtų teikiami Ministerijai arba Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – ministras) įgaliotai institucijai anksčiau,
nei nustatyta dabar (šiuo metu nustatyta, kad dokumentai teikiami iki einamųjų metų vasario 13 d.)
– iki einamųjų metų (einančių prieš tuos metus, kuriais bus įgyvendinama programa) gruodžio 31 d.
Atlikus šiuos pakeitimus, valstybės biudžeto lėšos būtų paskirstytos sporto šakų federacijų ir
neįgaliųjų sporto organizacijų Programoms metų, kuriais įgyvendinama Programa, pradžioje, o ne
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antro ketvirčio pradžioje. Aprašo 6.1, 6.2 ir 6.4 papunkčius siūloma keisti siekiant techninių
patikslinimų, susijusių su Aprašo 6 punkto termino keitimu.
Pažymėtina, kad Vyriausybės tarpinstituciniame pasitarime Vyriausybės kanceliarijos Teisės
grupė ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija pasiūlė įvertinti dėl ankstinamo Programų
pateikimo termino, kadangi iki gruodžio 31 d. lieka palyginti trumpas terminas Programoms
pateikti. Informuojame, kad sporto šakų federacijos ir neįgaliųjų sporto organizacijos yra
informuotos apie siūlomą ankstinti Programų pateikimo terminą, šiuo metu apie 30 sporto šakų
federacijų (iš 63) jau yra pateikusios dokumentus, likusios – apie 75 proc. dokumentų, juos lieka
papildyti informacija apie šiais metais pasiektus rezultatus. Taip pat tai, kad sporto šakų federacijos
Programas spės pateikti iki gruodžio 31 d., Vyriausybės tarpinstituciniame pasitarime patvirtino ir
Lietuvos sporto federacijų sąjungos atstovas.
Atsižvelgiant į Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės pateiktą pastebėjimą
(2021 m. gruodžio 8 d, išvada Nr. NV-319) teikiant Vyriausybei sisteminius pasiūlymus susijusius
su aukšto meistriškumo sporto finansavimo ir sportininkų rengimo tobulinimu, įvertinti sporto
organizacijų pateiktus pasiūlymus (dėl nuosavų lėšų prisidėjimo procento mažinimo ar atsisakymo,
administravimui skiriamo procento peržiūros, Programų pateikimo termino paankstinimo,
strateginių sporto šakų kriterijų ir kt.), informuojame, kad sporto organizacijų pateikti pasiūlymai
bus įvertinti tikslinant Aprašą, pakeitimai bus aptarimai ir derinami su sporto organizacijomis.
Nustačius Programų patiekimo terminą iki gruodžio 31 d., valstybės biudžeto lėšos Programų
finansavimui bus pervestos daug anksčiau – 2022 metų pradžioje (o ne metų II ketvirtyje, kaip kad
šiuo metu nustatyta). Taip pat paminėtina, kad Vyriausybė yra pavedusi Ministerijai (Vyriausybės
posėdžio 2021 m. spalio 13 d. protokolas Nr. 64) iki 2022 m. vasario 1 d. parengti Sporto įstatymo
pakeitimo projektą, susijusį su aukšto meistriškumo sporto finansavimo sistema bei atitinkamai bus
pakeistas Aprašas (tai susiję su Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 18 ir 31
straipsnių pakeitimo ir 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektu Nr. XIVP-825
ir Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo
įstatymo projektu Nr. XIVP-826). Informuojame, kad sporto organizacijų pasiūlymas sumažinti
arba atsisakyti 10 procentų nuosavų lėšų prisidėjimo prie Programos įgyvendinimo bus peržiūrimas
2023 metams, nes 2022 metais sporto organizacijoms finansavimą skirs ir Lietuvos tautinis
olimpinis komitetas, šios skirtos lėšos užtikrins, kad sporto šakų federacijos ir neįgaliųjų sporto
organizacijos turės pakankamai lėšų prisidėti prie Programų įgyvendinimo. Strateginių sporto šakų
kriterijų peržiūra taip pat yra susijusi su sisteminiais aukšto meistriškumo sporto modelio
pakeitimais, šiuo metu veikia švietimo, mokslo ir sporto ministrės sudaryta aukšto meistriškumo
sportininkų rengimo sistemos tobulinimo darbo grupė. Ministerija informuos apie numatomus
aukšto meistriškumo sporto modelio pakeitimus.
Atsižvelgiant į pasaulyje paskelbtą COVID-19 pandemiją ir į tai, kad didžioji dauguma
svarbiausių tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų (olimpinės žaidynės, paralimpinės
žaidynės, visų amžiaus grupių pasaulio ir Europos čempionatai ir kt.) buvo atšauktos ar perkeltos į
2021 ar 2022 metus, siūloma, vertinti skirtingų laikotarpių pasiektus rezultatus, atsižvelgiant į
kiekvienos organizacijos individualią situaciją. Aprašo 6.3 papunktyje siūloma užskaityti paskutinių
šešerių metų (2016–2021 m.) likotarpiu, jei 2020 ir 2021 metais visų amžiaus grupių pasaulio ar
Europos čempionatai buvo atšaukti ar perkelti, arba penkerių metų (2017–2021 m.) laikotarpiu, jei
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2020 arba 2021 metais visų amžiaus grupių pasaulio ir Europos čempionatai buvo atšaukti ar
perkelti, deleguotų sportininkų pasiekimus tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose, o
jei Aprašo 1 priede nurodytos tarptautinės aukšto meistriškumo sporto varžybos buvo vykdytos
2020 ir 2021 m. – paskutinių ketverių metų rezultatus.
Įvertinus 2021 m. Programų finansavimo patirtį, siūloma patikslinti Aprašo 37 punktą ir
nustatyti, kad tinkamomis pripažįstamos šios Programos įgyvendinimo išlaidos: transporto išlaidos
(įtraukiant transporto nuomą, transporto nuomos paslaugas) (Aprašo 37.2 papunktis),
apgyvendinimo paslaugas (Aprašo 37.6 papunktis), atlyginimus pagal sporto veiklos ar kitų
atlygintinų paslaugų sutartis (Aprašo 37.7 papunktis), kitas, nei nurodyta Aprašo 37.1–37.14
papunkčiuose Programos tikslams pasieti reikalingos išlaidas, susijusias su sporto renginio
organizavimu ir dalyvavimu sporto renginiuose (Aprašo 37.15 papunktis).
Atsižvelgiant į 2021 m. Programų finansavimo patirtį ir Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos (toliau – Ministerija) Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2021 m.
gegužės 14 d. audito ataskaitoje Nr. 4 (26.5-77) „Lėšų, skirtų aukšto meistriškumo sporto
programos įgyvendinimui, skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už lėšų panaudojimą audito
ataskaitą“ (toliau – Ataskaita) pateiktą rekomendaciją priimti sprendimus dėl projekto vykdytojo ir
projekto vadovo atlyginimo priskyrimo tai pačiai biudžeto lėšų naudojimo sąmatos eilutei, kuomet
atliekamos analogiškos funkcijos, siūloma keisti Aprašo 37.1 papunktį ir 39 punktą. Sporto šakų
federacijos ir neįgaliųjų sporto organizacijos neturi tiek žmogiškųjų išteklių, kad galėtų samdyti
atskirus darbuotojus Programos priemonėms įgyvendinti. Labai dažnas atvejis yra, kai Programos
koordinatorius yra ir tiesioginis Programos vykdytojas, kuris rūpinasi aukšto meistriškumo sporto
stovyklų ar aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimu, transporto užsakymu ir įgyvendina
kitas Programos priemones. Todėl siūloma Programos tiesioginio ir Programos vykdymo
koordinatoriaus atlyginimą priskirti tai pačiai valstybės biudžeto lėšų naudojimo eilutei.
Atsižvelgiant į Ministerijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos Ataskaitoje pateiktą
rekomendaciją priimti sprendimus dėl administravimo išlaidų esant atvejams ar atsiradus
aplinkybėms, kuomet Programos veiklos nevykdomos arba Programos priemonės
neįgyvendinamos, siūloma tikslinti Aprašo 39 punktą: Programos administravimo išlaidoms
(buhalterio ar kito asmens, galinčio tvarkyti buhalterinę apskaitą išlaidos arba išlaidos už teikiamas
buhalterines paslaugas, jeigu vykdytojas neturi buhalterio ar kito asmens, galinčio tvarkyti
buhalterinę apskaitą, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo,
ryšių paslaugų ir kitoms) gali būti panaudojama ne daugiau kaip 20 procentų nuo Programai skirtų
valstybės biudžeto lėšų patirtų išlaidų sumos. Tai padėtų išvengti atvejų, kai nevykdant veiklų
administracinėms išlaidoms yra išleidžiama 20 procentų nuo Programai skirtų lėšų.
Įvertinus tai, kad Aprašo 46.1 papunktyje nurodytose ketvirto ketvirčio ir metinėje
ataskaitose pateikiama iš esmės ta pati informacija, siūloma atsiskaitant su Ministerija arba ministro
įgaliota institucija teikti tik atitinkamų ketvirčių ataskaitas. Taip pat atsižvelgiant į Ministerijos
Centralizuotos vidaus audito tarnybos Ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, informaciją apie
valstybės biudžeto lėšų ir nuosavų lėšų panaudojimą teikti vienoje ataskaitoje, siūloma keisti
Aprašo 46.2 papunktį. Siekiant užtikrinti efektyvesnį Programos priemonių įgyvendinimo
patikrinimą ir mažinant administracinę naštą tiek Programos vykdytojui, tiek ir Ministerijai arba
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ministro įgaliotai institucijai, siūloma keisti Aprašo 46.3 papunktį ir vietoje dviejų pusmetinių
ataskaitų, teikti vieną metinę ataskaitą, kurioje būtų matoma kaip yra įgyvendinta visa Programa.
Atsižvelgiant į tai, kad strateginių sporto šakų kriterijai nustatyti 2019–2021 metams ir 2021
metais baigia galioti bei į tai, kad sporto šakų federacijų ir neįgaliųjų sporto organizacijų parengtų
Programų finansavimas yra susijęs su strateginių sporto šakų kriterijais, taip pat į Vyriausybės
kanceliarijos Teisės grupės pastabą nenustatyti strateginių sporto šakų kriterijų termino, kadangi
Sporto įstatyme nėra nuostatų, kurios imperatyviai nurodytų, kad Vyriausybės nustatomi sporto
šakų pripažinimo strateginėmis sporto šakomis kriterijai būtų tvirtinami konkrečiam terminui,
Nutarimo projektu Nr. 2 siūloma atsisakyti termino, kuriam yra tvirtinami strateginių sporto šakų
kriterijai.
Priėmus Nutarimų projektus, numatomo teisinio reguliavimo teigiama pasekmė – bus
aiškiau reglamentuojamas valstybės biudžeto lėšų skyrimas ir atsiskaitymas už jas.
Atsižvelgiant į tai, kad teikiami Nutarimų projektai siejami su techninio arba aiškinamojo
pobūdžio nuostatomis ir nereglamentuoja naujų santykių, numatomo teisinio reguliavimo poveikio
vertinimo pažyma nerengiama.
Nutarimų projektai neprieštarauja Vyriausybės programai, neperkelia Europos Sąjungos
teisės aktų. Priėmus Nutarimų projektus, kitų teisės aktų keisti ar panaikinti nereikės. Nutarimų
projektai nenotifikuotini Europos Komisijai.
Nutarimų projektai paskelbti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS), kur su jais gali
susipažinti suinteresuotos institucijos ir visuomenė, kitų konsultavimosi su visuomene būdų
nenumatoma.
Nutarimų projektus parengė Ministerijos Sporto grupės (vadovas Rolandas Zuoza, tel. (8 5)
219 1234, el. p. Rolandas.Zuoza@smm.lt) vyriausiasis specialistas Vidas Stankevičius (tel. (8 5)
219 1114, el. p. Vidas.Stankevicius@smm.lt) ir vyriausioji specialistė Inga Daukantienė (tel. (8 5)
219 1115, el. p. Inga.Daukantienė@smm.lt).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas Nr. 1 ir jo lyginamasis variantas, 8 lapai.
2. Nutarimo projektas Nr. 2, 1 lapas.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė

Jurgita Šiugždinienė
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Inga Daukantienė, tel. (8 5) 219 1115, el. p. Inga.Daukantienė@smm.lt
Ilona Šimkūnaitė, tel. (8 5) 219 1144, el. p. Ilona.Simkunaite@smm.lt

