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d. įsakymu Nr. VLIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS
SPORTO GRUPĖS
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiuose nuostatuose reglamentuojami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos (toliau – ministerija) Sporto grupės (toliau – Grupė) uždaviniai, funkcijos, valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), teisės ir pareigos,
pavaldumas ir darbo organizavimas.
2. Grupės paskirtis – koordinuoti sporto politikos formavimą ir įgyvendinimą.
3. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatais, Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio
potvarkiais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
4. Grupė, būdama tiesiogiai pavaldi viceministrui, pagal Grupei priskirtas ir ministro nustatytas
veiklos sritis vykdo ministro, viceministro, ministerijos kanclerio (toliau – vadovybės) pavedimus.
5. Grupė savo veiklą grindžia bendradarbiavimo, kolegialumo, viešumo, sąžiningumo,
asmeninio įsipareigojimo ir asmeninio iniciatyvumo principais.
6. Grupės nuostatus, pareigybių skaičių ir pareigybių aprašymus tvirtina ministras.
II SKYRIUS
GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
7. Grupės uždavinys yra dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybinę sporto politiką.
8. Grupė atlieka šias funkcijas:
8.1. inicijuoja įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų
sporto srityje rengimą;
8.2. apibendrina įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų
sporto klausimais taikymo praktiką;
8.3. teikia pasiūlymus viceministrui, ministerijos kancleriui dėl sporto sričių teisinio
reguliavimo tobulinimo;
8.4. kontroliuoja, kaip įgyvendinama valstybės politika sporto srityje, ir pagal kompetenciją
rengia ar dalyvauja rengiant planavimo dokumentus, susijusius su valstybės politika sporto srityje,
koordinuoja ir kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami;
8.5. pagal Grupės kompetenciją dalyvauja įgyvendinant tarpinstitucines programas, veiksmų
planus, strategijas ir koncepcijas, programas, priemonių planus;
8.6. pagal Grupės kompetenciją ir (ar) gautus pavedimus dirba komisijose, darbo grupėse;
8.7. pagal Grupės kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Europos Komisijos iniciatyvas ir
priemones, rengia reikiamus dokumentus ir teikia duomenis Europos Sąjungos institucijoms;
8.8. pagal Grupės kompetenciją bendradarbiauja su tarptautinėmis institucijomis, nustatyta
tvarka atstovauja ministerijai tarptautinėse komisijose, organizacijose ir renginiuose, teikia reikiamus
dokumentus ir duomenis Europos Sąjungos institucijoms;
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8.9. pagal Grupės kompetenciją organizuoja konferencijas, seminarus, pasitarimus ir kt.
renginius;
8.10. vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus.
III SKYRIUS
GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS
9. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kuris skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
10. Grupės vadovas organizuoja Grupės darbą, atsako už Grupei pavestų uždavinių vykdymą,
paskirsto užduotis darbuotojams, kontroliuoja pavedimų vykdymą ir nustatyta tvarka atsiskaito
viceministrui.
11. Grupės darbuotojai, vadovaudamiesi įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais bei
pareigybių aprašymais, organizuoja savo darbą, vykdo ministerijos vadovybės, Sporto grupės vadovo
pavedimus ir įpareigojimus, dalyvauja planuojant Grupės darbus ir atsiskaito už savo veiklą.
IV SKYRIUS
GRUPĖS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
12. Grupės darbuotojai turi teisę:
12.1. į karjerą valstybės tarnyboje pagal turimą kvalifikaciją;
12.2. gauti iš ministerijos įstaigų, ministerijos administracijos padalinių informaciją, būtiną
užduotims ir pavedimams vykdyti;
12.3. į mokymą teisės aktų nustatyta tvarka valstybės biudžeto lėšomis;
12.4. į tinkamas darbo sąlygas, atostogas ir kitas teisės aktų nustatytas garantijas;
12.5. gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;
12.6. ir kitas teisės aktais nustatytas teises.
13. Grupės darbuotojai privalo:
13.1. laikytis Konstitucijos ir įstatymų, būti lojalūs Lietuvos valstybei ir jos konstitucinei
santvarkai, gerbti žmogaus teises ir laisves, tarnauti visuomenės interesams;
13.2. laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir
privačiųjų interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba;
13.3. tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, vykdyti ministerijos
vadovybės pavedimus;
13.4. dalyvauti ministro įsakymu ir ministerijos kanclerio potvarkiu sudarytose darbo grupėse;
13.5. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti tarpžinybinėse darbo grupėse ir komisijose
Lietuvoje ir užsienyje;
13.6. tobulinti kvalifikaciją ir profesinę kompetenciją;
13.7. laikytis ministerijos nustatytos darbo tvarkos;
13.8. teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie savo tarnybą;
13.9. nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia informacija kitaip, negu
nustato įstatymai ir kiti teisės aktai;
13.10. nesinaudoti valstybės nuosavybe netarnybinei veiklai;
13.11. bendradarbiauti ir keistis informacija su kitų ministerijos administracijos padalinių
darbuotojais.
14. Grupės darbuotojai turi teises ir pareigas, numatytas teisės aktuose.
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