SPORTO PROJEKTŲ KOMISIJA
ELEKTRONINIO BALSAVIMO PROTOKOLAS
2019 m. liepos 16 d. Nr.2-SG2
Vilnius
Elektroninis balsavimo vykdomas nuo 2019 m. liepos 11 d. 16 val. iki liepos 16 d. 17 val.
pritariant arba nepritariant Centrinės projektų valdymo agentūros išvadoms dėl sporto projektų
tinkamumo finansuoti vertinimo.
Komisijos nariai, dalyvavę balsavime:
Algis Bronislavas Vasiliauskas – Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidentas;
Audrius Daunoravičius – sveikatos apsaugos ministro patarėjas;
Edvinas Kriūnas – Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas;
Jonas Mickus – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais;
Jurgita Juodišiūtė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų
lygybės skyriaus vyriausioji specialistė;
Kornelija Tiesnesytė – švietimo, mokslo ir sporto viceministrė;
Leonardas Čaikauskas – Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vykdomojo komiteto narys,
Lietuvos žolės riedulio federacijos prezidentas, Europos žolės riedulio federacijos vykdomojo
komiteto narys, Lietuvos sporto federacijų sąjungos viceprezidentas;
Vytautas Vidmantas Zimnickas – Lietuvos sporto federacijų sąjungos prezidiumo narys,
Lietuvos kerlingo asociacijos prezidentas.
SVARSTYTA. Dėl viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (pagal Lietuvos
Respublikos sporto įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą finansuojamą sritį) pateiktų
atrinktų tinkamais finansuoti sporto projektų.
Vadovaujantis Sporto projektų komisijos nuostatų 15 punktu ir Sporto komisijos reglamento
13 punktu Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos
narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu, posėdyje dalyvaujančių komisijos narių paprasta balsų
dauguma.
Elektroninio balsavimo rezultatai:
Balsavo „už“: Jonas Mickus, Vytautas Vidmantas Zimnickas, Kornelija Tiesnesytė, Jurgita
Juodišiūtė, Edvinas Kriūnas, Leonardas Čaikauskas.
Dėl motyvų „už“, vertinami sporto projektai atitinka:

Sporto įstatyme nurodytus lygiateisiškumo, sporto renginių saugumo, visuomenės
skatinimo dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose principus;

JT Neįgaliųjų teisių konvenciją, kurioje pabrėžiama Europos Komisijos ir valstybių
narių pareiga imtis tinkamų priemonių, kad sporto veikla būtų įtraukta į neįgaliųjų gyvenimą – visų
pirma, kad neįgalieji galėtų lygiomis teisėmis dalyvauti poilsio, laisvalaikio ir sporto veikloje.

vertinamas sporto projektu sprendžiamos problemos aktualumas, reikšmingumas,
atitikimas ministro nustatytiems prioritetams;


sporto projektų uždaviniai ir rezultatai yra išmatuojami ir įvykdomi, išlaikyta nuosekli
vidinė sporto projektų logika;

Vertinant projektus buvo atsižvelgta į žmogiškuosius gebėjimus, ar projekto vykdytojai
pasibaigus sporto projektui gebės organizuoti veiklas, ar pakankami sporto projekto vykdytojo
gebėjimai tęsti pradėtas veiklas, naudoti įgyvendinto sporto projekto rezultatus.
Balsavo „prieš“: Audrius Daunoravičius ir Algis Bronislavas Vasiliauskas.
A. B. Vasiliauskas pritarė A. Daunoravičiaus nurodytiems motyvams:

neįvertintas Skiriamų lėšų proporcingumas – dideles lėšas gauna nedidelį gyventojų
skaičių turinčios vietovės.

Raseiniai jau turi naują stadioną su visa lengvosios atletikos infrastruktūra – reikia
įsitikinti kaip išnaudojamas jau turimas prezidento J. Žemaičio gimnazijos lauko stadionas. Net
mokyklos
futbolo
būrelio
veikla
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tik
vieną
kartą
per
savaitę:
http://www.raseiniugimnazija.lt/neformalusis-svietimas/pasiula-tvarkarastis

kai kurie projektai gauna lėšas be asmeninių lėšų prisidėjimo, nėra aiškus neįgaliųjų
organizacijų poreikis ir kokias sporto šakas numatoma vystyti.

lėšų negauna jau veikiantys ir sėkmingi projektai, kuriems reikalinga plėtra.

lėšų negauna ugdymo įstaigos, nors visi žinome, kad ugdymo įstaigų salės ir
persirengimo kambariai yra sudėtingos būklės ir dažnai neatitinka higienos normų. Ugdymo įstaigų
sporto salėse po pamokų sportuoja ir bendruomenės nariai.

Lietuvos klimatas netinkamas įrenginėti natūralios dangos futbolo stadionus.

lauko infrastruktūra naudojama ribotą laiką dėl klimato, o vasarą dėl atostogų meto.

labai svarbu, kad būtų numatyti specialistai, kurie dirbs lauko stadionuose ir kiek
žmonių juose sportuos. Nemažai puikiai įrengtų stadionų stovi tušti.

lėšų negauna jau veikiančios įstaigos ir jau dirbančios su neįgaliais žmonėmis, fizinio
aktyvumo aspektu.

lėšų negauna ikimokyklinio ugdymo įstaigos – nors jos dirba vasarą ir joms yra itin
aktuali lauko infrastuktūra, kuri padėtų ugdyti vaikų judėjimo įgūdžius nuo vaikystės.
NUTARTA. Pritarti viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros išvadoms dėl
sporto projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ir siūlyti švietimo, mokslo ir sporto ministrui
finansuoti įvertintus projektus.
A. Daunoravičius pateiks pastabas, kurios galėtų būti svarstomos skelbiant kitų metų
kvietimą, į kvietimo sąlygas įtraukiant atitinkamus apribojimus ir (ar) vertinimo kriterijus.
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