SPORTO PROJEKTŲ KOMISIJA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019 m. liepos 17 d. Nr. 3-SG2
Vilnius
Sporto projektų komisijos (toliau – Komisija) posėdis įvyko 2019 m. liepos 17 d., 10.00 val.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje (toliau – Ministerija).
Posėdžio pirmininkė – švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Kornelija Tiesnesytė.
Podėdžio sekretorė – Ministerijos Sporto grupės vyriausioji specialistė Dalia Galnaitytė.
Posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai:
Algis Bronislavas Vasiliauskas – Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidentas;
Audrius Daunoravičius – sveikatos apsaugos ministro patarėjas;
Edvinas Kriūnas – Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas;
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.
Kiti dalyviai: Žana Orlova – Švietimo mainų paramos fondo (toliau – ŠMPF) direktoriaus
pavaduotoja, Daiva Šutinytė – ŠMPF direktorė, Egidijus Kiaulakis – ŠMPF teisės specialistas, Agnė
Kiaušienė – viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) projektų
vadovė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl vykusio elektroninio CPVA projektų vertinimo apibendrinimo.
2. ŠMPF projektų vertinimo pristatymas.
3. ŠMPF pateiktų projektų vertinimas.
4. Kiti klausimai.
POSĖDŽIO EIGA:
1. SVARSTYTA. Dėl vykusio elektroninio CPVA projektų vertinimo apibendrinimo.
Komisijos nariai informuoti apie tai, kad balsuojant elektroniniu būdu du komisijos nariai
balsavo „prieš“ pateiktą CPVA projektų sąrašą, o 5 – „už“. Komisijos nariui L. Čaikauskui prašant
buvo pristatyti „prieš“ balsavusių motyvai.
Balsuojant „prieš“ A.Daunoravičius nurodė šiuos motyvus:
1.
neįvertintas Skiriamų lėšų proporcingumas – dideles lėšas gauna nedidelį gyventojų
skaičių turinčios vietovės.
2.
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
numatyta
tik
vieną
kartą
per
savaitę:
http://www.raseiniugimnazija.lt/neformalusis-svietimas/pasiula-tvarkarastis
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3.
kai kurie projektai gauna lėšas be asmeninių lėšų prisidėjimo, nėra aiškus neįgaliųjų
organizacijų poreikis ir kokias sporto šakas numatoma vystyti.
4.
lėšų negauna jau veikiantys ir sėkmingi projektai, kuriems reikalinga plėtra.
5.
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.
6.
Lietuvos klimatas netinkamas įrenginėti natūralios dangos futbolo stadionus.
7.
lauko infrastruktūra naudojama ribotą laiką dėl klimato, o vasarą dėl atostogų meto.
8.
labai svarbu, kad būtų numatyti specialistai, kurie dirbs lauko stadionuose ir kiek
žmonių juose sportuos. Nemažai puikiai įrengtų stadionų stovi tušti.
9.
lėšų negauna jau veikiančios įstaigos ir jau dirbančios su neįgaliais žmonėmis, fizinio
aktyvumo aspektu.
10. lėšų negauna ikimokyklinio ugdymo įstaigos – nors jos dirba vasarą ir joms yra itin
aktuali lauko infrastuktūra, kuri padėtų ugdyti vaikų judėjimo įgūdžius nuo vaikystės.
Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros atstovė (Agnė Kiaušienė) nurodė,
kad komisijai pateiktame sąraše nebuvo nei vienos paraiškos, kurioj nebūtų numatytas nuosavas
prisidėjimas (ne mažiau 7 proc.). Tai buvo administracinio vertinimo kriterijus dėl kurio nebuvo
atmesta nei viena paraiška. CPVA paraiškų vertinimą vykdė vadovaujantis patvirtintomis 2019 m.
kvietimo sąlygomis. Dalis Komisijos narių pateiktų pastabų galėtų būti svarstomos skelbiant kitų
metų kvietimą, į kvietimo sąlygas įtraukiant atitinkamus apribojimus ir (ar) vertinimo kriterijus;
Atkreiptas komisijos dėmesys į tai, kad vadovaujantis Komisijos reglamento nuostatomis
rengiamas atskiras elektroninio balsavimo protokolas, kuris nustatyta tvarka pateikiamas derinti raštu
Komisijai.
NUTARTA. Perduoti informaciją dėl balsavimo „prieš“ motyvų Ministerijai, siūlant į juos
atsižvelgti tobulinant teisės aktus, susijusius su projektų administravimu.
2. SVARSTYTA. ŠMPF projektų vertinimo pristatymas.
ŠMPF direktoriaus pavaduotoja Žana Orlova pristatė projektų vertinimą (pristatymas
pridedamas). Komisija išklausė apibendrintą informaciją apie paraiškų gavimą ir vertinimo eigą.
Komisijos nariai prašė patikslinti informaciją kokiu būdu buvo atrinkti projektus vertinę
ekspertai ir kokie reikalavimai jiems buvo keliami, taip pat į ką atsižvelgdami ekspertai galėjo vertinti
projektuose prašomas finansuoti sumas.
NUTARTA:
1. Informacija išklausyta.
2. Komisijai pateikta informacija apie Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto
projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio
23 d. nutarimu Nr. 85, 36 ir 38 punktų nuostatas.
3. SVARSTYTA. ŠMPF pateiktų projektų vertinimas.
Komisijai tinkamų finansuoti ir ekspertų įvertinti sąrašai pateikti elektroniniu paštu 2019 m.
liepos 12 d. Komisijai pasiūlyta vertinti kiekvieną veiklos sritį atskirai šia tvarka:
1. kvalifikacijos tobulinimas;
2. sporto renginių organizavimas;
3. sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
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4. fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą.
Komisijos nariai susipažino su veiklos srities „Kvalifikacijos tobulinimas“ pateiktų tinkamų
finansuoti sporto projektų sąrašu ir pareiškė nusišalinimą šie komisijos nariai: A. B. Vasiliauskas
(Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija yra Asociacijos „Sportas visiems“ nariais), K.
Tiesnesytė (yra Lietuvos sporto universiteto STV komiteto nare), V. V. Zimnickas (yra Lietuvos
sporto federacijų sąjungos vykdomojo komiteto nariu), E. Kriūnas (Lietuvos kurčiųjų komiteto
prezidentas).
Komisijos nariai balsavo dėl vertinimo vykdymo: „už“ balsavo J. Juodišiūtė, A.
Daunoravičius ir L. Čaikauskas.
NUTARTA.
Pritarti išvadoms dėl sporto projektų srities „Kvalifikacijos tobulinimas“ tinkamumo
finansuoti vertinimo ir siūlyti švietimo, mokslo ir sporto ministrui finansuoti įvertintus projektus.
3.
SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Komisijos nariams kilo klausimų dėl tikslaus nusišalinimo vertinimo. Ministerijos ir
Asociacijos „Sportas visiems“ raštai pridedami.
NUTARTA.
Kreiptis raštu į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl tikslaus paaiškinimo.
Komisijos pirmininkė
Komisijos sekretorė

Kornelija Tiesnesytė
Dalia Galnaitytė

