AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO FINANSAVIMO,
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARČIŲ PAKEITIMO AR
PAPILDOMŲ LĖŠŲ PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI SKYRIMO, IŠVADŲ IR
REKOMENDACIJŲ RENGIMO KOMISIJA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
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Vilnius

Posėdis surengtas elektroniniu paštu.
Posėdžio pradžia – 2020 m. kovo 23 d.
Posėdžio pabaiga – 2020 m. kovo 26 d.
Posėdžio pirmininkas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau –
Ministerija) darbo grupės vadovas Rolandas Zuoza.
Posėdžio sekretorius Ministerijos Sporto grupės patarėjas Vidas Stankevičius.
Dalyvavo komisijos nariai:
Gintarė Papartė – Ministerijos Sporto grupės patarėja;
Ilona Šimkūnaitė – Ministerijos Sporto grupės patarėja.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos beisbolo asociacijai.
2. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos futbolo federacijai.
3. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos golfo federacijai.
4. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos motorlaivių federacijai.
5. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos muaythai federacijai.
6. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos vandens slidininkų sąjungai.
7. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos žirginio sporto federacijai.
8. Dėl Lietuvos šachmatų federacijos pateiktos informacijos apie sportininkų (komandų)
tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose pasiektus rezultatus.
9. Dėl Lietuvos bokso federacijos pateiktos informacijos apie sportininkų (komandų)
tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose pasiektus rezultatus.
10. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos universalios kovos federacijai.
11. Dėl Lietuvos žolės riedulio federacijos pateikto valstybės biudžeto lėšų poreikio aukšto
meistriškumo sporto programos įgyvendinimui.
12. Dėl lėšų skyrimo į olimpinių žaidynių programą įtrauktoms sporto šakoms.
13. Dėl lėšų skyrimo į olimpinių žaidynių programą neįtrauktoms sporto šakoms.
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1. SVARSTYTA. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos beisbolo asociacijai.
Gintarė Papartė informavo, kad Lietuvos beisbolo asociacija neatitinka Lietuvos
Respublikos Sporto įstatymo (toliau – Sporto įstatymas) 19 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatyto
reikalavimo, t. y. Lietuvos beisbolo asociacija savo steigimo ar kituose dokumentuose nėra
įtvirtinusi savo kolegialaus valdymo organo Prezidiumo narių maksimalaus galimų iš eilės einančių
kadencijų skaičiaus tam pačiam asmeniui.
NUTARTA: Komisija vienbalsiai siūlo ministrui neskirti Lietuvos beisbolo asociacijos
aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimui valstybės biudžeto lėšų, nes Lietuvos
beisbolo asociacija neatitinka Sporto įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 10 punkto reikalavimų.
2. SVARSTYTA. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos futbolo federacijai.
Gintarė Papartė informavo, kad Lietuvos futbolo federacija neatitinka Lietuvos Respublikos
Sporto įstatymo (toliau – Sporto įstatymas) 19 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatyto reikalavimo,
t. y. Lietuvos futbolo federacija savo steigimo ar kituose dokumentuose nėra įtvirtinusi savo
vienasmenio valdymo organo Generalinio sekretoriaus maksimalaus galimų iš eilės einančių
kadencijų skaičiaus tam pačiam asmeniui.
NUTARTA: Komisija vienbalsiai siūlo ministrui neskirti Lietuvos futbolo federacijos
aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimui valstybės biudžeto lėšų, nes Lietuvos futbolo
federacija neatitinka Sporto įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 10 punkto reikalavimų.
3. SVARSTYTA. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos golfo federacijai.
Gintarė Papartė informavo, kad Lietuvos golfo federacija neatitinka Lietuvos Respublikos
Sporto įstatymo (toliau – Sporto įstatymas) 19 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatyto reikalavimo,
t. y. Lietuvos golfo federacija savo steigimo ar kituose dokumentuose nėra įtvirtinusi savo
kolegialaus valdymo organo Valdybos narių maksimalaus galimų iš eilės einančių kadencijų
skaičiaus tam pačiam asmeniui.
NUTARTA: Komisija vienbalsiai siūlo ministrui neskirti Lietuvos golfo federacijos aukšto
meistriškumo sporto programos įgyvendinimui valstybės biudžeto lėšų, nes Lietuvos golfo
federacija neatitinka Sporto įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 10 punkto reikalavimų.
4. SVARSTYTA. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos motorlaivių federacijai.
Gintarė Papartė informavo, kad įvertinus Lietuvos motorlaivių federacijos pateiktą jos narių
sąrašą ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2
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straipsnio 1 dalimi,

Lietuvos motorlaivių federacija neatitinka nevyriausybinės organizacijos

statuso, nes Lietuvos motorlaivių federacijos visuotiniame narių susirinkime valstybė ar
savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų.
NUTARTA: Komisija vienbalsiai siūlo ministrui neskirti Lietuvos motorlaivių federacijos
aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimui valstybės biudžeto lėšų, nes Lietuvos
motorlaivių federacija neatitinka Sporto įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimų.
5. SVARSTYTA. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos muaythai federacijai.
Gintarė Papartė informavo, kad Lietuvos muaythai federacija 2020 m. vasario 18 d. raštu Nr.
SR/20-6 pateikė Ministerijai

informaciją apie atitinkamos sporto šakos nacionalinių aukšto

meistriškumo sporto varžybų sistemoje 2019 m. metais dalyvavusių sportininkų skaičių,
informaciją apie 2019 m. metų Lietuvos muaythai federacijos organizacinės, vadybinės ir
administracinės veiklos metinius rezultatus ir informaciją apie Lietuvos muaythai federacijos per
paskutinius ketverius metus į atitinkamas tarptautines aukšto meistriškumo sporto varžybas
deleguotų sportininkų pasiekimus - 2020 m. kovo 16 d., nors pagal Aukšto meistriškumo sporto
programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos 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, minėta informacija turėjo būti pateikta Ministerijai iki šių
metų vasario 26 d. Atsižvelgiant į Aprašo 11 punktą, jeigu Aprašo 6.1–6.2 papunkčiuose nurodyti
dokumentai pateikiami praleidus Aprašo 6 (t. y. šių metų vasario 26 d.) punkte nustatytą terminą
finansavimas už atitinkamos sporto šakos nacionalinių sporto varžybų sistemoje praėjusiais
kalendoriniais metais dalyvavusių sportininkų skaičių ir (ar) pareiškėjų organizacinės, vadybinės ir
administracinės veiklos metinius rezultatus neskiriamas. Atsižvelgiant į Aprašo 12 punktą, jeigu
Aprašo

6.3

papunktyje

nurodyta

informacija

apie

į

atitinkamas

tarptautines aukšto

meistriškumo sporto varžybas deleguotų sportininkų pasiekimus pateikiama praleidus nustatytą
terminą (t.y. šių metų vasario 26 d.), tai vertinama ankstesniais metais pateikta informacija,
nevertinant anksčiausių kalendorinių metų laikotarpio. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos
muaythai federacija anksčiau Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės (toliau – KKSD) yra teikusi informaciją apie į atitinkamas tarptautines aukšto
meistriškumo sporto varžybas deleguotų sportininkų pasiekimus, todėl Ministerija vertintadama
informaciją apie į atitinkamas tarptautines aukšto meistriškumo sporto varžybas 2016–2019 metais
deleguotų sportininkų pasiekimus, rėmėsi Lietuvos muaythai federacijos KKSD pateikta
informacija apie 2016–2018 metų laikotarpį. Bendra balų suma už 2016–2018 metais į atitinkamas
tarptautines aukšto meistriškumo sporto varžybas deleguotus sportininkus – 278,49.
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NUTARTA: Komisija vienbalsiai nutarė, kad Aprašo 6.1–6.2 papunkčiuose nurodyta
informacija pateikta praleidus nustatytą terminą, todėl šia dalimi negali būti vertinama, taip pat
nutarė, kad nustatyta balų suma už sportininkų 2016–2018 metus pasiektus laimėjimus tarptautinėse
aukšto meistriškumo sporto varžybose Lietuvos muaythai federacijai yra 278,49.

6. SVARSTYTA. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos vandens slidininkų sąjungai.
Gintarė Papartė informavo, kad Lietuvos vandens slidininkų sąjunga neatitinka Lietuvos
Respublikos Sporto įstatymo (toliau – Sporto įstatymas) 19 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatyto
reikalavimo, t. y. Lietuvos vandens slidininkų sąjunga savo steigimo ar kituose dokumentuose nėra
įtvirtinusi savo kolegialaus valdymo organo Vykdomojo komiteto narių maksimalaus galimų iš
eilės einančių kadencijų skaičiaus tam pačiam asmeniui.
NUTARTA: Komisija vienbalsiai siūlo ministrui neskirti Lietuvos vandens slidininkų
sąjungos aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimui valstybės biudžeto lėšų, nes
Lietuvos vandens slidininkų sąjunga neatitinka Sporto įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 10 punkto
reikalavimų.
7. SVARSTYTA. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos žirginio sporto federacijai.
Gintarė Papartė informavo, kad Lietuvos žirginio sporto federacija neatitinka Lietuvos
Respublikos Sporto įstatymo (toliau – Sporto įstatymas) 19 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatyto
reikalavimo, t. y. Lietuvos žirginio sporto federacija savo steigimo ar kituose dokumentuose nėra
įtvirtinusi savo kolegialaus valdymo organo Valdybos narių maksimalaus galimų iš eilės einančių
kadencijų skaičiaus tam pačiam asmeniui.
NUTARTA: Komisija vienbalsiai siūlo ministrui neskirti Lietuvos žirginio sporto
federacijos aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimui valstybės biudžeto lėšų, nes
Lietuvos žirginio sporto federacija neatitinka Sporto įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 10 punkto
reikalavimų.
8. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos šachmatų federacijos pateiktos informacijos apie
sportininkų (komandų) tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose pasiektus rezultatus.
Gintarė Papartė informavo, kad Lietuvos šachmatų federacija teikdama informaciją apie
2016-2019 m. sportininkų (komandų) tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose pasiektus
rezultatus pateikė 2016 m., 2018 m. pasaulio moterų šachmatų olimpiadų rezultatus, kurie pagal
Aprašo 1 priede nurodytas tarptautinės aukšto meistriškumo sporto varžybas nėra vertinama.
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Atkreiptinas dėmesys, kad tarptautinė šachmatų federacija organizuoja ir pasaulio
komandinius čempionatus, už kuriuose pasiektus atitinkamus laimėjimus Lietuvos šachmatų
federacijai būtų skiriami balai.
Bendra siūloma Lietuvos šachmatų federacijos balų suma už 2016–2019 m. sportininkų
(komandų) tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose pasiektus rezultatus 298,96.
NUTARTA. Komisijos nariai pritarė Gintarės Papartės išsakytiems argumentams. Galutinė
balų suma už sportininkų per paskutiniuosius 4 metus pasiektus laimėjimus tarptautinėse aukšto
meistriškumo sporto varžybose Lietuvos šachmatų federacijai nustatytina 298,96 balo.
9. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos bokso federacijos pateiktos informacijos apie sportininkų
(komandų) tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose pasiektus rezultatus.
Gintarė Papartė informavo, kad Lietuvos bokso federacija teikdama informaciją apie 2016–
2019 m. sportininkų (komandų) tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose pasiektus
rezultatus pateikė 2017 m. Europos bokso čempionato ir 2017 m. Europos U-22 bokso čempionato
rezultatus bei 2019 m. Europos bokso čempionato ir 2019 m. Europos U-22 bokso čempionato
rezultatus. Visus paminėtus rezultatus Lietuvos bokso federacija priskyrė Europos suaugusiųjų
čempionatuose pasiektiems laimėjimams. Pagal Aprašo 26.20 papunktį, jeigu sporto šakoje
vykdomos kelios tos pačios amžiaus kategorijos (jaunių, jaunimo ar suaugusiųjų), tačiau skirtingų
amžiaus grupių Aprašo 1 priede nurodytos tarptautinės aukšto meistriškumo sporto varžybos, tai
vertinami tik vyresnės amžiaus grupės atitinkamos amžiaus kategorijos (jaunių, jaunimo ar
suaugusiųjų) tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose sportininkų (komandų) pasiekti
rezultatai, pvz., jeigu vykdomas Europos jaunimo iki 20 m. sunkiosios atletikos čempionatas ir
Europos jaunimo iki 23 m. sunkiosios atletikos čempionatas, tai bus vertinami tik antrajame
čempionate pasiekti rezultatai. Atsižvelgiant į tai, siūloma vertinti tik 2017 m. ir 2019 m. Europos
bokso čempionatuose pasiektus laimėjimus ir nevertinti 2017 m. ir 2019 m. Europos U-22 bokso
čempionatuose pasiektų laimėjimų. Bendra siūloma Lietuvos bokso federacijos balų suma už 2016–
2019 m. sportininkų (komandų) tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose pasiektus
rezultatus 1475,45.
NUTARTA. Komisijos nariai pritarė Gintarės Papartės išsakytiems argumentams. Galutinė
balų suma už sportininkų per paskutiniuosius 4 metus pasiektus laimėjimus tarptautinėse aukšto
meistriškumo sporto varžybose Lietuvos bokso federacijai nustatytina 1475,45.
10.

SVARSTYTA. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos universalios kovos federacijai.

Gintarė Papartė informavo, kad Lietuvos universalios kovos federacija pateikė Ministerijai
2020 m. vasario 26 d. dalį dokumentų, susijusių su 2020 m. universalios kovos sporto šakos aukšto
meistriškumo sporto programos finansavimu.
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Šių metų kovo 3 d. ministerija el. paštu kreipėsi į Lietuvos universalios kovos federaciją
su prašymu pristatyti trūkstamus dokumentus ir pakoreguoti pristatytus dokumentus, tačiau
atsakymo negavo.
Ministerija šių metų kovo 8 d. raštu Nr. SR-1331 „Dėl informacijos pateikimo“
pakartotinai kreipėsi į Lietuvos universalios kovos federaciją ir informavo, kad Lietuvos
universalios kovos federacija Ministerijai nėra pateikusi:
1. dokumento (-ų), kuriame (-iuose) federacija yra įtvirtinusi atsakomybę už etikos ir
Pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimus, manipuliavimą sporto varžybomis, brutalų elgesį
sporto varžybų metu, kopija (-os);
2. etikos kodekso kopijos;
3. plėtojamos sporto šakos aukšto meistriškumo sporto varžybų saugumo taisyklių kopijos;
4. strateginio veiklos plano kopijos;
5. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar jos
teritorinių padalinių patvirtinimo, kad nėra aplinkybių, nurodytų Sporto įstatymo 20 straipsnio 1
dalies 2 punkte. Jeigu mokesčių administratoriaus sprendimu yra atidėtas arba išdėstytas mokestinės
nepriemokos mokėjimas ir šio sprendimo pagrindu sudaryta federacijos ir mokesčių
administratoriaus mokestinės paskolos sutartis, šis faktas turi būti atskirai pažymimas Valstybinės
mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rašte;
6. laisvos formos įsipareigojimo dėl ne mažiau kaip 10 procentų prisidėjimo nuosavomis
lėšomis prie universalios kovos sporto aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimo;
7. dokumento ar jo kopijos, įrodančio, kad federacija yra narė atstovaujamos sporto šakos
tarptautinės federacijos (arba, kai yra tarptautinės sporto šakos federacijos leidimas, narė
tarptautinės federacijos, kuruojančios tik konkrečią sporto šakos discipliną ir kartu esančios nare tos
sporto šakos tarptautinės federacijos);
8. dokumento ar jo kopijos, įrodančio, kad tarptautinė federacija turi ne mažiau kaip 55
valstybėse iš ne mažiau kaip 4 žemynų veikiančius narius;
9. dokumento ar jo kopijos, įrodančio, kad tarptautinė federacija yra pripažinusi Pasaulinį
antidopingo kodeksą;
10. dokumento ar jo kopijos, įrodančio, kad tarptautinė federacija per paskutinius 4 metus
iki sporto šakos federacijos kreipimosi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją ar švietimo, mokslo
ir sporto ministro įgaliotą instituciją arba savivaldybės instituciją ar įstaigą dėl programos
finansavimo dienos surengė tos sporto šakos pasaulio suaugusiųjų čempionatą (arba tos sporto
šakos pasaulio taurės finalines varžybas, jeigu tos sporto šakos pasaulio čempionatai nevykdomi, o
vietoj jų rengiamos tos sporto šakos pasaulio taurės finalinės varžybos), kuriame kartu su atrankos į
jį varžybomis dalyvavo ne mažiau kaip 3 žemynų ne mažiau kaip 16 valstybių atstovai;
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11. Sporto įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytų asmenų vardų, pavardžių,
pareigų pavadinimų, asmens kodų.
Taip pat, Lietuvos universalios kovos federacija savo interneto svetainėje nėra paskelbusi
šios, pagal Sporto įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 8 punktą skelbtinos informacijos (išskyrus
duomenis, kuriuos įstatymai draudžia viešinti): federacijos priimtų sprendimų, susijusių su visų
amžiaus grupių nacionalinių rinktinių sudarymu, federacijos 2019 m. arba 2020 m. metinio biudžeto
sąmatos (išskiriant federacijos veiklai administruoti numatytas išlaidas), 2020 m. aukšto
meistriškumo sporto programos, kuriai įgyvendinti prašoma valstybės biudžetų lėšų, 2019 m.
aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimo ataskaitos.
Lietuvos universalios kovos federacijos pateikta 2020 m. universalios kovos sporto aukšto
meistriškumo sporto programa nėra tinkamai užpildyta, t. y. nenurodytos federacijos veiklos,
nurodytos įstatuose (nuostatuose, statute ar kitame steigimo dokumente), nenurodyti priemonių
įgyvendinimo terminai ir priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai.
Atsižvelgiant į Aprašo 9 punktą, Ministerija 2020 m. kovo 18 d. raštu Nr. SR-1331 „Dėl
informacijos pateikimo“ paprašė Lietuvos universalios kovos federaciją iki šių metų kovo 20 d.
paskelbti savo interneto svetainėje trūkstamą informaciją ir informuoti apie tai Ministeriją,
pateikiant nuorodas į federacijos interneto svetainėje paskelbtą informaciją bei pristatyti Ministerijai
trūkstamus dokumentus ir pakoreguotą 2020 m. universalios kovos sporto aukšto meistriškumo
sporto programą.
Lietuvos universalios kovos federacija iki šių metų kovo 20 d. nepateikė Ministerijai jokios
prašytos informacijos.
NUTARTA: Komisija vienbalsiai siūlo ministrui neskirti Lietuvos universalios kovos
federacijos aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimui valstybės biudžeto lėšų, nes
Lietuvos universalios kovos federacija nepateikė Ministerijai Aprašo 6.5.2, 6.5.3, 6.5.6, 6.5.8–
6.5.11 papunkčiuose nurodytos informacijos, savo interneto svetainėje nėra paskelbusi šios, pagal
Sporto įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 8 punktą skelbtinos informacijos (išskyrus duomenis, kuriuos
įstatymai draudžia viešinti): federacijos priimtų sprendimų, susijusių su visų amžiaus grupių
nacionalinių rinktinių sudarymu, federacijos 2019 m. arba 2020 m. metinio biudžeto sąmatos
(išskiriant federacijos veiklai administruoti numatytas išlaidas), 2020 m. aukšto meistriškumo
sporto programos, kuriai įgyvendinti prašoma valstybės biudžetų lėšų, 2019 m. aukšto
meistriškumo sporto programos įgyvendinimo ataskaitos ir nepateikė Ministerijai Sporto įstatymo
20 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytų asmenų vardų, pavardžių, pareigų pavadinimų, asmens
kodų.
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11. SVARSTYTA. Dėl Lietuvos žolės riedulio federacijos pateikto valstybės biudžeto lėšų
poreikio aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimui.
Gintarė Papartė informavo, kad Lietuvos žolės riedulio federacijos pateiktas valstybės
biudžeto lėšų poreikis (104 205 eurai) aukšto meistriškumo sporto programai įgyvendinti yra
mažesnis nei šiai federacijai pagal Aprašą apskaičiuota galima skirti suma (107 739 eurai).
NUTARTA: Komisija vienbalsiai siūlo ministrui perskirstyti valstybės biudžeto lėšų sumos
skirtumą (3 534 eurai) tarp paskaičiuotos ir prašytos sumos kitoms į olimpinių žaidynių programą
įtrauktų sporto šakų federacijoms.
12. SVARSTYTA. Dėl lėšų skyrimo į olimpinių žaidynių programą įtrauktoms sporto
šakoms.
Komisija išanalizavo į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų federacijų
Ministerijai pateiktus dokumentus. Atkreiptinas dėmesys, kad dalis finansavimo sporto šakų
federacijų aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimui buvo skirta Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-344 „Dėl lėšų skyrimo 2020
m. aukšto meistriškumo sporto programoms įgyvendinti“
NUTARTA. Komisija, įvertinusi į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų
federacijų pateiktus duomenis siūlo Ministrui skirti likusią valstybės biudžeto lėšų aukšto
meistriškumo sporto programų įgyvendinimui (perskirstant biudžeto lėšų sumos skirtumą,
susidariusį dėl Lietuvos žolės riedulio federacijos prašytos ir pagal Aprašą šiai federacijai
apskaičiuotos sumos, kitoms į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų federacijoms)
pagal žemiau nurodytą sąrašą:
Eil.
Nr.

Sporto šakos federacija

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos
eurais

STRATEGINIŲ SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJOS
1.

LIETUVOS BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO FEDERACIJA

211 274*

2.

LIETUVOS BOKSO FEDERACIJA

173 115

3.

LIETUVOS BURIUOTOJŲ SĄJUNGA

66 711*

4.

LIETUVOS DVIRAČIŲ SPORTO FEDERACIJA

282 143

5.

LIETUVOS DZIUDO FEDERACIJA

22 300*

6.

LIETUVOS GREITOJO ČIUOŽIMO ASOCIACIJA

27 446

7.

LIETUVOS IMTYNIŲ FEDERACIJA

119 386*

8.

LIETUVOS IRKLAVIMO FEDERACIJA

223 602*
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9.

LIETUVOS KREPŠINIO FEDERACIJA

639 754

10.

LIETUVOS LENGVOSIOS ATLETIKOS FEDERACIJA

304 936*

11.

LIETUVOS PLAUKIMO FEDERACIJA

402 209*

12.

LIETUVOS SUNKIOSIOS ATLETIKOS FEDERACIJA

110 805

13.

LIETUVOS ŠIUOLAIKINĖS PENKIAKOVĖS FEDERACIJA

143 578

14.

LIETUVOS TAEKWONDO FEDERACIJA

66 045

Į OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ PROGRAMĄ ĮTRAUKTŲ SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJOS
15.
ASOCIACIJA „HOCKEY LIETUVA“
89 106*
16.

LIETUVOS BADMINTONO FEDERACIJA

34 217

17.

LIETUVOS BIATLONO FEDERACIJA

121 236

18.

LIETUVOS FECHTAVIMO FEDERACIJA

4 338*

19.

LIETUVOS GIMNASTIKOS FEDERACIJA

110 212

20.

LIETUVOS KERLINGO ASOCIACIJA

56 860

21.

LIETUVOS LAIPIOJIMO SPORTO FEDERACIJA

8 182

22.

LIETUVOS LANKININKŲ FEDERACIJA

20 547

23.

LIETUVOS NACIONALINĖ SLIDINĖJIMO ASOCIACIJA

64 494

24.

LIETUVOS RANKINIO FEDERACIJA

53 298*

25.

LIETUVOS REGBIO FEDERACIJA

109 811

26.

LIETUVOS SOFTBOLO FEDERACIJA

16 992

27.

LIETUVOS STALO TENISO ASOCIACIJA

18 625*

28.

LIETUVOS ŠAUDYMO SPORTO SĄJUNGA

45 426*

29.

LIETUVOS TENISO SĄJUNGA

19 145

30.

LIETUVOS TINKLINIO FEDERACIJA

28 158*

31.

LIETUVOS TRIATLONO FEDERACIJA

11 708*

32.

LIETUVOS VANDENSVYDŽIO SPORTO FEDERACIJA

19 935*

33.

LIETUVOS ŽOLĖS RIEDULIO FEDERACIJA

49 032*

Iš viso:

3 674 626

*Šioms sporto šakų federacijoms dalis finansavimo yra skirta Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-344 „Dėl lėšų skyrimo 2020 m. aukšto
meistriškumo sporto programoms įgyvendinti“
13. SVARSTYTA. Dėl lėšų skyrimo į olimpinių žaidynių programą neįtrauktoms sporto
šakoms.
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Komisija išanalizavo į olimpinių žaidynių programą neįtrauktų sporto šakų federacijų
Ministerijai pateiktus dokumentus.
NUTARTA. Komisija, įvertinusi į olimpinių žaidynių programą neįtrauktų sporto šakų
federacijų pateiktus duomenis siūlo Ministrui skirti valstybės biudžeto lėšų aukšto meistriškumo
sporto programų įgyvendinimui pagal pridedamą sąrašą:
Lietuvos
Respublikos
Eil.
Sporto šakos federacija
valstybės
Nr.
biudžeto lėšos
eurais
Į OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ PROGRAMĄ NEĮTRAUKTŲ SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJOS
1. LIETUVOS AEROKLUBAS
2. LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJA

150 768
55 392

3. LIETUVOS BILIARDO FEDERACIJA

3 436

4. LIETUVOS BOULINGO FEDERACIJA

8 721

5. LIETUVOS JĖGOS TRIKOVĖS FEDERACIJA

20 892

6. LIETUVOS KIKBOKSINGO FEDERACIJA

11 897

7. LIETUVOS KYOKUSHIN KARATE FEDERACIJA

141 950

8. LIETUVOS KORESPONDENCINIŲ ŠACHMATŲ FEDERACIJA

2 133

9. LIETUVOS KULTŪRIZMO IR KŪNO RENGYBOS FEDERACIJA

74 055

10. LIETUVOS MOTOCIKLŲ SPORTO FEDERACIJA

25 139

11. LIETUVOS MUAYTHAI FEDERACIJA

4 436

12. LIETUVOS ORIENTAVIMOSI SPORTO FEDERACIJA

135 136

13. LIETUVOS POVANDENINIO SPORTO FEDERACIJA

4 020

14. LIETUVOS PULO FEDERACIJA

7 291

15. LIETUVOS RANKŲ LENKIMO SPORTO FEDERACIJA

36 516

16. LIETUVOS SAMBO FEDERACIJA

31 198

17. LIETUVOS SKRAIDANČIOJO DISKO FEDERACIJA

13 955

18. LIETUVOS SPORTINĖS ŽŪKLĖS FEDERACIJA

31 947

19. LIETUVOS SPORTINIŲ ŠOKIŲ FEDERACIJA

83 707

20. LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJA

22 746

21. LIETUVOS ŠACHMATŲ KOMPOZITORIŲ SĄJUNGA

18 423

22. LIETUVOS ŠAŠKIŲ FEDERACIJA

65 366

23. LIETUVOS UŠU FEDERACIJA

7 466

24. LIETUVOS TAUTINIŲ IMTYNIŲ FEDERACIJA

15 614

25. LIETUVOS VANDENS MOTOCIKLŲ FEDERACIJA

7 796
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Iš viso:

980 000

PRIDEDAMA:
1. informacijos apie į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų federacijų
sportininkų (komandų) tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose pasiektus rezultatus
įvertinimas, 2 lapai;
2. informacijos apie strateginių sporto šakų nacionalinių aukšto meistriškumo sporto
varžybų sistemoje 2019 m. metais dalyvavusių sportininkų skaičių įvertinimas, 1 lapas;
3. informacijos apie į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų federacijų (išskyrus
strateginių sporto šakų federacijų) nacionalinių aukšto meistriškumo sporto varžybų sistemoje 2019
m. metais dalyvavusių sportininkų skaičių įvertinimas, 1 lapas;
4. 2019 m. metų į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų federacijų
organizacinės, vadybinės ir administracinės veiklos metinių rezultatų įvertinimas, el. dokumentas;
5.

informacijos apie į olimpinių žaidynių programą neįtrauktų sporto šakų federacijų

sportininkų (komandų) tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose pasiektus rezultatus
įvertinimas, 1 lapas;
6.

informacijos apie į olimpinių žaidynių programą neįtrauktų sporto šakų federacijų

nacionalinių aukšto meistriškumo sporto varžybų sistemoje 2019 m. metais dalyvavusių sportininkų
skaičių įvertinimas, 1 lapas;
7.

2019 m. metų į olimpinių žaidynių programą neįtrauktų sporto šakų federacijų

organizacinės, vadybinės ir administracinės veiklos metinių rezultatų įvertinimas, el. dokumentas.

Komisijos pirmininkas

Komisijos sekretorius

Rolandas Zuoza

Vidas Stankevičius

