TARPTAUTINIŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO VARŽYBŲ FINANSAVIMO
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARČIŲ SUDARYMO, IŠVADŲ IR
REKOMENDACIJŲ RENGIMO KOMISIJA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2020 m. liepos 21 d. Nr. SG6-13
Vilnius
Posėdžio pradžia – 2020 m. liepos 21 d. 10 val.
Posėdžio pabaiga – 2020 m. liepos 21 d. 13 val.
Posėdžio pirmininkas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau –
Ministerija) darbo grupės vadovas Rolandas Zuoza.
Posėdžio sekretorė Ministerijos Sporto grupės patarėja Gintarė Papartė.
Dalyvavo komisijos nariai:
Gintarė Papartė – Ministerijos Sporto grupės patarėja;
Vidas Stankevičius – Ministerijos Sporto grupės patarėjas;
Ilona Šimkūnaitė – Ministerijos Sporto grupės patarėja.
Dalyvavo: Ministerijos Sporto grupės vyriausioji specialistė Inga Daukantienė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos krepšinio federacijai.
2. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos kyokushin karate federacijai.
3. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos žirginio sporto federacijai.
4. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos žolės riedulio federacijai.
5. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos teniso sąjungai.
6. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos bušido federacijai.
7. Dėl lėšų skyrimo automobilių sporto federacijai, Lietuvos bokso federacijai, Lietuvos
tinklinio federacijai, Lietuvos sambo federacijai, Asociacijai „HOCKEY LIETUVA“, Lietuvos rankų
lenkimo sporto federacijai, Lietuvos imtynių federacijai, Lietuvos dziudo federacijai, Lietuvos
lengvosios atletikos federacijai, Lietuvos motorlaivių federacijai.
1. SVARSTYTA. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos krepšinio federacijai.
Komisija nustatė, kad Lietuvos krepšinio federacijos prašomos finansuoti U 16 „Baltic Cup
2020“ varžybos neatitinka Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų (Toliau TAMS
varžybos) finansavimo konkurso būdu tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministro (toliau – ministras) 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-800 (toliau –
Aprašas), nustatytų reikalavimų Lietuvos Respublikoje organizuojamoms varžyboms, t. y. Lietuvos
krepšinio federacijos varžybos nėra įtrauktos į tarptautinės krepšinio federacijos oficialų sporto
varžybų kalendorių, taip pat Lietuvos krepšinio federacija nurodo, kad varžybose dalyvautų mažiau
nei 6 šalių rinktinės.
NUTARTA: Komisija vienbalsiai siūlo ministrui neskirti Lietuvos krepšinio federacijos U 16 „Baltic
Cup 2020“ varžyboms įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų, nes Lietuvos krepšinio federacijos U 16
„Baltic Cup 2020“ varžybos neatitinka Aprašo 3.1 ir 3.3 papunkčiuose nustatytų reikalavimų.
2. SVARSTYTA. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos kyokushin karate federacijai.
Komisija nustatė, kad Lietuvos kyokushin karate federacijos pirmosios nuotolinės Europos
taurės klubinių varžybų kata rungtyje varžybos neatitinka Aprašo 3.1 papunktyje nustatyto
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reikalavimo, t. y. varžybos nėra įtrauktos į tarptautinės karate federacijos oficialų sporto varžybų
kalendorių.
NUTARTA: Komisija vienbalsiai siūlo ministrui neskirti Lietuvos kyokushin karate
federacijos pirmosioms nuotolinėms Europos taurės klubinėms varžyboms kata rungtyje įgyvendinti
valstybės biudžeto lėšų, nes Lietuvos kyokushin karate federacijos varžybos neatitinka Aprašo 3.1
papunktyje nustatyto reikalavimo.
3. SVARSTYTA. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos žirginio sporto federacijai.
Komisija nustatė, 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 CSI2*W/CSIYH1* pasaulio taurės etapo varžyboms įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų, nes Lietuvos
žirginio sporto federacija neatitinka Sporto įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 10 punkto reikalavimų.
4. SVARSTYTA. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos žolės riedulio federacijai.
Komisija nustatė, kad Lietuvos žolės riedulio federacijos tarptautinis moterų ir vyrų turnyras
„Žalgiris Open“ neatitinka Aprašo 3.1 papunktyje nustatyto reikalavimo, t. y. varžybos nėra įtrauktos
į tarptautinės žolės riedulio federacijos oficialų sporto varžybų kalendorių.
NUTARTA: Komisija vienbalsiai siūlo ministrui neskirti Lietuvos žolės riedulio federacijos
tarptautiniam moterų ir vyrų turnyrui „Žalgiris Open“ varžyboms įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų,
nes Lietuvos žolės riedulio federacijos varžybos neatitinka Aprašo 3.1 papunktyje nustatyto
reikalavimo.
5. SVARSTYTA. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos teniso sąjungai.
Komisija nustatė, kad Lietuvos teniso sąjunga neatitinka Aprašo 3.1 papunktyje nustatyto
reikalavimo, t. y. Lietuvos teniso sąjungos tarptautinės teniso federacijos (ITF) profesionalų teniso
turnyro „Prezidento taurė“ varžybos nėra įtrauktos į tarptautinės teniso federacijos oficialų sporto
varžybų kalendorių.
NUTARTA: Komisija vienbalsiai siūlo ministrui neskirti Lietuvos teniso sąjungos tarptautinės teniso
federacijos (ITF) profesionalų teniso turnyrui „Prezidento taurė“ Lietuvoje varžyboms įgyvendinti
valstybės biudžeto lėšų, nes Lietuvos teniso sąjungos varžybos neatitinka Aprašo 3.1 papunktyje
nustatyto reikalavimo.
6. SVARSTYTA. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos bušido federacijai.
Komisija nustatė, kad Lietuvos bušido federacija neatitinka Sporto įstatymo 19 straipsnio
1 dalies 10 punkte nustatyto reikalavimo, t. y. Lietuvos bušido 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 bušido federacijos tarptautiniam
turnyrui „JJEU North Countires Championship 2020“ TAMS varžyboms įgyvendinti valstybės
biudžeto lėšų, nes Lietuvos bušido federacija neatitinka Sporto įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 10
punkto reikalavimų.
7. SVARSTYTA. Dėl lėšų skyrimo Lietuvos automobilių sporto federacijai, Lietuvos bokso
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federacijai, Lietuvos tinklinio federacijai, Lietuvos sambo federacijai, Asociacijai „HOCKEY
LIETUVA“, Lietuvos imtynių federacijai, Lietuvos rankų lenkimo sporto federacijai, Lietuvos
dziudo federacijai, Lietuvos lengvosios atletikos federacijai, Lietuvos motorlaivių federacijai.
NUTARTA: Komisija, įvertinusi sporto šakų federacijų pateiktus duomenis, ir suskaičiavusi 2020
metų tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų vertinimo balus siūlo ministrui skirti TAMS
varžyboms įgyvendinti apskaičiuotas sumas pagal toliau nurodytą sąrašą:
Eil.
Sporto šakos federacija
TAMS varžybų pavadinimas
Lietuvos
Nr.
Respublikos
valstybės
biudžeto
lėšos eurais
2020 Pasaulio U20 IIA ledo
1. ASOCIACIJA „HOCKEY LIETUVA“
25 000
ritulio čempionatas
XV-asis tarptautinis D. Pozniako
2. LIETUVOS BOKSO FEDERACIJA
25 000
jaunimo bokso turnyras
LIETUVOS RANKŲ LENKIMO
30-asis Europos rankų lenkimo
3.
25 000
SPORTO FEDERACIJA
čempionatas ir paračempionatas
LIETUVOS LENGVOSIOS
European athletics race walking
4.
25 000
ATLETIKOS FEDERACIJA
permit meeting 2020
FIBV 1 žvaigždės pasaulio
paplūdimio tinklinio čempionato
5. LIETUVOS TINKLINIO FEDERACIJA
24 926
etapas Vilniuje (FIBV „World
Tour 1-Star Vilnius“)
LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO Šiaurės Europos zonos (NEZ)
6.
24 150
FEDERACIJA
ralio kroso čempionatas
LIETUVOS MOTORLAIVIŲ
Vandens formulių F2 pasaulio
7.
23640
FEDERACIJA
čempionato etapas
Tarptautinis pasaulio čempiono
8. LIETUVOS IMTYNIŲ FEDERACIJA
Rimanto Bagdono imtynių
21 165
turnyras
Europos jaunimo dziudo taurės
9. LIETUVOS DZIUDO FEDERACIJA
16 300
varžybos
XIV-asis tarptautinis
memorialinis dr. Pranciškaus
10. LIETUVOS SAMBO FEDERACIJA
13 095
Eigmino sambo turnyras
Iš viso Eur:

223 276

PRIDEDAMA. 2020 metų tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų vertinimo balais lentelė.
Komisijos pirmininkas

Rolandas Zuoza

Komisijos sekretorė

Gintarė Papartė

