2021 m. kovo d. protokolo Nr. SG6- priedas Nr.8
ATSKIROJI NUOMONĖ
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO LIETUVOS KARATĖ IR LIETUVOS SOFBOLO FEDERACIJAI

Siūlau ministrei neskirti finansavimo Lietuvos karatė federacijai ir Lietuvos softbolo
federacijai, kaip neįvykdžiusioms Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo
valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2020 m. vasario 5 d. nutarimu Nr.
85 „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto
lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 10 punkto reikalavimo paraišką pasirašyti
saugiu elektroniniu parašu, atsižvelgdama į komisijai pateiktą informaciją ir šias aplinkybes:
1. Aprašo 10 punktas nustato, kad „Paraiškos dėl Programų finansavimo teikiamos
elektroniniu būdu (pasirašius saugiu elektroniniu parašu). Kitais būdais pateiktos paraiškos laikomos
nepateiktomis ir yra nevertinamos“.
2. Apie Aprašo 10 punkte nustatytą reikalavimą paraiškas pasirašyti saugiu elektroniniu
parašu sporto šakų federacijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos buvo informuotos dviem
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos raštais (2021 m. sausio 25 d. raštu Nr. SR-264, 2021 m.
vasario 25 d. raštu Nr. SR-770) ir nuotolinio seminaro metu (2021 m. sausio 27d.).
3. Aprašo 6 punkte nustatytas ir š. m. vasario 13 d. suėjęs paraiškų pateikimo terminas buvo
pratęstas iki š. m. kovo 1 d. (imtinai) atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes tik dėl tos priežasties,
kad didžioji dalis (iš 66) sporto šakų federacijų paraiškų nebuvo pasirašiusios saugiu elektroniniu
parašu ir (ar) pateikusios ne visus dokumentus (nurodytus Aprašo 6.1–6.4 punktuose ir 6.5.1–6.5.12
papunkčiuose). Tačiau ir per pratęstą iki š. m. kovo 1 d. (imtinai) terminą bei, kaip pirmiau minėta,
daugkartinę Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sporto šakų federacijoms pateiktą informaciją,
Lietuvos karatė federacija ir Lietuvos softbolo federacija savo teikiamos paraiškos nepasirašė saugiu
elektroniniu parašu, todėl neįvykdė Aprašo 10 punkte keliamo reikalavimo. Kaip nustato Aprašo 10
punktas, kitokiais būdais, nei pasirašytos saugiu elektroniu saugiu parašu, pateiktos Lietuvos karatė
federacijos ir Lietuvos softbolo federacijos paraiškos laikytinos nepateiktomis ir yra nevertintinos.
4. Informacija apie technines priežastis, kurios galėjo įtakoti Lietuvos karatė federacijos ir
Lietuvos softbolo federacijos paraiškų, atitinkančių Aprašo 10 punkte nustatytą reikalavimą,
pateikimą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Dokumentų valdymo sistemos sporto šakų
federacijoms skirtoje posistemėje, pateikta nebuvo.
5. Pagal Aprašo 10 punktą paraiškas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, sporto šakų
federacijos galėjo teikti bet kokiu elektroniniu būdu, įskaitant elektroninį paštą, e-pristatymo sistemą
(Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą).
6. Aprašo 10 punkto reikalavimus įvykdė ir saugiu elektroniniu parašu pasirašytas paraiškas
pateikė 64 sporto šakų federacijos ir 5 neįgaliųjų sporto organizacijos.
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