Išrašas
SPORTO PROJEKTŲ KOMISIJA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. balandžio 13 d. Nr. SG2-3
Vilnius
Sporto projektų komisijos (toliau – Komisija) posėdis Nr. 3 (toliau – Posėdis) įvyko
2021 m. balandžio 8 d., pradžia 11.30 val., pabaiga 12.50 val., nuotoliniu būdu Zoom platformoje
https://smm-lt.zoom.us/j/5400107022. Posėdižio metu darytas garso ir vaizdo įrašas, įrašas saugomas
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje (toliau – Ministerija) Lietuvos
Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
Posėdžio pirmininkas – Rolandas Zuoza, Ministerijos Sporto grupės vadovas.
Posėdžio sekretorė – Dalia Galnaitytė, Ministerijos Sporto grupės patarėja.
Posėdyje dalyvę Komisijos nariai:
Rita Andrejeva – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų
lygybės skyriaus vyriausioji specialistė;
Aušra Galvėnienė – Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos
politikos grupės patarėja;
Inga Gerulskienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento
Sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Giedrius Grybauskas – Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ generalinis sekretorius;
Sigita Kriaučiūnienė – Lietuvos sveikuolių sąjungos viceprezidentė;
Edvinas Kriūnas – Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas;
Remigijus Skilandis – Finansų ministerijos kancleris.
Agnė Vanagienė – Lietuvos tautinio olimpinio komiteto sporto direktoriaus pavaduotoja;
Tadas Vyskupaitis – Lietuvos kerlingo asociacijos (LKA) narys.
Rolandas Zuoza – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupės vadovas.
Posėdyje nedalyvę Komisijos nariai, bet raštu pateikę savo nuomonę:
Jonas Mickus – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais.
Vadovaujantis sporto projektų komisijos nuostatų, Lietuvos Respublikos 2019 m. balandžio
30 d. nutarimu Nr. 440, 15 punktu Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau
kaip pusė komisijos narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu, posėdyje dalyvaujančių komisijos
narių paprasta balsų dauguma.
Kiti dalyviai: Dalia Galnaitytė – Ministerijos Sporto grupės patarėja; Tomas Gedminas –
Ministerijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas, Justina Budnikaitė – Teisės skyriaus vyriausioji
specialistė; Kristina Kuzmaitė – Švietimo mainų paramos fondo (toliaus – ŠMPF) Sporto projektų
grupės vadovė; Iveta Gruodytė – ŠMPF Sporto projektų grupės projektų koordinatorė.
DARBOTVARKĖ:
1. Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijai tobulinti ir sporto
informacijos sklaidai, sporto projektų veiklų srities svarstymas – svarstomas sporto projektų sąrašas
ir balsavimas teikti siūlymus švietimo, mokslo ir sporto ministrei dėl finansavimo skyrimo.
2. Kiti klausimai.
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POSĖDŽIO EIGA:
1. SVARSTYTA.
Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijai tobulinti ir sporto
informacijos sklaidai, sporto projektų po turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo, svarstymas –
svarstomas sporto projektų sąrašas ir balsavimas teikti siūlymus švietimo, mokslo ir sporto ministrei
dėl finansavimo skyrimo.
Komisijai tinkamų finansuoti ir ekspertų įvertinti sąrašai pateikti elektroniniu paštu
2021 m. kovo 22 d. Komisijai pasiūlyta Posėdyje vertinti asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas
sporto srityje, kvalifikacijai tobulinti ir sporto informacijos sklaidai, sporto projektų veiklų srities
Ministerijai atrinktus tinkamus finansuoti projektus. Tinkamų finansuoti projektų sąrašas
(pridedamas) sudarytas, atsižvelgiant į ekspertų skirtus balus (nuo aukščiausio iki žemiausio).
Komisija svarstė 16 projektų. Protokolo priedo „Pastabų“ pastraipoje pažymėti Komisijos nutarimai
dėl konkretaus projekto.
Inga Gerulskienė nusišalinuo nuo VŠĮ Nacionalinė rankinio akademija teikto projekto
Nr. SRF-KT-2021-1-1138, Lietuvos rankinio federacija teikto projekto Nr. SRF-KT-2021-1-0991
balsavimo.
Giedrius Grybauskas nusišalinuo nuo Asociacijos Lietuvos krepšinio federacija teikto
projekto Nr. SRF-KT-2021-1-1009, Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ teikto projekto Nr. SRFKT-2021-1-0173, VšĮ Palangos krepšinis teikto projekto Nr. SRF-KT-2021-1-0140 balsavimo.
Inga Gerulskienė iškėlė klausimą dėl kokybinių kriterijų nustatymo šiai sričiai, būtent
informacinės sklaidos projektams, reikalingumo, atsižvelgiant į sudėtingas jų pamatavimo ir
įvertinimo galimybes.
NUTARTA:
1. Pritarti 14 sporto projektų išvadoms dėl sporto projektų tinkamumo finansuoti vertinimo
ir siūlyti švietimo, mokslo ir sporto ministrei finansuoti įvertintus projektus (pagal pridedamą sąrašą).
Už kiekvieno pridėtame sąraše nurodytą projekto tinkamumą finansavimui komisija vienbalsiai
balsavo „už“, išskyrus toliau minimus projektus
2. 2 sporto projektams nepritarta.
Siūlomų finansuoti ir nefinansuoti sporto projektų sąrašas pridedamas.
1.1. SVARSTYTA. Paraiškos Nr. SRF-KT-2021-1-1079, pareiškėjas Lietuvos sporto
muziejus, projekto pavadinimas „Žiūrėk, įsimink, atlik, būk sveikas bei stiprus.“.
Komisijos narių nuomone (raštu pateikta Giedriaus Grybausko):
„1. Stipriai abejotina vertintojo maksimalus vertinimo balas 15 iš 15 vertinant projekto
prioritetą, kai pareiškėjas pasirenka 4 prioritetą kuris REIKALAUJA aprašyti priemonių : „diegimą
ir įtvirtinimą per aktyvų dalyvavimą“, tuo tarpu pats pareiškėjas net neužsimena apie jokį aktyvų
dalyvavimą ir paraiškoje net nėra aprašytų jokių aktyvių veiklų kurios apskritai bent iš dalies atitiktų
pasirinktą prioritetą.
2. Abejoti vertintojo skirta maksimalia suma leidžia ir tai jog pats vertintojas skirdamas
maksimalų 15 balų įvertinimą savo vertinime apie pasirinktą prioritetą visiškai neužsimena t.y.
prioriteto nekomentuoja.
3. Galiausiai vertintojo maksimaliu skirtu balu už prioriteto pasirinkimą verčia abejoti paties
vertintojo skiriamas 0 balų kai jis vertina antrąjį specialiųjų kriterijų, kur pagal logiką skyręs 15 balų
už aktyvų dalyvavimą spec. kriterijuje : „Fizinio aktyvumo veiklose kartu dalyvauja skirtingų
amžiaus grupių atstovai arba šeimos“ jis skiria 0 balų – t.y. pripažįsta kad dalyvavimo projekte nėra.
4. Gilinantis į pareiškėjo turinį ir jo pasirinktą specialiųjų kriterijų pagrindimą įvardintų
specialiųjų kriterijų atžvilgiu kyla klausimų dėl 3 ojio spec kriterijaus atitikmens projekto turiniui o
ypač jo įvertinimui – skirta 4 balai iš 4 galimų, kai pareiškėjas turinyje nenurodo jokių veiklų išskyrus
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filmukų rodymą o kriterijus reikalauja būtent įtraukties į realias veiklas. Todėl prašytina atkreipti
dėmesį.
Pildant paraišką yra, arba neteisingai pasirinktas prioritetas (skaitant turinį) arba jis yra
neproporcingai maksimaliai įvertintas. Susidaro įspūdis jog vertintojas neatsakingai skaitė paraišką
arba susimaišė pats.
Siūlymas:
Peržiūrėti paraišką ir vertinimo atitikmenį paraiškos turiniui ypač vertinant prioriteto
pasirinkimą.
Taip pat prašytina peržiūrėti specialiųjų kriterijų atitikmenį projekto turiniui, įvertinimo
atžvilgiu, kodėl skirta maksimali 15 balų suma kai pareiškėjas turinyje nenurodo jokių aktyvių
įtraukties veiklų.“*
Balsavo „prieš“ – Aušra Galvėnienė, Inga Gerulskienė, Giedrius Grybauskas, Sigita
Kriaučiūnienė, Edvinas Kriūnas.
Balsavo „už“ – Rita Andrejeva, Remigijus Skilandis, Agnė Vanagienė, Tadas Vyskupaitis,
Rolandas Zuoza.
1.1. NUTARTA: Vadovaujantis Sporto projektų komisijos darbo reglamento, patvirtinto
Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-76, 12 punktu „Komisijos
narių balsams pasiskirsčius po lygiai (taip pat ir elektroninio balsavimo metu), lemia Komisijos
pirmininko balsas“. Pritarti išvadai dėl sporto projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ir siūlyti
švietimo, mokslo ir sporto ministrei šį projektą finansuoti.
1.2. SVARSTYTA. Paraiškos Nr. SRF-KT-2021-1-0353, pareiškėjas VšĮ „Sporto leidinių
grupė“, projekto pavadinimas „„Sportas“ – sveikatos ir žinių šaltinis visiems“.
Komisijos narių nuomone:
Netiksliai užpildyta paraiška. Veiklose pareiškėjas neatsako į iškeltus uždavinius.
Balsavo „prieš“ – Aušra Galvėnienė, Giedrius Grybauskas, Sigita Kriaučiūnienė, Edvinas
Kriūnas.
Balsavo „už“ – Rita Andrejeva, Inga Gerulskienė, Remigijus Skilandis, Agnė Vanagienė,
Tadas Vyskupaitis, Rolandas Zuoza.
1.2. NUTARTA: Pritarti išvadoms dėl sporto projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ir
siūlyti švietimo, mokslo ir sporto ministrei šį projektą finansuoti;
1.3. SVARSTYTA. Paraiškos Nr. SRF-KT-2021-1-0931, pareiškėjas Tikslo link, projekto
pavadinimas „Fizinio aktyvumo skatinimas virtualioje erdvėje“.
Balsavo „prieš“ – Giedrius Grybauskas.
Balsavo „už“ – Rita Andrejeva, Aušra Galvėnienė, Inga Gerulskienė, Sigita Kriaučiūnienė,
Edvinas Kriūnas, Remigijus Skilandis, Agnė Vanagienė, Tadas Vyskupaitis, Rolandas Zuoza.
1.3. NUTARTA: Pritarti išvadoms dėl sporto projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ir
siūlyti švietimo, mokslo ir sporto ministrei šį projektą finansuoti;
1.4. SVARSTYTA. Paraiškos Nr. SRF-KT-2021-1-0686, pareiškėjas TV sporto
dokumentika, projekto pavadinimas „Dokumentinių filmų ciklas apie Lietuvos paralimpinius
čempionus“.
Komisijos narių nuomone (raštu pateikta Giedriaus Grybausko):
„1. Projekto antrasis uždavinys, jo veiklos ir pamatuojamumas projekte visiškai neatskleisti;
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2. Pats pareiškėjas paraiškoje pažymi jog šio uždavinio veiklos tipas yra: Informacinė
kampanija motyvacijos sportuoti didinimui, ir daugiau jokių veiklų pamatuoti šiam uždaviniai
paraiškoje nėra;
Projekte nėra atskleista kaip tikslinė grupė gali būti motyvuota sukūrus produktą, todėl tai
negali būti projekto uždaviniu nes jis yra neišmatuojamas t.y. projekto rezultatai yra teorinio,
hipotetinio pobūdžio. Poveikis tikslinei grupei visiškai neatskeistas.“*
Balsavo „prieš“ – Rita Andrejeva, Aušra Galvėnienė, Giedrius Grybauskas, Sigita
Kriaučiūnienė, Edvinas Kriūnas, Agnė Vanagienė.
Balsavo „už“ – Inga Gerulskienė, Remigijus Skilandis, Tadas Vyskupaitis, Rolandas Zuoza.
1.4. NUTARTA: Nepritarti išvadoms dėl sporto projektų tinkamumo finansuoti vertinimo
ir siūlyti švietimo, mokslo ir sporto ministrei šį projektą nefinansuoti.
1.5. SVARSTYTA. Paraiškos Nr. SRF-KT-2021-1-0900, pareiškėjas VšĮ Keliese, projekto
pavadinimas „Dokumentinių filmų apie veiksmo sportus ciklas bei internetinė veiksmo sportus
vienijanti platforma „Keliese““.
Komisijos narių nuomone (raštu pateikta Giedriaus Grybausko):
„1. Projektas pagal įvardintą 3 tikslą iš esmė orientuotas į olimpinės sporto šakos plėtojimą
t.y. vienos sporto šakos plėtojimo pradinio etapo dalis;
2. Pagal veiklas nėra orientuotas į masinį sportą ir prieinamumą, todėl kyla klausimų dėl
projekto veiklų atitikmens fizinio aktyvumo plėtotės atžvilgiu.
3. Labiausiai projekto tinkamumu leidžia abejoti pareiškėjo įvardinti kokybiniai kriterijai:
Citata:
„Kokybiniai rezultatai (taikomi plačiajai visuomenei)
- augantis susidomėjimas pristatomais veiksmo sportais
- augantis dalyvavimas pristatytuose veiksmo sportuose
- pozityvesnis požiūris į šiuos sportus, naikinami stereotipai
- aukštesnis visuomenės sportinis raštingumas,
- platesnės žinios apie sporto atlikimą ir teikiamą naudą.
- mažėjanti regionų atskirtis, jungiama per sportus.“
Nė vieno iš šių įvardintų kriterijų pamatuojamumas projekto paraiškoje – neatskleistas, todėl
rezultatu galima pagrįstai abejoti.“*
Balsavo „prieš“ – Rita Andrejeva, Aušra Galvėnienė, Inga Gerulskienė, Giedrius
Grybauskas, Sigita Kriaučiūnienė, Edvinas Kriūnas, Agnė Vanagienė.
Balsavo „už“ –Remigijus Skilandis, Tadas Vyskupaitis, Rolandas Zuoza.
1.5. NUTARTA: Nepritarti išvadoms dėl sporto projektų tinkamumo finansuoti vertinimo
ir siūlyti švietimo, mokslo ir sporto ministrei šį projektą nefinansuoti.
2. SVARSTYTA.
Dėl ateinančio Komisijos posėdžio.
NUTARTA:
Kitą posėdį organizuoti nuotoliniu būdu, dėl konkrečios datos nuspręsti bendru sutarimus
susirašant el. laiškais.

Komisijos pirmininkas

Rolandas Zuoza
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Komisijos sekretorė
*Cituojami nekoreguoti Komisijos narių atsiųsti komentarai

Dalia Galnaitytė

