Išrašas
SPORTO PROJEKTŲ KOMISIJA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. balandžio 6d. Nr. SG2-1
Vilnius
Sporto projektų komisijos (toliau – Komisija) posėdis Nr. 1 (toliau – Posėdis) įvyko
2021 m. kovo 30 d., pradžia 10.00 val., pabaiga 11.00 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;
Edvinas Kriūnas – Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas;
Jonas Mickus – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais;
Agnė Vanagienė – Lietuvos tautinio olimpinio komiteto sporto direktoriaus pavaduotoja;
Rolandas Zuoza – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupės vadovas.
Posėdyje nedalyvę Komisijos nariai, bet raštu pateikę savo nuomonę:
Sigita Kriaučiūnienė – Lietuvos sveikuolių sąjungos viceprezidentė;
Remigijus Skilandis – Finansų ministerijos kancleris.
Posėdyje nedalyvę Komisijos nariai:
Giedrius Grybauskas – Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ generalinis sekretorius;
Tadas Vyskupaitis – Lietuvos kerlingo asociacijos (LKA) narys.
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: Linas Obcarskas – švietimo, mokslo ir sporto viceministras (dalyvavo
tardamas sveikinimo žodį); Dalia Galnaitytė – Ministerijos Sporto grupės patarėja; Tomas Gedminas
– Ministerijos Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas, Justina Budnikaitė – Teisės skyriaus
vyriausioji specialistė; Žana Orlova – Švietimo mainų paramos fondo (toliaus – ŠMPF) direktoriaus
pavaduotoja, Kristina Kuzmaitė – ŠMPF Sporto projektų grupės vadovė; Iveta Gruodytė – ŠMPF
Sporto projektų grupės projektų koordinatorė.
DARBOTVARKĖ:

2
1. Komisijos pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimai.
2. 2021 m. kvietimo pristatymas.
3. Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijai tobulinti ir sporto
informacijos sklaidai, sporto projektų veiklų srities, neįgaliųjų veiklas vykdančių projektų, po turinio
ir išlaidų pagrįstumo vertinimo, svarstymas - svarstomas neįgaliųjų projektų sąrašas ir balsavimas
teikti siūlymus švietimo, mokslo ir sporto ministrei dėl finansavimo skyrimo.
4. Kiti klausimai.
POSĖDŽIO EIGA:
Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Linas Obcarskas tarė sveikinimo žodį Komisijos
nariams ir palinkėjo sėkmės darbuose.
1. SVARSTYTA.
Informuota, kad visi Komisijos nariai iki Posėdžio pasirašė Sporto projektų komisijos nario
konfidencialumo pasižadėjimus ir Sporto projektų komisijos nario nešališkumo deklaracijas
(pridedamos).
Komisijos pirmininko ir pirmininko pavaduotojo rinkimai. (Komisijos posėdžiui vadovauja
pirmininkas, pirmininko nesant – pirmininko pavaduotojas. Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas
renkami pirmojo komisijos posėdžio metu posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma
vieneriems metams.)
Sigita Kriaučiūnienė atsiuntė raštišką siūlymą į Komisijos pirmininką teikdama Giedrių
Grybauską, Komisijos pirmininko pavaduotojus – Ingą Gerulskienę.
Remigijus Skilandis atsiuntė raštišką pritarimą daugumos siūlymams.
Posėdyje dalyvavę Komisijos nariai vienbalsiai balsavo ir išrinko Komisijos pirmininką –
Rolandą Zuozą, Komisijos pirmininko pavaduotoją – Agnę Vanagienę.
NUTARTA:
Komisijos pirmininkas – Rolandas Zuoza.
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Agnė Vanagienė.
2. SVARSTYTA.
2021 m. kvietimo pristatymas.
Dalia Galnaitytė – trumpai pristatė 2021 m. kvietimą, bei, kad Lietuvos Respublikos
Konstitucinio Teismo 2020 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. KT187-N15/2020 „Dėl Lietuvos
Respublikos įstatymų, kuriais reguliuojamas tam tikrų programų, fondų arba institucijų finansavimas,
nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ (toliau – Teismo nutarimas), pripažino, kad
Sporto įstatymo 17 straipsnio 2 dalies nuostata „Sporto rėmimo fondo lėšos negali būti perduodamos
į valstybės biudžetą arba naudojamos kitoms valstybės reikmėms finansuoti, per metus nepanaudotos
lėšos naudojamos kitais metais numatytiems sporto projektams finansuoti“ tiek, kiek pagal ją
draudžiama perduoti Sporto rėmimo fondo (toliau – SRF) lėšas į valstybės biudžetą ir per metus
nepanaudotos lėšos naudojamos kitais metais numatytiems sporto projektams finansuoti, prieštarauja
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 129 straipsniui, 131 straipsnio 2 dalies nuostatai, nes tokiu
teisiniu reguliavimu paneigiamos konstitucinė biudžetinių metų samprata ir su ja susijusios
Vyriausybės konstitucinės teisė ir pareiga sudaryti valstybės biudžetą būtent biudžetiniams metams
bei Seimo konstitucinės teisė ir pareiga tvirtinti valstybės biudžetą būtent biudžetiniams metams.
Teismo nutarimas įsigaliojo po jo paskelbimo, todėl dabar sporto projektams iš anksto nebėra
garantuojamas konkretus SRF finansavimo dydis. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos teiktus paaiškinimus, į valstybės biudžetą iki biudžetinių metų pabaigos turi būti
grąžinamos visos SRF neišmokėtos lėšos, nepanaudotos ar netinkamomis pripažintos ir projektų
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vykdytojų grąžintos lėšos. Todėl visos pripažintos nepanaudotos lėšos iki biudžetinių metų pabaigos
yra ir bus grąžinamos į valstybės biudžetą. Pažymėtina, kad Teismo nutarimas negalioja jau
priimtiems sprendimams dėl valstybės biudžeto lėšų sporto projektams skyrimo. Atitinkamai
sutartiniai įsipareigojimai, prisiimti pagal iki 4 metų įgyvendinamus sporto projektus, turės būti
vykdomi. 2021 m. numatyta, kad sutartiniams įsipareigojimams reikės beveik 8 mln.
eurų.Atsižvelgiant į Teismo nutarimą, SRF lėšos bus skiriamos biudžetiniams metams, taigi esami ir
būsimi sporto projektų vykdytojai, vykdantys sporto projektus ir pretenduojantys gauti SRF
finansavimą (vieneriems arba iki 4 metų), sporto projektų biudžetus irgi turės planuoti kiekvieniems
biudžetiniams metams. Šiuo metu SRF 2021 m. patvirtintame biudžete yra 21,4 mln. eurų. Dalis lėšų
bus skirta vykstančių sporto projektų finansavimui užtikrinti – apie 8 mln. eurų, kita dalis 2021 m.
kvietimo projektams finansuoti. Perskirstant valstybės biudžeto asignavimus, Seimo narių siūlymu,
30 proc. SRF lėšų svarstoma skirti aukšto meistriškumo sportui. SRF metinį biudžetą nustatys Seimas
Vyriausybės siūlymu. Tad atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, 2021 m. kvietimo sumos bus
atitinkamai tikslinamos. Pažymėtina, kad konkretaus kvietimo suma neapibrėžia finansuojamų sporto
projektų skaičiaus, nes sporto projektų atranka vyksta konkurso principu, o sporto projektams gali
būti skiriama nuo 3000 erų iki 450 000 eurų.
Žana Orlova pristatė 2021 m. kvietimo gautų sporto projektų paraiškų apžvalgą (pridedama).
3. SVARSTYTA. Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijai
tobulinti ir sporto informacijos sklaidai, sporto projektų veiklų srities, neįgaliųjų veiklas vykdančių
projektų, po turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo, svarstymas - svarstomas neįgaliųjų 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,
neįgaliųjų veiklas vykdančių projektų sričiai Ministerijai atrinktus tinkamus finansuoti projektus,
skatinančius neįgaliųjų sporto plėtrą sporto projektus . Tinkamų finansuoti projektų sąrašas
(pridedamas) sudarytas, atsižvelgiant į ekspertų skirtus balus (nuo aukščiausio iki žemiausio).
Komisija svarstė 5 projektus.
Edvinas Kriūnas nusišalinuo nuo Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas teikto projekto
Nr. SRF-KT-2021-1-1037 balsavimo.
NUTARTA:
1. Pritarti 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“.
2. Vadovaujantis Sporto įstatymo 17 straipsnio 3 dalimi, kad ne mažiau kaip 10 procentų šio
įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nurodytų lėšų skiriama neįgaliųjų sporto plėtros skatinimo projektams
įgyvendinti, ir atsižvelgiant į aukštus ekspertų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo balus, priimant
sporto projektų finansavimo sprendimus, neįgaliųjų veiklas skatinančius projektus vertinti bendroje
konkursinėje sporto projektų eilėje.
4. SVARSTYTA.
Dėl ateinančio Komisijos posėdžio.
NUTARTA:
Kitą posėdį organizuoti nuotoliniu būdu,
lt.zoom.us/j/5400107022, 2021 m. balandžio 2 d. 10.00 val.
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Komisijos pirmininkas

Rolandas Zuoza

Komisijos sekretorė

Dalia Galnaitytė

