Išrašas
SPORTO PROJEKTŲ KOMISIJA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. balandžio 8 d. Nr. SG2-2
Vilnius
Sporto projektų komisijos (toliau – Komisija) posėdis Nr. 2 (toliau – Posėdis) įvyko
2021 m. balandžio 2 d., pradžia 10.00 val., pabaiga 11.45 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;
Jonas Mickus – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais;
Remigijus Skilandis – Finansų ministerijos kancleris.
Rolandas Zuoza – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupės vadovas.
Posėdyje nedalyvę Komisijos nariai, bet raštu pateikę savo nuomonę:
Agnė Vanagienė – Lietuvos tautinio olimpinio komiteto sporto direktoriaus pavaduotoja;
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: Dalia Galnaitytė – Ministerijos Sporto grupės patarėja; 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:
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 41 projektą. 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.
NUTARTA:
1. Pritarti 25 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“.
2. 16 sporto projektų nepritarta (pagal pridedamą sąrašą). Nutarta išsamiau juos nagrinėti
kitame posėdyje.
4. SVARSTYTA.
Dėl ateinančio Komisijos posėdžio.
NUTARTA:
Kitą posėdį organizuoti nuotoliniu būdu,
lt.zoom.us/j/5400107022, 2021 m. balandžio 8 d. 11.00 val.
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