Išrašas
SPORTO PROJEKTŲ KOMISIJA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2021 m. birželio 10 d. Nr. SG2-9
Vilnius
Sporto projektų komisijos (toliau – Komisija) posėdis Nr. 9 (toliau – Posėdis) įvyko
2021 m. birželio 4 d., pradžia 10.00 val., pabaiga 10.16 val., nuotoliniu būdu Zoom platformoje
https://zoom.us/j/628973697. 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:
Aušra Galvėnienė – Vidaus reikalų ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos
politikos grupės patarėja;
Sigita Kriaučiūnienė – Lietuvos sveikuolių sąjungos viceprezidentė;
Jonas Mickus – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais;
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 nedalyvavę Komisijos nariai, raštu pateikę savo nuomonę:
Rita Andrejeva – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų
lygybės skyriaus vyriausioji specialistė;
Edvinas Kriūnas – Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas;
Posėdyje nedalyvę Komisijos nariai, raštu nepateikę savo nuomonės:
Giedrius Grybauskas – Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ generalinis sekretorius;
Remigijus Skilandis – Finansų ministerijos kancleris;
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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.
DARBOTVARKĖ:
1. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo srities sporto projektų svarstymas – svarstomas,
neįgaliųjų veiklas skatinančių, atrinktų sporto projektų sąrašas po administracinės atitikties
tinkamumo bei turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo ir balsavimas teikti siūlymus švietimo, mokslo
ir sporto ministrei dėl finansavimo skyrimo.
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2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo srities sporto projektų svarstymas – svarstomas
atrinktų sporto projektų sąrašas po administracinės atitikties tinkamumo bei turinio ir išlaidų
pagrįstumo vertinimo ir balsavimas teikti siūlymus švietimo, mokslo ir sporto ministrei dėl
finansavimo skyrimo.
POSĖDŽIO EIGA:
1. SVARSTYTA.
Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo srities sporto projektų svarstymas – svarstomas,
neįgaliųjų veiklas skatinančių, atrinktų sporto projektų sąrašas po administracinės atitikties
tinkamumo bei turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo ir balsavimas teikti siūlymus švietimo, mokslo
ir sporto ministrei dėl finansavimo skyrimo.
Komisijai tinkamų finansuoti ir ekspertų įvertinti sąrašai pateikti elektroniniu paštu
2021 m. birželio 2 d. Komisijai pasiūlyta Posėdyje vertinti atrinktus tinkamus finansuoti projektus.
Tinkamų finansuoti projektų sąrašas (pridedamas) sudarytas atsižvelgiant į ekspertų skirtus balus
(nuo aukščiausio iki žemiausio). Komisija svarstė 10 projektų.
Marijampolės krašto žmonių su negalia sporto klubo „Siekis“ pateiktas projektas po
ekspertinio vertinimo, konsoliduojančio vertintojo siūloma finansuoti suma iš Sporto rėmimo fondo
– mažesnė kaip 3 000 eurų, kas neatitinka Lietuvos Respublikos vyriausybės 2019 m. sausio 19 d.
nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo
administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto
projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Sporto rėmimo fondo lėšomis
finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo 12.1 papunkčiui.
NUTARTA:
Pritarti 9 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“.
Pritarti Marijampolės krašto žmonių su negalia sporto klubo „Siekis“ sporto projekto
vertinimo išvadai. Nesiūlyti finansuoti sporto projekto.
1. SVARSTYTA.
Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimo srities sporto projektų svarstymas – svarstomas,
neįgaliųjų veiklas skatinančių, atrinktų sporto projektų sąrašas po administracinės atitikties
tinkamumo bei turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo ir balsavimas teikti siūlymus švietimo, mokslo
ir sporto ministrei dėl finansavimo skyrimo.
Komisijai tinkamų finansuoti ir ekspertų įvertinti sąrašai pateikti elektroniniu paštu
2021 m. birželio 2 d. Komisijai pasiūlyta Posėdyje vertinti atrinktus tinkamus finansuoti projektus.
Tinkamų finansuoti projektų sąrašas (pridedamas) sudarytas atsižvelgiant į ekspertų skirtus balus
(nuo aukščiausio iki žemiausio). Komisija svarstė 141 projektą.
NUTARTA:
Pritarti 141 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“.
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