Išrašas
SPORTO PROJEKTŲ KOMISIJA
ELEKTRONINIO BALSAVIMO PROTOKOLAS
2021 m. gegužės 4 d. Nr. SG2-5
Vilnius
Elektroninis balsavimas vykdomas nuo 2021 m. balandžio 30 d. 15.33 val. iki
2021 m. gegužės 3 d. 16.00 val.
Informacija dėl balsavimo išsiųsta elektroniniu paštu visiems Sporto projektų komisijos
(toliau – Komisija) nariams.
Elektroninio balsavimo pirmininkas – Rolandas Zuoza, Ministerijos Sporto grupės
vadovas.
Elektroninio balsavimo sekretorė – Dalia Galnaitytė, Ministerijos Sporto grupės patarėja.
Elektroniniame balsavime dalyvavę Komisijos nariai:
Rita Andrejeva – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų
lygybės skyriaus vyriausioji specialistė;
Jonas Mickus – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais;
Remigijus Skilandis – Finansų ministerijos kancleris;
Tadas Vyskupaitis – Lietuvos kerlingo asociacijos (LKA) narys.
Agnė Vanagienė – Lietuvos tautinio olimpinio komiteto sporto direktoriaus pavaduotoja;
Rolandas Zuoza – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupės vadovas.
Elektroniniame balsavime nedalyvę Komisijos nariai, raštu nepateikę savo nuomonės:
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.
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.

SVARSTYTA:
Dėl Sporto rėmimo fondo 2021 m. kvietimo paraiškos Nr. SRF-FAV-2021-1-0734 ir
paraiškos Nr. SRF-FAV-2021-1-0795 perkėlimo po eksperto turinio ir finansinio pagrįstumo
vertinimo iš srities „Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą“ į sitį „Asmenų,
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dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos
sklaidai“, sporto projektų svarstymas – svarstomi perkelti sporto projektai ir balsavimas teikti
siūlymus švietimo, mokslo ir sporto ministrei dėl finansavimo skyrimo, elektroninis balsavimas.
Siūlymas pritarti ekspertiniam vertinimui.
Rita Andrejeva; Jonas Mickus; Remigijus Skilandis; Agnė Vanagienė; Rolandas Zuoza
balsavo „už“.
Tadas Vyskupaitis dėl paraiškos Nr. SRF-FAV-2021-1-0795 – „už“. Dėl paraiškos Nr. SRFFAV-2021-1-0734 – „prieš“, motyvas – „ Nepritariu paraiškai Nr. SRF-FAV-2021-1-0734, nes
abejonių kelia projekto išlaidų sąmata. Neaiškus lėšų paskirstymas, neaiškus darbo užmokestis,
valandų skaičius ir iš to seka abejotinas sąmatos dydis.“*
NUTARTA:
Pritarti Sporto rėmimo fondo 2021 m. kvietimo paraiškos Nr. SRF-FAV-2021-1-0734 ir
paraiškos Nr. SRF-FAV-2021-1-0795 išvadoms dėl sporto projektų tinkamumo finansuoti vertinimo
ir siūlyti švietimo, mokslo ir sporto ministrei finansuoti įvertintus projektus.

Komisijos pirmininkas

Rolandas Zuoza

Komisijos sekretorė

Dalia Galnaitytė

*Cituojamas nekoreguotas Komisijos nario atsiųstas komentaras

