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DĖL PASTABŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SPORTO ĮSTATYMO NR. I-1151 2, 10,
11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 IR 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTUI
Susipažinome su Lietuvos Respublikos sporto įstatymo Nr. I-1151 2, 10, 11, 12, 13, 17,
18, 19, 20 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektu (toliau – Projektas). Pažymime, kad
nepritariame daliai siūlomų pakeitimų, teikiame argumentuotas pastabas ir pasiūlymus
(žiūrėti lentelę, pateiktą rašto priede).
Atkreipiame dėmesį, kad Projektu numatomi esminiai aukšto sportinio meistriškumo
programos vykdymo pakeitimai, pastarieji vykdomi skubos tvarka neatlikus išsamios analizės,
kaip šie pakeitimai gali paveikti, visų pirma, tam tikrų sporto šakų sportininkus, antra – juos
vienijančius juridinius asmenis – sporto federacijas. Nėra aišku, kuo vadovaujantis daromi
tam tikri pakeitimai, nesuprantama, kodėl planuojant panašaus pobūdžio pakeitimus
nesikonsultuojama su visais suinteresuotais subjektais (įskaitant Lietuvos aeroklubą, kuris
vienija 13 federacijų, apie 3000 fizinių asmenų). Pažymime, kad esame suinteresuoti ir
norime būti įtraukti tiek į su sportinės veiklos vystymu susijusį teisėkūros procesą, tiek atskirų
priemonių, veiklų planavimą. Esame pasiryžę prisidėti prie teisinio reguliavimo rengimo,
teikti specialistų vertinimą, kaip vieni ar kiti pakeitimai gali paveikti aviacijos sporto atstovus.
Manome, kad teikiant tokio pobūdžio pakeitimus skubos tvarka ir papildomai
neinformuojant suinteresuotų subjektų, pažeidžiami Teisėkūros pagrindų įstatyme numatyti
atvirumo ir skaidrumo principai. Atkreipiame dėmesį, kad pagal Teisėkūros pagrindų
įstatymo 7 straipsnio 3 dalį, konsultavimosi su visuomene būdus ir rezultatų įforminimo
būdus pasirenka konsultavimąsi su visuomene inicijuojantys subjektai. Manome, kad tik
papildomas visas suinteresuotas grupes atstovaujančių subjektų informavimas (ypatingai tų,
kurie išreiškė norą būti informuoti) gali užtikrinti konsultavimosi su visuomene proceso
tinkamumą. Taip pat manome, kad toks skubotas Projekto, kuriuo numatomi svarbūs
pakeitimai, aktualūs sporto federacijoms, teikimas, derinimas neatitinka teisėkūros
tikslingumo, efektyvumo principų, taip pat pagarbos asmens teisėms ir laisvėms principo
(teisės normos adresatai turi turėti objektyviai laiko susipažinti su parengtais teisinio
reguliavimo pakeitimo pasiūlymais ir pateikti savo pastabas). Atsižvelgiant į tai, prašome,
ateityje Lietuvos aeroklubą1 įtraukti į visų teisės aktų, susijusių su sportine veikla, jos
vystymu, projektų rengimą, kviesti į susijusius pasitarimus, diskusijas (dalyvaujant fiziškai ar
nuotoliniu būdu), konsultuotis su Lietuvos aeroklubo atstovais dėl aviacijos sporto šakų,

1

Lietuvos aeroklubas – skėtinė asociacija, vienijanti 13 aviacijos federacijų (Lietuvos akrobatinio sklandymo
sporto federaciją, Lietuvos akrobatinio skraidymo federaciją, Lietuvos aviamodelių sporto federaciją, Lietuvos
bendrosios aviacijos sporto federaciją, Lietuvos oreivių federaciją, Lietuvos parašiutų sporto federaciją, Lietuvos
sklandymo sporto federaciją, Lietuvos vaikų sklandymo sporto asociaciją, Lietuvos skraidyklių ir parasparnių
sporto federaciją, Lietuvos ultralengvųjų orlaivių pilotų federaciją, Lietuvos senovinių orlaivių asociaciją,
Lietuvos aviakonstruktorių federaciją, Lietuvos aviacijos veteranų sąjungą). Aktyviai domimės ir siekiame
įsitraukti į visų klausimų, susijusią su bendrąja aviacija, sprendimą ir taip atstovauti savo narių interesams.
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federacijų vykdomos veiklos specifikos planuojant, vystant atitinkamos srities strategiją,
numatant priemones.
Papildomai pažymime, kad įvertinę aktualias Sporto įstatymo nuostatas, apžvelgę
siūlomus pakeitimus, pasigedome deramo dėmesio techninėms sporto šakoms (įskaitant
aviacijos sportui). Kai kurios Sporto įstatymo ir įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatos,
diskriminuojančios technines sporto šakas, išlieka nepakitusios metų metais, pavyzdžiui,
reikalavimas, jog atitinkamo lygmens aukšto meistriškumo varžybose dalyvautų bent 16
valstybių atstovai. Pažymėtina, kad techninių sporto šakų varžybose dažnai būna nustatytas
dalyvių skaičiaus ribojimas dėl taikomų aukštesnių saugumo reikalavimų.
Prašome imtis ryžtingų sisteminių pokyčių ir išskirti technines sporto šakas į atskirą
sporto šakų kategoriją, įtvirtinti specifinį, šių sporto šakų ypatumus atspindintį teisinį
reguliavimą. Esame pasirengę bendradarbiauti ir prisidėti prie techninėms sporto šakoms
aktualaus teisinio reguliavimo rengimo. Atsižvelgiant į tai, planuojame jums pateikti savo
pastebėjimus dėl aviacijos sporto status quo bei kertinius sporto veiklos reglamentavimo
aspektus, kurie, mūsų vertinimu, patvirtinti ignoruojant techninių sporto šakų specifiką.
Siekdami parengti argumentuotas pastabas, manome esant tikslinga įvertinti valstybės
poziciją (planus, strategiją) aviacijos sporto (ar techninių sporto šakų) vystymo klausimu,
todėl prašome pateikti susijusią informaciją apie valstybinę aviacijos sporto (ar techninių
sporto šakų) vystymo strategiją: įvardyti konkretų teisės aktą, kuriuo tokia strategija
patvirtinta, jei pastaroji nepatvirtinta, prašome atsakyme pateikti paaiškinimą, kokia yra
valstybės politika aviacijos sporto (ar techninių sporto šakų) vystymo Lietuvoje klausimu.
Tikimės, kad atsižvelgsite į pateiktas pastabas ir pasiūlymus, lauksime jų
argumentuoto įvertinimo (atsakymą prašome siųsti el. paštu president@aeroclub.lt).
Taip pat tikimės efektyvaus bendradarbiavimo iš jūsų pusės sprendžiant su sportinės
veiklos vystymu (ypatingai – aviacijos sporto, techninių sporto šakų) susijusius
klausimus.
PRIDEDAMA. Pastabos siūlomiems Sporto įstatymo pakeitimams, 3 lapai.

Lietuvos aeroklubo prezidentė

Eglė Paužuolienė
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Pastabos siūlomiems Sporto įstatymo pakeitimams
Nr.
Nuostata
Siūlomas pakeitimas
1.
Sporto
Aukšto
meistriškumo
įstatymo
2 sportas – asmens fizinės
straipsnio 2 veiklos
forma,
jaunių,
dalis
jaunimo ir suaugusiųjų
amžiaus (išskyrus veteranų
amžiaus grupę) grupėse
(pagal
tarptautinės
(pasaulio
ar
Europos)
sporto šakos federacijos ar
paralimpiniam,
regos,
klausos,
judėjimo
ar
intelekto negalią turinčių
asmenų sporto judėjimams
(pasaulio
ar
Europos)
vadovaujančios
organizacijos
nustatytus
jaunių,
jaunimo
ir
suaugusiųjų
amžiaus
reikalavimus), kai pagal tam
tikras taisykles varžantis su
kitais
asmenimis
(individualiai
arba
komandoje)
aukšto
meistriškumo
sporto
varžybose
(prireikus
pasitelkiant gyvūnus ir (ar)
technines
priemones)
siekiama nugalėti varžovus ir
tobulinti savo fizines ir
psichines
savybes
bei
įgūdžius., taip pat veikla,
kuria tobulinamos asmens
fizinės ir psichinės savybės
bei
įgūdžiai,
siekiant
tinkamai pasirengti aukšto
meistriškumo
sporto
varžyboms. Aukšto
meistriškumo sportu taip pat
laikoma asmens veikla, kuri,
nors ir neatitinka nurodytų
kriterijų,
tačiau
dėl
susiklosčiusių tradicijų ar
kitų aplinkybių visuotinai
pripažįstama
aukšto

Vertinimas
Nepritariame.
Siūlomu
pakeitimu
eliminuojama
apibrėžimo dalis –
„taip pat veikla,
kuria tobulinamos
asmens fizinės ir
psichinės savybės
bei
įgūdžiai,
siekiant tinkamai
pasirengti aukšto
meistriškumo
sporto
varžyboms”, kuri
apima sportininkų
pasirengimą
(treniruotes)
aukšto
meistriškumo
sporto varžyboms.
Manome,
kad
siūlomas
pakeitimas
(jei
būtų
priimtas),
turėtų
didelės
neigiamos įtakos
sportininkų
pasirengimui
aukšto
meistriškumo
sporto varžyboms,
nes
aukšto
meistriškumo
sportas
didžiąja
dalimi ir yra ne
pačios varžybos, o
pasirengimas
joms.
Vadovaujantis
siūlomu
apibrėžimu,
aukšto
meistriškumo

LAK siūlymas
Sąvoką formuluoti
taip, kad pastaroji
apimtų
ir
treniruotes,
t.y.
sportininkų
pasirengimų aukšto
meistriškumo
varžyboms.
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meistriškumo sportu.“

2.

Sporto
„1. Šio įstatymo 16
įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos
straipsnio 1 valstybės biudžeto lėšos
dalis
skirstomos
per
Sporto
rėmimo fondą ir skiriamos
įgyvendinti
sporto
projektams, susijusiems su:
1) sporto inventoriaus
ir įrangos įsigijimu;
2)
sporto
renginių organizavimu;
3) asmenų, dirbančių
ar teikiančių paslaugas sporto
srityje,
kvalifikacijos
tobulinimu
ir
sporto
informacijos sklaida;
41) fizinio aktyvumo
veiklomis,
skatinančiomis
fizinio aktyvumo plėtrą;
52)
esamų sporto
paskirties pastatų arba sporto
paskirties
inžinerinių
statinių plėtra, priežiūra ir
remontu.sporto šakų plėtra
ir
tarptautinių
aukšto
meistriškumo
sporto
varžybų
organizavimu
(išskyrus šio įstatymo 18
straipsnio
3
dalyje
nurodytas veiklas);
3) esamų sporto
paskirties pastatų arba
sporto
paskirties
inžinerinių statinių plėtra,
priežiūra ir remontu.“

sporto programos
lėšos negalėtų būti
skiriamos
pasirengimo
varžyboms
veikloms
finansuoti.
Nepritariame.
Siūlomais
pakeitimais
siekiama
eliminuoti Sporto
rėmimo
fondo
lėšų
skyrimo
sporto
inventoriaus
ir
įrangos įsigijimui
pagrindą.
Manome, kad ši
galimybė (gauti
finansavimą
sporto
inventoriaus
ir
įrangos įsigijimui)
ypatingai svarbi
techninėms sporto
šakos (tarp jų ir
aviacijos sportui),
nes
pastarųjų
veikla
neatsiejamai
susijusi su įrangos
(technikos)
naudojimu.
Panaikinus
ši
finansavimo
iš
Sporto
rėmimo
fondo pagrindą,
atskirtis
tarp
techninių ir ne
techninių sporto
šakų tampa dar
didesnė,
nelygiavertis
skirtingų sporto
šakų traktavimas
tampa
dar
akivaizdesnis.

Išlaikyti galimybę
Sporto
rėmimo
fondo lėšas skirti
sporto inventoriaus
ir
įrangos
įsigijimui.
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3.

Sporto
„11. yra atlikusi praėjusių
įstatymo 19 kalendorinių metų veiklos
straipsnio 1 išorės auditą.“
dalis
(papildyti 11
punktu)

Šios
nuostatos
Nepritariame.
Reikalavimas yra atsisakyti.
perteklinis,
pareikalausiantis
ne tik papildomų
laiko sąnaudų, bet
ir finansų iš pelno
nesiekiančių
organizacijų,
kurios ir taip
nuolatos susiduria
su
finansiniais
sunkumais
(Lietuvos
aeroklubas – ne
išimtis). Manome,
kad šiai dienai
numatytas aukšto
meistriškumo
sporto programos
lėšų panaudojimo
kontrolės
mechanizmas yra
pakankamas,
siekiant įvertinti
aukšto
meistriškumo
sporto programos
lėšų panaudojimo
tikslingumą,
pagrįstumą.
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