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Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerijai
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Kopija
Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto
reikalų komisijai
DĖL PASTABŲ TEISĖS AKTO PROJEKTUI
Susipažinę su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 5 d. nutarimo Nr. 85
„Dėl aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto
lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektu (toliau – naujos redakcijos Tvarkos
aprašas) ir lydimajame rašte pateiktais pakeitimus pagrindžiančiais motyvais1, teikiame savo
pastabas (pridedama lentelė), lauksime jų įvertinimo.
Papildomai atkreipiame dėmesį į Tvarkos aprašo nuostatas, kurios nekeičiamos
išdėstant teisės aktą nauja redakcija, tačiau kurios yra svarbios vystant aviacijos
sportininkų veiklą, siekiant tinkamo pasiektų rezultatų įvertinimo:
1. Tvarkos aprašo 37.9 punkte (naujos redakcijos Tvarkos aprašo 32.9 punktas)
numatyta:
„išlaidos sporto inventoriui ir (ar) įrangai, kurios reikalingos Programai tiesiogiai
vykdyti, įsigyti ar nuomoti. Valstybės biudžeto lėšomis gali būti padengiama ne daugiau kaip
30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) įsigyjamo sporto inventoriaus ir (ar) įrangos, kurie
priskirtini ilgalaikio turto kategorijai, vertės.”
Pažymime, kad aviacinių sporto šakų sporto inventoriaus įsigijimo kaštai yra dideli ir
nepalyginami su nemažos dalies kitų sporto šakų. Universali taisyklė, numatanti, kad sporto
inventoriaus, įrangos įsigijimui ar nuomai iš aukšto meistriškumo sporto programos galima
maksimaliai skirti tik 30 000 Eur (suma, kuri vienoms sporto šakoms gali pasirodyti didelė, o
aviacijos sporte gali sudaryti sąlyginai mažą dalį), reikšmingai apriboja aviacijos sportininkų
aukšto meistriškumo palaikymą, tobulinimą. Manytina, kad sporto šakų atstovai turėtų turėti
teisę patys įsivertinti, kokie jų veiklos vystymo aspektai tobulintini konkrečiais metais (gal
vienais metais bus daugiau finansų skiriama įrangos įsigijimui, kitais – papildomam
kvalifikacijos kėlimui ir pan.). Toks vertinimas atitinka ir Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos planus2 numatyti ilgalaikį sportinės veiklos vystymo planavimą. Atsižvelgdami į
tai, prašome išbraukti šio punkto antrą sakinį.3
2. Tvarkos aprašo 26.17 punktas (naujos redakcijos Tvarkos aprašo 26.17 punktas)
numato:
“balai už į olimpinių, paralimpinių, kurčiųjų ir specialiosios olimpiados žaidynių
programas neįtrauktų sporto šakų rungtyse iškovotas vietas ir aplenktų sportininkų
(komandų) skaičių skiriami, jeigu šiose rungtyse varžėsi ne mažiau kaip 8 sportininkai
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f07585c0e90a11ea8d16c98db9b69006?jfwid=-1msvzg4qe
Lietuvos Respublikos sporto įstatymo Nr. I-1151 2, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20 ir 24 straipsnių pakeitimo
įstatymo projektu siūlomi pakeitimai.
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“Valstybės biudžeto lėšomis gali būti padengiama ne daugiau kaip 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų)
įsigyjamo sporto inventoriaus ir (ar) įrangos, kurie priskirtini ilgalaikio turto kategorijai, vertės.“
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(komandos), o tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose (įskaitant atranką)
dalyvavo ne mažiau kaip 16 valstybių atstovai”.
Suprantame, kad 16 valstybių reikalavimas kyla iš Sporto įstatymo (šio įstatymo
pakeitimams pastabas (įskaitant pastabą dėl 16 valstybių) pateikėme 2020 m. rugpjūčio 28 d.
Lietuvos aeroklubo raštu Nr. 042-R), tačiau manome, kad ši nuostata reikalauja esminės
peržiūros. „16 valstybių“ reikalavimas sportinės veiklos rezultatų vertinimo teisiniame
reguliavime atsirado 2006 m4 (jei ne dar anksčiau). Keliame šį klausimą, nes aviacijos sporto
šakų varžybose (taip pat ir kitų techninių sporto šakų) dažnai būna nustatytas dalyvių
skaičiaus ribojimas dėl taikomų aukštesnių saugumo reikalavimų. Dėl to, negalėdami atitikti
šio kriterijaus, pasaulinio lygio sportininkai ne tik neįvertinami asmeniškai, bet dėl to kenčia
ir bendras konkrečios sporto šakos aukšto meistriškumo finansavimas. Prašome paaiškinti,
kuo remiantis nustatytas ir iki šiol tebetaikomas 16 valstybių kriterijus. Neturint pagrindimo,
prašome inicijuoti 16 valstybių kriterijaus peržiūra (įvertinti jo taikymo pagrįstumą vertinant
tarptautinį kontekstą, tendencijas).
Dėkojame už naujos redakcijos Tvarkos apraše numatytas priemones, kuriomis
atsižvelgiama į COVID-19 bei jos sportininkams sukeliamas neigiamas pasekmes, racionalų
paraiškų pildymo, finansavimo skyrimo terminų numatymą, kas prisidės prie didesnio sporto
organizacijų veiklos stabilumo.
Viliamės, kad tęsime glaudų jūsų institucijos ir Lietuvos aeroklubo bendradarbiavimą,
kartu spręsime aviacijos sportininkams aktualias problemas (dėl jų kreipsimės papildomai).
PRIDEDAMA. Pastabos naujos redakcijos Tvarkos aprašui, 1 lapas.

Lietuvos aeroklubo prezidentė

Eglė Paužuolienė
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2000 m. rugpjūčio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 927 “Dėl sportininkų, jų trenerių,
gydytojų, masažuotojų ir mokslininkų skatinimo” (redakcija įsigaliojusi nuo 2006 m. birželio 1 d.), vėliau
perkeltas į kitus susijusius teisės aktus.
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Priedas Nr. 1 Pastabos naujos redakcijos Tvarkos aprašui
Nr.
1.

2.

Aprašo/ Aprašo
priedo nuostata
Aprašo 10 punktas:
„Paraiškos
pildomos
lietuvių
kalba
ir
teikiamos elektroniniu
būdu
elektroninėje
paraiškų pateikimo ir
vertinimo
sistemoje
adresu
internete
www.am.smm.lt.“

Aprašo priedo Nr. 2
lentelės 1 eilutė:
“Visų amžiaus grupių
sportininkų
licencijavimo sistema”

Pastabos, pasiūlymai
Atkreipiame dėmesį, kad, atsižvelgiant į siūlomus
pakeitimus, siekiant gauti finansavimo 2021 m., paraiškos
turės būti teikiamos iki einamųjų metų gruodžio 5 d. (naujos
redakcijos Tvarkos aprašo 5 punktas). Komentuojamu 10
punktu įtvirtinama nauja paraiškų teikimo forma/ sistema.
Atsižvelgiant į iki paraiškos pateikimo (iki gruodžio 5 d.)
likusį terminą, prašome užtikrinti, kad paraiškų teikėjams
būtų skirta pakankamai laiko susipažinti su el. paraiškų
teikimo sistema, konsultuotis dėl jos pildymo (šiuo metu
naujos redakcijos Tvarkos apraše pateikta nuoroda
neaktyvi).
Lydimajame rašte nurodyta: „Taip pat, siekiant sporto
organizacijas įsidiegti sportininkų licencijavimo sistemas ir
tokiu būdu žinoti konkrečius atitinkamos sporto šakos
sportuojančiųjų skaičius, siūloma vertinti, ar sporto
organizacijos turi jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų amžiaus
grupių licencijavimo sistemas”.
Atkreipiame dėmesį, kad nurodyto kriterijaus įtvirtinimas
susijęs su papildomos administracinės/ finansinės naštos
sukūrimu sporto federacijoms.
Iš pateiktos kriterijaus formuluotės (ir neturint papildomų
paaiškinimų), neaišku, kaip turės būti pagrįstas tokios
sistemos egzistavimas, kokia licencijavimo sistema bus
tinkama ir ar, pavyzdžiui, būtų pripažinta tinkama
tarptautinės sporto organizacijos (Lietuvos aeroklubo atveju
– pranc. Fédération Aéronautique Internationale) taikoma
licencijavimo sistema (kurioje dalyvauja ir Lietuvos
sportininkai) ar tektų kurti dubliuojančią nacionalinę
sistemą?
Siūlome kriterijų „Visų amžiaus grupių sportininkų
licencijavimo sistema” papildyti nurodant: „Visų amžiaus
grupių sportininkų licencijavimo sistema. Sporto šakos
tarptautinės federacijos taikoma licencijavimo sistema
laikoma atitinkančia nurodytą kriterijų.”
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