2021–2030 M. SPORTO PLĖTROS PROGRAMA
Plėtros programos valdytojas – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
I DALIS
PLĖTROS PROGRAMOS PASKIRTIS
Valstybės veiklos sritis – sportas.
Strateginiai tikslai:
2*. Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį.
4*. Stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą.
Nacionalinio pažangos plano uždavinių įtraukimo į Sporto plėtros programą logika:
Į Sporto plėtros programą (toliau – programa) įtraukti uždaviniai, kurie Nacionaliniam pažangos plane pavesti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir
atitinka sporto valdymo sritį.
NPP uždavinys:
2.11. Skatinti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklas ir stiprinti psichologinį (emocinį) visuomenės atsparumą(SAM, ŠMSM, SADM, KM).
Problema: per maža vaikų, dalyvavusių fizinį aktyvumą skatinančiose veiklose, dalis.
Rodiklis:
2.11.10. Mokinių, dalyvavusių neformaliojo vaikų švietimo sporto ir kitose fizinį aktyvumą skatinančiose veiklose, dalis (2018 m. – 20, 2025 m. – 23,
2030 m. – 26).
Tikslas – išsiaiškinti sportuojančių vaikų kiekybinius fizinio aktyvumo pokyčius ir įvertinti tendencijas, įtvirtinant periodinę sveikos gyvensenos pokyčių
stebėseną.
Spręstinos problemos priežastys:
1. Neišnaudotos masinių renginių, fiziškai aktyvaus laisvalaikio leidimo, festivalių galimybės skatinant fizinį aktyvumą, bendruomeniškumo

stoka (priemonė – Fizinio aktyvumo skatinimas).
2. Dažniausiai organizuojant fizinio aktyvumo veiklas dėmesys skiriamas tik tam tikrai amžiaus grupei, neišnaudotos visų amžiaus grupių
sveikatinimo galimybės(priemonė – Fizinio aktyvumo skatinimas).
3. Nepakankama fizinio aktyvumo infrastruktūra, neišnaudotos viešų laisvalaikio erdvių (parkų, dviračių takų ir kitų aktyvios veiklos vietų)
galimybės, ne visa infrastruktūra adaptuota neįgaliesiems. Paslaugų prieinamumo tolygumo skirtinguose Lietuvos regionuose trūkumas
(priemonė– Sporto paskirties statinių priežiūra ir remontas).
4. Neatnaujintas fizinio ugdymo turinys, nesukurtas fizinio aktyvumo raštingumo modelis skirtingo amžiaus vaikams ir jaunimui (priemonė –
Tarpinstitucinio veiksmų darnumo užtikrinimas siekiant plėtoti fizinį aktyvumą).
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Nepakankama fizinio aktyvumo specialistų kvalifikacija švietimo fizinio aktyvumo, šiuolaikinių metodikų, patirties pritaikymo tema
(priemonė – Tarpinstitucinio veiksmų darnumo užtikrinimas siekiant plėtoti fizinį aktyvumą).
6. Mažas mokinių fizinis aktyvumas (2016 metais Higienos instituto atlikto tyrimo duomenys parodė, kad fiziškai aktyvūs po pamokų ne mažiau
60 minučių kasdien yra 9,7 proc. mokinių) (priemonė – Fizinio aktyvumo skatinimas).
7. Nepatogiu formatu renkama statistika ir sunkiai palyginami, nepakankamai tiriami kokybiniai aspektai: pvz., fizinio aktyvumo formos
pasirinkimo priežastys, motyvaciniai aspektai ir kt.(priemonė – Sporto registro diegimas).
NPP uždavinys:
4.4.Siekti gausinti aukščiausius Lietuvos sporto pasiekimus (ŠMSM).
Problema: sporto sistema neužtikrina aukščiausių sporto pasiekimų, stiprinančių pilietinį tapatumą.
Rodikliai:
4.4.1. Olimpinėse žaidynėse, olimpinių sporto šakų pasaulio ir Europos suaugusiųjų čempionatuose iškovotų medalių skaičius olimpinėse rungtyse
(2018 m. – 14; 2025 m. – 14; 2030 m. – 17).
4.4.2. Paralimpinėse ir kurčiųjų žaidynėse, pasaulio ir Europos neįgaliųjų čempionatuose iškovotų medalių skaičius (2018 m. – 14; 2025 m. – 15; 2030
m. – 17).
Rodiklis atspindi sporto šakų federacijų, negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų pasiekimus
olimpinėse, paralimpinėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, kurčiųjų žaidynėse, jų kiekybinę, taip pat ir kokybinę išraišką. Finansavimo ir medalių
statistinių rodiklių santykis atspindi aukšto meistriškumo sistemos ir finansavimo efektyvumą.
Spręstinos problemos priežastys:
5.

1. Neveiksni aukšto meistriškumo sportininko auginimo sistema.
1.1. Neefektyvus valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ir silpnas atsiskaitymo už veiklos rezultatą kontrolės mechanizmas, lėšos
nekoncentruojamos finansuojant didelį skaičių sporto šakų (priemonė – Nacionalinių sporto federacijų, negalią turinčių asmenų sporto
judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimas ir kontrolė).
1.2. Nerengiami sportininkus rengiančių organizacijų ir institucijų ilgalaikiai pasirengimo planai ir siekiai, veikia rezultatų forsavimą skatinanti
sportininkų ugdymo sistema (priemonė – Nacionalinių sporto federacijų, negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje
vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimas ir kontrolė).
1.3. Neįgyvendinama dvikryptės sportininko karjeros programa, ilgalaikės motyvacinės sistemos stoka, neteikiama pagalba sportininkams
kritiniais sporto karjeros atvejais(priemonė – Dvikryptės sportininkų karjeros konsultavimo sistemos integracija į aukšto meistriškumo
sportą).
1.4. Ydinga trenerių atlygio skaičiavimo sistema – siejama su jauno amžiaus sportininkų pasiekimais, jų forsavimu ir žalojimu (priemonė –
Parengti atitinkamų įstatymų pakeitimus siekiant suvienodinti specialistų atlyginimų koeficientus viešosiose įstaigose ir biudžetinėse
įmonėse).
1.5. Nevykdomas sportui gabių vaikų, jaunių ir jaunimo identifikavimas bei rengimas, trūksta visapusiško sporto gimnazijų panaudojimo, sporto
klasių integravimo.
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Sporto šakų organizacijos vangiai vykdo sportui gabių vaikų, jaunių ir jaunimo identifikavimą bei rengimą, nepakankamai bendradarbiauja
su sporto gimnazijomis, neišnaudojamos bendradarbiavimo su savivaldybėmis galimybės steigiant sportininkų klases (priemonė – sukurti
sportininkų fizinės ir sveikatos būklės stebėsenos programa; priemonė – Gimnazijos (sporto klasių) sportininkų meistriškumo augimo
stebėsena ir sportinio ugdymo vertinimas).
1.6. Nepakankama rengiant sportininkus dalyvaujančių organizacijų, savivaldos atstovų kompetencija (priemonė – Sporto specialistų skaičiaus
ir kompetencijų bei gebėjimų stiprinimas, kvalifikacijos kėlimas).
1.7. Neišnaudojamos Lietuvos sporto įvaizdžio galimybės(priemonė – Nacionalinių sporto federacijų, negalią turinčių asmenų sporto
judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų, (aukšto meistriškumo) sporto šakų plėtra).
1.8. Atsitiktinis, fragmentuotas studentų sportas.
1.9. Mažas sporto integralumo lygmuo.
2. Trūksta kvalifikuotų sporto specialistų.
2.1. Lėtai adaptuojama trenerių rengimo sistema, lyginant su kintančiais ir augančiais šiuolaikinio aukšto meistriškumo sporto reikalavimais,
nelanksti sporto specialistų kompetencijų kėlimo sistema, trenerių asistentų neįgaliesiems stoka(priemonė – Sporto specialistų skaičiaus ir
kompetencijų bei gebėjimų stiprinimas, kvalifikacijos kėlimas).
2.2. Nepakankama kitų specialistų (specializuoti sporto šakų instruktoriai, treneriai, vadybininkai, teisėjai) kvalifikacija (visų amžių ir
meistriškumo grupių), sukčiavimo sporte atvejai (lažybos, dopingo vartojimas, susitarimai ir kt.).
2.3. Sporto mokslas neinovuoja, nepanaudojamos dirbtinio intelekto, mokslo galimybės, trūksta lyderystės. Pasigendama lyderių sporto mokslui
atgaivinti, nekuriamos ir nediegiamos sporto mokslo inovacijos (priemonė – Sporto medicinos, mokslo inovacijų ir sporto paslaugų
prieinamumo ir kokybės stiprinimas sportininkams).
2.4. Neužtikrintas aukšto meistriškumo sportininkams suteikiamų kineziterapeutų, masažuotojų ir kitų dalyvaujančių specialistų paslaugų
spektro tolygumas ir prieinamumas (priemonė – Sporto specialistų skaičiaus ir kompetencijų bei gebėjimų stiprinimas, kvalifikacijos
kėlimas).
2.5. Sportininko perėjimai iš vieno trenerio kitam – nereglamentuoti(priemonė –Gimnazijos (sporto klasių) sportininkų meistriškumo augimo
stebėsena ir sportinio ugdymo vertinimas).
2.6. Neišnaudota savanorystė pradiniame sportininko rengimo lygyje (treneriai – pensininkai, sporto veteranai) (priemonė – Sporto specialistų
skaičiaus ir kompetencijų bei gebėjimų stiprinimas, kvalifikacijos kėlimas).
2.7. Primestinė sportininko paieškos pareiga pradiniame etape, neįdiegta trenerių specializacija (talentų rinkėjai, vyriausieji treneriai ir t.t.)
(priemonė –Sporto specialistų skaičiaus ir kompetencijų bei gebėjimų stiprinimas, kvalifikacijos kėlimas).
3. Nepakankamas tarptautinius reikalavimus atitinkančių sporto bazių ir treniruočių kompleksų skaičius.
3.1. Nėra nacionalinės, regionų poreikiais, tradicijomis ir demografiniais rodikliais pagrįstos sporto infrastruktūros plėtros strategijos,
neišnaudojamos galimybės rengti aukščiausio lygio pasaulinius renginius (priemonė – Sporto paskirties statinių priežiūra ir remontas;
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priemonė – Nacionalinių sporto federacijų, negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių
organizacijų, aukšto meistriškumo sporto šakų plėtra).
3.2. Nevykdomas sistemiškas sporto infrastruktūros prieinamumo asmenims su negalia gerinimas (priemonė –Sporto registro diegimas).
3.3. Planuojant ir projektuojant naujus sporto infrastruktūros objektus nėra pasitelkiami sporto šakos specialistai ar tarptautiniai
ekspertai(priemonė – Sporto paskirties statinių priežiūra ir remontas).
3.4. Sporto bazių trūkumas lemia ribotą sporto infrastruktūros objektų prieinamumą aušto meistriškumo sportininkams jiems reikalingu metu,
ribotas paslaugų teikimas šiuose objektuose (priemonė – Sporto medicinos, mokslo inovacijų ir sporto paslaugų prieinamumo ir kokybės
stiprinimas sportininkams).
II DALIS
FINANSINĖS PROJEKCIJOS

NPP uždavinys

Finansinės projekcijos, tūkst. Eur1

1
2
NPP
uždaviniui
tenkanti
finansinė
2.11. Skatinti sveikatos išsaugojimo ir finansavimo šaltinius (tūkst. Eur):
stiprinimo veiklas ir stiprinti psichologinį 248 060 Eur.
(emocinį) visuomenės atsparumą.

Finansavimo šaltiniai
3

projekcija pagal visus

Nurodomi visi finansavimo šaltiniai, iš kurių gali būti finansuojamos priemonės, pvz., ES fondai, kitos
tarptautinės paramos lėšos, valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetas, valstybės ar savivaldybių įmonių
lėšos, privataus sektoriaus lėšos, papildomo skolinimosi poreikis.
Finansavimo šaltiniai nurodomi atskirai kiekvienam uždaviniui (konkreti kiekvieno finansavimo šaltinio
suma nenurodoma).

Valstybės biudžeto lėšos;
Sporto rėmimo fondo lėšos.
uždaviniui tenkanti finansinė
4.4. Siekti gausinti aukščiausius Lietuvos sporto NPP
finansavimo šaltinius (tūkst. Eur):
pasiekimus.
328 240 Eur.

projekcija pagal visus

Nurodomi visi finansavimo šaltiniai, iš kurių gali būti finansuojamos priemonės, pvz., ES fondai, kitos
tarptautinės paramos lėšos, valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetas, valstybės ar savivaldybių įmonių
lėšos, privataus sektoriaus lėšos, papildomo skolinimosi poreikis.
Finansavimo šaltiniai nurodomi atskirai kiekvienam uždaviniui (konkreti kiekvieno finansavimo šaltinio
suma nenurodoma).

Valstybės biudžeto lėšos;
Sporto rėmimo fondo lėšos.

1

Pildoma patvirtinus 2021–2030 metų Nacionalinį pažangos planą ir iki plėtros programos teikimo Vyriausybei tvirtinti.
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Plėtros programos suma iš viso (tūkst. Eur):

576 300Eur.

III DALIS
PRIEMONIŲ RINKINYS

PRIEMONIŲ RINKINYS

NPP
uždavinys,
kurį
įgyvendina
priemonė

Kiti NPP
uždaviniai

Būtinos
sąlygos

Dalyvaujančios
institucijos

Priemonės
rezultato
rodiklio
pavadinimas2

1

2

3

4

5

Nurodoma planuojama priemonė, kurią siūloma
įgyvendinti siekiant panaikinti problemos
priežastį (-is) ar sumažinti priežasties neigiamą
įtaką. Priemonė – tai intervencinė kryptis, kuri
gali
apimti
reguliacinius
(norminiai,
mokestiniai, finansinės paskatos, išmokos ir
pan.), investicinius (įskaitant infrastruktūros
vystymą ir žmogiškuosius išteklius) ir
komunikacinius
veiksmus.
Priemonės
formuojamos remiantis problemų priežasčių
analize. Priemonės pavadinimas neturi nustatyti
konkretaus priemonės įgyvendinimo būdo ar
sprendimo, nes tai detaliau bus nagrinėjama
kitame etape, rengiant detalų priemonės
aprašymą bei vertinant priemonės įgyvendinimo
alternatyvas. Priemonės išdėstomos prioriteto
tvarka, t. y. nuo svarbiausios priemonės,
turinčios didžiausią įtaką NPP uždavinio
pasiekimui. Kai ta pati priežastis aktuali keliems
uždaviniams, turėtų būti formuojama viena
priemonė, kuri sprendžia identifikuotą priežastį.
Vienoje eilutėje nurodoma viena priemonė.

Nurodomas NPP
uždavinys,
kurį
įgyvendina
priemonė. Jeigu
priemonė
sprendžia
kelių
uždavinių
problemų
priežastis,
nurodomas
tas
uždavinys,
prie
kurio
įgyvendinimo
priemonė
prisideda
daugiausia.

Priemonė

2

Jei
aktualu,
nurodomi
kiti
NPP uždaviniai
(šios
ir
kitų
programų), prie
kurių
įgyvendinimo
priemonė
prisideda.

Jei
aktualu,
nurodomos
būtinos sąlygos
priemonei
efektyviai
įgyvendinti, kai
jos
žinomos
programos
rengimo metu.
Būtinos sąlygos
gali
kilti
iš
priežasčių
analizės,
prioritetinių
veiklos
srities
nuostatų ar kitų
reikalavimų
(pavyzdžiui, jei
reikia atlikti tam
tikrus veiksmus
iki
pradedant
įgyvendinti
priemonę
arba
priemonės
įgyvendinimas

Nurodomos
kitos
ministerijos
ir
kiti
asignavimų valdytojai,
kurių dalyvavimas yra
reikalingas planuojant ar
įgyvendinant priemonę.
Privaloma įtraukti tas
ministerijas,
kurios
nurodytos NPP prie
atitinkamo uždavinio,
tačiau
gali
būti
įtraukiamos
ir
papildomos institucijos.
Taip pat, jei aktualu,
nurodomas priemonės
koordinatorius, jei tai
nėra Plėtros programą
rengianti ministerija.

Jei Plėtros programa finansuojama iš ES ar kitų tarptautinių programų lėšų, nurodomi atitinkami tai programai privalomirezultato rodikliai.

Priemonės rezultato
rodiklio reikšmės

Priemonės papildomas
požymis: LRV ĮP, HP, NRD

Pradinė

2030 m.
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Nurodomas
planuojamos
įgyvendinti priemonės
rezultato
rodiklio
pavadinimas
ir
matavimo vienetas.

Nurodoma
pradinė
priemonės
rezultato
rodiklio
reikšmė
ir
metai, kada ji
nustatyta.

Nurodoma
planuojama
galutinė
priemonės
rezultato
rodiklio
reikšmė
2030
metais.

Nurodomas
priemonės
požymis.
Priemonės požymis gali būti: LRV
programos
įgyvendinimo
plano
priemonė, Priemonė, prisidedanti prie
darnaus
vystymosi,
inovatyvumo
(kūrybingumo) ir (ar) lygių galimybių
visiems
horizontalaus
principo
įgyvendinimo, Nacionalinę reformų
darbotvarkę įgyvendinanti priemonė.

6
apribotas
tam
tikrų sąlygų).

1. Aukšto meistriškumo
sportininkų rengimo sistemos
kūrimas.

4.4. Siekti
gausinti
aukščiausius
Lietuvos
sporto
pasiekimus.

2.Kvalifikuotų
sporto 4.4.Siekti
specialistų pritraukimas.
gausinti
aukščiausius
Lietuvos
sporto
pasiekimus.

3. Tarptautinius reikalavimus
atitinkančių sporto bazių ir
treniruočių kompleksų
užtikrinimas.

2.11.
Skatinti
sveikatos
išsaugojimo
ir
stiprinimo
veiklas ir
stiprinti
psichologinį
(emocinį)
visuomenės
atsparumą.
4.4. Siekti
2.11.
gausinti
Skatinti
aukščiausius sveikatos
Lietuvos
išsaugojimo
sporto
ir
pasiekimus. stiprinimo
veiklas ir
stiprinti
psichologinį
(emocinį)
visuomenės
atsparumą.

Pakeisti
LRsporto
įstatymo
nuostatas.

Sporto rėmimo
fondas (ŠMPF,
CPVA)

Pakeisti
Sporto rėmimo
LRsporto
fondas (ŠMPF,
įstatymo 11 CPVA)
straipsnio
nuostatas
dėl sporto
specialistų.

VIP
Sporto rėmimo
fondas(CPVA)

Sportininkų
medalių
skaičius/
neįgalių
sportininkų
medalių
skaičius
Įsidarbinusiųjų
sporto srityje
procentas nuo
visų
įsidarbinusiųjų

14/14
(2018)

17/17

0,4
(2019)

0,6

Sporto registro 0 (2019)
sukūrimas ir
sporto
stebėsena

1

