SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS
PAŽANGOS PRIEMONĖ
NR. 12.004.04.04.01. „ILGALAIKĖ, KRITERIJAIS PAREMTA
SPORTO VYSTYMO POLITIKA“
1. Siekiami rezultatai:
Siektinos rodiklio reikšmės

Rodiklio
kodas1

Rodiklio tipas
(rezultato /
produkto)

Rezultato

Rezultato

Rodiklio pavadinimas2

Olimpiečių (paralimpiečių,
kurčiųjų) dalyvių skaičius
(vasaros, žiemos olimpinėse
žaidynėse)

Gyventojų, gaunančių
pakankamai fizinio
aktyvumo paslaugų savo
gyvenamoje vietovėje, dalis
(procentais)

Matavimo
vienetas

skaičius

procentai

Pradinė rodiklio
reikšmė (metai)

Vasaros – 28
dalyviai (2016),
žiemos – 9
dalyviai (2018);
paralimpinės:
vasaros –
13 dalyvių
(2016),
žiemos – 0
(2018);
kurčiųjų:
vasaros – 44
(2017),
žiemos – 0

70
(2017)

Tarpinė
reikšmė 2025
m.

Vasaros – 40
dalyvių,
žiemos –
12
dalyvių;
paralimpinės:
vasaros –
15 dalyvių,
žiemos –
2
dalyviai;
kurčiųjų:
vasaros – 50,
žiemos – 2
dalyviai

75

Galutinė
reikšmė

Finansavi
mo
šaltinis3

Vasaros – 100
dalyvių,
žiemos –
16
dalyvių;
paralimpinės:
vasaros –
20 dalyvių,
žiemos –
5
dalyviai,
kurčiųjų:
vasaros – 60,
žiemos – 5
dalyviai

80

VB

VB

2. Priemonės finansavimo šaltiniai:
Finansavimo apimtis ir šaltiniai4

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

1.1. Valstybės biudžeto lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo
finansavimo lėšos
1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
1.4. Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos

231 620

1.5. Kitos lėšos

231 620

Pildoma vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. ... d. nutarimu Nr. ... „Dėl
Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Strateginio valdymo metodika), 8 priede pateikta priemonių kodavimo
tvarka.
2 Europos Sąjungos fondų ir kitų tarptautinių programų atveju rašomi tik tie rodikliai, dėl kurių prisiimti įsipareigojimai atitinkamą fondą
(programą) reglamentuojančiame teisės akte. Rezultato rodikliai nurodomi tokie pat, kaip nurodyti plėtros programoje.
3 Nurodomas finansavimo šaltinis. Jei tas pats rodiklis priskirtas keliems finansavimo šaltiniams, jis nurodomas tiek kartų, kiek yra
skirtingų finansavimo šaltinių. Finansavimo šaltiniai nurodomi remiantis 2 lentele.
4 1.1–1.4 papunkčiuose nurodomi finansavimo šaltiniai ir jų pavadinimai, atitinkantys galiojančią finansavimo šaltinių klasifikaciją,
patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų,
finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.
1

IŠ VISO

1. Prioritetiniai atrankos kriterijai5:
Įgyvendinant priemonę „Ilgalaikė, kriterijais, paremta sporto vystymo politika“ bus vykdomi Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programos pagrindu parengti, atitinkamai suderinti ir atrinkti projektai.

5 Pildoma įvertinus atliktos analizės rezultatus ir vadovaujantis pagrindiniais projektų atrankos kriterijų formavimo
principais, kuriems pritarė Nacionalinio pažangos plano stebėsenos komitetas.

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO VEIKLŲ SUVESTINĖ

Veiklos
tipas6

Galimi
pareiškėjai7

Projektų
atrankos
būdas13,8

Valstybei svarbus ar
(ir) Vyriausybės
prioritetinis projektas9
(įrašomas požymis:
VS, VP)10

1. Sukurti sporto
registrą

I

-

-

-

Taip

Ne

NS

235
(2022–
2024)

VB

2. Patvirtinti sporto
stebėsenos aprašą

R

-

-

-

Ne

Ne

-

0

-

3. Parengti ir
patvirtinti Sporto
įstatymo pakeitimus

R

-

-

-

Taip

Ne

-

0

-

4. Patvirtinti naują
aukšto

R, I

-

Planinis

-

Taip

Ne

NS

33 000
(2022–

VB

Veikla

Prisidedama
prie HP11
(Taip / Ne)

Valstybės
pagalba12
(Taip / Ne)

Finansavimo Finansavimo Finansavimo
forma1314
suma15
šaltinis
(tūkst.
(-iai)7
7
eurų)

Rodiklis

Sukurtas
funkcionalus
sporto registras,
užregistruota
100 proc,
valstybės
finansavimo
siekiančių
sporto šakų
federacijų
Patvirtintas
sporto
stebėsenos
aprašas
Parengti ir
patvirtinti
Sporto įstatymo
pakeitimai
Parengtas
naujas aukšto

Siektina Įgyvendini Adminisrodiklio
mo
truojančioji
reikšmė
pradžia institucija13,
16
(metai,
ketv.)7

Dalyvaujanti
ministerija17

1

2021
I ketv.

ŠMSM

-

1

2021
I ketv.

ŠMSM

-

1

2021
I ketv.

ŠMSM

-

1

2021
I ketv.

ŠMSM

-

Veiklų tipai: R – reguliacinė, I – investicinė, K – komunikacinė.
Nepildoma reguliacinės veiklos (projekto) atveju.
8 Projektų atrankos būdai: P – planavimas, K – konkursas, R – regionų projektų atranka.
9 Valstybei svarbaus projekto požymis suteikiamas pagal Strateginio valdymo metodikoje nustatytus kriterijus, Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimo projekto požymis suteikiamas
atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintą prioritetinių darbų sąrašą.
10 Nepildoma rengiant regionų plėtros plano (toliau – RPPl) priemonę.
11 Pažymima, ar aktyviais veiksmais bus prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo ir (ar) nurodomi konkretūs reikalavimai.
12 Nurodoma, ar pagal veiklas numatoma teikti valstybės pagalbą (vadovaujantis išimtimis pagal su Europos Komisija suderintą, derinamą ar planuojamą derinti schemą, taikant de-minimis
pagalbą).
13 (Pildoma tik tuo atveju, jeigu veiksmo tipas I arba K) Finansavimo formos: S – grąžinamoji subsidija, NS – negrąžinamoji subsidija, FP – finansinė priemonė.
14
Gali būti pildoma patvirtinus 2021–2030 metų nacionalinį pažangos planą ir iki priemonės patvirtinimo.
15 Konkretaus finansavimo šaltinio (11 punkto lentelė) dalis tenkanti veiklai.
16 Priemonės veiklas ar projektus administruojanti institucija.
17 Rengiant RPPl, nurodomos savivaldybės ir (ar) partneriai.
6
7

meistriškumo
sporto programų
įgyvendinimo
finansavimo
valstybės biudžeto
lėšomis tvarkos
aprašą ir pagal jį
finansuoti sporto
šakų federacijų
aukšto
meistriškumo
programas

5. Patvirtinti naują
fizinio aktyvumo
projektų ir sporto
bazių pagerinimo
projektų valstybės
biudžeto lėšomis
finansavimo tvarkos
aprašą ir pagal jį
finansuoti fizinio
aktyvumo ir bazių
pagerinimo
projektus

meistriškumo
sporto
programų
įgyvendinimo
finansavimo
valstybės
biudžeto
lėšomis tvarkos
aprašas

2024)

R, I

-

Konkursinis

-

Taip

Ne

NS

45 000
(2022–
2024)

VB

Federacijų,
kasmet gavusių
finansavimą
aukšto
meistriškumo
programoms,
skaičius
Parengtas
naujas fizinio
aktyvumo
projektų ir
sporto bazių
pagerinimo
projektų
finansavimo
tvarkos aprašas

60

2021
I ketv.

ŠMSM

-

1

2021
I ketv.

ŠMSM

-

1

2021 m.
II ketv.

ŠMSM

-

1

400

6. Atnaujinti
federacijų
dokumentacijos
valdymo portalą

I

-

Konkursinis

-

Taip

Ne

NS

15
(2022–
2024)

VB

7. Atlikus analizę
patvirtinti ilgalaikį,
aiškiais kriterijais

R

-

Konkursinis

-

Taip

Ne

NS

70
(2022–
2024)

VB

Kasmet
finansuotų
fizinio
aktyvumo ir
sporto bazių
pagerinimo
projektų
skaičius
Įgyvendinta ir
efektyviai
veikia nauja
federacijų
dokumentacijo
s valdymo
portalo versija
Analitinės
studijos
pagrindu

ir duomenimis
pagrįstą sporto
bazių plėtros planą

8. Plėsti fiziniam
aktyvumui ir aukšto
meistriškumo
sportininkams
rengti reikalingą
sporto
infrastruktūrą
savivaldybėse,
remiantis aiškiais
kriterijais, planais
duomenimis
9. Plėtoti mokinių
fiziniam aktyvumui
reikalingą švietimo
įstaigų sporto
infrastruktūrą

I

Savivaldybės

Planinis

Taip

I

Savivaldybės

Planinis

Taip

Ne

Ne

NS

138 000
(2022–
2024)

VB

NS

15 300
(2022–
2024)

VB

parengtas
ilgalaikis
sporto bazių
plėtros planas
yra patvirtintas
ŠMSM
ministro
Pastatyti
(atnaujinti)
sporto
ir
sveikatingumo
infrastruktūros
objektai

Atnaujinta
švietimo
mokymo įstaigų
aikštynų.

20

2021
I ketv.

90

2021
1 ketv.

ŠMSM

ŠMSM

[7] Veiklų tipai: R – reguliacinė, I – investicinė, K – komunikacinė.
[8] Nepildoma reguliacinės veiklos (projekto) atveju.
[9] Projektų atrankos būdai: P – planavimas, K – konkursas, R – regionų projektų atranka.
[10] Valstybei svarbaus projekto požymis suteikiamas pagal Strateginio valdymo metodikoje nustatytus kriterijus, Vyriausybės veiklos prioritetų įgyvendinimo projekto požymis suteikiamas
atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintą prioritetinių darbų sąrašą.
[11] Nepildoma rengiant regionų plėtros plano (toliau – RPPl) priemonę.
[12] Pažymima, ar aktyviais veiksmais bus prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo ir (ar) nurodomi konkretūs reikalavimai.
[13] Nurodoma, ar pagal veiklas numatoma teikti valstybės pagalbą (vadovaujantis išimtimis pagal su Europos Komisija suderintą, derinamą ar planuojamą derinti schemą, taikant de-minimis
pagalbą).
[14] (Pildoma tik tuo atveju, jeigu veiksmo tipas I arba K) Finansavimo formos: S – grąžinamoji subsidija, NS – negrąžinamoji subsidija, FP – finansinė priemonė.
[15] Gali būti pildoma patvirtinus 2021–2030 metų nacionalinį pažangos planą ir iki priemonės patvirtinimo.
[16]

Konkretaus finansavimo šaltinio (11 punkto lentelė) dalis tenkanti veiklai.

[17] Priemonės veiklas ar projektus administruojanti institucija.
[18] Rengiant RPPl, nurodomos savivaldybės ir (ar) partneriai.
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-

SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS
PAŽANGOS PRIEMONĖS

NR. 12.004.04.04.01. „ILGALAIKĖ, KRITERIJAIS PAREMTA SPORTO
VYSTYMO POLITIKA
PAGRINDIMAS
Nacionalinio pažangos plano
(Regionų plėtros programos)
uždavinys
Plėtros programa (toliau –
PP)
Atsakinga institucija
(koordinuojančioji
institucija)

4.4 uždavinys. Siekti gausinti aukščiausius Lietuvos sporto pasiekimus

SPORTO plėtros programa
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖ IR SIEKIAMAS POKYTIS
1. Priemonės poreikis, tikslinės grupės ir laukiamo pokyčio detalizavimas
Įgyvendinant priemonę, numatoma padaryti esminę pažangą sporto stebėsenos, fizinio aktyvumo ir aukšto
meistriškumo projektų finansavimo, taip pat sporto infrastruktūros vystymo srityse.
Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė savo 2021 m. vasario mėn. išankstinio tyrimo ataskaitoje,
skirtoje aukšto meistriškumo sporto valdymui, konstatuoja, kad sporto sistemos stebėsena ir sporto
statistikos rinkimas Lietuvoje vykdomas nesistemingai, neparengus išsamaus stebimų rodiklių sąrašo ir
tvarkos, neturint detalių duomenų apie sportininkus, trenerius, naudojamą sporto infrastruktūrą, sistema
neatspindi reikalingų duomenų visumos, dalis kaupiamos statistinės informacijos dubliuojasi, nesudaro
sąlygų stebėti ir įvertinti vykdomų priemonių poveikį sportiniams rezultatams pagal sporto šaką,
savivaldybę, sportininkų ugdymą, pasiekimus, trenerius ir pan. ir tuo vadovaujantis priimti pagrįstus
sprendimus. Atitinkamai už sporto politikos formavimą ir įgyvendinimą atsakinga ŠMSM neturi
šiuolaikinių skaitmeninių techninių stebėsenos įrankių bei pakankamų stebėsenai ir analitikai skirtų
žmogiškųjų resursų, trūksta šios srities veiksmų koordinacijos.
Valstybės kontrolė, vertindama sporto infrastruktūros vystymą ir šios srities problematiką, konstatuoja, jog
sporto infrastruktūra plėtojama nepakankamai kryptingai: nėra ilgalaikių nustatytų krypčių dėl šios
infrastruktūros vystymo, neatlikta analizė dėl sporto objektų poreikio fizinio aktyvumo, aukšto
meistriškumo bei sporto šakų federacijų reikmėms, neturima duomenų apie sporto objektų užimtumą,
prieinamumą ir būklę.
Atitinkamai dėl šių įvardytų sisteminių problemų nematomas bendras investicijų srautas žemėlapyje,
didelė sporto bazių, į kurias investuojama, dalis yra savivaldybių ar bendruomenės lygmens ir netenkina
sporto šakų aukšto meistriškumo treniravimo ir tarptautinių varžybų organizavimo poreikių, o tai
natūraliai atsiliepia aukščiausio lygio sportininkų rezultatams.
Sisteminga problemų ir jų priežasčių analizė atskleidė, jog būtina siekti aiškesnio, efektyvesnio ir
lankstesnio fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto finansavimo, sportininkų skatinimo,
kiekvienos srities prioritetų išgryninimo.

Fizinio aktyvumo projektų skatinimo srityje tiek Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas, tiek kitos
valstybės institucijos yra akcentavusios, jog būtina koreguoti fizinio aktyvumo finansavimo modelį, jį
atsiejant nuo faktinių įplaukų iš akcizo už alkoholinius gėrimus ir apdorotą tabaką bei loterijų ir azartinių
lošimų mokesčio dalies, taip pat aktualu griežtinti finansavimo gavimo ir projektų vykdymo priežiūros
kriterijus, gerinti ekspertų ir vertintojų kompetencijas.
Aukšto meistriškumo srityje tiek pagal Valstybės kontrolės pastabas, tiek pagal sporto bendruomenės bei
ekspertų pateiktas įžvalgas yra spręstinos šios pagrindinės problemos: nepakankama finansavimo apimtis
bei išteklių išbarstymas finansuojant didelį skaičių sporto šakų, nepakankamas dėmesys vertinant sporto
šakų federacijų ir kitų subjektų pasiektus tikslus, veiklas ir rezultatus, nepakankama sporto šakų federacijų
atitiktis gerojo valdymo principams, nepakankama sporto stebėsena, netikslingai vystoma ir naudojama
šiame kontekste svarbi infrastruktūra, priemonių sportininkų pamainai ugdyti trūkumas, nesubalansuoti ir
nepakankamai koordinuoti valstybinio, savivaldybių ir nevyriausybinio sektorių veiklos planai šioje
srityje.
Numatoma priemonė apima įvairias pažangos kryptis bei viešosios politikos intervencijas: sporto
informacinės sistemos sukūrimą (Sporto registro sukūrimas, konsoliduoti stebėsenos rodikliai), Sporto
įstatymo, fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto finansavimo tvarkų sisteminius pokyčius,
kriterijų peržiūrą, sporto infrastruktūros objektų inventorizaciją bei faktiniais duomenimis ir konkrečiais
prioritetais pagrįsto sporto infrastruktūros plėtros plano parengimą bei nuoseklų jo įgyvendinimą.
Tikslinės grupės ir numatomi pokyčiai
Sporto registro diegimas ir stebėsenos sistemos korekcijos padės visiems sporto srityje veikiantiems
juridiniams ir fiziniams asmenims analizuoti ir išsiaiškinti valstybės, savivaldybių, nevyriausybinių sporto
organizacijų, gyventojų poreikius, prioritetus bei problemas, sudarys galimybes kontroliuoti valstybės
strateginių tikslų įgyvendinimą ir efektyvų biudžeto lėšų panaudojimą.
Numatomi veiksmai, susiję su fizinio aktyvumo sistemos peržiūra, užtikrins fizinio aktyvumo veiklų
įvairovę, skatins didesnį visuomenės narių fizinį aktyvumą tiek tarp jaunesnio, tiek tarp vyresnio amžiaus
asmenų grupių, padidins reguliariai sportuojančių jaunimo ir suaugusiųjų skaičių, taip padėdamos
pagrindą ne tik sveikai gyvensenai, tačiau ir tolesniems aukšto meistriškumo sportininkų pasiekimams.
Efektyvesnė aukšto meistriškumo sportininkų rengimo ir finansavimo sistema paskatins kokybiškesnį
sporto šakų federacijų ir kitų aukšto meistriškumo sporto srityje veikiančių įstaigų darbą: padidins aukšto
meistriškumo jaunųjų sportininkų skaičių, pagerins finansines sąlygas dabartiniams elito sportininkams,
paskatins vadovavimąsi gerojo valdymo principais, paskatins išsamiau ir pagrįstai planuoti tikslų iškėlimą,
nuolatinę veiklą, rezultatų vertinimą.
Sporto infrastruktūros planavimo ir vystymo pokyčiai, numatomi šia priemone, suteiks pakankamą
įvairovę ir prieigą prie sporto infrastruktūros tiek fiziniu aktyvumu užsiimantiems gyventojams, tiek
aukšto meistriškumo sportininkams. Bus siekiama sinergijos su savivaldybėmis bei sporto šakų
federacijomis, o tai užtikrins racionalesnį valstybės biudžeto lėšų panaudojimą. Numatoma, jog
investicijos sporto infrastruktūrai bus sistemingai vertinamos atsižvelgiant į daugelį svarbių kriterijų:
regionų demografiją, sporto šakų federacijų poreikius, poveikį fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo
rezultatams, atskirties mažinimo ir socialinės įtraukties aspektus, turimą sportinį įdirbį, tradicijas ir
potencialą.

2. Įgyvendinimo teritorija ir teritoriniai skirtumai

Daugelis aptariamos priemonės veiklų bus sistemingi plėtojama visoje Lietuvoje ir neturi teritorinių
apribojimų, tačiau vertinant aukščiausio tarptautinio lygmens sporto varžybų infrastruktūros vystymo
ypatybes reikia pažymėti, jog tokio tipo bazės daugiausia bus vystomos didesniuosiuose miestuose ar šalia
jų, kadangi aukšto meistriškumo sporto renginiams reikalinga ir aplinkinė papildoma infrastruktūra:
papildomi treniruočių objektai, didesni viešbučiai, išvystytas transportas ir pan.

II SKYRIUS
ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

3. Priemonės įgyvendinimo alternatyvos
1 alternatyva
Pagal šią alternatyvą numatoma priemonės rodiklius pasiekti šiais veiksmais:
1. „Sukurti sporto registrą“.
2. „Patvirtinti sporto stebėsenos aprašą“, vykdytoja – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
3. „Parengti ir patvirtinti Sporto įstatymo pakeitimus“, vykdytoja – Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija.
4. „Patvirtinti naują aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės
biudžeto lėšomis tvarkos aprašą ir pagal jį finansuoti sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo
programas“.
5. „Patvirtinti naują fizinio aktyvumo projektų ir sporto bazių pagerinimo projektų valstybės biudžeto
lėšomis finansavimo tvarkos aprašą ir pagal jį finansuoti fizinio aktyvumo ir bazių pagerinimo
projektus“.
6. „Atnaujinti federacijų dokumentacijos valdymo portalą“.
7. „Atlikus analizę, patvirtinti ilgalaikį, aiškiais kriterijais ir duomenimis pagrįstą sporto bazių plėtros
planą“.
8. „Plėsti fiziniam aktyvumui ir aukšto meistriškumo sportininkams rengti reikalingą sporto
infrastruktūrą savivaldybėse, remiantis aiškiais kriterijais, planais duomenimis“.
9. „Plėtoti mokinių fiziniam aktyvumui reikalingą švietimo įstaigų sporto infrastruktūrą“.
Preliminarus biudžetas alternatyvai įgyvendinti – 231 620 tūkst. Eur (finansavimo šaltiniai – VB).
Alternatyvos įgyvendinimo laikotarpis – 2021 m. sausio 28 d., planuojama pabaiga – 2024 m. birželio 30 d.
Privalumai – veiksmai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą
bei atitinka Valstybės kontrolės ir Konstitucinio teismo nurodytas tobulintinas sporto sistemos valdymo
kryptis.
Trūkumai – pasirinkti veiksmai turi tik netiesioginę įtaką savivaldybių sporto įstaigų darbo kokybei, o šios
yra atsakingos už didelę dalį jaunųjų sportininkų rengimo.
2 alternatyva
Pagal šią alternatyvą numatoma priemonės rodiklius pasiekti šiais veiksmais:
Ši alternatyva pagrįsta decentralizavimo planavimo principu ir numato, jog būtų parengti ne bendrieji
centralizuoti planai, tačiau regioniniai sporto vystymo planai fizinio aktyvumo, aukšto meistriškumo bei
infrastruktūros ir stebėsenos vystymo srityse. Pagal alternatyvą numatomi veiksmai:

1. „Sukurti 10 regioninių sporto duomenų bazių bei parengti atskirų regionų ir savivaldybių
stebėsenos rodiklių aprašus“.
2. „Patvirtinti naują aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės
biudžeto lėšomis tvarkos aprašą ir pagal jį, atsižvelgiant į regioninius skirtumus, finansuoti sporto
šakų federacijų aukšto meistriškumo programas“.
3. „Patvirtinti naują fizinio aktyvumo projektų ir sporto bazių pagerinimo projektų valstybės biudžeto
lėšomis finansavimo tvarkos aprašą ir pagal jį, atsižvelgiant į regioninius skirtumus, finansuoti
fizinio aktyvumo ir bazių pagerinimo projektus“.
4. „Atlikus analizę, patvirtinti ilgalaikius, aiškiais kriterijais ir duomenimis pagrįstus 10-ies regionų
sporto bazių plėtros planus“.
5. „Plėsti fiziniam aktyvumui ir aukšto meistriškumo sportininkams rengti reikalingą sporto
infrastruktūrą savivaldybėse remiantis regioniniais planais, aiškiais kriterijais, duomenimis“.
6. „Plėtoti mokinių fiziniam aktyvumui reikalingą švietimo įstaigų sporto infrastruktūrą“, remiantis
regioniniais planais.
Preliminarus biudžetas alternatyvai įgyvendinti – 300 000 tūkst. Eur (finansavimo šaltiniai – VB).
Alternatyvos įgyvendinimo laikotarpis – 2021 m. gegužės 10 d., planuojama pabaiga – 2024 m. birželio
30 d.
Privalumai – didėtų regionų gyventojų įtrauktis, mažėtų regioniniai skirtumai, sprendimai priimami labiau
įsigilinant į regionų ir savivaldybių lygio problematiką.
Trūkumai – didelė sporto politikos formavimo ir įgyvendinimo fragmentacija, bendros vizijos nebuvimas
šalies mastu, sudėtingesni valstybės investicijų efektyvumo stebėsenos procesai. Ši alternatyva tik iš dalies
atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą.
4. Alternatyvų palyginimas ir geriausios alternatyvos pasirinkimo argumentai

Įgyvendinti pasirinkta 1 alternatyva, visa apimtimi atitinkanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės priemonių
planą bei Valstybės kontrolės nurodytas sporto sistemos tobulinimo kryptis.

III SKYRIUS
GERIAUSIOS PRIEMONĖS ALTERNATYVOS DETALIZAVIMAS
5. Teisinė aplinka
Priemonės „Ilgalaikė, kriterijais paremta sporto vystymo politika“ veiksmus reguliuoja šie teisės aktai:







Lietuvos Respublikos sporto įstatymas;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „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“;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Aukšto meistriškumo sporto programų
įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Sporto registro įsteigimo, Sporto registro
nuostatų patvirtinimo ir Sporto registro veiklos pradžios nustatymo“ projektas;
Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas „Dėl sporto stebėsenos aprašo patvirtinimo“.

6. Priemonės projektų vykdytojai
Veiksmo „Sukurti sporto registrą“ vykdytoja – Nacionalinė švietimo agentūra.

Veiksmo „Patvirtinti sporto stebėsenos aprašą“ vykdytoja – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Veiksmo „Parengti ir patvirtinti Sporto įstatymo pakeitimus“ vykdytoja – Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija.
Veiksmo „Patvirtinti naują aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės
biudžeto lėšomis tvarkos aprašą ir pagal jį finansuoti sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo
programas“ vykdytoja – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Veiksmo „Patvirtinti naują fizinio aktyvumo projektų ir sporto bazių pagerinimo projektų valstybės
biudžeto lėšomis finansavimo tvarkos aprašą ir pagal jį finansuoti fizinio aktyvumo ir bazių pagerinimo
projektus“ vykdytoja – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Veiksmo „Atnaujinti federacijų dokumentacijos valdymo portalą“ vykdytoja – Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija.
Veiksmo „Atlikus analizę, patvirtinti ilgalaikį, aiškiais kriterijais ir duomenimis pagrįstą sporto bazių
plėtros planą“ vykdytoja – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Veiksmo „Plėsti fiziniam aktyvumui ir aukšto meistriškumo sportininkams rengti reikalingą sporto
infrastruktūrą savivaldybėse, remiantis aiškiais kriterijais, planais duomenimis“ vykdytoja – Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija.
Veiksmo „Plėtoti mokinių fiziniam aktyvumui reikalingą švietimo įstaigų sporto infrastruktūrą“ vykdytoja
– Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

7. Projektuose taikomų analizės metodų nustatymas ir projektų atrankos būdai
Netaikoma.

8. Priemonės įgyvendinimo laikotarpis ir įgyvendinimo planas
Priemonės „Ilgalaikė, kriterijais paremta sporto vystymo politika“ įgyvendinimo pradžia – 2021 m. sausio
28 d., planuojama pabaiga – 2024 m. birželio 30 d.
Veiksmo „Sukurti sporto registrą“ įgyvendinimo pradžia – 2021 m. gegužės 10 d., planuojama pabaiga –
2023 m. sausio 1 d.
Veiksmo „Patvirtinti sporto stebėsenos aprašą“ įgyvendinimo pradžia – 2021 m. gegužės 10 d.,
planuojama pabaiga – 2021 m. rugpjūčio 31 d.
Veiksmo „Parengti ir patvirtinti Sporto įstatymo pakeitimus“ įgyvendinimo pradžia – 2021 m. sausio 28
d., planuojama pabaiga – 2021 m. lapkričio 1 d.
Veiksmo „Patvirtinti naują aukšto meistriškumo sporto programų įgyvendinimo finansavimo valstybės
biudžeto lėšomis tvarkos aprašą ir pagal jį finansuoti sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo
programas“ įgyvendinimo pradžia – 2021 m. gegužės 10 d., planuojama pabaiga – 2021 m. rugsėjo 30 d.
Veiksmo „Patvirtinti naują fizinio aktyvumo projektų ir sporto bazių pagerinimo projektų valstybės
biudžeto lėšomis finansavimo tvarkos aprašą ir pagal jį finansuoti fizinio aktyvumo ir bazių pagerinimo
projektus“ įgyvendinimo pradžia – 2021 m. gegužės 10 d., planuojama pabaiga – 2021 m. rugsėjo 30 d.

Veiksmo „Atnaujinti federacijų dokumentacijos valdymo portalą“ įgyvendinimo pradžia – 2021 m.
gegužės 10 d., planuojama pabaiga – 2021 m. spalio 30 d.
Veiksmo „Atlikus analizę, patvirtinti ilgalaikį, aiškiais kriterijais ir duomenimis pagrįstą sporto bazių
plėtros planą“ įgyvendinimo pradžia – 2021 m. gegužės 10 d., planuojama pabaiga – 2022 m. gegužės 1
d.
Veiksmo „Plėsti fiziniam aktyvumui ir aukšto meistriškumo sportininkams rengti reikalingą sporto
infrastruktūrą savivaldybėse, remiantis aiškiais kriterijais, planais duomenimis“ įgyvendinimo pradžia –
2021 m. gegužės 10 d., planuojama pabaiga – 2024 m. birželio 30 d.
Veiksmo „Plėtoti mokinių fiziniam aktyvumui reikalingą švietimo įstaigų sporto infrastruktūrą“ vykdytoja
– Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, įgyvendinimo pradžia – 2021 m. gegužės 10 d., planuojama
pabaiga – 2024 m. birželio 30 d.

9. Partnerystė su socialiniais ir ekonominiais partneriais
Rengiant Sporto plėtros programos priemonę „Ilgalaikė, kriterijais paremta sporto vystymo politika“ bei
joje numatytus konkrečius veiksmus, konsultuotasi specialiai šiems planams parengti sukurtose
tarpinstitucinėse bei susijusių šalių darbo grupėse.
Įgyvendinant priemonę, ja numatyti veiksmai ir tvarkų rengimas ir toliau bus derinami su Lietuvos
savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacija, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos
paralimpiniu komitetu, Lietuvos sporto federacijų sąjunga ir įvairiomis sporto šakų federacijomis,
asociacija „Sportas visiems“, Lietuvos sporto universitetu ir pagal poreikį su kitais universitetais, Centrine
projektų valdymo agentūra, Sveikatos apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Aplinkos
ministerija ir kitomis suinteresuotomis pusėmis.
Suinteresuotų pusių atstovai yra ir ateityje bus kviečiami teikti savo pasiūlymus, pastebėjimus, bus
rengiamos nuomonių apklausos ar formuojamos reikalingos darbo grupės.
10. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai ir priemonės poveikio matavimas
Pasirinkti aukšto meistriškumo bei fizinio aktyvumo rezultato rodikliai tiesiogiai koreliuoja ir atspindi
pagal priemonę numatytų veiklų įgyvendinimo efektyvumą.
Atnaujintos ir duomenimis grįstos sporto politikos įgyvendinimo priemonės, labiau pritaikyta,
koordinuotai plėtojama sporto infrastruktūra, kokybiškesnė ugdymo ir sporto srities investicijų stebėsena
padidins aukšto meistriškumo sportininkų skaičių, fizinio aktyvumo priemonių ir veiklų prieinamumą,
įvairovę, fiziškai aktyvių gyventojų skaičių.

Rodiklio
kodas*
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Rodiklio pavadinimas ir
tipas18

Rezultato, produkto.

Matavim
o
vienetas

Fina
nsavi
mo
šaltin
is
(iai)**

Siektinos reikšmės
Pradinė
rodiklio
reikšmė
(metai)

Tarpinė
reikšmė 2025
m.

Galutinė
reikšmė

Olimpiečių (paralimpiečių,
kurčiųjų) dalyvių skaičius
(vasaros, žiemos
olimpinėse žaidynėse)
(produkto rodiklis)

Skaičius

Gyventojų, gaunančių
pakankamai fizinio
aktyvumo paslaugų savo
Procentai
gyvenamoje vietovėje,
dalis (procentais)
(produkto rodiklis)
Sukurtas funkcionalus
sporto registras (produkto
Skaičius
rodiklis)
Patvirtintas sporto
stebėsenos aprašas
Skaičius
(produkto rodiklis)
Parengti ir patvirtinti
Skaičius
Sporto įstatymo pakeitimai
(produkto rodiklis)
Parengtas naujas aukšto
Skaičius
meistriškumo sporto
programų įgyvendinimo
finansavimo valstybės
biudžeto lėšomis tvarkos
aprašas (produkto rodiklis)
Parengtas naujas fizinio
Skaičius
aktyvumo projektų ir sporto
bazių pagerinimo projektų
finansavimo tvarkos aprašas
(produkto rodiklis)
Atnaujinta federacijų
Skaičius
dokumentacijos valdymo
portalo versija (produkto
rodiklis)
Parengtas ilgalaikis sporto
Skaičius
bazių plėtros planas,
patvirtintas ŠMSM ministro.
(produkto rodiklis)

VB

VB

VB

VB

VB

VB

VB

VB

VB

Vasaros – 28
dalyviai
(2016), žiemos
– 9 dalyviai
(2018);
paralimpinės:
vasaros –
13 dalyvių
(2016),
žiemos – 0
(2018);
kurčiųjų:
vasaros – 44
(2017)
žiemos – 0

Vasaros – 40
dalyvių,
žiemos –
12 dalyvių;
paralimpinės:
vasaros –
15 dalyvių,
žiemos –
2 dalyviai,
kurčiųjų:
vasaros – 50,
žiemos – 2
dalyviai

Vasaros – 100
dalyvių,
žiemos –
16
dalyvių;
paralimpinės:
vasaros –
20 dalyvių,
žiemos –
5
dalyviai;
kurčiųjų:
vasaros – 60,
žiemos – 5
dalyviai

70
(2017)

75

80

0
(2021)

1
(2025)

–

0
(2021)

1
(2025)

–

0
(2021)

1
(2025)

–

0
(2021)

1
(2025)

–

0
(2021)

1
(2025)

–

0
(2021)

1
(2025)

–

0
(2021)

1
(2025)

–

11. Priemonės veiklų finansavimo formos ir finansavimo šaltiniai
Finansavimo apimtis ir
šaltiniai19
1.1. Valstybės biudžeto
lėšos
IŠ VISO

2022
77 375

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)
2023
2024
77 125
77 120

Iš viso
231 620

77 375

77 125

231 620

77 120

1.1–1.4 papunkčiuose nurodomi finansavimo šaltiniai ir jų pavadinimai, atitinkantys galiojančią finansavimo šaltinių
klasifikaciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų
valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.
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