Išrašas
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Vilnius
Posėdžio data: 2020 m. vasario 14 d., 10.00 val.
Posėdžio vieta: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau –
Ministerija) Kolegijų salė.
Posėdyje dalyvavo Nacionalinės sporto tarybos (toliau – Taryba) nariai: Alytaus miesto
savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Adomas Andrušaitis,
Lietuvos sporto federacijų sąjungos administracijos vadovė Ringa Baltrušaitė, Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams Regimantas Jablonskas,
Nacionalinės sportininkų asociacijos prezidentas Justinas Kinderis, Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto
prezidentas Edvinas Kriūnas, Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto prezidentas Zenonas
Misiūnas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto generalinis sekretorius Valentinas Paketūras,
švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Kornelija Tiesnesytė, Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos Biudžeto departamento Švietimo, kultūros ir socialinių sektorių skyriaus vedėja Vida
Žagūnienė.
Posėdyje nedalyvavo Tarybos nariai: vidaus reikalų viceministras Česlovas Mulma, sveikatos
apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis, Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ viceprezidentė
Laima Trinkūnienė, Lietuvos kariuomenės sporto klubo vedėjas Valentinas Mizgaitis, Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės
skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Juodišiūtė, Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas,
Mindaugas Bilius, Lietuvos trenerių asociacijos valdybos narys Vilius Repšys, Lietuvos aeroklubo
prezidentas Mindaugas Sinkevičius, Ministro Pirmininko patarėja Unė Kaunaitė.
Kiti posėdyje dalyvavę: Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja Aistė
Zedelytė-Kaminskė, Lietuvos sporto centro direktorius Linas Tubelis, Lietuvos sporto trenerių
asociacijos pirmininkas Žilvinas Ovsiukas, Lietuvos studentų sporto asociacijos prezidentas Česlovas
Garbaliauskas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Sporto grupės patarėja Gintarė Papartė.
Posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Tarybos narių. Tarybos
sprendimai priimami bendru sutarimu, o jei jo nėra – ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių
Tarybos narių balsų. Svarstant klausimus, dėl kurių galėtų kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas,
Tarybos narys privalo nusišalinti nuo sprendimo priėmimo.
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:
1. Posėdžio darbotvarkės aptarimas ir tvirtinimas.
2. Posėdžių medžiagos viešimas.
3. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija apie vykdomas veiklas.
4. Siūlymų aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo pokyčiams 2021–2024 m.
pristatymas.
5. Projekto „Lietuvos sporto medicinos centro reorganizavimas prijungimo būdu“
pristatymas.
6. Studentų sporto finansavimo poreikis pagal vykdomas priemones bei Lietuvos studentų
sporto asociacijos 2021–2024 m. veiklos programos pristatymas.
7. Kiti klausimai.
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POSĖDŽIO EIGA:
1. SVARSTYTA. Posėdžio darbotvarkės aptarimas ir tvirtinimas.
Posėdžio darbotvarkei pritarta vienbalsiai.
2. SVARSTYTA. Posėdžių medžiagos viešimas.
NUTARTA. Ateityje vyksiančių posėdžių medžiagą skelbti Ministerijos interneto svetainėje.
3. SVARSTYTA. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija apie vykdomas veiklas.
Kornelija Tiesnesytė pristatė rengiamų teisės aktų projektų sąrašą, taip pat naują rengiamą
Nacionalinės pažangos planą ir jame numatytus uždavinius, strateginio planavimo metodikos gaires.
4. SVARSTYTA. Siūlymų aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo pokyčiams
2021–2024 m. pristatymas.
Gintarė Papartė pristatė siūlymus aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo
pokyčiams 2021–2024 m.
5. SVARSTYTA. Projekto „Lietuvos sporto medicinos centro reorganizavimas prijungimo
būdu“ pristatymas.
Linas Tubelis pristatė numatomą Lietuvos sporto medicinos centro reorganizavimą, jį
prijungiant prie Lietuvos sporto centro.
6. SVARSTYTA. Studentų sporto finansavimo poreikis pagal vykdomas priemones bei
Lietuvos studentų sporto asociacijos 2021–2024 m. veiklos programos pristatymas.
Česlovas Garbaliauskas pristatė Lietuvos studentų sporto asociacijos vykdomą veiklą.
7. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Kitų klausimų svarstyta nebuvo.
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