
AUKŠTO MEISTRIŠKUMO 
SPORTO PROGRAMŲ 
FINANSAVIMO SĄLYGŲ 
APRAŠO PRISTATYMAS



Konsultacijoje dalyvauja:

• Inga Daukantienė – ŠMSM Sporto grupės vyriausioji 
specialistė;

• Vaida Ananeva – NSA vyriausioji specialistė 
atsakinga už programų ir projektų priežiūrą;

• Gintarė Papartė – ŠMSM Sporto grupės patarėja;
• Andrius Brusokas – NSA Aukšto meistriškumo 

skyriaus vedėjas;
• Gediminas Mumėnas – NSA vyriausiasis IT 

specialistas;
• Aistė Babianskaitė – NSA Aukšto meistriškumo 

skyriaus vyriausioji specialistė; 



Konsultacijos darbotvarkė:

• Aukšto meistriškumo sporto 
programų finansavimo sąlygų aprašo pristatymas;

• IT platformos pristatymas;

• Klausimų pateikimas (susirašinėjimo skiltyje), 
atsakymų pateikimas.



Aistė Babianskaitė
VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ
+37064940225
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Aleksandr Rybakov
PATARĖJAS
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PATARĖJAS
+37069877612
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Marek Kolosovski
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
+37064940228
marek.kolosovski@ltusportas.lt

Klausimus galite teikti el. 
paštu iki 2022 m. gruodžio 

14 d. 15.00 val.

Vidas Stankevičius
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
+37061210650
vidas.stankevicius@ltusportas.lt

mailto:aiste.babianskaite@ltusportas.lt
mailto:aleksandr.rybakov@ltusportas.lt
mailto:valdemaras.liachovicius@ltusportas.lt
mailto:marek.kolosovski@ltusportas.lt
mailto:vidas.stankevicius@ltusportas.lt


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS
ĮSAKYMAS DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO

2022 m. birželio 16 d. Nr. V-1004

1. T v i r t i n u Aukšto meistriškumo sporto finansavimo tvarkos ir strateginių
sporto šakų kriterijų projektų parengimo darbo grupę (toliau – Darbo
grupė):

Mindaugas Špokas – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos Sporto grupės vadybos konsultantas (Darbo grupės pirmininkas);

Ringa Baltrušaitė – Lietuvos sporto federacijų sąjungos administracijos
vadovė;

Darius Čerka – Lietuvos tinklinio federacijos prezidentas;
Egidijus Janavičius – Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentas;
Paulius Kalvelis – Lietuvos paralimpinio komiteto generalinis sekretorius;
Gintarė Papartė – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministerijos Sporto grupės patarėja (Darbo grupės sekretorė);



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS
ĮSAKYMAS DĖL DARBO GRUPĖS SUDARYMO
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Einius Petkus – Lietuvos tautinio olimpinio komiteto Olimpinio sporto
direkcijos direktorius;

Vilius Repšys – Lietuvos sporto trenerių asociacijos narys (pakaitinis narys
– Lietuvos sporto trenerių asociacijos Valdybos narys Laimas Dieninis);

Rasa Rumšienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Sporto
skyriaus vedėja;

Linas Tubelis – Lietuvos sporto centro direktorius;
Romas Vitkauskas – Nacionalinės sporto federacijų asociacijos Valdybos

narys (pakaitinis narys – Lietuvos teniso sąjungos generalinė sekretorė
Virginija Paliukaitė).

2. Pavedu Darbo grupei iki 2022 m. rugsėjo 15 d. pateikti aukšto
meistriškumo sporto finansavimo tvarkos ir strateginių sporto šakų kriterijų
projektus.
Darbo grupės posėdžiai vyko: birželio 17 d., 30 d., liepos 17 d., rugpjūčio 23 d., 30 d.



LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO 

PROGRAMŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2022 m. lapkričio 28 d. Nr. V-1871
Vilnius



• I Skyriaus – Bendrosios nuostatos – 1 punktas:

Atsižvelgiant į Sporto įstatymą ši programa teikiama
4 metams, kai ankstesniame apraše būdavo
teikiamos 1 metų trukmės programos.



• II Skyriaus – Finansavimo skyrimas pareiškėjų 
programoms įgyvendinti:

• 4. Pareiškėjui lėšos Programai įgyvendinti
neskiriamos, jeigu vadovaujantis Aprašo
nuostatomis apskaičiuota lėšų suma pareiškėjui
sudaro mažiau nei 5000 (penki tūkstančiai)
eurų. Anksčiau suma pareiškėjui turėdavo būti ne
mažiau 3000 eurų.



• II Skyriaus – Finansavimo skyrimas pareiškėjų 
programoms įgyvendinti:

• 5. Pareiškėjas turi įsipareigoti skirti Programai
įgyvendinti nuosavų ar kitų šaltinių lėšų ne mažiau
kaip 5 procentus. Šiame Apraše nuosavos lėšos
suprantamos kaip pajamos gautos iš pareiškėjo
nario (-ių) mokesčio, mokesčiai už varžybų dalyvius,
starto mokesčiai, gyventojų skirta pajamų
mokesčio dalis, rėmėjų lėšos, parama, subsidijos iš
tarptautinių organizacijų, ūkinės veiklos pajamos.



• II Skyriaus – Finansavimo skyrimas pareiškėjų 
programoms įgyvendinti:

• 6. Pareiškėjas, siekiantis gauti lėšų Programai
įgyvendinti, privalo Nacionalinei sporto agentūrai
prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos (toliau – NSA) pateikti ne vėliau
kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d.



• III Skyriaus – Finansavimo paskirstymas programoms:

Šių metų apraše keičiasi finansavimo skirstymo procentai pagal sporto šakas:
• į olimpinių žaidimų programą įtrauktų sporto šakų programoms įgyvendinti

bus skiriama – 83 proc. (buvo 74 proc.);
• į olimpinių žaidimų programą neįtrauktų sporto šakų programoms

įgyvendinti bus skiriama 7 proc. (buvo 14 proc.)
• Neįgaliųjų sporto programoms bus skiriama 10 proc. (buvo – 12 proc.)

83%

7%
10% OŽ programos

Ne OŽ programos

Neįgaliųjų
programos

2 000 000 EUR

1 400 000 EUR

16 660 000 EUR
Programų finansavimui skirta lėšų suma – 20 000 000 EUR*

(*Galutinė bendra finansavimui skirta lėšų suma gali koreguotis gavus visas paraiškas)



• IV Skyriaus – finansavimo paskirstymas 
priskirtoms programoms:

• Punkte 26.19 sporto šakų sąrašas buvo papildytas
triatlono sporto šaka.

• Punkte 26.26. jeigu komanda tarptautinėse
aukšto meistriškumo sporto varžybose varžėsi
estafetės rungtyje, tai yra skaičiuojama 50 proc.
Aprašo 26.7 papunktyje nurodyto bendro balo. Tai
yra nauja sąlyga apraše.

• Strateginėms sporto šakoms vertinimo
koeficientas pakeltas nuo 1,1 iki 1,2.



• IV Skyriaus – finansavimo paskirstymas 
priskirtoms programoms:

• 26.8. Aprašo 5 priede nurodytas balas už aplenktų sportininkų
(komandų) skaičių sporto šakos rungtyje gaunamas konkrečioje
atitinkamos sporto šakos rungtyje aplenktų sportininkų (komandų)
skaičių dauginant iš atitinkamo Aprašo 5 priede nurodyto balo už
aplenktą sportininką (komandą) sporto šakos rungtyje. Skaičiuojant,
kiek sportininkų (komandų) sportininkas aplenkė, laikoma, kad
maksimalus galimų aplenkti sportininkų (komandų) skaičius yra 1
mažesnis nei Aprašo 5 priede atitinkamoms tarptautinėms aukšto
meistriškumo sporto varžyboms numatytų vietų, už kurias skiriami
balai, skaičius (pvz., olimpinėse žaidynėse maksimalus galimų
aplenkti sportininkų (komandų) skaičius yra 23, pasaulio
čempionatuose – 15, Europos čempionatuose – 7 ir t. t.);”



VI Skyriaus – tinkamos finansuoti išlaidos ir lėšų
naudojimo tvarka:

• Punkte 37.6. sportininkų neapmokestinamos piniginės
kompensacijos, kaip nustatyta Viešųjų renginių ir aukšto
meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų
neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir
mokėjimo tvarkos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr.
1515 „Dėl Viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto
treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų
piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių
patvirtinimo“;

Paaiškinimas: maistpinigiai mokami tik sportininkams,
kitiems mokama pagal sutartis, ind. veiklos pažymas ir pan.



VI Skyriaus – tinkamos finansuoti išlaidos ir lėšų naudojimo
tvarka:

• 37.7. išlaidos sporto inventoriui ir (ar) įrangai, kurios reikalingos
Programai tiesiogiai vykdyti, įsigyti ar nuomoti. Lėšomis gali būti
padengiama ne daugiau kaip 100 000 Eur (vienas šimtas
tūkstančių eurų) įsigyjamo sporto inventoriaus ir (ar) įrangos,
kurie priskirtini ilgalaikio turto kategorijai, vertės; (buvo 30 000
Eur suma).

• 37.13. jeigu organizuojant sporto renginį įsigyjamas daiktas
priskirtinas ilgalaikio turto kategorijai, lėšomis gali būti
padengiama ne daugiau kaip 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių
eurų) įsigyjamo daikto vertės; (buvo 15 000 Eur)



VI Skyriaus – tinkamos finansuoti išlaidos ir
lėšų naudojimo tvarka:

• 37.15. ne mažiau kaip 5 proc. nuo Programai
skirto finansavimo sumos medicinos paslaugoms,
medikamentams, papildams, mokslinių tyrimų
paslaugoms. Tai yra nauja sąlyga.



VII Skyriaus – Sutarčių sudarymas:

• 44. Sutartyje turi būti aptartos šios sąlygos: Sutarties šalių 
teisės ir įsipareigojimai, Programos veiklų įgyvendinimo 
pradžia ir pabaiga, prisidėjimas nuosavomis lėšomis, 
atsiskaitymas už Programai skirtas lėšas, netesybos, 
Programos priemonių, kurias vykdytojas įgyvendins už 
skirtą finansavimą, pavadinimai ir šių priemonių 
rodiklių reikšmės. (Nauja sutarties sąlyga).

• 47. Esminiu Sutarties pažeidimu laikomas Aprašo 5, 48 ir 
(ar) 57 punktuose nurodytų reikalavimų neįvykdymas –
nauja sąlyga.



IX Skyrius – Programų priemonių rodiklių priežiūra 
ir netinkamų išlaidų apskaičiavimas nepasiekus 
rodiklių.

• Nauja tvarka atsiradusi šiame apraše, prieš tai šio 
skyriaus nebuvo.


