
 

 

 
 

NACIONALINĖ SPORTO AGENTŪRA  

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KONKURSO SĄLYGŲ 2023 METŲ TARPTAUTINĖMS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO 

SPORTO VARŽYBOMS FINANSUOTI PATVIRTINIMO 

 

2023 m. kovo 14  d.  Nr. V-2023/19 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasi Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu 

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 7 d. 

įsakymu Nr. V-267 „Dėl Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13 punktu,  

t v i r t i n u  Konkurso sąlygas 2023 metų tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto 

varžyboms finansuoti (pridedama). 

 

 

 

 

 

Direktorius  Mindaugas Špokas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PATVIRTINTA  

Nacionalinės sporto agentūros prie 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos direktoriaus 

2023 m. kovo 14 d.. įsakymu Nr. V-2023/19 

 

 

KONKURSO SĄLYGOS 2023 METŲ TARPTAUTINĖMS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO 

SPORTO VARŽYBOMS FINANSUOTI 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

  1. Konkurso sąlygos 2023 metų tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms 

finansuoti (toliau – Konkurso sąlygos) nustato 2023 metų tarptautinių aukšto meistriškumo sporto 

varžybų (toliau – TAMS varžybos) finansavimo konkursui (toliau – Konkursas) teikiamų paraiškų 

teikimo būdą ir terminą, TAMS varžybų organizavimo laikotarpį, skirstomą valstybės biudžeto lėšų 

sumą, dokumentus, kuriuos būtina pateikti kartu su paraiška, TAMS varžybų viešinimo sąlygas.  

 2. Konkursui paraiškas gali teikti Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų 

finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2023 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. V-267 „Dėl tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų 

finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 6 punkte nurodyti 

pareiškėjai. 

 3. Paraiškos teikiamos ir vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sporto įstatymu, 

Aprašu ir Konkurso sąlygomis. 

 

II SKYRIUS 

PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS IR BŪDAS 

 

4. TAMS varžybų paraiškos teikiamos 2023 m. organizuojamoms TAMS varžyboms 

vyksiančioms nuo 2023 m. balandžio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. iš dalies finansuoti. 

5. Konkursui paraiškos teikiamos iki 2023 m. balandžio 3 d. 

6. Paraiškos turi būti pateiktos interneto svetainėje am.ltusportas.lt.. Paraiška laikoma pateikta 

laiku, jei elektroniniu būdu pateiktos paraiškos registravimo data yra ne vėlesnė, negu nurodyta 

Konkurso sąlygų 5 punkte. Kitais būdais pristatytos arba praleidus Konkurso sąlygose nustatytą terminą 

pateiktos paraiškos nenagrinėjamos. 

 

III SKYRIUS 

FINANSAVIMO DYDIS 

 

7. Minimali skiriama suma vienam projektui – 20 000 eurų (dvidešimt tūkstančių eurų), 

maksimali skiriama suma negali viršyti 500 000 eurų (penki šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų). 

8. TAMS varžybų vykdytojai turi prisidėti nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis (toliau – 

nuosavos lėšos) 10 procentų nuo panaudotos valstybės biudžeto lėšų sumos, prisidėdami prie kiekvienos 

sąmatos išlaidų dalies.  

9. 2023 m. TAMS varžyboms finansuoti skiriama 1 000 000 Eur (vienas milijonas eurų) 

valstybės biudžeto lėšų suma. 
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IV SKYRIUS 

KONKURSUI TEIKIAMI DOKUMENTAI 

 

10. Pareiškėjas, siekdamas gauti finansavimą, turi pateikti: 

10.1. užpildytą paraišką pagal Aprašo 1 priede patvirtintą formą; 

10.2. Aprašo 1 priedo 6 ir 7 punktuose nurodytus dokumentus; 

10.3. užpildytą Aprašo 1 priedo 8 punkte pateiktą vertinimo lentelę; 

10.4. deklaraciją, kad pareiškėjas, teikdamas paraišką, sutinka, kad su paraiška susijusi 

informacija būtų skelbiama Nacionalinės sporto agentūros prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministerijos ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto 

svetainėse: pareiškėjo pavadinimas, TAMS varžybų pavadinimas, santrauka, prašoma skirti valstybės 

biudžeto lėšų suma, sprendimas dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo (neskyrimo) ir šių sprendimų 

motyvai, informacija apie TAMS varžybų įgyvendinimo rezultatus, lėšų mokėjimo sustabdymą ar 

nutraukimą. 

 

 

  

V SKYRIUS 

AGENTŪROS LOGOTIPO VIEŠINIMAS 

 

11. Siekdamas informuoti visuomenę apie skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimą TAMS 

varžyboms organizuoti ir vykdyti, pareiškėjas visoje TAMS varžybų sklaidos (viešinimo) medžiagoje 

turi nurodyti, kad TAMS varžybas iš dalies finansuoja Agentūra, ir naudoti Agentūros logotipą, 

paskelbtą interneto svetainėje adresu www.ltusportas.lt. 

 

________________________ 

http://www.ltusportas.lt/

