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Koda
s

Būsena
(įvykdyta, iš dalies
įvykdyta/ vykdoma1,
neįvykdyta)

1.
1.
1.1.

Tikslas: Mažinti sisteminės sporto korupcijos apraiškas viešajame ir privačiame sektoriuose
Uždavinys: Didinti sportininkų rengimo proceso ir sporto medicinos paslaugų teikimo biudžetinėse įstaigose skaidrumą
Priemonė: Atlikti sportininkus rengiančių biudžetinių įstaigų veiklos analizes, siekiant nustatyti realiai ir tiesiogiai šių įstaigų
rengiamus sportininkus
Įvykdyta 2016 m. IV Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Pateikta
Tikslini Pateikta informacija buvo
ketv.
Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas) informacija
ai
naudinga vėlesniems
Atliko analizė.
Departamentui ir asignavi Departamento veiksmams
savivaldybių
mai
siekiant skaidrumo. žr. 1.2
administracijoms nenuma priemonę.
apie realiai ir
tyti
tiesiogiai
rengiamus
sportininkus
Priemonė: Remiantis atliktų veiklos analizių rezultatais patikslinti rengiamų sportininkų sąrašus, paliekant juose tik tiesiogiai
atitinkamos biudžetinės įstaigos rengiamus sportininkus
Įvykdyta 2017 m. I
Departamento generalinio direktoriaus 2016 m. Patikslinti
Tikslini Optimizuota LOSC
ketv.
gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-814 „Dėl Kūno kultūros rengiamų
ai
veikla, nuo 2018 m.
ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos sportininkų
asignavi sausio 1 d. atsisakius
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. vasario sąrašai
mai
valstybei nebūdingos
14 d. įsakymo Nr. V-86 „Dėl Kūno kultūros ir sporto
nenuma funkcijos – sportininkų
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
tyti
rengimo (nuo 2018 m.
Lietuvos olimpinio sporto centro nuostatų, struktūros,
sausio 1 d. didelio
etatų sąrašo ir mokymo grupių sudarymo taisyklių
meistriškumo sportininkus
tvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Nuostatai) pakeisti
rengia federacijos ir/ar jų
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos
skėtinės organizacijos),
Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto
LOSC sportininkams
centro (toliau – LOSC) nuostatai, kuriuose nustatyta,
rengti skirti valstybės

1.2.

1

Tęstinės priemonės atveju.

Būklė /Eiga
Pasiektas
(veiksmų planas, atliktos veiklos, veiksmai, rezultatas
įgyvendinimo procesas, problemos, siūlomi jų
sprendimo būdai )

Asigna
vimai

Veiksmingumo
vertinimas
(kiek priemonė prisidėjo
prie atitinkamo tikslo ir
uždavinio įgyvendinimo)
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1.3.

kad LOSC turi užtikrinti aukščiausius sportinius
biudžeto asignavimai
rezultatus pasiekusių, pagal nustatytus kriterijus į
skiriami federacijų
LOSC priimtų sportininkų efektyvų rengimą valstybės
sportininkų rengimo
biudžeto lėšomis (pagal turimus valstybės biudžeto
programų finansavimui
asignavimus 2017 m. LOSC galėjo užtikrinti apie 60
pagal valstybės nustatytus
sportininkų rengimą, ne 271, kurie buvo priimti į
kriterijus.
LOSC rengti 2016 m.). Nuostatų pakeitimais taip pat
buvo sudaryta galimybė užtikrinti, kad LOSC
nustatytus
kriterijus
atitinkantys
olimpinių
individualių sporto šakų sportininkai (kartu su jų
rengimo procesą aptarnaujančiu personalu) galėtų
neatlygintinai naudotis LOSC valdoma sporto
infrastruktūra ir inventoriumi.
Taip pat LOSC direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr. 729 buvo patvirtinti Sportininkų atrankos
rengimui olimpinėms žaidynėms kriterijai ir
Sportininkų priėmimo ir rengimo olimpinėms
žaidynėms tvarkos aprašas. Su sportininkais ir juos
atstovaujančiomis atitinkamomis nacionalinėmis
sporto šakų federacijomis buvo sudarytos sutartys dėl
sportininkų rengimo, kurios neskelbtinos dėl asmens
duomenų apsaugos.
Priemonė: Atlikti sportininkus rengiančių biudžetinių įstaigų veiklos analizes siekiant nustatyti esamų pareigybių reikalingumą
ir realų pareigybių poreikį
Priemonė prarado
Departamento generalinio direktoriaus 2017 m. Tikslini nuo 2018 m. sausio 1 d.
aktualumą
lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-978 „Dėl Kūno kultūros
ai
atsisakyta vienintelės
ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos
asignavi nustatytos valstybei
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. vasario
mai
nebūdingos funkcijos –
14 d. įsakymo Nr. V-86 „Dėl Kūno kultūros ir sporto
nenuma sportininkų rengimo (nuo
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
tyti
2018 m. sausio 1 d.
Lietuvos olimpinio sporto centro nuostatų, struktūros,
didelio meistriškumo
etatų sąrašo ir mokymo grupių sudarymo taisyklių
sportininkus rengia
tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeisti LOSC nuostatai –
federacijos ir/ar jų
nustatyta, kad LOSC sportininkų neberengia.
skėtinės organizacijos),
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1.4.

Departamento generalinio direktoriaus 2018 m.
LOSC sportininkams
balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-320 „Dėl Kūno
rengti skirti valstybės
kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos
biudžeto asignavimai
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus
skiriami federacijų
2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. V-86 „Dėl Kūno
sportininkų rengimo
kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos
programų finansavimui
Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto
pagal valstybės nustatytus
centro nuostatų, struktūros, etatų sąrašo ir mokymo
kriterijus.
grupių sudarymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“
LOSC nustojo į olimpinių žaidynių programą įtrauktų
individualių sporto šakų federacijoms teikti
atlygintinas sportininkų rengimo paslaugas.
Priemonė: Panaikinti su sportininkus rengiančių biudžetinių įstaigų paskirtimi nesusijusias šių įstaigų pareigybes
Įvykdyta 2017 m.
Departamento generalinio direktoriaus 2017 m. Buvo atsisakyta
Tikslini Departamentas priemonę
lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-978 „Dėl Kūno kultūros pareigybių,
ai
vertina kaip veiksmingą,
ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos kurios nėra
asignavi kadangi atsisakyta
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. vasario susijusios su
mai
valstybei nebūdingos
14 d. įsakymo Nr. V-86 „Dėl Kūno kultūros ir sporto LOSC nuostatose nenuma funkcijos – sportininkų
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nurodytų
tyti
rengimo.
Lietuvos olimpinio sporto centro nuostatų, struktūros, funkcijų
etatų sąrašo ir mokymo grupių sudarymo taisyklių vykdymu.
tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeisti LOSC nuostatai –
nustatyta, kad LOSC sportininkų neberengia, o sudaro
sąlygas departamento pripažintoms nacionalinėms
sporto šakų federacijoms (toliau – federacijoms)
(prioritetą teikiant olimpinių sporto šakų (ypač
strateginių) federacijoms) rengiant visų amžiaus
grupių nacionalinių rinktinių sportininkus (išskyrus
rengiamus veteranų sporto varžyboms) ir (ar)
kandidatus
į
tokias
nacionalines
rinktines
neatlygintinai naudotis centro valdoma sporto
infrastruktūra ir šioje infrastruktūroje esančiu
inventoriumi bei atlygintinai – gyvenamosios
paskirties infrastruktūra; sudaryti sąlygas federacijoms
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1.5.

2.
2.1.

(prioritetą teikiant olimpinių sporto šakų (ypač
strateginių) federacijoms) atlygintinai naudotis LOSC
valdoma sporto ir gyvenamosios paskirties
infrastruktūra bei šioje infrastruktūroje esančiu
inventoriumi kūno kultūros ir sporto renginių
organizavimo tikslais; į olimpinių žaidynių programą
įtrauktų individualių sporto šakų federacijoms
išreiškus poreikį, teikia federacijoms atlygintinas
sportininkų rengimo proceso užtikrinimo sporto
paslaugas.
Nuo 2018 m. balandžio 4 d. atsisakyta į olimpinių
žaidynių programą įtrauktų individualių sporto šakų
federacijoms teikti atlygintinas sportininkų rengimo
paslaugas.
Įgyvendinant LOSC nuostatų pakeitimus, buvo
atsisakyta 63,5 pareigybių (sporto medicinos
darbuotojų ir trenerių, sportininkų rengimo
aptarnaujančių
vadybininkų),
tapusių
nebereikalingomis Nuostatuose nurodytų funkcijų
vykdymui.
Priemonė: Parengti Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, išskiriant aiškius
kriterijus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, kas turi teisę nemokamai naudotis sporto medicinos centrų teikiamomis
paslaugomis
Įvykdyta
Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Nustatyti aiškūs
Tikslini Įsigaliojus naujai Sporto
Respublikos sporto įstatymo redakcija, kurios 13 str. kriterijai
ai
įstatymo redakcijai
nustatyti (įtvirtinti) aiškūs kriterijai, kas turi teisę
asignavi nebeliko dviprasmiškumo
nemokamai sveikatos priežiūros įstaigose tikrinti
mai
bei galimybės
sveikatą.
nenuma piktnaudžiauti teise
tyti
neatlygintinai tikrinti
sveikatą.
Uždavinys: Didinti Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo (toliau – fondas) lėšų skyrimo proceso skaidrumą
Priemonė: Parengti Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą
įtvirtinant fondo statusą kaip vienos iš Departamento įgyvendinamų valstybės biudžeto programų,
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2.2.
2.2.1.

įvertinant ekspertų poreikį ir jų statusą fondo lėšų skirstymo procese bei, esant ekspertų poreikiui, įtvirtinant aiškius ekspertų
atrankos kriterijus, užtikrinant sprendimus dėl fondo lėšų skyrimo priimančių asmenų atsakomybę
Priemonė prarado
Nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos kūno Departamentas Tiksli Nuo 2019 m. Sporto
aktualumą
kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymas su visais prie Lietuvos niai
rėmimo fondo projektus
pakeitimais ir papildymais neteko galios.
Respublikos
asigna administruoja Švietimo
Vyriausybės
vimai mainų paramos fondas
nebeadministr nenu
http://smpf.lt/lt
uoja fondo
matyti
Priemonė: Užtikrinti didesnį informacijos, susijusios su fondo lėšų skirstymo procesu, viešumą:
viešai skelbti ne tik informaciją apie pareiškėjus, kurių pateiktų projektų įgyvendinimui buvo skirta fondo lėšų, bet ir nustatytus
reikalavimus atitinkančius projektus, kokie projektai ir dėl kokių priežasčių nebuvo finansuoti, asmenų, teikusių išvadas dėl
pateiktų projektų turinio, vertinimą;
Įvykdyta
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos 2016 m. Departamento
Tiksli Kūno kultūros ir sporto
rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. FTS-1 patvirtinta nauja interneto
niai
rėmimo fondo veiklos
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administravimo tinklalapyje viešai asigna viešumas užtikrinamas.
taisyklių (toliau – taisyklės) redakcija. Taisyklių 44 skelbiama
vimai
punkte įtvirtinta, kad skelbiant Kūno kultūros ir sporto informacija,
nenu
rėmimo fondo tarybos sprendimą skirti (neskirti) susijusi su fondo
matyti
finansavimą projektams įgyvendinti kartu nurodomi lėšų skirstymo
pareiškėjų pavadinimai, projektų pavadinimai, procesu
trumpas projektų aprašymas, ekspertų (kai jie
pasitelkiami
projektų
vertinimui),
vertinusių
atitinkamą projektą skirtų balų vidurkis, pareiškėjų
prašyta skirti lėšų suma ir trumpa Kūno kultūros ir
sporto rėmimo fondo tarybos priimtų sprendimų
motyvų santrauka. Visa ši informacija pagal taisykles
turi būti skelbiama Departamento interneto svetainėje
www.kksd.lrv.lt ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos
sprendimo skirti (neskirti) finansavimą projektams
įgyvendinti priėmimo dienos.
Visi Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos
sprendimai skelbiami Departamento interneto
svetainės skiltyje „Kūno kultūros ir sporto rėmimo
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2.2.2.

3.
3.1.

fondas“ skyriuje „Fondo tarybos sprendimai“
(http://kksd.lrv.lt/lt/kuno-kulturos-ir-sporto-remimofondas), o informacija apie visas gautas paraiškas
(pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas,
trumpas projekto aprašymas, prašoma skirti Kūno
kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų suma) Kūno
kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšoms gauti
skelbiama Departamento interneto svetainės skyriaus
„Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas“ ssrityje
„Paraiškų teikėjams“.
fondo tarybos posėdžių protokoluose nurodyti ir argumentus, pagrindžiančius priimtus sprendimus
Įvykdyta
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos Kūno kultūros ir
Tiksli Kūno kultūros ir sporto
sprendimai skelbiami Departamento interneto sporto rėmimo
niai
rėmimo fondo taryba –
svetainės skyriaus „Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos
asigna nepriklausomas subjektas,
fondas“ srityje „Fondo tarybos sprendimai“ protokoluose
vimai todėl pati turi imtis ir
(http://kksd.lrv.lt/lt/kuno-kulturos-ir-sporto-remimonurodomi
nenu
ėmėsi veiksmų, siekdama
fondas).
argumentai,
matyti užtikrinti priemonės
pagrindžiantys
įgyvendinimo
priimtus
efektyvumą.
sprendimus.
Uždavinys: Tobulinti skatinimo už pasiektus sporto laimėjimus sistemą
Priemonė: Parengti Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo pakeitimo įstatymo projektą konkrečiai įvardinant
sportinius laimėjimus, už kuriuos gali būti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, ir subjektus (tik tiesiogiai prisidėjusius prie
sportinio laimėjimo), kurie gali būti skatinami už sportinius pasiekimus valstybės biudžeto lėšomis, taip pat panaikinant
galimybę šias lėšas perskirstyti nevyriausybinėms organizacijoms
Įvykdyta
Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Įtvirtinti sportiniai Tiksli Įsigaliojus naujam
Respublikos sporto įstatymo redakcija, kurios 23-25 laimėjimai, už
niai
Įstatymui, premijų,
str. įvardinti sportiniai laimėjimai, už kuriuos kuriuos už kuriuos asigna stipendijų, rentų skyrimo
sportininkams ir jų treneriams skiriamos premijos, o sportininkams ir jų vimai tvarka tapo aiškesnė ir
sportininkams – ir stipendijos, rentos, taip pat treneriams
nenu
skaidresnė, valstybės
nustatyta, kad valstybės skatinimas už pasiektus sporto skiriamos
matyti skatinimas už pasiektus
laimėjimus skiriamas tik fiziniams asmenims, premijos, o
sporto laimėjimus
pasiekusiems laimėjimų.
sportininkams – ir
skiriamas tik fiziniams
stipendijos, rentos,
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4.
4.1.

4.2.

taip pat panaikinta
asmenims, pasiekusiems
galimybė valstybės
laimėjimų.
biudžeto lėšas už
pasiektus sporto
laimėjimus
perskirstyti
nevyriausybinėms
organizacijoms.
Uždavinys: Stiprinti viešųjų ir privačių interesų pažeidimų sporto srityje prevenciją, ugdyti žurnalistų profesinę etiką
Priemonė: organizuoti sporto srityje veikiančių subjektų mokymus viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais
Įvykdyta
2018 m. organizuoti sporto srityje veikiančių subjektų Organizuoti sporto Tiksli Pagilintos sporto srityje
mokymai, taip pat ir viešųjų ir privačių interesų
srityje veikiančių
niai
veikiančių subjektų žinios
derinimo klausimais.
subjektų mokymai asigna viešųjų ir privačių
viešųjų ir privačių vimai interesų derinimo
interesų derinimo
nenu
klausimais.
klausimais.
matyti
Priemonė: atlikti Departamente dirbančių asmenų interesų konflikto problematikos analizę ir pateikti rekomendacijas dėl
viešųjų ir privačių interesų suderinimo atliekant priskirtas funkcijas
Įvykdyta
2018 m. birželio 26 d. Specialiųjų tyrimų tarnybai Departamento
Tiksli Departamento darbuotojai
(toliau – STT) buvo pateiktas prašymas „Organizuoti darbuotojai
niai
pagilino žinias viešųjų ir
antikorupcinio švietimo paskaitą ar seminarą“ kuriame savarankiškai
asigna privačių interesų derinimo
turėjo būti aptarta viešųjų ir privačių interesų susipažino su
vimai klausimais.
konfliktai“ 2018 m. liepos 9 d. iš STT el. paštu buvo Antikorupcinės
nenu
gautas atsakymas, kad „deja, šį pusmetį dalies aplinkos viešajame matyti
antikorupcinio
švietimo
paskaitų
organizuoti sektoriuje kūrimo
neturėsime galimybės“ ir Departamentui buvo ir įgyvendinimo
pasiūlyta savarankiškai vykdyti antikorupcinį vadovu.
švietimą,
supažindinant
darbuotojus
su
Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajame sektoriuje.
Taip pat Departamentas buvo informuotas „kad
pasikeitus aplinkybėms, ar atsiradus galimybei
paskaitą organizuoti dar II-ame šių metų pusmetyje,
susisiektume papildomai. Taip pat pasiliekame
galimybę spręsti paskaitos organizavimo klausimą
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4.3.

5.

Jūsų įstaigoje 2019 metų I pusmetį“. Atsižvelgiant į
tai,
Departamento
darbuotojai
savarankiškai
susipažino su Antikorupcinės aplinkos viešajame
sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovu.
Priemonė: Organizuoti žurnalistų mokymus profesinės etikos normų ir Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatų
laikymosi klausimais
Įvykdyta
2018 m. balandžio 4 d. Kūno kultūros ir sporto Žurnalistai
Tiksli Susitikimas padėjo ugdyti
departamente vyko susitikimas su sporto žurnalistų pagilino žinias
niai
žurnalistų profesinę etiką
federacijos, žurnalistų sąjungos ir STT atstovais, profesinės etikos
asigna
kuriame aptarti žurnalistų profesinės etikos normų ir normų ir Lietuvos vimai
Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso nuostatų žurnalistų ir
nenu
laikymosi klausimai.
leidėjų etikos
matyti
kodekso nuostatų
taikymo
klausimais.
Uždavinys: Mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę kūno kultūros ir sporto sistemos viešojo administravimo subjektų veikloje
Priemonė: Tobulinti sprendimų kūno kultūros ir sporto srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
priėmimo teisinį reglamentavimą (priimant naujus teisės aktus ar keičiant galiojančius) nustatant, kad tokių klausimų
sprendimo procedūrose (iki priimant sprendimą) dalyvauja kolegialus organas (pvz. komisija), bei įtvirtinant dalinę šio organo
narių ir jį aptarnaujančių asmenų rotaciją
Įvykdyta
Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir Ir valstybės
Tiksli Priimti teisės aktų
atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo, biudžeto lėšų
niai
pakeitimai užtikrina
patvirtinto Departamento generalinio direktoriaus skyrimo, ir jų
asigna objektyvesnį ir skaidresnį
2011 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-24, 14 punkte panaudojimo
vimai valstybės biudžeto lėšų
nustatyta, kad dokumentus dėl programų finansavimo, procese dalyvauja
nenu
naudojimą bei mažina
valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarčių pakeitimo bent po du
matyti korupcijos pasireiškimo
ar papildomų lėšų programų įgyvendinimui skyrimo Departamento
tikimybę šioje srityje.
nagrinėja ir siūlymus departamento generaliniam darbuotojai, taip
direktoriui
teikia
departamento
generalinio pat įtvirtintas jų
direktoriaus įsakymu iš departamento valstybės rotacijos principas
tarnautojų sudaryta komisija, o šio aprašo 17 punkte (ten, kur tai
nustatyta, kad „ne rečiau kaip kas 3 metus komisijos įmanoma).
sudėtis atnaujinama ne mažiau kaip trečdaliu. Tas pats
asmuo komisijos nariu gali būti ne ilgiau kaip 4 metus
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iš eilės ir pakartotinai komisijos nariu gali būti
skiriamas praėjus ne mažiau kaip 2 metams po jo
veiklos komisijos sudėtyje pabaigos“.
Taip pat Departamento generalinio direktoriaus 2017
m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-795 patvirtinta Kūno
kultūros ir sporto programų ir projektų įgyvendinimui
skirtų Kūno kultūros ir sporto departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės disponuojamų
valstybės biudžeto lėšų naudojimo kontrolės vykdymo
tvarka (toliau – Kontrolės vykdymo tvarka), kurios 74
punkte nustatyta, kad „konkretaus projekto vykdytojo
kontrolei atlikti skiriami ne mažiau kaip 2 atsakingi
asmenys“. Departamento darbuotojų rotacija kontrolės
vykdymui negalima, atsižvelgiant į ribotą specialiųjų
žinių, reikalingų šios funkcijos vykdymui, turinčių
Departamento darbuotojų skaičių (apie tai Specialiųjų
tyrimų tarnyba buvo informuota 2018 m. birželio
20 d.).
2.
6.
6.1.

Tikslas: Didinti nepakantumą manipuliacijoms sporto varžybomis
Uždavinys: Pasirengti Europos Tarybos Konvencijos prieš manipuliacijas sporto varžybomis (toliau – Konvencija) ratifikavimui
Priemonė: Sistemiškai peržiūrėti nacionalinius teisės aktus, susijusius su pasirengimu ratifikuoti Konvenciją, ir prireikus
parengti teisės aktų projektus
Įvykdyta 2016 m.
Per 2016 m. II ketv. sistemiškai įvertintas būtinų teisės Parengti būtini
Tiksli Priimti teisės aktai
aktų poreikis, 2016 m. birželio 30 d. Lietuvos teisės aktai
niai
efektyviai užtikrina
Respublikos baudžiamasis kodeksas papildytas 1821
asigna manipuliacijų sporto
straipsniu „Manipuliavimas sporto varžybomis“,
vimai varžybomis prevenciją.
priimtas Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto
nenu
įstatymo Nr. I-1151 2, 3, 15, 30, 41 straipsnių
matyti
pakeitimo ir įstatymo papildymo 46¹ straipsniu
įstatymas bei Lietuvos Respublikos kriminalinės
žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio
pakeitimo įstatymas. Minėti teisės aktai įsigaliojo
2017 m. sausio 1 d.
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6.2.

Priemonė: Organizuoti svarstymą dėl Nacionalinės platformos, numatytos Konvencijos 13 straipsnyje, galimo modelio
pasirinkimo ir Nacionalinės platformos įsteigimo galimybių
Įvykdyta
2015 m. balandžio 2 d. tarp Vidaus reikalų Užtikrintas šalių
Tiksli Sudaryto susitarimo
ministerijos, Departamento, Lošimų priežiūros bendradarbiavimas niai
pagrindu jau yra kuriama
tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų dėl Nacionalinės
asigna Nacionalinė platforma
ministerijos, Policijos departamento prie Lietuvos platformos
vimai
Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos sukūrimo
nenu
Respublikos generalinės prokuratūros buvo pasirašyta
matyti
bendradarbiavimo sutartis Nr. 1S-137/SV-26.

6.3.

Priemonė: Organizuoti edukacines programas (seminarus), kitą švietėjišką – prevencinę veiklą, informacinę sklaidą
manipuliacijų sporto varžybomis ir susijusiais klausimais
Įvykdyta
Departamento generalinio direktoriaus 2017 m. Departamentas
Tiksli Pareiškėjų rengiami
lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-974 patvirtintame skatina pareiškėjus niai
seminarai skleidžia
Didelio meistriškumo sporto programų finansavimo organizuoti
asigna informaciją, kuri padeda
valstybės biudžeto lėšomis specialiųjų kriterijų apraše seminarus,
vimai kovoti su
nustatyta, kad dalis valstybės biudžeto lėšų manipuliavimo
nenu
manipuliacijomis sporto
paskirstoma įvertinus atitinkamos grupės pareiškėjo sporto varžybomis, matyti varžybomis.
organizacinės, vadybinės ir administracinės veiklos kovos su brutaliu
rezultatus (aprašo 4.3 papunktis) tarp kurių vienas iš žiūrovų
elgesiu,
kriterijų gauti daugiau balų (ir atitinkamai didesnį antidopingo
finansavimą) yra pareiškėjo rengiami seminarai temomis.
manipuliavimo sporto varžybomis, kovos su brutaliu
žiūrovų elgesiu, antidopingo temomis.
Priemonė: Atliekami reiškinio (manipuliacijų sporto varžybomis) tyrimai
Įvykdyta
Departamento užsakymu buvo atliktas tyrimas Išsiaiškinta, kaip Programos Departamentas laikosi
„Manipuliavimas sporto varžybomis“, kuris pristatytas visuomenė ir/ar
„Kūno
pozicijos, kad tyrimas
sporto visuomenei 2016 m. spalio mėnesį.
sporto
kultūros ir yra efektyvi priemonė,
organizacijos bei sporto
ir planuoja artimiausiu
sportininkai
plėtra“
metu jį pakartoti.
vertina
priemonei
manipuliacijų
„Administ
sporto
ruoti kūno
varžybomis
kultūros ir

6.4.
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6.5.

6.6.
6.6.1.

6.6.2.

reiškinį,
sporto
paplitimo mastą, sistemą“
taip pat vertinimo skirtos
pokytis laike.
lėšos
Priemonė: Organizuoti Reagavimo (įskaitant perdavimą) į informaciją apie manipuliacijas sporto varžybomis aprašo parengimą
Iš dalies įvykdyta
Parengtas Reagavimo (įskaitant perdavimą) į
Rezultatas dar
Tiksli Nepasiekus rezultato
informaciją apie manipuliacijas sporto varžybomis
nepasiektas
niai
veiksmingumo vertinti
aprašo projektas. Kadangi šis teisės aktas iki šiol nėra
asigna neįmanoma.
priimtas, nes konvencija iki šiol nėra ratifikuota,
vimai
priemonė vykdoma alternatyviu būdu – po 2018 m.
nenu
balandžio 4 d. tarpinstitucinio susitikimo informuota
matyti
apie galimybę teikti pranešimus Departamento ir kitų
sporto organizacijų interneto svetainėse.
Futbolo srityje yra atskira pranešimų sistema:
http://www.uefa.com/insideuefa/protecting-thegame/integrity/index.html?redirectFromOrg=true.
Priemonė: Diegiamos su sporto organizacijų finansavimu susijusios priemonės:
priemonių, padėsiančių kovoti su manipuliacijomis sporto varžybomis, finansavimas;
Įvykdyta 2017 m. IV 2017 m. lapkričio 21 d. Departamento generalinio
Departamentas
Tiksli Departamentas priemonę
ketv.
direktoriaus įsakymu Nr. V-974 patvirtintame Didelio skatina federacijas niai
vertina kaip efektyvią,
meistriškumo sporto programų finansavimo valstybės rengti seminarus
asigna federacijų rengiamų
biudžeto lėšomis specialiųjų kriterijų apraše
manipuliavimo
vimai seminarų metu
nustatyta, kad dalis valstybės biudžeto lėšų
sporto varžybomis nenu
pasiekiama plati tikslinė
paskirstoma įvertinus atitinkamos grupės pareiškėjo
tema.
matyti auditorija.
organizacinės, vadybinės ir administracinės veiklos
rezultatus (aprašo 4.3 papunktis), tarp kurių vienas iš
kriterijų gauti daugiau balų (ir atitinkamai didesnį
finansavimą) yra pareiškėjo rengiami seminarai
manipuliavimo sporto varžybomis, kovos su brutaliu
žiūrovų elgesiu, antidopingo temomis.
finansavimo neteikimas sankcijos už manipuliacijas sporto varžybomis galiojimo laikotarpiu.
Įvykdyta
Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir Įtvirtintos
Tiksli Patvirtinus aprašo
atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo, sankcijos ir
niai
pakeitimus, buvo
patvirtinto Departamento generalinio direktoriaus
asigna padidintas nepakantumas
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3.
7.

2011 m. vasario 4 d. įsakymu, aktualios redakcijos 3.6 atgrasymo
vimai manipuliacijoms sporto
papunktis (pradedamas taikyti skirstant 2019 metų ir priemonės.
nenu
varžybomis
vėlesnių metų departamento disponuojamas valstybės
matyti
biudžeto
lėšas
nevyriausybinių
organizacijų
pateiktoms didelio meistriškumo sporto programoms
ir kūno kultūros ir (ar) sporto projektams įgyvendinti)
numato, kad pareiškėjas, siekiantis gauti valstybės
biudžetų lėšų programos įgyvendinimui, veiklos
dokumentuose turi būti įtvirtinęs atsakomybę už
manipuliavimą sporto varžybomis. Jei pareiškėjas
neatitinka nurodyto kriterijaus, valstybės biudžeto
lėšos negali būti skiriamos. Remiantis šio aprašo 7
papunkčiu pareiškėjas privalo pateikti Departamentui
dokumentus, kuriuose pareiškėjas yra įtvirtinęs
atsakomybę už etikos ir Pasaulinio antidopingo
kodekso
pažeidimus,
manipuliavimą
sporto
varžybomis, brutalų elgesį sporto varžybų metu,
kopijas.
Tikslas: Stiprinti dopingo vartojimo sporte prevenciją
Uždavinys: Vykdyti kūno kultūros ir sporto sistemos subjektų bei visuomenės švietimą antidopingo srityje
Priemonė: Gilinti muitinės ir vidaus reikalų sistemoje dirbančių pareigūnų žinias antidopingo srityje; vykdyti švietimo
priemones antidopingo tema formaliojo ir neformaliojo švietimo programas įgyvendinančiose ugdymo įstaigose, taip pat
nevyriausybinėse kūno kultūros ir sporto organizacijose
Įvykdyta
Antidopingo agentūra nuolat rengia informacinę Parengta
Tiksliniai
Priemonė
medžiagą, veda seminarus antidopingo tema informacinė
Departamen veiksminga.
formaliojo ir neformaliojo švietimo programas medžiaga,
to
Pasiekiama tiek
įgyvendinančiose ugdymo įstaigose, taip pat pravesti
asignavimai tikslinė auditorija,
nevyriausybinėse
kūno
kultūros
ir
sporto seminarai
nenumatyti. tiek visuomenė.
organizacijose.
antidopingo
Agentūra
2018 m. balandžio 23 d. buvo antidopingo tema tema.
2018 metais
organizuoti mokymai, kuriuose dalyvavo muitinės ir
finansuota
policijos pareigūnai iš viso 8 dalyviai. .
iš Kūno
kultūros ir
sporto
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rėmimo
fondo lėšų.
8.

Uždavinys: Stiprinti dopingo kontrolę
Priemonė: Kasmet bent 5 proc. didinti imamų dopingo mėginių skaičių
Iš dalies įvykdyta
Vadovaujantis 2015 m. Pasauliniu antidopingo
kodeksu 2017 metais buvo sustiprinta dopingo
kontrolė, didelis dėmesys buvo skiriamas
kandidatams į Pjong Čango 2018m. olimpinę
rinktinę, padidintas mėginių skaičius. 2017 m. iš viso
buvo surinkti: 157– varžybiniai mėginiai (2016 m. –
52 varžybiniai mėginiai); 108– ne varžybiniai
mėginiai (2016 m. – 120 ne varžybiniai mėginiai).
Priemonė 2017 metais įvykdyta, kadangi 2017 metais
mėginių paimta daugiau nei 5 proc. daugiau nei 2016
metais. Priemonės 2018 metais nebuvo galimybės
visa apimtimi įvykdyti (dar 5 proc. padidinti imamų
dopingo mėginių skaičiaus) dėl ribotų Antidopingo
agentūros finansinių išteklių.

Sudarytos
sąlygos
sąžiningam
sportininkų
varžymuisi

_________________________________________________

Tiksliniai
Departamen
to
asignavimai
nenumatyti.
Agentūra
2018 metais
finansuota
iš Kūno
kultūros ir
sporto
rėmimo
fondo lėšų.

Priemonė iš esmės
įgyvendinama
efektyviai.

