DĖL 2018 METŲ DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMŲ PATEIKIMO
TERMINŲ IR SĄLYGŲ

Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas) 2018 m. biudžetui, kuriame didelio meistriškumo
sporto programoms finansuoti numatyti 6,330 mln. Eur (iš jų 530 000 Eur neįgaliųjų didelio
meistriškumo sporto programoms finansuoti).
Maloniai prašome prieš pradedant pildyti didelio meistriškumo sporto programą (toliau –
Programa) atidžiai perskaityti naujos redakcijos Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir
atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Departamento
generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-980.
Nacionalinės sporto (šakų) federacijos ir parolimpiniam, regos, klausos ar judėjimo negalias
turinčių asmenų sporto judėjimams vadovaujantys pareiškėjai ir sveikųjų sporto šakų federacijos,
plėtojančios didelio meistriškumo neįgaliųjų sportą, programas teikia iki 2017 m. gruodžio 22 d.
įskaitytinai. Be to, ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 15 d. Departamentui pateikiama informacija
apie pareiškėjo per paskutinius ketverius metus iki kreipimosi į Departamentą dėl Programos
finansavimo dienos į atitinkamas tarptautines sporto varžybas deleguotų sportininkų pasiekimus (pagal
aprašo 1 priede pateiktą formą (aprašo 4 punkte nurodyti pareiškėjai – pagal aprašo 2 priede pateiktą
formą), atitinkamos sporto šakos nacionalinių sporto varžybų sistemoje praėjusiais kalendoriniais
metais dalyvavusių sportininkų skaičių (pagal aprašo 3 priede pateiktą formą) (aprašo 4 punkte
nurodytiems pareiškėjams šios informacijos teikti nereikia) ir praėjusių kalendorinių metų pareiškėjų
organizacinės, vadybinės ir administracinės veiklos metinius rezultatus (pagal aprašo 4 priede pateiktą
formą) (aprašo 4 punkte nurodytiems pareiškėjams šios informacijos teikti nereikia).
Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu Programa ir su ja susiję dokumentai nėra pateikiami iki nurodyto
termino, finansavimas atitinkamos programos įgyvendinimui neskiriamas. Pažymėtina, kad valstybės
biudžeto lėšos negali būti skiriamos, jeigu pareiškėjas dokumentuose pateikė tikrovės neatitinkančius
duomenis arba pateikė suklastotus dokumentus.
Pareiškėjai paraiškas dėl Programų finansavimo gali pateikti tiesiogiai, atvykę į Departamentą,
arba atsiųsti registruotu paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu (pasirašius saugiu elektroniniu
parašu) Departamento oficialiuoju elektroninio pašto adresu kksd@kksd.lt arba per Paslaugų ir gaminių
kontaktinį centrą, adresu www.verslovartai.lt.

2
Pareiškėjas (išskyrus aprašo 4 punkte nurodytus pareiškėjus), siekiantis gauti valstybės biudžetų
lėšų Programos įgyvendinimui, turi atitikti visus šiuos bendruosius finansavimo kriterijus:
1. atitikti nevyriausybinės organizacijos statusą;
2. būti atsakingas už visų Lietuvos Respublikoje kultivuojamų atstovaujamos sporto (šakos)
disciplinų plėtrą (tuo atveju, kai tarptautinė tos sporto šakos federacija atstovavimą leidžia ir sporto
šakos disciplinų principu, valstybės biudžeto lėšų programų įgyvendinimui gali gauti keli pareiškėjai,
kurie yra atsakingi tik už vienos ar kelių tos sporto šakos disciplinų plėtrą);
3. dvejus paskutinius metus iki kreipimosi į Departamentą dėl Programos finansavimo dienos
būti organizavęs atstovaujamos sporto šakos (disciplinos) nacionalinį suaugusiųjų čempionatą;
4. per paskutinius ketverius metus iki kreipimosi į Departamentą dėl Programos finansavimo
dienos yra delegavęs ne mažiau kaip vieną sportininką atstovauti Lietuvos Respublikai olimpinėse
žaidynėse, pasaulio ir (ar) Europos suaugusiųjų čempionatuose (pasaulio ir (ar) Europos taurės
finalinėse varžybose, jei tos sporto šakos pasaulio ir (ar) Europos suaugusiųjų čempionatai nevykdomi,
o vietoje jų rengiamos tos sporto šakos pasaulio ir (ar) Europos taurės finalinės varžybos) ar patekimui
į šias sporto varžybas organizuojamose atrankos varžybose;
5. būti nariu atstovaujamos sporto šakos tarptautinės (pasaulio) federacijos (arba, esant
tarptautinės (pasaulio) sporto šakos federacijos leidimui, nariu tarptautinės federacijos, kuruojančios tik
konkrečią sporto šakos discipliną ir kartu esančios nare tos sporto šakos tarptautinės federacijos), kuri:
5.1. turi ne mažiau kaip 35 valstybėse iš ne mažiau kaip 3 žemynų veikiančius narius;
5.2. yra pripažinusi Pasaulinį antidopingo kodeksą;
5.3. per paskutinius penkerius metus iki pareiškėjo kreipimosi į Departamentą dėl Programos
finansavimo dienos surengė tos sporto šakos pasaulio suaugusiųjų čempionatą (arba tos sporto šakos
pasaulio taurės finalines varžybas, jei tos sporto šakos pasaulio čempionatai nevykdomi, o vietoje jų
rengiamos tos sporto šakos pasaulio taurės finalinės varžybos), kuriame kartu su atrankos į jį
varžybomis dalyvavo ne mažiau kaip 3 žemynų ne mažiau kaip 16 valstybių atstovai;
5.4. yra pripažinusi pareiškėją vieninteliu tos sporto šakos (tos sporto (šakos) disciplinos) atstovu
Lietuvos Respublikoje santykiuose su tarptautine (pasaulio) sporto (šakos) (sporto (šakos) disciplinos)
federacija;
6. turi savo įstatų (nuostatų, statuto ar kito steigimo dokumento) nustatyta tvarka patvirtintas
plėtojamos sporto šakos (disciplinos) varžybų saugumo taisykles bei vykdydamas veiklą laikosi Kūno
kultūros ir sporto įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų;
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7. įsipareigoti skirti ne mažiau kaip 10 proc. skirtų valstybės biudžeto lėšų sumos nuosavų ar kitų
šaltinių lėšų kofinansavimą Programos įgyvendinimui.
Paralimpiniam, regos, klausos ar judėjimo negalias turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvos
Respublikoje vadovaujantiems pareiškėjams bei sveikųjų sporto šakų federacijoms, plėtojančioms
didelio meistriškumo neįgaliųjų sportą ir siekiančioms gauti valstybės biudžeto lėšų programoms
įgyvendinti, mutatis mutandis taikomi aprašo 3.1, 3.6-3.10 papunkčiuose nustatyti bendrieji
finansavimo kriterijai. Be to, atitinkamiems judėjimams vadovaujančios tarptautinės (pasaulio)
nevyriausybinės organizacijos, kurių nariais yra atitinkamai paralimpiniam, regos, klausos ar judėjimo
negalias turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvos Respublikoje vadovaujantys pareiškėjai, turi būti
pripažinusios Pasaulinį antidopingo kodeksą.
Pareiškėjas kartu su Programa privalo pateikti visus privalomus dokumentus nurodytus aprašo
7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.7, 7.3.8, 7.3.9, 7.3.10 papunkčiuose:
1. pareiškėjo dalyvių (dalininkų, narių ir pan.) sąrašo kopiją*;
2. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įstatų (nuostatų, statuto ar kito steigimo dokumento)
kopiją*;
3. dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjas dvejus paskutinius metus iki kreipimosi į
Departamentą dėl Programos finansavimo dienos organizavo atstovaujamos sporto šakos (disciplinos)
nacionalinį suaugusiųjų čempionatą (aprašo 4 punkte nurodytiems pareiškėjams šių dokumentų teikti
nereikia);
4. dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančius, kad pareiškėjas yra aprašo 3.5 papunktyje
nustatytus reikalavimus atitinkančios tarptautinės (pasaulio) federacijos narys (aprašo 4 punkte
nurodyti pareiškėjai teikia dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančius apie narystę atitinkamam
judėjimui vadovaujančioje tarptautinėje (pasaulio) nevyriausybinėje organizacijoje)*;
5. deklaraciją (pagal aprašo 7 priede pateiktą formą), kuria patvirtintų, kad savo veikloje laikosi
Kūno kultūros ir sporto įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų, taip pat – kad nėra aplinkybių,
nurodytų aprašo 24.2 ir 24.4 papunkčiuose;
6. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ar jos
teritorinių padalinių patvirtinimą, kad nėra aplinkybių, nurodytų aprašo 24.3 papunktyje. Jeigu
mokesčių administratoriaus sprendimu yra atidėtas arba išdėstytas mokestinės nepriemokos mokėjimas
ir šio sprendimo pagrindu sudaryta pareiškėjo ir mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos
sutartis, šis faktas turi būti atskirai pažymimas;
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7. patvirtinimą, kad pareiškėjas ir atitinkamos sporto šakos tarptautinė (pasaulio) federacija (4
punkte nurodytiems pareiškėjams – patvirtinimą, kad atitinkama tarptautinė (pasaulio) nevyriausybinė
organizacija, kurios nariai jie yra) pripažįsta Pasaulinį antidopingo kodeksą*;
8. laisvos formos įsipareigojimą dėl dalies (ne mažesnės kaip 10 procentų skirtų valstybės
biudžeto lėšų sumos) kitų šaltinių lėšų skyrimo programos įgyvendinimui.
*Jeigu pareiškėjas anksčiau Departamentui yra teikęs nurodytus dokumentus ir šiuose
dokumentuose

nurodyta

informacija

nepakito

(apie

tai

pareiškėjas

pažymi,

nurodydamas

Departamentui teikto rašto datą ir numerį), šių dokumentų pakartotinai teikti nereikia.
Pareiškėjų pateikti dokumentai turi būti išnagrinėti ir sprendimai dėl programų finansavimo
(atsisakymo finansuoti) priimti ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po tų metų, kuriais buvo pateiktos
programos, sausio 10 d.
Atkreiptinas dėmesys, kad Departamento interneto svetainėje viešinamas Programas pateikusių
subjektų sąrašas, taip pat skelbiami Departamentui pateikti atitinkamos sporto šakos į atitinkamas
tarptautines sporto varžybas deleguotų sportininkų pasiekimai, atitinkamos sporto šakos nacionalinių
sporto varžybų sistemoje praėjusiais kalendoriniais metais dalyvavusių sportininkų skaičius, praėjusių
kalendorinių metų pareiškėjų organizacinės, vadybinės ir administracinės veiklos metiniai rezultatai,
Programų santraukos, prašomų skirti valstybės biudžeto lėšų sumos, komisijos protokolai ir
departamento generalinio direktoriaus sprendimai dėl lėšų skyrimo (neskyrimo), informacija apie
Programų finansavimo rezultatus, valstybės biudžeto lėšų mokėjimo sustabdymą ar nutraukimą,
detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo ataskaitos, Programos priemonių,
kurių įgyvendinimui skirta valstybės biudžeto lėšų, įvykdymo ketvirčio ataskaitos.
Kontaktinis asmuo nacionalinių sporto (šakų) federacijų Programų teikimo klausimais –
Departamento Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Papartė (tel.
(8 5) 233 57 88, el. p. gintare.paparte@kksd.lt).
Kontaktinis asmuo neįgaliųjų organizacijų Programų teikimo klausimais – Departamento
Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus patarėjas Vidas Stankevičius (tel. (8 5) 213 58 36, el. p.
vidas.stankevicius@kksd.lt).
Kontaktinis asmuo iškilus techninėms problemoms pildant programą ,,MS Excel“ formatu –
Departamento Teisės ir bendrųjų reikalų vyriausiasis specialistas Edgaras Abušovas (tel. (8 5) 216 17
13, el. p. edgaras.abusovas@kksd.lt)
______________

