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2021–2030 M. PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJO, ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS,
SPORTO PLĖTROS PROGRAMA
I SKYRIUS
PLĖTROS PROGRAMOS PASKIRTIS
Valstybės veiklos sritis
Sportas
Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) uždavinių įtraukimo į Programą logika
Į Sporto plėtros programą įtraukti uždaviniai, kurie Nacionaliniame pažangos plane pavesti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir atitinka sporto valdymo sritį.
Sporto plėtros programoje problemos ir priežastys įvardintos prioriteto tvarka.
NPP uždavinys, kodas ir pavadinimas
4.4 uždavinys. Siekti gausinti aukščiausius Lietuvos sporto pasiekimus.
NPP uždavinio rodiklis ir (ar) tikslo rodiklis
4.4.1. Olimpinėse žaidynėse, olimpinių sporto šakų pasaulio ir Europos suaugusiųjų čempionatuose iškovotų medalių skaičius olimpinėse rungtyse (2025 m. – 15
medalių; 2030 m. – 17 medalių).
4.4.2. Paralimpinėse ir kurčiųjų žaidynėse, pasaulio ir Europos neįgaliųjų čempionatuose iškovotų medalių skaičius (2025 m. – 15 medalių; 2030 m. – 17
medalių).
Rodiklis atspindi nacionalinių sporto šakų federacijų, negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų pasiekimus
olimpinėse, paralimpinėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, kurčiųjų žaidynėse, jų kiekybinę, taip pat ir kokybinę išraišką. Finansavimo ir medalių statistinių
rodiklių santykis atspindi aukšto meistriškumo sporto sistemos ir finansavimo efektyvumą.

Problema – sporto sistema neužtikrina aukščiausių sporto pasiekimų.
Spręstinos problemos priežastys:
1. Sportininkų rengimo ir išlaikymo sporte sistema neužtikrina sportininkų, galinčių atstovauti aukšto meistriškumo sporto varžybose,

skaičiaus didėjimo ir aukšto meistriškumo sporto programos proveržio siekiant rezultatų.
1.1. Nerezultatyvios ir nekoordinuotos aukšto meistriškumo sporto finansinės priemonės..
1.2. Nėra sukurtos sporto organizacijų sporto kokybės stebėsenos, atsiskaitymo už pasiektus rezultatus ir jų skatinimo mechanizmo.
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1.3. Esama aukšto meistriškumo sportininkų pamainos identifikavimo, talentų pritraukimo sistema lemia, kad turime 2,5–3 kartus mažesnį nei kitose

šalyse sportininkų skaičių.
1.4. Nėra įgyvendinamų priemonių, leidžiančių sportininkams kuo ilgiau tęsti karjerą ir integruotis į darbo rinką.
1.1 Priežastį sprendžiame pasitelkdami priemonę 12-004-04-04-01 – „Plėtoti ilgalaikę, aiškiais kriterijais paremtą sporto vystymo politiką“.
1.2 Priežastį sprendžiame pasitelkdami priemonę 12-004-04-04-01 – „Plėtoti ilgalaikę, aiškiais kriterijais paremtą sporto vystymo politiką“.
1.3 Priežastį sprendžiame pasitelkdami priemonę 12-004-04-04-02 – „Patobulinti sporto sistemą nuo pagrindų iki aukšto meistriškumo“.
1.4 Priežastį sprendžiame pasitelkdami priemonę 12-004-04-04-02 – „Patobulinti sporto sistemą nuo pagrindų iki aukšto meistriškumo“.
2. Trūksta sportininkams rengti reikalingų kvalifikuotų sporto specialistų.
2.1. Šiuolaikinių aukšto meistriškumo sporto tendencijų neatliepianti trenerių rengimo, motyvacijos ir kvalifikacijų kėlimo sistema, jų profesinio

tobulinimo trūkumas
2.2. Mokslininkų paslaugomis naudojasi vos ketvirtadalis rengiamų sporto šakų sportininkų ir trenerių. 2.3. Sporto medicinos specialistų ir paslaugų
apimčių ir mobilumo trūkumas.
2 Priežastį spręsti pasitelkiant priemonę 12-004-04-04-02 – „Patobulinti sporto sistemą nuo pagrindų iki aukšto meistriškumo“.
3. Sporto bazių ir treniruočių kompleksų stoka ir neatitiktis fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto poreikiams.
3.1 Sporto objektų statybos nėra pagrįstos regioniniu, demografiniu ir sporto šakų poreikių paskaičiavimu, nesiremia sisteminiu esamų objektų

skaičiaus ir būklės vertinimu.
3.2. Tarptautinius standartus atitinkančių sporto bazių, reikalingų aukšto meistriškumo sportininkams ir sporto renginiams rengti, trūkumas.
3.3. Nepakankama ir ne visiems prieinama vystoma fizinio aktyvumo infrastruktūra, įskaitant ir viešas laisvalaikio erdves (parkus, dviračių takus ir
kitų aktyvios veiklos vietas), neišnaudotos jų teikiamos galimybės, ne visa infrastruktūra adaptuota asmenims su negalia.
3 Priežastį spręsti pasitelkiant priemonę 12-004-04-04-01 – „Plėtoti ilgalaikę, aiškiais kriterijais paremtą sporto vystymo politiką“.
1.

4. Lietuva atsilieka nuo ES šalių vidurkio pagal sportuojančiųjų ir besimankštinančiųjų skaičių.

4.1. Neišnaudotos visų amžiaus grupių sveikatinimo fizinio aktyvumo priemonėmis galimybės, stokojama tarpinstitucinio bendradarbiavimo

įvairiuose sektoriuose.
4.2. Nepakankamas dėmesys ir sąlygos mokinių fiziniam aktyvumui ugdymo įstaigose.
4.3 Nepakankamai išnaudojamos vaikų ir jaunimo neformaliojo sportinio ugdymo galimybės.
4.4. Sisteminio valdymo žmogiškųjų išteklių fizinio aktyvumo ir pradinio lygmens sporto (angl. grassroots sport) srityje trūkumas.

3

4 Priežastį spręsti pasitelkiant priemonę 12-004-04-04-01 – „Plėtoti ilgalaikę, aiškiais kriterijais paremtą sporto vystymo politiką“ ir priemonę 12-004-04-0402 – „Patobulinti sporto sistemą nuo pagrindų iki aukšto meistriškumo“.

II SKYRIUS
FINANSINĖS PROJEKCIJOS
NPP uždavinys

Finansinės projekcijos, tūkst. Eur

Finansavimo šaltiniai

1
4.4. Siekti gausinti aukščiausius Lietuvos sporto
pasiekimus*.

2
32 600

3

Plėtros programos suma iš viso
(tūkst. Eur / programai, 10-čiai metų):
32 600

Valstybės biudžeto lėšos.

Valstybės biudžeto lėšos

* - Uždavinio įgyvendinimui tęstinių priemonių kasmetinis biudžetas sudaro apie 50 000 tūkst. eurų. Infrastruktūros projektai ir kapitalo
investicijų poreikis metams sudaro 20 000 tūkst. eurų.
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III SKYRIUS
PRIEMONIŲ RINKINYS

Pri
em
onė
s
kod
as1
1
12004
-040401

1

Priemonė2

2
Išvystyti
ilgalaikę,
aiškiais
kriterijais
paremtą sporto
vystymo
politiką.

Priemonės
įgyvendinimo
NPP uždavinys

3

Kiti NPP uždaviniai

4
4.4.
Siekti 2.11. Skatinti sveikatos
gausinti
išsaugojimo ir
aukščiausius
stiprinimo veiklas ir
Lietuvos sporto stiprinti psichologinį
pasiekimus.
(emocinį) visuomenės
atsparumą.

Būtinos
sąlygos

5
LR sporto
įstatymo
keitimas.

Dalyva
ujanči
os
institu
cijos
6
SAM

Pildoma vadovaujantis Metodikos 9 priede nurodyta priemonių kodavimo tvarka.
Nurodomas priemonės pavadinimas (ne daugiau kaip 6 žodžiai).
3
Jei Programa finansuojama iš ES ar kitų tarptautinių programų lėšų, nurodomi privalomi Programos rezultato rodikliai.
2

Priemonės
rezultato
rodiklio
pavadinimas3

7
Olimpiečių
paralimpiečių,
kurčiųjų
dalyvių
skaičiaus
didėjimas
(vasaros,
žiemos
olimpinėse
žaidynėse).

Priemonės rezultato rodiklio
reikšmės
Pradinė

8
Olimpiečių:
42 (2021),
9 (2018),
paralimpiečių:
12 (2021),
0 (2018),
kurčiųjų:
44 (2017),
0 (2019).

2030 m.

9
Olimpiečių:
100 (2028),
16 (2030),
paralimpiečių:
20 (2028),
5 (2030),
kurčiųjų:
60 (2029),
5 (2027).

Priemonės
papildomas
požymis: LRV
ĮP, HP, NRD

10
LRV ĮP, HP –
Inovatyvumo
(kūrybingumo),
darnaus
vystymosi, lygių
galimybių
visiems.

5

12004
-040402

Pertvarkyti ir
modernizuoti
sporto sistemą
nuo pagrindų
iki aukšto
meistriškumo.

4.4. Siekti
gausinti
aukščiausius
Lietuvos sporto
pasiekimus.

2.11. Skatinti sveikatos
išsaugojimo ir
stiprinimo veiklas ir
stiprinti psichologinį
(emocinį) visuomenės
atsparumą.

Gyventojų,
gaunančių
pakankamai
fizinio
aktyvumo
paslaugų savo
gyvenamoje
vietovėje, dalis
(proc.)

70 proc.
(2017)

80 proc.

Federacijų,
sporto šakų,
dalyvaujančių
vasaros ir
žiemos
olimpinėse,
paralimpinėse,
kurčiųjų
žaidynėse,
skaičiaus
didėjimas

Federacijų sp. š.
12 (2021),
3 (2018).
Paralimpinių
4 (2021),
0 (2018).
Kurčiųjų
8 (2017),
0 (2019).

Federacijų sp. š.
18 (2028),
6 (2030).
Paralimpinių
10 (2028),
2 (2030).
Kurčiųjų
10 (2029),
2 (2027).

Mokinių,
dalyvavusių
neformaliojo
vaikų švietimo
sporto ir kitose
fizinį aktyvumą
skatinančiose
veiklose, dalis
(proc.)

20 proc. (2018)

26 proc.

LRV ĮP, HP –
Inovatyvumo
(kūrybingumo),
darnaus
vystymosi, lygių
galimybių.

