
                                                                     

 

Š V I E T I M O  M A I N Ų  P A R A M O S  F O N D O  

D I R E K T O R I U S  
 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL 2022 M. SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ SPORTO 

PROJEKTŲ, SKIRTŲ FIZINIO AKTYVUMO VEIKLOMS, SKATINANČIOMS FIZINIO 

AKTYVUMO PLĖTRĄ, SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMUI, SPORTO 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMUI BEI ASMENŲ, DIRBANČIŲ AR TEIKIANČIŲ 

PASLAUGAS SPORTO SRITYJE, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI IR SPORTO 

INFORMACIJOS SKLAIDAI, GAUTŲ, GALIOJANČIŲ, NEGALIOJANČIŲ PARAIŠKŲ 

IR PARAIŠKŲ, ATITIKUSIŲ, NEATITIKUSIŲ IR ATITIKUSIŲ SU IŠLYGA 

ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMO REIKALAVIMUS, 

SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 

14 d. įsakymu Nr. V-123 patvirtintų „Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, 

skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir 

įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto 

srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai finansavimo ir administravimo 

taisyklių“ (aktualios redakcijos, toliau – Taisyklės) 51 punktu ir Švietimo mainų paramos fondo 2022 

m. sausio 11 d. Paraiškų registravimo ir tinkamumo tvirtinimo komisijos posėdžio protokolu Nr. KP-

3, 

t v i r t i n u  pridedamus sąrašus: 

1. 2022 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio 

aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, 

sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, 

kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, gautų paraiškų sąrašas (1 priedas);  

2. 2022 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio 

aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, 

sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, 

kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, galiojančių paraiškų sąrašas (2 priedas); 

3. 2022 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio 

aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, 

sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, 

kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, negaliojančių paraiškų sąrašas (3 priedas); 



4. 2022 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio 

aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, 

sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, 

kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, paraiškų, neatitikusių administracinės 

atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimų, sąrašas (4 priedas); 

5. 2022 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio 

aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, 

sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, 

kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, paraiškų, atitikusių su išlyga 

administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus, sąrašas (5 priedas). Remiantis 

Taisyklių 47 punktu nepašalinus trūkumų per nurodytą terminą paraiška gali būti atmesta kaip 

netinkama; 

6. 2022 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų fizinio 

aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, 

sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, 

kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai, paraiškų, atitikusių administracinės 

atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus, sąrašas (6 priedas). 

 N u r o d a u ,  kad 5 punktu patvirtintame sąraše (5 priedas) esantiems pareiškėjams 

skiriamas 5 darbo dienų terminas trūkumams pašalinti. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo 

sprendimo pateikimo www.srf.lt sistemoje sekančios darbo dienos. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių 

ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai 

(buveinės adresas Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka Vilniaus apygardos administraciniam teismui (buveinės adresas Žygimantų 

g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo gavimo dienos (t. y. šio sprendimo pateikimo 

www.srf.lt sistemoje). 

 

 

  Direktorė                            Daiva Šutinytė 
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