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DĖL REKOMENDACIJŲ SPORTO NVO ORGANIZACIJOMS DALYVAUTI TEIKIANT 

KOKYBIŠKAS VIEŠĄSIAS NEFORMALAUS ŠVIETIMO IR UGDYMO PASLAUGAS 

LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE ATKREIPIANT DĖMESĮ Į SPORTO ORGANIZACIJŲ 

GERO VALDYMO PRINCIPŲ TAIKYMO NAUDĄ BENDRADARBIAUJANT SU 

SAVIVALDYBĖMIS 

 

Siekiant užtikrinti Lietuvos strateginius siekius, apibrėžtus Valstybės pažangos strategijoje 

„Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, 2014-2020 metų Nacionalinėje pažangos 

programoje, Viešojo valdymo tobulinimo 2014-2020 metų programoje bei rekomendacijose 

Lietuvai dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos, siūloma stiprinti 

ir remti Lietuvos nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) sektoriaus veiklos gebėjimus ir 

institucinį stiprinimą, didinti galimybes įtraukti kuo daugiau suinteresuotų pusių formuojant NVO 

sektorių ir tobulinant strateginio planavimo sistemą, planuojant teikti kokybiškas viešąsias 

paslaugas. Norint visa tai pasiekti NVO sektorius turėtų vadovautis gerojo valdymo principais. Šių 

principų taikymas sudaro esmines sąlygas gerovei, ugdymui ir sąmoningumui plėtoti, o taip pat 

kūrybiškam potencialui bei socialinio kapitalo auginimui. 

Gerasis valdymas tai koncepcija, kuri sąlygoja efektyvų ir etišką sporto organizacijos 

valdymą. Lietuvos nevyriausybinis sporto sektorius yra ne išimtis. Šio sektoriaus veikla yra 

specifinė, o poreikiai, susiję su sporto organizacijų strateginiu valdymu, yra išskirtiniai, nes 

strategijos įgyvendinimas vyksta keliomis kryptimis vienu metu, t.y. vaikų, sportininkų ir trenerių 

ugdymas, varžybų bei čempionatų organizavimas, atstovavimas savo sporto šakai regioniniu, 

nacionaliniu bei tarptautiniu lygiais bei organizacijos administracijos veiklos efektyvinimas. 

Lietuvos sporto federacijų sąjunga (LSFS) dalyvaudama Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamame nevyriausybines organizacijas vienijančių 

asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2020 metais konkurse parengė 

rekomendacijas dėl LSFS narių ir jų sporto organizacijų galimybių dalyvauti teikiant kokybiškas 

viešąsias neformalaus švietimo ir ugdymo paslaugas. Šie siūlymai ir rekomendacijos sustiprintų 

pasitikėjimą ir bendradarbiavimą tarp sporto organizacijų ir savivaldos institucijų bei padėtų 
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suformuoti aiškią metodiką ir konkrečius kriterijus savivaldybėms skelbiant neformalaus ugdymo 

bei kitų švietimo iniciatyvų konkursus, užtikrinant jų skaidrumą. 

Atlikus Lietuvos sporto federacijų sąjungos narių ir jų sporto organizacijų galimybių teikti 

viešąsias neformalaus švietimo ir ugdymo paslaugas savivaldos lygiu analizę, galėjome nustatyti 

nevyriausybinių sporto organizacijų galimybes teikti viešąsias neformalaus švietimo ir ugdymo 

paslaugas savivaldos lygmenyje. 

Todėl LSFS nori atkreipti dėmesį ir pateikti rekomendacijas savivaldybėms gerinant sporto 

NVO ir savivaldybių bendradarbiavimą sporto politikos formavime vietos lygmenyje bei didinti 

kokybiškų paslaugų teikimą fizinio užimtumo ir sveikos gyvensenos ugdymo srityje, įtraukiant 

skirtingo amžiaus ir iš įvairių socialinių grupių asmenis, taip skatinant sporto masiškumą. 

Savivaldybėms rekomenduojama atkreipti dėmesį į sporto organizacijų gero valdymo 

principų taikymo naudą bendradarbiaujant su savivaldybėmis, ir siūloma: 

1) Savivaldybėje sudaryti Sporto tarybą/komisiją, kuri būtų atsakinga už sporto politikos 

kūrimą, organizavimą ir planavimą. Sporto tarybos/komisijos uždaviniai būtų: strateginiame 

lygmenyje nustatyti sporto strategijos poreikį ir, atsižvelgiant į tai, suformuoti sporto programų 

portfelį, įtraukiant gerojo valdymo principų taikymą savivaldoje bei paskirti asmenis, atsakingus už 

projektų įgyvendinimo rezultatus. Taip pat, paskirstyti resursus sporto portfelio programų 

įgyvendinimui, stebėti jų įgyvendinimą, nustatyti bei valdyti sporto programų tarpusavio 

priklausomumą, vertinti ir šalinti sporto portfelio programų įgyvendinimo rizikas, optimizuoti 

investicijas ir didinti naudos rodiklius bei vertę, racionaliai naudoti sporto programų įgyvendinimo 

lėšas ir vertinti įgyvendinamos sporto strategijos rezultatus. Gerojo valdymo principus taikyti tiek 

sporto tarybos/komisijos organizuojamame darbe, sporto strategijos kūrime, tiek ir sporto portfelio 

programų formavime. 

2) Įtraukti vietos sporto NVO organizacijas į savivaldybės sporto tarybos/komisijos strateginių 

planų rengimo posėdžius ir sprendimų priėmimą, o ne tik į pristatymo ar viešinimo procesus. 

3) Kadangi gerojo valdymų principų taikymas yra esminis tęstinio tvaraus vystymosi 

komponentas sporto NVO vietos lygmenyje ir itin svarbus veiksnys, leidžiantis organizacijai 

vystytis, augti ir reaguoti į visuomenėje vykstančius pokyčius, siūloma suformuotos sporto 

programų portfelio programos projektus įgyvendinti projektinio valdymo principais, nustatant 

tinkamą projektų valdymo struktūrą, atsižvelgiant į gerojo valdymo principų taikymą kiekvienoje 

savivaldybėje individualiai, t.y. priklausomai nuo gerojo valdymo principų esamos taikymo 

politikos. 

 

LSFS prezidentas              Rimantas Kveselaitis 


