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DĖL REKOMENDACIJŲ SPORTO NVO ORGANIZACIJOMS DALYVAUTI TEIKIANT 

KOKYBIŠKAS VIEŠĄSIAS NEFORMALAUS ŠVIETIMO IR UGDYMO PASLAUGAS 

LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE ATKREIPIANT DĖMESĮ Į GEROJO VALDYMO 

PRINCIPŲ TAIKYMĄ TOBULINANT SPORTO ORGANIZACIJŲ TEIKIAMŲ 

PARAIŠKŲ VERTINIMO METODIKĄ SAVIVALDYBIŲ ORGANIZUOJAMUOSE 

KONKURSUOSE, KURIŲ PAREIŠKĖJAI - SPORTO ORGANIZACIJOS (ĮVERTINANT 

ANTI-DOPINGO, GARBINGO ŽAIDIMO IR LOŠIMŲ („PINIGINIŲ STATYMŲ“) 

ASPEKTUS) 

 

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

pasitikėjimą ir bendradarbiavimą tarp sporto organizacijų ir savivaldos institucijų bei padėtų 

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 gerojo valdymo principų taikymą 

tobulinant sporto organizacijų teikiamų paraiškų vertinimo metodiką savivaldybių 

organizuojamuose konkursuose, kurių pareiškėjai - sporto organizacijos (įvertinant anti-dopingo, 

garbingo žaidimo ir lošimų („piniginių statymų“) aspektus) ir siūloma: 

1) Siūloma į savivaldybėse organizuojamų sporto organizacijų konkursų nuostatus ir vertinimo 

metodiką įtraukti gerojo valdymo principus (ar dalį iš jų). O, sporto NVO organizacijoms, kurios 

taiko savivaldos individuliai pasiriktas gerojo valdymo principų dalis, skirti prioritetą/papildomų 

balų dalyvaujant finansuojamų projektų konkursuose. Siūlomi gerojo valdymo principų punktai 

sporto NVO organizacijoms: 

a. Vadovų skaidrumas (pareigų aprašai, objektyvūs įdarbinimo kriterijai); 

b. Taisyklių skaidrumas: aiškūs, lengvai prieinami ir viešinami dokumentai; finansinis 

skaidrumas, ypač finansinių įsipareigojimų, konkursų procesų, finansinės informacijos atskleidimo, 

sąskaitų tvarkymo pagal visuotinai priimtus apskaitos principus; 

c. Valdymo skaidrumas (darbotvarkė, dokumentacija); 

d. Rizikos valdymo skaidrumas; 

e. Efektyvi vidinė komunikacija; 

f. Dalijimasis atsakomybe (aiškus atsakomybių pasidalijimas, sprendimų priėmimo struktūra); 

g. Atsakomybių kontrolė: aiškios ir reguliarios išrinktų ir paskirtų pareigūnų ataskaitos; 

h. Reguliarūs ir teisėti rinkimai (jeigu taikoma pagal organizacijos įstatus); 

i. Teisė teikti apeliaciją dėl visų tipų drausminamųjų priemonių (jeigu taikoma pagal 

organizacijos įstatus); 

j. Pagarba mažumoms: teisių į saviraišką ir žodžio laisvę gerbimas. 
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2) Siūloma papildomai atsižvelgti ir įvertinti sporto NVO organizacijas, jeigu jos 

dalyvaudamos savivaldybės skelbiamuose konkursuose gali pagrįsti tiesiogiai į sporto sektorių 

orientuotus gerojo valdymo aspektus: 

a. anti-dopingo; 

b. garbingo žaidimo; 

c. lošimų („piniginių statymų“). 

 

 

 

LSFS prezidentas              Rimantas Kveselaitis 


