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Alytaus miesto savivaldybės tarybai

TEIKIMAS
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-03-30 SPRENDIMO NR. T-85
,,DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO
PROGRAMOS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTŲ DALINIO
FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“
PAKEITIMO AR PANAIKINIMO
2020 m. vasario 10 d. Nr.(5.1)TR1-4
Alytus
Alytaus miesto savivaldybės taryba 2017-03-30 sprendimu Nr. T-85 ,,Dėl Alytaus miesto
savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo
ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Sprendimas Nr. T-85) patvirtino Alytaus
miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio
finansavimo ir administravimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kurį pakeitė išdėstydama nauja
redakcija Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimu Nr. T-179 ,,Dėl Alytaus
miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-85 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės
kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir
administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Sprendimas Nr. T-179).
Sprendimo Nr. T-85 preambulėje nurodytas sprendimo priėmimo teisinis pagrindas – Lietuvos
Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 12 straipsnio 2 dalis, kurioje buvo nustatyta, kad
savivaldybių tarybos steigia ir likviduoja kūno kultūros ir sporto įstaigas, savo nustatyta tvarka gali
finansuoti sportininkų ugdymo centrų, sporto klubų ir kitų nevyriausybinių teritorijoje veikiančių
sporto organizacijų, neatliekančių viešojo administravimo funkcijų, veiklą, negalioja nuo 2019 m.
sausio 1 d.
Pažymėtina, kad 2018-10-18 Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos kūno
kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymą (toliau - Pakeitimo įstatymas), kurio 1
straipsniu pakeitė Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymą ir jį išdėstė taip: ,,Lietuvos
Respublikos sporto įstatymas <...>“. Lietuvos Respublikos sporto įstatymas įsigaliojo 2019-01-01
(Pakeitimo įstatymo 2 straipsnis).
Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad savivaldybės taryba:
1) atsižvelgdama į valstybinę sporto strategiją, sporto prioritetus, švietimo, mokslo ir sporto
ministro patvirtintą strateginių sporto šakų sąrašą, vietos bendruomenės poreikius, nustato
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savivaldybės ilgalaikius sporto plėtros tikslus, savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotinas sporto
sritis, skatina viešą ir privačią partnerystę sporto srityje;
2) nustato sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansavimo iš
savivaldybės biudžeto kriterijus ir tvarką;
3) programų ar projektų pagrindu finansuoja ir kitaip prisideda prie savivaldybės teritorijoje
veiklą vykdančių sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų veiklos.
Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 17 straipsnio 10 dalyje nurodyta, kad savivaldybės taryba
nustato savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašą,
kuriuo vadovaudamasi savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotos įstaigos vykdo
savivaldybei pateiktų sporto projektų atranką, ir priima sprendimus dėl jų bendrojo finansavimo.
Sporto projekto sąvoka pateikta Sporto įstatymo 2 straipsnio 17 dalyje yra tokia:- ,,sporto projektas
– dokumentas, kuriame aprašoma laikina juridinio asmens veikla, siekiant unikalių ir konkrečių, su
sportu susijusių kiekybinių ir (ar) kokybinių rezultatų, nurodomi šios veiklos tikslai, uždaviniai ir
priemonės, jų įgyvendinimo terminai, laukiami rezultatai ir jiems pasiekti reikalingos lėšos ir jų
šaltiniai“.
Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad savivaldybės gali
steigti įstaigas, kurios rengtų sportininkus ir sudarytų sąlygas jiems rengti, o 26 straipsnyje,
reglamentuojančiame valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų apdovanojimus už asmenų
nuopelnus sporto srityje, nurodyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos turi teisę
steigti apdovanojimus už asmenų nuopelnus sportui iš reprezentacinių valstybės ar savivaldybių
institucijų ar įstaigų lėšų. Kokie asmenys turi teisę gauti šiuo apdovanojimus, sprendžia ir
apdovanojimų tvarką nustato apdovanojimus įsteigusios valstybės ir savivaldybių institucijos ir
įstaigos.
Palyginus Lietuvos Respublikos sporto įstatymo straipsnius, reglamentuojančius savivaldybės
tarybos (8 straipsnio 1 dalis, 17 straipsnio 10 dalis), savivaldybės (21 straipsnio 2 dalis),
savivaldybės institucijų (26 straipsnis) įgaliojimus, darytina išvada, kad dabar galiojančiame Sporto
įstatyme nėra tokios teisės normos, kuri savo turiniu atitiktų Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir
sporto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad savivaldybės taryba savo nustatyta tvarka galėtų
finansuoti tik sportų klubų veiklą. Sprendimas Nr. T-85 nereglamentuoja sporto srityje veikiančių
fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansavimo iš savivaldybės biudžeto kriterijų ir tvarkos bei
nenustato sporto projektų finansavimo tvarkos. Taigi, Sprendimas Nr. T-85 (jį keitęs Sprendimas
Nr. T- 179) neatitinka šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 1
dalies 2 ir 3 punktų, 17 straipsnio 10 dalies ir turi būti panaikintas arba pakeistas taip, kad atitiktų
minėtas teisės normas.
Sprendimo Nr. T-85 preambulėje nurodyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16
straipsnio 4 dalis, kurioje nustatyta, kad jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų
savivaldybei, sprendimų dėl tokių įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant
nustatytų įgaliojimų, priklauso savivaldybės tarybai, savivaldybės tarybai nesuteikia teisės priimti
tokio turinio Sprendimo Nr. T-85.
Pažymėtina, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba pažeidžia vieną iš pagrindinių Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintų vietos savivaldos principų savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principą, reiškiantį,
kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų
veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus bei
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintą vieną iš viešojo
administravimo principų – įstatymo viršenybės, kuris reiškia, kad viešojo administravimo subjektų
įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o administraciniai aktai,
susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais.
Atsižvelgdamas į išdėstytus motyvus ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, s i ū l a u :
1. Svarstyti artimiausiame Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje (bet ne vėliau kaip per
vieną mėnesį nuo teikimo gavimo dienos) Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30

3
sprendimo Nr. T-85 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto
klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir juo
patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos
projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo (2017 m. balandžio 27 d. sprendimo
Nr. T-179 redakcija) pakeitimo ar panaikinimo klausimą.
2. Apie priimtą sprendimą pranešti Vyriausybės atstovui per penkias darbo dienas nuo spendimo
priėmimo dienos.
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