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LIETUVOS RESPUBLIKOS
SPORTO ĮSTATYMO NR. I-1151 6, 7 IR 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS
2020 m. birželio 25 d. Nr. XIII-3099
Vilnius
1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„6 straipsnis. Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės ir kitų valstybės institucijų
ir įstaigų kompetencija sporto srityje
1. Seimas nustato sporto politikos vystymosi kryptis, tvirtindamas Valstybės pažangos
strategiją ir priimdamas įstatymus.
2. Vyriausybė Nacionaliniame pažangos plane nustato sporto politikos strateginius tikslus
ir (arba) pažangos uždavinius ir šiuos uždavinius įgyvendinančias nacionalines plėtros
programas, kuriose suplanuojamos priemonės.
3. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija formuoja valstybės sporto politiką, dalyvauja
rengiant Nacionalinį pažangos planą dėl sporto politikos strateginių tikslų ir (arba) pažangos
uždavinių nustatymo, rengia sporto politikos pažangos uždavinius įgyvendinančias nacionalines
plėtros programas, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.
4. Kitos valstybės institucijos ir įstaigos atlieka šiuo įstatymu, kitais įstatymais ir
Vyriausybės nutarimais joms pavestas funkcijas sporto srityje ir sudaro sąlygas plėtoti sportą.“

2 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Nacionalinė sporto taryba svarsto sporto politikos strateginius tikslus ir (arba)
pažangos uždavinius, sporto šakų pripažinimo strateginėmis sporto šakomis kriterijus, kitus
sporto sričių plėtros klausimus.“

3 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas
1. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) atsižvelgdama į Nacionaliniame pažangos plane nustatytus sporto politikos
strateginius tikslus ir (arba) pažangos uždavinius, švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą
strateginių sporto šakų sąrašą, vietos bendruomenės poreikius, suplanuoja savivaldybės sporto
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plėtros priemones ir projektus, nustato savivaldybės biudžeto lėšomis finansuotinas sporto sritis,
skatina viešą ir privačią partnerystę sporto srityje;“.
2. Pakeisti 8 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1) analizuoja sporto būklę savivaldybėje, užtikrina Nacionaliniame pažangos plane
nustatytų sporto politikos strateginių tikslų ir (arba) pažangos uždavinių įgyvendinimą vietos
lygiu bei savivaldybės sporto plėtros priemonių ir projektų jiems pasiekti įgyvendinimą;“.
4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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