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ĮSAKYMAS 
 

DĖL 2020 METŲ KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS 

SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI SPORTO PROJEKTŲ, SKIRTŲ FIZINIO 

AKTYVUMO VEIKLOMS, SKATINANČIOMS FIZINIO AKTYVUMO PLĖTRĄ, 

SPORTO INVENTORIAUS IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMUI, SPORTO RENGINIŲ 

ORGANIZAVIMUI IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMUI IR 2020 METŲ KVIETIMO 

TEIKTI PARAIŠKAS SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI SPORTO 

PROJEKTŲ, SKIRTŲ ESAMŲ SPORTO BAZIŲ PLĖTRAI, PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI, 

PATVIRTINIMO 

 
 

2019 m.                      d. Nr. V- 

Vilnius 

 
 

 
 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 85 

„Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų 

lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir vadovaudamasis Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto 

projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto 

inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, 

finansavimo ir administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. 

sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, sporto rėmimo 

fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų 

sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“, 29 punktu ir Sporto 

rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir 

remontui, finansavimo ir administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V-123 „Dėl Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 

proporcijų, sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo 

fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

įgyvendinimo“ 20 punktu:   
 

1. T v i r t i n u pridedamus:  
 

1.1. 2020 metų kvietimą teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, 

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

įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui;   

1.2. 2020 metų kvietimą teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, 

skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, įgyvendinimui.  

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius 


