KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RöMIMO FONDAS
FONDO TARYBOS POSöDIS
2011 m. liepos 05 d.
PROTOKOLAS Nr. 18.
Pos÷džio pirmininkas

– Klemensas Rimšelis

Sekretorius

– Liudvikas Skrobockis

Pos÷dyje dalyvauja: Fondo tarybos nariai Valentinas Paketūras, Algis Vasiliauskas, Albinas Grabnickas.
Darbotvark÷:
1. D÷l Lietuvos kuraš federacijos, Lietuvos gimnastikos federacijos, Sporto veteranų asociacijos „Penki žiedai“,
VšĮ „Nemuno žiedas“, Lietuvos šaulių sąjungos prašymų atitinkamai pakeisti Kūno kultūros ir sporto r÷mimo
(valstyb÷s biudžeto) l÷šų naudojimo sutarčių sąmatas, projekto įgyvendinimo planus (pridedama).
1. Svarstyta. Lietuvos kuraš federacijos (2011-03-24 sutartis Nr. 129), Lietuvos gimnastikos federacijos (201103-22 sutartis Nr. FS-104), Sporto veteranų asociacijos “Penki žiedai” (2011-03-22 sutartis Nr. FS-121), VŠĮ „Nemuno
žiedas“ (2011-03-29 sutartis Nr. FS-144), Lietuvos šaulių sąjungos (2011-03-09 sutartis Nr. FS-40) prašymai
atitinkamai pakeisti Kūno kultūros ir sporto r÷mimo (valstyb÷s biudžeto) l÷šų naudojimo sutarčių sąmatas, projektų
įgyvendinimo planus.
Nuspręsta (bendru sutarimu):
1.

Leisti:
Lietuvos kuraš federacijai pakeisti sutarties sąmatą taip:

-2.2.1. priemon÷je vietoje 6670 Lt įrašyti 6302 Lt;
-3.3.1. priemon÷je vietoje 1000 Lt įrašyti 630 Lt;
-6.6.1. priemon÷je vietoje 4730 Lt įrašyti 3384 Lt ir papildyti 6.2. papunktį bei įrašyti 2084 Lt.
Lietuvos gimnastikos federacijai:
-trečio ketvirčio aerobikai numatytas l÷šas 3100 Lt mokomajai treniruočių stovyklai Cesenatiko Italijoje,
panaudoto mokomajai treniruočių stovyklai 2011-07-26 Visagine.
-trečio ketvirčio sportinei gimnastikai numatyt as l÷šas 2980 Lt panaudoti dalyvimo 2011-09.30-10.18.
vyksiančiame pasaulio čempionate išlaidoms padengti.
Sporto veteranų asociacijai „Penki žiedai“:
-300 Lt skirtas II ketvirtyje renginiui “Tarptautin÷s Vilniaus miesto mero plaukimo veteranų taur÷s varžybos” ir
300 Lt skirtų II ketvirtyje tarptautiniam moterų krepšinio turnyrui “Kamanių taur÷” panaudoti 2011 m IV
ketvirtyje;
VŠĮ „Nemuno žiedas“ koreguoti sąmatą taip:
-5 punktą papildant 5.5. dalimi – radijo stotelių su pakrov÷jais įsigijimas– 10000 Lt, bei atitinkamai mažinant kitus
asignavimus.
Lietuvos šaulių sąjungai panaudoti l÷šas III ketvirtyje taip:
-

6.2. Šaudymo lankai: 6 vnt. x 411,00 Lt viso: 2466,00 Lt.

-

6.3. Prizai: 20 vnt.x 45,00 Lt viso: 901,00 Lt

Pirmininkas

Klemensas Rimšelis

Sekretorius

Liudvikas Skrobockis
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