KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RöMIMO FONDAS
FONDO TARYBOS POSöDIS
2011 m. liepos 13 d.
PROTOKOLAS Nr. 19.
Pos÷džio pirmininkas

– Klemensas Rimšelis

Sekretorius

– Liudvikas Skrobockis

Pos÷dyje dalyvauja: Fondo tarybos nariai Daina Gudzinevičiūt÷, Valentinas Paketūras, Algis
Vasiliauskas, Albinas Grabnickas.
Darbotvark÷:
1. D÷l Lietuvos gimnastikos federacijos, Sporto veteranų asociacijos „Penki žiedai“, VšĮ „Nemuno
žiedas“, VšĮ „IDEA MIRA“, sporto klubo „Interwalk“, Lietuvos futbolo federacijos, Vilniaus pedagoginio
universiteto, Lietuvos ledo ritulio federacijos, Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris‘ prašymų atitinkamai
pakeisti Kūno kultūros ir sporto r÷mimo (valstyb÷s biudžeto) l÷šų naudojimo sutarčių sąmatas, projekto
įgyvendinimo planus (pridedama).
2. D÷l l÷šų, skirtų Kūno kultūros ir sporto r÷mimo fondo projektams įgyvendinti, perskirstymo.
1. Svarstyta.
Lietuvos gimnastikos federacijos (2011-03-22 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), VšĮ
“IDEA MIRA” (2011-04-06 sutartis Nr. FS-182), sporto klubo “Interwalk” (2011-03-21 sutartis Nr. FS-96),
Lietuvos futbolo federacijos (2011-04-06 sutartis Nr. FS-180), Vilniaus pedagoginio universiteto (2011-0406 sutartis Nr. FS-183), Lietuvos ledo ritulio federacijos (2011-03-22 sutartis Nr. FS-111), Lietuvos sporto
draugijos „Žalgiris‘ (2011-03-11 sutartis Nr. FS-101) 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 gimnastikos federacijai:
-antro ketvirčio sportinei gimnastikai numatytas l÷šas 40000 Lt pasaulio čempionato išankstiniam
apkom÷jimui panaudoti pagal tą pačią paskirtį trečiame ketvirtyje.
Sporto veteranų asociacijai „Penki žiedai“pakeisti sąmatą taip:
-eilut÷ 2.1. išladų rūšis “Maitinimai sportininkų” vietoje 13900 Lt įrašyti 4100 Lt;
-eilut÷ 4.1. išlaidų rūšis „Transporto nuoma“ vietoje 940 Lt įrašyti 10740 Lt.
VŠĮ „Nemuno žiedas“ koreguoti sąmatą taip:
-5 punktą papildant 5.4. dalimi – Žol÷s pjovimo traktoriaus įsigijimas –7000 Lt ir 5.6. dalimi- Saugumo
zonos užtikrinimo medžiagos (skaldos) įsigijimas – 10000 Lt.
VŠĮ „IDEA MIRA“ pakeisti l÷šų sąmatoje numatytą 7.2. punktą ir vietoje žodžių „Projekto
buhalteris“ įrašyti „Buhalterin÷s paslaugos“.
sporto klubui „INTERWALK“:
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-antro ketvirčio l÷šas 3000 Lt skirtas mokomosios treniruočių stovyklos vykdymui panaudoti trečiame
ketvirtyje tai pačiai paskirčiai.
1.6. Lietuvos futbolo federacijai:
-antro ketvirčio nepanaudotas l÷šas 3677 Lt panaudoti ketvirtame ketvirtyje papildomai finansuojant
projekte numatytus renginius U-17 ir U-19 vaikinų futbolo rinktinių stovyklas prieš Europos
čempionato atrankos varžybas.
1.7. Vilniaus pedagoginiam universitetui antro ketvirčio l÷šas 9600 Lt panaudoti ketvirtame ketvirtyje.
1.8. Lietuvos ledo ritulio federacijai sąmatą pakeisti taip:
-eilut÷s 4.2. išlaidų rūšies “Transporto nuoma” numatytas l÷šas 30000 Lt perkelti į 3 punktą išlaidų rūšį
„Projekto vykdytojų dalyvių komandiruočių, akreditacijos ir kt. kompensacijų išlaidos“.
1.9. Lietuvos sporto draugijai „Žalgiris“ sąmatą pakeisti taip:
-2.2.3. punkte “Maitinimas teis÷jams, projekto vykdytojams “ vietoje 37000 Lt įrašyti 27020 Lt;
-5.5.4. punkte “Teis÷javimo paslaugos” įrašyti 7480 Lt;
-6.6.1. punkte “Kamuoliukai, taikiniai, kamuoliai” įrašyti 7500 Lt.
2. Svarstyta.
L÷šų, skirtų Kūno kultūros ir sporto r÷mimo fondo projektams įgyvendinti, perskirstymas.
Nuspręsta (bendru sutarimu):
1.

Skirti 10000Lt VŠĮ „Nemuno žiedas“ projekto „Tarptautinių automobilių ir motociklų sporto
lenktynių organizavimas“ įgyvendinimui.

2.

Fondo tarybos sekretoriui Liudvikui Skrobockiui iki 2011 m. liepos 18 d. parengti sutarties
projektą ir nustatyta tvarka teikti pasirašyti.
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Liudvikas Skrobockis

