KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RöMIMO FONDAS
FONDO TARYBOS POSöDIS

2011 m. vasario 2 d.
PROTOKOLAS Nr. 3

Pos÷džio pirmininkas

– Klemensas Rimšelis

Sekretorius

– Liudvikas Skrobockis

Pos÷dyje dalyvauja: Fondo tarybos nariai Daina Gudzinevičiūt÷, Albinas Grabnickas, Algis
Vasiliauskas, Valentinas Paketūras.
1. Svarstyta. 1. D÷l Lietuvos sporto federacijų, kurių tarptautin÷s organizacijos nepripažino Pasaulinio
antidopingo kodekso, Fondo (valstyb÷s biudžeto) l÷šų skyrimo optimizavimo, projektų įgyvendinimui.
Nuspręsta (bendru sutarimu):
Priimti sprendimą „ D÷l Lietuvos sporto federacijų, kurių tarptautin÷s organizacijos nepripažino
Pasaulinio antidopingo kodekso, Fondo (valstyb÷s biudžeto) l÷šų skyrimo optimizavimo, projektų
įgyvendinimui“ (pridedama).
2. Svarstyta. D÷l Kūno kultūros ir sporto r÷mimo fondo administravimo taisyklių pakeitimo ir
papildymo projekto.
Nuspręsta (bendru sutarimu):
2.1. Patvirtinti naujos redakcijos Kūno kultūros ir sporto r÷mimo fondo administravimo taisykles
(pridedama).
2.2. Nustatyti, kad Taisyklių 32.6. punktas įsigalioja 2011 m liepos 1 d.
3. Svarstyta. D÷l 2011 m Kūno kultūros ir sporto r÷mimo fondui pateiktų projektų vertinimas.
Buvo vertinami projektai pažym÷ti 1 - 203 registracijos numeriais.
Vertinant Panev÷žio triatlono klubo projektą „Baikalo ežero perplaukimas“ (registracijos Nr. 25), buvo
pateiktos skirtingos nuomon÷s d÷l l÷šų skyrimo šio projekto įgyvendinimui. Klemensas Rimšelis pasiūl÷
balsuoti. Fondo tarybos nariai balsavo taip: už – 1, prieš – 3, susilaik÷ -1. Nuspręsta neskirti l÷šų šio
projekto įgyvendinimui
Vertinant Lietuvos sporto federacijų sąjungos projektą „Lietuvos sporto šakų federacijų darbo
koordinavimas, varžybų sistemos pl÷tojimas, 2011 m. Lietuvos jaunių sporto žaidyn÷s, VII Baltijos jūros
šalių jaunių sporto žaidyn÷s“(registracijos Nr. 121) Fondo tarybos narys Valentinas Paketūras nuo jo
svarstymo ir balsavimo d÷l l÷šų skyrimo nusišalino, išeidamas iš patalpos, kur vyko pos÷dis.
Vertinant VŠĮ „Respublikinis buriavimo centras“ projektą „Buriavimo sporto inventoriaus įsigijimas“
(registracijos Nr. 169), Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos projektą „Lietuvos
savivaldybių sporto padalinių vadovų dalyvavimas Lietuvos sportiniame gyvenime“(registracijos Nr. 171) ir
Kauno buriavimo mokyklos „Bangpūtys“ projektą „Pasirengimas ir dalyvavimas pasaulio ir Europos
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čempionatuose bei kituose renginiuose“(registracijos Nr. 172) Fondo tarybos narys Albinas Grabnickas
nuo jų svarstymo ir balsavimo d÷l l÷šų skyrimo nusišalino, išeidamas iš patalpos, kur vyko pos÷dis.
Vertinant Respublikin÷s mokomosios sportin÷s baz÷s projekto „Palangos teniso aikštyno renovacijos
darbai“(registracijos Nr. 2), Sportininkų ir sporto darbuotojų r÷mimo komisijos (KKSD) projekto „Kūno
kultūros ir sporto darbuotojų socialin÷ parama ir skatinimas“(registracijos Nr. 20), Brutalaus žiūrovų elgesio
prevencijos komisijos (KKSD) projekto „Kvalifikacijos tobulinimas siekiant vykdyti brutalaus žiūrovų
elgesio prevencija“(registracijos Nr. 21),VŠĮ „Plytin÷s kartodromas“ projekto „Plytin÷s kartodromo
infrastruktūros pl÷tra“(registracijos Nr. 46), VšĮ „Sporto olimpas“ projekto „Sporto inventoriaus ir įrangos
įsigijimas“(registracijos Nr. 55), Vilniaus sporto medicinos centro projekto „ Diagnostin÷s medicinos
įrangos įsigijimas“(registracijos Nr. 67), VšĮ „Nemuno žiedas“ projektų „Sporto baz÷s pl÷tra“(registracijos
Nr. 71) ir „Tarptautinių automobilių ir motociklų sporto lenktynių organizavimas“(registracijos Nr. 72), VŠĮ
Lietuvos žiemos sporto centro projekto „Žiemos sporto, aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų
gerinimas“(registracijos Nr. 82), VšĮ „Sportas ir poilsis“ projekto „Sporto inventoriaus ir įrangos
įsigijimas“(registracijos Nr. 150), VšĮ „Lietuvos sporto informacijos centras“ projekto „Lietuvos sporto
enciklopedijos rengimas ir specialistų kvalifikacijos k÷limas“(registracijos Nr. 193) Fondo tarybos
pirmininkas Klemensas Rimšelis nuo jų svarstymo ir balsavimo d÷l l÷šų skyrimo nusišalino, išeidamas iš
patalpos, kur vyko pos÷dis.
Nuspręsta (bendru sutarimu) :
Iš esm÷s, atsižvelgiant į ekspertų pateiktas išvadas, pritarti, išskyrus projektą Nr. 25, l÷šų skyrimui
pateiktų projektų, pažym÷tų 1 - 203 numeriais, įgyvendinimui (pridedama). Galutinis sprendimas d÷l l÷šų
skyrimo bus priimtas įvertinus visus projektus.
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