KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RöMIMO FONDAS
FONDO TARYBOS POSöDIS

2011 m. vasario 7 d.
PROTOKOLAS Nr. 4

Pos÷džio pirmininkas

– Klemensas Rimšelis

Sekretorius

– Liudvikas Skrobockis

Pos÷dyje dalyvauja: Fondo tarybos nariai Daina Gudzinevičiūt÷, Albinas Grabnickas, Algis Vasiliauskas,
Valentinas Paketūras.
1. Svarstyta. D÷l Biudžeto l÷šų naudojimo sutarčių sąmatų tikslinimo.
Nuspręsta (bendru sutarimu):
Įsp÷ti visus paraiškų teik÷jus, kad nuo šių metų, vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto r÷mimo fondo
administravimo taisykl÷mis, ne pagal sutartį panaudotas l÷šas reik÷s grąžinti į Departamento sąskaitą, nurodytą
sutartyje, ir tos sporto organizacijos gali prarasti teisę pretenduoti į Fondo (valstyb÷s biudžeto) l÷šas.
2. Svarstyta. D÷l 2011 m Kūno kultūros ir sporto r÷mimo fondui pateiktų projektų vertinimo.
Vertinant Lietuvos olimpinio sporto centro projektus „LOSC lengvosios atletikos maniežo (Žemait÷s g.6) ir
stadiono “Vingis“ (Čiurlionio g. 112) bei Trakų irklavimo baz÷s sportin÷s įrangos ir inventoriaus įsigijimas
(registracijos Nr. 245), LOSC Trakų irklavimo sporto specializuotos irklavimo treniruoklių sal÷s su uždaru irklavimo
baseinu įrengimas ir langų pakeitimas sporto baz÷s Kedrų g. 6, Vilnius patalpose (registracijos Nr. 246), „Lietuvos
didelio meistriškumo sportininkų genomini įvairov÷ ir individualaus rengimo proceso galimyb÷s, sportin÷ atranka bei
naujų tyrimo metodų taikymas sporto praktikoje“ (registracijos Nr. 254) , „Lietuvos olimpin÷s rinktin÷s sportininkų
rengimas vasaros ir žiemos olimpin÷ms žaidyn÷ms“(registracijos Nr. 255), KKSD projekto „Kūno kultūros ir sporto
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas rengiantis Lietuvoje įgyvendinti ES sporto programą“(registracijos Nr. 584),
Klaip÷dos sporto medicinos centro projekto „Klaip÷dos sporto medicinos centro pastato rekonstrukcijos techninio
projekto parengimas“(registracijos Nr. 600) 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 l÷šų skyrimui pateiktų projektų, pažym÷tų 204 - 601
numeriais, įgyvendinimui (pridedama). Galutinį sprendimą d÷l l÷šų skyrimo priimti kitame Fondo tarybos pos÷dyje,
patikslinus informaciją apie projektus, kurių registracijos numeriai 167, 254, 398, 425, 432, 460, 504.
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