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Pos÷džio pirmininkas

– Klemensas Rimšelis

Sekretorius

– Liudvikas Skrobockis

Pos÷dyje dalyvauja: Fondo tarybos nariai Daina Gudzinevičiūt÷, Valentinas Paketūras.
Pakviestieji – Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos atstovai Tadas Jansonas, Rasa Varnien÷,
Kūno kultūros ir sporto departamento Investicijų ir turto valdymo skyriaus ved÷jo pavaduotojas Arūnas
Aidukas.
Darbotvark÷:
1. D÷l Lietuvos kuraš federacijos, Lietuvos beisbolo asociacijos, Lietuvos šaudymo sporto sąjungos,
Lietuvos stalo teniso asociacijos, Lietuvos olimpin÷s akademijos, Lietuvos šiuolaikin÷s penkiakov÷s
federacijos prašymų atitinkamai pakeisti Kūno kultūros ir sporto r÷mimo (valstyb÷s biudžeto) l÷šų
naudojimo sutarčių sąmatas, projekto įgyvendinimo planus (pridedama).
2. D÷l Kūno kultūros ir sporto r÷mimo fondo (valstyb÷s biudžeto) l÷šų naudojimo sutarties pasirašymo
su Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracija.
1. Svarstyta. Lietuvos kuraš federacijos (2011-03-24 sutartis Nr. 129), Lietuvos beisbolo asociacijos
(2011-03-4 sutartis Nr. FS-10), Lietuvos šaudymo sporto sąjungos (2011-03-16 sutartis Nr. FS-68), Lietuvos
stalo teniso asociacijos (2011-03-22 sutartis Nr. FS-98), Lietuvos olimpin÷s akademijos (2011-03-29 sutartis
Nr. FS-146), Lietuvos šiuolaikin÷s penkiakov÷s federacijos (2011-03-18 sutartis Nr. 84) 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 planuotos priemon÷s laiką ir vietą iš 2011-05-5/29 Lucko (Ukraina)
į 5 2011-05-o4/08 Varną (Bulgariją);
Lietuvos beisbolo asociacijai koreguoti sąmatą taip:
-

Projekto įgyvendinimo išlaidų 2 punkte sumažinti sportininkų, teis÷jų maitinimą nuo 18000 Lt
iki 4000 Lt bendros sumos, 14000 Lt perkelti į 4 punktą „Pravažiavimas (transporto nuoma,
bilietai), apgyvendinimas“ padidinant bendrą sumą nuo 63300 Lt iki 77300 Lt;

-

Projekto įgyvendinimo išlaidų 6 punkte (Startinis mokestis) nuo 11100 Lt sumažinti iki 8900 lt
bendros sumos, 2200 Lt perkeliant į 4 punktą „Pravažiavimas (transporto nuoma, bilietai),
apgyvendinimas“ padidinant bendrą sumą nuo 77300 Lt iki 79500 Lt.

Lietuvos šaudymo sporto sąjungai patikslinti projekto įgyvendinimo planą taip:
-

II ketvirčio 4 punkte numatytą sumą 7999,61 Lt pakeisti į 11363,21 Lt;
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-

II ketvirtį nepanaudotą sumą 2900 Lt perkelti į III ketvirtį, (10 punktas).

Lietuvos stalo teniso asociacijai koreguoti II ketvirčio Projekto įgyvendinimo planą išbraukiant sporto
stovyklos vykdymo priemonę ir skirtus jos vykdymui 2000 Lt panaudoti dalyvavimo pasaulio čempionate
išlaidoms iš dalies padengti.
Lietuvos olimpinei akademijai panaudoti 1000 Lt knygos “Lietuvos olimpin÷ akademija: mokslas,
paveldas, žmon÷s ir darbai” išleidimui.
Lietuvos šiuolaikin÷s penkiakov÷s federacijai sutaupytas l÷šas panaudoti:
-

mokomosios treniruočių stovyklos, vyksiančios 2011-07-22-31 Lietuvoje, vykdymui ruošiantis
Europos jaunių “A” čempionatui – papildomai 3200 Lt;

-

dalyvavimo jaunių “A” keturkov÷s Europos čempionate, vyksiančio 2011-08-2-8 Vengrijoje,
išlaidoms iš dalies padengti – papildomai 2000 Lt;

-

mokomosios treniruočių stovyklos, vyksiančios 2011-09-4-17 Lenkijoje, vykdymui ruošiantis
Europos jaunimo čempionatui – papildomai 5000 Lt;

-

mokomosios treniruočių stovyklos, vyksiančios 2011-XI-7-14 Lenkijoje, vykdymui ruošiantis
jaunimo pasaulio čempionatui – papildomai 6500 Lt.

2. Svarstyta. Kūno kultūros ir sporto r÷mimo fondo (valstyb÷s biudžeto) l÷šų naudojimo sutarties
pasirašymas su Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracija.
Nuspręsta (bendru sutarimu):
Kūno kultūros ir sporto r÷mimo fondo (valstyb÷s biudžeto) l÷šų naudojimo sutartį
pasirašyti gavus Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos direktoriaus patvirtinimą apie l÷šų skyrimą
projekto “Jomanto parko teritorijoje “Venta” stadiono vietoje dirbtin÷s dangos futbolo aikšt÷s įrengimas”
įgyvendinimui.
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