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– Klemensas Rimšelis

Sekretorius

– Liudvikas Skrobockis

Pos÷dyje dalyvauja: Fondo tarybos nariai Daina Gudzinevičiūt÷, Valentinas Paketūras, Algis
Vasiliauskas, Albinas Grabnickas.
Pakviestasis: Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s Teis÷s
skyriaus ved÷jas Ramutis Prišmantas.
Darbotvark÷:
1. D÷l Kūno kultūros ir sporto r÷mimo fondo tarybos 2011 m rugpjūčio 22 d. sprendimų
vykdymo.
2. D÷l 2012 metų Kūno kultūros ir sporto r÷mimo fondo projektų atrankos konkurso
paskelbimo.
3. D÷l paraiškos kūno kultūros ir sporto r÷mimo fondui, lydraščio ir rekomendacijos formų
tvirtinimo.
4. D÷l Lietuvos kikboksingo federacijos, Lietuvos gatv÷s vaikų futbolo federacijos, Lietuvos
aeroklubo, Lietuvos rankinio federacijos, Lietuvos sambo federacijos, Lietuvos regbio federacijos,
Lietuvos čiuožimo federacijos, Viešosios įstaigos S.Dariaus ir S.Gir÷no sporto centras, Lietuvos
šaudymo sporto sąjungos, Lietuvos studentų sporto sąjungos, Lietuvos dziudo federacijos, Lietuvos
buriuotojų sąjungos, Lietuvos ledo ritulio federacijos, prašymų atitinkamai pakeisti ar pakoreguoti
Kūno kultūros ir sporto r÷mimo fondo (valstyb÷s biudžeto) l÷šų naudojimo sutarčių sąmatas,
projektų įgyvendinimo planus.
1. SVARSTYTA.
Kūno kultūros ir sporto r÷mimo fondo tarybos 2011 m rugpjūčio 22 d. sprendimų vykdymas.
Klemensas Rimšelis supažindina su Sporto departamento Vidaus audito skyriaus ved÷jos,
kuriai buvo pavesta įvertinti Lietuvos sveikuolių sąjungai ir Lietuvos žol÷s riedulio federacijai
skirtų l÷šų 2011 m I pusmetyje panaudojimą , Asociacijos „Sportuojanti Lietuva“ pateiktu
pasiaiškinimu d÷l l÷šų II ketvirtyje panaudojimo ir II ketvirtyje įvykusių priemonių išlaidas
pagrindžiančiais dokumentais ir Panev÷žio sporto klubo „EL-EKO-Sport“ pateiktu pasiaiškinimu
d÷l l÷šų II ir III ketvirtyje panaudojimo, įvykusių priemonių išlaidas pagrindžiančiais dokumentais,
priemonių ir l÷šų pakeitimų nurodytomis priežastimis.
Nuspręsta (bendru sutarimu):
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1.1. Pritarti ataskaitai (pridedama).
1.2. Specialistams, kuruojantiems atskiras fondo finansavimo kryptis atkreipti d÷mesį į ataskaitoje
pateiktas išvadas ir rekomendacijas
1.3. Pritarti asociacijos „Sportuojanti Lietuva“ pateiktiems pasiaiškinimams ir tenkinti prašymą
pakeisti sutartį.
1.4. Pritarti Panev÷žio sporto klubo „EL-EKO-Sport “ pateiktiems pasiaiškinimams ir tenkinti
prašymą keisti sutartį.
1.5. Atsižvelgti į Panev÷žio sporto klubo „EL-EKO-Sport“ sutarties keitimo aplinkybes ir
atitinkamai vertinti klubo pateiktą paraišką (jei bus pateikta) dalyvauti 2012 metų Kūno
kultūros ir sporto r÷mimo fondo projektų atrankos konkurse.
2. SVARSTYTA
2012 metų Kūno kultūros ir sporto r÷mimo fondo projektų atrankos konkurso paskelbimas.
Nuspręsta (bendru sutarimu):
2.1. Pritarti 2012 metų Kūno kultūros ir sporto r÷mimo fondo projektų atrankos konkurso
skelbimo tekstui (pridedama) ir jį paskelbti teis÷s aktų nustatyta tvarka..
3. SVARSTYTA
Nuspręsta (bendru sutarimu):
3.1. Tvirtinti paraiškos 2012 m kūno kultūros ir sporto r÷mimo fondui, lydraščio ir
rekomendacijos formas (formos pridedamos).
4. SVARSTYTA
Lietuvos kikboksingo federacijos (2011-08-29 raštas, 2011-03-15 sutartis Nr.FS-56),Lietuvos
gatv÷s vaikų futbolo federacijos (2011-08-31 raštas, 2011-03-09 sutartis Nr. FS-16), Lietuvos
aeroklubo (2011-09-01 ra6tas, 2011-03-22 sutartis Nr. FS-105), Lietuvos rankinio federacijos
(2011-09-05 raštas, 2011-03-09 sutartis Nr. FS-18), Lietuvos regbio federacijos (2011-09-05
raštas, sutartis Nr FS-124), Lietuvos sambo federacijos (2011-09-08 raštas, 2011-03-15 sutartis Nr.
FS-60), Lietuvos čiuožimo federacijos (2011-09-12 raštas, 2011-03-09 sutartis Nr.FS-43),
Viešosios įstaigos S.Dariaus ir S.Gir÷no sporto centras (2011-09-14 raštas Nr.1/96 ,2011-04-15
sutartis Nr. FS-203), Lietuvos šaudymo sporto sąjungos (2011-09-23 raštas, 2011-03-16 raštas,
sutartis Nr. FS-68), Lietuvos studentų sporto sąjungos (2011-09-22 raštas, 2011-04-22 sutartis Nr.
221), Lietuvos dziudo federacijos (2011-09-07 raštas, 2011-03-15 sutartis Nr. FS-57), Lietuvos
buriuotojų sąjungos (2011-09-21 raštas, 2011-03-18 sutartis Nr. 18), Lietuvos ledo ritulio
federacijos (2011-09-19 raštas, 2011-03-22 sutartis Nr. FS-FS-111) , prašymai pakeisti Kūno
kultūros ir sporto r÷mimo fondo (valstyb÷s biudžeto) l÷šų naudojimo sutartis.
Nuspręsta (bendru sutarimu):
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4.1. D÷l kikboksingo federacijos prašymo – leisti 3100 Lt numatytas Čekijos atviram
čempionatui, vyksiančiam 2011-09-26-28d. panaudoti WAKO Europos jaunių ir jaunimo
čempionatui, kuris įvyko 2011-09-2-9 .
4.2. D÷l Lietuvos gatv÷s vaikų futbolo federacijos prašymo– leisti pakeisti tame pačiame III
ketvirtyje planuotą renginį – turnyrą „Lietuvos karaliaus Mindaugo karūna“ kitu – turnyru „Ruduo
su kamuoliu“, vyksiančiu 2011-09-24 ir panaudoti l÷šas 2500 Lt , kurios buvo skirtos turnyrui
“Lietuvos karaliaus Mindaugo karūna”.
4.3. D÷l Lietuvos aeroklubo prašymo – leisti pakeisti detaliąją Kūno kultūros ir sporto r÷mimo
fondo projekto l÷šų naudojimo sąmatą taip:
Eilut÷ 2.1. Sportininkų maitinimas – 59298 Lt (buvo 54460 Lt)
Eilut÷ 2.2. Teis÷jų maitinimas

- 6090 Lt (buvo 5900 Lt)

Eilut÷ 3.1. Nakvyn÷s išlaidos

- 17824 Lt (buvo 13960 Lt)

Eilut÷ 4.1. Bazių nuoma

- 8300 Lt (buvo 13000 Lt)

Eilut÷ 4.4. Kuras

- 148636 Lt (buvo 148664 Lt)

Eilut÷ 4.5. Transporto nuoma

- 2400 Lt (buvo 6700 Lt)

Eilut÷ 5.1. Apdovanojimai

- 15990 Lt (buvo 14305 Lt)

Eilut÷ 6.1. Starto mokesčiai

- 110102 Lt (buvo 112700 Lt)

Eilut÷ 6.3. Mikroraketiniai varikliai – 2129 Lt (buvo 00 Lt)
Eilut÷ 8.1. Kanceliarin÷s prek÷s

- 1734 Lt (buvo 2814 Lt)

4.4.D÷l Lietuvos rankinio federacijos prašymo – pritarti prašomiems pakeitimams su sąlyga
patikslinti sąmatos 6 punktą.
4.5. D÷l Lietuvos regbio federacijos prašymo – leisti pakeisti detaliąją Kūno kultūros ir sporto
r÷mimo fondo projekto l÷šų naudojimo sąmatą taip:
Eilut÷ 3.2. Kelion÷s išlaidos (aviabilietai, draudimas ir kt.) - 70200 Lt (buvo 32100 Lt).
Eilut÷ 4.1. Transporto nuoma

- 11410 Lt (buvo 49510 Lt).

4.6.D÷l Lietuvos sambo federacijos prašymo - leisti pakeisti detaliąją Kūno kultūros ir sporto
r÷mimo fondo projekto l÷šų naudojimo sąmatą taip:
Eilut÷je 4.1. transportas (autobusai) vietoje 15000 Lt įrašyti 28980 Lt.
Eilut÷je 4.2. kuras vietoje 17980 Lt įrašyti 4000 Lt.
4.7. D÷l Lietuvos čiuožimo federacijos prašymo – pritarti prašomiems pakeitimams ir paprašyti
pateikti Tarptautin÷s čiuožimo federacijos raštą d÷l tarptautinių renginių terminų pasikeitimo.
4.8. D÷l Viešosios įstaigos „S.Dariaus ir S.Gir÷no sporto centras“ prašymo – leisti d÷l
užsitęsusio vedinimo-kondicionavimo sistemos įrengimo pirkimo, 100000 Lt iš III ketvirčio
perkelti į IV ketvirtį.
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4. 9. D÷l Lietuvos šaudymo sporto sąjungos prašymo – leisti pakeisti detaliąją Kūno kultūros ir
sporto r÷mimo fondo projekto l÷šų naudojimo sąmatą ir Projekto įgyvendinimo planą taip:
Eilut÷ 1.1. vietoje žodžio „Atlyginimas projekto vadovui“ keisti į „Atlyginimas projekto
vykdytojui“, kad atitiktų projekto keliamus reikalavimus;
Eilut÷ 2.1 „Maitinimo išlaidos sportininkams Lietuvoje“ vietoje 8600 Lt įrašyti 9350 Lt
Eilut÷ 3.4 įrašyti „Dienpinigiai Serbijoje“ 1800 Lt
Eilut÷ 3.5 įrašyti „Dienpinigiai Slov÷nijoje“ 770 Lt
Eilut÷j4.6 „Nakvyn÷“ vietoje 16635 Lt įrašyti 12903 Lt
Eilut÷ 5.1“Medaliai“ vietoje 1614,6 Lt įrašyti 712 Lt
Eilut÷ 5.2 „Diplomai“ vietoje 441Lt įrašyti 291Lt
Eilut÷ 5.9 „Biuro popierius“ vietoje 450 Lt įrašyti 300 Lt
Eilut÷ 6.5 įrašyti „L÷kštel÷s“ 1400 Lt
Eilut÷ 6.6 įrašyti „Taikiniai“ 6053 Lt
Eilut÷ 8.1 „Komunalin÷s paslaugos“ vietoje 4008 Lt įrašyti 2105 Lt
Eilut÷ 8.2 „Ryšių paslaugos“ vietoje 1500 Lt įrašyti 1080 Lt

Projekto įgyvendinimo planą taip:
3 ketvirčio
Eilut÷ 1. „Mokom.tren.stov.pasir.Europos čemp.“ vietoje 3516,57 Lt įrašyti 17431,46
Lt
Eilut÷ 2. „Lietuvos komand. ir jaunimo asm. čemp.“ vietoje 7026,47 Lt įrašyti 4465,81
Lt
Eilut÷ 3. „ISSF pasaulio taur÷s varžybos“ vietoje 3566,42 Lt įrašyti 8742,19 Lt
Eilut÷ 4. „Mokom.tren.stov.pasir.Europos čemp” vietoje 7396,42 Lt įrašyti 4572,55 Lt
Eilut÷ 5. „Dalyvavimas Europos čempionate“ vietoje 31618,42 Lt įrašyti 17512,97 Lt
Eilut÷ 6. „Mokom.tren.stov.pasir.pasaulio čemp.“ vietoje 5066,42 Lt įrašyti 3439,21 Lt
Eilut÷ 7. „Mokom.tren.stov.pasir.pasaulio čemp.“ vietoje 6460,42 Lt įrašyti 6647,14
Lt
Eilut÷ 8. „Dalyvavimas pasaulio čempionate“ vietoje 9414,42 Lt įrašyti 12975,19 Lt
Eilut÷j9. „Lietuvos dupletų čempionatas“ vietoje 3122,5 Lt įrašyti 2265,52 Lt
Eilut÷ 10. „Lietuvos čempionatas“ vietoje 2900 Lt įrašyti 2035,97 Lt
4.10. D÷l Lietuvos studentų sporto sąjungos prašymo – leisti pakeisti IV ketvirčio renginio
„Lietuvos studentų olimpinis festivalis“ „Sporto diena“ datą iš 2011-10-01 į 2011-10-17.
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4.11. D÷l Lietuvos dziudo federacijos prašymo – leisti atsisakyti priemon÷s „Pasaulio taur÷“,
kuri iš Birmingemo perkeliama į kitą miestą ir l÷šas 4240 Lt skirtas šiai priemonei perkelti
priemon÷s „Pasaulio jaunimo čempionatas“ įvyksiančios 2011-11-02-2011-11-06 Keiptaune,
įgyvendinimui.
4.12. D÷l Lietuvos buriuotojų sąjungos prašymo – leisti pakeisti detaliąją Kūno kultūros ir sporto
r÷mimo fondo projekto l÷šų naudojimo sąmatą taip:
Eilut÷je.3.1. Akreditacija, starto mokestis vietoje 27972 Lt įrašyti 32517 lt
Eilut÷je 3.2. Kelionių išlaidos vietoje 43566 Lt įrašyti.39021 Lt
4.13. D÷l Lietuvos ledo ritulio federacijos prašymo - leisti pakeisti detaliąją Kūno kultūros ir
sporto r÷mimo fondo projekto l÷šų naudojimo sąmatą ir Projekto įgyvendinimo planą taip:
Eilut÷je 1.1. Vyr. treneris vietoje 9005 Lt įrašyti 7000 Lt
Eilut÷je 3.3. vietoje žodžių “Kelion÷s bilietas: ir skaičiaus 30000 Lt įrašyti “Kelion÷s išlaidos
(aviabilietai, komandiruot÷s) ir skaičių 23310 Lt
Eilut÷je 4.1.Ledo aikštel÷s nuoma vietoje 14520 Lt įrašyti 15300 Lt
Eilut÷je 4.2. įrašyti Transporto nuoma ir skaičių 7890 Lt
Eilut÷je 5.1. Sportinis inventories vietoje 27440 Lt įrašyti 35728 Lt
Eilut÷je 5.2. Sportininkų apranga vietoje 32800 Lt įrašyti 18540 Lt
Eilut÷je 7.4. įrašyti žodžius Koordinatorius teis÷javimui ir skaičių 6900 Lt
Projekto įgyvendinimo planą pakeisti taip:
3 ketvirčio pirmos eilut÷s šeštame stulpelyje vietoje 19000 Lt įrašyti 14200 Lt
3 ketvirčio antros eilut÷s šeštame stulpelyje vietoje 30000 Lt įrašyti 21000 Lt
3 ketvirčio eilut÷s „Iš viso“ šeštame stulpelyje vietoje 49000 Lt įrašyti 35200 Lt
4 ketvirčio pirmos eilut÷s ketvirtame stulpelyje įrašyti raides „UK“ bei šeštame stulpelyje
vietoje 54000 Lt įrašyti 67800 Lt
4 ketvirčio eilut÷s „Iš viso“šeštame stulpelyje vietoje 54000 Lt įrašyti 67800 Lt.
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