KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL SPORTO KLUBŲ IR VISUOMENINIŲ SPORTO ORGANIZACIJŲ RĖMIMO
PROGRAMOS IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2010 m. balandžio 27 d. Nr. T-145
Kelmė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.
55-1049, 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos
Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 9-215) 14 straipsnio 3 punktu, 21
straipsniu, rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės 2010 metų sporto klubų ir visuomeninių
sporto organizacijų rėmimo programą (pridedama).
2.Patvirtinti

Kelmės rajono savivaldybės sporto klubų ir visuomeninių sporto

organizacijų rėmimo nuostatus (pridedama).
3.Pripažinti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio
20 d. sprendimą Nr. T-478 „Dėl Sporto klubų ir visuomeninių sporto organizacijų rėmimo nuostatų
patvirtinimo.“
Savivaldybės meras

Kostas Arvasevičius

PATVIRTINTA
Kelmės rajono
savivaldybės tarybos
2010 m. balandžio 27 d.
sprendimu Nr.T-145

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 M. SPORTO KLUBŲ IR VISUOMENINIŲ
SPORTO ORGANIZACIJŲ RĖMIMO PROGRAMA
Programos asignavimų valdytoja: Kelmės rajono savivaldybės administracija.
I. PROGRAMOS PARENGIMO ARGUMENTAI
1. Kelmės rajono savivaldybės 2010 m. sporto klubų ir visuomeninių sporto organizacijų
rėmimo programa (toliau – programa) prisidedama prie Kelmės rajono plėtros plano 2010–2012
metams strateginių tikslų.
II. TIKSLAS
2. Plėtoti rajone kūno kultūrą ir sportą, siekiant meistriškumo.
III. UŽDAVINIAI
3. Aktyvinti sportinę veiklą, skatinti bendruomenės sporto iniciatyvas.
4. Skatinti rajono sporto komandas dalyvauti regiono ir šalies varžybose.
5. Didinti vaikų ir jaunimo užimtumo įvairovę ir sudaryti sąlygas jų saviraiškai per sportą.
6. Plėsti sporto paslaugų infrastruktūrą.
7. Sudaryti sąlygas sporto klubams ir organizacijoms pritraukti lėšas iš Lietuvos
Respublikoje ir užsienyje veikiančių fondų.
IV. PROGRAMOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI
8. Kelmės rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto lėšos.
9. Kitų fondų ir programų parama.
V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ
Priemonė

Numatoma skirti lėšų,
tūkst. Lt

Kelmės rajono teritorijoje veikiančių sporto klubų ir organizacijų
veiklos rėmimas

24,0

VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS
10. Savivaldybės sporto klubų ir visuomeninių sporto organizacijų projektus vertina sporto
aktyvas susirinkime (vertininimo kriterijai numatyti programos nuostatuose).
11. Programoje numatyta priemonė įgyvendinama vadovaujantis programos nuostatais.
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VII. GALIMOS NESĖKMĖS
12. Dėl įvairių priežasčių gali būti įgyvendinti ne visi projektai: negavus finansavimo iš kitų
šaltinių, pasikeitus valstybinėms programoms (jei projektas dalyvauja tokioje programoje) ir kt.
VIII. ATSAKOMYBĖ
13. Už programoje numatytos priemonės įgyvendinimo organizavimą atsako savivaldybės
administracija.
14. Už programos projektų lėšų tinkamą panaudojimą atsako organizacijos, kurioms
skiriamos lėšos.
15. Už programos lėšų apskaitą atsakingas savivaldybės administracijos Apskaitos skyrius.

___________________
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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO KLUBŲ IR VISUOMENINIŲ SPORTO
ORGANIZACIJŲ RĖMIMO NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai reglamentuoja Kelmės rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) teritorijoje
veikiančių ne pelno siekiančių sporto organizacijų (asociacijų, visuomeninių organizacijų, viešųjų
įstaigų, kurių steigėjai yra ne savivaldybė ar valstybinės institucijos ir kurių pagrindinė veikla –
sveikatingumo ir sporto plėtojimas) (toliau – organizacijos) projektų rėmimo iš savivaldybės
biudžeto lėšų ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką.
2. Lėšų organizacijų projektams remti asignavimų valdytojas – Kelmės rajono savivaldybės
administracija (toliau–administracija).
II. PROJEKTŲ RĖMIMO PRINCIPAI
3. Remiama ne daugiau kaip vienas vienos organizacijos pateiktas projektas, kuris:
3.1. sprendžia aktualias rajono kūno kultūros ir sporto problemas;
3.2. atitinka programos prioritetus;
3.3. palaiko rajono sportines tradicijas.
4. Lėšos neskiriamos:
4.1. jei projektas neturi papildomų finansavimo šaltinių;
4.2. pastatams rekonstruoti arba kapitaliai remontuoti, ilgalaikiam turtui, kurio kaina didesnė
nei 1000 Lt, įsigyti, panaudoti kitiems projektams;
4.3. jei ankstesniems projektams iš Kelmės rajono savivaldybės finansavimą gavusi
organizacija neatsiskaitė už jos panaudojimą numatyta tvarka arba buvo nustatyta, kad gautos lėšos
panaudotos ne pagal tikslinę jų paskirtį.
III. PARAIŠKŲ PATEIKIMO, SVARSTYMO IR TVIRTINIMO TVARKA
5. Paraiškos pagal formą (pridedama) pateikiamos savivaldybės administracijai savivaldybės
interneto svetainėje, paskelbus organizacijų projektų rėmimo paraiškų priėmimo terminus. Paraiškų
priėmimo terminas – 15 dienų nuo paskelbimo datos.
6. Pateikti projektai turi atitikti bent vieną iš šių prioritetų:
6.1. tradicinių rajono sporto šakų (krepšinio, tinklinio, stalo teniso, badmintono, žolės
riedulio, automobilių ir motociklų sporto, futbolo, lengvosios atletikos, laisvųjų imtynių) rėmimas;
6.2. sporto komandų, dalyvaujančių šalies čempionatuose, rėmimas.
7.Pateikiama:
7.1. kompiuteriu užpildyta paraiškos forma, patvirtinta organizacijos antspaudu ir vadovo
parašu;
7.2. organizacijos registracijos pažymėjimo ir jos nuostatų (įstatų) kopijos;
7.3. kitą finansinę paramą patvirtinantys dokumentai.
8. Projektus vertina sporto aktyvo susirinkimas (toliau–susirinkimas).

2
10.Pagrindinis susirinkimo tikslas – įvertinti projektų atrankos konkursui pateiktus
organizacijų projektus ir teikti pasiūlymus Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriui
dėl jų finansavimo.
11. Kiekvienas susirinkimo posėdis yra protokoluojamas.
12. Susirinkimo posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos
narių.
13. Susirinkimas sprendimus priima paprasta jos narių balsų dauguma.
14. Susirinkimo nariai neturi teisės svarstyti ir balsuoti už projektus tų organizacijų, kurių
veikloje jie dalyvauja.
15. Susirinkimo protokolus pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
16. Projektų vertinimo kriterijai:
16.1. aiškus projekto aprašymas;
16.2. teisingai sudaryta sąmata;
16.3. teisingai užpildyta paraiškos forma;
16.4. tikslų ir uždavinių aktualumas;
16.5. didelių tikslinių grupių užimtumas (dalyvių ar žiūrovų);
16.6. projekto tęstinumas.
17. Lėšas organizacijų projektams remti skiria Kelmės rajono savivaldybės administracijos
direktorius, atsižvelgdamas į susirinkimo rekomendacijas.
IV. LĖŠŲ SKYRIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA
18. Savivaldybės administracija ir projektą pateikusi organizacija, kuriai yra skiriamos lėšos,
sudaro sutartį.
19. Organizacijos už gautas lėšas atsiskaito sutartyje nustatyta tvarka.
20. Lėšos į organizacijų, kurioms skirtas finansavimas, biudžetinę sąskaitą pervedamos LR
Vyriausybės nustatyta tvarka.
____________________

