
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL SPORTO PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, NEATIKUSIŲ ADMINISTRACINĖS

ATITIKTIES VERTINIMO REIKALAVIMŲ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 
punktu,  Sporto projektų finansavimo iš  Klaipėdos miesto savivaldybės  biudžeto  tvarkos aprašo,
patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-327
„Dėl  Sporto  projektų  finansavimo  iš  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšų  tvarkos
nustatymo“,  32  punktu  ir  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2018  m.
spalio  1 d.  įsakymu Nr.  AD1-2358 „Dėl  Klaipėdos miesto savivaldybės  iš  dalies  finansuojamų
sporto sričių ir programų projektų finansavimo sąlygų aprašų, paraiškos formų ir vertinimo kriterijų
aprašo patvirtinimo“, 

t v i r t i n u  Sporto  projektų  paraiškų,  neatitikusių  administracinės  atitikties  vertinimo
reikalavimų, sąrašą (priedas).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per vieną mėnesį nuo šio
įsakymo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

Elektroninio dokumento nuorašas



SPORTO PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, NEATITIKUSIŲ ADMINISTRACINIO ATITIKTIES VERTINIMO REIKALAVIMŲ, SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Organizacijos pavadinimas Sporto projekto
pavadinimas

Sporto projekto
veiklos programa,

sritis

Nustatyti trūkumai Pagrindas

1. VšĮ LCC tarptautinis 
universitetas

Tarptautinis moterų 
krepšinio turnyras

Klaipėdos miesto 
tradiciniai, 
tarptautiniai sporto 
renginiai

Nepateikti 
dokumentai, įrodantys 
renginio vykdymą 3 
metus iš eilės 
Klaipėdos mieste

Sporto projektų 
finansavimo iš 
Klaipėdos miesto 
savivaldybės biudžeto 
tvarkos aprašo (toliau – 
Aprašas) 21 punktas ir 
21.1 papunktis;
Klaipėdos miesto 
savivaldybės biudžeto 
lėšomis iš dalies 
finansuojamų sporto 
sričių projektų 
finansavimo sąlygų 
aprašo (toliau – Sričių 
finansavimo sąlygų 
aprašas) 17 punktas

2. Klaipėdos  miesto  laisvųjų
imtynių  sporto  klubas
„Laisvūnas“

XXIII tarptautinis laisvųjų 
imtynių jaunių turnyras 
„Mūsų viltys“

Klaipėdos miesto 
tradiciniai, 
tarptautiniai sporto 
renginiai

Nepateikti 
dokumentai, įrodantys 
renginio vykdymą 3 
metus iš eilės 
Klaipėdos mieste 

Aprašo 21 punktas ir 
21.1 papunktis;
Sričių finansavimo 
sąlygų aprašo 17 
punktas

3. VšĮ „Klaipėdos padelio tenisas“ „Dešimt padelio teniso 
turnyrų 2021 metais, 
Klaipėdos miesto taurei 
laimėti“

Klaipėdos miesto 
„Sportas visiems“ 
renginiai

Nepateikta:
1. dokumentai, 
įrodantys finansinį 
prisidėjimą iš kitų 
šaltinių;

Aprašo 19 punktas ir 
19.2 papunktis;
Klaipėdos miesto 
savivaldybės biudžeto 
lėšomis iš dalies 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 
įsakymo Nr.
priedas
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2. paraiškos su 
priedais elektroninė 
kopija skaitmeninėje 
laikmenoje (1 failas 
PDF formatu)

finansuojamų sporto 
sričių projektų paraiškos
(toliau – Sričių projektų 
paraiška) 6 punktas

4. Klaipėdos universiteto sporto 
klubas „Versmė“

Klaipėdos universiteto 
bendruomenės fizinio 
aktyvumo skatinimas

Klaipėdos miesto 
„Sportas visiems“ 
renginiai

Nepateikta:
1. dokumentai, 
įrodantys finansinį 
prisidėjimą iš kitų 
šaltinių;
2. paraiškos su 
priedais elektroninė 
kopija skaitmeninėje 
laikmenoje (1 failas 
PDF formatu)

Aprašo 19 punktas ir 
19.2 papunktis;
Sričių projektų paraiška 
6 punktas

5. VŠĮ „Džiaugsmas kurti“ Sporto būrelių ir vasaros 
užimtumo mugė „Z vaikai“

Klaipėdos miesto 
„Sportas visiems“ 
renginiai

Paraiškas galintys 
teikti subjektai:
teisės aktų nustatyta 
tvarka Juridinių 
asmenų registre 
įregistruotos sportinę 
veiklą Klaipėdos 
mieste vykdančios 
nevyriausybinės sporto
organizacijos, 
veikiančios pagal 
Lietuvos Respublikos 
asociacijų ir Lietuvos 
Respublikos viešųjų 
įstaigų įstatymus

Aprašo 8 punktas;
Sričių finansavimo 
sąlygų aprašo 4 punktas

6. VšĮ „Lietuviškos šventės“ „Klaipėda Run“ Klaipėdos miesto 
„Sportas visiems“ 
renginiai

Paraiškas galintys 
teikti subjektai:
teisės aktų nustatyta 
tvarka Juridinių 

Aprašo 8 punktas;
Sričių finansavimo 
sąlygų aprašo 4 punktas
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asmenų registre 
įregistruotos sportinę 
veiklą Klaipėdos 
mieste vykdančios 
nevyriausybinės sporto
organizacijos, 
veikiančios pagal 
Lietuvos Respublikos 
asociacijų ir Lietuvos 
Respublikos viešųjų 
įstaigų įstatymus

7. VšĮ „Lietuviškos šventės“ Vaikų sportinės varžybos 
„Easy way“

Klaipėdos miesto 
„Sportas visiems“ 
renginiai

Paraiškas galintys 
teikti subjektai:
teisės aktų nustatyta 
tvarka Juridinių 
asmenų registre 
įregistruotos sportinę 
veiklą Klaipėdos 
mieste vykdančios 
nevyriausybinės sporto
organizacijos, 
veikiančios pagal 
Lietuvos Respublikos 
asociacijų ir Lietuvos 
Respublikos viešųjų 
įstaigų įstatymus

Aprašo 8 punktas;
Sričių finansavimo 
sąlygų aprašo 4 punktas

8. VšĮ „Lietuviškos šventės“ „Ant bangos“ Klaipėdos miesto 
„Sportas visiems“ 
renginiai

Paraiškas galintys 
teikti subjektai:
Teisės aktų nustatyta 
tvarka Juridinių 
asmenų registre 
įregistruotos sportinę 
veiklą Klaipėdos 
mieste vykdančios 

Aprašo 8 punktas;
Sričių finansavimo 
sąlygų aprašo 4 punktas
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nevyriausybinės sporto
organizacijos, 
veikiančios pagal 
Lietuvos Respublikos 
asociacijų ir Lietuvos 
Respublikos viešųjų 
įstaigų įstatymus

9. VšĮ „Geras vardas“ „Šokis karantino ritmu“ Klaipėdos miesto 
„Sportas visiems“ 
renginiai

Paraiškas galintys 
teikti subjektai:
teisės aktų nustatyta 
tvarka Juridinių 
asmenų registre 
įregistruotos sportinę 
veiklą Klaipėdos 
mieste vykdančios 
nevyriausybinės sporto
organizacijos, 
veikiančios pagal 
Lietuvos Respublikos 
asociacijų ir Lietuvos 
Respublikos viešųjų 
įstaigų įstatymus

Aprašo 8 punktas;
Sričių finansavimo 
sąlygų aprašo 4 punktas

10. Labdaros ir paramos fondas 
„Dienvidis“

Klaipėda atvira miesto 
bendruomenės judumui

Klaipėdos miesto 
„Sportas visiems“ 
renginiai

Paraiškas galintys 
teikti subjektai:
teisės aktų nustatyta 
tvarka Juridinių 
asmenų registre 
įregistruotos sportinę 
veiklą Klaipėdos 
mieste vykdančios 
nevyriausybinės sporto
organizacijos, 
veikiančios pagal 
Lietuvos Respublikos 

Aprašo 8 punktas;
Sričių finansavimo 
sąlygų aprašo 4 punktas
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asociacijų ir Lietuvos 
Respublikos viešųjų 
įstaigų įstatymus

11. Klaipėdos krašto vandens sporto 
asociacija

Klaipėdos krašto vandens 
sporto asociacijos veikla, 
rūpinantis Klaipėdos m. 
vandens sporto (plaukimas, 
plaukimas atviruose 
vandenyse, plaukimas 
irklentėmis, kayakais, 
burlentėmis, banglentėmis, 
vandens motociklais) 
populiarinimu

Klaipėdos miesto 
sporto šakos 
federacijų sportinė 
veikla

Nepateikta:
1. Strateginis veiklos 
planas;
2. dokumentas, 
įrodantis finansinį 
prisidėjimą iš kitų 
šaltinių

Aprašo 21 punktas ir 
21.1 papunktis;
Sričių finansavimo 
sąlygų aprašo 23 
punktas
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