
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO

SĄLYGŲ APRAŠŲ, PARAIŠKOS FORMŲ, VERTINIMO KRITERIJŲ,
ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO KRITERIJŲ IR VERTINIMO

KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 29 straipsnio  8 dalies
2 punktu,  Sporto  projektų  finansavimo  iš  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšų  tvarkos
aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-
220  „Dėl  sporto  projektų  finansavimo  iš  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšų  tvarkos
nustatymo“,  5.2  ir  5.4  papunkčiais  ir  34,  35  punktais  ir  įgyvendindamas  Klaipėdos  miesto
savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto plėtros programos Nr. 11 priemones 01.02.02
„Sportinės veiklos programų dalinis finansavimas“ ir 01.04.01 „Reprezentacinių Klaipėdos miesto
sporto komandų dalinis finansavimas“:

1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Sporto programų projektų finansavimo sąlygų aprašą;
1.2. Sporto sričių projektų finansavimo sąlygų aprašą;
1.3. Sporto programų projektų paraiškos formą;
1.4. Sporto sričių projektų paraiškos formą;
1.5. Sporto programų ir sričių projektų bendrųjų ir specialiųjų vertinimo kriterijų aprašą;
1.6. Sporto programų ir sričių projektų administracinės atitikties vertinimo kriterijus;
1.7. Klaipėdos miesto savivaldybės sporto projektų vertinimo komisijos darbo reglamentą.
2.  P r i p a ž į s t u  netekusiais  galios  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos

direktoriaus 2018 m. spalio 1 d. įsakymą 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“ ir 2021 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. AD1-1263 „Dėl
Klaipėdos  miesto  savivaldybės  sporto  projektų  finansavimo  sąlygų  aprašų,  paraiškos  formų,
vertinimo  kriterijų,  administracinės  atitikties  vertinimo  kriterijų  ir  vertinimo  komisijos  darbo
reglamento patvirtinimo“.

3.  N u s t a t a u,  kad  šis  įsakymas  skelbiamas  Teisės  aktų  registre  ir  Klaipėdos  miesto
savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 
įsakymu Nr.

SPORTO PROGRAMŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

Eil.
Nr.

I. Finansuojamos programos

1. Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų programa. 
2. Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinis finansavimas.
3. Sportuojančio vaiko ugdymo programa.
4. Futbolo sporto šakos motyvuojanti sporto krepšelio programa. 
5. Klaipėdos miesto sporto šakos federacijų sportinė veikla.

II. Finansuojamų programų tikslai
6. Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų programos tikslas – skatinti

buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų plėtrą.
7. Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinio finansavimo programos tikslas –

skatinti Klaipėdos miesto komandinių žaidimų sporto šakų atstovus, žaidžiančius Lietuvos
aukščiausiosiose lygose, siekti kokybinių ir kiekybinių sporto rezultatų.

8. Sportuojančio vaiko ugdymo programos tikslas – per sportą ir kūno kultūrą skatinti vaikų ir
jaunimo saviraišką, užtikrinti jų užimtumą, didinti motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla,
skatinti  juos  sistemingai  mankštintis,  ugdyti  vaiko  gyvenimo  įgūdžius,  asmenines,
socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas panaudojant sportą kaip priemonę.

9. Futbolo sporto šakos motyvuojančios sporto krepšelio programos tikslas – tobulinti futbolo
sporto šakos sportininkų rengimo ir finansavimo sistemą, pastebėti talentingus sportininkus,
juos profesionaliai  rengti ir sudaryti sąlygas, kad jie galėtų deramai atstovauti  miestui ir
šaliai svarbiausiuose šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose, prisidėtų prie pozityvaus
miesto ir šalies įvaizdžio formavimo.

10. Klaipėdos  miesto  sporto  šakos federacijų  sportinės  veiklos  finansavimo tikslas  –  plėtoti
atstovaujamos sporto šakos plėtrą Klaipėdos mieste, atstovauti federacijos narių interesams,
rengti ir įgyvendinti įvairias tos sporto šakos populiarinimo priemones.

III. Paraiškas galintys teikti subjektai
11. 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.

12. Paraišką, kai projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis  asmuo, turi  teisę teikti  tik
vienas juridinis asmuo.

IV. Bendrosios sąlygos organizacijoms, teikiančioms paraiškas
13. Projektų poreikio sąmata turi būti ne mažesnė nei 2500 Eur.
14. Projektams  įgyvendinti  reikalinga  lėšų  dalis,  kurios  nepadengia  skirtos  savivaldybės

biudžeto  lėšos,  turi  sudaryti  ne mažiau  kaip  20 procentų  viso projekto  poreikio  (veiklų
išlaidų).

15.  Numatomas trimetis finansavimas ir pasirašoma trejų metų sutartis.  Pirmais metais  lėšos
skiriamos  atsižvelgiant  į  ekspertinį  vertinimą  ir  vertinimo  komisijos  rekomendacijas.
Antrais ir trečiais metais – atsižvelgiant į vertinimo komisijos rekomendacijas ir pasirašius
papildomus susitarimus prie sutarties  dėl  projekto finansavimo antrais  ir  trečiais  metais.
Antrais  ir  trečiais  metais  savivaldybės  biudžeto  lėšomis  kompensuojamos  tik  tokios
projekto išlaidos, kurios yra patirtos ir (ar) apmokėtos ne anksčiau nei papildomų susitarimų
sudarymo  metais.  Sporto  programų  lėšų  paskirstymo  projektą  antrais  ir  trečiais  metais
rengia  bei  siūlymus  Savivaldybės  administracijos  direktoriui  teikia  vertinimo  komisija,
atsižvelgdama į specialiojo vertinimo kriterijus.
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16. Pareiškėjas gali teikti paraišką į vieną kvietime paskelbtą sporto programą ir vieną paraišką
į sporto sritį.

17. Projektas gali būti finansuojamas tik vieną kartą. Nustačius, kad tas pats projektas dalyvavo
kituose  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  skelbtuose  projektų  dalinio
finansavimo  konkursuose  ir  gavo  finansavimą,  antrą  kartą  skirtas  finansavimas  (kaip
neteisėtas) grąžinamas Savivaldybės administracijai per 10 darbo dienų.

18. Finansavimas gali būti skiriamas projektams, surinkusiems ne mažiau nei 55 balų vidurkį.
Kai  sporto  projektams,  surinkusiems  vienodą  balų  skaičių,  finansuoti  nepakanka
savivaldybės biudžeto lėšų, pirmenybė suteikiama sporto projektams, turintiems pranašumą
pagal specialųjį vertinimą.

19. Prieš  sporto  organizaciją  nėra  pradėtos  bankroto,  reorganizavimo  ar  likvidavimo
procedūros.

20. Sporto  organizacija  turi  būti  įvykdžiusi  visus  įsipareigojimus,  susijusius  su  mokesčių
mokėjimu.

21. Sporto organizacijos valstybės įmonei Registrų centro tvarkytojui turi būti pateikę metinės
finansinės atskaitomybės dokumentus.

22. Mokesčių  mokėtojų  registre  tvarkomų  duomenų  išraše  pagrindinė  vykdoma  veikla  yra
susijusi su sportine veikla.
V. Sąlygos teikiantiems paraiškas Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo

sporto šakų programai
23. Sporto organizacijos įstatuose yra nurodyta su švietimu  ir  (ar)  ugdymu susijusi  veikla,

sporto srityje.
24. Sporto organizacija turi vystyti buriavimo, irklavimo, baidarių ar kanojų irklavimo sporto

šakų  veiklą  ir  dalyvauti  Lietuvos  sporto  šakų  federacijų  kalendoriuose  patvirtintose
varžybose.

25. Sporto organizacija turi vykdyti sportinio ugdymo ilgalaikę programą pastaruosius trejus
metus ir būti Lietuvos sporto šakų federacijų narė.

26. Sporto  organizacijoje  sportinis  ugdymas  turi  būti  vykdomas  vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos  švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministerijos  patvirtintomis  Sportinio  ugdymo
organizavimo  rekomendacijoms. Galutinį  sporto  organizacijoje  ugdomų  vaikų  skaičių
Mokinių registre pasirinkta  data fiksuoja Sporto skyriaus specialistas  ne vėliau,  kaip iki
ekspertinio  vertinimo.  Antrais  ir  trečiais  programos  vykdymo  metais  galutinis  vaikų
skaičius Mokinių registre užfiksuojamas einamųjų metų sausio antrąją  savaitę. Paraiškos
teikėjas privalo sudaryti ugdymo sutartis su programoje dalyvaujančiais vaikais bei saugoti
jas teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Sportinio ugdymo programą turi įgyvendinti ne mažiau kaip trys treneriai, fizinio aktyvumo
ar  sporto  specialistai  /  instruktoriai  (teisės  aktų  nustatyta  tvarka  turintys  tinkamą
išsilavinimą).

28. Paraiškos teikėjas turi turėti:
1. galimybę naudotis sporto baze su stacionaria prieplauka;
2. specifines jų sporto šakai ugdymo priemones, įrangą numatytai programai įgyvendinti;
3.  techniškai  tvarkingus  su  gelbėjimosi  priemonėmis  katerius  (jachtas)  treniruočių  ant
vandens proceso vykdymui užtikrinti.
VI. Sąlygos teikiantiems paraiškas reprezentacinių Klaipėdos miesto sportų komandų

daliniam finansavimui
29. Sporto organizacija  turi  vystyti  olimpinę komandinę žaidimų sporto šaką.  Komandą turi

sudaryti  ne  mažiau  kaip  5  žaidėjai,  rungtyniaujantys  tiesioginėse  kovose  su  kitomis
žaidybinėmis sporto komandomis.

30. Sporto  organizacija  yra  nacionalinės  federacijos  narys,  kuri  priklauso  tarptautinei
federacijai.

31. Organizacija turi atstovaujančią vieną miestą (ne jungtinę) komandą ir žaidžiančią Lietuvos
aukščiausioje lygoje (Lietuvos čempionate).
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32. Sporto  organizacija  turi  turėti  ilgalaikę,  ne  trumpesnę  kaip  3  metų,  sportinės  veiklos
programą (strategiją).

33. Sporto organizacija turi skatinti profesionalųjį sportą ir siekti aukštų sportinių rezultatų, per
pastaruosius trejus metus jos sportininkas(-ai) turi būti atstovavę Lietuvos rinktinėms.

34. Sporto  organizacija  turi  viešinti  savo  veiklą,  atstovauti  Klaipėdai  ir  ne  mažiau  kaip
penktadalį Savivaldybės skiriamų lėšų panaudoti vaikų ir jaunimo bei kitų socialinių grupių
programoms vykdyti.

35. Sporto  organizacijos  komanda,  kuri  dalyvauja  Lietuvos  Respublikos  čempionate,  turi
varžytis ne mažiau kaip su 3 komandomis (t. y. čempionate dalyvauja ne mažiau kaip 4
komandos).

36. Sporto  organizacija  pateikia  (Sporto  skyriui  paprašius  po  administracinės  atitikties  ir
bendrųjų kriterijų įvertinimo) savo organizacijos atlikto nepriklausimo audito išvadas.

VII. Sąlygos teikiantiems paraiškas Sportuojančio vaiko ugdymo programai 
37. Sporto organizacijos įstatuose yra nurodyta su švietimu  ir  (ar)  ugdymu susijusi  veikla,

sporto  srityje.   Ugdant  vaikų  su  negalia  grupes  –  įstatuose  turi  būti  nurodyta,  kad
pareiškėjas  vykdo  arba  organizuoja  negalią  turinčių  asmenų  fizinio  aktyvumo ir  sporto
veiklą.

38. Paraiškos teikėjas turi turėti patirties vykdydamas neformalųjį vaikų ugdymą (ne mažiau
kaip  1 metai)  Klaipėdos mieste.  Paraiškos  teikėjas  turi  papildomų finansavimo šaltinių,
prisidedančių prie programos vykdymo.

39. Sportuojančio  vaiko  ugdymo  programoje  ugdomi  vaikai  (taip  pat  vaikai  su  negalia),
besimokantys Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklose.

40. Finansuojama tik viena programa. Paraiškoje nurodytas programos pavadinimas turi sutapti 
su Mokinių registre esančiu programos pavadinimu.

41. Sportuojančio  vaiko  ugdymo programą turi  įgyvendinti,  treneriai,   fizinio  aktyvumo ar
sporto specialistai / instruktoriai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi tinkamą išsilavinimą.

42. Paraiškos teikėjas turi turėti:
- galiojančius dokumentus, įrodančius galimybę naudotis sporto baze;
- specifines ugdymo priemones, įrangą, reikalingą numatytai programai įgyvendinti.

43. Paraiškos  teikėjas  numato  iš  dalies  kompensuoti  sportuojančio  vaiko  ugdymo  lėšas  –
numatomas kompensavimas ugdytiniui  (įkainio  mažinimas,  nuperkama sportinė apranga,
kompensuojamos kelionės į varžybas ar dalis stovyklos sumos ir kt.).

44. Sporto organizacija turi būti užsiregistravusi Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR)
ir programoje dalyvaujančių vaikų duomenys suvesti į Mokinių registro sistemą.
Minimalus vaikų, dalyvaujančių programoje, skaičius – 24.  Galutinį sporto organizacijoje
ugdomų vaikų skaičių Mokinių registre pasirinkta data fiksuoja Sporto skyriaus specialistas
ne vėliau,  kaip iki  ekspertinio  vertinimo.  Antrais  ir  trečiais  programos vykdymo metais
galutinis  vaikų  skaičius  Mokinių  registre  užfiksuojamas  einamųjų  metų  sausio  antrąją
savaitę. Paraiškos teikėjas privalo sudaryti ugdymo sutartis su programoje dalyvaujančiais
vaikais bei saugoti jas teisės aktų nustatyta tvarka.

45. Minimalus  ugdymo savaičių skaičius per metus – 40.  Minimalus treniruočių laikas  – 4 
akademinės  ugdymo valandos,  ne  mažiau  kaip  2  kartai  per  savaitę.  Varžybinei  veiklai,
stovykloms (mokomosioms ar vasaros) skiriamas papildomas laikas, kuris yra neribojamas. 
Minimalus vaikų skaičius grupėje treniruočių metu – 8, maksimalus – 20. Vienas treneris
turi dirbti tik su viena grupe.  Vaikų su negalia skaičius grupėje – nuo 4 iki 8 asmenų.

46. Paraiškos teikėjas,  atsiskaitydamas už pirmus, antrus ir trečius  programos įgyvendinimo
metus, pateikia:

- Negalią turinčių vaikų sąrašą;
- Vaikų sąrašą su meistriškumo pakopomis (sąraše  turi būti vaiko vardas pavardė,

gimimo metai,  sportinis stažas įstaigoje, meistriškumo pakopų suteikimo įsakymo
data  ir  numeris,  meistriškumo pakopų rodiklis  bei  galiojimo data)  (meistriškumo
pakopos yra suteikiamos olimpinėse sporto šakose ir olimpinėse sporto rungtyse);
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- varžybų, kuriose pasiektas aukščiausias rezultatas ir (ar) įgyta meistriškumo pakopa,
protokolų patvirtintas kopijas.

Antrais  ir trečiais  programos įgyvendinimo metais  Vertinimo komisija,  įvertinusi  bendrą
vaikų   skaičių  (taip  pat  negalią  turinčių  vaikų)  Mokinių  registre  bei  vaikų,  turinčių
meistriškumo pakopas  ir  atsižvelgusi  į  einamaisiais  metais  Sportuojančio  vaiko ugdymo
programos priemonei skirtą lėšų sumą, rengia lėšų paskirstymo projektą bei teikia siūlymus
Savivaldybės administracijos direktoriui.

VIII. Sąlygos teikiantiems paraiškas Futbolo motyvuojančiai sporto krepšelio
programai

47. Futbolo sporto šakos motyvuojančio sporto krepšelio dalyviai – mokiniai, besimokantys 
Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklose.

48. Sporto organizacijos įstatuose yra nurodyta su švietimu ir (ar) ugdymu susijusi veikla sporto
srityje. Ugdant vaikų su negalia grupes – įstatuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas vykdo 
arba organizuoja negalią turinčių asmenų fizinio aktyvumo ir sporto veiklą.

49. Paraiškos teikėjas turi turėti patirties vykdant neformalųjį ar sportinį vaikų ugdymą (ne 
mažiau kaip 1 metai) ir ugdyti ne mažiau kaip 100 sportuojančių vaikų Klaipėdos mieste. 
Paraiškos teikėjas turi papildomų finansavimo šaltinių, prisidedančių prie programos 
vykdymo.

50. Sporto organizacija turi būti užsiregistravusi Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR)
ir programoje dalyvaujančių vaikų duomenys suvesti į Mokinių registro sistemą. Galutinį
sporto organizacijoje ugdomų vaikų skaičių Mokinių registre pasirinkta data fiksuoja Sporto
skyriaus specialistas ne vėliau, kaip iki ekspertinio vertinimo. Antrais ir trečiais programos
vykdymo metais  galutinis  vaikų skaičius Mokinių registre užfiksuojamas einamųjų metų
sausio  antrąją  savaitę.  Paraiškos  teikėjas  privalo  sudaryti  sportinio  ugdymo  sutartis  su
programoje dalyvaujančiais dalyviais bei saugoti teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Finansuojama tik viena programa. Paraiškoje nurodytas programos pavadinimas turi sutapti 
su Mokinių registre esančiu programos pavadinimu.

52. Sporto organizacija turi atitikti šiuos sportinio ugdymo organizavimo normatyvus. 
Minimalus vaikų skaičius grupėje – 12, maksimalus – 20. Vienas treneris turi dirbti tik su 
viena grupe. Vaikų su negalia skaičius grupėje nuo 4 iki 8 asmenų.
Minimalus savaitinių valandų skaičius sportinio ugdymo grupei ir patvirtintos  sportinio 
ugdymo savaitės per metus:
- vaikai 6–8 metų ir nesiekiantys rezultatų iki 18/19 metų – 3 savaitinės valandos (44 
savaitės per metus);
- vaikai 9–11 metų – 5 savaitinės valandos (46 savaitės per metus);
- jaunučiai 12–14 metų – 9 savaitinės valandos (48 savaitės per metus);
- jauniai 15–18 metų – 11 savaitinių valandų (48 savaitės per metus);
- vaikų su negalia grupės 6–21 metų – 3 savaitinės valandos (40 savaičių per metus).
Per metus 12–14 amžiaus grupių vaikams, dalyvaujantiems Lietuvos futbolo varžybose, 
organizuojamos ne mažiau kaip 2 stovyklos po 5 dienas Klaipėdos apskrityje.
Per metus 15–19 amžiaus sportininkams, dalyvaujantiems Lietuvos futbolo federacijos I ir 
II lygos varžybose ir Elitinėje jaunių lygoje, organizuojamos ne mažiau kaip 2 stovyklos po 
9 dienas.

53. Sporto organizacija turi vykdyti sportininkų registraciją Lietuvos futbolo federacijos 
COMET sistemoje ir paprašius pateiktų tai įrodančius dokumentus.

54. Sporto organizacija turi atstovauti Klaipėdos miestui oficialiose Lietuvos futbolo 
federacijos, Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacijos arba Lietuvos moterų 
futbolo asociacijos varžybose. 

55. Sporto organizacija turi vykdyti ilgalaikę sportininkų rengimo programą. Programa turi būti 
parengta kiekvienam sportinio ugdymo etapui, atsižvelgiant į ugdytinio amžių, fizinį, 
techninį ir taktinį pasirengimą.

56. Sporto organizacija turi turėti pagal darbo ar sportinės veiklos sutartis įdarbinusi ne mažiau 
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kaip 2 trenerius, fizinio aktyvumo ar sporto specialistus / instruktorius, kurie teisės aktų 
nustatyta tvarka turi tinkamą išsilavinimą darbui su ugdytiniais.

57. Paraiškos teikėjas turi turėti:
- galiojančius dokumentus, įrodančius turimą sporto bazę;
- specifines ugdymo priemones, įrangą, reikalingą numatytai programai įgyvendinti.

IX. Sąlygos teikiantiems paraiškas Klaipėdos miesto sporto šakos federacijų sportinės
veiklos sričiai

 58. Federacija savo pavadinime turi vartoti Klaipėdos miesto vardą.
 59. Federacijos įstatuose (nuostatuose, statuto ar kituose steigimo dokumentuose) yra nurodyta 

su sportu susijusi veikla.
60. Turėti ne mažiau kaip tris juridinius federacijos narius.
61. Sporto šakos federacija Klaipėdos mieste jungia (yra juridiniais nariais) daugiau kaip pusę 

sporto organizacijų (savo vystomos sporto šakos).
62. Būti savo atstovaujamosios sporto šakos nacionalinės federacijos narė (jei tokia yra).
63. Turi patvirtintą strateginį veiklos planą, kuriame numatyti sporto šakos federacijos tikslai ir 

planuojami rezultatai per artimiausių ne trumpesnį kaip 3–4 metų laikotarpį.
64. Per pastaruosius vienerius metus iki kreipimosi į Savivaldybę dėl federacijos finansavimo 

vykdė bent  vienos amžiaus grupės miesto čempionatą.

_________________________



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 
įsakymu Nr.

SPORTO SRIČIŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

Eil.
Nr.

I. Finansuojamos veiklos

1. Klaipėdos miesto „Sportas visiems“ renginiai.
2. Klaipėdos miesto tradiciniai tarptautiniai sporto renginiai.
3. Klaipėdos miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų įgulomis dalyvavimas tarptautinėse regatose.
4. Aukšto meistriškumo sportininkų, sulaukusių 19 ir daugiau metų, pasirengimas ir 

dalyvavimas oficialiose tarptautinėse varžybose.
II. Paraiškas galintys teikti subjektai

5. 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.

6. Paraišką, kai projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik
vienas juridinis asmuo.

III. Bendrosios sąlygos organizacijoms, teikiančioms paraiškas
7. Projektų poreikio sąmata turi būti ne mažesnė nei 2500 Eur.
8. Projektams  įgyvendinti  reikalinga  lėšų  dalis,  kurios  nepadengia  skirtos  savivaldybės

biudžeto  lėšos,  turi  sudaryti  ne mažiau  kaip 20 procentų viso projekto poreikio (veiklų
išlaidų).

9. Finansavimas numatomas ne ilgiau kaip vieniems metams ir pasirašoma ne ilgesnė kaip
vienų kalendorinių metų trukmės sutartis.

10. Pareiškėjas gali teikti paraišką į vieną kvietime paskelbtą sporto sritį.
11. Projektas gali būti finansuojamas tik vieną kartą. Nustačius, kad tas pats projektas dalyvavo

kituose  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  skelbtuose  projektų  dalinio
finansavimo  konkursuose  ir  gavo  finansavimą,  antrą  kartą  skirtas  finansavimas  (kaip
neteisėtas) grąžinamas Savivaldybės administracijai per 10 darbo dienų.

12. Projektui  finansavimas  gali  būti  skiriamas  surinkus  ne  mažesnį  kaip  55  balų  ekspertų
grupės vertinimo vidurkį.

13. Prieš  sporto  organizaciją  nėra  pradėtos  bankroto,  reorganizavimo  ar  likvidavimo
procedūros.

14. Paraiškos  teikėjas,  gavęs  Savivaldybės  finansavimą,  prieš  pasirašant  sutartį  turi  pateikti
garantinį  raštą,  patvirtinantį  papildomą ne mažesnį kaip 20 proc.  projekto vertės iš kitų
finansavimo šaltinių programos rėmimą.

15. Paraiškos teikėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Klaipėdos miesto savivaldybės
biudžeto gautų lėšų panaudojimą sutartyje ir taisyklėse numatyta tvarka ir gautas biudžeto
lėšas panaudojo pagal tikslinę paskirtį,  nustačius programos vykdymo neatitikimus,  juos
pašalino.

16. Mokesčių  mokėtojų  registre  tvarkomų  duomenų  išraše  pagrindinė  vykdoma  veikla  yra
susijusi su sportine veikla.

IV. Sąlygos teikiantiems paraiškas Klaipėdos miesto „Sportas visiems“ renginių
sričiai

17. Renginys turi būti skirtas Klaipėdos miesto bendruomenei ir skatinantis sportuotojų fizinį
aktyvumą.

18. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi pateikti:



2

1. dokumentą apie tai, kad renginys vykdomas Klaipėdos mieste;
2. informaciją apie renginyje dalyvaujančias tikslines grupes;
3. informaciją, patvirtinančią, kad renginyje dalyvauja ne mažiau kaip 100 dalyvių;
4. informaciją, patvirtinančią, kad renginys vykdomas ne rečiau kaip 1 kartą per metus, 

trukmė ne trumpesnė nei 6 valandos;
5. dokumentus, įrodančius finansinį prisidėjimą iš kitų šaltinių.

V. Sąlygos teikiantiems paraiškas Klaipėdos miesto tradicinių, tarptautinių sporto
renginių sričiai

19. Pareiškėjas,  teikdamas  paraišką,  turi  pateikti  dokumentus,  kuriuose  būtų  nurodyta
informacija apie:

1. renginio vykdymą Klaipėdos mieste;
2. renginio vykdymą ne mažiau kaip 3 metus iš eilės Klaipėdos mieste;
3. ne mažiau kaip 3 užsienio valstybių sporto šakų atstovų dalyvavimą renginyje;
4. ne mažiau kaip 10 užsienio šalių atstovų dalyvavimą renginyje;
5. ne mažiau kaip 50 renginio dalyvių dalyvavimą renginyje;
6. finansinį prisidėjimą iš kitų šaltinių.

VI. Sąlygos teikiantiems paraiškas Klaipėdos miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų
įgulomis dalyvavimo tarptautinėse regatose sričiai

20. Sporto organizacija turi vystyti jūrinį buriavimą.
21. Sporto organizacija turi turėti ne mažesnę kaip 10 metų patirtį vykdyti jūrinio buriavimo

mokymus ir dalyvauti tarptautinėse regatose su jaunųjų buriuotojų įgulomis (jaunimas 15–
25 metai).

22. Sporto organizacija turi turėti vienerių metų programą, kurioje numatyti jūrinio buriavimo
mokymo tikslai ir planuojami pasiekti rezultatai per artimiausių 3 metų laikotarpį.

23. Sporto organizacija  turi  viešinti  savo veiklą,  reprezentuoti  Klaipėdos miestą  ir  Lietuvos
valstybę vietinėse, tarptautinėse regatose.

24. Sporto organizacija programai įgyvendinti turi turėti ne mažiau kaip 2 vandenynų burinių
jachtų kapitonus / komandorus ir turėti buriavimo mokymo bazę.

25. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi pateikti:
1. informaciją  apie  dalyvavimą  vietinėse,  tarptautinėse  regatose  (varžybų  /  renginių

kalendorių planą);
2. dokumentus, įrodančius galimybę naudotis jūrinio buriavimo mokymo baze;

      3. specifinių jūrinio buriavimo ugdymo priemonių ar įrangos numatytai  programai
įgyvendinti sąrašus;
      4. kapitonų / komandorų, įgyvendinančių numatytą programą, kvalifikaciją ir darbo
patirtį;
      5. jaunųjų buriuotojų, dalyvausiančių programoje, sąrašus;
      6. dokumentus, įrodančius finansinį prisidėjimą iš kitų šaltinių;
      7.  sportinės  veiklos  vienerių  metų  programą  (apimant  viešinimo  kampaniją)  ir
planuojamus pasiekti rezultatus per artimiausią 3 metų laikotarpį).
VII. Sąlygos teikiantiems paraiškas į aukšto meistriškumo sportininkų, sulaukusių 19

ir daugiau metų, pasirengimas ir dalyvavimas oficialiose tarptautinėse varžybose
finansavimo sritį

26. Aukšto  meistriškumo  sportininkų,  sulaukusių  19  ir  daugiau  metų,  pasirengimas  ir
dalyvavimas oficialiose tarptautinėse varžybose finansavimo srities tikslas – sudaryti sporto
organizacijų  sportininkams optimalias  sąlygas pasirengti  ir  atstovauti  Klaipėdos miestui,
šaliai aukšto meistriškumo sporto varžybose bei tobulinti jų meistriškumą.

27. Finansavimas skiriamas:
1. sportininkui, sulaukusiam 19 ir daugiau metų, per pastaruosius 2 metus (pagal geriausia
rezultatą  pasiekusiam  aukštų  rezultatų  (1–10  vietos)  oficialiose  aukšto  meistriškumo
varžybų olimpinėse sporto šakose ir olimpinėse rungtyse;
2.  sportininkui,  per  pastaruosius  2  metus  atstovavusiam  Klaipėdos  miestui,  Lietuvos
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Respublikai  Olimpinės  žaidynėse,  pasaulio ir  (ar)  Europos (suaugusiųjų)  čempionatuose
(atitinkamai pasaulio, Europos taurės finalinėse varžybose ir (ar) Europos žaidynėse, jeigu
tos sporto šakos pasaulio ir (ar) Europos suaugusiųjų čempionatai nevykdomi, o vietoj jų
rengiamos atitinkamai tos sporto šakos pasaulio, Europos taurės finalinės varžybos ir (ar)
Europos  žaidynės)  ar  patekusiam  į  šias  sporto  varžybas  organizuojamose  atrankos
varžybose;
3. sportininkui  (arba sportininką rengiančiai organizacijai), kuris yra atstovaujamos sporto
šakos Lietuvos federacijos narys ir yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį dėl finansinio ir
nefinansinio indėlio prisidėjimo pasirengimui aukšto meistriškumo varžyboms.

28. Finansavimas neskiriamas:
1.  sportininkui  sudariusiam  sutartį  su  užsienio  profesionaliu  sporto  klubu  ar  sporto
organizacija;
2. sportininko diskvalifikavimo ar suspendavimo laikotarpiu;
3. jei sportininkas gauna Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų iš kitų savivaldybės
finansuojamų priemonių:
3.1. sportininkas yra sudaręs sportinio ugdymo sutartį su biudžetinę sporto įstaiga;
3.2. sportininkas gauna Klaipėdos miesto perspektyvaus sportininko stipendiją;
3.3. sporto organizacija finansuoja sportininką iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto
lėšų gautų per sporto projektų dalinio finansavimo konkursus, Neįgaliųjų sporto projektų
konkursus.

29. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi pateikti:
1.  informaciją  apie  sportininką  (vardas,  pavardė,  gimimo data,  sporto  šaka,  sportininko
gyvenamosios vietos adresas, sportininko trenerio vardas, pavardė, varžybų pavadinimas,
data, sporto rungtis, iškovota vieta, dalyvių skaičius, rezultatas);
2. nacionalinės sporto šakos ir sporto organizacijos patvirtintų varžybų, kuriose buvo 
iškovota vieta, protokolus;
3.  bendradarbiavimo  ar  kitą  veiklos  sutartį  su  nacionaline  federacija  dėl  finansinio  ir
nefinansinio prisidėjimo;
4. patvirtinimą, kad sportininkas nėra sudaręs sutarties su užsienio profesionaliais sporto
klubais ar sporto organizacijomis;
5. patvirtinimą, kad sportininkas nėra diskvalifikuotas ar suspenduotas;
6.  sportininko  patvirtintą  metinį  varžybų  planą,  kuriam yra  prašoma skirti  finansavimą
(pasirašyta  sportininko  bei  sportininko  trenerio  ir  suderinta  su  Sportininko  pasirengimą
vykdančią sporto organizaciją);
7.  sportininko  patvirtintą  daugiametį  pasiruošimo  programą  su  planuojamais  rezultatais
(pasirašyta  sportininko  bei  sportininko  trenerio  ir  suderinta  su  sportininko  pasirengimą
vykdančią sporto organizaciją);
8. dokumentus, įrodančius finansinį prisidėjimą iš kitų šaltinių.

________________________________



Forma patvirtinta
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 
įsakymu Nr.

SPORTO PROGRAMŲ PROJEKTŲ PARAIŠKA 

BENDROJI INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ 
(informaciją pildo visi programų teikėjai)

1.  PROGRAMOS PAVADINIMAS (įrašyti)

2.  SPORTO VEIKLOS SRITIS (pažymėti)

☐  Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų programa
☐  Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinis finansavimas
☐  Sportuojančio vaiko ugdymo programa
☐  Futbolo sporto šakos motyvuojanti sporto krepšelio programa
☐  Klaipėdos miesto sporto šakos federacijų sportinė veikla

 3. INFORMACIJA APIE PROGRAMAI PRAŠOMO DALINIO FINANSAVIMO IŠ
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO DYDĮ (įrašyti)

Eil.
Nr.

Programos
įgyvendinimo

metai

Bendra programos
projekto vertė (Eur)

(visos programos
sąmata turi būti ne

mažesnė nei 2500 Eur)

Prašoma suma iš
savivaldybės

biudžeto lėšų (Eur)
(gali būti prašoma ne

mažiau kaip 2000 Eur)

Prašoma suma iš
savivaldybės biudžeto lėšų
(proc.) (gali būti prašoma ne
daugiau kaip 80 proc. bendros

programos vertės)

1. 20____ m.
2. 20____ m.
3. 20____ m.
Viso: (per 3 metus)

4. INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ (PAREIŠKĖJĄ)

4.1. Organizacijos teisinė forma
Teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre įregistruota sportinę veiklą Klaipėdos

mieste vykdanti nevyriausybinė sporto organizacija (pažymėti): 
☐  asociacija, veikianti pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą
☐  viešoji įstaiga, veikianti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą

4.2. Organizacijos pavadinimas (įrašyti):
(Nurodomas visas juridinio asmens pavadinimas pagal juridinio asmens registravimo pažymėjimą)

4.3. Organizacijos duomenys (įrašyti):

Organizacijos vadovas
(vardas, pavardė, pareigos)

Juridinio asmens kodas ir registracijos data
Juridinio asmens adresas / faktinis adresas
(gatvė, namo numeris, miestas, pašto indeksas)

Kontaktai
(telefono Nr., faksas, el. pašto adresas, interneto svetainė)

Banko pavadinimas, kodas, organizacijos 
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sąskaitos numeris
Kontaktinis asmuo
(vardas, pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas)

Pagrindinė veiklos sritis
(įrašykite sportas, švietimas ir pan.)

Pareiškėjo kodas švietimo ir mokslo institucijų 
registre (įrašo pareiškėjas, dalyvaujantis sportuojančio 
vaiko programoje ir futbolo sporto šakos motyvuojančio 
sporto krepšelio programoje)

5. INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ
5.1. Programos 3 metų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga (įrašyti):

Nuo 20__ m. ____________ d. iki 20__ m. _____________ d.

5.2. Programos tikslas (įrašyti):
(Nurodomas tikslas formuluojamas glaustai, aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją, t. y., ko bus 

siekiama įgyvendinant projektą. ) 

5.3. Trumpas 3 metų programas pristatymas (įrašyti):
(Projekto  idėja,  tikslinė  auditorija,  dalyviai,  projekto  veiklų  vieta,  trukmė,  ugdymo  priemonės,  įranga,

programos pobūdis, pažymimas pagrindinis programos rezultatas)

5.4. Turimi resursai programai įgyvendinti (įrašyti):

Eil
.

Nr.
Turimi ištekliai Pagrindimas

1. Žmogiškieji ištekliai (Įvardyti Programos  vykdytojų  komandą,  jos  funkcijas  (programos
darbuotojai, treneriai, jų patirtis, turima kvalifikacija))

2. Patalpos (Įvardyti patalpas, kuriose įgyvendinate (ir toliau įgyvendinsite) programą
(adresas, patalpų naudojimosi pagrindas, sudarymo data ir Nr., trukmė)

3. Įranga, inventorius (Programos įgyvendinimui naudojama turima įranga, inventorius)

4. Kiti ištekliai (Kiti turimi ištekliai, kurie bus panaudoti programos įgyvendinimo metu)

5.5. Programos viešinimas (įrašyti):
(Informacijos  sklaidos  strategija,  orientuota  į  tikslinę  grupę,  informacijos  sklaidos  formos  bei  pateikimo

kanalai)

        5.6 Informacija apie projekto valdymą (įrašyti):
   (nurodomi administraciniai ir organizaciniai gebėjimai) 

5.7.Programos tęstinumas (įrašyti):
(Nurodyti, ar šis projektas yra ankstesnių pareiškėjo vykdytų projektų pasekmė ar tęstinumas; koks numatomas

tolimesnis projekto tęstinumas; koks galima šio projekto plėtojimas ir vystymas)

6.  PROGRAMOS BIUDŽETAS (3 METŲ)

Eil.
Nr.

Finansavimo šaltinio pavadinimas Suma Procentas

1. Prašoma suma iš Savivaldybės (ne daugiau
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kaip 80 proc. projekto vertės)
2. Projekto vykdytojo indėlis (privačios lėšos, 

nuosavos lėšos, kitų lėšų šaltiniai (ne 
mažiau kaip 20 proc. projekto vertės)

3. Bendra projekto vertė (1+2)

6.1. Papildomas finansavimas 
  Projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos Savivaldybės lėšos,

turi sudaryti ne mažiau nei 20 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų). Šią projekto lėšų
dalį  turi  padengti  projekto  vykdytojas  savo  arba  partnerių  (rėmėjų)  indėliu  (finansiniu  ar
nepiniginiu įnašu), kaip tai apibrėžta Sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės
biudžeto tvarkos apraše.

 Tinkami dokumentai, įrodantys tokį prisidėjimą, yra sutartis, preliminari sutartis, ketinimų
laiškas,  parama,  teikiama  natūra  prekėmis  ir  (arba)  paslaugomis,  išreiškiama  pinigine  verte
(nepiniginio  įnašo vertę  teisės  aktų nustatyta  tvarka apskaičiuoja,  nustato  ir  už  jos  teisingumą
atsako projekto vykdytojas).

 Visuose indėlį  patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodytas projekto pavadinimas,
finansinio įsipareigojimo rūšis (parama lėšomis ar natūra), finansinio įsipareigojimo vertė eurais
ir  (ar)  procentais ir  finansinio  įsipareigojimo įvykdymo terminas (konkreti  data,  laikotarpis  ar
įvykis).

6.2 Detali 3 metų programos išlaidų sąmata

1. Tiesioginės projekto vykdymo išlaidos:
Eil.
Nr.

Išlaidų pavadinimas Kiekis 
Mato vieneto
pavadinimas

Vieneto
kaina
(Eur)

Visa
suma
(Eur)

Iš
Savivaldybės

prašoma
suma (Eur)

1.1. Maitinimo  išlaidos (nuo
Savivaldybės  skiriamos  sumos
galima  skirti  iki  30  proc.
(sportininkams,  treneriams,
teisėjams  ir  kt.  projekto
vykdytojams

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Iš viso:
1.2. Apgyvendinimo išlaidos 

(sportininkams, treneriams, 
teisėjams ir kt. projekto 
vykdytojams)

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Iš viso:
1.3. Komandiruočių, 

akreditacijos, 
kompensacijų, kelionių, 
kuro  išlaidos 

1.3.1.
1.3.2.
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1.3.3.
Iš viso:

1.4. Nuomos išlaidos (patalpų, 
sporto bazių, sporto aikštelių, 
inventoriaus ir kita)

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

Iš viso:
1.5. Prekių įsigijimo išlaidos 

(sportinė apranga, apdovanojimai,
sporto inventorius ir kita (1 prekės
kaina negali viršyti 499,00 Eur su 
PVM)

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.

Iš viso:
1.6. Paslaugų išlaidos (spaudos, 

leidybos darbai, informacijos 
sklaida, kitos paslaugos)

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3

Iš viso:
1.7. Darbo užmokestis 

(treneriams, sporto ir fizinio 
aktyvumo  specialistams ir kt.)

1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.

Iš viso:
1.8 Kitos projekto 

įgyvendinimo išlaidos 
(dalyvio mokestis, draudimas, 
medikamentai, kvalifikacijos 
kėlimas ir kitos projekto tikslams 
pasiekti reikalingos išlaidos)

1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.

Iš viso:
2. Projekto administravimo išlaidos (nuo Savivaldybės skiriamos sumos galima skirti iki 20 proc.)

2.1. Projekto vadovo užmokestis
2.2. Projekto  darbuotojų  darbo

užmokestis:
2.2.1.
2.2.2.
2.3. Komunalinės paslaugos
2.4. Ryšių paslaugos
2.5. Kanceliarinės prekės
2.6 Banko  paslaugų  mokesčiai,

susiję su projekto vykdymu
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Iš viso:
3. Bendra projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma:
4. Iš savivaldybės biudžeto reikalinga lėšų suma:

Savivaldybės biudžeto lėšos nėra skiriamos:
 projekto tapačioms veiklų išlaidoms padengti, kurioms įgyvendinti buvo skirtos lėšos iš kitų

finansavimo šaltinių (kitų Savivaldybės administruojamų programų, valstybės, kitų savivaldybių ar
Europos Sąjungos lėšų);

 išlaidoms pagal sutartis su konsultantais, tarpininkais, kuriems mokestis nurodomas kaip
visos projekto vertės procentinė dalis;

 premijoms,  baudoms,  delspinigiams,  finansinėms  nuobaudoms,  bylinėjimosi  išlaidoms,
paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidoms;

 projektams,  kurie  yra  bendrojo  ugdymo,  profesinio  mokymo,  aukštojo  mokslo  įstaigų
mokymo programų dalis;

 investiciniams projektams, pastatams statyti, statiniams rekonstruoti;
 ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti;
 projektų  vykdytojų  administracinėms  išlaidoms  (sporto  bazės  nuomai  ar  komunalinėms

paslaugoms, internetui, telefoniniams pokalbiams, biuro prekėms, darbo užmokesčiui) ne projekto
vykdymo laikotarpiu;

 pastatų ir patalpų remontui;
 narystės asociacijose mokesčiams apmokėti;
 Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  susigrąžinamam  arba  atskaitomam

pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM) apmokėti.

Sporto programų projektų paraiškos priedai:
1.  Buriavimo,  irklavimo,  baidarių  ir  kanojų  irklavimo  sporto  šakų  programos  specialieji

duomenys, 4 lapai.
2.  Reprezentacinių  Klaipėdos  miesto  sporto  komandų  dalinio  finansavimo  programos

specialieji duomenys, 3 lapai.
3. Sportuojančio vaiko ugdymo programos specialieji duomenys, 4 lapai.
4. Futbolo sporto šakos motyvuojančio sporto krepšelio programos specialieji duomenys, 4

lapai.
5.  Klaipėdos  miesto  sporto  šakos  federacijų  sportinės  veiklos  programos  specialieji

duomenys, 2 lapai.



Sporto programų projektų paraiškos 
   1 priedas

BURIAVIMO, IRKLAVIMO, BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO SPORTO ŠAKŲ
PROGRAMOS SPECIALIEJI DUOMENYS

1. INFORMACIJA APIE SPORTO ORGANIZACIJOS ATITIKTĮ PROGRAMOS 
VYKDYMUI

Patvirtinkite, kad:
Kriterijai: (pažymėkite)

1. Paraiškos  teikėjas  yra  atsiskaitęs  už  ankstesniais  metais  iš  Klaipėdos
miesto  savivaldybės  biudžeto  gautų  lėšų  panaudojimą  sutartyje  ir
taisyklėse  numatyta  tvarka  ir  gautas  biudžeto  lėšas  panaudojo  pagal
tikslinę  paskirtį,  nustačius  programos  vykdymo  neatitikimus,  juos
pašalino

☐ TAIP  ☐ NE

2. Sporto  organizacija  vienu  metu  aprūpina  ne  mažiau  kaip  20  proc.
sportuojančiuosius specifinėmis jų sporto šakai ugdymo priemonėmis ar
įranga numatytai programai įgyvendinti

☐ TAIP  ☐ NE

3. Sporto organizacija turi techniškai tvarkingus su gelbėjimosi 
priemonėmis katerius (jachtas) treniruočių ant vandens proceso 
užtikrinimui

☐ TAIP  ☐ NE

4. Prieš sporto organizaciją nėra pradėtos bankroto, reorganizavimo ar 
likvidavimo procedūros

☐ TAIP  ☐ NE

5. Sporto organizacija yra įvykdžiusi visus įsipareigojimus, susijusius su 
mokesčių mokėjimu

☐ TAIP  ☐ NE

6. Sporto organizacija valstybės įmonei Registrų centro tvarkytojui yra 
pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentus

☐ TAIP  ☐ NE

7. Sporto organizacijoje sportinis ugdymas vykdomas vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
patvirtintomis Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis

☐ TAIP  ☐ NE

2. INFORMACIJA APIE TEIKIAMĄ PROGRAMĄ
2.1. Programos tikslinė grupė ir apimtis (įrašyti)

Mokymo grupės
pavadinimas

Grupių
skaičius

Dalyvių
skaičius

grupėje (-
se)

Dalyvių
amžius
(nuo –

iki)

Skiriamas valandų skaičius

Per savaitę
Per

kalendorinius
metus

Pradinio rengimo
Meistriškumo ugdymo
Meistriškumo
tobulinimo
Didelio sportinio 
meistriškumo

Iš viso:

2.2. Programos paskirtis (įrašyti)
(Įvardyti  vaikų  pažinimo,  lavinimosi,  saviraiškos  poreikių  tenkinimas,  ugdomi  specifiniai  gebėjimai  ir

kompetencijos)
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2.3. Dalyvių pasiekimų ir pažangos vertinimas
(Vaikų pažangos skatinimas, vertinimas ir įsivertinimas (kaip bus skatinama visų programoje dalyvaujančių

vaikų motyvacija dalyvauti ir siekti pažangos, kokiais būdais vertinama pažanga, kaip bus atliekamas įsivertinimas,
paliudijami ugdytinių pasiekimai ugdymo procese)

2.4. Programos kaina
(Įvardykite konkretų programos įgyvendinimo mėnesio ir metų lėšų poreikį vienam vaikui ir grupei)

Mėnesiui Metams
Vaikui
Grupei

3. PARAIŠKOS PRIEDAI
Eil.
Nr.

Privalomo pateikti dokumento pavadinimas
Lapų

skaičius
1. Lietuvos  Respublikos  juridinių  asmenų  registro  registravimo  pažymėjimo

kopija arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro
išplėstinio išrašo kopija 

2. Įstatų (nuostatų, statuto ar kito steigimo dokumento) kopija 
3. Sportinio  ugdymo  ilgalaikė  programa  (Veiklos  aprašas,  ugdytinių  gebėjimai  ir

nuostatos, teorija ir praktika, ugdymo metodai ir t.t.)

4. Vykdomos  sportinės  veiklos  dokumentai:  treniruočių  tvarkaraščiai,
planuojamas organizuoti stovyklas (vietines, nacionalines, tarptautines), sporto
varžybų  sąrašai  /  kalendorius  (vietinės,  nacionalinės  ir  tarptautinės),
planuojamų  vykdyti  fizinio  aktyvo  ir  sporto  renginių  sąrašai,  sportininkų
sąrašai,  kurie  teikiami  iš  Mokinių  registro  konkurso  datai,  trenerių
tarifikaciniai  dokumentai  (2021–2022  mokslo  metai)  su  sudarytomis
mokomosiomis grupėmis ir planuojamais pasiekti rezultatais 

5. Sportininkų,  esančių  ir  faktiškai  dalyvavusių  už  Lietuvos  rinktinę  visose
amžiaus grupėse, sąrašas

6. Informacija apie trenerių kvalifikaciją
7. Dokumentai, įrodantys galimybę naudotis sporto baze 
8. Specifinių  jų  sporto  šakai  būtinų  ugdymo  priemonių  /  įrangos,  numatytai

programai įgyvendinti, sąrašas
9. Įgaliojimas  pasirašyti  paraišką  dėl  projekto  finansavimo,  jei  paraišką  dėl

projekto finansavimo pasirašoma ne pareiškėjo organizacijos vadovo
10. Dokumentai, įrodantys finansinį prisidėjimą iš kitų šaltinių

 (sutartis,  preliminari  sutartis,  ketinimų  laiškas;  dokumentuose  turi  būti
nurodytas  projekto  pavadinimas,  finansinio  įsipareigojimo  rūšis  (parama ar
natūra), finansinio įsipareigojimo vertė eurais  ir (ar) procentais ir finansinio
įsipareigojimo įvykdymo terminas)

11. Dokumentai, įrodantys, kad sporto organizacija yra Lietuvos sporto šakos (ų) 
federacijos narė

12. Mokesčių mokėtojų registre tvarkomų duomenų išrašas

Eil
.

Nr.

Papildoma medžiaga, kuri, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbi vertinant
paraišką 

Lapų
skaičius

1.
2.
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Su Sporto  projektų  finansavimo iš  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšų  tvarkos
aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-
220  „Dėl  sporto  projektų  finansavimo iš  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšų  tvarkos
nustatymo“ , susipažinau ir už paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą atsakau:

(organizacijos vadovo pareigos, vardas ir pavardė) (A.V.) (parašas)*
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INFORMACINIS PRANEŠIMAS
DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

BURIAVIMO,  IRKLAVIMO,  BAIDARIŲ  IR  KANOJŲ  IRKLAVIMO  SPORTO  ŠAKŲ
PROGRAMA
*Pasirašydami Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas apie Jūsų pateiktų asmens duomenų
tvarkymą  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijoje (juridinio  asmens  kodas  188710823,
adresas:  Liepų  g.  11,  Klaipėda,  tel.  (8  46) 39  60  66,  el.  p.  info  @klaipeda.lt  )  (toliau  –
Administracija).  Asmens  duomenis  Administracijai  teikiate  siekdami  gauti  finansavimą  Jūsų
nurodytos  sporto  programos  projektui.  Administracija  prašo  Jūsų  pateikti:  sportininkų  sąrašus
(vardas,  pavardė),  siekiant  įvertinti  sporto  programos  projekte  dalyvaujančių  tikslų  sportininkų
skaičių;  trenerių/instruktorių  kvalifikaciją  patvirtinančius  dokumentus,  siekiant  įvertinti  su
sportininkais dirbančių trenerių/instruktorių  kvalifikaciją  ir  skaičių.  Asmens duomenys tvarkomi
vadovaujantis  Bendrojo  duomenų  apsaugos  reglamento  (2016  m.  balandžio  27  d.  Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (toliau
– BDAR) 6 str.  1 d. e) punktu. Jūsų pateikti  asmens duomenys bus teikiami nepriklausomiems
sporto  projektų  vertinimo  ekspertams  su  tikslu  įvertinti  sporto  programos  projekto  paraišką  ir
pateikti išvadas sporto projektų vertinimo komisijai bei gali būti teikiami asmenims, kurie turi teisę
šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Jūsų pateikti asmens duomenys Administracijoje
bus  saugomi  ne  ilgiau  nei  1  metus  po  paraiškų  vertinimo  (jei  paraiška  bus  atmesta)  ar  nebus
sudaryta sutartis dėl finansavimo skyrimo. Sudarius sutartį dėl finansavimo, asmens duomenys bus
saugomi visą sutarties galiojimo laikotarpį bei 5 metus pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui.
Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymu, BDAR nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir
apsaugą. Administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas
technines  ir  organizacines  priemones  asmens  duomenims  apsaugoti  nuo  neteisėto  sunaikinimo,
atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo. Daugiau informacijos apie
duomenų tvarkymą rasite www.klaipeda.lt  .  

http://www.klaipeda.lt/
mailto:info@klaipeda.lt


Sporto programų projektų paraiškos 
   2 priedas

REPREZENTACINIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO KOMANDŲ DALINIO
FINANSAVIMO PROGRAMOS SPECIALIEJI DUOMENYS

1. INFORMACIJA  APIE  SPORTO ORGANIZACIJOS  ATITIKTĮ  PROGRAMOS
VYKDYMUI

Patvirtinkite, kad:
Kriterijai: (pažymėkite)

1. Prieš sporto organizaciją nėra pradėtos bankroto, reorganizavimo ar 
likvidavimo procedūros

☐ TAIP      ☐ NE

2. Sporto organizacija yra įvykdžiusi visus įsipareigojimus, susijusius su 
mokesčių mokėjimu

☐ TAIP      ☐ NE

3. Paraiškos teikėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Klaipėdos
miesto  savivaldybės  biudžeto  gautų  lėšų  panaudojimą  sutartyje  ir
taisyklėse numatyta tvarka ir gautas biudžeto lėšas panaudojo pagal
tikslinę  paskirtį,  nustačius  programos  vykdymo  neatitikimus,  juos
pašalino

☐ TAIP  ☐ NE

4. Sporto organizacija valstybės įmonei Registrų centro tvarkytojui yra
pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentus

☐ TAIP  ☐ NE

5. Sporto organizacija skatina profesionalųjį sportą ir siekia aukštų 
sportinių rezultatų, per pastaruosius trejus metus jos sportininkas(-ai) 
yra atstovavę Lietuvos rinktinėms

☐ TAIP      ☐ NE

6. Sporto organizacija viešina savo veiklą, atstovauja Klaipėdai ir ne 
mažiau kaip penktadalį Savivaldybės skiriamų lėšų panaudos vaikų ir 
jaunimo bei kitų socialinių grupių programoms vykdyti

☐ TAIP      ☐ NE

7. Sporto organizacijos komanda, kuri dalyvauja Lietuvos Respublikos 
čempionate, varžosi ne mažiau kaip su 3 komandomis (t. y. 
čempionate dalyvauja ne mažiau kaip 4 komandos)

☐ TAIP      ☐ NE

8. Sporto organizacija teikia (Sporto skyriui paprašius po 
administracinės atitikties ir bendrųjų kriterijų įvertinimo) savo 
organizacijos atlikto nepriklausimo audito išvadas

☐ TAIP      ☐ NE

2. INFORMACIJA APIE TEIKIAMĄ PROGRAMĄ
2.1. Tikslinė projekto grupė ir projekto dalyviai (įrašyti):
(Aprašoma, kokiai tikslinei grupei skirtas šis projektas. Nurodoma, kas dalyvaus projekto veiklose, kiek bus

dalyvaujančių. Pateikiami apytiksliai auditorijos skaičiai (dalyvių, sportininkų, projekto vykdytojų ir t.t.). Nurodoma, iš
kur šie dalyviai, koks jų amžiaus intervalas)

2.2. Projekto įgyvendinimo planas (įrašyti)
Eil.
Nr. Sporto renginio pavadinimas Vieta Data

1.
2.
3.

2.3 Laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą (įrašyti):
 (Numatoma, kokie rezultatai turi būti pasiekti projekto eigoje ir jam pasibaigus; koks yra ilgalaikis projekto

poveikis dalyviams, vadovams; kokia galima šio projekto ilgalaikė nauda)
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3. PARAIŠKOS PRIEDAI
Eil
.

Nr.
Privalomo pateikti dokumento pavadinimas

Lapų
skaičius

1. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo 
kopija arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 
išplėstinio išrašo kopija 

2. Įstatų (nuostatų, statuto ar kito steigimo dokumento) kopija 
3. Sportinio ugdymo ilgalaikė programa ir (ar) strategija
4. Dokumentas, įrodantis komandos dalyvavimą Lietuvos aukščiausioje lygoje 

(Lietuvos čempionate)
5. Dokumentai, įrodantys šalies aukščiausiųjų lygų (čempionatuose) einamųjų 

metų sezone užimtą vietą
6. Dokumentai, įrodantys Lietuvos federacijos nurodytą minimalų būtiną startinį

mokestį dalyvavimui aukščiausioje lygoje (čempionatuose)
7. Dokumentai, įrodantys dalyvavimą oficialiose tarptautinių lygų varžybose 

(varžybų kalendorinį planą)
8. Dokumentai, įrodantys  įvykdytų ar planuojamų įvykdyti  socialinių programų /

akcijų bei juose dalyvavusių / dalyvausiančių asmenų skaičių;
9. Sporto  komandos  žaidėjų,  atstovausiančių  Klaipėdos  miestui  Lietuvos

aukščiausioje lygoje (čempionate), sąrašai
10. Įgaliojimas  pasirašyti  paraišką  dėl  projekto  finansavimo,  jei  paraišką  dėl

projekto finansavimo pasirašoma ne pareiškėjo organizacijos vadovo
11. Dokumentai, įrodantys finansinį prisidėjimą iš kitų šaltinių

 (sutartis, preliminari sutartis, ketinimų laiškas; dokumentuose turi būti 
nurodytas projekto pavadinimas, finansinio įsipareigojimo rūšis (parama ar 
natūra), finansinio įsipareigojimo vertė eurais  ir (ar) procentais ir finansinio 
įsipareigojimo įvykdymo terminas)

12. Dokumentai, įrodantys, kad sporto organizacija yra nacionalinės federacijos 
narys, kuri priklauso tarptautinei federacijai

13. Mokesčių mokėtojų registre tvarkomų duomenų išrašas

Eil
.

Nr.

Papildoma medžiaga, kuri, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbi vertinant
paraišką 

Lapų
skaičius

1.
2.

Su Sporto  projektų  finansavimo iš  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšų  tvarkos
aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-
220  „Dėl  sporto  projektų  finansavimo iš  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšų  tvarkos
nustatymo“ , susipažinau ir už paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą atsakau:

(organizacijos vadovo pareigos, vardas ir pavardė) (A.V.) (parašas)*
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INFORMACINIS PRANEŠIMAS
DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

REPREZENTACINIŲ  KLAIPĖDOS  MIESTO  SPORTO  KOMANDŲ  DALINIS
FINANSAVIMAS
*Pasirašydami Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas apie Jūsų pateiktų asmens duomenų
tvarkymą  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijoje (juridinio  asmens  kodas  188710823,
adresas:  Liepų  g.  11,  Klaipėda,  tel.  (8  46) 39  60  66,  el.  p.  info  @klaipeda.lt  )  (toliau  –
Administracija).  Asmens  duomenis  Administracijai  teikiate  siekdami  gauti  finansavimą  Jūsų
nurodytai sporto programai. Administracija prašo Jūsų pateikti sporto komandos žaidėjų sąrašus,
atstovausiančius Klaipėdos miestą Lietuvos aukščiausioje lygoje (čempionate)  (vardas, pavardė),
siekiant  įvertinti  komandos  narių  sudėties  skaičių;   Asmens  duomenys  tvarkomi  vadovaujantis
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (toliau – BDAR) 6 str. 1 d. e)
punktu. Jūsų pateikti asmens duomenys bus teikiami nepriklausomiems sporto projektų vertinimo
ekspertams su tikslu įvertinti sporto programos projekto paraišką ir pateikti išvadas sporto projektų
vertinimo komisijai bei gali būti teikiami asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų
nustatyta  tvarka.  Jūsų  pateikti  asmens  duomenys  Administracijoje  bus  saugomi  ne  ilgiau  nei  1
metus po paraiškų vertinimo (jei paraiška bus atmesta) ar nebus sudaryta sutartis dėl finansavimo
skyrimo. Sudarius sutartį dėl finansavimo, asmens duomenys bus saugomi visą sutarties galiojimo
laikotarpį bei 5 metus pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui. Asmens duomenys yra tvarkomi ir
saugomi vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, BDAR nuostatomis bei
kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Administracija užtikrina
tvarkomų  asmens  duomenų  saugumą  įgyvendinusi  visas  būtinas  technines  ir  organizacines
priemones  asmens  duomenims  apsaugoti  nuo  neteisėto  sunaikinimo,  atsitiktinio  pakeitimo,
atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą
rasite www.klaipeda.lt  .  

http://www.klaipeda.lt/
mailto:info@klaipeda.lt


Sporto programų projektų paraiškos 
   3 priedas

SPORTUOJANČIO VAIKO UGDYMO PROGRAMOS SPECIALIEJI DUOMENYS

1. INFORMACIJA APIE SPORTO ORGANIZACIJOS ATITIKTĮ PROGRAMOS
VYKDYMUI

Patvirtinkite, kad:
Kriterijai: (pažymėkite)
1. Paraiškos teikėjas nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos (pildoma

TAIP, jei nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos; NE – jei veikla 
yra sustabdyta ar apribota)

☐ TAIP      ☐ NE

2. Paraiškos teikėjas teisės aktų nustatyta tvarka yra įvykdęs 
įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu

☐ TAIP      ☐ NE

3. Paraiškos teikėjo atžvilgiu nepradėtos bankroto, reorganizavimo, 
pertvarkymo ar likvidavimo procedūros ir (arba) jo atžvilgiu 
netaikomas turto areštas ir išieškojimas, kuris galėtų būti nukreiptas 
į programos vykdymui skirtas biudžeto lėšas

☐ TAIP      ☐ NE

4. Sporto organizacija valstybės įmonei Registrų centro tvarkytojui 
teikia metinės finansinės atskaitomybės dokumentus

☐ TAIP      ☐ NE

2. INFORMACIJA APIE TEIKIAMĄ PROGRAMĄ
         2.1. Pareiškėjo patirtis toje srityje, pagal kurią teikiama paraiška

Programos
pavadinimas

Programos
įgyvendinimas 

(nuo kada
įgyvendinama

programa; trukmė)

Programos tikslinė
grupė

Programos
partneriai 

Įrašomas projekto 
pavadinimas

Įrašomi  programos
vykdymo metai

Įrašoma programos tikslinė
grupė

Nurodomas 
finansuotojas ar kiti 
partneriai, 
prisidedantys prie 
programos 
įgyvendinimo

2.2.  Programos vykdymo vieta (sporto bazės)

Sporto bazė (sporto bazės
pavadinimas, adresas, vieta)

Nuomos sutarties sudarymo
data, numeris

Nuomos sutarties trukmė
(kada sutartis nustoja

galioti)

2.3. Programos tikslinė grupė ir apimtis

(Sportuojančio vaiko ugdymo programoje vaikų ugdymui per savaitę turi būti skiriama ne mažiau kaip 4
kontaktinės akademinės valandos, o ugdymui skiriamų savaičių skaičius – ne mažesnis kaip 40 savaičių per metus )

Mokymo grupės
pavadinimas

Grupių
skaičius

Dalyvių
skaičius

Dalyvių
amžius

Skiriamas valandų
skaičius

Asmenų,
dalyvaujančių
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grupėje
(-se)

(nuo –
iki)

oficialiose
varžybose
skaičius ir

(ar) procentas

Per
savaitę

Per
kalendoriniu

s metus

Pradinio rengimo
Meistriškumo
ugdymo
Meistriškumo
tobulinimo
Didelio sportinio 
meistriškumo
vaikų su negalia 

Iš viso:

2.4. Programos dalinio finansavimo nauda dalyvaujančiajam programoje
(gali būti nurodyti keli kompensavimo būdai) 

Eil.
Nr.

Kompensavimo būdas Kompensuojama

1. Mažinamas dalyvavimo programoje įkainis ☐
2. Mažinami sportinės aprangos įsigijimo kaštai ☐

3.
Mažinami kelionės į varžybas kaštai (kelionės išlaidos, startinis 
mokestis, nakvynė)

☐

4. Mažinama mokomosios ar vasaros stovyklos kaina ☐
5. Kita (įvardinti) ☐

3. PARAIŠKOS PRIEDAI
Eil
.

Nr.
Privalomo pateikti dokumento pavadinimas

Lapų
skaičius

1. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo 
kopija arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 
išplėstinio išrašo kopija 

2. Įstatų (nuostatų, statuto ar kito steigimo dokumento) kopija 
3. Sportuojančio vaiko ugdymo programa (nurodoma: programos rengėjai, 

programos trukmė ir apimtis, programos dalyvių skaičius, grupių skaičius, 
ugdomų vaikų amžius, programos tikslas bei uždaviniai, programos turinys bei 
programos dalyvių pasiekimų vertinimas)

4. Dokumentai, įrodantys trenerių, fizinio aktyvumo ar sporto specialistų / 
instruktorių, įgyvendinančių numatytą programą, išsilavinimą

5. Vaikų  sąrašas  su  meistriškumo  pakopomis  (sąraše  turi  būti  vaiko  vardas,
pavardė,  gimimo  metai,  sportinis  stažas  įstaigoje,  meistriškumo  pakopų
suteikimo įsakymo data ir numeris, meistriškumo pakopų rodiklis bei galiojimo
data);
varžybų,  kuriose  pasiektas  aukščiausias  rezultatas  ir  (ar)  įgyta  meistriškumo
pakopa, protokolų patvirtintas kopijas

6. Negalią turinčių vaikų sąrašas (sąraše  turi būti vaiko vardas, pavardė, gimimo
metai, sportinis stažas įstaigoje)

7. Dokumentai, įrodantys finansinį prisidėjimą iš kitų šaltinių
 (sutartis, preliminari sutartis, ketinimų laiškas; dokumentuose turi būti 
nurodytas projekto pavadinimas, finansinio įsipareigojimo rūšis (parama ar 
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natūra), finansinio įsipareigojimo vertė eurais  ir (ar) procentais ir finansinio 
įsipareigojimo įvykdymo terminas)

8. Įgaliojimas  pasirašyti  paraišką  dėl  projekto  finansavimo,  jei  paraišką  dėl
projekto finansavimo pasirašoma ne pareiškėjo organizacijos vadovo

9. Ugdymo sutarčių sąrašo patvirtinta kopija iš sutarčių registravimo žurnalo
10. Mokesčių mokėtojų registre tvarkomų duomenų išrašas

Eil
.

Nr.

Papildoma medžiaga, kuri, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbi vertinant
paraišką 

Lapų
skaičius

1.
2.

Su  Sporto  projektų  finansavimo  iš  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšų  tvarkos
aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-
220  „Dėl  sporto  projektų  finansavimo iš  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšų  tvarkos
nustatymo“ , susipažinau ir už paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą atsakau:

(organizacijos vadovo pareigos, vardas ir pavardė) (A.V.) (parašas)*
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INFORMACINIS PRANEŠIMAS
DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

SPORTUOJANČIO VAIKO UGDYMO PROGRAMA
*Pasirašydami Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas apie Jūsų pateiktų asmens duomenų
tvarkymą  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijoje (juridinio  asmens  kodas  188710823,
adresas:  Liepų  g.  11,  Klaipėda,  tel.  (8  46) 39  60  66,  el.  p.  info  @klaipeda.lt  )  (toliau  –
Administracija).  Asmens  duomenis  Administracijai  teikiate  siekdami  gauti  finansavimą  Jūsų
nurodytai  sporto  projektų  programai.  Administracija  prašo  Jūsų  pateikti:  vaikų  sąrašą  su
meistriškumo  pakopomis  (vaiko  vardas,  pavardė,  gimimo  metai,  sportinis  stažas  įstaigoje,
meistriškumo  pakopų  suteikimo  įsakymo  data  ir  numeris,  meistriškumo  pakopų  rodiklis  bei
galiojimo  data),  varžybų,  kuriose  pasiektas  aukščiausias  rezultatas  ir  (ar)  įgyta  meistriškumo
pakopa,  protokolų  patvirtintas  kopijas; negalią  turinčių  vaikų  sąrašas  (vaiko  vardas,  pavardė,
gimimo metai, sportinis stažas įstaigoje) siekiant įvertinti sporto programoje dalyvaujančių vaikų,
turinčių  meistriškumo  pakopų  rodiklius,  tikslų  skaičių;   dokumentai,  įrodantys  trenerių,  fizinio
aktyvumo  ar  sporto  specialistų/instruktorių  išsilavinimą,  siekiant  įvertinti  su  vaikais  dirbančių
trenerių/instruktorių kvalifikaciją.  Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis  Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2016/679  dėl  fizinių  asmenų  apsaugos  tvarkant  asmens  duomenis  ir  dėl  laisvo  tokių  duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (toliau – BDAR) 6 str. 1 d. e) punktu. Jūsų
pateikti asmens duomenys bus teikiami nepriklausomiems sporto projektų vertinimo ekspertams su
tikslu  įvertinti  sporto  programos  projekto  paraišką  ir  pateikti  išvadas  sporto  projektų  vertinimo
komisijai bei gali būti teikiami asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta
tvarka.  Jūsų pateikti  asmens duomenys Administracijoje  bus  saugomi ne ilgiau  nei  1 metus  po
paraiškų vertinimo (jei paraiška bus atmesta) ar nebus sudaryta sutartis dėl finansavimo skyrimo.
Sudarius sutartį dėl finansavimo, asmens duomenys bus saugomi visą sutarties galiojimo laikotarpį
bei 5 metus pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui. Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi
vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, BDAR nuostatomis bei kitais teisės
aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. Administracija užtikrina tvarkomų
asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens
duomenims  apsaugoti  nuo  neteisėto  sunaikinimo,  atsitiktinio  pakeitimo,  atskleidimo  ir  nuo  bet
kokio neteisėto tvarkymo. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą rasite www.klaipeda.lt  .  

http://www.klaipeda.lt/
mailto:info@klaipeda.lt


Sporto programų projektų paraiškos 
   4 priedas

FUTBOLO SPORTO ŠAKOS MOTYVUOJANČIO SPORTO KREPŠELIO PROGRAMOS
SPECIALIEJI DUOMENYS

1. INFORMACIJA  APIE  SPORTO ORGANIZACIJOS  ATITIKTĮ  PROGRAMOS
VYKDYMUI

Patvirtinkite, kad:
Kriterijai: (pažymėkite)

1. Paraiškos  teikėjas  nėra  sustabdęs  ar  apribojęs  savo  veiklos
(pildoma TAIP, jei nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos; NE
– jei veikla yra sustabdyta ar apribota)

☐ TAIP      ☐ NE

2. Paraiškos  teikėjas  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  yra  įvykdęs
įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu

☐ TAIP      ☐ NE

3. Paraiškos teikėjo atžvilgiu nepradėtos bankroto, reorganizavimo,
pertvarkymo  ar  likvidavimo  procedūros  ir  (arba)  jo  atžvilgiu
netaikomas  turto  areštas  ir  išieškojimas,  kuris  galėtų  būti
nukreiptas į programos vykdymui skirtas biudžeto lėšas.

☐ TAIP      ☐ NE

4. Sporto organizacija valstybės įmonei Registrų centro tvarkytojui
teikia metinės finansinės atskaitomybės dokumentus

☐ TAIP      ☐ NE

5. Sporto  organizacija  vykdo  sportininkų  registraciją  Lietuvos
futbolo federacijos COMET sistemoje

☐ TAIP      ☐ NE

2. INFORMACIJA APIE TEIKIAMĄ PROGRAMĄ
2.1.  Pareiškėjo patirtis toje srityje, pagal kurią teikiama paraiška

Programos
pavadinimas

Programos
įgyvendinimas 

(nuo kada
įgyvendinama

programa; trukmė)

Programos tikslinė
grupė

Programos
partneriai 

Įrašomas projekto 
pavadinimas

Įrašomi  programos
vykdymo metai

Įrašoma programos tikslinė
grupė

Nurodomas 
finansuotojas ar kiti 
partneriai, 
prisidedantys prie 
programos 
įgyvendinimo

2.2.  Programos vykdymo vieta (sporto bazės)
Sporto bazė (sporto bazės

pavadinimas, adresas, vieta)
Nuomos sutarties sudarymo

data, numeris
Nuomos sutarties trukmė

(kada sutartis nustoja
galioti)

2.3.  Programos tikslinė grupė ir apimtis
Mokymo grupės

pavadinimas
Grupių
skaičius

Dalyvių
skaičius
grupėje

Dalyvių
amžius
(nuo –

Skiriamas valandų
skaičius

Asmenų,
dalyvaujančių

oficialiosePer Per
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(-se) iki)
savaitę

kalendoriniu
s metus

varžybose
skaičius ir

(ar) procentas
vaikai  6–8  metų
ir  nesiekiantys
rezultatų  iki
18/19 metų
vaikai 9–11 metų
jaunučiai  12–14
metų
jauniai 15–18 
metų
vaikų su negalia 

Iš viso:

2.4. Programos dalinio finansavimo nauda dalyvaujančiajam programoje
(gali būti nurodyti keli kompensavimo būdai) 

Eil.
Nr.

Kompensavimo būdas Kompensuojama

1. Mažinamas dalyvavimo programoje įkainis ☐
2. Mažinami sportinės aprangos įsigijimo kaštai ☐

3.
Mažinami kelionės į varžybas kaštai (kelionės išlaidos, startinis 
mokestis, nakvynė)

☐

4. Mažinama mokomosios ar vasaros stovyklos kaina ☐
5. Kita (įvardinti) ☐

3. PARAIŠKOS PRIEDAI
Eil
.

Nr.
Privalomo pateikti dokumento pavadinimas

Lapų
skaičius

1. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo 
kopija arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 
išplėstinio išrašo kopija 

2. Įstatų (nuostatų, statuto ar kito steigimo dokumento) kopija 
3. Ilgalaikė sportininkų ugdymo programa (programa turi būti parengta 

kiekvienam sportinio ugdymo etapui, atsižvelgiant į ugdytinio amžių, fizinį ir 
taktinį pasirengimą) pagal Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis iš 
dalies finansuojamų sporto programų projektų finansavimo sąlygų aprašo 
sportinio ugdymo organizavimo normatyvus.

4. Dokumentai, įrodantys trenerių, fizinio aktyvumo ar sporto specialistų / 
instruktorių, įgyvendinančių numatytą programą, išsilavinimą ir kvalifikaciją

5. Dokumentai, įrodantys sporto organizacijos komandų dalyvavimą ir 
atstovavimą Klaipėdos miestui oficialiose Lietuvos futbolo federacijos, 
Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacijos arba Lietuvos moterų 
futbolo asociacijos varžybose

6. Dokumentai, įrodantys komandų sudėtį (sportininkų sąrašus);
7. Vaikų su negalia grupių sudėtis (sportininkų sąrašas) 
8. Dokumentai, įrodantys finansinį prisidėjimą iš kitų šaltinių

 (sutartis, preliminari sutartis, ketinimų laiškas; dokumentuose turi būti 
nurodytas projekto pavadinimas, finansinio įsipareigojimo rūšis (parama ar 
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natūra), finansinio įsipareigojimo vertė eurais  ir (ar) procentais ir finansinio 
įsipareigojimo įvykdymo terminas)

9. Įgaliojimas pasirašyti paraišką dėl projekto finansavimo, jei paraišką dėl 
projekto finansavimo pasirašoma ne pareiškėjo organizacijos vadovo

10 Ugdymo sutarčių sąrašo patvirtinta kopija iš sutarčių registravimo žurnalo
11. Mokesčių mokėtojų registre tvarkomų duomenų išrašas

Eil
.

Nr.

Papildoma medžiaga, kuri, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbi vertinant
paraišką 

Lapų
skaičius

1.
2.

Su  Sporto  projektų  finansavimo  iš  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšų  tvarkos
aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-
220  „Dėl  sporto  projektų  finansavimo iš  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšų  tvarkos
nustatymo“ , susipažinau ir už paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą atsakau:

(organizacijos vadovo pareigos, vardas ir pavardė) (A.V.) (parašas)*
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INFORMACINIS PRANEŠIMAS
DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

FUTBOLO SPORTO ŠAKOS MOTYVUOJANTI SPORTO KREPŠELIO PROGRAMA
*Pasirašydami Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas apie Jūsų pateiktų asmens duomenų
tvarkymą  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijoje (juridinio  asmens  kodas  188710823,
adresas:  Liepų  g.  11,  Klaipėda,  tel.  (8  46) 39  60  66,  el.  p.  info  @klaipeda.lt  )  (toliau  –
Administracija).  Asmens  duomenis  Administracijai  teikiate  siekdami  gauti  finansavimą  Jūsų
nurodytai  sporto  projekto programai.  Administracija  prašo  Jūsų  pateikti:  sportininkų  sąrašus
(vardas, pavardė) siekiant įvertinti sporto programoje dalyvaujančių vaikų tikslų skaičių; vaikų su
negalia grupių sudėtį (sportininkų sąrašą) siekiant įvertinti sporto programoje dalyvaujančių vaikų
su negalia  tikslų  skaičių;   trenerių/instruktorių  kvalifikaciją  patvirtinančius  dokumentus  siekiant
įvertinti trenerių/instruktorių, dirbančių su sportininkais kvalifikaciją. Asmens duomenys tvarkomi
vadovaujantis  Bendrojo  duomenų  apsaugos  reglamento  (2016  m.  balandžio  27  d.  Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (toliau
– BDAR) 6 str. 1 d. e) punktu.  Jūsų pateikti asmens duomenys bus teikiami nepriklausomiems
sporto  projektų  vertinimo  ekspertams  su  tikslu  įvertinti  sporto  programos  projekto  paraišką  ir
pateikti išvadas sporto projektų vertinimo komisijai bei gali būti teikiami asmenims, kurie turi teisę
šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Jūsų pateikti asmens duomenys Administracijoje
bus  saugomi  ne  ilgiau  nei  1  metus  po  paraiškų  vertinimo  (jei  paraiška  bus  atmesta)  ar  nebus
sudaryta sutartis dėl finansavimo skyrimo. Sudarius sutartį dėl finansavimo, asmens duomenys bus
saugomi visą sutarties galiojimo laikotarpį bei 5 metus pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui.
Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymu, BDAR nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir
apsaugą. Administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas
technines  ir  organizacines  priemones  asmens  duomenims  apsaugoti  nuo  neteisėto  sunaikinimo,
atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo. Daugiau informacijos apie
duomenų tvarkymą rasite www.klaipeda.lt  .  

http://www.klaipeda.lt/
mailto:info@klaipeda.lt


Sporto programų projektų paraiškos 
   5 priedas

KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO ŠAKOS FEDERACIJŲ SPORTINĖS VEIKLOS
PROGRAMOS SPECIALIEJI DUOMENYS

1. INFORMACIJA APIE SPORTO ORGANIZACIJOS ATITIKTĮ PROGRAMOS 
VYKDYMUI

      Patvirtinkite, kad:
Kriterijai: (pažymėkite)

1. Paraiškos teikėjas nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos (pildoma 
TAIP, jei nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos; NE – jei veikla yra 
sustabdyta ar apribota)

☐ TAIP      ☐ NE

2. Paraiškos teikėjas teisės aktų nustatyta tvarka yra įvykdęs 
įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu

☐ TAIP      ☐ NE

3. Paraiškos teikėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Klaipėdos 
miesto savivaldybės biudžeto gautų lėšų panaudojimą sutartyje ir 
taisyklėse numatyta tvarka ir gautas biudžeto lėšas panaudojo pagal 
tikslinę paskirtį, nustačius programos vykdymo neatitikimus, juos 
pašalino

☐ TAIP      ☐ NE

4. Prieš sporto organizaciją nėra pradėtos bankroto, reorganizavimo ar 
likvidavimo procedūros

☐ TAIP      ☐ NE

5. Sporto organizacijos valstybės įmonei Registrų centro tvarkytojui 
teikia metinės finansinės atskaitomybės dokumentus

☐ TAIP      ☐ NE

6. Federacija yra nacionalinės sporto šakos federacijos narė ☐ TAIP  ☐ NE
                                 (įrašyti kokiai nacionalinei sporto šakos federacijai priklauso)

7. Sporto šakos federacija Klaipėdos mieste jungia (yra juridiniais 
nariais) daugiau kaip pusę sporto organizacijų (savo vystomos sporto 
šakos)

☐ TAIP      ☐ NE

8. Federacija turi ne mažiau kaip tris juridinius federacijos narius ☐ TAIP      ☐ NE
(išvardinti visus juridinius narius)

2. INFORMACIJA APIE TEIKIAMĄ PROGRAMĄ
2.1. Tikslinė projekto grupė ir projekto dalyviai (įrašyti):
(Aprašoma, kokiai tikslinei grupei skirtas šis projektas. Nurodoma, kas dalyvaus projekto veiklose, kiek bus

dalyvaujančių. Pateikiami apytiksliai auditorijos skaičiai (dalyvių, sportininkų, projekto vykdytojų ir t.t.). Nurodoma, iš
kur šie dalyviai, koks jų amžiaus intervalas)

       2.2.  Projekto įgyvendinimo planas  (įrašyti  veiksmą  ir  (ar)  priemonę,  vykdymo datą,  vietą  ir
pažymėti):

Veiksmai, priemonės
Mėnuo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
1

12

Pvz., Bėgimo varžybos (Klaipėdos miesto centrinis
stadionas, gegužės 15 d.) x
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2.3. Laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą (įrašyti):
 (Numatoma, kokie rezultatai turi būti pasiekti projekto eigoje ir jam pasibaigus; koks yra ilgalaikis projekto

poveikis dalyviams, vadovams; kokia galima šio projekto ilgalaikė nauda)

2.4.  Federacijos einamaisiais metais vykdyti miesto čempionatai (įrašyti):

Miesto čempionato pavadinimas 
Mėnuo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
1

12

Pvz.  Lietuvos  jaunimo  čempionatas  (Klaipėdos
miesto centrinis stadionas) x

3. PARAIŠKOS PRIEDAI
Eil
.

Nr.
Privalomo pateikti dokumento pavadinimas

Lapų
skaičius

1. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo 
kopija arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 
išplėstinio išrašo kopija 

2. Įstatų (nuostatų, statuto ar kito steigimo dokumento) kopija 
3. Dokumentai, įrodantys, kad sporto šakos federacija Klaipėdos mieste jungia 

(yra juridiniais nariais) daugiau kaip pusę sporto organizacijų (savo vystomos 
sporto šakos) (pridėti sporto organizacijų sąrašą, atstovaujančiu federacijos vystomą sporto 
šaką Klaipėdos mieste ir pažymėti federacijai priklausiančius narius)

4. Dokumentai, įrodantys federacijos priklausimą nacionalinei sporto šakos 
federacijai

5. Dokumentai, įrodantys, kad per pastaruosius 1 metus iki kreipimosi į 
Savivaldybę dėl federacijos finansavimo vykdė bent vienos amžiaus grupės 
miesto čempionatą

6. Strateginis 3–4 veiklos planas
7. Įgaliojimas  pasirašyti  paraišką  dėl  projekto  finansavimo,  jei  paraišką  dėl

projekto finansavimo pasirašoma ne pareiškėjo organizacijos vadovo
8. Dokumentai, įrodantys finansinį prisidėjimą iš kitų šaltinių

 (sutartis, preliminari sutartis, ketinimų laiškas; dokumentuose turi būti 
nurodytas projekto pavadinimas, finansinio įsipareigojimo rūšis (parama ar 
natūra), finansinio įsipareigojimo vertė eurais  ir (ar) procentais ir finansinio 
įsipareigojimo įvykdymo terminas)

9. Mokesčių mokėtojų registre tvarkomų duomenų išrašas

Eil
.

Nr.

Papildoma medžiaga, kuri, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbi vertinant
paraišką 

Lapų
skaičius

1.
2.

Su  Sporto  projektų  finansavimo  iš  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšų  tvarkos
aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-
220  „Dėl  sporto  projektų  finansavimo iš  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšų  tvarkos
nustatymo“ , susipažinau ir už paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą atsakau:
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(organizacijos vadovo pareigos, vardas ir pavardė) (A.V.) (parašas)



Forma patvirtinta
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 
įsakymu Nr.

SPORTO SRIČIŲ PROJEKTŲ PARAIŠKOS FORMA

1.  PROJEKTO PAVADINIMAS (įrašyti)

          2. SPORTO VEIKLOS SRITIS (pabraukti)

☐  Klaipėdos miesto „Sportas visiems“ renginiai
☐  Klaipėdos miesto tradiciniai, tarptautiniai sporto renginiai
☐  Klaipėdos miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų įgulomis dalyvavimo tarptautinėse 
regatose
☐ Aukšto meistriškumo sportininkų, sulaukusių 19 ir daugiau metų, pasirengimas ir 
dalyvavimas oficialiose tarptautinėse varžybose 

3. INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ (PAREIŠKĖJĄ)

3. 1. Organizacijos teisinė forma:
Teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre įregistruota sportinę veiklą Klaipėdos

mieste vykdanti nevyriausybinė sporto organizacija (pažymėti): 
☐  asociacija, veikianti pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą
☐  viešoji įstaiga, veikianti pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą

3.2. Organizacijos pavadinimas (įrašyti):
(Nurodomas visas juridinio asmens pavadinimas pagal juridinio asmens registravimo pažymėjimą)

3.3. Organizacijos duomenys (įrašyti):

Kontaktiniai duomenys
(gatvė, miestas, pašto indeksas, tel., faks., el. pašto adresas)

Juridiniai rekvizitai
(juridinio asmens kodas, banko pavadinimas ir kodas, 
atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)

Organizacijos vadovas
(vardas ir pavardė)

Organizacijos vadovo kontaktiniai duomenys
(adresas, tel., mob., el. pašto adresas)

Projekto vadovas
(vardas ir pavardė)

Projekto vadovo kontaktiniai duomenys 
(adresas, tel., mob., el. pašto adresas)

4. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
         4.1. Projekto įgyvendinimo laikotarpis (įrašyti):

Nuo 20__ m. ____________ d. iki 20__ m. _____________ d.

          4.2. Projekto įgyvendinimo vieta (įrašyti):

          4.3. Projekto tikslas:
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(Nurodomas tikslas  formuluojamas glaustai, aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją, t. y., ko bus siekiama
įgyvendinant projektą.) 

4.4. Trumpas projekto pristatymas (įrašyti):
(projekto idėja, tikslinė auditorija, dalyviai, projekto veiklų vieta, trukmė, renginių skaičius, projekto pobūdis

(ilgalaikis ar trumpalaikis, skirtas plačiajai visuomenei ar uždaras), pažymimas pagrindinis projekto rezultatas)

 4.5. Tikslinė projekto grupė ar projekto dalyviai (įrašyti):
(Aprašoma, kokiai  tikslinei  grupei skirtas šis projektas. Nurodoma, kas dalyvaus projekto veiklose,  kiek bus

dalyvių. Pateikiami apytiksliai auditorijos skaičiai (dalyvių, sportininkų, projekto vykdytojų ir t. t.). Nurodoma, iš kokių
šalių šie dalyviai, jų skaičius pagal šalį, jų amžiaus intervalas)

 4.6. Projekto viešinimas (įrašyti):
(Informacijos  sklaidos  strategija,  orientuota  į  tikslinę  grupę,  informacijos  sklaidos  formos  bei  pateikimo

kanalai)

        4.7. Projekto vykdytojų patirtis ir kompetencija susijusi su sportine veikla (įrašyti):

        4.8. Informacija apie projekto valdymą (įrašyti):
   (nurodomi administraciniai ir organizaciniai gebėjimai)

        4.9.Projekto įgyvendinimo planas (įrašyti veiksmą ir (ar) priemonę, vykdymo datą, vietą ir pažymėti):

Veiksmai, priemonės
Mėnuo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
1

12

Pvz., Bėgimo varžybos (Klaipėdos miesto centrinis
stadionas, gegužės 15 d.) x

   4.10. Laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą (įrašyti):
(Numatoma, kokie rezultatai turi būti pasiekti  projekto metu ir jam pasibaigus; koks yra ilgalaikis projekto

poveikis dalyviams, vadovams; kokia galima šio projekto ilgalaikė nauda)

4.11. Projekto tęstinumas: 
(Nurodyti,  ar  šis  projektas  yra  ankstesnių  pareiškėjo  vykdytų  projektų  pasekmė  ar  tęstinumas,  kiek  metų

vykdomas; koks numatomas tolimesnis projekto tęstinumas; koks galimas šio projekto plėtojimas ir vystymas)

5. PROJEKTO BIUDŽETAS

Eil.
 Nr. 

Finansavimo šaltinio pavadinimas Suma procentas

1 Prašoma  suma  iš  Savivaldybės   (ne
daugiau kaip 80 proc. projekto vertės)
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2 Projekto vykdytojo indėlis (privačios 
lėšos, nuosavos lėšos, kitų lėšų 
šaltiniai (ne mažiau kaip 20 proc. 
projekto vertės)

3 Bendra projekto vertė (1+2)

5.1. Papildomas finansavimas 
  Projektui įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia skirtos Savivaldybės lėšos,

turi sudaryti ne mažiau nei 20 procentų viso projekto poreikio (veiklų išlaidų). Šią projekto lėšų
dalį  turi  padengti  projekto  vykdytojas  savo  arba  partnerių  (rėmėjų)  indėliu  (finansiniu  ar
nepiniginiu įnašu), kaip tai apibrėžta Sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės
biudžeto tvarkos apraše.

 Tinkami dokumentai, įrodantys tokį prisidėjimą, yra sutartis, preliminari sutartis, ketinimų
laiškas,  parama,  teikiama  natūra  prekėmis  ir  (arba)  paslaugomis,  išreiškiama  pinigine  verte
(nepiniginio  įnašo vertę  teisės  aktų nustatyta  tvarka apskaičiuoja,  nustato  ir  už  jos  teisingumą
atsako projekto vykdytojas).

 Visuose indėlį  patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodytas projekto pavadinimas,
finansinio įsipareigojimo rūšis (parama lėšomis ar natūra), finansinio įsipareigojimo vertė eurais
ir  (ar)  procentais ir  finansinio  įsipareigojimo įvykdymo terminas (konkreti  data,  laikotarpis  ar
įvykis).

5.2. Detali viso projekto išlaidų sąmata

1. Tiesioginės projekto vykdymo išlaidos:
Eil.
Nr.

Išlaidų pavadinimas Kiekis 
Mato vieneto
pavadinimas

Vieneto
kaina
(Eur)

Visa
suma
(Eur)

Iš
Savivaldybės

prašoma
suma (Eur)

1.1. Maitinimo  išlaidos (nuo
Savivaldybės  skiriamos  sumos
galima  skirti  iki  30  proc.
(sportininkams,  treneriams,
teisėjams  ir  kt.  projekto
vykdytojams

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

Iš viso:
1.2. Apgyvendinimo išlaidos 

(sportininkams, treneriams, 
teisėjams ir kt. projekto 
vykdytojams)

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Iš viso:
1.3. Komandiruočių, 

akreditacijos, 
kompensacijų, kelionių, 
kuro  išlaidos 

1.3.1.
1.3.2.
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1.3.3.
Iš viso:

1.4. Nuomos išlaidos (patalpų, 
sporto bazių, sporto aikštelių, 
inventoriaus ir kita)

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

Iš viso:
1.5. Prekių įsigijimo išlaidos 

(sportinė apranga, apdovanojimai,
sporto inventorius ir kita (1 prekės
kaina negali viršyti 499,00 Eur su 
PVM)

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.

Iš viso:
1.6. Paslaugų išlaidos (spaudos, 

leidybos darbai, informacijos 
sklaida, kitos paslaugos)

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3

Iš viso:
1.7. Darbo užmokestis 

(treneriams, sporto ir fizinio 
aktyvumo  specialistams ir kt.)

1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.

Iš viso:
1.8 Kitos projekto 

įgyvendinimo išlaidos 
(dalyvio mokestis, draudimas, 
medikamentai, kvalifikacijos 
kėlimas ir kitos projekto tikslams 
pasiekti reikalingos išlaidos)

1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.

Iš viso:
2. Projekto administravimo išlaidos (nuo Savivaldybės skiriamos sumos galima skirti iki 20 proc.)

2.1. Projekto vadovo užmokestis
2.2. Projekto  darbuotojų  darbo

užmokestis:
2.2.1.
2.2.2.
2.3. Komunalinės paslaugos
2.4. Ryšių paslaugos
2.5. Kanceliarinės prekės
2.6 Banko  paslaugų  mokesčiai,

susiję su projekto vykdymu,
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Iš viso:
3. Bendra projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma:
4. Iš savivaldybės biudžeto reikalinga lėšų suma:

Savivaldybės biudžeto lėšos nėra skiriamos:
 projekto tapačioms veiklų išlaidoms padengti, kurioms įgyvendinti buvo skirtos lėšos iš kitų

finansavimo šaltinių (kitų Savivaldybės administruojamų programų, valstybės, kitų savivaldybių ar
Europos Sąjungos lėšų);

 išlaidoms pagal sutartis su konsultantais, tarpininkais, kuriems mokestis nurodomas kaip
visos projekto vertės procentinė dalis;

 premijoms,  baudoms,  delspinigiams,  finansinėms  nuobaudoms,  bylinėjimosi  išlaidoms,
paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidoms;

 projektams,  kurie  yra  bendrojo  ugdymo,  profesinio  mokymo,  aukštojo  mokslo  įstaigų
mokymo programų dalis;

 investiciniams projektams, pastatams statyti, statiniams rekonstruoti;
 ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti;
 projektų  vykdytojų  administracinėms  išlaidoms  (sporto  bazės  nuomai  ar  komunalinėms

paslaugoms, internetui, telefoniniams pokalbiams, biuro prekėms, darbo užmokesčiui) ne projekto
vykdymo laikotarpiu;

 pastatų ir patalpų remontui;
 narystės asociacijose mokesčiams apmokėti;
 Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  susigrąžinamam  arba  atskaitomam

pridėtinės vertės mokesčiui (toliau – PVM) apmokėti.

6. PARAIŠKOS PRIEDAI (dokumentus teikti pagal sporto veiklos sritį)
Eil
.

Nr.

Privalomo pateikti dokumento pavadinimas teikiantiems paraišką į
„Klaipėdos miesto „Sportas visiems“ renginiai“ ir „Klaipėdos miesto

tradiciniai, tarptautiniai sporto renginiai veiklos“ sritis

Lapų
skaičius

1. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo 
kopija arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 
išplėstinio išrašo kopija 

2. Įstatų (nuostatų, statuto ar kito steigimo dokumento) kopija
3. Dokumentai, įrodantys renginio vykdymą 3 metus iš eilės Klaipėdos mieste 

(teikiantiems tik tradicinių, tarptautinių renginių projekto paraišką) 

4. Dokumentai, įrodantys finansinį prisidėjimą iš kitų šaltinių
(sutartis, preliminari sutartis, ketinimų laiškas; dokumentuose turi būti 
nurodytas projekto pavadinimas, finansinio įsipareigojimo rūšis (parama ar 
natūra), finansinio įsipareigojimo vertė eurais  ir (ar) procentais ir finansinio 
įsipareigojimo įvykdymo terminas)

5. Įgaliojimas pasirašyti paraišką dėl projekto finansavimo, jei paraišką dėl 
projekto finansavimo pasirašoma ne pareiškėjo organizacijos vadovo

6. Mokesčių mokėtojų registre tvarkomų duomenų išrašas
Eil
.
Nr.

Privalomo pateikti dokumento pavadinimas teikiantiems paraišką į
Klaipėdos miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų įgulomis dalyvavimo

tarptautinėse regatose sporto veiklos sritį
1. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo 

kopija arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 
išplėstinio išrašo kopija

2. Įstatų (nuostatų, statuto ar kito steigimo dokumento) kopija
3. Dokumentai, įrodantys dalyvavimą vietinėse, tarptautinėse regatose (varžybų / 

renginių kalendorių planą)
4. Dokumentai, įrodantys galimybę naudotis jūrinio buriavimo mokymo baze
5. Dokumentai,  įrodantys  apie  turimas  specifines  jūrinio  buriavimo  ugdymo
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priemones ar įrangą numatytai programai įgyvendinti sąrašus
6. Dokumentai,  įrodantys  kapitonų  /  komandorų,  įgyvendinančių  numatytą

programą, kvalifikaciją ir darbo patirtį
7. Jaunųjų buriuotojų, dalyvausiančių programoje, sąrašai
8. Sportinės  veiklos  vienerių  metų  programą (apimant  viešinimo kampaniją)  ir

planuojamus pasiekti rezultatus per artimiausią 3 metų laikotarpį)
9. Dokumentai, įrodantys finansinį prisidėjimą iš kitų šaltinių

 (sutartis, preliminari sutartis, ketinimų laiškas; dokumentuose turi būti 
nurodytas projekto pavadinimas, finansinio įsipareigojimo rūšis (parama ar 
natūra), finansinio įsipareigojimo vertė eurais  ir (ar) procentais ir finansinio 
įsipareigojimo įvykdymo terminas)

10. Įgaliojimas pasirašyti paraišką dėl projekto finansavimo, jei paraišką dėl 
projekto finansavimo pasirašoma ne pareiškėjo organizacijos vadovo

11. Mokesčių mokėtojų registre tvarkomų duomenų išrašas
Eil
.
Nr.

Privalomo pateikti dokumento pavadinimas teikiantiems paraišką į Aukšto
meistriškumo sportininkų, sulaukusių 19 ir daugiau metų, pasirengimas ir

dalyvavimas oficialiose tarptautinėse varžybose sporto veiklos sritį
1. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo 

kopija arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 
išplėstinio išrašo kopija

2. Įstatų (nuostatų, statuto ar kito steigimo dokumento) kopija
3. Informacija apie sportininką (vardas, pavardė, gimimo data, sporto šaka, 

sportininko gyvenamosios vietos adresas, sportininko trenerio vardas, pavardė, 
varžybų pavadinimas, data, sporto rungtis, iškovota vieta, dalyvių skaičius, 
rezultatas)

4. Nacionalinės sporto šakos ir sporto organizacijos patvirtintų varžybų, kuriose 
buvo iškovota vieta, protokolai

5. Bendradarbiavimo ar kita veiklos sutartis su nacionaline federacija dėl 
finansinio ir nefinansinio prisidėjimo

6. Patvirtinimas, kad sportininkas nėra sudaręs sutarties su užsienio profesionaliais 
sporto klubais ar sporto organizacijomis

7. Patvirtinimas, kad sportininkas nėra diskvalifikuotas ar suspenduotas
8. Sportininko  patvirtintas  metinis  varžybų  planas,  kuriam  yra  prašoma  skirti

finansavimą  (pasirašyta  sportininko  bei  sportininko  trenerio  ir  suderinta  su
sportininko pasirengimą vykdančią sporto organizaciją)

9. Sportininko  patvirtinta  daugiametė  pasiruošimo  programa  su  planuojamais
rezultatais  (pasirašyta  sportininko  bei  sportininko  trenerio  ir  suderinta  su
sportininko pasirengimą vykdančią sporto organizaciją)

10. Įgaliojimas  pasirašyti  paraišką  dėl  projekto  finansavimo,  jei  paraišką  dėl
projekto finansavimo pasirašoma ne pareiškėjo organizacijos vadovo

11. Dokumentai, įrodantys finansinį prisidėjimą iš kitų šaltinių
 (sutartis,  preliminari  sutartis,  ketinimų  laiškas;  dokumentuose  turi  būti
nurodytas  projekto  pavadinimas,  finansinio  įsipareigojimo  rūšis  (parama  ar
natūra),  finansinio įsipareigojimo vertė eurais  ir (ar) procentais  ir finansinio
įsipareigojimo įvykdymo terminas)

12. Mokesčių mokėtojų registre tvarkomų duomenų išrašas

Eil
.

Papildoma medžiaga, kuri, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbi vertinant
paraišką 

Lapų
skaičius
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Nr.
1.
2.

Su  Sporto  projektų  finansavimo  iš  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšų  tvarkos
aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-
220  „Dėl  Sporto projektų  finansavimo iš  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšų tvarkos
nustatymo“, susipažinau ir už paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą atsakau:

(organizacijos vadovo pareigos, vardas ir pavardė) (A.V.) (parašas)*

*Pasirašydami Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas apie Jūsų pateiktų asmens duomenų
tvarkymą  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijoje (juridinio  asmens  kodas  188710823,
adresas:  Liepų  g.  11,  Klaipėda,  tel.  (8  46) 39  60  66,  el.  p.  info  @klaipeda.lt  )  (toliau  –
Administracija).  Asmens  duomenis  Administracijai  teikiate  siekdami  gauti  finansavimą  Jūsų
nurodytam sporto srities projektui.  Administracija prašo Jūsų pateikti asmens duomenis Paraiškos
vertinimo  tikslu,  siekiant  nustatyti  atitiktį  Administracijos  direktoriaus  įsakymu  patvirtintoms
sporto  sričių  projektų  finansavimo  sąlygoms  ir  atitiktį  sporto  sričių  projektų  administracinės
atitikties  vertinimo  kriterijams.  Asmens  duomenys  tvarkomi  vadovaujantis  Bendrojo  duomenų
apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2016/679  dėl  fizinių  asmenų  apsaugos  tvarkant  asmens  duomenis  ir  dėl  laisvo  tokių  duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB) (toliau – BDAR) 6 str. 1 d. e) punktu.  Jūsų
pateikti asmens duomenys bus teikiami nepriklausomiems sporto projektų vertinimo ekspertams (su
tikslu  įvertinti  sporto  programos  projekto  paraišką  pagal  Administracijos  direktoriaus  įsakymu
nustatytus sporto sričių projektų bendruosius ir specialiuosius vertinimo kriterijus ir pateikti išvadas
sporto projektų vertinimo komisijai) bei gali būti teikiami asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis
gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Jūsų pateikti asmens duomenys Administracijoje bus saugomi ne
ilgiau nei 1 metus po paraiškų vertinimo (jei paraiška bus atmesta) arba nebus sudaryta sutartis dėl
finansavimo  skyrimo.  Sudarius  sutartį  dėl  finansavimo,  asmens  duomenys  bus  saugomi  visą
sutarties  galiojimo  laikotarpį  bei  5  metus  pasibaigus  sutarties  galiojimo  laikotarpiui.  Asmens
duomenys yra tvarkomi ir saugomi vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu,
BDAR nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
Administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines
ir  organizacines  priemones asmens duomenims apsaugoti  nuo neteisėto  sunaikinimo,  atsitiktinio
pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo. Daugiau informacijos apie duomenų
tvarkymą rasite www.klaipeda.lt  .  

http://www.klaipeda.lt/
mailto:info@klaipeda.lt


SPORTO PROGRAMŲ IR SRIČIŲ PROJEKTŲ BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAS

I. SPORTO PROGRAMŲ IR SRIČIŲ PROJEKTŲ BENDRIEJI VERTINIMO KRITERIJAI

Organizacijos pavadinimas
Projekto pavadinimas
Bendra projekto vertė (Eur)
Prašoma suma iš Savivaldybės (Eur)
Vertinimo data

Eil
.

Nr.

Vertinimo
kriterijus

Vertinimo kriterijaus
aprašymas

Vertinant atitiktį vertinimo
kriterijui galimi skirti balai

Rekomendacija vertinimą atliekantiems
ekspertams

PROJEKTŲ BENDRIEJI VERTINIMO KRITERIJAI
1. Projekto 

naudingumas
Projekto idėjos aktualumas, 
pagrįstumas, prieinamumas 
Klaipėdos miesto 
bendruomenei, projektas 
skatina partnerystę ir 
bendradarbiavimą

30

Projekto idėjos aktualumas, pagrįstumas, 
prieinamumas Klaipėdos miesto bendruomenei yra 
aiškiai suformuluoti ir kryptingi. Projektas skatina 
partnerystę, bendradarbiavimą

15

Projekto idėjos aktualumas, pagrįstumas, 
prieinamumas Klaipėdos miesto bendruomenei yra  iš 
dalies suformuluoti bei  kryptingi. Projektas iš dalies 
skatina partnerystę, bendradarbiavimą

1

Projekto idėjos aktualumas, pagrįstumas, 
prieinamumas Klaipėdos miesto bendruomenei yra  
nepristatyti. Projektas neskatina partnerystės ir 
bendradarbiavimo

2. Planuojami 
projekto 
rezultatai, susiję 
su projekte 
numatyta veikla

Projekto veikla kryptinga ir 
(ar) turi realias tęstinumo 
perspektyvas, planuojami 
rezultatai pristatyti aiškiai ir 
suprantamai bei yra realūs ir 
pasiekiami

20
Projekto veikla kryptinga ir (ar) turi realias tęstinumo 
perspektyvas, planuojami rezultatai pristatyti aiškiai ir 
suprantamai bei yra realūs ir pasiekiami

10 Projekto veikla kryptinga ir (ar) turi realias tęstinumo 
perspektyvas, planuojami rezultatai pristatyti  iš dalies 
bei yra  suprantami, rezultatai  pasiekiami

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 
įsakymu Nr.
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1
Projekto veikla nekryptinga, tęstinumo perspektyvos 
neaiškios, veiklų aprašymai pateikti nesuprantamai, 
rezultatai sunkiai pasiekiami

3. Projekto sąmatos 
realumas ir 
pagrįstumas

Projekto lėšos yra tiesiogiai 
susijusios su projektu ir yra 
būtinos jo tikslams ir 
rezultatams pasiekti, 
detalizuotos ir atitinkančios 
rinkos kainas

20

Sąmatoje numatytos išlaidos yra tiesiogiai susijusios 
su projektu ir būtinos jo tikslams bei rezultatams 
pasiekti, detalizuotos, realios, pagrįstos ir atitinkančios
rinkos kainas

10
Sąmatoje numatytos lėšos iš dalies atitinka 
planuojamų atlikti veiksmų sąrašą – sąmata iš dalies 
detali, iš dalies reali ir iš dalies pagrįsta

1
 Sąmatoje numatytos lėšos neatitinka planuojamų 
atlikti veiksmų sąrašo – sąmata nedetali, nereali, 
nepagrįsta

4 Projekto 
valdymas

Pareiškėjas turi patirties ir 
kompetencijos įgyvendinti 
sporto projektą, t.y. turimi 
finansiniai, administraciniai 
ištekliai ir organizaciniai 
gebėjimai tęsti sporto 
projekto veiklas

15
Projekto vykdytojo ir projekto komandos kvalifikacija,
patirtis ir gebėjimai visiškai tinkami projektui 
sėkmingai įgyvendinti

8
Projekto vykdytojo ir projekto komandos kvalifikacija,
patirtis ir gebėjimai iš dalies tinkami projektui 
sėkmingai įgyvendinti;

1
Projekto vykdytojo ir projekto komandos kvalifikacija,
patirtis ir gebėjimai netinkami projektui sėkmingai 
įgyvendinti.

5. Projekto 
viešinimas 

Numatyta efektyvi projekto 
viešinimo strategija, 
pasirinktos tinkamos ir 
efektyvios informacijos 
sklaidos priemonės bei 
viešinimo kanalai. Projektas 
prieinamas visoms 
socialinėms grupėms

15

Numatytos aktyvios visuomenės informavimo ir 
projekto viešinimo priemonės (ne mažiau kaip 3 
viešinimo priemonės (plakatai, skelbimai spaudoje, 
internetinėje erdvėje), užtikrinamas projekto 
prieinamumas visoms socialinėms grupėms.

8

 Iš dalies numatytos visuomenės informavimo ir 
projekto viešinimo priemonės (ne mažiau kaip 2 
viešinimo priemonės), projekto prieinamumas 
užtikrinamas beveik visoms socialinėms grupėms.

1
Nenumatytos visuomenės informavimo ir projekto 
viešinimo priemonės, neužtikrinamas projekto 
prieinamumas visoms socialinėms grupėms

Projektui skiriama balų suma
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Projektui įgyvendinti siūloma skirti suma (įrašoma po specialiojo vertinimo)

Argumentuota išvada dėl projekto atitikties nustatytiems kriterijams

Vertintojas____________________________
(vardas, pavardė, parašas)
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II. SPORTO PROGRAMŲ PROJEKTŲ SPECIALIEJI VERTINIMO KRITERIJAI

1. Klaipėdos miesto sportuojančio vaiko ugdymo programoms skiriamų biudžeto lėšų dydis biudžetiniams metams apskaičiuojamas
pagal formulę:

L=((S-MU-MT-NĮ)xV)+(MUxM)+(MTxP)+(NĮxN))xA
L – sporto organizacijai kalendoriniams metams skiriamų biudžeto lėšų suma;
S – bendras vaikų skaičius;
MU – nustatytas vaikų, pasiekusių 5–6 meistriškumo pakopas*, skaičius
MT – nustatytas vaikų, pasiekusių 3–4 meistriškumo pakopas*, skaičius;
NĮ – vaikų su negalia skaičius;
A – mėnesių skaičius;
V – 19,00 Eur per mėnesį lėšų suma, skiriama vienam sportuojančiam vaikui, nesiekiančiam rezultatų ir ugdomam pagal neformalaus ugdymo

programą; 
M – 24,00 Eur per mėnesį lėšų suma, skiriama vienam sportuojančiam vaikui, pasiekusiam 5–6 meistriškumo pakopas*;
P – 30,00 Eur per mėnesį lėšų suma, skiriama vienam sportuojančiam vaikui, pasiekusiam 3–4 meistriškumo pakopas*;
N –  60,00  Eur  per  mėnesį  lėšų  suma,  skiriama  vienam  sportuojančiam  negalią  turinčiam  vaikui,  ugdomam  pagal  neformalaus  ugdymo

programą. 
Eil
.

Nr.
Vertinimo kriterijus Koeficientas Kriterijaus aprašas

Nustatyta
(nurodyti)

1. Bendras vaikų skaičius S Bendras vaikų, nustatytas Mokinių registre administracinės atitikties vertinimo 
metu bei atitinkantys numatytus reikalavimus, skaičius

2. Vaikų, pasiekusių 5–6 
meistriškumo pakopas, skaičius

MU Vaikų skaičius, kurie pasiekė 5–6 meistriškumo pakopų rodiklius bei atitinka 
nustatytus meistriškumo pakopų rodiklių reikalavimus*

3. Vaikų, pasiekusių 3–4 
meistriškumo pakopas, skaičius

MT Vaikų skaičius, kurie pasiekė 3–5 meistriškumo pakopų rodiklius bei atitinka 
nustatytus meistriškumo pakopų rodiklių reikalavimus*

4. Vaikų su negalia skaičius NĮ Vaikų skaičius, kurie turi specialiųjų poreikių

*pagal  LR  švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministro  2019  m.  rugsėjo  4  d.  įsakymą  Nr.  V-976  patvirtintų  Sportinio  ugdymo  organizavimo
rekomendacijų 1 priede sporto šakoms nustatytus meistriškumo pakopų rodiklius (atsižvelgiant į aktualią redakciją).

2.  Klaipėdos  miesto  sporto  šakos  federacijų  sportinės  veiklos  projektams  skiriamų  biudžeto  lėšų  dydis  biudžetiniams  metams
apskaičiuojamas pagal formulę:

L=B x (V+N+K+I+R)
L – sporto organizacijai kalendoriniams metams skiriamų biudžeto lėšų suma;
B – bazinis dydis*: nuo 1000 iki 1900 eurų;
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V – koeficientas, taikomas atsižvelgiant į per paraiškos vertinimą pagal vertinimo kriterijų aprašą surinktų balų skaičių;
N – koeficientas, taikomas atsižvelgiant į federacijai priklausančių juridinių asmenų skaičių;
K – koeficientas, taikomas atsižvelgiant į federacijos jungiamų sporto organizacijų (savo vystomos sporto šakos) procentą;
R – koeficientas, taikomas atsižvelgiant į federacijos einamaisiais metais vykdytus miesto čempionatus;
*Bazinis taikomas atsižvelgiant į įvertintų paraiškų, pagal koeficientų dydžius, skaičių bei savivaldybės biudžete numatytą skirti šiai priemonei

lėšų dydį.
Eil
.

Nr.
Vertinimo kriterijus Koeficientas Taikomas koeficientas

Skiriamas
koeficientas
(nurodyti)

1. Surinktų balų skaičius 

V

V-5 (100–90 balų) 
V-4 (89–75 balai)
V-3 (88–61 balai)
V-1 (60–55 balų)

2. Federacijos nariai – juridiniai 
asmenys

N
N-2 (jei juridinių asmenų skaičius 5 ir daugiau)
N-1 (jei juridinių asmenų skaičius yra nuo 3 iki 4)

3. Federacija Klaipėdos mieste 
jungia (yra juridiniais nariais) 
daugiau kaip pusę sporto 
organizacijų (savo vystomos 
sporto šakos)

K

K-3 (jei jungia 70 ir  daugiau procentų tos pačios sporto šakos 
sporto organizacijų)
K-2 (jei jungia 60 procentų tos pačios sporto šakos sporto 
organizacijų)

4.. Federacija einamaisiais metais 
vykdė miesto čempionatus R

R-4 (jei vykdė keturioms ir daugiau amžiaus grupėms)
R-2 (jei vykdė trims amžiaus grupėms)
R-1 (jei vykdė dviem amžiaus grupėms)

3. Klaipėdos miesto futbolo sporto šakos motyvuojančio sporto krepšelio programai skiriamų biudžeto lėšų dydis biudžetiniams 
metams apskaičiuojamas pagal formulę*:

3.1. Fizinio aktyvumo krepšelis 
L=B × S × A
L – sporto organizacijai kalendoriniams metams skiriamų biudžeto lėšų suma;
B – bazinis dydis – 19 eurų;
S – bendras sportuojančiųjų skaičius; 
A – mėnesių skaičius.

3.2. Auksinis sporto krepšelis 
L=B × S × A
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L – sporto organizacijai kalendoriniams metams skiriamų biudžeto lėšų suma;
B – bazinis dydis – 150 eurų;
S – bendras sportininkų skaičius; 
A – mėnesių skaičius.

3.3. Sidabrinis sporto krepšelis 
L=B × S × A
L – sporto organizacijai kalendoriniams metams skiriamų biudžeto lėšų suma;
B – bazinis dydis – 90 eurų;
S – bendras sportininkų skaičius; 
A – mėnesių skaičius.

3.4. Bronzinis sporto krepšelis 
L=B × S × A
L – sporto organizacijai kalendoriniams metams skiriamų biudžeto lėšų suma;
B – bazinis dydis – 50 eurų;
S – bendras sportininkų skaičius; 
A – mėnesių skaičius.

3.5. Vaikų su fizine negalia futbolo sporto krepšelis
L=B × S × A
L – sporto organizacijai kalendoriniams metams skiriamų biudžeto lėšų suma;
B – bazinis dydis – 60 eurų;
S – bendras sportininkų skaičius; 
A – mėnesių skaičius.

                     *Vadovaujantis Futbolo sporto šakos sportinio ugdymo organizavimo normatyvais (priedas)

 
4.  Klaipėdos  miesto  buriavimo,  irklavimo,  baidarių  ir  kanojų  irklavimo  sporto  šakų  programoms  skiriamų  biudžeto  lėšų  dydis

biudžetiniams metams apskaičiuojamas pagal formulę:
L=B x (S+M)
L – sporto organizacijai kalendoriniams metams skiriamų biudžeto lėšų suma;
B – bazinis dydis* – nuo 150 iki 250 eurų;
S –  koeficientas, taikomas atsižvelgiant į įstaigoje sportuojančiųjų (kurie gyvena Klaipėdos mieste arba mokosi Klaipėdos miesto bendrojo

ugdymo mokyklose), su kuriais sudarytos ugdymosi sutartys, skaičių;
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M– koeficientas, taikomas atsižvelgiant į vykdomos programos trukmę mėnesiais;

*Bazinis taikomas atsižvelgiant į įvertintų paraiškų, pagal koeficientų dydžius, skaičių, sportuojančiųjų meistriškumo lygį bei savivaldybės
biudžete numatytą skirti šiai priemonei lėšų dydį.

5.  Klaipėdos  miesto  reprezentacinių  Klaipėdos  miesto  sportų  komandų programoms skiriamų  biudžeto  lėšų  dydis  biudžetiniams
metams apskaičiuojamas pagal formulę:
            Pirmais finansavimo metams:

1. Minimalus būtinas startinis mokestis dalyvavimui varžybose (visų sporto komandų išskaičiuojama procentinė dalis ir pirmais finansavimo
metais skiriama 70 proc. nuo Savivaldybės skirtos finansavimo sumos);

2. Vieta aukščiausioje lygoje (šis kriterijus įvertinamas 10 proc. nuo savivaldybės skiriamos finansavimo sumos ir atitinkamai proporcingai
skiriamas pagal užimtą vietą, kuri įvertinama balais, kaip pvz. 1 vieta – 8 balai; 2 vieta – 7 balai ir žemėjančia tvarka).

Eil.
Nr. 

Vertinimo kriterijus Vertinimo kriterijau aprašymas Skiriamas procentas nuo
savivaldybės finansavimo sumos

1. Minimalus būtinas startinis mokestis 
dalyvavimui varžybose

Visų sporto komandų išskaičiuojama procentinė dalis 70

2. Vieta aukščiausioje lygoje Užimta vieta aukščiausioje lygoje 10

Antrais ir trečiais finansavimo metais:
1. Minimalus būtinas startinis mokestis dalyvavimui varžybose (antrais ir trečiais finansavimo metais 50 proc. nuo Savivaldybės skiriamos

finansavimo sumos);
2. Vieta aukščiausioje lygoje (šis kriterijus įvertinamas 10 proc. nuo Savivaldybės skiriamos finansavimo sumos ir atitinkamai proporcingai

skiriamas pagal užimtą vietą, kuri įvertinama balais, kaip pvz. 1 vieta – 8 balai; 2 vieta – 7 balai ir žemėjančia tvarka).
3. Dalyvavimas oficialiose tarptautinių lygų varžybose (šis kriterijus įvertinamas 10 proc. nuo Savivaldybės skiriamos finansavimo sumos, t. y.

sudalyvauta varžybose – 1 balas, nesudalyvauta – 0 ir proporcingai paskirstomas procentas ir finansuotina lėšų suma).
4. Įvykdytų socialinių programų  /akcijų bei juose dalyvavusių asmenų skaičius (Šis kriterijus įvertinamas 10 proc. nuo Savivaldybės skiriamos

finansavimo sumos,  t.  y.  įgyvendinus  ne  mažiau kaip  4  socialines  programas  /akcijas  ir  ne mažiau kaip  75 asmenys -   skiriamas –  1 balas,
neįgyvendinus – 0 ir proporcingai paskirstomas procentas ir finansuotina lėšų suma).

5. Komanda surenka papildomų rėmėjų lėšų programai įgyvendinti daugiau kaip 30 proc., t. y. be savivaldybės ar jai priklausančių įmonių
skirtos paramos (šis kriterijus įvertinamas 20 proc. nuo savivaldybės skiriamos finansavimo sumos).

Eil.
Nr. 

Vertinimo kriterijus Vertinimo kriterijau aprašymas Didžiausias skiriamas procentas
nuo Savivaldybės finansavimo

sumos
1. Minimalus būtinas startinis mokestis 

dalyvavimui varžybose
Visų sporto komandų išskaičiuojama procentinė dalis 50
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2. Vieta aukščiausioje lygoje Užimta vieta aukščiausioje lygoje 10
3. Dalyvavimas oficialiuose tarptautinių 

lygų varžybose 
Dalyvavimas Baltijos šalių ar Europos čempionatuose 10

4. Įvykdytų socialinių programų/akcijų 
bei juose dalyvavusių asmenų skaičius

 Įgyvendinus ne mažiau kaip 4 socialines programas / 
akcijas ir ne mažiau kaip 75 asmenys

10

5. Surinktos papildomos rėmėjų lėšos 
programai įgyvendinti

Daugiau kaip 30 procentų 20

––––––––––––––––––––––––––––––––

III. SPORTO SRIČIŲ PROGRAMŲ SPECIALIEJI VERTINIMO KRITERIJAI

1. Klaipėdos miesto tradiciniams,  tarptautiniams renginiams skiriamų biudžeto lėšų dydis biudžetiniams metams apskaičiuojamas
pagal formulę:

L=B x (V+T+D+S+U)
L – sporto organizacijai kalendoriniams metams skiriamų biudžeto lėšų suma;
B – bazinis dydis*: nuo 300 iki 500 eurų;
V – koeficientas, taikomas atsižvelgiant į per paraiškos vertinimą pagal vertinimo kriterijų aprašą surinktų balų skaičių;
T – koeficientas, taikomas atsižvelgiant į vykdomo renginio tęstinumą;
D – koeficientas, taikomas atsižvelgiant į renginių dalyvių skaičių;
S – koeficientas, taikomas atsižvelgiant į renginyje dalyvaujančių užsienio šalių skaičių;
U – koeficientas, taikomas atsižvelgiant į renginyje dalyvaujančių užsienio šalių dalyvių skaičių.
*Bazinis dydis taikomas atsižvelgiant į įvertintų paraiškų, pagal koeficientų dydžius, skaičių bei savivaldybės biudžete numatytą skirti šiai

priemonei lėšų dydį.

Eil
.

Nr.
Vertinimo kriterijus

Koeficienta
s

Taikomas koeficientas
Skiriamas

koeficientas
(nurodyti)

1. Surinktų balų skaičius 
V

V-3 (86–100 balų) 
V-2 (71–85 balai)
V-1 (55–70 balų)

2. Vykdomo renginio 
tęstinumas T

T-3 (renginys organizuojamas 10 metų ir daugiau) 
T-2 (renginys organizuojamas 5 metus ir daugiau)
T-1 (renginys organizuojamas 3 metus ir daugiau)

3. Renginio dalyvių skaičius D D-3 (200 dalyvių ir daugiau)
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D-2 (100 dalyvių ir daugiau)
D-1 (50 dalyvių ir daugiau)

4. Renginyje dalyvaujančių 
užsienio šalių skaičius S

S-3 (renginyje dalyvauja 7 ir daugiau užsienio šalių)
S-2 (renginyje dalyvauja 5 ir daugiau užsienio šalių)
S-1 (renginyje dalyvauja 3 ir daugiau užsienio šalių)

5. Renginyje dalyvaujančių 
užsienio šalių dalyvių 
skaičius

U
U-3 (30 dalyvių ir daugiau)
U-2 (20 dalyvių ir daugiau)
U-1 (10 dalyvių ir daugiau)

           2. Klaipėdos miesto „Sportas visiems“ renginiams skiriamų biudžeto lėšų dydis biudžetiniams metams apskaičiuojamas pagal formulę:
L=B x (V+T+D+G)
L – sporto organizacijai kalendoriniams metams skiriamų biudžeto lėšų suma;
B – bazinis dydis*: nuo 300 iki 500 eur. 
V – koeficientas, taikomas atsižvelgiant į per paraiškos vertinimą pagal vertinimo kriterijų aprašą surinktų balų skaičių;
T – koeficientas, taikomas atsižvelgiant į vykdomų renginių cikliškumą ir trukmę;
D – koeficientas, taikomas atsižvelgiant į renginių dalyvių skaičių;
G – koeficientas, taikomas atsižvelgiant į renginiuose dalyvaujančius skirtingas tikslines dalyvių grupes.
*Bazinis taikomas atsižvelgiant į įvertintų paraiškų, pagal koeficientų dydžius, skaičių bei savivaldybės biudžete numatytą skirti šiai priemonei

lėšų dydį.
Eil
.

Nr.
Vertinimo kriterijus

Koeficienta
s

Taikomas koeficientas
Skiriamas

koeficientas
(nurodyti)

1. Surinktų balų skaičius 
V

V-3 (86–100 balų) 
V-2 (71–85 balai)
V-1 (55–70 balų)

2. Vykdomo renginio 
cikliškumas ir trukmė

T

T-3 (masiniai renginiai miesto gyventojams, organizuojami ne mažiau 
kaip  3 kartus per metus, kurių trukmė 1–2 d.) 18 val.
T- 2 (masiniai renginiai miesto gyventojams, organizuojami ne mažiau 
kaip 2 kartus per metus, kurių trukmė 12 val.
T-1 (masinis renginys miesto gyventojams, organizuojamas 1 kartą per 
metus ir kurio trukmė    6 val.

3. Renginio dalyvių skaičius
D

D-3 (300 dalyvių ir daugiau)
D-2 (200 dalyvių ir daugiau)
D-1 (100 dalyvių ir daugiau)
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4. Renginyje dalyvaujančios 
tikslinės dalyvių grupės
(ikimokyklinių įstaigų, 
pradinių ir pagrindinių 
mokyklų mokiniai, 
sveikatingumo grupės, 
sportininkai, neįgalieji, 
senjorai ir kiti miesto 
gyventojai)

G

G-3 (renginys skirtas ikimokyklinių įstaigų, pradinių ir pagrindinių 
mokyklų mokiniams, sveikatingumo grupėms, sportininkams, 
neįgaliesiems, senjorams ir kitiems miesto gyventojams)
G-2 (renginys skirtas tikslinės dalyvių grupės skirtingų amžiaus grupių 
dalyviams ir neįgaliesiems, senjorams bei kitiems miesto gyventojams)
G-1 (renginys skirtas vienai tikslinės dalyvių grupės skirtingų amžiaus 
grupių dalyviams, kitiems miesto gyventojams)

3.  Klaipėdos  miesto  jachtų  su  jaunųjų  buriuotojų  įgulomis  dalyvavimo  tarptautinėse  regatose  skiriamų  biudžeto  lėšų  dydis
biudžetiniams metams apskaičiuojamas pagal formulę:

L=B x (T+D+S+U+V)
L – sporto organizacijai kalendoriniams metams skiriamų biudžeto lėšų suma;
B – bazinis dydis*: nuo 800 iki 950 eurų; 
T – koeficientas, taikomas atsižvelgiant į jūrinį buriavimą organizuojančių kapitonų / komandorų skaičių;
D – koeficientas, taikomas atsižvelgiant į turimą patirtį vykdant jūrinio buriavimo mokymus ir dalyvavimą tarptautinėse regatose;
S – koeficientas, taikomas atsižvelgiant į dalyvautų tarptautinių jūrinių regatų skaičių;
U – koeficientas, taikomas atsižvelgiant į dalyvautų vietinių jūrinių regatų skaičių;
V – koeficientas, taikomas atsižvelgiant į jaunųjų buriuotojų įtraukti į jūrinio buriavimo mokymus;
*Bazinis dydis taikomas atsižvelgiant į įvertintų paraiškų, pagal koeficientų dydžius, skaičių bei Savivaldybės biudžete numatytą skirti šiai

priemonei lėšų dydį.

Eil
.

Nr.
Vertinimo kriterijus

Koeficienta
s

Taikomas koeficientas
Skiriamas

koeficientas
(nurodyti)

1. Jūrinį buriavimą 
organizuojančių kapitonų / 
komandorų skaičius

T

T-2 (2 ir daugiau jūrinį buriavimą organizuojančių 
kapitonų/komandorų skaičius)
T-1 (1 ir daugiau jūrinį buriavimą organizuojančių kapitonų / 
komandorų skaičius)

2. Jūrinio buriavimo 
organizuojamų mokymų 
patirtis

D
D-2 (jūrinio buriavimo mokymų organizavimas 12 metų ir daugiau) 
D-1 (jūrinio buriavimo mokymų organizavimas 10 metų ir daugiau)

3. Dalyvavimas tarptautinėse 
jūrinio buriavimo regatose 

S S-2 (dalyvaujama 3 ir daugiau jūrinių regatų)
S-1 (dalyvaujama 2 ir daugiau jūrinių regatų)
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skaičius S-0 (dalyvaujama 1  jūrinėje regatoje)
4. Dalyvavimas vietinėse jūrinio 

buriavimo regatose skaičius U
U-3 (dalyvaujama 3 ir daugiau jūrinių regatų)
U-2 (dalyvaujama 2 ir daugiau jūrinių regatų)
U-1 (dalyvaujama 1 ir daugiau jūrinių regatų)

5. Jaunųjų buriuotojų (15–25 
metų) dalyvavimas jūrinio 
buriavimo mokymuose 
skaičius

V
V-2 (10 dalyvių ir daugiau)
V-1 (8 dalyviai ir daugiau)
V-0 (5 dalyviai ir mažiau)

4.  Aukšto  meistriškumo  sportininkų,  sulaukusių  19  ir  daugiau  metų,  pasirengimas  ir  dalyvavimas  oficialiose  tarptautinėse
varžybose skiriamų biudžeto lėšų dydis biudžetiniams metams apskaičiuojamas pagal formulę:

4.1. Sporto organizacijai, skiriamų savivaldybės biudžeto lėšų dydis sportininkams pasirengti ir dalyvauti šalies oficialiose varžybose
apskaičiuojamas pagal formulę:

L=B × S × A × R
L – sporto organizacijai kalendoriniams metams skiriamų biudžeto lėšų suma;
B – bazinis dydis* – 200 – 400 eurų;
S – bendras aukšto meistriškumo sportininkų skaičius; 
A – oficialių šalies varžybų skaičius;
R – pasirengimo stovyklų prieš oficialias varžybas skaičius.
* – bazinis dydis keičiamas, jei savivaldybės biudžete šiai priemonei lėšų skiriama daugiau ar mažiau.

4.2.  Sporto  organizacijai,  skiriamų savivaldybės  biudžeto  lėšų  dydis  sportininkams pasirengti  ir  dalyvauti  oficialiose  tarptautinėse
varžybose apskaičiuojamas pagal formulę:

L=B × S × A × R
L – sporto organizacijai kalendoriniams metams skiriamų biudžeto lėšų suma;
B – bazinis dydis* – 500 – 2000 eurų;
S – bendras aukšto meistriškumo sportininkų skaičius; 
A – oficialių šalies varžybų, kuriuose dalyvaus sportininkai skaičius;
R – pasirengimo stovyklų prieš oficialias varžybas skaičius.
* – bazinis dydis keičiamas, jei savivaldybės biudžete šiai priemonei lėšų skiriama daugiau ar mažiau. 

________________________________



Sporto programų ir sričių projektų bendrųjų ir 
specialiųjų vertinimo kriterijų aprašo
priedas

FUTBOLO SPORTO ŠAKOS SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO
 NORMATYVAI 

Futbolo  sporto  šakos  sportinio  ugdymo  programos  dalyviai  –  vaikai  ir  jaunimas,
besimokantys Klaipėdos miesto savivaldybėje pagal bendrojo ugdymo programas. 

Futbolo  sporto  šakos  ugdymo  programa  per  fizinį  aktyvumą  –  programa  skirta
nesiekiantiems  aukšto  meistriškumo  rezultatų,  jos  tikslas  –  ugdyti  vaiko  gyvenimo  įgūdžius,
asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas panaudojant sportą kaip priemonę.

Futbolo sporto šakos ugdymo programa per sportą – programa, kuria siekiama suteikti ir
sistemingai gilinti ugdytinio pasirinktos sporto šakos žinias, ugdyti gebėjimus ir formuoti įgūdžius,
plėtoti sporto ir bendrąsias kompetencijas, siekti aukšto sportinio meistriškumo rezultatų jaunučių,
jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų amžiaus grupėse.

Futbolo  sporto  šakos  sportinio  ugdymo  programoje  dalyvaujančių  vaikų  ir  jaunimo
duomenys  turi  būti  suvesti  į  Mokinių  registro  sistemą,  o  oficialiose  varžybose  dalyvaujantys
registruoti Lietuvos futbolo federacijos sistemoje.

Minimalus  privalomas  sporto  šakos  sportinio  ugdymo  treniruočių  laikas  yra  3  ugdymo
valandos ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę. 

Minimalus  futbolo  sporto šakos  sportinio  ugdymo  savaičių  skaičius  yra  40 savaičių  per
metus. Varžybų veiklai, stovykloms (mokomosioms ar vasaros) skiriamas papildomas laikas, kuris
yra neribojamas. Treniruotės vykdomos reguliariai, nuosekliai, sistemingai.

Minimalus  vaikų  ir  jaunimo  dalyvaujančių  futbolo  sporto  šakos  sportinio  ugdymo
programoje skaičius – 100. 

Minimalus  vaikų  ir  jaunimo  skaičius  grupėje  treniruočių  metu  –  12,  maksimalus  –  20.
Neįgaliųjų vaikų skaičius grupėje – ne mažesnis nei 4. Vienas sporto specialistas turi dirbti tik su
viena grupe tuo pačiu metu. 

FUTBOLO SPORTO ŠAKOS SPORTINIO UGDYMO GRUPĖS
IR UGDYTINIŲ AMŽIUS

Grupės pavadinimas Amžius metais

Vaikai 6–8 
9–11 

Jaunučiai 12–14
Jauniai 15–18/19
Jaunimas ir suaugusieji 19–29
Neįgalieji 6–29

FUTBOLO SPORTO ŠAKOS SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO
NORMATYVAI

Sportinio ugdymo grupės pavadinimas
ir amžius

Ugdytinių
skaičius
grupėje

(minimalus-
maksimalus

)

Savaitinių
valandų

skaičius grupei
(minimalus)

Patvirtintų
savaičių per

metus
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Vaikai 6–8 metų
 ir nesiekiantys rezultatų iki 18/19 metų

12–20

3 44

Vaikai 9–11 metų 5 46
Jaunučiai 12–14 metų 9 48

Jauniai 15–18 metų 11 48

Jaunimas ir suaugusieji
19–29 metų

Karjera pagal  aukšto sportinio
meistriškumo programas

Neįgalieji 6–21 metų 4–8 3 40

FUTBOLO SPORTO ŠAKOS SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO
NORMATYVAI VARŽYBOMS

Varžybų pavadinimas, ugdytinių
amžius

Rungtynių
dienų

skaičius per
metus

Rungtynių
dienų

skaičius per
metus

Klaipėdoje

Rungtynių dienų
skaičius per metus

(įvardyti kur)

Wellkid PRO U11 48 24 24
 Lietuvos miestuose

Wellkid PRO U10, U9 48 24 24
 Lietuvos miestuose

Wellkid apskričių U9, U10, U11, 
U12 

44 22 22
 tik Klaipėdos apskrityje

Jaunučių aukščiausios lygos futbolo 
čempionatas U-14, U-13;

48         23
23

 Lietuvos miestuose
2

Užsienyje

Wellkid PRO aukščiausios lygos 8x8
futbolo čempionatas U-12;
Lietuvos merginų 8x8 futbolo 
čempionatas U-14;

Elitinė jaunių lyga U17; U16; U-15;

48 22

22
 Lietuvos miestuose

4
Užsienyje

Pirmos lygos jaunių čempionatas
U-19; U17; U16; U-15;

FUTBOLO SPORTO ŠAKOS SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO
NORMATYVAI STOVYKLOMS

Varžybų, kurių pasirengimui skirta stovykla,
pavadinimas

Stovyklos dienų
skaičius (minimalus)

per metus

Stovyklos dienų
skaičius Lietuvoje

Jaunučių aukščiausios lygos futbolo čempionatas 
(U-14, U-13);
Wellkid PRO aukščiausios lygos 8x8 futbolo 
čempionatas (U-12);

10 2 (po 5 dienas)

Lietuvos merginų 8x8 futbolo čempionatas 
(U-14).
Elitinė jaunių lyga U17; U16; U-15; 18 2 (po 9 dienas)
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Pirmos lygos jaunių čempionatas
U-19; U17; U16; U-15;

Per metus 12–14 amžiaus grupių vaikams, dalyvaujantiems varžybose, organizuojamos ne
mažiau kaip 2 stovyklos po 5 dienas Klaipėdos apskrityje.

Per metus 15–19 amžiaus sportininkams, dalyvaujantiems Elitinėje jaunių lygoje ir pirmos
lygos jaunių čempionate, – ne mažiau kaip 2 stovyklos po 9 dienas.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS FUTBOLO SPORTO
ŠAKOS  OFICIALIŲ VARŽYBŲ SĄRAŠAS:

1. Wellkid PRO čempionatas U11; U10; U9;
2. Welkid apskričių čempionatas U12 U11, U10, U9;
3. Wellkid PRO aukščiausios lygos 8x8 futbolo čempionatas U12;
4. Jaunučių aukščiausios lygos futbolo čempionatas U14, U13;
5. Lietuvos merginų 8x8 futbolo čempionatas;
6. Elitinė jaunių lyga U17; U16; U15;
7. Pirmos lygos jaunių čempionatas U19; U17; U16; U15;
8. Lietuvos futbolo federacijos II lyga;
9. Lietuvos futbolo federacijos I lyga.

_______________________



SPORTO PROGRAMŲ IR SRIČIŲ PROJEKTŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO KRITERIJAI

Sportuojančio vaiko ugdymo programos administracinės atitikties tinkamumo vertinimo lentelė

Organizacijos pavadinimas
Projekto pavadinimas

Eil. 
Nr. 

Administracinės atitikties vertinimo 
kriterijai

TAIP NE TAISYTINA

1. Paraišką pateikė pareiškėjas, kuris patenka į 
subjektų, turinčių teisę teikti projektus, grupę

2. Paraiška pateikta iki kvietime nurodyto 
paraiškų teikimo termino pabaigos

3. Paraiška pateikta kvietime nurodytu būdu
4. Paraiška užpildyta lietuvių kalba
5. Paraiškoje užpildytos visos privalomos dalys
6. Pridėta nustatytos formos užpildyta projekto 

sąmata 
7. Prašoma finansuoti projekto suma yra ne 

mažesnė nei 2500 EUR
8. Užtikrintas ne mažesnis nei 20 procentų 

nuosavas indėlis 
9. Pareiškėjas pateikė tik vieną paraišką arba 

dalyvauja tik vienoje partnerystėje vienoje 
projektų srityje

10. Projekto sąmatoje nėra aritmetinių klaidų
11. Pateikti visi privalomi paraiškos priedai
12. Paraiškoje nurodytas programos pavadinimas 

turi sutapti su Mokinių registre esančiu 
programos pavadinimu.

13. Programoje dalyvaujančių vaikų duomenys 
turi būti suvesti į Mokinių registro sistemą. 
Minimalus vaikų, dalyvaujančių programoje, 

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 
įsakymu Nr.



2

skaičius – 12.
14. Paraiškos teikėjas yra atsiskaitęs už 

ankstesniais metais iš Klaipėdos miesto 
savivaldybės biudžeto gautų lėšų panaudojimą 
sutartyje ir taisyklėse numatyta tvarka ir gautas
biudžeto lėšas panaudojo pagal tikslinę 
paskirtį, nustačius programos vykdymo 
neatitikimus, juos pašalino

15. Sporto organizacijos įstatuose yra nurodyta su 
švietimu ir  (ar) ugdymu susijusi veikla sporto 
srityje

16. Ugdant vaikų su negalia grupes – įstatuose turi
būti nurodyta, kad pareiškėjas vykdo arba 
organizuoja žmonių su negalia fizinio 
aktyvumo ir sporto veiklą

17. Sportinio ugdymo programą įgyvendina 
treneriai, fizinio aktyvumo ar sporto 
specialistai / instruktoriai, kurie teisės aktų 
nustatyta tvarka turi tinkamą išsilavinimą

18. Sporto organizacija turi sporto bazes, 
specifines ugdymo priemones ir įrangą 
numatytai programai įgyvendinti

PASTABA. Jei paraiškos sąmatoje yra aritmetinių klaidų, leidžiama patikslinti

PARAIŠKĄ TINKAMA:
TAIP
NE
REIKALAUJA PATIKSLINIMO

Data Vertintojo vardas, pavardė, parašas
_________________________                                                                                _____________________________________________

Futbolo sporto šakos motyvuojančio sporto krepšelio programos administracinės atitikties tinkamumo vertinimo lentelė
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Organizacijos pavadinimas
Projekto pavadinimas

Eil. 
Nr. 

Administracinės atitikties vertinimo 
kriterijai

TAIP NE TAISYTINA

1. Paraišką pateikė pareiškėjas, kuris patenka į 
subjektų, turinčių teisę teikti projektus, grupę

2. Paraiška pateikta iki kvietime nurodyto 
paraiškų teikimo termino pabaigos

3. Paraiška pateikta kvietime nurodytu būdu
4. Paraiška užpildyta lietuvių kalba
5. Paraiškoje užpildytos visos privalomos dalys
6. Pridėta nustatytos formos užpildyta projekto 

sąmata 
7. Prašoma finansuoti projekto suma yra ne 

mažesnė nei 2500 EUR
8. Užtikrintas ne mažesnis nei 20 procentų 

nuosavas indėlis 
9. Pareiškėjas pateikė tik vieną paraišką arba 

dalyvauja tik vienoje partnerystėje vienoje 
projektų srityje

10. Projekto sąmatoje nėra aritmetinių klaidų
11. Pateikti visi privalomi paraiškos priedai
12. Paraiškoje nurodytas programos pavadinimas 

turi sutapti su Mokinių registre esančiu 
programos pavadinimu.

13. Programoje dalyvaujančių vaikų duomenys 
turi būti suvesti į Mokinių registro sistemą. 
Minimalus vaikų, dalyvaujančių programoje, 
skaičius – 12.

14. Paraiškos teikėjas yra atsiskaitęs už 
ankstesniais metais iš Klaipėdos miesto 
savivaldybės biudžeto gautų lėšų panaudojimą 
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sutartyje ir taisyklėse numatyta tvarka ir gautas
biudžeto lėšas panaudojo pagal tikslinę 
paskirtį, nustačius programos vykdymo 
neatitikimus, juos pašalino

15. Sporto organizacijos įstatuose yra nurodyta su 
švietimu ir  (ar) ugdymu susijusi veikla sporto 
srityje

16. Ugdant vaikų su negalia grupes – įstatuose turi
būti nurodyta, kad pareiškėjas vykdo arba 
organizuoja žmonių su negalia fizinio 
aktyvumo ir sporto veiklą

17. Sportinio ugdymo programą įgyvendina ne 
mažiau kaip 2 treneriai, fizinio aktyvumo ar 
sporto specialistai / instruktoriai, kurie teisės 
aktų nustatyta tvarka turi tinkamą išsilavinimą 
darbui su vaikais.

18. Sporto organizacija turi sporto bazes, 
specifines ugdymo priemones ir įrangą 
numatytai programai įgyvendinti

PASTABA. Jei paraiškos sąmatoje yra aritmetinių klaidų, leidžiama patikslinti

PARAIŠKĄ TINKAMA:
TAIP
NE
REIKALAUJA PATIKSLINIMO

Data Vertintojo vardas, pavardė, parašas
_________________________                                                                                _____________________________________________

Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų programos administracinės atitikties tinkamumo vertinimo lentelė  
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Organizacijos pavadinimas
Projekto pavadinimas

Eil. 
Nr. 

Administracinės atitikties vertinimo 
kriterijai

TAIP NE TAISYTINA

1. Paraišką pateikė pareiškėjas, kuris patenka į 
subjektų, turinčių teisę teikti projektus, grupę

2. Paraiška pateikta iki kvietime nurodyto 
paraiškų teikimo termino pabaigos

3. Paraiška pateikta kvietime nurodytu būdu
4. Paraiška užpildyta lietuvių kalba
5. Paraiškoje užpildytos visos privalomos dalys
6. Pridėta nustatytos formos užpildyta projekto 

sąmata 
7. Prašoma finansuoti projekto suma yra ne 

mažesnė nei 2500 EUR
8. Užtikrintas ne mažesnis nei 20 procentų 

nuosavas indėlis 
9. Pareiškėjas pateikė tik vieną paraišką arba 

dalyvauja tik vienoje partnerystėje vienoje 
projektų srityje

10. Projekto sąmatoje nėra aritmetinių klaidų
11. Pateikti visi privalomi paraiškos priedai
12. Paraiškos teikėjas yra atsiskaitęs už 

ankstesniais metais iš Klaipėdos miesto 
savivaldybės biudžeto gautų lėšų panaudojimą 
sutartyje ir taisyklėse numatyta tvarka ir gautas
biudžeto lėšas panaudojo pagal tikslinę 
paskirtį, nustačius programos vykdymo 
neatitikimus, juos pašalino

13. Sportinio ugdymo programą įgyvendina ne 
mažiau kaip trys treneriai, fizinio aktyvumo ar 
sporto specialistai / instruktoriai (teisės aktų 
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nustatyta tvarka turintys tinkamą išsilavinimą)
14. Sporto organizacija turi galimybę naudotis 

sporto baze su stacionaria prieplauka ir turi 
specifinių ugdymui priemonių, įrangą 
programai įgyvendinti

15. Sporto organizacijos įstatuose yra nurodyta su 
švietimu  ir (ar) ugdymu susijusi veikla, sporto
srityje

16. Sporto organizacijoje sportinis ugdymas 
vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
patvirtintomis Sportinio ugdymo organizavimo
rekomendacijomis

17. Sporto organizacija vysto buriavimo, 
irklavimo, baidarių ar kanojų irklavimo sporto 
šakų veiklą ir dalyvauja Lietuvos sporto šakų 
federacijų kalendoriuose patvirtintose 
varžybose

18. Sporto organizacija vykdo sportinio ugdymo 
ilgalaikę programą pastaruosius trejus metus ir
yra Lietuvos sporto šakų federacijos narė

PASTABA. Jei paraiškos sąmatoje yra aritmetinių klaidų, leidžiama patikslinti

PARAIŠKĄ TINKAMA:
TAIP
NE
REIKALAUJA PATIKSLINIMO

           Data            Vertintojo vardas, pavardė, parašas
_________________________                                                                                _____________________________________________

Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinio finansavimo administracinės atitikties tinkamumo vertinimo lentelė
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Organizacijos pavadinimas
Projekto pavadinimas

Eil. 
Nr. 

Administracinės atitikties vertinimo 
kriterijai

TAIP NE TAISYTINA

1. Paraišką pateikė pareiškėjas, kuris patenka į 
subjektų, turinčių teisę teikti projektus, grupę

2. Paraiška pateikta iki kvietime nurodyto 
paraiškų teikimo termino pabaigos

3. Paraiška pateikta kvietime nurodytu būdu
4. Paraiška užpildyta lietuvių kalba
5. Paraiškoje užpildytos visos privalomos dalys
6. Pridėta nustatytos formos užpildyta projekto 

sąmata 
7. Prašoma finansuoti projekto suma yra ne 

mažesnė nei 2500 EUR
8. Užtikrintas ne mažesnis nei 20 procentų 

nuosavas indėlis 
9. Pareiškėjas pateikė tik vieną paraišką arba 

dalyvauja tik vienoje partnerystėje vienoje 
projektų srityje

10. Projekto sąmatoje nėra aritmetinių klaidų
11. Pateikti visi privalomi paraiškos priedai
12. Paraiškos teikėjas yra atsiskaitęs už 

ankstesniais metais iš Klaipėdos miesto 
savivaldybės biudžeto gautų lėšų panaudojimą 
sutartyje ir taisyklėse numatyta tvarka ir gautas
biudžeto lėšas panaudojo pagal tikslinę 
paskirtį, nustačius programos vykdymo 
neatitikimus, juos pašalino

13. Sporto organizacija vysto olimpinę komandinę
sporto šaką

14. Sporto organizacijos olimpinės sporto šakos 
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komandą sudaro ne mažiau kaip 5 žaidėjai, 
rungtyniaujantys tiesioginėse kovose su 
kitomis žaidybinėmis sporto komandomis

15. Sporto organizacija yra nacionalinės 
federacijos narys, kuri priklauso tarptautinei 
federacijai

16. Sporto organizacija turi vieną miesto (ne 
jungtinę) komandą, žaidžiančią Lietuvos 
aukščiausioje lygoje (Lietuvos čempionate)

17. Sporto organizacija turi ilgalaikę, ne 
trumpesnę kaip 3 metų, sportinės veiklos 
programą (strategiją)

PASTABA. Jei paraiškos sąmatoje yra aritmetinių klaidų, leidžiama patikslinti

PARAIŠKĄ TINKAMA:
TAIP
NE
REIKALAUJA PATIKSLINIMO

Data Vertintojo Vardas, Pavardė, Parašas
_________________________                                                                                _____________________________________________

Klaipėdos miesto sporto šakos federacijų sportinės veiklos administracinės atitikties tinkamumo vertinimo lentelė 
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Organizacijos pavadinimas
Projekto pavadinimas

Eil. Nr. Administracinės atitikties vertinimo kriterijai TAIP NE TAISYTINA
1. Paraišką pateikė pareiškėjas, kuris patenka į 

subjektų, turinčių teisę teikti projektus, grupę
2. Paraiška pateikta iki kvietime nurodyto paraiškų 

teikimo termino pabaigos
3. Paraiška pateikta kvietime nurodytu būdu
4. Paraiška užpildyta lietuvių kalba
5. Paraiškoje užpildytos visos privalomos dalys
6. Pridėta nustatytos formos užpildyta projekto 

sąmata 
7. Prašoma finansuoti projekto suma yra ne mažesnė 

nei 2500 EUR
8. Užtikrintas ne mažesnis nei 20 procentų nuosavas 

indėlis 
9. Pareiškėjas pateikė tik vieną paraišką arba 

dalyvauja tik vienoje partnerystėje vienoje 
projektų srityje

10. Projekto sąmatoje nėra aritmetinių klaidų
11. Pateikti visi privalomi paraiškos priedai
12. Paraiškos teikėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais 

metais iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto 
gautų lėšų panaudojimą sutartyje ir taisyklėse 
numatyta tvarka ir gautas biudžeto lėšas panaudojo
pagal tikslinę paskirtį, nustačius programos 
vykdymo neatitikimus, juos pašalino

13. Federacija savo pavadinime vartoja Klaipėdos 
miesto vardą

14. Federacijos įstatuose (nuostatuose, statuto ar 
kituose steigimo dokumentuose) yra nurodyta su 
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sportu susijusi veikla
15. Federacija turi ne mažiau kaip tris juridinius 

federacijos narius
16. Sporto šakos federacija Klaipėdos mieste jungia 

(yra juridiniais nariais) daugiau kaip pusę sporto 
organizacijų (savo vystomos sporto šakos)

17. Federacija yra savo atstovaujamosios sporto šakos 
nacionalinės federacijos narė (jei tokia yra)

18. Turi patvirtintą strateginį veiklos planą, kuriame 
numatyti sporto šakos federacijos tikslai ir 
planuojami rezultatai per artimiausių ne trumpesnį 
kaip 3–4 metų laikotarpį

19. Per pastaruosius 1 metus iki kreipimosi į 
Savivaldybę dėl federacijos finansavimo vykdė 
bent vienos amžiaus grupės miesto čempionatą

PASTABA. Jei paraiškos sąmatoje yra aritmetinių klaidų, leidžiama patikslinti

PARAIŠKĄ TINKAMA:
TAIP
NE
REIKALAUJA PATIKSLINIMO

Data Vertintojo vardas, pavardė, parašas
_________________________                                                                                _____________________________________________

Klaipėdos miesto tradicinių, tarptautinių renginių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo lentelė 
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Organizacijos pavadinimas
Projekto pavadinimas

Eil. 
Nr. 

Administracinės atitikties vertinimo 
kriterijai

TAIP NE TAISYTINA

1. Paraišką pateikė pareiškėjas, kuris patenka į 
subjektų, turinčių teisę teikti projektus, grupę

2. Paraiška pateikta iki kvietime nurodyto 
paraiškų teikimo termino pabaigos

3. Paraiška pateikta kvietime nurodytu būdu
4. Paraiška užpildyta lietuvių kalba
5. Paraiškoje užpildytos visos privalomos dalys
6. Pridėta nustatytos formos užpildyta projekto 

sąmata 
7. Prašoma finansuoti projekto suma yra ne 

mažesnė nei 2500 EUR
8. Užtikrintas ne mažesnis nei 20 procentų 

nuosavas indėlis 
9. Pareiškėjas pateikė tik vieną paraišką arba 

dalyvauja tik vienoje partnerystėje vienoje 
projektų srityje

10. Projekto sąmatoje nėra aritmetinių klaidų
11. Pateikti visi privalomi paraiškos priedai
12. Informacija apie renginio vykdymą Klaipėdos 

mieste
13. Informacija apie renginio vykdymą ne mažiau 

nei 3 metus iš eilės
14. Informacija apie ne mažiau kaip 3 užsienio 

valstybių sporto šakų atstovų dalyvavimą 
renginyje

15. Informacija apie 10 užsienio šalių dalyvių 
dalyvavimą renginyje

16. Informaciją apie 50 renginio dalyvių 
dalyvavimą renginyje
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PASTABA. Jei paraiškos sąmatoje yra aritmetinių klaidų, leidžiama patikslinti

PARAIŠKĄ TINKAMA:
TAIP
NE
REIKALAUJA PATIKSLINIMO

Data Vertintojo vardas, pavardė, parašas
_________________________                                                                                _____________________________________________

Klaipėdos miesto „Sportas visiems“ renginių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo lentelė 
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Organizacijos pavadinimas
Projekto pavadinimas

Eil. Nr. Administracinės atitikties vertinimo kriterijai TAIP NE TAISYTINA
1. Paraišką pateikė pareiškėjas, kuris patenka į 

subjektų, turinčių teisę teikti projektus, grupę
2. Paraiška pateikta iki kvietime nurodyto paraiškų 

teikimo termino pabaigos
3. Paraiška pateikta kvietime nurodytu būdu
4. Paraiška užpildyta lietuvių kalba
5. Paraiškoje užpildytos visos privalomos dalys
6. Pridėta nustatytos formos užpildyta projekto 

sąmata 
7. Prašoma finansuoti projekto suma yra ne mažesnė 

nei 2500 EUR
8. Užtikrintas ne mažesnis nei 20 procentų nuosavas 

indėlis 
9. Pareiškėjas pateikė tik vieną paraišką arba 

dalyvauja tik vienoje partnerystėje vienoje 
projektų srityje

10. Projekto sąmatoje nėra aritmetinių klaidų
11. Pateikti visi privalomi paraiškos priedai
12. Informacija apie renginio vykdymą Klaipėdos 

mieste
13. Informacija apie tikslinių grupių dalyvavimą
14. Informaciją apie 100 renginio dalyvių dalyvavimą 

renginyje
15. Informaciją apie renginio vykdymą ne mažiau kaip

1 kartą per metus, kurio trukmė 6 valandos.

PASTABA. Jei paraiškos sąmatoje yra aritmetinių klaidų, leidžiama patikslinti



14

PARAIŠKĄ TINKAMA:
TAIP
NE
REIKALAUJA PATIKSLINIMO

Data Vertintojo vardas, pavardė, parašas
_________________________                                                                                _____________________________________________

Klaipėdos miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų įgulomis dalyvavimo tarptautinėse regatose administracinės atitikties tinkamumo vertinimo
lentelė 
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Organizacijos pavadinimas
Projekto pavadinimas

Eil. Nr. Administracinės atitikties vertinimo kriterijai TAIP NE TAISYTINA
1. Paraišką pateikė pareiškėjas, kuris patenka į 

subjektų, turinčių teisę teikti projektus, grupę
2. Paraiška pateikta iki kvietime nurodyto paraiškų 

teikimo termino pabaigos
3. Paraiška pateikta kvietime nurodytu būdu
4. Paraiška užpildyta lietuvių kalba
5. Paraiškoje užpildytos visos privalomos dalys
6. Pridėta nustatytos formos užpildyta projekto 

sąmata 
7. Prašoma finansuoti projekto suma yra ne mažesnė 

nei 2500 EUR
8. Užtikrintas ne mažesnis nei 20 procentų nuosavas 

indėlis 
9. Pareiškėjas pateikė tik vieną paraišką arba 

dalyvauja tik vienoje partnerystėje vienoje 
projektų srityje

10. Paraiškos teikėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais 
metais iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto 
gautų lėšų panaudojimą sutartyje ir taisyklėse 
numatyta tvarka ir gautas biudžeto lėšas panaudojo
pagal tikslinę paskirtį, nustačius programos 
vykdymo neatitikimus, juos pašalino

11. Projekto sąmatoje nėra aritmetinių klaidų
12. Pateikti visi privalomi paraiškos priedai
13. Sporto organizacija vysto jūrinį buriavimą
14. Sporto organizacija programai įgyvendinti turi ne 

mažiau kaip 2 vandenynų burinių jachtų kapitonus
/ komandorus

15. Sporto organizacija turi buriavimo mokymo bazę
16. Sporto organizacija turi turėti ne mažesnę kaip 10 



16

metų patirtį vykdyti jūrinio buriavimo mokymus ir
dalyvauti tarptautinėse regatose su jaunųjų 
buriuotojų įgulomis (jaunimas 15–25 metai).

PASTABA. Jei paraiškos sąmatoje yra aritmetinių klaidų, leidžiama patikslinti

PARAIŠKĄ TINKAMA:
TAIP
NE
REIKALAUJA PATIKSLINIMO

Data Vertintojo vardas, pavardė, parašas
_________________________                                                                                _____________________________________________

Aukšto meistriškumo sportininkų, sulaukusių 19 ir daugiau metų, pasirengimas ir dalyvavimas oficialiose tarptautinėse varžybose
administracinės atitikties tinkamumo vertinimo lentelė 

Organizacijos pavadinimas
Projekto pavadinimas
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Eil. Nr. Administracinės atitikties vertinimo kriterijai TAIP NE TAISYTINA
1. Paraišką pateikė pareiškėjas, kuris patenka į 

subjektų, turinčių teisę teikti projektus, grupę
2. Paraiška pateikta iki kvietime nurodyto paraiškų 

teikimo termino pabaigos
3. Paraiška pateikta kvietime nurodytu būdu
4. Paraiška užpildyta lietuvių kalba
5. Paraiškoje užpildytos visos privalomos dalys
6. Pridėta nustatytos formos užpildyta projekto 

sąmata 
7. Prašoma finansuoti projekto suma yra ne mažesnė 

nei 2500 EUR
8. Užtikrintas ne mažesnis nei 20 procentų nuosavas 

indėlis 
9. Pareiškėjas pateikė tik vieną paraišką arba 

dalyvauja tik vienoje partnerystėje vienoje 
projektų srityje

10. Projekto sąmatoje nėra aritmetinių klaidų
11. Pateikti visi privalomi paraiškos priedai
12. Paraiškos teikėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais 

metais iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto 
gautų lėšų panaudojimą sutartyje ir taisyklėse 
numatyta tvarka ir gautas biudžeto lėšas panaudojo
pagal tikslinę paskirtį, nustačius programos 
vykdymo neatitikimus, juos pašalino

13. Sportininkas,  sulaukęs  19  ir  daugiau  metų,  per
pastaruosius 2 metus (pagal geriausia rezultatą yra
pasiekęs aukštų rezultatų (1–10 vietos) oficialiose
aukšto  meistriškumo  varžybų  olimpinėse  sporto
šakose ir olimpinėse rungtyse

14. Per  paskutinius  2  metus  sportininkas  atstovavo
Klaipėdos  miestui,  Lietuvos  Respublikai
Olimpinės  žaidynėse,  pasaulio  ir  (ar)  Europos
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(suaugusiųjų)  čempionatuose  (atitinkamai
pasaulio,  Europos  taurės  finalinėse  varžybose  ir
(ar)  Europos  žaidynėse,  jeigu  tos  sporto  šakos
pasaulio ir (ar) Europos suaugusiųjų čempionatai
nevykdomi, o vietoj jų rengiamos atitinkamai tos
sporto  šakos  pasaulio,  Europos  taurės  finalinės
varžybos ir (ar) Europos žaidynės) ar pateko į šias
sporto  varžybas  organizuojamose  atrankos
varžybose

15. Sportininkas  (arba  sportininką  rengianti
organizacija)  yra  atstovaujamos  sporto  šakos
Lietuvos  federacijos  narys  ir  yra  pasirašęs
bendradarbiavimo  sutartį  dėl  finansinio  ir
nefinansinio  indėlio  prisidėjimo  pasirengimui
aukšto meistriškumo varžyboms 

16. Sportininkas nėra sudaręs sutarties su užsienio 
profesionaliu sporto klubu ar sporto organizacija

17. Sportininkas nėra diskvalifikuotas ar suspenduotas
18. Sportininkas negauna Klaipėdos miesto 

savivaldybės biudžeto lėšų iš kitų Savivaldybės 
finansuojamų priemonių

PASTABA. Jei paraiškos sąmatoje yra aritmetinių klaidų, leidžiama patikslinti
PARAIŠKĄ TINKAMA:
TAIP
NE
REIKALAUJA PATIKSLINIMO

Data Vertintojo vardas, pavardė, parašas
_________________________                                                                                _____________________________________________



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 
įsakymu Nr.

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO PROJEKTŲ VERTINIMO
KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos miesto savivaldybės sporto projektų vertinimo komisijos darbo reglamentas
(toliau  – Reglamentas)  nustato  Sporto projektų  vertinimo komisijos (toliau  – Komisija)  veiklos
uždavinius ir funkcijas, jos teises ir pareigas, darbo organizavimo principus.

2. Komisija  sudaroma  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  (toliau  –
Administracija) direktorius įsakymu.

3. Komisija  savo  sprendimus  priima  laikydamasi  nešališkumo,  konfidencialumo,
objektyvumo, lygiateisiškumo ir skaidrumo principais. 

4. Komisija savo veikloje vadovaujasi Sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto
savivaldybės  biudžeto  lėšų tvarkos  aprašu,  patvirtintu  2021 m.  rugsėjo  30 d.  Klaipėdos  miesto
savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės tarybos) sprendimu Nr. T2-220 „Dėl sporto projektų
finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos nustatymo“, Sporto programų
ir  sričių  projektų  finansavimo  sąlygų  aprašu,  patvirtintu   Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu, šiuo Reglamentu bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

II SKYRIUS
KOMISIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5.  Komisija,  atsižvelgdama  į  Savivaldybės  tarybos  patvirtintus  tų  metų  savivaldybės
biudžeto  asignavimus,  skirtus  projektams  finansuoti,  vertinimo  ataskaitoje  pateiktas  ekspertų
išvadas, projekto atitiktį Savivaldybės strateginio planavimo dokumentams, teikia rekomendacijas
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  direktoriui  (toliau – Savivaldybės administracijos
direktoriui) dėl sporto projektų finansavimo.

6.  Komisija,  įgyvendindama  Reglamento  5  punkte  nurodytą  uždavinį,  po  ekspertinio
vertinimo:

6.1. pritaria ekspertų vertinimo išvadoms;
6.2. atskirų projektų atžvilgiu priimą kitokį, nei rekomenduota ekspertų vertinimo išvadose,

motyvuotą sprendimą. 
6.3.  gali  rekomenduoti  metų  eigoje  ieškoti  papildomų  biudžeto  lėšų,  jeigu  programų

finansavimui lėšų poreikis yra didesnis, negu numatyta Kūno kultūros ir sporto plėtros programoje;
           6.4.  teikia  Savivaldybės  administracijos  direktoriui  rekomendacijas dėl  projektų
finansavimo;
           6.5. sprendžia kitus su projektų finansavimu susijusius klausimus.
           7. Komisija, atsižvelgdama į specialiojo vertinimo kriterijus, rengia sporto programų lėšų
paskirstymo projektą antrais ir trečiais metais ir teikia jį Savivaldybės administracijos direktoriui.

8. Jeigu einamaisiais biudžetiniais metais skiriamos papildomos lėšos ar lieka nepanaudotų
biudžeto lėšų, Komisija, atsižvelgdama į specialiuosius vertinimo kriterijus bei pateiktus projektų
lėšų  poreikius  paraiškose,  teikia  rekomendacijas  Savivaldybės  administracijos  direktoriui  dėl
biudžeto lėšų skyrimo projektams.

III SKYRIUS
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KOMISIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

9.  Komisijos  pirmininkas  ir  nariai  Komisijos  darbe  dalyvauja  pasirašę  nešališkumo  (1
priedas) ir konfidencialumo pasižadėjimą (2 priedas). 

10. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kurie yra protokoluojami. Komisijos
posėdžio protokolas turi būti parengtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įvykusio posėdžio, jį
surašo Komisijos sekretorius. Komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį.

11.  Sprendimą dėl  projekto finansavimo priima Savivaldybės  administracijos  direktorius,
atsižvelgdamas į Komisijos narių susirinkimo protokolu įformintas rekomendacijas.

12. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Komisijos
narių.

13. Komisijos darbui vadovauja Komisijos pirmininkas (toliau – Pirmininkas).
            14.  Komisija  priima sprendimus  posėdyje  paprasta  balsų  dauguma atviru  vardiniu
balsavimu.  Jeigu  balsai  pasiskirsto  po  lygiai,  balsavimo rezultatus  lemia  Komisijos  pirmininko
balsas. 
            15. Komisija turi teisę gauti visą informaciją, reikalingą funkcijoms vykdyti.
            16. Komisijos nariai privalo:
            16.1. vykdyti šiame Reglamente nurodytas funkcijas;

16.2.  nepraleisti Komisijos posėdžių be pateisinamos priežasties;
16.3. vykdydami funkcijas laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
17. Komisijos posėdyje negalintis dalyvauti Komisijos narys privalo apie tai nedelsdamas

pranešti Pirmininkui.
18. Komisijos narys turi nusišalinti,  jeigu jis susijęs su prašymų teikėjais, neleidžiančiais

priimti objektyvių sprendimų, arba dėl jo veiklos Komisijoje gali kilti viešųjų ir privačių interesų
konfliktas. 

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19.  Reglamentas  gali  būti  keičiamas,  papildomas  ar  pripažįstamas  netekusiu  galios
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

_________________________



Klaipėdos miesto savivaldybės sporto projektų 
vertinimo komisijos darbo reglamento 
1 priedas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO PROJEKTŲ VERTINIMO
KOMISIJOS NARIŲ NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

20__ m. _____________________ d.
Klaipėda

Būdamas (-a) Klaipėdos miesto savivaldybės sporto projektų vertinimo komisijos narys (-ė),
p a s i ž a d u:

1.  Vadovautis  įstatymų viršenybės, lygiateisiškumo,  skaidrumo,  atsakomybės už priimtus
sprendimus  principais  ir  svarbiausiais  etikos  principais,  nustatytais  Lietuvos  Respublikos  teisės
aktų.

2.  Raštu  informuoti  Savivaldybės  administraciją  ir  (ar)  asmenis,  kurie  kartu  dalyvauja
sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti
nuo  dalyvavimo  tolesnėje  procedūroje,  jei  man  dalyvaujant,  rengiant,  svarstant  ar  priimant
sprendimus:

2.1. šiose procedūrose kaip potencialūs paramos gavėjai dalyvauja asmenys, iš kurių aš ar
asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, gauna bet kurios rūšies pajamų
ar kitokio pobūdžio naudos;

2.2. aš ar asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, turi ar valdo
pagal  kito  asmens  įgaliojimą  daugiau  kaip  10  procentų  juridinio  asmens  įstatinio  kapitalo  arba
akcijų, ar jeigu dėl to kyla interesų konfliktas;

2.3. aš ar asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra projekto
vykdytojo steigėjai ar dalininkai, darbuotojai ar valdymo organo nariai;

2.4. aš ar asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra projekto
vykdytojo valdymo organų nariai.

Žinau,  kad,  kilus  šališkumo  ar  interesų  konflikto  grėsmei,  galiu  būti  nušalintas  nuo
dalyvavimo tolesnėje procedūroje.

Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, yra:
tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų:

vaikai, seneliai, sutuoktiniai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai,
broliai, seserys ir jų vaikai.

Esu įspėtas (-a), kad, nesilaikydamas (-a) nešališkumo principo, pažeisiu šią nešališkumo
deklaraciją  ir  man  bus  taikoma  atitinkama  Lietuvos  Respublikos  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų
numatyta atsakomybė.

___________________     __________________________
(parašas)       (vardas, pavardė)



Klaipėdos miesto savivaldybės sporto projektų 
vertinimo komisijos darbo reglamento
2 priedas

 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO PROJEKTŲ VERTINIMO
KOMISIJOS NARIŲ KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

20__ m. ____________________ d.
Klaipėda

Būdamas (-a) Klaipėdos miesto savivaldybės sporto projektų vertinimo komisijos narys (-ė),
pasižadu:

1. Savo ar asmenų, susijusių su manimi artimos giminystės ar svainystės ryšiais, privačių
interesų  naudai  nesinaudoti  ir  neleisti  naudotis  informacija,  kurią  įgijau  dalyvaudamas  (-a)
sprendimo  rengimo,  svarstymo  ar  priėmimo  procedūroje,  kitokia  tvarka  ir  mastu,  nei  nustato
Lietuvos Respublikos teisės aktai.

2. Užtikrinti potencialių paramos gavėjų ir kitų asmenų pateiktų duomenų konfidencialumą
ir  naudoti  juos  tik  sprendimo  rengimo,  svarstymo  ar  priėmimo  procedūroje  bei  šių  duomenų
neatskleisti tretiesiems asmenims be šių asmenų sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatytais atvejais.

Žinau,  kad,  kilus  šališkumo ar  interesų konflikto  grėsmei,  galiu  būti  nušalintas  (-a)  nuo
dalyvavimo  tolesnėje  procedūroje.  Man  išaiškinta,  kad  asmenys,  susiję  su  manimi  artimos
giminystės ar svainystės ryšiais, yra tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, sutuoktiniai,
vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai.

(parašas) (vardas ir pavardė)
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