
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL SPORTO PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, NEATITIKUSIŲ ADMINISTRACINĖS

ATITIKTIES VERTINIMO REIKALAVIMŲ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 
punktu, Sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto 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“,  28  punktu  ir  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2021  m.
spalio  29  d.  įsakymu  Nr.  AD1-1273  „Dėl  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  sporto  projektų
finansavimo sąlygų aprašų, paraiškos formų, vertinimo kriterijų, administracinės atitikties vertinimo
kriterijų ir vertinimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“,

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

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

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

Elektroninio dokumento nuorašas



SPORTO PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, NEATITIKUSIŲ ADMINISTRACINIO ATITIKTIES VERTINIMO REIKALAVIMŲ, SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Organizacijos pavadinimas Sporto projekto
pavadinimas

Sporto projekto
veiklos programa,

sritis

Nustatyti trūkumai Pagrindas

1. Kirilo Šponko kovinio sporto ir gatvės 
šokių mokykla

Atrask, pažink,  
tobulėk su breiko 
gatvės šokiais

Sportuojančio vaiko 
ugdymo programa

Paraiškos teikėjas turi 
turėti patirties 
vykdydamas 
neformalųjį vaikų 
ugdymą (ne mažiau 
kaip 1 metai) 
Klaipėdos mieste

Sporto programų 
projektų finansavimo 
sąlygų aprašas (toliau 
– Programų 
finansavimo sąlygų 
aprašas) 38 punktas

2. Klaipėdos tinklinio asociacija Salės ir paplūdimio 
tinklinio vystymas 
Klaipėdoje

Sportuojančio vaiko 
ugdymo programa

Nepateiktas Sporto 
programų projekto 
paraiškos 3 priedas

Sporto projektų 
finansavimo iš 
Klaipėdos miesto 
savivaldybės biudžeto 
lėšų tvarkos aprašas 
(toliau – Aprašas) 19 
punktas ir 26.4 
papunktis

3. Regbio klubas „Klaipėdos kovas“ Klaipėdos m. vaikų, 
jaunimo regbio 
žaidimo mokymas, 
lavinimas, 
dalyvavimas 
varžybose

Sportuojančio vaiko 
ugdymo programa

Paraiška pateikta po 
kvietime nustatyto 
termino pabaigos

Aprašo 20 punktas ir 
26.2 papunktis

4. VšĮ „Ledo sparnai“ Lietuvos aukščiausios 
lygos moterų ledo 
ritulio čempionato 
dalyvio Klaipėda Girls
dalinis finansavimas

Reprezentacinių 
Klaipėdos miesto 
sporto komandų 
dalinis finansavimas

Nepateikta:
1) dokumentai, 
įrodantys komandos 
dalyvavimą Lietuvos 
aukščiausioje lygoje 

Aprašo 19 punktas ir 
26.4 papunktis. 
Programų finansavimo
sąlygų aprašo 29, 31, 
33, 34 punktai

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus 
įsakymu Nr.



2

(Lietuvos čempionate)
(komandą turi sudaryti
ne mažiau kaip 5 
žaidėjai, 
rungtyniaujantys 
tiesioginėse kovose su 
kitomis žaidybinėmis 
sporto komandomis);
2) dokumentai, 
įrodantys šalies 
aukščiausiųjų lygų 
(čempionatuose) 
einamųjų metų sezone 
užimtą vietą; 
3) dokumentai, 
įrodantys Lietuvos 
federacijos nurodytą 
minimalų būtiną 
startinį mokestį 
dalyvavimui 
aukščiausioje lygoje 
(čempionatuose); 
4) dokumentai, 
įrodantys dalyvavimą 
oficialiose tarptautinių
lygų varžybose 
(varžybų kalendorinį 
planą); 
5) dokumentai, 
įrodantys įvykdytų ar 
planuojamų įvykdyti 
socialinių programų / 
akcijų bei juose 
dalyvavusių / 
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dalyvausiančių 
asmenų skaičių; 
6) sporto komandos 
žaidėjų, 
atstovausiančių 
Klaipėdos miestui 
Lietuvos aukščiausioje
lygoje (čempionate), 
sąrašą

5. Klaipėdos krepšinio federacija Krepšinio sporto plėtra
Klaipėdoje

Klaipėdos miesto 
sporto šakos federacijų
sportinė veikla.

Nepateikta:
1. dokumentai, 
įrodantys, kad per 
pastaruosius 1 metus 
iki kreipimosi į 
Savivaldybę dėl 
federacijos 
finansavimo vykdė 
bent vienos amžiaus 
grupės miesto 
čempionatą;
2. mokesčių mokėtojų 
registre tvarkomų 
duomenų išrašas

Aprašo 19 punktas ir 
26.4 papunktis. 
Programų finansavimo
sąlygų aprašo 64 
punktas

6. Klaipėdos bendruomenių asociacija Bendruomenių 
tinklinio turnyras 
KBA tinklinio 
aikštyne

Klaipėdos miesto 
„Sportas visiems“ 
renginiai

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

Aprašo 8 punktas ir 
26.1 papunktis. Sporto
sričių projektų 
finansavimo sąlygų 
aprašo (toliau – Sričių 
projektų finansavimo 
sąlygos) 5 ir 16 
punktai
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asociacijų ir Lietuvos 
Respublikos viešųjų 
įstaigų įstatymus

7. VšĮ „Codos projektai“ „Coda 2022“ Klaipėdos miesto 
„Sportas visiems“ 
renginiai

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

Aprašo 8 punktas ir 
26.1 papunktis. Sričių 
projektų finansavimo 
sąlygų 5 ir 16 punktai

8. Lietuvos šeimų krepšinio lyga XXXXVI-asis 
tarptautinis šeimų 
krepšinio turnyras „K. 
Budrio taurė“

Klaipėdos miesto 
tradiciniai, 
tarptautiniai sporto 
renginiai

Nepateikta mokesčių 
mokėtojų registre 
tvarkomų duomenų 
išrašas

Aprašo 19 punktas ir 
26.4 papunktis

––––––––––––––––––––––––––––––––
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