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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO FUTBOLO SPORTO ŠAKOS
MOTYVUOJANČIO SPORTO KREPŠELIO PROGRAMAI IŠ DALIES FINANSUOTI
2022 METAIS
Nr.
Klaipėda
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir
5 punktais, Sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto 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 aprašo
patvirtinimo“, 42 punktu, įgyvendindamas Kūno kultūros ir sporto plėtros programos Nr. 11
priemonę 11.01.02.05.01 „Motyvuojančios sporto sistemos (fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio
meistriškumo) modelio įgyvendinimas“ ir atsižvelgdamas į Sporto projektų vertinimo komisijos
2022-03-04 protokolą Nr. SKP-16,
s k i r i u savivaldybės biudžeto lėšas Futbolo sporto šakos motyvuojančiai sporto krepšelio
programai iš dalies finansuoti 2022 metais:
1. VšĮ Klaipėdos futbolo mokykla sporto programos projektui „Klaipėdos futbolo mokyklos
motyvuojančio sporto krepšelio programa“ – 608 712,00 Eur (šešis šimtus aštuonis tūkstančius
septynis šimtus dvylika eurų);
2. VšĮ Futbolo akademijos „Gintaras“ sporto programos projektui „Vaikų ir jaunimo futbolo
ugdymas“ – 52 680,00 Eur (penkiasdešimt du tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt eurų);
3. VšĮ K. Ivaškevičiaus futbolo akademijos sporto programos projektui „Jaunimo ugdymas
futbolo veikloje“ – 70 320,00 Eur (septyniasdešimt tris tūkstančius dvidešimt eurų).
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per vieną mėnesį nuo šio
įsakymo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
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