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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. AD-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. Tensho kyokushin karate klubas Karate kyokushin 
2023

Sportuojančio vaiko 
ugdymo programa

Sporto organizacija 
valstybės įmonei 
Registrų centro 
tvarkytojui nepateikė 
metinės finansinės 
atskaitomybės 
dokumentus. Pagal 
Registrų centro 
duomenis šiuo metu 
įstaigai yra 
inicijuojamas 
likvidavimas.
Paraiškoje nurodytas 
programos 
pavadinimas 
nesutampa su Mokinių
registre esančiu 
programos 
pavadinimu, todėl 
negalima patikrinti 
programoje 
dalyvaujančių vaikų 
skaičiaus.
Pareiškėjas pateikė ne 
visus paraiškos 
priedus (nepateikta 
sportuojančio vaiko 

Sporto programų 
projektų finansavimo 
sąlygų aprašo (toliau –
Programų finansavimo
sąlygų aprašas) 21, 40,
44 punktai.
Sporto projektų 
finansavimo iš 
Klaipėdos miesto 
savivaldybės biudžeto 
lėšų tvarkos aprašo 
(toliau – Aprašas) 19 
punktas ir 26.4 
papunktis

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2022 m.                               d. įsakymu Nr.
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ugdymo programa)
2. Klaipėdos teniso trenerių federacija Tenisas Klaipėdoje Sportuojančio vaiko 

ugdymo programa
Paraiškoje nurodytas 
programos 
pavadinimas 
nesutampa su Mokinių
registre esančiu 
programos 
pavadinimu, todėl 
negalima patikrinti 
programoje 
dalyvaujančių vaikų 
skaičiaus.
Pareiškėjas pateikė ne 
visus paraiškos 
priedus (mokesčių 
mokėtojų registre 
tvarkomų duomenų 
išrašo kopija). 
Paraiška nepasirašyta 
elektroniniu parašu

Programų finansavimo
sąlygų aprašo 40 ir  44
punktai.
Aprašo 19 punktas ir 
26.4 papunktis
 

3. Klaipėdos miesto regbio klubas 
„Kuršiai“

Regbis visiems Reprezentacinių 
Klaipėdos miesto 
sporto komandų 
dalinis finansavimas

Pareiškėjas pateikė ne 
visus paraiškos 
priedus (nėra pateikta 
įrodymų, kad sporto 
organizacija yra 
nacionalinės 
federacijos narys, 
sportinio ugdymo 
ilgalaikės programos ir
ar strategijos, nėra 
pateikta dokumentų, 
įrodančių dalyvavimą 
oficialiose tarptautinių
lygų varžybose, nėra 

Aprašo  19  punktas  ir
26.4 papunktis
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pateikta dokumentų, 
įrodančių apie 
vykdytus ar 
planuojamus vykdyti 
socialinių programų / 
akcijų bei juose 
dalyvavusių / 
dalyvausiančių 
dalyvių skaičių, 
Mokesčių mokėtojų 
registre tvarkomų 
duomenų išrašo)

4. Ledo ritulio klubas „HC Klaipėda“ Klaipėdos ledo ritulio 
vyrų komandos „HC 
Klaipėda“ veiklos 
plėtojimas

Reprezentacinių 
Klaipėdos miesto 
sporto komandų 
dalinis finansavimas

Organizacija neturi 
komandos, 
žaidžiančios  Lietuvos 
aukščiausioje lygoje 
(Lietuvos čempionate)

Programų finansavimo
sąlygų aprašo 31 
punktas

5. VšĮ „Plaukimas visiems“ Nėra pridėta paraiška Aprašo 19 punktas 

________________________
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