PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
5-OJO ŠAUKIMO 36-ASIS POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPORTO RENGINIŲ PROGRAMOS
RENGIMO
2004 m. spalio 7 d. Nr. 233
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2000, Nr. 91-2832) 37 straipsnio 3 dalimi, Palangos miesto savivaldybės taryba n u s p r e nd ž i a:
1. Nustatyti, kad:
1.1. Palangos miesto savivaldybės sporto renginių programą rengia Palangos sporto
mokykla;
1.2. Palangos sporto mokykla iki einamųjų metų gruodžio 1 d. parengia kitų metų
Palangos miesto savivaldybės sporto renginių programą pagal visuomeninių organizacijų, viešųjų
įstaigų, kitų asmenų konkurso būdu atrinktus sporto renginių projektus.
2. Tvirtinti:
2.1. Sporto renginių projektų rengimo, finansavimo ir kontrolės taisykles (pridedama);
2.2. Paraiškos dalyvauti sporto renginių projektų konkurse formą (pridedama);
2.3. Sporto renginių projekto įvykdymo ataskaitos formą (pridedama).

Meras

Pranas Žeimys

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2004 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 233
SPORTO RENGINIŲ PROJEKTŲ RENGIMO, FINANSAVIMO IR KONTROLĖS
TAISYKLĖS
I. BENDROJI DALIS
1. Sporto renginių projektas (toliau - projektas) – tai dokumentas, nusakantis būdus ir
priemones Savivaldybės sporto politikos prioritetams, tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
2. Projektai atrenkami konkurso būdu. Atrinktieji projektai yra Palangos miesto
savivaldybės sporto renginių programos sudedamoji dalis.
3. Projektų finansavimo Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso
tikslai:
3.1. sudaryti sąlygas miesto bendruomenei dalyvauti sportinėje veikloje;
3.2. užtikrinti sporto bazių naudojimą.
II. FINANSUOJAMOS VEIKLOS IR JŲ VERTINIMO KRITERIJAI
4. Finansuojamų veiklų prioritetai:
4.1. miesto sporto renginiai;
4.2. sporto bazių naudojima.
5. Visuomeninių organizacijų veiklos projektų vertinimo kriterijai:
5.1. organizacijos projekto indėlis į miesto sporto plėtrą;
5.2. organizacijos narių skaičius;
5.3. vaikų ir jaunimo dalyvavimas organizacijos veikloje;
5.4. miesto atstovavimas regione, respublikoje, užsienyje.
6. Sporto bazių projektų vertinimo kriterijai:
6.1. gyventojų užimtumas, siūlomos paslaugos;
6.2. vykdoma veikla;
6.3. projekto poveikis miesto sporto plėtrai;
6.4. projekto aktualumas miesto bendruomenei.
7. Bendrieji finansuojamų veiklų vertinimo kriterijai:
7.1. projekto ir konkurso tikslų atitikimas;
7.2. projekto tęstinumas;
7.3. efektyvus lėšų naudojimas projekto tikslams siekti;
7.4. projekto išlaidų pagrįstumas;
7.5. projekto dalinis finansavimas (fondų, rėmėjų parama, organizacijos narių įnašai ir
kt.);
7.6. projektų vykdytojų kvalifikacija;
7.7. laukiamas projekto rezultatas.
III. KONKURSO EIGA IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
8. Konkursas skelbiamas viešai vietinėse informacijos priemonėse.
9. Projektus gali teikti visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, kitos sporto
organizacijos, išskyrus biudžetines įstaigas, kiti asmenys (toliau - pareiškėjai).
10. Konkursui pateikiamas projektas - patvirtinta ir užpildyta paraiškos forma
finansavimui gauti, komisija gali reikalauti papildomos medžiagos (maketų, vaizdo medžiagos,
fotoiliustracijų, ketinimo protokolų, sutarčių, recenzijų, rekomendacijų ir kt.).
11. Jei paraišką pateikė pareiškėjas, negalintis dalyvauti konkurse, jei paraiška
pateikta ne laiku ar nesilaikant nustatytos paraiškos formos ir pildymo tvarkos, jei pateikti ne visi
prašomi dokumentai, paraiška nevertinama ir nesvarstoma.
12. Konkursui pateikti dokumentai pareiškėjams negrąžinami.
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13. Atrinktieji finansavimui projektai skelbiami Palangos miesto savivaldybės
interneto svetainėje.
14. Projektus atrenka Sporto renginių projektų atrankos komisija.
15. Sporto renginių projektų atrankos komisiją sudaro: vienas Savivaldybės
administracijos Ekonominės plėtros skyriaus specialistas, vienas Savivaldybės tarybos Švietimo,
kultūros ir sporto komiteto narys, Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistas,
Sporto mokyklos vadovas.
16. Sporto renginių projektų atrankos komisija tvirtinama Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu.
17. Projektai vertinami pagal taisyklėse patvirtintus vertinimo kriterijus.
IV. ATSAKOMYBĖ, ATSISKAITYMAS IR KONTROLĖ
18. Už projekto įgyvendinimą, lėšų tikslingą panaudojimą ir projekto veiklos kontrolę
atsako Palangos sporto mokyklos vadovas, projektą vykdančios organizacijos (projekto) vadovas.
19. Sporto renginių projektuose numatytoms prekėms ar paslaugoms pirkti bei
darbams atlikti privaloma vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu.
20. Įgyvendinus projektą, už lėšų panaudojimą atsiskaitoma ne vėliau kaip per 20
dienų.
21. Įgyvendinus projektą, patvirtinta ir užpildyta projekto veiklos ataskaitos forma
pateikiama per 20 dienų.
22. Nepanaudotos projekto įgyvendinimui lėšos turi būti grąžintos į projekto vykdymo
ir finansavimo sutartyse nurodytą biudžeto sąskaitą ne vėliau kaip per 10 dienų po projekto
įgyvendinimo dienos.
23. Išaiškėjus, kad projekto lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, projekto
pareiškėjas privalo lėšas grąžinti į sutartyje nurodytą biudžeto sąskaitą per 3 darbo dienas po
įspėjimo gavimo. Nustatytais terminais negrąžinus lėšų, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.
24. Išaiškėjus, kad projektas vykdomas ne tiksliai pagal įgyvendinimo planą ar
biudžeto lėšos naudojamos ne pagal projekto sąmatą, projekto finansavimas yra stabdomas, o
projekto pareiškėjui pervestos lėšos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po įspėjimo gavimo
grąžinamos į biudžeto sąskaitą. Kitų metų programų konkurse tų projektų vadovų projektai iš
biudžeto nefinansuojami.
25. Su konkursą laimėjusiu pareiškėju sudaroma sutartis, kurioje numatoma šalių
įsipareigojimai, sutarties nutraukimo ir kitos sąlygos.
26. Kilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
________________________

PATVIRTINTA

Palangos miesto savivaldybės tarybos
2004 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 233
PARAIŠKA DALYVAUTI SPORTO RENGINIŲ PROJEKTŲ KONKURSE
_________________
(data)

Palanga

PRIORITETAS: ..................................................................
............................................................................................
I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ:
Organizacijos pavadinimas
…………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………………...…………
Veiklos pobūdis:………………………………………………………..........................Adresas, pašto
indeksas ……………………………………………………………………………….......................
Telefonas ……………………… Faksas ……………………… El. paštas.........................................
Organizacijos vadovo vardas ir pavardė, adresas, telefonas ……………………….…………………
………………………………………
................................................................................................................................................................
.................................
Projekto vadovas (vardas, pavardė) ………………………………………….....................................
Darbovietė, pareigos……………………………………………………………………................….
..............................................................................................................................................................
Adresas, pašto indeksas……………………………………Telefonas ……………………… Faksas
……………………… El. paštas …………………………................
II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ:
1. Projekto pavadinimas ………………………………………………………………………………
…………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Trumpas apibūdinimas ……………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………
……………………………..
3. Prašoma suma …………………………………………………………………………………......
4. Viso projekto įgyvendinimui reikalinga suma ………………………………………….................
III. PROJEKTO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, REIKŠMĖS IR LAUKIAMŲ REZULTATŲ
APIBŪDINIMAS:
5. Situacijos apibūdinimas ir įvertinimas
…………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………
..………………….……………………………………………………………………………..……
…
6. Problemos pagrindimas ir projekto įgyvendinimo būtinumas
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
7. Projekto tikslas (-ai) ………………………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………

………………………….………………….…………………………………………………………
……………………….....
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8. Projekto uždaviniai
……………………………………………………………………………………………….....…….……………………
………………………………………………………………………..........……................................................................
………………………………………………………………………………………………………..................................

9. Projekto adresatas, kokioms visuomenės grupėms reikšmingas projekto įgyvendinimas
………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………..................................................................

10. Laukiami rezultatai
………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………...............................................................
11. Numatomas projekto tęstinumas, perspektyvos ……………………………………………………………
…………………………………………………….…………..……………………………………………………………
……………………...................................................................

IV. INFORMACIJA APIE PROJEKTO ORGANIZATORIUS:
12. Projekto vadovas, organizatoriai, jų kvalifikacija …………………….………............................
……………………………………………………………………………………………...………....................................
………………………………………………………………………………………………………....................................

V. PROGRAMOS (PROJEKTO) KONKRETŪS TERMINAI IR REIKALINGOS LĖŠOS:
13. Projekto sąmata
Eil.
Nr.

Renginio
pavadini
mas

I ketv.
1 mėn.
2 mėn.
3 mėn.
Iš viso
II ketv.
4 mėn.
5 mėn.
6 mėn.
Iš viso
III ketv.
7 mėn.
8 mėn.
9 mėn.
Iš viso
IV ketv.
10 mėn.
11 mėn.
12 mėn.
Iš viso

Vie
ta

Data

Dalyvių
skaičius

Kelionės
išlaidos
(Lt)

Nakvynės
išlaidos
(Lt)

Turinys

Maitinimo
išlaidos
(Lt)

Bazių
nuoma
(Lt)

Starto
mokestis
(Lt)

Teisėjavimo
išlaidos
(Lt)

Apdovanojimo išlaidos (Lt)

Lėšos

Bendra suma…………………………………………………………………………
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VI. PROJEKTO BIUDŽETAS:
14. Projekto finansavimo šaltiniai:
Pavadinimas (rašyti institucijas, iš kurių prašote arba jau gavote lėšų
šiam projektui)

Prašomos
lėšos (Lt)

Turimos
lėšos
(Lt)

Įstaigos lėšos
Fondai
Rėmėjai
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos
Iš viso
VII. TURIMI RESURSAI PROGRAMAI (PROJEKTUI) ĮGYVENDINTI:
(patalpos, įranga, personalas, patirtis ir kt.)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
VIII. PARAIŠKOS PRIEDAI:
Privaloma:
1. Organizacijos registracijos pažymėjimo kopija.
2. Organizacijos įstatai.
3. Organizacijos metinė finansinė ataskaita.
4. Paraiška turi būti atspausdinta.
Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Įsipareigoju, gavęs
paramą, informuoti Palangos sporto mokyklą, kaip vykdoma programa (projektas), ir pateikti
galutinę ataskaitą, įvykdę projektą, per 10 dienų.
____________________________________
(Projekto vadovo vardas, pavardė, parašas)

_________________________
(data)

___________________________

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2004 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. 233
SPORTO RENGINIŲ PROJEKTO ĮVYKDYMO ATASKAITA
1. Įvykdyto projekto pavadinimas ……………………………………………………………………
.....................................................................…………………………………………………………
..........................................................
2. Įvykdyto projekto aprašymas
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. Pasieko rezultatų apibūdinimas:
3.1. Koks tikslas pasiektas
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3.2. Kokie uždaviniai įgyvendinti
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3.3. Kokios visuomenės grupės dalyvavo projekte (dalyviai, žiūrovai, personalas ir kt., jų skaičius,
iš viso)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Projekto rezultatus išreikšti kiekybiškai (pateikti varžybų protokolus, nuostatus, tvarkaraščius,
treniruočių planus ir kt.)
4. Pateikti finansinę ataskaitą, sąskaitų ir kitų buhalterinių dokumentų kopijas.
......................................................................
(Projekto vadovo vardas, pavardė, parašas)
__________________

.................................
data

