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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL SPORTO KLUBO ,,ŠILALĖS FUTBOLAS“ PARAIŠKOS FINANSAVIMO

2022 m. liepos     d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 punktu, 16

straipsnio 4 dalimi, įgyvendindama Šilalės rajono savivaldybės Sporto projektų finansavimo tvarkos

aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-71 ,,Dėl

Šilalės rajono savivaldybės Sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punktą,

atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės Sporto projektų paraiškų vertinimo komisijos 2022 m.

gegužės 4 d. posėdžio protokolą Nr.1, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Skirti iš Kūno kultūros ir sporto programos (Nr. 06) priemonės Tradicinių tarptautinių ir

kitų sporto priemonių vykdymas bei sporto klubų dalinis rėmimas (06.01.01.01) sporto klubui

,,Šilalės futbolas“ 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) finansuoti sporto projektui pagal 2022 m. kovo

17 d. paraišką Nr. B2-1007 (5.10).

2. Įgalioti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti biudžeto lėšų

naudojimo sutartį su sprendimo 1 punkte nurodytu projekto vykdytoju.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos skyriui (H. Manto g.

37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio

Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras

                             

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


                                                                                                    Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

                                                                                                    projektų antikorupcinio

                                                                                                    vertinimo taisyklių

                                                                                                    2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Dėl sporto klubo ,,Šilalės futbolas“ paraiškos finansavimo

              1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Sprendimo projekto tikslas – įgyvendinti Šilalės rajono savivaldybės Sporto projektų

finansavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m.

kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-71 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Sporto projektų finansavimo tvarkos

aprašo patvirtinimo“, 10 punktą ir priimti sprendimą, dėl lėšų, viršijančių penkis tūkstančius erų,

skyrimo sporto projektų vykdytojams.  

              2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas sprendimo

projektą.

Sprendimo projektą inicijavo Šilalės rajono savivaldybės administracija. Šilalės rajono

savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. DĮV-326 ,,Dėl Šilalės

rajono savivaldybės Sporto projektų paraiškų vertinimo komisijos“ sudaryta Šilalės rajono

savivaldybės Sporto projektų paraiškų vertinimo komisija (toliau – Komisija) vertino Šilalės rajono

savivaldybės Sporto projektų atrankai pateiktas paraiškas ir siūlė joms skirti finansavimą (Komisijos

2022-05-04 posėdžio protokolas Nr. 1). Sporto klubui ,,Šilalės futbolas“, kurio paraiškoje nurodyta,

kad nuo 2016 m. dalyvauja įvairiose aukščiausiose futbolo lygose, salės futbolo 5x5 varžybose, lauko

futbolo varžybose, o gavus lėšų 2022 metais planuoja dalyvauti antros/trečios futbolo lygos 11x11

varžybose, užsiimti Šilalės rajono vaikų treniravimu, Komisija siūlo skirti 10 000 Eur.

Sprendimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6

straipsnio 29 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Šilalės rajono savivaldybės Sporto projektų finansavimo

tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-

71 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės Sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 10

punktu.

Sprendimo projektas ,,Dėl sporto projektų finansavimo“ teiktas Šilalės rajono savivaldybės

tarybos 2022 metų gegužės 31 d. posėdyje bei birželio 29 d. posėdyje, sprendimas nepriimtas.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių reikėtų

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Nenumatoma.

              4. Laukiami rezultatai.

Pritarus sprendimo projektui bus palaikomos Šilalės rajono sportinės tradicijos, remiamas

sporto klubo ,,Šilalės futbolas“ komandos pasirengimas ir dalyvavimas varžybose, varžybų

organizavimas.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą.

              Teisės aktų keisti nereikės

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė                                                      A. Žąsytienė
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