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PARAIŠKA
2016 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO PROJEKTŲ
ATRANKOS KONKURSUI
FONDO LĖŠOMIS REMIAMA VEIKLOS SRITIS
(Pažymima viena iš fondo lėšomis remiamų veiklos sričių )
Sporto visiems sąjūdţio plėtotė
Didelio sportinio meistriškumo plėtotė
Sporto bazių prieţiūros ir statybos plėtotė
Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas
Sporto mokslo ir sporto specialistų rengimo bei jų tobulinimo plėtotė

1. PAREIŠKĖJO DUOMENYS
1.1. Pareiškėjo rekvizitai

(Nurodomas visas pareiškėjo pavadinimas pagal galiojantį Juridinių asmenų registrą)

Lietuvos lankininkų federacija
(Nurodoma pareiškėjo teisinė forma)

Asociacija
(Nurodomas pareiškėjo kodas pagal galiojantį Juridinių asmenų registrą)

191960388
(Nurodoma gatvė, namo numeris ir butas (jei reikia), pašto kodas, vietovė pagal pareiškėjo oficialų registravimo
adresą, telefono numeris pagal tokią formą: (8 5) 2133257, 8-687-87039, elektroninio pašto adresas)

Ţemaitės g. 6, Vilnius, LT-03117, (gen. sekretorius) tel. (8 629) 71113, el/p info@archery.lt
1.2. Pareiškėjo vadovas/įgaliotas asmuo

(Nurodomas pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris pagal tokią formą
(8 5) 2133257, 8-687-87039, elektroninio pašto adresas)

Kazimieras Janušas, viceprezidentas, tel. (8 640) 53334, e/p kazimieras@archery.lt
1.3. Kontaktinis asmuo/ projekto vadovas
(Nurodomas vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris pagal tokią formą (8 5) 2133257,8-687-87039, elektroninio
pašto adresas. Turėtų būti nurodomas asmuo, kuris tiesiogiai susijęs su projekto aprašymo rengimu ir jo vykdymu.).

Kazimieras Janušas, LLF viceprezidentas , tel. (8 640) 53334, e/p kazimieras@archery.lt
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2. PROJEKTO APRAŠYMAS
2.1. Projekto pavadinimas

(Pavadinimas nurodo kam bus naudojamos lėšos, pav.: „Sporto inventoriaus ar įrangos įsigijimas“, „Sporto šakos
plėtra“, „Varžybų organizavimas, vykdymas, dalyvavimas jose“, „Sporto bazės remontas“, „Knygos leidyba“,
„Sporto srities darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, „Sporto informacijos plėtra“ ir pan. Pageidautina, kad
pavadinimas susidarytų ne daugiau kaip iš 5 žodžių)

Pasirengimas ir dalyvavimas aukščiausio lygio tarptautinėse šaudymo iš lanko varţybuose
2.2. Projekto įgyvendinimo laikotarpis

(Nurodoma data ( metų ir mėnesių tikslumu), kada planuojama pradėti vykdyti ir kada planuojama baigti teikiamą
projektą. Detaliai nurodoma kokią planuojama įsigyti sporto bazių priežiūros įrangą bei sporto inventorių ir sporto
įrangą. Taip pat nurodomas numatomas šios įrangos ir inventoriaus naudojimo laikotarpis)

Projektas planuojamas pradėti vykdyti 2016-01-01 ir baigti 2016-12-31
2.3. Projekto tikslas
(Nurodomas tikslas (-ai) turi būti formuluojamas (-i) glaustai, aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją, t. y., ko bus
siekiama įgyvendinant projektą. Rekomenduojama formuluojant tikslą vartoti sąvokas „prisidėti prie (.......), siekti“ ir
pan. Teikiamas projektas negali turėti daugiau kaip dviejų tikslų).

Šalies nacionalinės rinktinės narius siųsti garbingai atstovauti Lietuvai Pasaulio, Europos,
Baltijos šalių sporto ţaidynių, čempionatų, taurės etapų bei kitose tarptautinėse varţybose.
Siekti aukščiausių rezultatų minėtose varţybose.
Uţtikrinti geriausių trenerių dalyvavimą tarptautiniuose trenerių seminaruose uţsienyje, bei
kvalifikacijos kėlimo kursuose Lietuvos sporto universitetuose,
Kelti teisėjų profesinę kvalifikaciją tarptautiniuose mokymuose.
2.4. Projekto uţdaviniai
(Uždaviniai turėtų būti nustatomi taip, kad būtų galima surinkti ir pateikti duomenis, patvirtinančius projekto metu
padarytą pažangą; uždavinys turi atsakyti į klausimą, ką reikia padaryti, kad tikslas būtų pasiektas; vienam tikslui
pasiekti negali būti numatoma daugiau kaip trys uždaviniai).

1. Sporto šakos šaudymo iš lanko vystymo Lietuvoje plėtra ir tęstinumas; ugdyti sveiką ir
nuolat sportuojančią Lietuvos visuomenę.
2. Didinti klubų ir juose sportuojančių narių skaičių.
3. Tinkamai atstovauti Lietuvą Pasaulio, Europos, Baltijos šalių sporto ţaidynėsa, čempionatų
ir taurių etapų, tarptautinių turnyrų, bei kitose aukščiausio lygio varţybose.
4. Uţtikrinti sportininkų dalyvavimą šiose varţybose:
2016.03.1-6 d.d. Pasaulio uţdarų patalpų čempionate, Ankara, Turkijoje
2016.04.23-30 d.d. Europos Grand Prix varţybose Sofija, Bulgarija
2016.05.23-29 d.d. Europos čempionate (atrankoje į OŢ Rio de Ţaneire) Notingame, Anglija
2016.06.1-5 d.d. Pasaulio universitetų čempionate Ulan Batoras, Mongolija
2016.06.13-19 Pasaulio taurės 3 etapo varţybose (galutinė atranka į Rio de Ţaneiro
olimpines ţaidynes) Antalija,Turkija.
2016.07.19-23 Europos jaunimo čempionate Bukarešte, Rumunijoje.
2016.08.5-21 d.d. Rio de Ţaneiro Olompinėse ţaidynėse (jei išsikovosime kelialapį)
2016.09.6-10d.d. Europos 3D čempionate, (vykdymo vieta ir laikas tikslinama)
2016.09.27-10.2 d.d. Pasaulio Field čempionate Dubline, Airija
5. Tobulinti sportininkų aukštą meistriškumą. Siųsti geriausius nacionalinės kategorijos
trenerius į tarptautinius seminarus bei kursus Lietuvos sporto universitetuose. Tikslu
uţtikrinti aukštą tarptautinių varţybų vykdomų Lietuvoje kokybišką teisėjavimą, siųsti
teisėjus į tarptautinius mokymus.
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2.5. Trumpas projekto esmės aprašymas
(Aprašoma kas bus atlikta, kokią/kokias problemas sprendžia šis projektas; ar šios problemos yra aktualios ir
prioritetinės per artimiausius metus; pagrįsti, kodėl šis projektas ir jo eigoje numatytos veiklos yra efektyvi priemonė
spręsti paminėtas problemas.

Įgyvendintas projektas padės įvykdyti uţsibrėţtus Lietuvos lankininkų federacijos 2016 metų
uţdavinius: federacija galės finansiškai aprūpinti Lietuvos rinktinės narių pasirengimą ir
dalyvavimą svarbiausiose 2016 m. aukščiausio lygio tarptautinėse varţybose, t. y. Pasaulio ir
Europos suaugusiųjų ir jaunimo čempionatuose. Projekto įgyvendinimas svarbus, nes tai
padės populiarinti, plačiai paplitusį pasaulyje, šaudymo iš lanko sportą Lietuvos visuomenėje,
padės vykdyti jaunimo uţimtumo programas, taip pat skatins sportininkus siekti aukščiausių
rezultatų.
Vykdant projektą bus siekiama garsinti Lietuvos vardą visame Pasaulyje. Prie to ypatingai
prisidėtų iškovotos pergalės Pasaulio ir Europos čempionatų varţybose, bei kituose
tarptautiniuose turnyruose.
Projektą vykdys Lietuvos lankininkų federaciją atstovaujantys ptezidentas Gediminas
Maksimavičius, viceprezidentas Kazimieras Janušas, gen. sekretorius Vilius Švedas,
federacijos Taryba, sporto mokyklų ir sporto klubų treneriai. Projektas truks ištisus metus.
Projektas yra ilgalaikis ir tęstinis. Numatoma ir 2017 – 2020 metais dalyvauti Pasaulio ir
Europos čempionatuose bei kitose aukščiausio lygio tarptautinėse varţybose, vykdyti
sportininkų parengimą dalyvauti 2020 m. Olimpinėse ţaidynėse Tokijo, Japonijoje.
Augantį Lietuvos lankininkų progresą stabdo finansavimo trūkumas. Šis projektas padėtų
uţtikrinti geriausių federacijos sportininkų dalyvavimą aukščiausio lygio tarptautinėse
varţybose.
Į tarptautinį seminarą uţsienyje planuojama siųsti Lietuvos lankininkų federacijos Tarybos
atrinktus geriausius trenerius, kurių darbo staţas, kvalifikacija ir turima patirtis atitinka
reikalavimus keliamus tarptautinės trenerio kategorijos įgijimui.
Į tarptautinius teisėjų mokymus numatoma siųsti geriausius šiuo metu dirbančius taisėjus,
teisėjavusius ne vienose aukščiausio lygio varţybose. Pirmenybė teikiama olimpinio lanko
specialistams. Tokie veiksmai dar labiau pagerins sportininkų paruošimą dideliam
meistriškumui.
2.6. Tikslinė projekto grupė ir projekto dalyviai

(Kam, kokiai tikslinei grupei skirtas šis projektas. Taip pat aprašoma, kas dalyvaus projekto veiklose, kiek bus
dalyvaujančių šiame projekte. Pateikiami konkretūs tikslios auditorijos (dalyviai, sportininkai, projekto vykdytojai ir t.
t.) ir abstrakčios auditorijos (žmonės, kurie sužinos apie projektą tiesiogiai ar projekto viešinimo metu) skaičiai. Tai
pat paminėti, iš kur šie dalyviai, koks jų amžiaus intervalas.)

Projektas skirtas pajėgiausiems Lietuvos šaudymo iš lanko sportininkams, t. y. Lietuvos
šaudymo iš lanko suaugusių, jaunimo, jaunių rinktinėms. Projekte dalyvaus 18 Lietuvos
rinktinės narių (12 suaugusiu + 6 jaunimo), ir 7 treneriai iš visos Lietuvos, kurių amţiaus
intervalas nuo 18 iki 50 metų. Tiesiogiai apie projektą suţinos jo dalyviai ir Lietuvos šaudymo
iš lanko klubų nariai, kurių yra virš 350 ţmonių. Taip pat apie projekto dalyvius ir jų
pasiekimus suţinos besidominti sportu Lietuvos visuomenė.
2.7. Laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą

(Kokie rezultatai (kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai) turi būti pasiekti projekto eigoje ir pasibaigus projektui. Koks yra
ilgalaikis projekto poveikis projekto dalyviams, projekto vadovams, aplinkai. Kokia galima šio projekto ilgalaikė
nauda.)

Dalyvavimas Lietuvos sportininkų aukščiausio lygio tarptautinėse varţybose duoda didţiulę
naudą:
1. Lietuvos vardo garsinimas ir įvaizdţio gerinimas įvairiose tarptautinėse varţybose
Lietuvoje ir uţsienyje.
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2. Iškovotos aukštos vietos tarptautinėse varţybose didina Lietuvos ir jos sportininkų
ţinomumą visame Pasaulyje.
3. Norinčių sportuoti skaičiaus didėjimas. Po sėkmingų sportininkų pasirodymų tarptautinėse
varţybose uţsienyje, sparčiai didėja vaikų ir jaunimo norinčių sportuoti Lietuvos klubuose ir
sporto mokyklose skaičius, tuo pačiu didėja ir jaunimo uţimtumas.
4. Sportininkų meistriškumo ir rezultatų augimas. Aukšti Lietuvos sportininkų pasiekimai
tarptautinio lygio varţybose, didina jaunų sportininkų motyvaciją ir norą kelti meistriškumo
lygį, siekiant dalyvauti aukščiausio lygio tarptautinėse varţybose.
5. Projekto tęstinumas: Olimpinės pamainos rinktinės sudėtyje ruošti pajėgiausius
lankininkus dalyvauti 2020 m. Olimpinėse ţaidynėse Tokijo, Japonijoje.
2.8. Projekto tęstinumas

(Ar šis projektas yra ankstesnių pareiškėjo vykdytų projektų pasekmė ar tęstinumas? Koks numatomas tolimesnis
projekto tęstinumas. Koks galimas šio projekto plėtojimas ir vystymas.)

Šis projektas yra 2007, 2008, 2010, 2011, 2012,2013, 2014, 2015 metų projektų tęsinys. 2016
metais Lietuvos lankininkų federacija numato ir toliau stiprinti sportininkų pasirengimą
bei sudaryti jiems sąlygas dalyvauti svarbiausiose aukščiausio lygio tarptautinėse
varţybose, siekti aukščiausių rezultatų ir garsinti šalies vardą. Siekti Europos čempionate
Notingame, Anglijoje išsikovoti kelialapį į Rio de Ţaneiro Olimpines ţaidynes. Ruošti
perspektyvius ir pajėgiausius sportininkus Lietuvos olimpinės pamainos rinktinės sudėtyje
išsikovoti kelialapius ir dalyvauti 2020 m. Olimpinėse Ţaidynėse Tokijo, Japonijoje.
2.9. Projekto priemonių įgyvendinimo planas

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Planuojama
vykdymo data

Planuojama
vykdymo vieta

2

3

4

2016.03.01-06

Ankara, Turkija

1

1 ketvirtis
Europos čempionatas
uždarose patalpose
Specialios sporto techninės
priemonės. Taikiniai
Aprangos įsigijimas
Projekto vykdyt. atlyginimai

Planuojamas dalyvių
skaičius (sportininkai,
sportuotojai, treneriai,
teisėjai, medikai, lydintys
asmenys ir kiti dalyviai)
Iš jų
Iš viso
sportininkų,
sportuotojų
5
6

7

6

7

7990,00
1580,00

2016.01.1-03.31
2016.01.1-03.31

1416,00
1818,00
12804,00

3
Iš viso:

2 ketvirtis
Europos Grand Prix
Europos čempionatas. Atranka
į Rio de Žaneiro Olimpines
žaidynes
Pasaulio taurės 3 etapas.
Galutinė atranka į Rio de
Žaneiro Olimpines žaidynes.
Projekto vykdyt. atlyginimai

Suma (Eur)

2016.04.23-30

Sofija, Bulgarija

5

4

2016.05.23-29

Notingemas
Anglija

9

8

2016.06.13-19

Antalija, Turkija

5

4

5608,00
11626,00

5628,00

2016.04.1-06.31

3

1818,00
24680,00

Iš viso:
3 ketvirtis
Europos jaunimo čempionatas

2016.07.19-23

Europos 3D čempionatas
Trenerių kvalifikacijos kursai
Projektųo vykd. atlyginimai

2016.09.8-10
2016.09.1-30
2016.07.1-09.31

Bukareštas,
Rumunija
vykd. vieta tiksl.
Iš viso:

5

4

6
2
3

6

5964,00
6564,00
1420,00
1818,00
15766,00

5
4 ketvirtis
Pasaulio Field čempionatas
Teisėjų tarptautiniai mokymai
Trenerių tarptaut. mokymai
Projekto vykd. atlyginimai

2016.09.27-10.2
2016.10.1-12.31
2016.10.1-12.31
2016,10.1-12.31

Dublinas, Airija

8
4
2
3

8

9420.00
2416,00
1420,00

Iš viso:

1818,00
15074,00

Iš viso 2016 m.:

68324,00
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3. DETALIOJI LĖŠŲ POREIKIO SĄMATA IR SKAIČIAVIMAI
Eil
Nr.

Išlaidų rūšis

Mato vnt.
pavadinimas

Kiekis

Vieneto kaina

Reikalinga
suma (Eur)

1

2

3

4

5

6

Iš Fondo
prašoma
suma (Eur)
7

I. Projekto įgyvendinimo išlaidos
Projekto vykdytojų atlyginimas ir su juo susiję darbdavio mokesčiai (išskyrus biudžetinių įstaigų darbuotojų
1.
atlyginimus). Atlyginimai pagal autorines sutartis bei kitų atlygintinų paslaugų sutartis.
1.1. Projekto vykdytojų atlyginimai
Eur.
12 mėn
606.00 7272,00
3636,00
1.2.
1.3.
Iš viso:
7272,00
3600,00
Maitinimo išlaidos: maistpinigiai, išlaidos maitinimo paslaugoms (sportininkams, treneriams, teisėjams projekto
2.
dalyviams ir vykdytojams)
2.1.
2.2.
2.3.
Iš viso:
3.
3.1.
3.2.
3.3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Projekto vykdytojų ir dalyvių komandiruočių, akreditacijos ir kt. Kompensacijų išlaidos
Projekto dalyvių akreditacijos išlaidos
žm.
47
150,00
Projekto dalyvių nakvynės išlaidos
nkt.
242
90,00
Projekto dalyvių kelionės išlaidos
vnt.
47
510,00
Iš viso:
Patalpų, bazių, sporto aikštelių, inventoriaus, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo
elektros energija ir pan.)

7050,00
4500,00
21780.00
11500,00
23970.00
12500,00
52800,00
28500,00
išlaidos (šildymas,

Iš viso:
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Prekės ir paslaugos (apdovanojimai, spaudos, leidybos darbai, informacijos sklaida, kitos paslaugos, prekės)

Iš viso:
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Specialiųjų sporto techninių priemonių ir įrangos įsigijimas
Taikiniai 18m. 25m.
vnt
Taikiniai 30m, 50m, 70m, 90m.
vnt

400
400

0.70
3,25

280,00
1300,00

200,00
1000,00

Iš viso:

1580,00

1200,00

Sporto inventoriaus, įrangos, aprangos įsigijimas, kai vieneto vertė mažiau kaip 500 Eur

Iš viso:
8.
8.1.
8.2.
8.3.

Sporto inventoriaus, įrangos, aprangos įsigijimas, kai vieneto vertė daugiau arba lygu 500 Eur

Iš viso:
9.
9.1.
9.2.
9.3.

Sporto bazių statybos ir remonto paslaugų įsigijimas

Iš viso:
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Eil
Nr.

Išlaidų rūšis

Mato vnt.
pavadinimas

Kiekis

Vieneto kaina

Reikalinga
suma (Eur)

1

2

3

4

5

6

10.
10.1.
10.2.
10.3.

Iš Fondo
prašoma
suma (Eur)
7

Sporto bazių statybos, remonto ir priežiūros paslaugų įsigijimas (esminis turto pagerinimas)

Iš viso:
11.
11.1.
11.2.
11.3.

Kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos išlaidos
Sportininkų apranga
kompl.
Trenerių kvalifikacijos kėlimas
Žm.
Teisėjų kvalifikacijos kėlimas
Žm.

24
7
2

59,00
548,00
710,00
Iš viso:
Iš viso I:

1416,00
3836,00
1420,00
6672,00
68324,00

1100,00
2900,00
1000,00
5000.00

II. Projekto administravimo išlaidos (ne daugiau 30 % projekto įgyvendinimui skirtų lėšų)
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

Projekto vadovo, finansininko atlyginimas ir su juo susiję darbdavio mokesčiai

Iš viso:
Kitos administravimo išlaidos (apskaitos vedimo, biuro nuomos, komunalinių paslaugų, ryšių paslaugų,
kanceliarinių prekių, komandiruočiu ir kitos projekto tikslams pasiekti reikalingos administravimo išlaidos)

2.1.
2.2.
2.3.
Iš viso:
Iš viso II:
IŠ VISO IŠLAIDŲ (I+II):

68324,00

37800,00
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4. INFORMACIJA
4.1 Papildomas finansavimas
(Trumpai aprašoma, iš kur bus surinktas/gautas papildomas finansavimas šio projekto veikloms įgyvendinti. Aprašoma,
iš kur jau yra gautos lėšos ir iš kur ir kiek yra tikimasi gauti papildomų lėšų)

Papildomų lėšų šiam projektui įgyvendinti sieksime gauti teikdami įvairius projektus bei
paraiškas miestų, kuriose yra mūsų klubai savivaldybėms (Vilnius, Kaunas, Klaipėda,
Šiauliai), ir jų sporto skyriams. Šiuo metu vyksta kitų rėmėjų paieška įvairiuose Lietuvos
miestuose.
4.2 Prašome pateikti planuojamų projekto pajamų šaltinius
Eil.Nr.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pavadinimas

Suma (Eur)

2
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšos
Savivaldybės lėšos
ES struktūrinių fondų lėšos
Tarptautinių sporto organizacijų lėšos
Rėmėjų lėšos
Nuosavos lėšos
Kitos lėšos (išvardinti)

3
37800,00

IŠ VISO:

4900,00
17800,00
2200,00
5624,00
68324,00

4.3. Projekto partneriai

(Aprašoma kiekviena organizacija (įmonė, įstaiga ir t. t.) – projekto partnerė, jos veiklos pobūdis ir patirtis veiklose,
kurios bus naudojamos projekte. Tai pat įvardinamas partnerio vaidmuo projekte.)

Projekto partneriai yra lankininkų sporto klubai Lietuvos lankininkų federacijos nariai :
„Lietuvos šaudymo iš lanko asociacija“, Vilniaus miesto VšĮ „Lankininkų sporto klubas“,
Vilniaus lankininkų klubas“Strėlė“, Kauno miesto lankininkų klubas „Kauno lankininkai“,
„Kauno šaudymo iš lanko asociacija“, Klaipėdos miesto klubas “Harmonija”, Klaipėdos
lankininkų sporto klubas“Klaipėdos lankininkai“, Šiaulių miesto klubas “Auksinis šaulys”,
Utenos miesto klubas “Utenos lankininkai”, Alytaus miesto klubas “Ţaliasis lankas”,
Marijampolės miesto sporto klubas „Ugninė strėlė“, Pakruojo laisvalaikio ir sporto klubas
„Vajetau“. Klubai dalinai rems pasirengimą ir dalyvavimą aukščiausio lygio tarptautinėse
šaudymo iš lanko varţybuose.
Pagrindinis partnerių vaidmuo – padėti tęsti šaudymo iš lanko sporto vystymo projektus
mūsų šalyje, plėtoti šią sporto šaką, sudaryti sąlygas lankininkams tobulinti meistriškumą,
rinktinės nariams tinkamai rengtis dalyvavimui tarptautinėse varţybose, garsinti Lietuvos
vardą visame pasaulyje.
4.4. Pareiškėjo gautos lėšos iš Fondo 2015 metais
9731 eur. Devyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt vienas euras
Tvirtinu, kad:
1. esu susipažinęs su Fondo administravimo taisyklėmis;
2. paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Gavęs paramą, įsipareigoju informuoti
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybą, kaip vykdomas projektas, ir nustatytais
terminais pateikti pagal patvirtintas formas Fondo lėšų naudojimo ataskaitas.
Paraiškos užpildymo data 2015 m. spalio mėn. 21 d.
Pareiškėjo vadovas/įgaliotas asmuo
A.V.

(Parašas)

Kazimieras Janušas
(Vardas, pavardė)
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1 priedas
PAPILDOMI DOKUMENTAI – LYDRAŠTIS
Pareiškėjo pavadinimas
Kodas
Projekto pavadinimas

Eil.
Nr.

Lietuvos lankininkų federacija
191960388
Pasirengimas ir dalyvavimas aukščiausio lygio
tarptautinėse šaudymo iš lanko varţybose

Egz.
skaičius

Dokumento pavadinimas

Puslapių
skaičius

1

2

3

4

1.

Kompiuteriu užpildyta projekto paraiška.

1

10

2.

Tinkamai patvirtinto juridinio asmens registravimo paţymėjimo (jei
registruojant juridinį asmenį toks turi būti išduodamas) kopija
Įstatų (nuostatų, statuto ar kito steigimo dokumento) kopija.
Jeigu pareiškėjas anksčiau departamentui yra teikęs atitinkamo steigimo
dokumento kopiją ir šiame dokumente nurodyta informacija nepakito
(apie tai paţymima lydraštyje nurodant departamentui teikto rašto datą ir
numerį) steigimo dokumento kopijos pakartotinai teikti nereikia;
Teikiant paraišką sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotei:
Dokumentų, įrodančių teisėtą nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą ar
disponavimą juo, tinkamai patvirtintos kopijos (išvardinti).
Pareiškėjas gali pateikti:
Valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kitų juridinių asmenų, kurių
veikla susijusi su kūno kultūros ir sporto plėtra, rekomendaciją (pritarimą)
projekto vykdymui.
Susitarimų dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą su valstybės (ar)
savivaldybių institucijomis, ir (ar) įstaigomis, ir (ar) kitais juridiniais asmenimis
teikiamo projekto įgyvendinimo laikotarpiu tinkamai patvirtintos kopijos.
Patvirtiname, kad:
- pareiškėjas nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;
- pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka įvykdęs įsipareigojimus,
susijusius su mokesčių mokėjimu;
- pareiškėjas paraiškoje arba papildomuose dokumentuose nepateikė
tikrovės neatitinkančius duomenis ir nepateikė suklastotus dokumentus;
- pareiškėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Fondo gautų lėšų
panaudojimą sutartyje ir taisyklėse numatyta tvarka ir gautas Fondo lėšas
panaudojo pagal tikslinę paskirtį;
- pareiškėjas nepažeidė taisyklių 33.1.2. punkte nustatytas sąlygas;
- pareiškėjo atžvilgiu nepradėtos bankroto, reorganizavimo, pertvarkymo
ar likvidavimo procedūros ir (arba) jo atžvilgiu netaikomas turto areštas ir
išieškojimas kuris galėtų būti nukreiptas į projektui skirtas Fondo lėšas.
- pareiškėjas, turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar
buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę
surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar
nepanaikinto teistumo už sunkius ar labai sunkius nusikaltimus arba
nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams,
ekonomikai ir verslo tvarkai arba finansų sistemai.

1

1

1

1

3.

4.

5.

6.

7.

Pareiškėjo vadovas
(Parašas)

Kazimieras Janušas
(Vardas, pavardė)
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2 priedas
REKOMENDACIJA (PRITARIMAS)

Rekomenduojamos organizacijos pavadinimas
Kodas
Projekto pavadinimas

Lietuvos lankininkų federacija
191960388
Pasirengimas ir dalyvavimas aukščiausio
lygio tarptautinėse šaudymo iš lanko
varţybose

Rekomenduojančios organizacijos pavadinimas
Rekomenduojančio asmens vardas, pavardė
Pareigos organizacijoje
Adresas, telefonas

Lietuvos sporto federacijų sąjunga
Agnė Vanagienė
Generalinė sekretorė
Ţemaitės 6, Vilnius tel. 8 5 2310582

Rekomendacijos (pritarimo) tekstas:
Pritariu Lietuvos lankininkų dalyvavimui Europos ir Pasaulio čempionatuose, taurių bei
ţaidynių varţybose ir tikslui: siekti iškovoti teisę dalyvauti Rio de Ţaneiro Olimpinėse
ţaidynėse, rekomenduoju skirti finansinę paramą šiam Lietuvos lankininkų federacijos
projektui įgyvendinti.

Užpildymo data 2016 m. spalio 25 d.

(Parašas)
A.V.
(jeigu organizacija antspaudą privalo turėti)

Agnė Vanagienė
(Vardas, pavardė)

