Projektas
Nr. TSP-39
2021-02-17

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „KAZLŲ RŪDOS MIESTO FUTBOLO STADIONO
DANGOS ATNAUJINIMAS“
2021 m. vasario
d. Nr. TSKazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V1866 „Dėl 2021 metų kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų,
skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir
įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas
sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai ir 2021 metų kvietimo teikti
paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto paskirties pastatų
arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui atrinkti, patvirtinimo“ Kazlų
Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos rengiamam projektui „Kazlų Rūdos
miesto futbolo stadiono dangos atnaujinimas“.
2. Teikti projekto „Kazlų Rūdos miesto futbolo stadiono dangos atnaujinimas“ paraišką 2021
metų sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų, skirtų esamų sporto paskirties pastatų
arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimui gauti.
3. Prisidėti Savivaldybės biudžeto lėšomis iki 150 000,00 Eur tinkamų finansuoti projekto
išlaidų ir padengti visas netinkamas, tačiau šiam projektui įgyvendinti reikalingas išlaidas bei
tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia projekto finansavimas.
4. Įpareigoti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti visus su projekto
rengimu ir įgyvendinimu susijusius dokumentus.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti
skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36,
44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g.
8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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DANGOS ATNAUJINIMAS“
2021-02-12
Kazlų Rūda
Sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai:
Sprendimo projekto tikslas – pritarti projekto rengimui ir įgyvendinimui, numatyti bendrojo
finansavimo lėšų dalį.
Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas:
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymas
Nr. V-1866 „Dėl 2021 metų kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto
projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto
inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui bei asmenų, dirbančių ar teikiančių
paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimui ir sporto informacijos sklaidai ir 2021 metų
kvietimo teikti paraiškas sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto
paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui atrinkti,
patvirtinimo“.
Teigiami rezultatai priėmus siūlomą sprendimo projektą:
Futbolas populiariausia sporto šaka Kazlų Rūdoje, jį žaidžia įvairaus amžiaus grupės, todėl
reikalingas stadiono dangos atnaujinimas, nes futbolo sezono metu stadione nuolat vyksta varžybos,
treniruotės ir esama natūralios vejos danga turi itin ribotas naudojimo galimybes. Įgyvendinus
numatytą projektą, būtų atnaujinta Kazlų Rūdos miesto stadiono, esančio M. Valančiaus g. danga
keičiant natūralios vejos dangą į sintetinę stadiono dangą.
Planuojama prisidėti iki 150,00 tūkst. Eur nuosavu indėliu, kurį padengs Lietuvos futbolo
federacija, jeigu Kazlų Rūdos savivaldybė įrengs sintetinei stadiono dangai būtinus stadiono
pagrindus. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021–2023 metai.
Finansavimo šaltiniai:
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. lapkričio 30
d. įsakymą Nr. V-1866, savivaldybės nuosavos lėšos sudarys ne mažiau kaip iki 33 proc. projekto
vertės. Preliminari projekto vertė – 450,00 tūkst. Eur. Nuosavas indėlis iš savivaldybės biudžeto
būtų iki 150,00 tūkst. Eur. Sprendimo projektas antikorupciniu požiūriu nevertintinas.
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