
Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių 

mieste programai 2022–2024 metais 

įgyvendinti nuostatų  

              1 priedas 
 

(Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos įgyvendinimo paraiškos forma)  

 

FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PARAIŠKA 

 

1. INFORMACIJA APIE FUTBOLO SPORTO ŠAKOS PLĖTROS ŠIAULIŲ MIESTE 

PROGRAMOS VYKDYTOJĄ 

1.1.  

 

(paraišką teikiančio juridinio asmens pavadinimas) 

1.2. 

 

(juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens kodas) 

1.3. 

 

(juridinio asmens adresas, pašto indeksas, tel., faks., el. paštas) 

1.4.  
 

(juridinio asmens banko pavadinimas, banko kodas, atsiskaitomoji sąskaita) 

 

1.5. Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos (toliau – programa) vykdytojo 

patirtis, vykdant sporto veiklą (paskutiniųjų 3 metų duomenys):  

Eil. 

Nr. 
Programos pavadinimas 

Įgyvendinimo 

metai 

Bendra 

programos 

suma 

Finansavimo 

šaltiniai 

1.     

2.     

3.     

 

2. INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ 

 

2.1. Programos įgyvendinimo vieta: 
 

 

2.2. Programos įgyvendinimo terminai: 

 

        (programos įgyvendinimo pradžia)  

 

 

       (programos įgyvendinimo pabaiga)  
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2.3. Informacija apie programos vykdytojo vadovą: 

Programos 

įgyvendinimo 

vadovas 
(vardas, pavardė) 

Kontaktiniai duomenys 
(tel., mob., el. paštas)  

  

 
2.4. Programos įgyvendinimo partneriai: 
(jei programa vykdoma su partneriais, nurodyti juos ir aprašyti partnerio vaidmenį įgyvendinant programą) 

Eil. 

Nr. 

Partnerio pavadinimas 
(organizacijos, fizinio 

asmens) 

Partnerio vaidmuo programos įgyvendinime 

   

   

   

 

3. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APRAŠYMAS 

 

3.1. Trumpas programos aprašymas: 
(programos aktualumas, tikslinė grupė, planuojama veikla, programos įgyvendinimo tikslai, uždaviniai, metodai ir kt.)  

 

 

 

3.2. Programos tikslas: 

 

 

 

3.3. Numatomi programos dalyviai: 

 

 

 

3.4. Numatomi programos rezultato pasiekimo kriterijai ir reikšmės: 

Produkto vertinimo kriterijai Metai 

Pavadinimas, mato vnt. 2022 2023 2024  

Futbolo specialistų, turinčių aukštąjį išsilavinimą ir futbolo 

trenerio UEFA licenciją, skaičius, žm.  

   

Specialistų (medicininio personalo, atletinio rengimo, sporto 

vadybos, kito aptarnaujančiojo personalo) skaičius, žm.  

   

Parengta programa kiekvienam sportinio ugdymo etapui pagal 

žaidimo modelį (5x5, 8x8, 11x11), vnt.  

   

Programoje dalyvaujančių asmenų skaičius, žm.    

Sukomplektuotų sportinio rengimo grupių skaičius, vnt.    

Miestui atstovaujančių komandų (jaunių, jaunučių ir vaikų 

amžius), dalyvaujančių šalies ir regiono futbolo varžybose, 

skaičius, vnt. 
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Miestui atstovaujančių komandų (suaugusiųjų), dalyvaujančių 

Lietuvos futbolo federacijos A, I ir II lygos varžybose, vnt. 

   

Išugdytų sportininkų, žaidžiančių Šiaulių miesto komandose 

(suaugusiųjų Lietuvos futbolo lygos varžybose), skaičius, žm. 

   

Sportininkų, dalyvaujančių miesto, regiono, šalies ir 

tarptautinėse varžybose, skaičius, žm. 

   

Aukščiausiojo lygmens divizionuose (11–17 m. amžiaus 

vaikinai, merginos) dalyvaujančių komandų skaičius, vnt. 

   

Sportininkų (jaunimo ir jaunių amžius) atstovaujančių 

rinktinėse, skaičius, žm. 

   

Sportininkų (suaugusiųjų) atstovaujančių Lietuvos 

nacionalinėms rinktinėms, skaičius, žm. 

   

Surengtų šalies ir tarptautinių futbolo turnyrų skaičius, vnt.    

Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo kursuose ar kituose 

mokymuose (treneriai, kitas sportinio rengimo personalas), val. 

   

Dalyvauta kvalifikacijos kėlimo kursuose ar kituose 

mokymuose (administracija, kitas personalas), val. 

   

Įgyvendintos alternatyvios įvairaus amžiaus vaikams, 

nesiekiantiems sportinio rezultato, laisvalaikio praleidimo 

programos, vnt. 

   

Naudojamų sporto bazių (įskaitant ir nuomojamas) skaičius, 

vnt. 

   

Nuolat prižiūrimų sporto bazių skaičius, vnt.    

Įvykdyti reikalavimai stadiono sertifikatui gauti, vnt.    

 

3.5. Programos įgyvendinimo grafikas (įrašyti ir pažymėti): 
Pirmaisiais metais (2022 m.) 

Veiksmai, priemonės 
Mėnuo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

             

             

             

 

Antraisiais metais (2023 m.) 

Veiksmai, priemonės 
Mėnuo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

             

             

             

 

 

Trečiaisiais metais (2024 m.) 

Veiksmai, priemonės 
Mėnuo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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4. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO BIUDŽETAS PIRMAISIAIS ĮGYVENDINIMO 

METAIS (2022 M.)  
 

4.1. Bendra programai įgyvendinti reikalinga suma –  tūkst. Eur. 

4.2. Iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto (toliau – biudžetas) reikalinga lėšų suma – 

____________ tūkst. Eur. 

4.3. Planuojamų programos pajamų šaltinių detalizavimas (tūkst. Eur): 

Eil. 

Nr. Programos pajamų šaltinio 

pavadinimas 

Indėlio 

pobūdis 
(lėšos, 

paslaugos, 

prekės ir pan.) 

Suma 

(Eur) 

Suteikta (Eur) Laukiama 

(Eur) 

1. Savivaldybės biudžeto lėšos     

2. Sporto rėmimo fondo lėšos      

3. Federacijos lėšos                   

4. Tarptautinių sporto organizacijų 

lėšos       

    

5. Rėmėjų lėšos                                                   

6. Tėvų lėšos      

7. Nuosavos lėšos      

8. Kitos lėšos (išvardyti)      

 Iš viso     
 

Pastaba. Programai įgyvendinti reikalinga lėšų dalis, kurios nepadengia savivaldybės biudžeto skirtos lėšos, turi 

sudaryti ne mažiau kaip 10 procentų visos Programos poreikio (veiklų išlaidų). Programos vykdytojas turi užtikrinti, kad 

miestui atstovaujančiai komandai, dalyvauti Lietuvos futbolo federacijos A, I ir II lygos varžybose reikalinga lėšų dalis, 

kurios nepadengia iš savivaldybės biudžeto skirtos lėšos, turi sudaryti ne mažiau kaip 30 procentų reikalingų išlaidų.  

Lėšų dalį, kurios nepadengia savivaldybės biudžeto lėšos, turi padengti Programos vykdytojas savo arba rėmėjų 

(partnerių) indėliu (finansiniu ar nepiniginiu įnašu). Prisidėjimas ir (ar) indėlis, teikiamas natūra prekėmis ir (arba) 

paslaugomis, išreiškiamas pinigine verte (nepiniginio įnašo vertę teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja, nustato ir už 

jos teisingumą atsako paraiškos teikėjas). Visuose indėlį patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodytas programos 

pavadinimas, finansinio įsipareigojimo rūšis (parama lėšomis ar natūra), finansinio įsipareigojimo vertė eurais. 

 

4.4. Detali lėšų poreikio sąmata ir skaičiavimai: 

Eil. Nr. 

  

  

Išlaidų rūšis   Mato 

vieneto 

pavadinima

s 

  

Kiekis 

  

Vienet

o kaina 

  

Reikaling

a suma 

(Eur) 

Iš 

Savivaldybė

s prašoma 

suma (Eur) 

   

 I. Programos vykdymo išlaidos    

1.  Darbo užmokestis (tiesiogiai įgyvendinant 

programą dalyvaujantiems darbuotojams). 

Nurodykite darbuotojų skaičių, vienam 

darbuotojui skiriamas lėšas ir mėn. skaičių 

 

   

     

    1.1.           

 1.2.           

 Iš viso      

2.   Socialinio draudimo įmokos              

 2.1.                 

  2.2                

  Iš viso       

3.  Atlyginimai pagal autorines sutartis          

 3.1.           

 3.2.           

 Iš viso       

4. 

  

Maitinimo išlaidos (sportininkams, 

treneriams, teisėjams ir kt. programos 
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vykdytojams). Nurodykite dalyvių skaičių, 

dienų skaičių ir vienam žmogui skiriamas lėšas 

  4.1.                

  4.2.                

   Iš viso       

5. 

  

Apgyvendinimas (sportininkams, treneriams, 

teisėjams ir kt. programos vykdytojams). 

Nurodykite dalyvių skaičių, dienų skaičių ir 

vienam žmogui skiriamas lėšas 

 

      

      

  5.1.                

  5.2.                

 Iš viso          

6. 

  
Komandiruočių, akreditacijos ir kt. 

kompensacijų išlaidos 

 

      

      

  6.1.                

  6.2.                

 Iš viso        

7. 

 

Paslaugos (informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų, įsigijimo išlaidos, transporto 

išlaikymas, transporto paslaugų įsigijimo 

išlaidos, ilgalaikio materialiojo turto ir kitas 

remontas, spaudos, leidybos darbai, ryšių 

įrangos ir ryšių paslaugos, informacijos 

sklaida) 

 

      

      

 7.1.                

 7.2.                

  Iš viso      

8. 

 

Patalpų, bazių, sporto aikštelių, 

inventoriaus, transporto ir kita  nuoma, 

degalų išlaidos 

 

      

      

 8.1.           

 8.2.           

 Iš viso      

 9. 

Sporto inventoriaus, įrangos ir aprangos 

įsigijimas, apdovanojimai  ir kitos prekės 
(nurodykite prekių pavadinimus, vienetų 

skaičių ir vieneto kainą) 

 

   

     

 9.1.           

 9.2.           

 Iš viso       

 10. 

Kitos programos įgyvendinimo išlaidos   
(dalyvio mokestis, draudimas, medikamentų ir 

medicininių prekių bei paslaugų įsigijimas, 

kvalifikacijos kėlimas, banko paslaugų 

mokesčiai, susiję su programos vykdymu, ir 

kitos programos tikslams pasiekti reikalingos 

išlaidos) 

 

   

     

 10.1.           

 10.2.           

  Iš viso      

 11. Komunalinės paslaugos            

 11.1           

 11.2.           

  Iš viso      

   IŠ VISO IŠLAIDŲ      

 

5. KARTU SU PARAIŠKA PATEIKIAMI  DOKUMENTAI 
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Būtina pateikti: Lapų skaičius 

Programos vykdytojo VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių 

asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija arba VĮ Registrų centro 

išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija 

 

Programos vykdytojo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija  

3 (trejų) paskutinių metų sporto veiklos aprašymas  

Dokumentai, patvirtinantys organizacijos turimas lėšas, sutarčių, preliminarių 

sutarčių kopijos, ketinimų protokolai, raštai, laiškai 

 

Įsipareigojimo raštas dėl įgyvendinant Programą dalyvausiančių sportinio 

rengimo grupių, kuriame nurodomi ugdymosi metai, skaičius ir trenerių (su 

kuriais yra sudarytos Sutartys), dirbsiančių su sportinio rengimo grupėmis, 

skaičius 

 

Informacija apie nuolat prižiūrimų sporto bazių skaičių  

Kiti dokumentai, kuriuos, Paraiškos teikėjo nuomone, tikslinga pateikti. Paraiška 

ir kartu su Paraiška teikiami dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, pateikti 

dokumentų užsienio kalba vertimai, patvirtinti vertėjo arba Paraiškos teikėjo 

vadovo ar jo įgalioto asmens 

 

Pageidautina pateikti:  

Programos vadovo gyvenimo aprašymą (CV)  

Elektroninę paraiškos versiją Microsoft Word „docx“ formatu  
 

Su Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. T-405 „Dėl 

Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos patvirtinimo“ bei su Futbolo sporto šakos 

plėtros Šiaulių mieste programai 2022–2024 metais įgyvendinti konkurso nuostatais susipažinau ir už 

paraiškoje pateiktus duomenis atsakau. 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, parašas) 
 

 
(juridinio asmens vadovo pareigos)                       

(A. V.)  

 

                      (parašas) 
 

(vardas, pavardė) 

 
(programos vadovo pareigos) 

 
(parašas) 

 
(vardas, pavardė) 

 

 
(juridinio asmens finansininko 

pareigos) 

 

 
(parašas) 

 

 
(vardas, pavardė) 

 


