Elektroninio dokumento nuorašas

TRAKŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
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Trakai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Trakų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1.

P a k e i s t i Trakų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 12 d. sprendimu Nr.

S1-22 „Dėl Trakų rajono savivaldybės sporto projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų
nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Trakų rajono savivaldybės sporto projektų rėmimo iš
savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų punktus:
1.1 5 punktą ir išdėstyti jį taip:
„5. Konkurse gali dalyvauti Trakų rajono savivaldybėje vykdantys veiklą juridiniai asmenys,
išskyrus: organizacijas, kurių steigėja yra savivaldybė (bendrojo lavinimo mokyklos, vaikų
lopšeliai-darželiai, savivaldybės biudžetinės įstaigos), nacionalinio lygio sporto įstaigas (sporto
šakų federacijos/sąjungos) bei pelno siekiančias organizacijas.
1.2 15 punktą ir išdėstyti jį taip:
„15. Savivaldybės lėšomis gali būti finansuojama ne daugiau kaip 80 proc. projekto vertės. Ne
mažiau kaip 20 proc. projekto vertės turi sudaryti pareiškėjo nuosavos arba rėmėjų lėšos“.
2.

P a v e s t i Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui parengti paraiškų

vertinimo aprašą.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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