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JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DEL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBES SPORTO STIPENDIJU SKYRIMO IR

MoKEJTMo rvARr(os ApRASo pa,rvrRTrNrMo

2021m. spalio 7 d. Nr. IT5-166
Jonava

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 6 straipsnio 29 punktu,
18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sporto istatymo 8 straipsniu, Jonavos rajono
savivaldybes taryba n u s p r e n d Z i a:

1. Patvirtinti Jonavos rajono savivaldybes sporto stipendijq skyrimo ir mokejimo tvarkos
apraS4 @ridedama).

2. Skirti atsakingu uZ sprendimo vykdym4 Jonavos kuno kult[ros ir sporto centro direktoriq.
3. PripaZinti netekusiu galios rajono savivaldybes tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimo

Nr. 1 TS-5 ,,Del Jonavos rajono savivaldybes sporto stipendijos nuostatq patvirtinimo" I punkt4.
Sis sprendimas per vien4 menesi nuo jo priemimo dienos gali bffi skundZiamas Lietuvos

Respublikos administraciniq bylq teisenos istatymo nustatyta tvarka Lietuvos administraciniq gindq
komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisves al. 36, Kaunas) arba Regionq apygardos
administraciniam teismui bet kuriuose teismo rOmuose (Siauliq r0mai, Dvaro g. 80, Siauliai;
PaneveZio r0mai, Respublikos 9.62, Panevefos; Kla:.redos r0mai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipeda;
Kauno rumai, A. Mickevidiaus g. 8A, Kaunas).

Savivaldybes meras Mindaugas Sinkevidius
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PATVIRTINTA
Jonavos raj ono savivaldybes
tarybos 2021m. spalio 7 d.
sprendimuNr. IT5-166

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBES SPORTO STIPENDIJU SKYRIMO IR
MOKEJIMO TVARKOS APRASAS

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Jonavos rajono savivaldybes sporto stipendijq skyrimo ir mokejimo tvarkos apraSas
(toliau - Apra5as) nustato Jonavos rajono savivaldybes sporto stipendijq (toliau - Stipendijq)
skyrimo, mokejimo, stipendijq mokejimo sustabdymo ir stipendijq skyrimo panaikinimo tvark4.

2. Stipendijos skiriamos Jonavos rajono savivaldybes sportininkams kasmet ir mokamos i5
Jonavos rajono savivaldybes biudZeto asignavimq, skirtq Jonavos krlno kulturos ir sporto centro
(toliau - Sporto centras) igyvendinamai sveikatingumo ir sporto programai.

3. Stipendijos skiriamos sportininkams, per praejusius kalendorinius metus pasiekusiems
sportiniq laimejimq Pasaulio ir Europos dempionatuose, laimejusiems Lietuvos suaugusiq, jaunimo,
jauniq dempionatuose, jaunimo, jauniq sporto Zaidynese prizines vietas bei Lietuvos sporto Sakq
rinktiniq nariams. Pretenduoti i stipendij4 gali tik tie sportininkai, kurie yra deklaravg savo
gyvenamqi4 viet4 Jonavos rajone ir varZybose atstovauja Jonavai bei yra ne vyresni kaip 26 metq
amZiaus.

4. Prioritetas, skiriant Stipendijq, teikiamas Lietuvos strateginiq olimpiniq sporto Sakq
sportininkams.

II SPORTO STIPENDIJOS DYDIS IR TRUKME

5. Stipendija mokama kas menesi vienerius kalendorinius metus po jos paskyrimo:
5.1. Olimpiniq Zaidyniq,'Pasaulio ir Europos dempionatq dalyviams, Lietuvos komandiniq

sporto Sakq rinktiniq nariams - po 100 Eur, per metus - 1200 Eur;
5.2.Lie1nllvos dempionatq 1-3 vietos laimetojams, rinktiniq nariams - po 70 Eur, per metus -

840 Eur;
5.3. Lietuvos jaunimo dempionatq, Zaidyniq l-3 vietos laimetojams, rinktiniq nariams ir

sportininkams, Zaidliantiems Jonavos reprezentacinese krep5inio, futbolo, tinklinio komandose - po
60 Eur, per metus -720hx;

5.4. Lietuvos jauniq dempionatq, Zaidyniq 1-3 vietos laimetojams ir rinktiniq nariams - po
45 Eur, per metus - 540 Eur;

5.5. Sportininkams, praejusiais metais gavusiems sporto stipendij4 ir del traumos ar kitq
svarbiq prieZasdiq nepasiekus 5.1. - 5.4. punktuose nurodytq sportiniq laimejimq, stipendija gali
bfiti skiriama Jonavos rajono savivaldybes sporto stipendijos skyrimo komisijos (toliau -
Komisij os) sprendimu, mokant maZiausio dy dlio stipendij 4.

6. Stipendija skiriama tik uZ vien4 auk5diausi4laimejim4 per praejusius metus.

III STIPENDIJOS SKYRIMAS IR MOKEJIMAS

7. Del stipendijos skyrimo sportininkams gali kreiptis treneriai, Jonavos rajono savivaldybes
sporto klubq, asociacijq vadovai ir sportininkai arba jq atstovai pagal lstatym4 (tevai, globejai).

8. Sporto centras skelbia informacijq apie parai5kq teikim4 sporto stipendijai gauti spaudoje,
Sporto centro internetineje svetaineje ir kitomis informacijos sklaidos priemonemis.

9. Parai5kos stipendijai gauti (1 priedas) teikiamos kart4 per metus nuo gruodZio I d. iki
gruodZio 31 d. Sporto centrui.
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10. Parai5kas stipendijai gauti svarsto Jonavos rajono savivaldybes administracijos

direktoriaus isakymu sudaryta komisija i5 penkiq nariq: du Jonavos rajono savivaldybes tarybos
nariai, du Jonavos rajono savivaldybes administracijos darbuotojai ir vienas Sporto centro
darbuotojas. Komisija sportininkus vertina atsiZvelgdama i sportinius laimejimus, nurodytus apraSo
5.1. - 5.5. punktuose.

11. Neolimpiniq sporto Sakq sportininkams pasiekus sporto laimejimq iSvardintq 5.1.-5.5.
punktuose, stipendija gali biiti skiriama Komisijos sprendimu.

12. Komisija sprendimo protokol4 del stipendijos skyrimo ir mokejimo teikia Sporto centrui.
13. Sporto centras, vadovaudamasis Komisijos sprendimo protokolu del stipendijq skyrimo

ir mokejimo, per 5 darbo dienas po Komisijos sprendimo protokolo gavimo, parengia Sporto centro
direktoriaus isakym4 del stipendijq skyrimo ir mokejimo sportininkams ir pasira5o su stipendijos
gaveju Jonavos rajono savivaldybes sporto stipendijos sutarti (2 priedas), kurioje nurodoma:
stipendijos dydis, mokejimo terminas, Saliq isipareigojimai, sutarties nutraukimo s4lygos ir kiti
duomenys.

I 4. Stipendij os mokej imas nutraukiamas, j eigu sportininkas:
I 4. 1 . nesilaiko olimpines chartij os nuostatq;
14.2. paLeidZia pasira5ytos sutarties sqlygas arba jq neivykdo;
14.3. i5vyksta gyventi i kit4 savivaldybg, pakeidia deklaruot4 gyvenamqjqvietq;
I 4.4. baigia sporting karj er4;
14.5. be pateisinamq prieZasdiq atsisako ginti Jonavos rajono ir Lietuvos garbg sporto

renginiuose.
15. Atsiradus 14 punkte nurodytoms aplinkybdms, Komisija priimam4 sprendim4 del

stipendijos skyrimo panaikinimo ir stipendijos perskirstymo nuo Siq aplinkybiq atsiradimo dienos.
Sporto centras, vadovaudamasis Komisijos sprendimo protokolu del stipendijos skyrimo
panaikinimo, parengia Sporto centro direktoriaus isakym4 ir informuoja stipendijos gavej4 arba jo
atstovus.

16. LeSas stipendijos gavejui kas mdnesi i jo sutartyje nurodytq s4skait4 banke perveda
Jonavos rajono Svietimo pagalbos tarnyba, gavusi Komisijos sprendim4 del stipendijos skyrimo ir
mokejimo, patvirtint4 Sporto centro direktoriaus isakymu, kuriame nurodoma sportininko, trenerio
vardas, pavardd, banko s4skaita, stipendijos dydis eurais.

17. Stipendijos gavejui pateikus klaidingas Zinias apie savo sportinius pasiekimus ar kitaip
paZeidus pasira5ytos sutarties reikalavimus, sutartis nutraukiama.

IV BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Kilus gindams tarp Sporto centro bei stipendijos gavejo, visi klausimai sprendZiami
derybq keliu, nepavykus susitani - teises aktq nustatyta tvarka.

19. Sis apra5as gali buti keidiamas, pripaZistamas netekusiu galios Jonavos rajono
savivaldybes tarybos sprendimu.



PARAISKA JON

l. Sportininko

2. Sporto Saka

Jonavos rajono savivaldybes sporto stipendijq
skyrimo ir mokejimo tvarkos apra5o
I priedas

AVOS RAJONO SAVIVALDYBES SPORTO STIPENDIJAI GAUTI

vardas, pavardd, gimimo data

3. Dabartine mokymo istaiga, sporto organizaclja, adresas, telefonas, faksas, el. pa5tas

5. Sportininko atstovavimas Lietuvos

6. Namq adresas, telefonas, el. pa5tas

rinktinems

7. I5sami informacija anksdiau gaut4 (-as) stipendijq (-as) (metai, suma, uL kq)

8. Bankas, banko kodas, asmens sqskaitos Nr. ..

apie

PRIDEDAMA:
1. Sportininko asmens tapatybg patvirtinandio dokumento kopija.
2. Dokumentq, patvirtinandiq sportininko pasiekimus, kopijos.

Tvirtinu, kad pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

({staigos pavadinimas)

A. V. (paraSas) (vadovo vardas, pavarde)

4. Tikslus varLybq pavadinimas, data ir sportininko uZimta vieta, dalyviq skaidius



Jonavos rajono savivaldybes sporto stipendijos
skyrimo ir mokejimo tvarkos apra5o
2 priedas

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBES SPORTO STIPENDIJOS SUTARTIS

20 m.- d. Nr.
Jonava

Jonavos kuno kultUros ir sporto centras, atstovaujamas direktoriaus

(vardas, pavarde)
(toliau - sporto stipendijos moketojas), ir sporto stipendijos gavejas

(oliau sporto stipendijos gavejas),
stipendijos skyrimo komisij os posedZio,
sprendimu, sudardme 5i4 sutarti.

(vardas, pavarde)
Jonavos rajono savivaldybes sportovadovaudamiesi

irykusio 20 m. d. protokolo Nr.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si sutartis nustato Sporto stipendijos moketojo teises ir pareigas, mokant sporto stipendij4
ir Sporto stipendijos gavejo teises ir pareigas.

II. SPORTO STIPENDIJOS MOKETOJO TEISES IR PAREIGOS

2. Sporto stipendijos moketojas turi teisg:
2.1. igyvendinant Jonavos rajono savivaldybes sporto stipendijos skyrimo sprendim4,

viena5ali5kai laikinai sustabdyti sporto stipendijos mokejimq ar sumaZinti stipendijos dydi, apie tai
informavus sporto stipendijos gavejq;

2.2. reikalauti i5 sporto stipendijos gavejo gr4Zinti Sios sutarties pagrindu jam sumoket4
sporto stipendijos sum4, nevir5ijandi4 dviejq menesiq sporto stipendijos sumos, jeigu sporto
stipendij os gavej as ner,ykde Sioj e sutartyj e numatytq isipareigoj imq.

3. Sporto stipendij os moketoj as isipareigoj a:
3.1. vadovaudamasis Jonavos rajono savivaldybes sporto stipendijos skyrimo komisijos

posedZio protokolo 20 m. 
- 

d. Nr. sprendimu, moketi sporto stipendij4 kas
menesi po 

- 

eur dydZio nrro ZO rn _ _d. iki 20 -. a.;
3.2. nutraukus sporto stipendijos mokejim4, informuoti Sporto stipendijos gavdjq per 10

darbo dienq nuo sprendimo priemimo dienos.

III. SPORTO STIPENDIJOS GAVEJO TEISES IR PAREIGOS

4. Sporto stipendijos gavejas turi teisg gauti sporto stipendij4 pagal Sioje sutartyje numatytas
s4lygas ir tvark4.

5. Sporto stipendijos gavejas isipareigoja:
5.1. rengtis sporto varZyboms ir atstovauti jose Jonavai, Lietuvai.
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5.2. informuoti Sporto stipendijos moketoj4 per 5 darbo dienas susidarius vienai Siq

aplinkybiq:
5.2.1 . nesilaikius olimpines chartij os nuostatq:
5.2.2. i5rykus gyventi i kit4 savivaldybg, pakeitus deklaruot4 gyvenamqj Evietq;
5.2.3. baigus sporting karjer4;
5.2.4. be pateisinamq prieZasdiq atsisakius ginti Jonavos rajono ir Lietuvos garbg sporto
varZybose.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6. Si sutartis sudaroma dviem egzemplioriais: vienas - Sporto stipendijos moketojui, kitas -
Sporto stipendij os gavejui.

7. Sutartis isigalioja nuo jos pasiraSymo dienos ir galioja, iki Salys ivykdys sutartinius
isipareigojimus.

8. Salys turi teisg sutarti papildyti tik abipusiu ra5ytiniu susitarimu.
9. Tarp Saliq kilg gindai sprendZiami derybq keliu, o nesutarus - Lietuvos Respublikos

istatymq nustatyta tvarka.
10. Saliq rekvizitai:

Sporto stipendijos moketojas
(ParaSas) (Vardas, pavarde)

A. V.

Sporto stipendijos gavejas

SPORTO STIPENDIJOS MOKETOJAS I SPONTO STIPENDIJOS GAVEJAS
Jonavos klno kultlros ir sporto centras I Vardas, pavarde
Kodas 190309410 I Adresas
Zeiml4 g. lT,Jonava I Asmenines s4skaitos Nr.
Banko rekvizitai: I nanto pavadinimas
Luminor bankas I ganko kodas
B. k.40100 A. s. LT804010043900080076 | Telefonas, el. pa5tas
Tel./faks. (8 349) 616 36
El. paStas: info@kksc.lt

,ffisexnEronnras l:
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(Para5as) (Vardas, pavarde)


