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KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kėdainių rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai)
reglamentuoja Kėdainių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) sporto tarybos veiklos tikslus,
funkcijas, teises, sudėtį ir darbo organizavimą.
2. Kėdainių rajono savivaldybės sporto taryba (toliau – Sporto taryba) yra visuomeniniais
pagrindais prie Savivaldybės tarybos veikianti kolegiali patariamoji institucija, sudaroma iš
Savivaldybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, registruotų savivaldybės teritorijoje ir
veikiančių sporto politikos srityje, atstovų.
3. Sporto tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina, keičia ir pildo Savivaldybės taryba.
4. Sporto taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir
sporto Ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.
5. Sporto tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio. Sporto tarybos nariams už
dalyvavimą Sporto tarybos veikloje nemokama.
6. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos sporto įstatyme,
Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
II SKYRIUS
SPORTO TARYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS
7. Sporto tarybos tikslai:
7.1. padėti Savivaldybės institucijoms vykdyti Lietuvos Respublikos sporto įstatymu,
Vyriausybės nutarimais ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais Savivaldybei pavestas
funkcijas sporto srityje;
7.2. analizuoti sporto situaciją Kėdainių rajono savivaldybėje, užtikrinant valstybės
nustatytos politikos sporto srityje įgyvendinimą Savivaldybės lygiu bei ilgalaikių Savivaldybės
sporto plėtros tikslų ir priemonių jiems pasiekti įgyvendinimą;
7.3. teikti Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus sporto plėtros krypčių ir
finansavimo prioritetų nustatymo, sporto šakų pripažinimo strateginėmis sporto šakomis kriterijų,
kitų sporto sričių plėtros klausimais;
7.4. stiprinti Savivaldybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, veikiančių sporto
politikos srityje, bendradarbiavimą įgyvendinant fizinio aktyvumo ir sporto politiką Kėdainių
rajono savivaldybėje, formuojant Savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių pozityvų požiūrį į
sporto reikšmę sveikatai;
7.5. populiarinti sportinę veiklą ir rūpintis jos prestižu Savivaldybėje, šalyje ir užsienyje.
8. Sporto taryba atlieka šias funkcijas:
8.1. analizuoja Kėdainių rajono sporto būklę savivaldybėje, sporto organizacijų fizinio
aktyvumo ir sporto veiklos gerąją patirtį bei problemas, teikia rekomendacijas dėl veiklų
tobulinimo;
8.2. renka ir analizuoja informaciją apie sporto politikos įgyvendinimą Savivaldybės
institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su sporto sričių plėtros klausimais;

8.3. inicijuoja ir dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės ilgalaikes sporto plėtros
programas, strateginius ir metų veiklos planus;
8.4. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės administracijai dėl:
8.4.1. sportą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
8.4.2. Savivaldybės ilgalaikių sporto plėtros tikslų, savivaldybės biudžeto lėšomis
finansuotinų sporto sričių;
8.4.3. sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansavimo iš
savivaldybės biudžeto kriterijų ir tvarkos nustatymo;
8.4.4. fizinio aktyvumo, sporto ir aukšto sporto meistriškumo finansavimo tobulinimo;
8.4.5. sportininkų ir trenerių skatinimo, apdovanojimų, sportui nusipelniusių kraštiečių
atminimo įamžinimo;
8.4.6. sporto stebėsenos, plėtros ir valdymo efektyvinimo;
8.4.7. sporto objektų plėtros, jų teikiamų paslaugų prieinamumo gyventojams;
8.4.8. sporto ir fizinio aktyvumo projektų dalinio finansavimo iš Savivaldybės biudžeto
lėšų prioritetų;
8.5. analizuoja ir vertina Kėdainių rajone plėtojamų sporto šakų pasiekimus šalies ir
tarptautiniuose sporto renginiuose, sporto šakų reprezentacinių komandų dalyvavimą Lietuvos
čempionatuose bei lygose;
8.6. skatina Savivaldybės institucijų ir (ar) įstaigų, organizacijų, veikiančių sporto politikos
srityje, tarpusavio bendradarbiavimą bei sporto sektoriaus partnerystę su kitomis sritimis;
8.7. inicijuoja konferencijų, seminarų, apskritojo stalo diskusijų ir kitokių panašaus
pobūdžio renginių, susijusių su savivaldybės sporto politikos įgyvendinimu, organizavimą.
III SKYRIUS
SPORTO TARYBOS TEISĖS
9. Sporto taryba turi teisę:
9.1. nustatyta tvarka gauti iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų reikiamą informaciją ir
dokumentus kūno kultūros ir sporto plėtros klausimais;
9.2. deleguoti savo narius į sudaromas darbo grupes ar komisijas, į kurias šie nariai
kviečiami;
9.3. kviestis į posėdžius Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos
valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, specialistus (ekspertus),
Savivaldybės įstaigų ir kitų institucijų atstovus ar suinteresuotus asmenis ar jų grupes sprendžiant
fizinio aktyvumo ir sporto klausimus;
9.4. esant reikalui, dalyvauti svarstant Kėdainių sporto centro, kitų sporto organizacijų,
atsakingų už sporto šakų, fizinio aktyvumo plėtrą rajone, veiklos ataskaitas ir teikti siūlymus dėl jų
veiklos efektyvinimo;
9.5. siūlyti Savivaldybės administracijai sudaryti darbo grupes ir ekspertų komisijas
dokumentų projektams rengti ir (ar) vertinimui atlikti bei kitoms fizinio aktyvumo ir sporto
problemoms nagrinėti;
9.6. sudaryti darbo grupes iš savo narių ir (ar) pakviestų specialistų konkretiems fizinio
aktyvumo ir sporto klausimams spręsti ir siūlymams rengti;
9.7. teikti rekomendacijas Savivaldybės institucijoms ir sporto organizacijoms,
užsiimančioms sportine veikla rajone;
9.8. dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose
sprendžiami sporto politikos klausimai.
10. Sporto taryba gali turėti kitų teisių, nustatytų kituose sporto politikos įgyvendinimą
reguliuojančiuose teisės aktuose.
11. Sporto tarybos veiklos planai, teikiamos ataskaitos, informacija apie įvyksiančius ir jau
įvykusius posėdžius bei posėdžių protokolai privalo būti viešinami ir prieinami Kėdainių rajono
savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt.

IV SKYRIUS
SPORTO TARYBOS SUDĖTIS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
12. Sporto tarybą Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui sudaroma iš 11
(vienuolikos) narių. Sporto tarybos nariais gali būti: Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojai, Kėdainių sporto centro darbuotojai, savivaldybės bendrojo
ugdymo mokyklų kūno kultūros mokytojai, nevyriausybinių organizacijų, veikiančių sporto
politikos srityje, atstovai.
13. Į Sporto tarybą siūlo:
13.1. 1 atstovą – Kėdainių rajono savivaldybės meras;
13.2. 1 atstovą – Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komitetas;
13.3. 2 atstovus – Savivaldybės administracijos direktorius;
13.4. 2 atstovą – Kėdainių sporto centras;
13.5. 1 atstovus – Kėdainių kūno kultūros mokytojų asociacija;
13.6. 2 atstovus – nevyriausybinės organizacijos, veikiančios sporto politikos srityje;
13.7. 1 atstovą – sporto veteranų nevyriausybinės organizacijos, vykdančios sportinę
veiklą;
13.8. 1 atstovą – nevyriausybinės organizacijos, dirbančios su įvairią negalią turinčiais
žmonėmis ir vykdančios sportinę veiklą.
14. Nevyriausybinės organizacijos, dirbančios sporto politikos srityje, atstovus į Sporto
tarybą išrenka nevyriausybinių organizacijų, nurodytų nuostatų 13.4–13.7 punktuose, visuotiniuose
susirinkimuose ir raštu per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą pateikia Savivaldybės
administracijai siūlomus kandidatus. Kvietimas teikti kandidatus skelbiamas Kėdainių rajono
savivaldybės interneto svetainėje www.kedainiai.lt.
15. Už Sporto tarybos darbo koordinavimą atsakingas Savivaldybės administracijos
Kultūros ir sporto skyrius (toliau – Skyrius).
16. Pirmąjį naujos kadencijos Sporto tarybos posėdį organizuoja Skyrius.
17. Sporto taryba visų Sporto tarybos narių dauguma renka pirmininką ir pirmininko
pavaduotoją.
18. Sporto tarybos pirmininkas, jei jo nėra – Sporto tarybos pirmininko pavaduotojas,
organizuoja Sporto tarybos darbą, pirmininkauja Sporto tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą,
atstovauja jai.
19. Sporto tarybos pirmininku negali būti renkamas sportą administruojančio Savivaldybės
administracijos padalinio atstovas.
20. Sporto tarybos darbo reglamentą tvirtina pati Sporto taryba savo pirmajame posėdyje.
21. Kiekvienas Sporto tarybos narys turi teisę siūlyti klausimus posėdžiui, iš anksto
informavęs apie tai pirmininką.
22. Sporto tarybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė Sporto
tarybos narių.
23. Sporto tarybos nutarimai yra teisėti, jei jiems paprasta balsų dauguma pritaria posėdyje
dalyvavę Sporto tarybos nariai. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.
24. Sporto tarybos posėdžio dalyviai pasirašo posėdžio dalyvių sąraše.
25. Sporto tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžių protokolus pasirašo pirmininkas ir
sekretorius.
26. Sporto tarybos pirmininko arba narių pasiūlymu į Sporto tarybos posėdį gali būti
pakviesti su svarstomais klausimais susijusių sričių specialistai ar kiti suinteresuoti asmenys.
27. Sporto tarybos veiklos dokumentai (nuostatai, Sporto tarybos sudėtis, posėdžių
protokolai) skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.
28. Sporto tarybos nario įgaliojimai pasibaigia:
28.1. jeigu nutrūksta darbo (tarnybiniai) santykiai su jo atstovaujama įstaiga ar
organizacija;

28.2. Sporto tarybos nariui atsistatydinus savo noru, rašytiniu prašymu;
28.3. Sporto tarybos narį atšaukus jį delegavusios institucijos iniciatyva.
29. Naujas Sporto tarybos narys likusiai Savivaldybės tarybos kadencijai paskiriamas šių
nuostatų 12–14 punktuose nustatyta tvarka.
30. Sporto tarybos narys, be pateisinamos priežasties nedalyvavęs trijuose posėdžiuose ar
pažeidęs konfidencialumo pasižadėjimo ir (ar) nešališkumo deklaracijos reikalavimus, Savivaldybės
tarybos sprendimu gali būti šalinamas iš Sporto tarybos. Pateisinama priežastimi laikomi tokie
atvejai: nedarbingumas, komandiruotė, darbo (tarnybinių) užduočių vykdymas.
31. Kadencijos pabaigoje turėtų būti keičiama bent trečdalis Sporto tarybos narių. Sporto
tarybos nario kadencijų skaičius neribojamas.
32. Sporto taryba dirba pagal kasmet sudaromą ir protokoliniu nutarimu tvirtinamą
preliminarų veiklos planą.
33. Sporto tarybos sekretoriaus pareigas atlieka Skyriaus valstybės tarnautojas arba kitas
Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis
pagal darbo sutartį, kuris nėra Tarybos narys.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
34. Sporto tarybos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, ekspertų išvados,
susirašinėjimo medžiaga ir kt.) saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir
kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
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