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2017 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PROJEKTAMS PASKIRSTYMAS

Lėšų gavėjo pavadinimas
Šiaulių sportinių šokių klubas ,,Šypsena“
Šiaulių miesto baidarių ir kanojų irklavimo
sporto klubas ,,Talša“
Sporto klubas ,,Mangustas“
Šiaulių sporto mokykla ,,Dubysa“
VŠĮ ,,Šiaulių volta“
Šiaulių sporto klubas ,,Miražas“
Šiaulių apskrities sporto ir sveikatingumo
klubas ,,Gylys“
Sporto klubas ,,Baltasis tigras“
Asociacija sporto klubas ,,Rally 4 fun“
Šiaulių sporto mokykla ,,Atžalynas“
Šiaulių fechtavimo klubas ,,Geležinė kaukė“
Šiaulių futbolo akademija
VŠĮ Šiaulių krepšinio akademija ,,Saulė“
Sporto mokykla ,,Atžalynas“
Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo
centras

Projekto pavadinimas
Lietuvos sportinių šokių federacijos reitingo varžybos ,,Šypsena“
XIII tarptautinė baidarių ir kanojų irklavimo ,,Talšos“ regata

Skirtos lėšos
Tūkst. Eur.
0,8
0,6

8-asis tarptautinis pasaulio čempiono Stanislovo Kulikausko vardo jaunių sambo
turnyras
,,Big Bank plento taurės Šiaulių dviračių lenktynės 2017“ IV etapo organizavimas,
vykdymas Šiauliuose ir Šiaulių miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų dviratininkų
varžybos
Pasirengti, dalyvauti ir vykdyti Lietuvos sportinių šokių federacijos atviras reitingo
varžybas
CSI2*-W/CSIYH1/CD12*/CDICh – tarptautinės žirgų varžybos
Tarptautinis kultūrizmo ir fitness turnyras ,,Saulės Taurė 2017“

0,8

Sportinio karatė populiarinimas Šiaulių mieste
Lietuvos Mini Ralio čempionato IV etapas ,,Šiauliai – 2017“
Tarptautinių renginių organizavimas ir vykdymas 2017 metais
Olimpinio fechtavimo sporto atkūrimas ir išplėtojimas Šiaulių mieste
Jaunųjų futbolininkų ugdymas bei futbolo sporto šakos plėtra
Mokome žaisti komandoje
Pasirengimas ir dalyvavimas šalies čempionatuose, pirmenybėse, taurės varžybose
bei kompleksiniuose renginiuose
Lengvaatlečių rengimas ir dalyvavimas respublikinėse varžybose

0,6
1,4
1,0
0,6
9,2
4,2
5,2

1,2

0,8
9,7
0,8

3,9

Šiaulių sporto mokykla ,,Dubysa“
Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
plaukimo mokykla ,,Delfinas“
VŠĮ ,,Krepšinio Sireikos akademija“
Sporto mokykla ,,Klevas“
Karatė klubas ,,Tori“
Šiaulių apskrities radijo pelengacijos sporto
klubas ,,Pelengas“
Orientavimosi sporto klubas ,,Sakas“
Sporto klubas ,,S – Sportas“
Šiaulių sporto mokykla ,,Atžalynas“
Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo
centras
Sporto mokykla ,,Dubysa“
Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
plaukimo mokykla ,,Delfinas“
Šiaulių teniso mokykla
Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo
centras
Sporto ir sveikatingumo klubas ,,Aurora“
Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
plaukimo mokykla ,,Delfinas“
Petankės sporto klubas ,,Šiauliai“
Orientavimosi sporto klubas ,,Sakas“
Asociacija ,,Šiaulių moksleivių mėgėjų
krepšinio lygos klubas“
VŠĮ ,,Sportuotojai“
Šiaulių apskrities futbolo federacija
Asociacija ,,Šiaulių krepšinio lyga“

Perspektyvaus sportui, vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo (BMX dviračiai, boksas,
dviračių sportas, rankinis, stalo tenisas, šachmatai, šaškės, šaudymas, tinklinis)
pasiruošimui ir dalyvavimui šalies čempionatuose, pirmenybėse, taurės varžybose
Pasirengimas ir dalyvavimas pagrindinėse Lietuvos plaukimo varžybose

5,3

Krepšinis vaikams
Jaunųjų regbininkų ir žolės riedulininkų rengimas sporto mokykloje ,,Klevas“
Karatė vasara
Pasirengti ir dalyvauti 2017 m. sportinės radijo pelengacijos Europos jaunių ir
suaugusiųjų čempionatuose ir Europos SRP taurės varžybose
Pasirengti dalyvauti Europos ir pasaulio čempionatuose
Pasiruošimas ir dalyvavimas pasaulio orientavimosi sporto čempionatuose
Pasirengti ir dalyvauti Europos, pasaulio čempionatuose, pirmenybėse, taurės
varžybose, Europos olimpinių dienų festivalyje ir kitose oficialiose tarptautinėse
varžybose.
Pasirengimas ir dalyvavimas Europos ir pasaulio čempionatuose

1,6
5,5
1,0
1,8

3,2

1,8
2,1
10,5

10,3

Aukšto meistriškumo (BMX, rankinio, stalo teniso, šachmatų, šaškių, tinklinio)
sportininkų pasiruošimas ir dalyvavimas 2017 m. Europos ir pasaulio varžybose
Pasirengimas ir dalyvavimas Europos jaunimo dailiojo plaukimo čempionatuose

5,1

Dalyvavimas tarptautinės ir Europos teniso federacijų turnyruose ,,Didžiojo kirčio“
ir Europos jaunių čempionatuose
Sporto medicinos veikla

6,3

Vaikų mokymas plaukti
Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje

0,6
5,5

Baltic cup 2017“ Baltijos šalių petankės čempionatas (I etapo organizavimas),
petankės žaidimo mokymai prie Talkšos ežero
Populiarinti orientavimosi sportą
Šiaulių miesto mokyklų moksleivių fizinio aktyvumo veiklos skatinimas

1,2

Projektas ,,Šiauliuose madinga sportuoti“ (nemokamos mankštos šiauliečiams
uždarose ir lauko erdvėse)
Asociacijai varžyboms suorganizuoti bei įvykdyti
Šiaulių miesto krepšinio lyga

2,2

3,3

2,0

1,0
1,2

2,0
1,2

Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo
centro Sportas visiems skyrius
Šiaulių veteranų ir sporto klubas
Sporto mokykla ,,Dubysa“

Sporto mokykla ,,Dubysa“
Sporto mokykla ,,Dubysa“
Futbolo klubas ,,Gintra“
Sporto klubas ,,Ginstrektė“
Regbio klubas ,,Baltrex“
Šiaulių sporto mokykla ,,Klevas“
Šiaulių futbolo klubas ,,Juventa 99“
Regbio sporto klubas ,,Vairas“
Futbolo klubas ,,Gintra“
Sporto klubas ,,Ginstrektė“
Regbio klubas ,,Baltrex“
Regbio sporto klubas ,,Vairas“
VŠĮ ,,Krepšinio klubas ,,Šiauliai“
Moterų krepšinio sporto klubas ,,Rūta“

,,Sportas visiems sveikatos labirintas“

6,8

Sporto veteranų sveikatingumas baigus aktyvųjį sportą
Šiaulių miesto vyrų tinklinio komandos ,,Elga – Master Idea – SM Dubysa“
pasiruošimas ir dalyvavimas ,,Credit24“ Baltijos čempionų lygoje, Lietuvos
čempionatuose, taurės varžybose ir tarptautinėse varžybose
Didelio sportinio meistriškumo rankininkų rengimas Šiaulių mieste
Moterų rankinio šakos populiarinimas
Klubui pasirengti ir dalyvauti Lietuvos futbolo federacijos varžybose
Žolės riedulio moterų komandos ,,Gintra – Strektė – Universitetas“ pasirengimas ir
dalyvavimas šalies čempionatuose ir taurės varžybose, kurios rengiamos lauke ir
salėje
Regbio klubo ,,Baltrex“ vyrų komandos pasirengimas ir dalyvavimas šalies
čempionatuose, turnyruose ir taurės varžybose
Aukšto meistriškumo sportininkų rengimas sporto mokykloje ,,Klevas“
LFF II Vakarų zonos čempionatas
RK ,,Vairas“ komandų dalyvavimas 2017 m. Lietuvos čempionatuose
Klubui pasirengti ir dalyvauti tarptautiniuose turnyruose
Žolės riedulio moterų komandos ,,Gintra – Strektė – Universitetas“ pasirengimas,
dalyvavimas ir organizavimas Europos šalių čempionų taurės varžybas
Regbio klubo ,,Baltrex“ vyrų komandos pasirengimas ir dalyvavimas tarptautiniuose
turnyruose, Baltijos čempionatuose ir Europos šalių klubų čempionų taurės
varžybose
,,Vairas“ 2017 m. tarptautinėse varžybose
Krepšinio klubo ,,Šiauliai“ populiarinimas bei pasirengimas ir dalyvavimas šalies,
bei užsienio rungtinėse
Moterų krepšinio komandos ,,Šiaulių universitetas“ pasirengimas ir dalyvavimas
Lietuvos moterų krepšinio lygos ir LKF taurės varžybose
Iš viso:

0,3
11,2

8,4
5,1
10,0
7,6

8,8
9,5
3,0
5,0
7,2
6,3
4,1

3,5
90,0
17,7
320,0

