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Šiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  29 straipsnio 8 dalies 5
punktu, Šiaulių  miesto  savivaldybės  2022−2024 metų  strateginio  veiklos  plano  Sporto  plėtros
programa, patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. T-1
„Dėl Šiaulių miesto savivaldybės 2022−2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 2022
m.  vasario  3  d.  Šiaulių  miesto  savivaldybės  tarybos  sprendimu  Nr.  T-2  „Dėl  Šiaulių  miesto
savivaldybės  2022  metų  biudžeto  patvirtinimo“,  įgyvendindamas  Šiaulių  miesto  savivaldybės
sporto  projektų  finansavimo  konkurso  nuostatų,  patvirtintų  Šiaulių  miesto  savivaldybės
administracijos  direktoriaus  2022  m.  vasario  11  d.  įsakymu  Nr.  A-227  „Dėl  Šiaulių  miesto
savivaldybės  sporto  projektų  finansavimo  konkurso  nuostatų  ir  sporto  plėtros  programos  lėšų
apskaičiavimo  metodikos  patvirtinimo“  40  punktą  ir  atsižvelgdamas  į  Šiaulių  miesto  sporto
ekspertų komisijos 2022 m. kovo 10 d. posėdžio protokolą Nr. SSKK-2-(18.6.) ir 2022 kovo 18 d.
protokolą Nr. SSKK-3-(18.6.) ir į Šiaulių miesto savivaldybės sporto tarybos 2022 m. kovo 15 d.
posėdžio protokolą Nr. VKK-3:

t  v  i  r  t  i  n  u  2022  m.  Sporto  plėtros  programos  lėšų  Sporto  projektams  paskirstymą
(pridedama).

Šis įsakymas  ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas
paduodant  skundą  Lietuvos  administracinių  ginčų  komisijos  Šiaulių  apygardos  skyriui  adresu:
Dvaro g. 81, Šiauliai, arba  Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo
rūmuose.

Administracijos direktorius                                                        Antanas Bartulis

Elektroninio dokumento nuorašas



                     PATVIRTINTA:
                                                       Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

                    2022 m. kovo   d. įsakymu Nr. A-

2022 M. SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMAS PROJEKTAMS

Eil.
Nr.

Įstaigos pavadinimas 2022 m. projekto pavadinimas
Skirtos lėšos

tūkst. Eur
1. VšĮ „Šiaulių ŠAULYS“ Žiemos olimpinių sporto šakų sportininkų rengimas ir dalyvavimas varžybose 8,5
2. VšĮ „ŠIAULIŲ VOLTA“ LIETUVOS SPORTINIŲ ŠOKIŲ FEDERACIJOS REITINGO VARŽYBOS „ŠIAULIAI – 2022“ 1,0
3. VšĮ „Šiaulių bokso akademija“ Pasiruošti ir dalyvauti Lietuvos bokso čempionatuose bei tarptautiniuose renginiuose 1,3

4.
Šiaulių apskrities radiopelengacijos 
sporto klubas „Pelengas“ Pasirengti ir dalyvauti 2022 m. sportinės radiopelengacijos (SRP) pasaulio čempionate 1,3

5. Motoklubas „Šauliai“ 2022 m. Lietuvos motokroso čempionato IV Etapo organizavimas 3,0

6.
Lietuvos orientavimosi sporto 
federacija 2022 m. Lietuvos orientavimosi sporto bėgte sprinto čempionatas

1,0

7.
Asociacija sporto mokykla 
„Čiuožiu.lt“

Dailiojo čiuožimo sporto šakos plėtra, sportininkų rengimas bei tarptautinio turnyro ,,Tomas Cup“ 
organizavimas

1,0

8. Regbio klubas „Baltrex“ Organizuoti aukščiausio lygio turnyrą „Šiauliai 7s“ 2022 4,0
9. Asociacija - Suncity MMA klubas Atviras Lietuvos MMA čempionatas 2022 1,0

10.
Asociacija sporto klubas „Rally 4 fun“

Pasiruošti ir dalyvauti Lietuvos mini ralio ir ralio sprinto etapuose, bei Lietuvos Street Race 2022 
čempionato II ir IV etapų organizavimas 3,5

11.
Sporto klubas „S-Sportas“ 

Pasiruošimas ir dalyvavimas Pasaulio ir Europos MTB XCO čempionatuose. Pasiruošimas ir 
dalyvavimas Pasaulio ir Europos orientavimosi kalnų dviračiais čempionatuose. Lietuvos MTB XCO 
čempionato vykdymas 3,0

12.
Petankės sporto klubas „Šiauliai“

„Baltic cup 2022“ Baltijos šalių petankės čempionato etapo organizavimas, Lietuvos petankės 
čempionato organizavimas (Trejetai) 1,0

13.
Šiaulių sporto centras „Dubysa“

Pasiruošimas ir dalyvavimas Lietuvos, Europos, pasaulio čempionatuose, pirmenybėse, taurės ir 
tarptautinėse varžybose 3,1

14. Šiaulių teniso akademija Dalyvavimas Tarptautinės ir Europos teniso federacijų turnyruose ir Europos jaunių čempionatuose 3,5
15. Šiaulių miesto sporto klubas Igtisa Pasirengimas ir dalyvavimas didžiausiose Pasaulyje orientavimosi sporto varžybose Jukola 1,1
16. Šiaulių miesto buriuotojų klubas Pasiruošti dalyvauti ir vykdyti sporto renginius 1,5
17. Šiaulių plaukimo centras „Delfinas“ Dailiojo plaukimo ir plaukimo renginių organizavimas ir vykdymas 1,0

18.
Šiaulių sporto centras „Atžalynas“

Olimpinės rinktinės kandidatų pasirengimas 2024 m. Paryžiaus olimpinėms žaidynėms, olimpinės 
pamainos sportininkų pasirengimas bei dalyvavimas tarptautinėse varžybose ir tarptautinių sporto 
renginių vykdymas. 19,9

19. Asociacija „Saulės miesto atletikos Aukšto meistriškumo sportininkių rengimas ir dalyvavimas tarptautinėse mokomosiose stovyklose ir 3,7



klubas“ varžybose

20.
Sporto klubas „Baltasis tigras“

Sportinio karate renginiai Šiaulių mieste ir aukšto meistriškumo sportininkų dalyvavimas Europos 
čempionate ir kituose tarptautiniuose renginiuose 2,0

21.
Asociacija „Achilo motoklubas“

Pasirengimas ir dalyvavimas Lietuvos, Europos, pasaulio čempionatuose bei mokomųjų stovyklų 
organizavimas 3,3

22. Radistų asociacija Pasirengimas dalyvauti 2022 m. šalies ir tarptautinėse radijo sporto varžybose 1,2
23. Orientavimosi sporto klubas „SAKAS” Pasirengimas ir dalyvavimas 2022 m. orientavimosi sporto Europos ir šalies varžybose 1,2

24.
Šiaulių lengvosios atletikos ir 
sveikatingumo centras Sportininkų rengimas ir dalyvavimas Europos, pasaulio čempionatuose bei varžybų vykdymas 28,3

25.
Asociacija „Lietuvos motorlaivių 
federacija“ Vandens formulių F4 ir F500 pasaulio čempionatas 6,0

26. Šiaulių sporto gimnazija 2022 m. Tarptautinis pasaulio čempiono Rimanto Bagdono imtynių turnyras 4,0

27.
Šiaulių apskrities sporto ir 
sveikatingumo klubas „GYLYS“ Saulės taurė - 2022 1,4

28. Sporto klubas „Ginstrektė“ 
Šiaulių sporto klubo „Ginstrektė“ moterų ir vyrų aukšto meistriškumo komandų pasirengimas ir 
dalyvavimas Lietuvos, Baltijos, Europos čempionatuose siekiant aukščiausių rezultatų, garsinant 
Šaulius ir skatinant fizinį aktyvumą 

60,4

29. Tinklinio klubas „Šarūnas“
Šiaulių miesto vyrų tinklinio komandos „Elga-Master Idea - SC Dubysa“ pasiruošimas ir dalyvavimas
Latvijos Lietuvos jungtinėje lygoje, Lietuvos čempionatuose, taurės varžybose, tarptautinėse 
varžybose

24,1

30. VšĮ Krepšinio klubas „Šiauliai“
Moterų krepšinio komandos „Šiauliai – Vilmers“ pasirengimas ir dalyvavimas Lietuvos moterų 
krepšinio lygos, Baltijos šalių lygos ir LKF taurės varžybose

24,0

31. Futbolo klubas „Gintra“ Klubui ir jo jaunimo komandai pasirengti ir dalyvauti Lietuvos futbolo federacijos varžybose 18,3

32. Sporto centras „Dubysa“ 
Pasirengimas ir dalyvavimas Lietuvos moterų, vyrų rankinio čempionatuose, taurės bei tarptautinėse 
varžybose

10,9

33. Regbio klubas „Baltrex“
Regbio klubo „Baltrex“ pasirengimas ir dalyvavimas šalies ir Europos čempionatuose, tarptautiniuose
turnyruose bei taurės varžybose

50,0

34. Regbio klubas „Vairas“
Ugdyti talentingus sportininkus deramai atstovauti, reprezentuoti miestą ir šaliai aukščiausio rango 
tarptautiniuose sporto renginiuose

38,7

35. Regbio klubas „Šiauliai“ Regbio sporto šakos vystymas. RK „Šiauliai – 2022“ 23,5
36. Šiaulių plaukimo centras „Delfinas“ Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje 2022 metų tęsinys ir naujų antrokų mokymas plaukti 33,4

Iš viso: 394,1
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