
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL 2022 M. SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ  SPORTO PROJEKTAMS

PASKIRSTYMO 

2022 m. balandžio d. Nr. A-
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. balandžio 7 d. sprendimu Nr. T-
72 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-1 „Dėl Šiaulių
miesto savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo”, Šiaulių
miesto  savivaldybės  tarybos 2022 m.  balandžio  7 d.  sprendimu Nr.  T-73 „Dėl  Šiaulių  miesto
savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 3 d. sprendimo Nr. T-2 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės
2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo”, 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
18 d. protokolą Nr. SSKK-3-(18.6.) ir į Šiaulių miesto savivaldybės sporto tarybos 2022 m. kovo
16 d. posėdžio protokolą Nr. VT-18:

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. balandžio       d. įsakymu Nr. A-

2022 M. SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ SPORTO PROJEKTAMS PASKIRSTYMAS 

Eil.
Nr.

Įstaigos pavadinimas 2022 m. projekto pavadinimas
Skirtos

lėšos tūkst.
Eur

1. 
Asociacija „Saulės miesto 
krepšinio lyga“

Mėgėjų krepšinio lyga
1,7

2. VšĮ „Šiaulių bokso akademija“ Atrask save sporte 1,7
3. Sporto klubas „Tavo iššūkis“ Fizinio aktyvumo skatinimas žaidžiant padelio tenisą 1,7
4. VšĮ futbolo akademija „Gintra“ Berniukų ir mergaičių rengimas „Gintra“ futbolo akademijoje 1,0

5.
Petankės sporto klubas 
„Šiauliai“

Petankės žaidimo mokymai gegužės-spalio mėn. kiekvieną trečiadienį 18 val. Petankės aikštyne 
prie Talkšos ežero (esant geroms oro sąlygoms)

1,0

6. Regbio sporto klubas „Vairas“ Sportuokime kartu! 1,7

7.
Šiaulių sporto centras 
„Dubysa“

Šiaulių tinklinio mėgėjų lygos organizavimas ir vykdymas
1,7

8.
Šiaulių miesto sporto klubas 
Igtisa

Išmok orientuotis!
1,0

9.
Šiaulių plaukimo centras 
„Delfinas“

Žmonių su negalia fizinių, emocinių, psichologinių savybių stiprinimas per plaukimą
1,0

10.
Asociacija Futbolo klubas 
Mamukai

Moterų mėgėjų futbolo skatinimas
1,0

11.
Šiaulių apskrities futbolo 
federacija

Asociacijai varžyboms bei turnyrams suorganizuoti ir įvykdyti 1,8

12.
SPORTO KLUBAS 
ŠIAULIAI ULTIMATE 

Šiaulių miesto diskgolfo čempionatas 2022 1,2

13. VšĮ „Sportuotojai“
Projektas Šiauliuose madinga sportuoti. Nemokamos mankštos šiauliečiams uždarose ir lauko 
erdvėse

1,8

14. Šiaulių sporto veteranų klubas
Sporto veteranų, baigusių aktyvųjį sportą, bei vyresniojo amžiaus visuomenės narių sveikatos ir 
gyvenimo kokybės gerinimas

1,0

15.
Asociacija „Saulės miesto 
atletikos klubas“

Skatinti fizinį aktyvumą, skirtingų vaikų, tautinių mažumų, turinčių negalia, remiantis naujausiais 
mokslo pasiekimais judesio mokyme ir judesio filosofijoje

1,7

16. Šiaulių kurčiųjų sporto klubas Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą 1,0



„Aidas“

17.
Orientavimosi sporto klubas 
„SAKAS“

Masinės orientavimosi sporto varžybos ,,Azimutas“
1,0

18.
Asociacija „Futbolo 
profesionalai“

„Aktyvi fizinė veikla - puikūs sporto pasiekimai“
1,0

Iš viso: 24,0
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