2018 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMAS
PROJEKTAMS

Proj
ekto Įstaigos pavadinimas
Nr.

Projekto pavadinimas

Skirta
(tūkst. Eur)

01 01 02 Vykdyti miesto, apskrities, šalies ir tarptautinius sporto renginius bei pasirengti ir dalyvauti šalies ir
tarptautinėms varžyboms (Baltijos, Europos ir pasaulio čempionato varžyboms, kompleksiniams renginiams ir kt.)
1.

Šiaulių sporto klubas „Mangustas”

9-asis tarptautinis pasaulio čempionatas Stanislovo Kulikausko vardo jaunių sambo
turnyras.

0,8

2.

Šiaulių miesto baidarių ir kanojų
irklavimo sporto klubas „Talša”

XI Tarptautinė baidarių ir kanojų irklavimo „Talkšos” regata

0,6

4.

SM „Atžalynas“

Tarptautinių renginių organizavimas ir vykdymas 2018 metais

0,8

Lietuvos sportinių šokių federacijos reitingo varžybos „Šiauliai-2018“
Lietuvos mini ralio čempionatas I etaplius „Šiauliai 2018“

0,8
1,6

Sportinių šokių sportininkų rengimas ir dalyvavimas Lietuvos sportinių šokių federacijos
reitingo varžybose bei reitingo varžybų „ŠYPSENA-2018“ organizavimas

0,8

9. VšĮ „Šiaulių volta“
11. Asociacija „Rally 4Fun”
Lietuvos sportinių šokių klubas
20.
„Šypsena”
23. VšĮ „Pramogų sala“

37. „Geležinė kaukė“

Lietuvos šimtmečio 3x3 čempionato I etapo organizavimas
Tinklinio varžybų organizavimas bei sportininkų paruošimas ir padelio teniso
populiarinimas
Olimpinio fektavimo sporto šakos išplėtojimas Šiaulių mieste

44. SM „Dubysa“
43. SM „Dubysa“

Tarptautinės vaikų šachmatų „Meškiukas rudnosiukas“ turnyras
„S-Sportas tinklinio lyga“

25. Sporto klubas „Tavo iššūkis“

0,8
1,0
0,8
1,0

Šiaulių apskrities sporto ir
sveikatingumo klubas „Gylys“
52. Šiaulių jachtklubas
55. Motoklubas „Šiauliai“
51.

Kultūrizmo ir fitneso sporto šakos plėtra, sportininkų rengimas bei tarptautinio turnyro
„Saulės taurė-2018“ organizavimas
Šimtmečio Rėkyvos regata
Lietuvos motokroso čempionato II etato organizavimas
Pasirengti ir dalyvauti Europos, pasaulio čempionato, pirmenybių, taurės varžybose,
Europos olimpinių dienų festivalyje, olimpinėse žaidynėse ir kitose oficialiuose
tarptautinėse varžybose

5.

SM „Atžalynas“

7.

Šiaulių miesto BMX sporto klubas Didelio sportinio meistriškumo plėtotė

0,8
0,6
1,6
16,8
2,0

Šiaulių miesto BMX sporto klubas Perspektyvių jaunų sportininkų ruošimas
Orientavimosi sporto klubas
Pasirengti ir dalyvauti pasaulio čempionate
13.
„SAKAS“
Pasirengimui ir dalyvavimui šalies čempionatuose / pirmenybėse
14. SM „Atžalynas“

0,0

17. SM „Klevas“

Jaunųjų regbininkų ir žolės riedulininkų rengimas sporto mokykloje „Klevas“

3,2

21. Šiaulių sporto klubas ,,Miražas"
Lengvosios atletikos ir
29.
sveikatingumo centras
Lengvosios atletikos ir
30.
sveikatingumo centras
Lengvosios atletikos ir
31.
sveikatingumo centras

Dalyvavimas pasaulio konkūrų etapuose

1,9

Lengvaatlečių rengimas ir dalyvavimas respublikinėse varžybose

7,2

Sporto medicinos veikla

2,9

Lengvaatlečių rengimas ir dalyvavimas Europos ir pasaulio čempionatuose

12,8

8.

33. Teniso mokykla
34. VšĮ „Šiaulių Šaulys“

Dalyvauti tarptautinės Europos teniso federacijos turnyruose „Didžiojo kirčio“ ir Europos
jaunių čempionatuose
Pasirengimas ir dalyvavimas šalies pirmenybėse ir čempionatuose

36. „A.Sireikos krepšinio akademija“ Krepšinis vaikams
38. Asociacija „Achilo motoklubas“ Dalyvauti Lietuvos čempionatuose ir tarptautinėse motokroso varžybose
40. SM „Dubysa“

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

0,8
4,8

5,8
0,8
0,0
0,9
5,8

Aukšto meistriškumo (BMX, rankinio, stalo teniso, šachmatų, šaškių, tinklinio)
sportininkų pasiruošimas ir dalyvavimas 2015 m. Europos ir pasaulio čempionatuose, bei
pasaulio taurės varžybose

3,6

54. VšĮ futbolo akademija „Šiauliai“
VšĮ Šiaulių krepšinio akademija
57.
„Saulė“
Šiaulių apskrities sporto ir
51.
sveikatingumo klubas „Gylys“
Lietuvos sportinių šokių klubas
20.
„Šypsena”

Futbolo sporto šakos plėtra ir veikla

6,0

Krepšinio sporto šakos plėtra ir veikla

3,2

Kultūrizmo ir fitneso sporto šakos plėtra, sportininkų rengimas bei tarptautinio turnyro
„Saulės taurė-2018“ organizavimas

0,6

Sportinių šokių sportininkų rengimas ir dalyvavimas Lietuvos sportinių šokių federacijos
reitingo varžybose bei reitingo varžybų „ŠYPSENA-2018“ organizavimas

0,6

59 Sporto klubas ,,S-sportas"

Pasiruošimas ir dalyvavimas Pasaulio orientavimosi sporto čempionatuose

1,5

42. SM „Dubysa“

53. Sporto klubas „Pelengas“

Pasirengti ir dalyvauti 2018m. sportinės radiopelengacijos jaunių ir suaugusiųjų pasaulio
čempionatuose ir Europos Taurės varžybose
Iš viso:

1,5
94,7

01 01 06 Pasirengti ir dalyvauti Lietuvos čempionato ir sporto šakų federacijų taurės, Baltijos lygos ir taurės laimėtojų, Europos taurės ir
kitose oficialiose varžybose (žaidimų komandų suaugusiųjų amžiaus grupė)

22. Futbolo klubas „Gintra“

Klubui pasirengti ir dalyvauti Lietuvos futbolo federacijos varžybose

15,0

26. RK „Vairas“

RK „Vairas“ komandų dalyvavimas 2018 m. Lietuvos čempionatuose ir tarptautinėse
varžybose

9,6

LFF II Vakarų zonos pirmenybių čempionatas

3,5

28. Moterų krepšinio klubas „Rūta“

Moterų krepšinio komandos „Šiauliai-Universitetas“ pasirengimas ir dalyvavimas
Lietuvos MKL ir LKF taurės varžybose

9,4

54. VšĮ futbolo akademija „Šiauliai“

Dalyvavimas Lietuvos futbolo federacijos I lygos ir taurės varžybose

1,6

39. SM „Dubysa“

Aukšto meistriškumo rankininkų rengimas Šiaulių mieste
Vyrų tinklinio komandos „Elga-Master Idea-SM Dubysa“ pasiruošimas ir dalyvavimas
„Credit24“ Baltijos čempionų lygoje, Lietuvos čempionatuose, taurės varžybose ir
tarptautinėse varžybose
Moterų rankinio sporto šakos populiarinimas

4,7

27.

Šiaulių futbolo klubas
„Juventa99“

41. SM „Dubysa“
45. SM „Dubysa“

16,1
3,9

46. RK „BaltRex“

RK „Baltrex“ pasirengimas ir dalyvavimas šalies čempionatuose, turnyruose ir taurės
varžybose

47. RK „BaltRex“

RK „Baltrex“ vyrų komandos pasirengimas ir dalyvavimas tarptautiniuose turnyruose,
Baltijos čempionatuose ir Europos šalių klubų taurės varžybose

49. Sporto klubas „Ginstrektė“

Žolės riedulio moterų komandos „Gintra-Strektė-Universitetas“ pasirengimas ir
dalyvavimas šalies čempionatuose ir taurės varžybose, kurios rengiamos lauke ir salėje.
Bei klubo veteranų veikla Šiaulių mieste, Lietuvoje.

50. Sporto klubas „Ginstrektė“

Žolės riedulio moterų komandos „Gintra-Strektė-Universitetas“ pasirengimas ir
dalyvavimas Europos čempionatuose taurės varžybose, kurios rengiamos lauke ir salėje.

18. SM „Klevas“

Aukšto meistriškumo sportininkų rengimas
Iš viso:

16,8

19,3

6,6
106,5

01 05 01 Skirti lėšų sporto ugdymo centrų veiklai užtikrinti

54. VšĮ futbolo akademija „Šiauliai“
VšĮ Šiaulių krepšinio akademija
57.
„Saulė“

Futbolo sporto šakos plėtra ir veikla

503,3

Krepšinio sporto šakos plėtra ir veikla

468,2
Iš viso:

971,5

03 02 01 Organizuoti sporto visiems ir sveikatingumo renginių (masinės sporto šventės, žaidynės, vasaros užimtumo renginiai ir
kt.)

6.

Asociacija „Saulės miesto
krepšinio lyga“

10. Petankės sporto klubas „Šiauliai“
Orientavimosi sporto klubas
„SAKAS“
15. VšĮ „Sielos harmonija“
12.

19. Šiaulių sporto veteranų klubas
Asociacija „Šiaulių krepšinio
24.
lyga“

Saulės miesto krepšinio lygos renginiai
1.

„Baltic cup 2018“ Baltijos šalių petankės čempionato I etapo organizavimas.
2. Petankės žaidimo mokymai gegužės – spalio mėn.

Populiarinti orientavimosi sportą

0,8
1,2
1

Projektas „Sveikas, aktyvus, laimingas“
Sporto veteranų, baigusių sportą, bei vyresnio amžiaus visuomenės narių sveikatos ir
gyvenimo kokybės gerinimas

0,4

Šiaulių miesto krepšinio lyga

1,2

0,4

32.

Lengvosios atletikos ir
sveikatingumo centras

48. VšĮ „Sportuotojai“
Šiaulių apskrities futbolo
16.
federacija
56. Sporto klubas „Auksinis šaulys“
Asociacija „Šiaulių moksleivių
58.
krepšinio lyga“

Sportas visiems veiklų akademija

4,8

Lietuvos vardo 100- mečio renginiai
Projektas „Šiauliuose madinga sportuoti“

16
1,6

Asociacijos varžyboms organizuoti ir vykdyti

1,2

Šaudymo iš lanko populiarinimas Šiaulių mieste

0,4

Šiaulių miesto mokyklų moksleivių fizinio aktyvumo veiklos skatinimas

1,2
Iš viso:

01 01 08 Įgyvendinti Šiaulių miesto reptrezentacinių renginių programą
Šiaulių sporto klubas „Miražas“ Tarptautinės žirgų konkūrų varžybos
Krepšinio klubas „Šiauliai“
Lietuvos ir Baltijos krepšinio lygų varžybos
Lietuvos regbio federacija
Europos jaunių ir suaugusiųjų regbio 7 čempionatai
Lietuvos teniso sąjunga
Deviso taurės mačų organizavimas ir vykdymas
Šiaulių sporto mokykla „Dubysa“ Šiaulių dviračių lenktynių organizavimas ir vykdymas

30,2

20
330
50
15
10
Iš viso:
IŠ VISO PROGRAMAI:

425

1627,9

