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Įstaigos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Sportinių šokių sportininkų rengimas ir dalyvavimas Lietuvos sportinių šokių federacijos
reitingo varžybose bei reitingo varžybų ,,Sun City CUP-2019" organizavimas
Asociacija „Achilo motoklubas"
Dalyvavimas Lietuvos, Europos čempionatuose ir tarptautinėse varžybose
Asociacija ,,Wild Bike Riders"
Lietuvos Cross Country čempionato ir taurės varžybų organizavimas Šiaulių mieste
Asociacija „Saulės miesto krepšinio lyga“ Saulės miesto krepšinio lygos renginiai
Asociacija „Šiaulių krepšinio lyga“
Šiaulių miesto krepšinio lyga
Asociacija „Šiaulių moksleivių krepšinio
Šiaulių miesto mokyklų moksleivių fizinio aktyvumo veiklos skatinimas
lyga“
Dailiojo čiuožimo sporto šakos plėtra, sportininkų rengimas bei tarptautinio turnyro
Asociacija sporto mokykla ,,Čiuožiu Lt"
,,Tomas Cup" organizavimas
Futbolo klubas „Gintra“
Klubui pasirengti ir dalyvauti Lietuvos futbolo federacijos varžybose
Lietuvos suaugusiųjų kiokušin karatė čempionatas Šiauliuose bei sportininkų rengimas
Lietuvos ir Europos čempionatams
Karate klubas ,,Tori"
Karatė klubas „Tori"
Karatė vasara
Lengvosios atletikos ir sveikatingumo
Lengvaatlečių rengimas ir dalyvavimas varžybose, Europos ir pasaulio čempionatuose
centras
Lengvosios atletikos ir sveikatingumo
Sporto medicinos veikla
centras
Lengvosios atletikos ir sveikatingumo
,,Sportas visiems interaktyvių pramogų studija" ir Šiaulių miesto sporto festivalis ir
centras
tarptautinis bėgimas ,,Saulės mūšis"
Motoklubas „Šiauliai“
2019 m. Lietuvos motokroso čempionato V etapo organizavimas
Šiaulių sportinių šokių klubas „Šypsena”

Skirtos
lėšos,
tūkst.
Eur
1,0
1,0
1,6
1,0
1,2
1,2
0,8
14,9
1,0
1,0
19,5
0,6
5,6
1,6

1.„Baltic cup 2019“ Baltijos šalių petankės čempionato I etapo organizavimas.
2. Petankės žaidimo mokymai gegužės – spalio mėn.
Pasirengimas ir dalyvavimas Europos jaunimo dailiojo plaukimo čempionate bei Lietuvos
16 Šiaulių plaukimo centras ,,Delfinas"
plaukimo čempionatuose
17 Šiaulių plaukimo centras ,,Delfinas"
Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje
RK „Baltrex“ pasirengimas ir dalyvavimas šalies ir Europos čempionatuose,
18 Regbio klubas „BaltRex“
tarptautiniuose turnyruose ir taurės varžybose
RK „Vairas“ komandų dalyvavimas 2019 m. Lietuvos čempionatuose ir tarptautinėse
19 Regbio klubas „Vairas“
varžybose
20 Sporto klubas ,,Šiauliai ultimate"
Šiauliai - Lietuvos lėkščiasvydžio sostinė
Šiaulių apskrities radijo pelengacijos
Pasirengti ir dalyvauti 2019 m. sportinės pelengacijos pasaulio jaunių ir Europos
21
sporto klubas „Pelengas"
suaugusiųjų čempionatuose ir Europos taurės varžybose
Šiaulių apskrities sporto ir sveikatingumo Kultūrizmo ir fitneso sporto šakos plėtra, sportininkų rengimas bei tarptautinio turnyro
22
klubas ,,Gylys
„Saulės taurė-2019“ organizavimas
23 Sporto klubas ,,Baltasis tigras"
Sportinio karatė plėtra Šiaulių mieste
Pasiruošimas ir dalyvavimas Pasaulio orientavimosi sporto čempionatuose ir žiemos
24 Sporto klubas ,,S-Sportas
universiadoje
25 Sporto klubas „Auksinis šaulys“
Šaudymo iš lanko populiarinimas Šiaulių mieste
Žolės riedulio moterų komandos Šiaulių „Gintra-Strektė-Universitetas“ pasirengimas ir
26 Sporto klubas „Ginstrektė“
dalyvavimas Lietuvos čempionatuose ir federacijos taurės varžybose bei Europos klubų
čempionatuose
Vyrų ir jaunių žolės riedulio komandų pasirengimas ir dalyvavimasLietuvos ir Baltijos
27 Sporto klubas „Ginstrektė“
čempionatų (lauko ir uždarų patalpų) varžybose, sporto žaidynėse ir tarptautiniuose
turnyruose
10-asis tarptautinis pasaulio čempionatas Stanislovo Kulikausko vardo jaunių sambo
28 Sporto klubas „Mangustas”
turnyras.
Lietuvos mini ralio čempionato III etapas „Šiauliai 2019“ ir greituminio slalomo
29 Sporto klubas „Rally 4Fun”
čempionato etapas
30 Sporto klubas „Tavo iššūkis“
Įvairių sporto šakų varžybų ir čempionatų organizavimas
31 Šiaulių apskrities futbolo federacija
Asociacijos varžyboms organizuoti ir įvykdyti
32 Šiaulių miesto buriuotojų klubas
Tarptautinės ledo jachtų varžybos, čempionatai
15 Petankės sporto klubas „Šiauliai“

1,2
5,0
15,5
35,6
34,3
1,0
1,0
1,7
0,8
1,2
0,4
31,3

21,3
0,8
1,6
1,4
1,2
1,6

Šiaulių fechtavimo klubas „Geležinė
kaukė“
Šiaulių miesto baidarių ir kanojų
34
irklavimo sporto klubas „Talša”
35 Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija
36 Šiaulių regbio klubas ,,Šiauliai"
33

37 Šiaulių sporto centras „Dubysa“
38 Šiaulių sporto centras „Dubysa“
39 Šiaulių sporto centras ,,Dubysa
40 Šiaulių sporto centras „Atžalynas"

Olimpinio fechtavimo sporto šakos išplėtojimas Šiaulių mieste

0,8

XV Tarptautinė baidarių ir kanojų irklavimo „Talkšos” regata

0,6

Jaunųjų sportininkų rengimas regbio ir žolės riedulio akademijoje
Regbio sportošakos vystymas. RK ,,ŠIAULIAI-2019"
Perspektyvaus sportui ir aukšto meistriškumo vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo (BMX,
boksas, dviračių sportas, rankinis, stalo tenisas, šachmatai, šaškės, šaudymas, tinklinis)
pasiruošimui ir dalyvavimui šalies čempionatuose, pirmenybėse, taurės varžybose
Pasirengimas ir dalyvaimas Lietuvos rankinio lygos čempionate, taurės varžybose
S-Sportas tinklinio lyga

4,4
24,8

Pasirengti ir dalyvauti Europos, pasaulio čempionato, pirmenybių, taurės varžybose, Europos
olimpinių dienų festivalyje, olimpinėse žaidynėse ir kitose oficialiuose tarptautinėse varžybose.
Tarptautinių renginių organizavimas ir vykdymas 2019 metais

9,5
1,0
35,3

41 Šiaulių sporto centras „Dubysa“

5,4

42

0,4

43
44
45
46
47
48
50

Moterų rankinio sporto šakos populiarinimas
Sporto veteranų, baigusių sportą, bei vyresnio amžiaus visuomenės narių sveikatos ir
Šiaulių sporto veteranų klubas
gyvenimo kokybės gerinimas
Dalyvauti tarptautinės Europos teniso federacijos turnyruose „Didžiojo kirčio“ ir Europos
Šiaulių teniso akademija
jaunių čempionatuose
Šiaulių miesto vyrų tinklinio komandos ,,Elga-Master Idea-SC Dubysa" pasiruošimas ir
Šiaulių tinklinio sporto klubas ,,Šarūnas" dalyvavimas ,,Credit24" Baltijos čempionų lygoje, Lietuvos čempionatuose, taurės
varžybose ir tarptautinėse varžybose
VšĮ ,,Šiaulių Šaulys" vaikų pasirengimas ir dalyvavimas šalies pirmenybėse ir
VšĮ ,,Šiaulių Šaulys"
čempionatuose
VšĮ „Sielos harmonija“
Projektas „Sveikas, aktyvus, laimingas 2019“
VšĮ „Sportuotojai“
,,Šiauliuose madinga sportuoti" nemokamos mankštos šiauliečiams
VšĮ „Šiaulių volta“
Lietuvos sportinių šokių federacijos reitingo varžybos ,,Šiauliai-2019"
VšĮ Krepšinio klubas „Šiauliai" (mot.
Moterų krepšinio komandos „Šiauliai-Universitetas“ pasirengimas ir dalyvavimas Lietuvos
komandai ,,Rūta“)
MKL ir LKF taurės varžybose
Iš viso:

11,1

8,2
37,5
0,6
0,4
1,2
0,8
23,4
374,3

