Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo Didelio sportinio meistriškumo plėtotės krypties projektų finansavimas
Reg.
Nr.

Sritis

Organizacijos
pavadinimas

Projekto pavadinimas

Projekto
suma

Tarybos sprendimas

Pareiškėjas kartu su kitomis Lietuvos sporto organizacijomis organizuos ir
vykdys 2017 m. nacionalinius kompleksinius šalies sporto renginius - Lietuvos
491 882,00 jaunių sporto žaidynes ir Lietuvos sporto vilčių žaidynes bei centralizuotai
430 659,00
organizuos skirtingų sporto šakų sportininkų dalyvavimą Baltijos jūros šalių
jaunių sporto žaidynėse.

3

LIETUVOS
Didelio sportinio
SPORTO
meistriškumo
FEDERACIJŲ
plėtotės kryptis
SĄJUNGA

7

Didelio sportinio Visagino sporto
Tarptautinio turnyro
meistriškumo klubas
organizavimas
plėtotės kryptis ,,Piruetas"

8 400,00

15

Didelio sportinio Lietuvos
meistriškumo sportinio ėjimo
plėtotės kryptis asociacija

43-asis tarptautinis sportinio
ėjimo festivalis-,,Alytus 2017"

36 100,00 Europos atletikos asociacija suteikė Europos Permit Meeting statusą.

Didelio sportinio
Sporto klubas
meistriškumo
"Interwalk"
plėtotės kryptis

Olimpinės ir perspektyvinės
pamainos ugdymas sportiniame
ėjime

27 480,00 reikalingos finansavimui. Projektas neatitinka didelio sportinio meistriškumo

16

2017 m. nacionalinių
kompleksinių sporto renginių
organizavimas ir vykdymas

Prašoma
Skirta suma Pastabos (Sutarties 1 priedas)
suma

Paraiška atmesta (Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo sprendimas. 2017-0113 protokolas Nr. KSTP-27/2)

8 400,00

Pareiškėjas 43 kartą vykdys tarptautinį sportinio ėjimo festivalį, kuriam
10 000,00

7 000

8 018,00

0

Dalyvauja apie 45 šalių atstovai.
Projektas nefinansuojamas. Projektas nesurinko minimalios balų sumos
plėtotes krypties nuostatams.

25

Viešoji įstaiga
Didelio sportinio
Projektas nefinansuojamas. Projektas nesurinko minimalios balų sumos
NACIONALINĖ
meistriškumo
Lietuvos vaikų ledo ritulio plėtra 63 600,00 reikalingos finansavimui. Projektas neatitinka didelio sportinio meistriškumo
VAIKŲ LEDO
plėtotės kryptis
plėtotes krypties nuostatams.
RITULIO LYGA

28

Didelio sportinio VšĮ Lietuvos
meistriškumo antidopingo
plėtotės kryptis agentūra

UNESCO tarptautinės
konvencijos prieš dopingo
Projekto įgyvendinimas – tai Lietuvos Respublikos įsipareigojimas antidopingo
168 736,00 taisyklių pažeidimų prevencija. Agentūra vykdo dopingo kontrolę ir tyrimus,
vartojimą sporte ir Europos
125 000,00
Tarybos antidopingo konvencijos
laboratorijos analizes, švietimą ir informavimą.
įgyvendinimas

59

Didelio sportinio
VšĮ ,,Kovos
meistriškumo
menų namai"
plėtotės kryptis

Varžybų organizavimas,
vykdymas, dalyvavimas jose

5 651,00

62

Didelio sportinio Kauno rankinio
meistriškumo klubas
plėtotės kryptis "Granitas"

Pasirengimas Europos taurės bei
Baltijos lygos varžyboms

22 104,00 Europos federacijos taurės varžybose. Darbas su perspektyviais jaunais

Didelio sportinio Kauno moterų
meistriškumo rankinio klubas
plėtotės kryptis "Žalgiris"

Pasirengimas ir dalyvavimas
tarptautinėse rankinio varžybose

26 323,44 žaidėjų dalyvavimui Europos taurės ir Baltijos Lygos varžybose. Vienintelė

Didelio sportinio
Lietuvos sporto
meistriškumo
universitetas
plėtotės kryptis

Pasirengimas ir dalyvavimas
tarptautinėse varžybose

68 471,00 sporto stovyklų jiems organizavimo, išvykoms į žaidynes siekiant aukštų

Didelio sportinio Lietuvos
meistriškumo studentų sporto
plėtotės kryptis asociacija

Lietuvos studentų sporto plėtotė

506 436,00 Lietuvos universitetų studentų čempionatus. Lietuvos studentų sportininkų

69

73

74

200 000

Paraiška atmesta (Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo sprendimas. 2017-0113 protokolas Nr. KSTP-27/2)

50 600,00

92 000

4 815,00

Komanda - daugkartiniai Lietuvos čempionai. 2017 m. kovos dėl prizinių vietų
7 927,00

5 000

Finansavimas skirtas
pasirengimui Europos taurės
varžyboms.

22 571,64

5 000

Finansavimas skirtas
dalyvavimui Europos taurės
varžyboms.

50 740,00

7 000

Finansavimas skirtas
pasirengimui SELL žaidynėms.

337 391,00

67 710

sportininkais.
Projektas skirtas Kauno moterų rankinio klubo ACME-Žalgirio komandos
Lietuvos komanda, dalyvaujanti Europos taurės varžybose.
Projektas prisidės prie didelio meistriškumo studentų treniruočių proceso ir
sportinių rezultatų. SELL žaidynėse tikimasi laimėti 20 medalių.
Projektas skirtas Lietuvos studentams sportininkams. Pareiškėjas organizuos
komanda dalyvaus pasaulio žiemos ir vasaros universiadose.

87

93

95

110

112

117

119

Panevėžio m.
Didelio sportinio
merginų dviračių Dviratininkų mokomasis
meistriškumo
sporto klubas
treniruočių darbas
plėtotės kryptis
"Fortūna"
Didelio sportinio
meistriškumo
plėtotės kryptis
Didelio sportinio
meistriškumo
plėtotės kryptis

Projekto tikslas - Panevėžio miesto olimpinės pamainos sportininkų
139 521,00 meistriškumo kėlimui. Klubo sportininkai atstovauja Lietuvai Europos ir

Lietuvos vaikų pirmenybių
organizavimas

Lygos 2017 m. rankinio
čempionato organizavimas

25 680,00

Didelio sportinio Lietuvos
meistriškumo rankinio teisėjų
plėtotės kryptis asociacija

IV tarptautinis Janio Grinbergo
atminimo jaunimo rankinio
turnyras

Projekto vykdymas – tai galimybė Lietuvos jaunimo rinktinėms varžytis su
26 150,00 aukšto lygio kitų šalių komandomis ir ruoštis oficialioms tarptautinėms
varžyboms.

Didelio sportinio
meistriškumo
plėtotės kryptis
Didelio sportinio
meistriškumo
plėtotės kryptis

Tarptautinio V. Buikos vardo
Kauno sporto
jaunių, jaunimo bokso turnyro
mokykla "Gaja"
organizavimas
XXV Tarptautinės sportinio
Druskininkų
ėjimo varžybos „Druskininkai
ėjikų klubas
2017“

5 000

51 200,00

0

35 680,00

0

Projektas nefinansuojamas. Projektas nesurinko minimalios balų sumos

Lietuvos
mokinių
neformaliojo
Lietuvos
moksleivių
sporto asociacija
LIETUVOS
Didelio sportinio
MOTERŲ
meistriškumo
RANKINIO
plėtotės kryptis
LYGA

Dalyvavimas pasaulio
moksleivių čempionatuose

70 040,00

pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatuose.

196 900,00 reikalingos finansavimui. Projektas neatitinka didelio sportinio meistriškumo

plėtotes krypties nuostatams.
Projektas nefinansuojamas. Projektas nesurinko minimalios balų sumos
52 380,00 reikalingos finansavimui. Projektas neatitinka didelio sportinio meistriškumo
plėtotes krypties nuostatams.
Paraiška atmesta (Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo sprendimas. 2017-0110 protokolas Nr. KSTP-26/1)

9 380,00

9 550,00

6 000

8 900,00

2 000

6 394,00 Tradicinis tarptautinis pajėgiausių Lietuvos bei užsienio sportininkų renginys.

3 200,00

2 000

Tarptautiniame atvirame bokso turnyre siekiama įvertinti pajėgumą potencialų
14 300,00 priešininkų dalyvausiančių Europos ir pasaulio jaunių ir jaunimo bokso

Finansavimas skirtas
maitinimo, apgyvendinimo,
atminimo dovanų, sporto bazės
nuomos, transporto ir kuro
išlaidoms apmokėti.

čempionatuose.

121

Didelio sportinio Pabradės
meistriškumo sportinio ėjimo
plėtotės kryptis klubas

Sporto stovyklos vykdymas

Projektas nefinansuojamas. Projektas nesurinko minimalios balų sumos
reikalingos finansavimui. Projektas nėra skirtas didelio sportinio meistriškumo
5 280,00
plėtotes krypčiai. Projektas skirtas materialinei ir techninei bazei, treniruočių
krūvio kontrolei ir apskaitai, higieninėms ir realibitacinėms reikmėms.

3 280,00

0

122

Didelio sportinio SPORTO
meistriškumo KLUBAS
plėtotės kryptis "COSMA"

Dalyvavimas Europos lengvosios
Projektas skirtas Vilniaus lengvaatlečių pasiruošimui svarbiausiems 2017 metų
270 000,00 varžyboms.
atletikos Aukščiausios lygos
čempionų klubų taurės varžybose

95 000,00

2 000

Finansavimas skirtas kelionės
išlaidoms apmokėti.

130

Didelio sportinio Šiaulių miesto
meistriškumo BMX sporto
plėtotės kryptis klubas

Didelio sportinio meistriškumo
plėtotė

Projektas skirtas stipriausių Šiaulių miesto BMX sportininkų dalyvavimui
10 000,00
Europos Taurės etapuose ir kitose varžybose.

8 500,00

3 000

Finansavimas skirtas kelionės ir
apgyvendinimo išlaidoms
apmokėti (dalyvavimas Europos
BMX taurės varžybose)

Lietuvos
automobilių
klubas

Ralio „Aplink Lietuvą - 2017“
organizavimas

78 283,00

Tradicinis tarptautinis renginys. Projekto tikslas - kelti automobilio sporto
sportininkų meistriškumą.

15 000,00

5 000

VšĮ "Dviračių
sportas"

Dviratininkų mokomasis
treniruočių darbas bei
dalyvavimas varžybose

101 908,00

Projektas užtikrina jaunimo bei suaugusiųjų pasirengimą bei dalyvavimą
Europos ir pasaulio čempionatuose.

52 400,00

5 000

Varžybų organizavimas ir
vykdymas

33 853,00 ir suaugusiųjų rinktinėms,jų meistriškumo kėlimo. Projektas turi Tarptautinės

137

173

175

210

Didelio sportinio
meistriškumo
plėtotės kryptis
Didelio sportinio
meistriškumo
plėtotės kryptis

Didelio sportinio
Baltijos moterų
meistriškumo
krepšinio lyga
plėtotės kryptis

Didelio sportinio
Sportininkų ruošimo sąlygų
Klaipėdos
meistriškumo
gerinimas, rengiant juos
irklavimo klubas
plėtotės kryptis
nacionalinei rinktinei

Pareiškėjo vykdomos varžybos prisidės prie žaidėjų rengimo Lietuvos jaunimo
7 590,00

5 000

9 400,00

0

krepšinio federacijos pripažinimą ir palaikymą.
Projektas nefinansuojamas. Projektas nesurinko minimalios balų sumos
9 400,00 reikalingos finansavimui. Projektas neturi kofinansavimo, projektas būtų

įgyvendinamas tik Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšomis.

Finansavimas skirtas J.
Daktaraitės ir A. Rupšienės
tarptautinio moterų krepšinio
turnyro organizavimui.

216

Šalčininkų r.
Didelio sportinio
XXX Tarptautinis rankinio
Eišiškių Antonio
meistriškumo
turnyras treneriui A. Ratkevičiui
Ratkevičiaus
plėtotės kryptis
atminti
sporto mokykla

3 620,00

218

Didelio sportinio VšĮ Dviračių
meistriškumo sporto klubas
plėtotės kryptis "Sietynas"

MTB dviratininkų mokomoji sportinė stovykla

Projektas ilgalaikis, tradicinis, kurio tikslas - ruošti jaunus sportininkus
6 200,00
Europos ir pasaulio čempionatams.

220

VILNIAUS
MIESTO
Didelio sportinio
SPORTO
meistriškumo
ŽAIDIMŲ
plėtotės kryptis
KLUBAS
"ŽUVĖDRA"

Vilniaus SŽK „Žuvėdra“ moterų
komandos dalyvavimas 2017
metų Europos klubų čempionate

Pirma karta “Žuvėdra” moterų komanda 2017 m. dalyvaus Europos klubų
63 336,00 čempionate, projektas skirtas užtikrinti pasiruošimą Europos klubų čempionatui 30 290,00
ir dalyvavimui jame.

227

Didelio sportinio
Krepšinio klubas
meistriškumo
Krepšinis Trakuose
"Trakai"
plėtotės kryptis

235

Didelio sportinio
VšĮ tinklinio
Didelio sportinio meistriškumo
meistriškumo
klubas "Kaunas" plėtotė
plėtotės kryptis

236

Didelio sportinio Viešoji įstaiga
Profesionalų teniso turnyras
meistriškumo "Vilniaus teniso „Lietuvos Respublikos
plėtotės kryptis akademija"
Prezidento taurė“

Projektas nefinansuojamas. Projektas nesurinko minimalios balų sumos
reikalingos finansavimui. Projektas neatitinka didelio sportinio meistriškumo
plėtotes krypties nuostatams. Projektas skirtas vaikų užimtumui, krepšinio
populiarinimui moksleivių tarpe.
Projektas nefinansuojamas. Projektas nesurinko minimalios balų sumos
reikalingos finansavimui. Projektas nėra skirtas didelio sportinio meistriškumo
16 000,00
plėtotes krypčiai. Projekto tikslas - sporto mokyklų auklėtinių integracija į
suaugusiųjų sportą.
15 460,00

243

Didelio sportinio Automobilių
meistriškumo sporto klubas
plėtotės kryptis "Vilkyčiai"

262

270

277

Didelio sportinio
meistriškumo
plėtotės kryptis
Didelio sportinio
meistriškumo
plėtotės kryptis

Nacionalinė ledo Lietuvos ledo ritulio čempionato
ritulio lyga
organizavimas
Dviračių sporto
klubas "Litubel
staki parket

Didelio sportinio Šalčininkų
meistriškumo rajono teniso
plėtotės kryptis klubas "Relax"

4 800,00

1 500

2 800

Finansavimas skirtas
mokomųjų treniruočių stovyklų
nakvynės ir kelionės išlaidoms
apmokėti.

13 000

Finansavimas skirtas
pasirengimui ir dalyvavimui
Europos klubų žolės riedulio
čempionate.

2 610,00

0

4 500,00

0

14 300,00

3 000

13 200,00

3 000

Finansavimas skirtas sporto
bazės nuomos išlaidoms
apmokėti.

2 800

Finansavimas skirtas
tarptautinių varžybų
organizavimui (elektrinio laiko
matavimo paslaugai apmokėti).

rengiamas 28-tą kartą).

237

256

2 200,00

“Lietuvos Respublikos Prezidento taurė” – vienintelis Tarptautinės teniso
38 550,00 federacijos profesionalų teniso turnyras Lietuvoje. Turnyras tradicinis (bus

KŪNO
Didelio sportinio
KULTŪROS IR Sporto bazių nuoma treniruotėms
26 400,00
meistriškumo
SPORTO
ir varžyboms
plėtotės kryptis
CENTRAS
Tarptautinių automobilių sporto
varžybų organizavimas

Projekto tikslas - kelti sportininkų meistriškumą Šalčininkų rajone. Projektas
tradicinis, vykdomas jau 30 kartą.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Trakų rajono geriausiems vandens sporto
šakų sportininkams ir kitiems sportininkams vykdyti fizinio pasirengimo ir
praktines treniruotes,užtikrinti tinkamas sąlygas aukštų sportinių rezultatų
siekimui. Tai bendras su Trakų rajono savivaldybe projektas.

Lietuvos automobilių sporto sportininkai ir kiti dalyviai įgaus patirties ir kels
72 321,00
meistriškumo lygį FIA reikalavimus atitinkančiose ralio kroso varžybose.

38 699,00

Paraiška atmesta (Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo sprendimas. 2017-0110 protokolas Nr. KSTP-26/1)

52 000,00

Projektas nefinansuojamas. Projektas nesurinko minimalios balų sumos
Išvyka į pasirengimo stovyklą bei
9 100,00 reikalingos finansavimui. Projektas nėra skirtas didelio sportinio meistriškumo
tarptautines varžybas
plėtotes krypčiai.

8 200,00

0

XI Tarptautinis stalo teniso
turnyras treneriui Zygmuntui
Sliževskiui atminti

1 495,00

1 000

Didelio sportinio Lietuvos moterų
Lietuvos merginų jaunimo
meistriškumo futbolo
rinktinių pasirengimas
plėtotės kryptis asociacija

83 500,00

Tradicinis tarptautinis stalo teniso turnyras nusipelnusiam treneriui ir mokytojui
2 770,00 Zygmuntui Sliževskiui atminti. Turnyras kelia jaunųjų Lietuvos sportininkų

meistriškumo lygį.
166 900,00

Paraiška atmesta (Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo sprendimas. 2017-0113protokolas Nr. KSTP-27/2)

74 000,00

Finansavimas skirtas
apdovanojimų ir teisėjų
maitinimo išlaidoms apmokėti.

283

289

300

304

Didelio sportinio Klaipėdos miesto
„Dragūnas“ - aukšto
meistriškumo rankinio klubas
meistriškumo rankininkų kalvė
plėtotės kryptis "DRAGŪNAS"

46 000,00 sportininkų rengimą. Projektas kelia rankinio sportininkų meistriškumą

Didelio sportinio
Ledo ritulio žaidėjų
Sostinės ledo
meistriškumo
meistriškumo lygio auginimas ir
ritulio akademija
plėtotės kryptis
plėtra

36 140,00 reikalingos finansavimui. Projektas nėra skirtas didelio sportinio meistriškumo

53-iųjų tarptautinių sportinių
šokių varžybų „Gintarinė pora
2017“ organizavimas ir
vykdymas
Didelio sportinio
Lauko teniso tarptautinio
VšĮ "BIM BAM
meistriškumo
„Futures“ turnyro organizavimas
KLUBAS"
plėtotės kryptis
ir vykdymas
Didelio sportinio Kauno kultūros
meistriškumo centras "Tautos
plėtotės kryptis namai"

Projekto įgyvendinimas užtikrins kokybišką ir profesionalų aukšto lygio
14 700,00

6 000

20 000,00

0

23 000,00

7 000

Finansavimas skirtas mokesčio
tarptautinei sportinių šokių
federacijai apmokėti.

52 620,00

3 000

Finansavimas skirtas sporto
bazės nuomai apmokėti

15 603,80

0

Klaipėdos mieste.
Projektas nefinansuojamas. Projektas nesurinko minimalios balų sumos
plėtotes krypčiai. Projekto tikslas – padėti vaikams tobulėti.
Projektas sudaro sąlygas iškilti talentingoms šokėjų poroms, kurios atstovaus
87 000,00 Lietuvai tarptautinėse sportinių šokių varžybose. Tradicinis renginys,

pripažintas Lietuvoje ir užsienyje.
Projektas suteikia galimybes Kauno miesto tenisininkams žaisti aukšto
61 670,00 tarptautinio lygio varžybose. Tai bendras su Kauno miesto savivaldybe

projektas.
Projektas nefinansuojamas. Projektas nesurinko minimalios balų sumos

Didelio sportinio
Sporto klubas
meistriškumo
"Salamandros"
plėtotės kryptis

Aerobinės gimnastikos sporto
stovykla

330

Didelio sportinio
Viešoji įstaiga
meistriškumo
"Megadriving"
plėtotės kryptis

Projektas nefinansuojamas. Projektas nesurinko minimalios balų sumos
Dalyvavimas Europos ir Pasaulio
reikalingos finansavimui. Projektas nėra skirtas didelio sportinio meistriškumo
51 050,00
čempionatuose
plėtotes krypčiai. Projekte numatoma tinkamai paruošti (įsigyti) variklius ir
laivus, įsigyti atsargines jų detales.

25 525,00

0

333

Didelio sportinio Vilniaus
Tradicinis renginys. Projekto tikslas - suteikti galimybę Lietuvos boksininkams
XII-asis tarptautinis D. Pozniako
46 150,00 kovoti su įvairių valstybių atstovais bei sudaryti sąlygas jaunimo amžiaus
meistriškumo apskrities bokso
vardo jaunimo bokso turnyras
plėtotės kryptis federacija
grupės sportininkams ruoštis Europos ir pasaulio čempionatams.

13 000,00

8 000

339

Didelio sportinio
Europos Ralio Taurės serijos
VšĮ "Autosporto
meistriškumo
tarptautinių varžybų
projektai"
plėtotės kryptis
organizavimas

28 500,00

0

44 648,00

15 000

2 697,50

1 500

68 558,40

0

315

344

350

355

358

Didelio sportinio
meistriškumo
plėtotės kryptis

Didelio sportinio
meistriškumo
plėtotės kryptis

Biudžetinė
įstaiga
KLAIPĖDOS
"VIESULO"
SPORTO
CENTRAS
Vandens
slidinėjimo
sporto klubas
"Skriejantieji
bangomis"

16 425,05 reikalingos finansavimui. Projektas nėra skirtas didelio sportinio meistriškumo

plėtotes krypčiai.

Projektas nefinansuojamas. Projektas nesurinko minimalios balų sumos
reikalingos finansavimui. Projekto tikslas – siekti gauti teisę Lietuvai
129 894,00
organizuoti ir vykdyti Europos ralio čempionato etapą. Neapibrėžtas projekto
rezultatas.
Projektas skirtas olimpinės pamainos ugdymui Klaipėdos mieste. Sportininkai

Olimpinės pamainos sportininkų
ugdymas mieste

88 519,46 yra įvairių amžiaus grupių nacionalinių rinktinių nariai. Tai bendras su

Tarptautinių homologuotų
varžybų organizavimas

5 395,00 slidinėjimo slalomo varžybas. Projektas kelia Lietuvos sportininkų

Klaipėdos miesto savivaldybe projektas.

Tikslas – surengti pirmąsias Baltijos šalyse tarptautines homologuotas vandens
meistriškumą.

Didelio sportinio Viešoji įstaiga
Dalyvavimas 2017 m. Pasaulio
meistriškumo "MOTORSPOR automobilių rali-kroso
plėtotės kryptis T LT"
čempionate

385 773,40 reikalingos finansavimui. Projektas nėra skirtas didelio sportinio meistriškumo

LIETUVOS
Didelio sportinio
SALĖS
meistriškumo
FUTBOLO
plėtotės kryptis
ASOCIACIJA

89 180,00

Lietuvos salės futbolo rinktinės
pasirengimas

Finansavimas skirtas
dalyvavimui Europos taurės
varžybose (transporto išlaidas
apmokėti).

Projektas nefinansuojamas. Projektas nesurinko minimalios balų sumos
plėtotes krypčiai. Projektas orientuotas į įrangos ir inventoriaus įsigyjimą.
Paraiška atmesta (Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo sprendimas. 2017-0110 protokolas Nr. KSTP-26/1)

22 000,00

384

Didelio sportinio
Šiaulių sporto
Žirginio sporto varžybų
meistriškumo
klubas "Miražas" organizavimas ir vykdymas
plėtotės kryptis

23 580,00

395

Didelio sportinio Kauno jaunimo
meistriškumo golfo klubas
plėtotės kryptis "Svingas"

20 820,00 reikalingos finansavimui. Projekto tikslas – organizuoti golfo stovyklas

399

Didelio sportinio BEISBOLO
meistriškumo KLUBAS
plėtotės kryptis VILNIUS

406

Didelio sportinio Viešoji įstaiga
meistriškumo "TV sporto
plėtotės kryptis dokumentika"

445

448

459

Vaikų golfo stovyklų ir varžybų
organizavimas

BKV dalyvavimas pasaulio
klubų čempionatuose

Dokumentinis filmas apie
Lietuvos moterų krepšinio
rinktinę, 1997 m. laimėjusią
Europos krepšinio čempionatą
Vengrijoje
Vaikų, jaunučių ir jaunių
Didelio sportinio
Vilniaus imtynių tarptautinis imtynių turnyras
meistriškumo
klubas
„Vilnius Open“ bei mokomosios
plėtotės kryptis
treniruočių stovyklos

Projekto tikslas – organizuoti ir vykdyti Baltijos lygos dailiojo jojimo ir
konkūrų varžybas. Tradicinis didelio meistriškumo renginys.

5 060,00

0

Finansavimas skirtas varžybų
apdovanojimų ir sporto bazės
nuomai apmokėti.

vaikams.

27 400,00

Projekto tikslas - Vilniaus miesto sportininkų meistriškumo kėlimas,
dalyvaujant klubinių komandų tarptautinėse varžybose.

13 700,00

24 880,00

Paraiška atmesta (Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo sprendimas. 2017-0110 protokolas Nr. KSTP-26/1)

15 000,00

8 500,00

Surengti tarptautines imtynių varžybas atviroje miesto erdvėje. Projekto tikslas 6 800,00
Lietuvos jaunųjų sportininkų meistriškumo kėlimas.

2 900

Finansavimas skirtas kelionės ir
nakvynės išlaidoms U-18
komandai apmokėti. (Klubinių
komandų Europos zonos
atrankinės varžybos U-18).

1 000

Projektas nefinansuojamas. Projektas nesurinko minimalios balų sumos

OS takais 2017 m. Pasaulio
čempionato organizavimas

48 510,00 reikalingos finansavimui. Projekto vykdymui yra numatytos lėšos iš KKSD

Viešoji įstaiga
Didelio sportinio
TRAKŲ
meistriškumo
FUTBOLO
plėtotės kryptis
KLUBAS

Pasirengimas Europos lygos
varžyboms

33 544,00 reikalingos finansavimui. Projektas orientuotas organizuoti draugiškas

25 370,00

0

29 700,00

0

20 120,00

2 500

7 004,90

3 000

8 445,50

500

36 600,00

7 000

biudžeto. Tas pats projektas negali būti finansuojamas iš kelių šaltinių.
Projektas nefinansuojamas. Projektas nesurinko minimalios balų sumos
rungtynes ir stovyklas.
Komanda - Lietuvos nacionalinės ledo ritulio rinktinės pagrindas. Elektrėnų

462

Didelio sportinio
Varžybų organizavimas,
meistriškumo LRK ENERGIJA
vykdymas, dalyvavimas jose
plėtotės kryptis

473

Klaipėdos miesto
Didelio sportinio
Dalyvavimas Europos jaunimo
Projektas kelia Klaipėdos miesto lengvosios atletikos jaunųjų sportininkų
lengvosios
meistriškumo
lengvosios atletikos aukščiausios 26 629,72
meistriškumą dalyvaujant tarptautinėse varžybose.
atletikos sporto
plėtotės kryptis
lygos klubų taurės varžybose
klubas "Nikė"

477

Didelio sportinio Lietuvos
meistriškumo karpininkų
plėtotės kryptis asociacija

479

Didelio sportinio
Dalyvavimas tarptautinėse
Komandos dalyvavimas aukščiausio meistriškumo lygio automobilių sporto
VšĮ DAKARAS
meistriškumo
varžybose „Dakar Rally 2017“ ir 509 600,00 varžybose.
LT
plėtotės kryptis
pasiruošimas „Dakar Rally 2018“

483

Didelio sportinio Asociacija
meistriškumo Regionų
plėtotės kryptis krepšinio lyga

Jaunųjų krepšinio talentų
ugdymo programa

3 000

Projektas nefinansuojamas. Projektas nesurinko minimalios balų sumos

Didelio sportinio Orientavimosi
meistriškumo sporto klubas
plėtotės kryptis "Falco"

Tarptautinių sportinės karpių
žūklės varžybų „Baltijos taurė
2017“ organizavimas

7 900,00

200 000,00 “Energija” ledo ritulio komanda vienintelė dalyvauja užsienio šalių lygų

varžybose.

8 890,00

Projekto tikslas – organizuoti varžybas pagal aukščiausius tarptautinius FIPSed
standartus, kelti sportinės žūklės sportininkų meistriškumą.

Projekto tikslas – surengti pavasario krepšinio turnyrą Lietuvos komandoms bei
22 127,00 atrinkti geriausius turnyro žaidėjus. Nauda - didesnis jaunųjų talentų
15 527,00
meistriškumas, kandidatų atranka į Lietuvos rinktines.

500

Finansavimas skirtas starto
mokesčio Baltarusijos
čempionate apmokėti.

Finansavimas skirtas varžybų
apdovanojimų išlaidoms
apmokėti.
Finansavimas skirtas
apgyvendinimo išlaidoms
apmokėti.
Finansavimas skirtas turnyro
organizavimo išlaidoms
apmokėti (taurių ir medalių
įsigyjimas).

484

485

486

491

VšĮ Dalios
Didelio sportinio Kutkaitės
meistriškumo meninės
plėtotės kryptis gimnastikos
akademija
Viešoji įstaiga
Didelio sportinio LEONO
meistriškumo MOLOTOKO
plėtotės kryptis ŠAUDYMO
KLUBAS
Viešoji įstaiga
Didelio sportinio "NACIONALINI
meistriškumo S
plėtotės kryptis AUTOMOBILIŲ
KLUBAS"
VIEŠOJI
Didelio sportinio ĮSTAIGA
meistriškumo KAUNO
plėtotės kryptis FUTBOLO
AKADEMIJA

3-iojo Tarptautinio meninės
gimnastikos turnyro „Dalia
Kutkaitė Vilnius CUP 2017“
organizavimas ir vykdymas

107 399,00 Aukščiausio lygio tarptautinės meninės gimnastikos varžybos Lietuvoje

Tarptautinių varžybų „Žalgiris
Grand Prix“ 2017 m.
organizavimas, vykdymas ir
pasiruošimas

21 772,00 ir sudaryti galimybes kelti jų meistriškumą. Projektas tradicinis, renginys

Lietuvos automobilių ralio
čempionato I-ojo etapo „Winter
Rally“ organizavimas

78 682,00 reikalingos finansavimui. Projektas - Lietuvos čempionatas, kuris privalo būti

Sportininkų rengimas
Nacionalinėms futbolo
rinktinėms

7 500

Finansavimas skirtas varžybų
organizavimui, išskyrus
administravimo išlaidas.

38 620,00

0

190 000,00

0

75 000,00

0

Projektas nefinansuojamas. Projektas nesurinko minimalios balų sumos
vykdomas Federacijos lėšomis.
Projektas nefinansuojamas. Projektas nesurinko minimalios balų sumos
reikalingos finansavimui. Nėra aiškus projekto įgyvendinimo rezultatai bei
finansavimo šaltiniai. Neaiškus rezultatas didelio sportinio meistriškumo
476 126,00
plėtotei. Projektas privalo būti finansuojamas Federacijos bei Kauno miesto
savivaldybės lėšomis.

Dalyvavimas tarptautinėse
varžybose pagal Olimpines
karatė taisykles

512

Didelio sportinio Asociacija
meistriškumo "Nacionalinė
plėtotės kryptis krepšinio lyga"

NKL čempionato organizavimas
Paraiška atmesta (Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo sprendimas. 2017-01281 521,66
ir kitos sportinės, prevencinės
13 protokolas Nr. KSTP-27/2)
veiklos vykdymas

513

Didelio sportinio Lietuvos
Varžybų organizavimas,
meistriškumo neįgaliųjų teniso
vykdymas, dalyvavimas jose
plėtotės kryptis klubas

Vilniaus miesto neįgaliųjų teniso sporto šakos sportininkų meistriškumo
23 646,00
kėlimas.

533

Šiaulių
Didelio sportinio lengvosios
meistriškumo atletikos ir
plėtotės kryptis sveikatingumo
centras

Aukščiausių rezultatų siekimas
tarptautinio lygio varžybose

67 028,00

558

Didelio sportinio
Kauno bokso
meistriškumo
federacija
plėtotės kryptis

A. Šociko vardo bokso turnyro
vykdymas

22 178,00 kovoti su įvairių valstybių atstovais bei sudaryti sąlygas suaugusiųjų amžiaus

Pasirengimas ir dalyvavimas
varžybose

72 000,00

Pasirengimas ir dalyvavimas
Panevėžio m. ir Lietuvos
krepšinio RKL ir LVKL
čempionatuose

37 000,00

587

13 700,00

žinomas, populiarus. Tai bendras su Vilniaus miesto savivaldybe projektas.

Didelio sportinio
Lietuvos karatė
meistriškumo
federacija
plėtotės kryptis

Didelio sportinio Panevėžio sporto
meistriškumo klubas "El-Eko
plėtotės kryptis Sport"
Panevėžio sporto
Didelio sportinio
klubas
meistriškumo
"Oranžinis
plėtotės kryptis
kamuolys"

10 000

Projekto tikslas - didinti Lietuvos šaudymo sporto sportininkų varžybinę patirtį

498

582

59 750,00

Finansavimas skirtas turnyro
organizavimo išlaidoms
apmokėti (taurės, medaliai,
apšvietimo, garsinimo įrangos,
LED ekranų nuoma, sporto
bazės nuoma).

85 500,00 Nepripažinta nacionalinė sporto šaka.

114 922,00

6 190,00

1 000

17 900,00

5 000

19 988,00

8 000

Tai bendras su Panevėžio miesto savivaldybe projektas, skirtas pajėgiausių
Panevėžio miesto sportinės pamainos dviratininkų ugdymui.

52 000,00

4 000

Paraiška atmesta (Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo sprendimas. 2017-0113 protokolas Nr. KSTP-27/2)

2 000,00

Šiaulių miesto lengvosios atletikos sportininkų pamainos meistriškumo
kėlimas. Tai bendras su Šiaulių miesto savivaldybe projektas.

Tradicinis renginys. Projekto tikslas - suteikti galimybę Lietuvos boksininkams
grupės sportininkams ruoštis Europos ir pasaulio čempionatams.

Finansavimas skirtas lėktuvo
bilietų įsigyjimo išlaidoms
apmokėti (dalyvavimas BNP
Paribas pasaulio turnyre).

599

605

627

629

Didelio sportinio Panevėžio
meistriškumo miesto bokso
plėtotės kryptis federacija
Didelio sportinio
meistriškumo
plėtotės kryptis
Didelio sportinio
meistriškumo
plėtotės kryptis
Didelio sportinio
meistriškumo
plėtotės kryptis

LIETUVOS
"DARTS"
SPORTO
FEDERACIJA
SPORTO
KLUBAS
"FORSARUS"

Tarptautinis Europos čempiono
V. Karpačiausko vardo bokso
turnyras

13 708,96

Lietuvos rinktinės dalyvavimas
pasaulinėse varžybose

19 300,00 Nepripažinta nacionalinė sporto šaka.

Akmenslydžio sporto šakos
plėtra

9 268,00

Projekto tikslas - sportininkams įgyti sportinės patirties, ruošiantis atstovauti
Lietuvai tarptautiniuose turnyruose. Tradicinis renginys.

4 856,00

683

Didelio sportinio
Aldo dziudo
meistriškumo
fondas
plėtotės kryptis

Projekto tikslas – siekti didelio sportinio meistriškumo dziudo sporte bei
IV-asis Europos dziudo komandų
32 833,00 prisidėti prie dziudo sportininkų pasirengimo Europos ir pasaulio jaunimo
turnyras ir tarptautinė stovykla
dziudo pirmenybėms.

691

Didelio sportinio Panevėžio kūno
meistriškumo kultūros ir sporto Tarptautinių varžybų vykdymas
plėtotės kryptis centras

706

Didelio sportinio Aukštaitijos
meistriškumo sporto klubas
plėtotės kryptis "Porteris"

717

Didelio sportinio
Lietuvos moterų Pasirengimas ir dalyvavimas
meistriškumo
biliardo lyga
tarptautinėse varžybose
plėtotės kryptis

741

747

751

0

Lietuvos ritinio Ritinio varžybų organizavimas ir
Paraiška atmesta (Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo sprendimas. 2017-0110 356,00
sporto federacija vykdymas
10 protokolas Nr. KSTP-26/1)
Adolfo Liaugmino vardo
tarptautinis graikų-romėnų
imtynių turnyras

Didelio sportinio
Sporto klubas
meistriškumo
"Ginstrektė"
plėtotės kryptis
Didelio sportinio
meistriškumo
plėtotės kryptis
Didelio sportinio
meistriškumo
plėtotės kryptis
Didelio sportinio
meistriškumo
plėtotės kryptis

15 570,00

7 840,00

Didelio sportinio
Kauno imtynių
meistriškumo
klubas "Lokiai"
plėtotės kryptis

736

2 000

Paraiška atmesta (Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo sprendimas. 2017-0113 protokolas Nr. KSTP-27/2)

668

721

9 596,27

Kauno neįgaliųjų
rekreacijos ir
sporto klubas
Sporto klubas
"Flameris
Racing"
Viešoji įstaiga
Lietuvos moterų
krepšinio lyga

23 950,00

Neatsiskaitė už lėšas gautas iš Kūno kultūros ir sporto rėmimo Fondo 2016
metais.

0

18 570,00

2 500

7 000,00

3 500

29 626,27

0

Finansavimas skirtas turnyro
organizavimo išlaidoms
apmokėti (sporto bazės nuoma
ir apdovanijimų įsigyjimas).

Tarptautinis turnyras. Tai reitinginės varžybos į Europos ir pasaulio
12 000,00 čempionatus. Renginys tradicinis. Bendras su Panevėžio miesto savivaldybe

projektas.

Projektas nefinansuojamas. Projektas nesurinko minimalios balų sumos
Dalyvavimas 2017 m. pasaulio ir
59 252,54 reikalingos finansavimui. Projektas nėra skirtas didelio sportinio meistriškumo
Europos čempionatuuose
plėtotes krypčiai.
25 000,00

Paraiška atmesta (Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo sprendimas. 2017-0110 protokolas Nr. KSTP-26/1)

2017 02 17-19 Europos moterų
žolės riedulio klubų uždarų
patalpų „Trophy“ čempionatas
Šiauliuose, 2017 06 02-05
Europos moterų žolės riedulio
klubų „Challenge I“ turnyras

58 200,00 Tarptautinis turnyras Šiauliuose, pritraukiant aukšto sportinio meistriškumo

Neįgaliųjų sporto plėtra

23 474,40

Flameris racing komandos
dalyvavimas tarptautiniame
ralyje „Monte-Carlo Historique“
2017

29 451,00

„Tapk krepšinio žvaigžde“

17 901,20

Didelio sportinio Molėtų krepšinio Krepšinio komandos Ežerūnas-2
meistriškumo sporto klubas
sukūrimas ir dalyvavimas
plėtotės kryptis "EŽERŪNAS" varžybose

12 000,00

12 000,00

39 600,00

3 000

Finansavimas skirtas turnyro
organizavimo išlaidoms
apmokėti (teisėjavimo išlaidos
ir apdovanojimams įsigyjimas)

Projekto tikslas – siekti aukščiausių sportinių rezultatų įvairių sporto šakų
neįgaliųjų tarptautinėse varžybose.

22 024,40

3 790

Finansavimas skirtas
komandiruočių išlaidoms
apmokėti.

Projektas nėra skirtas didelio sportinio meistriškumo plėtotes krypčiai.

15 860,00

0

Tikslas – moterų žolės riedulio olimpinės sporto šakos meistriškumo kėlimas.
sportininkus.

Projektas nefinansuojamas. Projektas nesurinko minimalios balų sumos
reikalingos finansavimui. Projekto tikslas – didinti krepšinį lankančių
11 445,20
mergaičių skaičių. Projektas nėra skirtas didelio sportinio meistriškumo plėtotes
krypčiai.
Projektas nefinansuojamas. Projektas nesurinko minimalios balų sumos
15 944,16 reikalingos finansavimui. Projekto tikslas – suburti krepšinio komandą.
4 170,00
Projektas nėra skirtas didelio sportinio meistriškumo plėtotes krypčiai.

0

0

761

Didelio sportinio Lietuvos
Varžybų organizavimas,
meistriškumo Braziliškojo Jiuvykdymas, dalyvavimas jose
plėtotės kryptis Jitsu Asociacija

40 000,00

Paraiška atmesta (Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo sprendimas. 2017-0110 protokolas Nr. KSTP-26/1)

32 000,00
Iš viso

557 000

