
 

 

 

 

 TRADICINIŲ IR SPORTAS VISIEMS RENGINIŲ PLANAS 2016 m. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

RENGINIO PAVADINIMAS 

 

 

 

DATA 

 

 

 

VYKDYTOJAI 

 

 

NUMATOMAS 

DALYVIŲ SK. 

 

 

NUMATOMI 

FINANSAVIMO 

ŠALTINIAI        

1. Klaipėdos miesto moksleivių sporto žaidynės „Mero 

taurei“ laimėti 20 sporto šakų 

Mokslo 

metai 

KKRC ir SMĮ 5000 BĮ KKRC ir 

biudžetinės 

sporto mokymo 

įstaigos 

2. Tradicinis bėgimas Girulių televizijos bokštas – 

savivaldybė“ Laisvės gynėjų dienai – sausio 13- ąjai 

paminėti 

2016 

sausis 

KKRC ir LAM 300 Biudžetinių 

įstaigų lėšos 

3. Tradicinis rankų lenkimo turnyras visiems Vasario 

16-ąjąi paminėti 

2016 

vasaris 

KKRC ir rankų lenkimo 

federacija 

 

150 Suteikiama 

sporto bazė + 

dalyvių mokestis 

4.  Miesto mėgėjiškas tinklinio čempionatas visoms 

amžiaus grupėms (Komandas formuoja miesto 

bendruomenės, kolektyvai, klubai) 

2015 

vasaris - 

gegųžė 

Klaipėdos tinklinio 

asociacija 

400 Suteikiama 

sporto bazė 

Pilies g. 2, + 

dalyvių mokestis 

5. Salės futbolo mėgėjų turnyras Lapkritis - 

balandis 

Apskrities ir miesto 

futbolo federacija 

200 Suteikiamos 

salės + konkurso 

būdu dalinis 

finansavimas 

6.  Krepšinio mėgėjų „Švyturio“ lygos  miesto 2016 Klaipėdos krepšinio 800 Savivaldybės 



čempionatas (A; B; C; grupės) sausis 

balandis, 

spalis -

lapkritis 

mėgėjų lyga dalinis 

finansavimas 

konkurso būdu, 

asmeninės 

komandų žaidėjų 

lėšos 

7.  Krepšinio veteranų miesto čempionatas (3 amžiaus 

grupės) 

2016 

Sausis 

balandis 

Klaipėdos krepšinio 

federacija 

150 Suteikiama 

nemokamai 

žiūrovinė salė. 

8. Pavasario „Ekomaratonas“ 2016 

balandis 

Sporto klubas 

„Maratonas“ 

Miesto lengvosios 

atletikos federacija 

400 Suteikiama 

įgarsinimo 

aparatūra 

+asmeninės 

dalyvių lėšos 

9. Klaipėdos miesto pavasario krosas 2016 

balandis 

LAM ir L. atletikos 

federacija 

500 Federacija ir 

LAM 

10. Miesto sportinės aerobikos festivalis „Vaikai 

olimpinės gėlės“ 

2016 

balandis 

SC Viesulas, KKRC, 

Sporto klubas „Gracija“ 

400 Suteikiama 

žiūrovinė sporto 

salė + dalinis 

finansavimas 

konkurso būdu 

11. Tradicinis „Vilties bėgimas“ 2016 

gegužė 

LTOK Klaipėdos 

apskrities taryba, 

KKRC, LAM 

6000 Dalinis 

finansavimas 

konkurso būdu 

12. Tradicinis tarptautinis šeimų krepšinio turnyras K. 

Budrio taurei laimėti 

2016 

gegužė 

Sporto klubas 

„Neptūniečiai“ 

Miesto krepšinio 

federcija 

200 Suteikiama 

žiūrovinė sporto 

salė + dalinis 

finansavimas 

konkurso būdu 

13. Paplūdimio tinklinio turnyras mėgėjams 5 amžiaus 

grupėse 

2016 

gegužė - 

liepa 

Paplūdimio tinklinio 

klubas, miesto tinklinio 

asociacija 

400 Dalinis 

finansavimas 

konkurso būdu + 

asmeninės 

dalyvių lėšos 



13. Tradiciniai „Rytas - Akropolis“, „Studlendas“ , S. 

Štombergo, Jūros šventės gatvės krepšinio 3X3 

turnyrai 

2016 

gegužė, 

birželis 

VšĮ Klaipėdos krepšinio 

mokykla, miesto 

krepšinio federacija 

800 Konkurso būdu 

dalinis 

finansavimas, 

asmeninės 

dalyvių lėšos 

 

14. 

 

Klaipėdos sporto visiems festivalis miesto aikštėse ir 

erdvėse. ( netradicinėse ir kitose visiems prieinamose 

sporto šakose) 

2016 

birželis 

Visos biudžetinės sporto 

įstaigos, sporto klubai, 

Visuomenės sveikatos 

biuras 

2000 Konkurso būdu 

parenkamas 

operatorius 

15. Olimpinės dienos sporto festivalis vaikams. 

Klasikinėse sporto šakose  (15 sporto šakų) 

2016 

gegužė 

birželis 

LTOK Klaipėdos 

apskrities taryba, 

biudžetinės sporto 

įstaigos, ugdymo 

įstaigos 

2000 Suteikiamos 

sporto bazės ir 

inventorius + 

dalinis 

finansavimas 

konkurso būdu 

16. Tradicinės plaukimo varžybos „Plauk su šeima“ 

„Vilties plaukimas“ 

2016 

birželis 

Miesto plaukimo 

federacija, „Gintaro „ 

sporto centras 

300 Suteikiama 

sporto bazė + 

asmeninės 

dalyvių lėšos 

17 Irklavimo regata – „Vilties yriai“ 2016 

birželis 

Irklavimo centras 200 Irklavimo 

centras 

19. Šeimų badmintono  turnyras 2016 

birželis ir 

gruodis 

„Viesulo“ sporto 

centras, Badmintono 

sporto klubas  

300 Suteikiama 

sporto bazė ž 

asmeninės 

dalyvių lėšos 

20. Sporto visiems renginiai Jūros šventės programoje 

Irklavimas, sporto žaidimai paplūdimyje, 

parodomosios programos miesto aikštėje) 

2016 liepa Sporto klubai 500 KKRC suteikia 

inventorių + 

Jūros šventės 

operatoriaus 

dalinis 

finasavimas 

21.. Tradicinės miesto sporto veteranų ir senjorų  (sporto 

šakų parodomosios programos, pristatymas, 

įtraukimas) žaidynės 

2016 

rugsėjis 

Biudžetinės sporto 

įstaigos, Visuomenės 

sveikatos biuras, sporto 

1000 KKRC 

suteikiamas 

reikalingas 



klubai inventorius, 

konkurso būdu 

parenkamas ir 

dalinai 

finansuojamas 

operatorius 

22. Tradicinis bėgimas „Gintarinė jūrmylė“ 2016 

spalis 

Sporto klubas 

„Gintarinė 

jūrmylė“,LAM 

1000 Konkurso būdu 

skiriamas dalinis 

finansavimas 

23. Neįgaliųjų sporto šventė skirta Pasaulinei neįgalių 

žmonių dienai 

2016 

lapkritis 

KKRC, sporto klubai 500 Konkurso būdu 

parenkamas 

operatorius iš 

neįgalių žmonių 

sporto klubų 

24.. Sporto organizacijų (biudžetinių sporto įstaigų, sporto 

klubų) iniciatyvos organizuoti Sportas visiems 

renginius miesto gyventojams 

2015 

Ištisus 

metus 

Miesto sporto 

organizacijos turinčios 

juridinio asmens statusą, 

teikia paraiškas 

mažesnės apimties (iki 

100 dalyvių) sportas 

visiems renginiams 

4000 - 6000 Dalinai 

suteikiamos 

sporto bazės, 

dalinai 

finansuojamos 

programos 

25. Klaipėdos miesto futbolo mėgėjų lygos 7X7 

čempionatas 

2016 

balandis 

spalis 

Miesto futbolo 

federacija 

240 Konkurso būdu 

skiriamas dalinis 

finansavimas 

26.  Sporto organizacijų skatinimas už geriausiai 

suorganizuotus Sportas visiems renginius pagal 

masiškumo ir kokybės kriterijus. 

2016 

gruodis 

Sporto ir kūno kultūros 

skyrius 

 Konkurso būdu 

skiriamos lėšos 

apdovanojimams  

27. Laisvųjų imtynių turnyras „Mūsų viltys“ 2016 

spalis 

Imtynių klubai 250 Konkurso būdu 

skiriamas dalinis 

finansavimas 

28 Sportinės aerobikos tarptautinis turnyras 2016 

lapkritis 

Sportinės aerobikos ir 

gimnastikos klubai 

300 Konkurso būdu 

skiriamas dalinis 

finansavimas 

 


