Elektroninio dokumento nuorašas
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DĖL LĖŠŲ SKYRIMO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMŲ PROJEKTAMS
2017 m. birželio
d. Nr.
Švenčionys

Vadovaudamasis Kūno kultūros ir sporto programų finansavimo ir finansinės paramos
teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio
26 d. sprendimu Nr. T-211 „Dėl Kūno kultūros ir sporto programų finansavimo ir finansinės
paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 32 ir 33 punktais bei atsižvelgdamas į Kūno
kultūros ir sporto programų projektų vertinimo komisijos nutarimą (2017 m. birželio 20 d.
protokolas Nr. (3.1) O- 97):
1. S k i r i u lėšas Kūno kultūros ir sporto programų projektams pagal sąrašą (pridedama).
2. P a v e d u rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto
skyriui paskelbti pranešimą apie finansuojamus kūno kultūros ir sporto programos projektus
savivaldybės interneto svetainėje wwwsvencionys.lt

Administracijos direktorius

Andrius Šarėjus

Švenčionių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. birželio
d.
įsakymo Nr. Apriedas
FINANSUOJAMŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS
Nr.

Projekto teikėjas

Projekto pavadinimas

Lėšų
suma, Eur

1

Pabradės sportinio ėjimo
klubas

Aukšto meistriškumo sportininkų
pasiruošimas ir dalyvavimas tarptautinėse
varžybose, čempionatuose

2500

2

Pabradės sportinių žaidimų
klubas „Pabradė"

VRS (Vilniaus regiono futbolo sąjunga) III
lyga 2017 m. čempionatas SFL(sekmadienio
futbolo lyga) VII lyga, 2017 m. čempionatas

600

Švenčionių r. Pabradės
„Žeimenos" gimnazija
Jėgos sporto šakų klubas
„Grifas"
Asociacija „Švenčionių
Perkūnas"

Pabradės „Žeimenos" gimnazijos stadiono
inventoriaus įsigijimas

900

Sportas - geresnė sveikata ir tvirtesnis kūnas

700

Krepšinio aprangų įsigijimas

600

6

Kultūrizmo klubas „Ąžuolas"

Sporto inventoriaus įsigijimas

2500

7

Švenčionių rajono sporto
centras

Perspektyvių savivaldybės sportininkų
skatinimas skiriant jiems finansinę paramą

2400

8

Švenčionių rajono sporto
centras

9

Švenčionėlių sporto klubas
„Aitvaras"

Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje 2017
Aukšto meistriškumo lengvaatlečių
pasiruošimas, dalyvavimas šalies
pirmenybėse, čempionatuose, tarptautinėse
varžybose

3
4
5

10
11
12
13

Krepšinio klubas
„VARIMEDA PLUS"
VšĮ sporto klubas „Liūto
narvas"
Švenčionių gatvės vaikų
futbolo klubas „Kūna"
Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazija

4600

2000

Švenčionių rajono suvienijimas - krepšinyje

700

Lietuvos atviras mokinių grapling imtynių
čempionatas

700

Sporto klubas „Kūna": renginiai ir įvaizdis

200

Išmokime aktyviai ilsėtis

200

14

Švenčionėlių sporto klubas
„Aitvaras"

Švenčionių rajono jaunimo, suaugusiųjų ir
senjorų krepšinio komandų pasiruošimas ir
dalyvavimas krepšinio pirmenybėse

800

15

Švenčionių rajono sporto
centras

Švenčionėlių miesto futbolo komandos
dalyvavimas įvairiose varžybose

600

16

Švenčionių rajono sporto
centras

Švenčionių rajono moksleivių U12, U15 ir
U19 vaikinų krepšinio komandų pasiruošimas
Lietuvos moksleivių krepšinio lygos
čempionatui

4000
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