
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ SKYRIMO BURIAVIMO, IRKLAVIMO,

BAIDARIŲ IR KANOJŲ IRKLAVIMO SPORTO ŠAKŲ PROGRAMAI IR
REPREZENTACINIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO KOMANDŲ DALINIAM

FINANSAVIMUI 

2019 m. sausio 23 d. Nr. AD1-149
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir
5 punktais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-327
„Dėl  sporto  projektų  finansavimo  iš  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto  lėšų  tvarkos
nustatymo“,  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2018  m.  spalio  1  d.
įsakymu Nr. AD1-2358 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės iš dalies finansuojamų sporto sričių ir
programų  projektų  finansavimo  sąlygų  aprašų,  paraiškos  formų  ir  vertinimo  kriterijų  aprašo
patvirtinimo“,  įgyvendindamas  Kūno  kultūros  ir  sporto  plėtros  programos  Nr.  11  priemonę
01.02.02. „Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų dalinis finansavimas“ ir
priemonę 01.04.01. „Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinis  finansavimas“ ir
atsižvelgdamas į darbo grupės 2019-01-09 protokolą Nr. SKP-3 ir 2019-01-17 protokolą Nr. SKP-4,

s k i r i u savivaldybės biudžeto lėšas Buriavimo, irklavimo, baidarių ir  kanojų irklavimo
sporto šakų programai ir reprezentacinėms Klaipėdos miesto sporto komandoms iš dalies finansuoti
2019 metams:

1.  VšĮ „Klaipėdos irklavimo centras“ sporto programos projektui  „Irklavimo,  baidarių ir
kanojų  irklavimo  sporto  šakų  sportinės  veiklos  programa“  –  373 400  eurų  (tris  šimtus
septyniasdešimt tris tūkstančius keturis šimtus eurų);

2. VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo mokyklai „Žiemys“ sporto programos projektui „Vaikų
buriavimo mokymas ir tobulinimas“ – 60 000 eurų (šešiasdešimt tūkstančių eurų);

3.  Klaipėdos  miesto  rankinio  klubui  „Dragūnas“  sporto  programos  projektui  „Klaipėdos
„Dragūnas“ – profesionali rankinio komanda“ – 119 250 eurų (šimtas devyniolika tūkstančių du
šimtai penkiasdešimt eurų);

4. VO Klaipėdos miesto krepšinio klubui  „Fortūna“ sporto programos projektui „Klaipėdos
reprezentacinės  moterų  krepšinio  komandos  „Fortūna“  pasiruošimas  ir  dalyvavimas  Multi  Gryn
moterų  lygoje,  LKF  taurės  varžybose  ir  LSKL varžybose  2019–2021  metams“  –  72 000  eurų
(septyniasdešimt du tūkstančius eurų);

5.  VšĮ  „Neptūno  krepšinio  klubas“  sporto  programos  projektui  „Klaipėdos  krepšinio
komandos „Neptūnas“ pasiruošimas ir  dalyvavimas Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionato
varžybose,  FIBA čempionų  lygos  varžybose,  Karaliaus  Mindaugo  taurės  varžybose.  Dublerių
komandos „Neptūnas–Akvaservis“ pasiruošimas ir dalyvavimas Nacionalinėje krepšinio lygoje“ –
794 800 eurų (septynis šimtus devyniasdešimt keturis tūkstančius aštuonis šimtus eurų);

6.  sporto klubui „Pajūrio tinklinis“ sporto programos projektui „Klaipėdos miesto sporto
klubo  „Pajūrio  tinklinis“  tinklinio  komandos  AMBER  QUEEN  dalyvavimas  Lietuvos  tinklinio



federacijos aukščiausios lygos varžybose bei dalyvavimas Baltijos lygos varžybose“ – 19 250 eurų
(devyniolika tūkstančių du šimtus penkiasdešimt eurų).

Šis  įsakymas  gali  būti  skundžiamas Lietuvos administracinių  ginčų komisijos  Klaipėdos
apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismui, skundą (prašymą) paduodant
bet kuriuose šio teismo rūmuose, per vieną mėnesį nuo šio įsakymo pateikimo suinteresuotai šaliai
dienos.

Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas


