
1 VšĮ "Klaipėdos žingsnis"
Sportinių šokių sportininkų meistriškumo 

ugdymas
100

2
Klaipėdos miesto bėgikų sporto 

klubas "Maratonas"
Bėgimo mokykla: judėk, sportuok, tobulėk! 95

3
Klaipėdos regbio klubas 

"Klaipėdos kovas"

Klaipėdos miesto vaikų, jaunimo regbio žaidimo 

mokymas, lavinimas, dalyvavimas varžybose, 

visuomeniniuose renginiuose

93

4
Fechtavimo klubas „Klaipėdos 

riteriai“
Fechtavimas vaikams 93

5 VšĮ Klaipėdos krepšinio mokykla Krepšinio žaidimo mokymas 93

6 Sporto klubas "Okinava"
Kyokushin karate - kelias į vaikų saviraišką, 

savęs pažinimą ir tobulinimą
91

7 VšĮ "SK tempas" Snaiperis 2019 90

8
Dailiojo čiuožimo klubas 

"Speigas"
Jaunieji čiuožėjai 90

9 Asociacija "K1 Akademija" Vaikų kikbokso ir fizinio parengimo ugdymas 90

10 VšĮ "Klaipėdos šokių akademija" Šokti gali kiekvienas 89

11 VšĮ „Aidos judesio akademija“ Aerobinė gimnastika 89

12
Orientavimosi sporto klubas 

"O!Klaipėda"

Orientavimosi sporto vystymas ir populiarinimas 

Klaipėdos mieste
89

13
Klaipėdos miesto badmintono 

sporto klubas

Sporto šakos vystymas ir propagavimas, 

meistriškumo kėlimas
88

14
Ledo ritulio klubas "HC 

Klaipėda"
Ledo ritulio technikos ir taktikos mokymas 88

15
VšĮ Klaipėdos vaikų ir jaunimo 

teniso klubas "Tennis Star"

Nefomalusis vaikų ugdymas - lauko teniso 

įgūdžių mokymas, tobulinimas
88

16
VšĮ "Asmenybės ugdymo 

kultūros centras"
Kovos menų fizinio pasirengimo užsiėmimai 88

17
Klaipėdos m. sportinių šokių 

klubas Gracija
Aerobinė gimnastika 88

18
Klaipėdos miesto karate 

kyokushin klubas "SHODAN"

Savęs pažinimas bei ugdymas karatė kiokušin 

treniruočių ir varžybų pagalba
87

Sportuojančio vaiko ugdymo programų projektų 

individalaus paraiškų vertinimo lentelių suvestinė
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19 Klaipėdos tinklinio asociacija

Salės tinklinio ir paplūdimio tinklinio vystymas ir 

populiarinimas Klaipėdos mieste, masiškumo 

skatinimas, Klaipėdos vardo platinimas Lietuvoje 

ir užsienyje

87

20 VšĮ "Rytų kovos menų centras" Dvikovinio sporto fizinio pasiruošimo treniruotės 86

21
K. Ivaškevičiaus futbolo 

akademija
Jaunimo ugdymo futbolo veikloje 86

22
Klaipėdos teniso trenerių 

federacija
Tenisas visiems 85

23
Klaipėdos badmintono klubas 

"Skrajukas"
Badmintonas linksmai 85

24 VšĮ Kovos menų namai Sportinis ušu 84

25 VšĮ Klaipėdos teniso akademija Jaunųjų tenisininkų ugdymas 84

26 VšĮ "Bokso visata"
Olimpinių dvikovinių sporto šakų ir sveikos 

gyvensenos bei fizinio aktyvumo propagavimas
83

27 VšĮ "Tendance" Sportuok, judėk ir TOBULĖK! 83

28
Klaipėdos miesto tekvondo 

sporto klubas "Cunamis"

Harmoningas žmogaus fizinio aktyvumo ugdymas 

olimpinės sporto šakos kontekste
82

29 VšĮ "Mėmelio sportas" Lauko tenisas - smagus užsiėmimas 81

30
Ledo ritulio mokykla "Klaipėdos 

Baltija"
Ledo ritulys 81

31
Asociacija "Vakarų stalo teniso 

akademija"
Gyvenk sveikiau žaisdamas stalo tenisą 78

32 Tensho kyokushin karate klubas Karate kyokushin 2019 m. 66

33 VšĮ „Klaipėdos titanikas“ Sveikame kūne - sveika siela! 53


