
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO NEĮGALIŲJŲ SPORTO PROJEKTAMS 2021 METAIS

FINANSUOTI

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 29 straipsnio  8  dalies
2 punktu,  Neįgaliųjų  sporto  projektų  finansavimo  iš  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  biudžeto
tvarkos aprašo, patvirtinto 2021 m. kovo  25 d. Klaipėdos miesto tarybos sprendimu Nr. T2-76 „Dėl
Neįgaliųjų sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo
patvirtinimo“,  3  ir  39  punktais  ir  atsižvelgdamas  į  komisijos,  sudarytos  Klaipėdos  miesto
savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2021  m.  gegužės  7  d.  įsakymu  Nr. AD1-580  „Dėl
neįgaliųjų sporto projektų, finansuojamų iš Klaipėdos miesto savivaldybės, vertinimo ir atrankos
komisijos sudarymo“, 2021-05-28 posėdžio protokolą Nr. SKP-40:

1. S k i r i u  lėšas neįgaliųjų sporto projektams 2021 metais finansuoti:

Eil
.

Nr.

Pareiškėjo
pavadinimas

Juridinio
asmens
kodas

Projekto
pavadinimas

Surinktų
balų

vidurkis

Prašoma
suma, Eur.

Skirta
suma, Eur.

1. Visuomeninė 
organizacija 
sporto klubas 
„Šansas“

142165632 Sveika 
bendruomenė

61 7 025,00 2 893,00

2. Klaipėdos m. 
žmonių su fizine 
negalia sporto 
klubas „Žuvėdra“

193090950 Neįgaliųjų sporto 
plėtra ir vystymas 

94,7 18 448,74 14 629,00

3. Klaipėdos miesto 
aklųjų ir 
silpnaregių sporto
klubas „Pamarys“

193120265 Klaipėdos miesto 
žmonių su regos 
negalia sportinės 
veiklos vystymas ir
plėtra

92,7 7 204,00 5 798,00

4. VšĮ „Asmenybės 
ugdymo kultūros 
centras“ 

304158883 Neįgaliųjų 
sportiniai 
užsiėmimai –  
bočia, smiginis ir 
bėgimas

75,7 13 161,00 6 876,00

5. Klaipėdos 
kurčiųjų sporto 
klubas 
„Šermukšnis“

193120112 Fizinio aktyvumo ir
sporto 
populiarinimas 
Klaipėdos miesto ir
apskrities kurčiųjų 

85 15 730,00 11 804,00
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bendruomenėje 

2. N e v e r t i n u  neįgaliųjų sporto projekto:

Eil.
Nr.

Pareiškėjo
pavadinimas

Juridinio
asmens
kodas

Projekto
pavadinimas

Prašoma
suma

Nevertinimo
priežastis

1. Lietuvos  sutrikusio
intelekto  žmonių
globos  bendrija
„Klaipėdos viltis“

141635812 Judu – sveikai 
gyvenu

10 653,35 Veiklos
numatytos 2022

m.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per vieną mėnesį nuo šio
įsakymo paskelbimo dienos.

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis
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