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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir
5 punktais, Sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo,
patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-220
„Dėl sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos
nustatymo“, 42 punktu, įgyvendindamas Kūno kultūros ir sporto plėtros programos Nr. 11 priemonę
01.02.02. „Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų dalinis finansavimas“,
priemonę 01.04.01. „Reprezentacinių Klaipėdos miesto sporto komandų dalinis finansavimas“ bei
atsižvelgdamas į Sporto projektų vertinimo komisijos 2022 m. kovo 4 d. posėdžio protokolą Nr.
SKP-16,
s k i r i u savivaldybės biudžeto lėšų Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo
sporto šakų programai ir reprezentacinėms Klaipėdos miesto sporto komandoms iš dalies finansuoti
2022 metais:
1. VšĮ „Klaipėdos irklavimo centras“ sporto programos projektui „Irklavimo, baidarių ir
kanojų irklavimo sporto šakų sportinės veiklos programa“ – 436 410 eurų (keturis šimtus trisdešimt
šešis tūkstančius keturis šimtus dešimt eurų);
2. VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo mokyklai „Žiemys“ sporto programos projektui „Fizinis
aktyvumas buriavimo sporte“ – 78 000 eurų (septyniasdešimt aštuonis tūkstančius eurų);
3. VšĮ Neptūno krepšinio klubui sporto programos projektui „Klaipėdos krepšinio komandos
„Neptūnas“ pasiruošimas ir dalyvavimas Lietuvos krepšinio lygos (LKL) čempionato varžybose
„Citadele“-Karaliaus Mindaugo taurės varžybose. Dublerių komandos „Neptūnas-Akvaservis“
pasiruošimas ir dalyvavimas aukščiausioje lygoje“ – 796 290 eurų (septynis šimtus devyniasdešimt
šešis tūkstančius du šimtus devyniasdešimt eurų);
4. Klaipėdos miesto rankinio klubui „Dragūnas“ sporto programos projektui „Klaipėdos
„Dragūnas“ – profesionali rankinio komanda“ – 230 190 eurų (du šimtus trisdešimt tūkstančių vieną
šimtą devyniasdešimt eurų);
5. VšĮ „Klaipėdos krepšinis“ sporto programos projektui „Klaipėdos moterų krepšinio
komandos „Neptūnas“ pasiruošimas ir dalyvavimas Lietuvos moterų krepšinio lygos („Huavei“
moterų lyga) čempionato varžybose, pasiruošimas ir dalyvavimas Pabaltijo moterų krepšinio
lygoje“ – 148 637 eurų (vieną šimtą keturiasdešimt aštuonis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt
septynis eurus);
6. VšĮ LCC tarptautinio universiteto sporto programos projektui „Klaipėdos LCC
tarptautinio universiteto moterų krepšinio komandos „LCC Moose Basketball“ veiklos vystymas“ –
121 509 eurų (vieną šimtą dvidešimt vieną tūkstantį penkis šimtus devynis eurus);
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7. Klaipėdos rankininkių klubo sporto programos projektui „Klaipėdos „Viesulo SCDragūnas“ moterų rankinio komanda“ – 14 600 eurų (keturiolika tūkstančių šešis šimtus eurų);
8. Ledo ritulio klubui „HC Klaipėda“ sporto programos projektui „Lietuvos aukščiausios
lygos vyrų ledo ritulio čempionato dalyvio „HC Klaipėda“ dalinis finansavimas“ – 18 771 eurų
(aštuoniolika tūkstančių septynis šimtus septyniasdešimt vieną eurą).
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per vieną mėnesį nuo šio
įsakymo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
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