
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2022 M. SPORTO PLĖTROS

PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO

2022 m. balandžio   d. Nr. DE-

Plungė

Vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Savivaldybės

biudžeto Sporto plėtros programos lėšų skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Plungės rajono

savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T1-154 „Dėl Plungės rajono savivaldybės

sporto plėtros programos lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Plungės

rajono savivaldybės Sporto tarybos 2022 m. balandžio 21 d. posėdžio nutarimą (protokolo Nr. TK-

38) ir 2022 m. balandžio 27 d. posėdžio nutarimą (protokolo Nr. TK-40):

p a s k i r s t a u Savivaldybės biudžeto 2022 metų Sporto plėtros programos lėšas:

1. Plungės sporto ir rekreacijos centro programoms vykdyti –16 315 Eur, iš jų:

1.1.programai „Jaunosios viltys“ – 2 715 Eur;

1.2.programai „Lengvosios atletikos plėtra“ – 2 100 Eur;

1.3. projektui „Sveikatingumo renginių Plungės rajone organizavimas ir vykdymas“

vykdyti  – 2 000 Eur;

1.4.projektui „Rajono pirmenybių vykdymui“ – 800 Eur;

1.5. projektui „ Dalyvavimas tarptautiniame berniukų krepšinio turnyre Stokholme“ –

2000 Eur;

1.6.projektui „3x3 krepšinio čempionato etapo Plungėje organizavimas“ - 200 Eur;

1.7.projektui „Dalyvavimas moksleivių krepšinio lygos čempionate“ vykdyti – 5 000 Eur;

1.8.„Geriausiųjų 2022 metų Plungės rajono sportininkų pagerbimo šventei organizuoti“ – 1

500 Eur.

2. Kaimo seniūnijų ir bendruomenių sportinei veiklai plėtoti – 4 810 Eur, iš jų:

2.1. Alsėdžių seniūnijos projektui „Alsėdžių seniūnijos seniūnaitijų vasaros sporto

žaidynės“ vykdyti – 140 Eur;

2.2.Stalgėnų seniūnijos projektui „Sporto renginiai seniūnijoje“ įgyvendinti – 140 Eur;

2.3. Kulių seniūnijos projektui „Kulių seniūnijos vasaros sporto šventė 2022“ įgyvendinti –

140 Eur;

2.4.Babrungo seniūnijos projektui „Babrungo seniūnijos tradicinė sporto šventė“ įgyvendinti

– 140 Eur;

2.5.Platelių seniūnijos projektui „2022 m. šachmatų turnyras Magdenburgo teisių suteikimo

230 m. jubiliejui paminėti“ įgyvendinti –200 Eur;

2.6.Platelių seniūnijos projektui „Iškilminga Platelių ežero regata Magdenburgo teisių

suteikimo 230 m. jubiliejui paminėti“ įgyvendinti – 300 Eur;

2.7.Paukštakių seniūnijos projektui „Vasaros sporto šventė“ įgyvendinti – 140 Eur;

2.8.Žlibinų seniūnijos projektui „Vasaros vakarai kaimo sporto aikštelėje“ įgyvendinti – 140

Eur;

2.9.Šateikių seniūnijos projektui „Skirkite laiko sportui, mainais į sveikatą“ įgyvendinti –

140 Eur;
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2.10. Žemaičių Kalvarijos seniūnijos projektui „Tradicinė miestelio šventė: šaškių,

tinklinio, krepšinio, estafečių, dviračių slalomo, stalo teniso, ir kt. rungtys“ įgyvendinti – 140 Eur;

2.11. Žlibinų bendruomenės projektui „Krepšinio 3x3 naktinis turnyras“ vykdyti – 140 Eur;

2.12. Prūsalių bendruomenės „Liepupė“ projektui „Joga - natūrali pusiausvyra tarp kūno,

proto ir dvasios“ įgyvendinti – 140 Eur;

2.13. Prūsalių bendruomenės „Liepupė“ projektui „Krepšinio varžybos skirtos LT krepšinio

šimtmečio metinėms pažymėti“ įgyvendinti – 140 Eur;

2.14. Prūsalių bendruomenės „Liepupė“ projektui „Galiūnų varžybos“ įgyvendinti - 140

Eur;

2.15. Bendruomenės „Rotinėnai“ projektui „Rotinėnų vasaros žaidynės 2022“ vykdyti – 140

Eur;

2.16. Alsėdžių seniūnijos bendruomenės projektui „Netradicinio sėdėjimo čempionatas „AL

SIEDU““ įgyvendinti – 200 Eur;

2.17. Alsėdžių seniūnijos bendruomenės projektui „Bėgimo varžybos Stanislovo

Narutavičiaus taurei laimėti“ įgyvendinti – 140 Eur;

2.18. Kantaučių bendruomenės „Kalnas“ projektui „Kaimo vasaros sporto šventė

2022“įgyvendinti – 140 Eur;

2.19. Kulių krašto bendruomenės „Alantas“ projektui „Sportakiada“ įgyvendinti – 140 Eur;

2.20. Narvaišių kaimo bendruomenės projektui „Sportas ne tik sveikata, bet ir draugystė“

įgyvendinti – 140 Eur;

2.21. Asociacijos „Vizijos“ projektui „Aleksandravo sporto aikštyno atnaujinimas“

įgyvendinti – 140 Eur;

2.22. Žemaičių Kalvarijos bendruomenės „Gardai“ projektui „Sporto žaidynės tarp

bendruomenių (Gardų, Šarnelės, Gegrėnų ir Rotinėnų)“ įgyvendinti – 140 Eur;

2.23. Stalgėnų sen. šeimų bendruomenės „Gija“ projektui „Žemaiti, paskubėk judėti,

netingėk“ įgyvendinti – 200 Eur;

2.24. Platelių bendruomenės projektui „Dalyvavimas Lietuvos ritinio sporto federacijos ir

sporto klubų organizuojamose varžybose, edukacinių užsiėmimų, sporto varžybų organizavimas“

vykdyti – 1 250 Eur.

3. Visuomeninio šachmatų klubo „Bokštas“ projektui „Gens una sumus (Mes viena

šeima)“ įgyvendinti – 2 700 Eur,  iš jų:

3.1.projektui „Rajono reprezentavimas Lietuvoje ir užsienyje“ – 2100 Eur;

3.2.projektui „41-asis Tarptautinis šachmatų turnyras „Plungė 2022““ – 400 Eur;

3.3.projektui „Rajono pirmenybių vykdymui“ – 200 Eur.

4. Plungės baidarių ir kanojų orientavimosi sporto ir turizmo klubo „Versmė“ projektams

įgyvendinti – 1 450 Eur, iš jų:

4.1. projektui „Orientavimosi sporto plėtra 2022“ vykdyti – 650 Eur;

4.2. projektui „Plungės rajono tinklinio pirmenybės“ vykdyti – 300 Eur;

4.3. projektui „MTB dviračių varžybos ŽEMAITIJOS TAURĖ 2022 etapas“ – 500 Eur.

5. Plungės regbio klubo „Perkūnas“ projektams įgyvendinti – 1 800 Eur, iš jų:

5.1. projektui „Plungės regbio klubo „Perkūnas“ 2022 m. sezono veikla“ – 1500 Eur;

5.2. projektui „Plungės regbiui -50 metų šventė“ – 300 Eur.

6. Plungės rajono jėgos sporto klubo „Plungės meška“ projektams įgyvendinti – 550 Eur, iš

jų:

6.1. projektui „Plungės rajono jaunimo – suaugusiųjų sunkiosios atletikos, lengvosios

atletikos komandų dalyvavimas LT čempionatuose, žaidynėse, taurės varžybose“ įgyvendinti – 350

Eur;

6.2. projektui „Rajono pirmenybių vykdymui“ – 200 Eur.

7. Plungės dziudo klubo projektams įgyvendinti - 5900 Eur, iš jų:

7.1. projektui „Dziudo populiarinimas rajone, aukšto sportinio meistriškumo sportininkų

rengimas“ įgyvendinti – 2 100 Eur;

7.2. projektui „Rajono pirmenybių vykdymui“ – 300 Eur;



7.3. projektui „„Pavasaris 2022“ tarptautinis turnyras“ – 500 Eur;

7.4. Dziudo sportininkų (B.Endriekutės, V.Narkaus ir T. Narkaus) dalyvavimui Europos ir

pasaulio čempionatuose, Europos taurės varžybose ir stovyklose- 3000 Eur.

8. Automobilių klubo „Tornada“ projektams įgyvendinti – 1 250 Eur, iš jų:

8.1. projektui „Plungiškių dalyvavimas Lietuvos automobilių kroso čempionate, Baltijos

šalių čempionate, Europos taurės varžybose“  – 350 Eur;

8.2. projektui „Slalomo mėgėjų varžybos“ – 300 Eur;

8.3. projektui „Lietuvos mini ralio čempionato V etapas“ vykdyti – 600 Eur.

9. Plungės baidarių ir kanojų irklavimo klubo projektams įgyvendinti  – 2 500 Eur, iš jų:

9.1. projektui „Plungės rajono irkluotojų dalyvavimas Lietuvos čempionatuose ir

tarptautinėse varžybose“ – 2 100 Eur;

9.2. projektui „Plungės rajono baidarių ir kanojų irklavimo pirmenybės“ – 400 Eur.

10. Stalo teniso klubo „Žemaite“ projektui „Plungės r. stalo teniso komandų dalyvavimo

Lietuvos stalo teniso pirmenybėse, Lietuvos veteranų čempionate, kituose turnyruose ir Plungės

rajono čempionato ir rajoninių varžybų organizavimo užtikrinimas“ įgyvendinti – 650 Eur.

11. VšĮ „Plungės futbolas“ projektams įgyvendinti – 6 200 Eur, iš jų:

11.1. projektui „Rajono reprezentavimas Lietuvoje ir užsienyje – dalyvavimas LR

čempionatuose, taurės varžybose, tarptautinėse varžybose“ – 5 000 Eur;

11.2. projektui „Plungės rajono lauko pirmenybės 2022 pavasaris“ – 500 Eur;

11.3. projektui „Tarptautinis vaikų futbolo turnyras“ įgyvendinti – 700 Eur.

12. Motokroso klubo „Žemaitija“ projektams įgyvendinti – 7 650 Eur, iš jų:

12.1. projektui „Komandos dalyvavimas Lietuvos motokroso čempionate, „Lietuvos taurė“

turnyre, Latvijos motokroso čempionate, tarptautinėse ir Lietuvos motokroso varžybose“

įgyvendinti – 2 650 Eur;

12.2. projektui „Vieno etapo „Lietuvos taurė“ organizavimas ir pravedimas auto-moto

sporto komplekse „Žemaitija““ įgyvendinti – 1 000 Eur;

12.3. motokroso trasos nuomai padengti – 4 000 Eur.

13. Asociacijos „Platelių burlentės“ projektui „Vėjo, vėjo, vėjo“ įgyvendinti – 300 Eur.

14. Plungės karatė Kiokušin projektui „Spręsti vaikų užimtumo problemą, didinti

sportuojančių skaičių. Suteikti didesniam kiekiui sportininkų dalyvauti varžybose. Sudaryti

perspektyviausiems sportininkams galimybę įgyti patirties bei kelti meistriškumą kovojant su kitų

šalių sportininkais“ vykdyti – 350 Eur.
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