I. Sporto nevyriausybinių renginių finansavimo programos projektai 2021 m.

Eilės Nr.

Projektą įgyvendinančios sporto organizacijos
pavadinimas

Projekto pavadinimas

Projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto vykdymo vieta

Projekto
įgyvendinimo
laikotarpis

1.

Rokiškio rajono atletinės gimnastikos klubas „JTK
Grizlis“, asociacija, Į. k. 301841564

Lietuvos klasikinio štangos spaudimo
čempionato organizavimas

Tikslas – organizuojant šalies lygio varžybas, garsinti Rokiškio vardą šalyje, puoselėti jėgos
trikovės sporto šaką gyventojų tarpe.
Uždaviniai: 1.Organizuoti čempionatą. Numatoma, kad čempionate dalyvaus apie 150
sportininkų iš visos šalies, apie 50 trenerių, teisėjų, asistentų ir pan.

Rokiškio kultūros centre,
Respublikos g. 95, Rokiškyje

2021-06-10 / 202107-11

2.

Rokiškio jaunųjų ledo ritulininkų klubas "Sparta".
Įmonės kodas 302306162

Rokiškio jaunųjų ledo ritulininkų klubo
"Sparta" vaikų fizinis pasirengimas.

Rokiškio jaunųjų ledo ritulininkų klubas "Sparta" skatina vaikų, paauglių ir jaunimo
saviraišką per sportą, ieško talentingų sportininkų, rengia sportininkus, galinčius deramai
atstovauti sporto klubui, rajonui šalies pirmenybėse, čempionatuose, nacionalinėje vaikų
ledo ritulio lygoje

Rokiškyje

2021-06-01 / 202108-31

3.

Rokiškio dziudo ir sambo klubas TORRIS“kodas
300118514

Tarptautinis Kalėdinis dziudo turnyras

Sudaryti sąlygas Rokiškio miesto vaikams sudalyvauti varžybose savajame mieste prie savų Rokiškio rajono kūno kultūros ir
žiūrovų , stiprinti sveikatą, siekti sporto rezultatų, bendrauti su Lietuvos bei užsienio
sporto centre, J. Basanavičiaus
sportininkais ir organizacijomis. Sudominti vaikus , skatinti juos reguliariai sportuoti, plėtoti g. 3, Rokiškyje
kryptingą vaikų užimtumą, kad fiziniai pratimai taptų svarbi aktyvios gyvenimo pozicijos
formavimo priemonė

2021 gruodžio 1819 d.

4.

Rokiškio futbolo klubas, asociacija, 300531420

LFF III lygos pirmenybės

5.

Rokiškio r. TSK "Senas grafas", 173745551

Vasara su pliažo tinklinio kamuoliu

6.

VšĮ Rokiškio rajono krepšinio lyga, VšĮ, 304453638

Rokiškio rajono krepšinio lygos
čempionatas

Sudaryti Rokiškio rajono futbolo komandai galimybes dalyvauti Lietuvos futbolo federacijos Panevėžio apskrityje
organizuojamose III lygos pirmenybėse.
Įtraukti kuo daugiau žmonių į pliažo tinklinio žaidimą
Velykalnio sporto aikštyne,
Rokiškyje
Mėgėjiškos krepšinio varžybos Rokiškio rajone yra viena pagrindinių priemonių skatinti
Rokiškyje
gyventojų fizinį aktyvumą dėl krepšinio sporto šakos populiarumo. Organizuojant krepšinio
varžybas suteiktų galimybę ne tik sportuoti varžybų metu, tačiau dėl sukuriamos varžybinės
aplinkos skatintų ir papildomą fizinį aktyvumą siekiant pasiruošti varžyboms ir norint geriau
rungtyniauti jose. Projektas tęstinis vykstantis jau nuo 2017, finansuojant projektą būtų
užtikrinamas ir jo tolimesnis tęstinumas 2021 ir 2022 metais

2021-05 --15 /
2021-10-31
2021-06-15 / 2021 09-15
2021 09-01 / 2021 12-31

7.

Sporto klubas "Renmoto"

Quadcross European Champioship
(Europs keturračių kroso čempionatas)

Pirmą kartą dalyvauti Europos keturračių kroso čempionate, atstovaujant ne tik Rokiškio
miestą, bet ir Lietuvą.

Estijjoje, Čekijoje

2021-07-03 /04;
2021-08-21 / 22

8.

Rokiškio rajono stalo teniso klubas „Rokis“.Juridinis
303240459

:‘‘Už Rokiškį‘‘

1.Užtikrinti 3 komandų dalyvavimą Lietuvos stalo teniso lygų varžybose.
2.Didinti motyvaciją siekiant rezultatų, dalyvaujant tarptautiniuose turnyruose.
3.Prisidėti prie rajono žmonių sveikatinimo, dalyvaujant stalo teniso turnyruose per rajone
vykstančias šventes.
4.Sukviesti kuo daugiau žaidėjų ir žiūrovų.

Rokiškio Senamiesčio
progimnazija, J. Biliūno g. 2,
Rokiškyje

2021-09-01 / 202112-31

9.

Lietuvos automobilių klubas

„Ralis „Aplink Lietuvą 2021“ LR
Prezidento taurei laimėti“

"2.1.1. garsinti Rokiškio rajono savivaldybės vardą įvairiomis renginio viešinimo
priemonėmis;
2.1.2. patalpinti Rokiškio rajono savivaldybės herbą ant arkos, naudojamos ralio iškilmingo
starto ir finišo vietose;
2.1.3. naudoti Rokiškio rajono savivaldybės herbą LED ekrane, pastatytame ralio iškilmingo
starto Kaune ir finišo Vilniuje vietose;
2.1.4. patalpinti Rokiškio rajono savivaldybės herbą Lietuvos automobilių klubo
internetinėje svetainėje www.ltak.lt ralio partnerių skiltyje;
2.1.5. atspausdinti ir prieš renginį Rokiškio rajone išplatinti specialius ralio Rokiškio rajono
etapo reklaminius plakatus 100 vnt. tiražu bei atmintines žiūrovams 500 vnt. tiražu;
2.1.6. įsteigti Rokiškio rajono savivaldybės mero taures (2 vnt.), kurios būtų įteiktos
sportinės rungties Rokiškyje laimėtojams iškilmingo ralio finišo ir nugalėtojų apdovanojimų
ceremonijos metu 2021 m. rugpjūčio 29 d. Vilniuje, S. Daukanto aikštėje prie prezidentūros;
2.1.7. ralio Rokiškio etapo sportinės rungties vietoje įrengti virtualaus vairavimo
stimuliatorių žiūrovams;
2.1.8. Suorganizuoti šonasvydžio (drifto) pasirodymą."

1.

VšĮ „Automotoprojektai“

Samsonas Rally Rokiškis 2021

2.

Bendruomenė „Velykalnis“

„Vienos žvaigždės pasaulio vyrų
"1.3. Numatomas Renginio organizatorių potencialas: darbuotojų - 34, sportininkų - 32,
paplūdimio tinklinio čempionato etapas meno darbuotojų - 20, savanorių skaičius - 30;
(FIVB)“
2.1.4. Numatomi kiekybiniai rezultatai dalyvių skaičius- 220; žiūrovų skaičius -3000;
prekybininkų - 100;
2.1.5.Numatomi kokybiniai rezultatai skatinamas bendruomenės narių fizinis aktyvumas ir
užimtumas.
2.1.6. Sklaidos ir viešinimo formos, kanalai, mastas (tarptautinis / respublikinis / regioninis
/ rajoninis) tarptautinis, respublikinis, regioninis, rajoninis."

www.ltak.lt

2021 m. rugpjūčio
27- 29 d.

https://samsonasrally.c
om/

2021 08 06/07

Velykalnio sporto aikštyne,
Rokiškyje

2021 m. liepos 0611d.

II. Rajono reprezentacinių sporto renginių programos projektai 2021 m.

Parengė Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Kniazytė

"2.1.3. numatomas renginio organizatorių potencialas: darbuotojų (organizatorių) grupė –
10 asmenų, sportininkų – 200 asmenų, savanorių skaičius – 20 asmenų;
2.1.4. numatomi kiekybiniai rezultatai (dalyvių skaičius – 200 asmenų, žiūrovų skaičius – 5
000 žiūrovų, prekybininkų – daugiau kaip 20;
2.1.5. numatomi kokybiniai rezultatai: laukiamas rezultatas – Rokiškio rajono įvaizdžio
gerinimas bei vardo žinomumo didinimas Lietuvoje ir užsienyje (Latvija, Lenkija, Baltarusija,
Estija). Laisvalaikio praleidimo galimybės vietos bendruomenei, rajono svečiams;
2.1.6. sklaidos ir viešinimo formos, kanalai, mastas (tarptautinis / respublikinis / regioninis /
rajoninis): renginio sklaidą organizatoriai vykdo su televizijos kanalais TV3, TV6, GNTV,
radijo stotimi ,,Radiocentras“, žinių portalais „15min“ bei “Delfi“, vietos laikraščiu „Gimtasis
Rokiškis“. Taip pat naudojami socialiniai tinklai, internetinė Samsonas Rally Rokiškis
svetainė. Viešinimas pradedamas 3 mėn. iki renginio. Panašų laikotarpį populiarinimas
vyksta po renginio."

