Eil. Nr.

Rėmimo paskirtis

Aprašymas

Suma

I–IV ketvirčiai
Paskirstytos lėšos 400 sporto projektų, susijusių su sporto
inventoriaus ir įrangos įsigijimu, sporto
renginių organizavimu, asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas
1

Sporto rėmimo fondo lėšomis
nansuoti sporto projektus

sporto srityje, kvali kacijos
tobulinimu ir sporto informacijos sklaida, zinio aktyvumo veiklomis,

17533000

skatinančiomis zinio
aktyvumo plėtrą, esamų sporto paskirties pastatų arba sporto
paskirties inžinerinių statinių plėtra, priežiūra ir remontu
Prisidėta prie Lietuvos gyventojų zinio aktyvumo didinimo
2

3

4

Suteikti mokamas asmens sveikatos
priežiūros paslaugas Lietuvos sporto
medicinos centre
Administruoti sporto bazes, skirtas
sportininkams rengti (Lietuvos sporto
centras)
Saugoti ir eksponuoti Lietuvos kūno
kultūros ir sporto paveldą

I–IV ketvirčiai
Finansuotas Lietuvos sporto medicinos centras pagal patvirtintas

2018000

programų sąmatas
I–IV ketvirčiai
Finansuotas Lietuvos sporto centras pagal patvirtintas programų

3472000

sąmatas
I–IV ketvirčiai
Finansuotas Lietuvos sporto muziejus pagal patvirtintas programų

209000

sąmatas
I–IV ketvirčiai
Paskirstytos lėšos 70 sporto šakų federacijų, aukšto meistriškumo

5

sporto programų įgyvendinimui,
Remti aukšto meistriškumo sporto
siekiant padidinti sporto šakų federacijų savarankiškumą, skaidrumą,
programas ir projektus, skatinti aukšto
veiklos efektyvumą,
sportinio meistriškumo sportininkus ir
paskatinti gero valdymo principų diegimą ir skatinant sporto šakų
trenerius už sporto laimėjimus
federacijų konkurenciją,

11876000

efektyvesnę kovą su dabartinėmis sporto grėsmėmis (dopingo
vartojimu, korupcija, susitarimais dėl varžybų baigties)
I–IV ketvirčiai
6

Statyti ir / ar rekonstruoti savivaldybių
sporto infrastruktūros objektus

Pasirašyta ir įgyvendinta 20 kūno kultūros ir sporto infrastruktūros
12378000

plėtros investicijų projektų
nansavimo sutarčių su savivaldybėmis ir 2 lėšų naudojimo sutartys
su ŠMSM pavaldumo sporto įstaigomis

7

Atnaujinti švietimo įstaigų sporto
aikštynus

I–IV ketvirčiai

3574000

Atnaujinta 16 švietimo įstaigų sporto aikštynų
I–IV ketvirčiai

8

Mokyti vaikus plaukti ir saugiai elgtis
vandenyje bei prie vandens

Organizuotas viešas paslaugos pirkimas
Įgyvendinta „Mokyti vaikus plaukti ir saugiai elgtis vandenyje bei prie

130000

vandens“ programa, 10-yje apskričių
VISO:

fi

fi

fi
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fi
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LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. veiklos plane numatytos lėšos sporto projektų rėmimui ir įgyvendinimui

51190000

