


	  	  	  	  	  VIEŠOJI	  ĮSTAIGA	  „SVEIKAS	  MIESTAS”	  –	  
	  
	  	  	  	  	  Vilniaus	  miesto	  savivaldybės	  įkurta	  ne	  pelno	  siekian7	  viešoji	  įstaiga,	  

veikian7	  kūno	  kultūros	  ir	  sporto	  srityse,	  vystan7	  ir	  propaguojan7	  
sveikos	  visuomenės	  idėją	  ir	  „Sportas	  Visiems”	  judėjimą,	  o	  taip	  pat	  
organizuojanD	  	  kūno	  kultūros	  ir	  sporto	  renginius	  Vilniaus	  mieste.	  
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	  	  „Sveiko	  miesto”	  veikla:	  

•  Didžiųjų	  sporto	  švenčių	  organizavimas/	  koordinavimas;	  
•  Sveika7ngumo	  ir	  sporto	  ska7nimo	  renginių	  organizavimas/	  

koordinavimas;	  
•  Žmonių	  su	  negalia	  sveika7ngumo	  ir	  sporto	  ska7nimas;	  
•  Sporto	  objektų	  priežiūra/	  įrengimas.	  
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	  	  	  	  VEIKLOS	  TIKSLAI	  

•  Propaguo7	  Vilniaus	  miesto	  gyventojų	  fizinį	  aktyvumą,	  ska7n7	  juos	  
dalyvau7	  sveika7ngumo	  renginiuose;	  

•  Koordinuo7	  Vilniaus	  miesto	  NVO	  ir	  sporto	  klubų	  veiklą,	  teikiant	  jiems	  
visokeriopą	  	  pagalbą	  bendraorganizuojant	  ir	  inicijuojant	  kartu	  renginius,	  
projektus;	  

•  Naujų	  projektų,	  susijusių	  su	  sportu	  ir	  kūno	  kultūra	  bei	  sveika	  gyvensena	  
organizavimas	  ir	  vystymas;	  

•  Žmonių	  su	  negalia	  integravimas	  ir	  ska7nimas	  dalyvau7	  aktyvioje	  poilsio	  
veikloje.	  



VšĮ “Sveikas miestas” struktūra  

DIREKTORIUS

VYR.FINANSININKAS
PROJEKTŲ VYKDYTOJAI

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ IR 
RENGINIŲ 

SPECIALISTAS

MARKETINGO IR 
PROJEKTŲ 
VADOVAS

PROJEKTŲ 
VADOVAS

ŽMONIŲ SU 
NEGALIA SPORTO 

PROJEKTŲ 
VADOVAS



Didžiųjų	  sporto	  švenčių	  organizavimas/	  koordinavimas	




	  
SveikaDngumo	  ir	  sporto	  skaDnimo	  renginių	  organizavimas/	  koordinavimas	




Žmonių	  su	  negalia	  sveikaDngumo	  ir	  sporto	  skaDnimas 
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Sporto	  objektų	  priežiūra/	  įrengimas	




STATISTIKA!	  
	  

Nuo	  2012	  m.	  iki	  2014	  metų	  VšĮ	  „Sveikas	  miestas“	  suorganizavusi	  daugiau	  nei	  šimtą	  
įvairiausių	  sporto	  ir	  sveika3nimo	  renginių	  sos3nėje,	  sulaukė	  daugiau	  nei	  238	  tūkst.	  dalyvių.	  	  

• 2013	  metais	  įvairūs	  sporto	  renginiai	  pritraukė	  75	  tūkst.	  dalyvių	  

• 2014	  metais	  jų	  jau	  turėjome	  115	  tūkst.	  dalyvių	  -‐	  aktyvų	  ir	  sveiką	  gyvenimą	  
propaguojančių	  žmonių.	  
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Vilniaus sporto renginiuose nuo 2011 m. iki 2014 m. 
dalyvaujančių žmonių skaičius, tūkstančiais  


 

12

!



2012 metais suorganizavome  
masines jogos  mankštas-seminarus  
su vienu iš seniausių  104 metų  
jogu - Swami Yogananda iš Indijos.
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Organizatiriai:	

 Vilniaus visuomenės sveikatos biuras    	


 & VšĮ „Sveikas miestas“  	




	  2013	  metais	  suorganizavome	  su	  Rūtos	  Meilutytės	  	  
įsteigtu	  paramos	  fondu	  	  “RŪTOS	  MEILUTYTĖS	  TAURĖS“	  	  	  

šeimų	  plaukimo	  varžybas	  	  



	  Mūsų	  didžiausi	  2014	  m.	  renginiai:
	  	  	  
•  „LTeam”	  olimpinė	  diena	  (3000	  dalyvių);	  

•  „Sekmadienis	  –	  sporto	  diena”	  (per	  visą	  sezoną	  apsilankė	  maždaug	  30	  000	  žmonių);	  

•  Pasaulio	  rankų	  lenkimo	  čempionatas	  (1000	  dalyvių	  iš	  viso	  pasaulio);	  

•  Vilniaus	  sporto	  feDvalis	  ir	  Savickas	  Classic	  &World/European	  Strongman	  Cup	  	  

(16	  000	  auditorijos);	  

•  DNB	  čiuožyklos	  įrengimas	  Lukiškių	  aikštėje	  (8000	  lankytojų).	  
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Koordinuojame Olimpinės dienos šventes 
Vilniuje ir visoje Lietuvoje







	  	  	  2015	  m.	  pagrindiniai	  renginiai	  	  

•  Masinis	  šiaurieDškojo	  ėjimo	  žygis	  (Pavasaris),	  300	  dalyvių;	  	  
•  „Sekmadienis	  –	  sporto	  diena”	  (Pavasaris	  -‐vasara),	  30	  000	  dalyvių;	  	  
•  Pasaulinė	  jogos	  diena	  (Vasara),	  1	  000	  dalyvių	  
•  26-‐asis	  tradicinis	  bėgimas	  „Aplink	  Žaliuosius	  ežerus”	  	  (Vasara),	  1	  000	  dalyvių;	  
•  Europos	  sporto	  savaitė	  (Ruduo),	  30	  000	  dalyvių;	  
•  Vilniaus	  sporto	  fesDvalis:	  	  
Sporto	  mugė,	  Savickas	  Classic	  turnyras,	  sporto	  ir	  sveikaMngumo	  konferencija,	  sporto	  prekių	  ir	  įrangos	  
paroda	  (Ruduo),	  15	  000	  dalyvių;	  	  

•  Čiuožyklos	  įrengimas	  vienoje	  pagrindinių	  sosDnės	  aikščių	  (Žiema),	  20	  000	  lankytojų.	  
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Vilniaus sporto festivalis 2014	  

	  
•  Fes7valyje	  bendras	  apsilankiusiųjų	  skaičius	  	  –	  15	  000	  žmonių:	  	  
-‐	  Fes7valį	  aplankė	  apie	  10	  000	  lankytojų	  –	  žiūrovų	  
-‐	  Fes7valyje	  sudalyvavo	  apie	  4	  000	  dalyvių	  –	  varžybų,	  turnyrų,	  pasirodymų	  dalyviai	  
•  Į	  renginį	  atvyko	  iš	  20	  pasaulio	  valstybių	  įvairių	  sporto	  šakų	  atstovai	  
•  Savo	  veiklą	  pristatė	  apie	  200	  Vilniuje	  veikiančių	  sporto	  organizacijų	  
•  Savo	  produkciją	  pristatė	  apie	  50	  įmonių	  
•  Renginį	  viešino	  25	  komunkaciniai	  kanalai	  (televizija,	  radijas,	  interne7niai	  portalai,	  reklama	  
spaudoje,	  lauko	  reklama,	  socialiniai	  7nklai	  ir	  kt.)	  
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Vilniaus	  sporto	  fesDvalio	  metu	  vyko	  77	  renginiai:	  	  
	  
•  „Savickas	  Classic”	  turnyre:	  	  
-‐	  Varžybos	  ir	  turnyrai:	  profesionalų	  ir	  mėgėjų,	  kultūrizmo	  ir	  fitneso	  varžybos,	  imtynių,	  rankų	  lenkimo,	  

gatvės	  gimans7kos	  ir	  kt.	  turnyrai.	  (20	  varžybų,	  virš	  2000	  dalyvių),	  	  
-‐	  Pasaulio	  galiūnų	  čempionų	  lygos	  etapas	  (SCL)	  ir	  Europos	  mėgėjų	  galiūnų	  čempionatas	  (200	  atletų	  iš	  

20	  pasaulio	  valstybių).	  
•  Vilniaus	  sporto	  klubų	  mugėje:	  
-‐	  Klubų	  pasirodymai	  pagrindinėje	  scenoje	  (50	  klubų,	  virš	  400	  dalyvių),	  
-‐	  Gatvės	  šokių	  varžybos	  (4	  turnyrai	  –	  200	  dalyvių),	  
-‐	  Pasirodymai	  Rytų	  kovos	  menų	  zonoje	  (20	  parodomųjų	  kovų,	  200	  dalyvių),	  
-‐	  Padel	  tenis	  sezono	  uždarymo	  turnyras	  (30	  dalyvių).	  

•  SveikaDngumo	  zonoje:	  
-‐	  Užsiėmimai	  Jogos	  zonoje	  (6	  užsiėmimai,	  100	  dalyvių),	  
-‐	  SveikaDngumo	  pranešimų	  zonoje	  (11	  pranešimų,	  400	  dalyvių),	  

•  Ir	  kt.	  
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Bendradarbiavimas	  

Viešoji	   įstaiga	   “Sveikas	   miestas”	   siūlo	   bendradarbiau7	   ir	   kartu	   organizuo7	   sporto	   ir	  
sveika7ngumo	   renginius	   bei	   kartu	   su	   įvairiomis	   organizacijomis	   įgyvendin7	   įvairius	   sporto	   ir	  
sveika7ngimo	  ska7nimo	  projektus.	  

	  
	  	  	  	  	  Viešoji	  įstaiga	  “Sveikas	  miestas”	  	  kviečia	  bendradarbiau7:	  
	  
	  	  	  	  	  *	  Organizuojant/	  kuruojant	  sporto	  renginius;	  
	  	  	  	  	  *	  Organizuojant	  sveika7ngumo	  projektus;	  
	  	  	  	  	  *	  Savanorių	  pagalba	  organizuojant/	  įgyvendinant	  renginius;	  
	  	  	  	  	  *	  Barterinių	  mainų	  pagrindu;	  
	  	  	  	  	  *	  Viešinant,	  reklamuojant	  renginius	  ir	  projektus.	  	  




  
Mantas	  Paulauskas	  
Direktorius	  
Tel.	  +370	  656	  40	  400	  	  
El.p.:	  mantas@sveikasmiestas.lt	  
www.sveikasmiestas.lt	  


Kontaktai:	  






AČIŪ!
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