
Vilnius	  –	  už	  sportą	  ir	  aktyvų	  
gyvenimą!	  



APIE	  MUS	  
	  

Viešoji	  įstaiga	  ,,Sveikas	  miestas”	  -‐	  Vilniaus	  miesto	  savivaldybės	  įkurta	  ne	  pelno	  siekian6	  
viešoji	  įstaiga,	  veikian6	  kūno	  kultūros	  ir	  sporto	  srityse,	  vystan6	  ir	  propaguojan6	  aktyvaus	  
judėjimo	  ir	  sveikaGngumo	  projektus,	  o	  taip	  pat	  organizuojanG	  kūno	  kultūros	  ir	  sporto	  
renginius	  Vilniaus	  mieste.	  



Ketvir6	  darbo	  metai	  	  
buvo	  įspūdingi	  renginių	  gausa.	  	  
Tapome	  vienais	  iš	  svarbiausių	  
sporto	  renginių	  (projektų)	  	  
organizatoriais	  bei	  partneriais.	  

#AzijosDienos	  #Vilnius	  
#Rotušė	  #KovosMenai	  



	  MŪSŲ	  TIKSLAI	  (1)	  
	  
	  
	  	  
	  

	  
PropaguoG	  Vilniaus	  miesto	  gyventojų	  fizinį	  aktyvumą,	  skaGnG	  juos	  
dalyvauG	  sveikaGngumo	  renginiuose	  

#SVEIKASMIESTAS	  #VEIKLA	  
Sveika6ngumo	  ir	  sporto	  ska6nimo	  renginių	  organizavimas/	  koordinavimas	  



#JogosDienos	  #BaltasisTiltas	  



	  
	  

Didžiųjų	  sporto	  švenčių	  organizavimas/	  koordinavimas	  

	  
	  
	  
	  
#SVEIKASMIESTAS	  #VEIKLA	  

	  MŪSŲ	  TIKSLAI	  (2)	  
	  Pagalba	  organizuojant	  didžiuosius	  masinius	  renginius	  



#Sekmadienis	  #SportoDiena	  #SportoPropagavimas	  

MŪSŲ	  TIKSLAI	  (3)	  

Bendradarbiavimas	  ir	  pagalba	  sporto	  
klubams	  (organizacijoms)	  organizuojant	  
sporto	  ir	  sveika6ngumo	  projektus	  



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

MŪSŲ	  TIKSLAI	  (4)	  

#AlpinizmoVaržybos	  #MonGsMagiaCup2015	  



Žmonių	  su	  negalia	  sveikaGngumo	  ir	  sporto	  
skaGnimas	  
	  

	  
#SVEIKASMIESTAS	  
#VEIKLA	  

MŪSŲ	  TIKSLAI	  (5)	  



#SVEIKASMIESTAS	  #VEIKLA	  
Sporto	  objektų	  priežiūra/	  įrengimas	  

Sports	  and	  leisure	  facili6es	  

MŪSŲ	  TIKSLAI	  (6)	  
Sporto	  ir	  aktyvaus	  laisvalaikio	  infrastruktūros	  vystymas	  



MŪSŲ	  TIKSLAI	  (6)	  



MŪSŲ	  METAI	  (2015)	  

•  Nemokami	  sporto	  užsiėmimai	  (271	  treniruotės)	  
•  Masiniai	  sporto	  renginiai	  (5	  renginiai)	  
•  Socialinė	  reklama	  Vilniaus	  mieste	  (virš	  100	  lauko	  

reklamos	  vietų)	  
•  TarptauGniai	  sporto	  turnyrai	  (9	  renginiai)	  
•  Tradiciniai	  sporto	  renginiai	  (5	  renginiai)	  
•  Fizinio	  aktyvumo	  projektai	  (12	  renginių)	  
•  14	  aktyvių	  Sekmadienių	  –	  sporto	  dienų	  Gedimino	  

prospekte	  



	  
	  
	  
	  
#BEACTIVE	  	  #NemokamosTreniruotės	  	  
#EuroposSportoSavaitė	  	  



#MasiniaiSportoRenginiai	  
#Vilnius	  #LietuvosPlentoTaurė	  
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#Socialė	  #reklama	  #kampanija	  #Vilniuje	  



#TradiciniaiSportoRenginiai	  
#SportoTurnyrai	  



#FizinioAktyvumoProjektai	  
#NemokamosTreniruotės	  



#Sekmadienis	  #SportoDiena	  
#Vasara	  #GediminoProspektas	  



ĮsiminGniausi	  projektai	  

•  Vilniaus	  sporto	  fesGvalis	  
	  	  	  	  	  	  	  Šių	  metų	  fes*valis	  buvo	  gausus	  aukščiausiais	  tarptau*niais	  sporto	  renginiais:	  
	  	  	  	  	  	  	  Vilnius	  Sporto	  mugė,	  	  ,,Savickas	  Classic	  ”	  turnyras	  ,	  sporto	  prekės	  ir	  įrangos	  

paroda,	  ,,Reebok”	  treniruočių	  zona,	  sporto	  ir	  sveika*ngumo	  konferencija	  ,	  K	  -‐1	  
Pasaulio	  mėgėjų	  čempionatas	  

	  	  	  	  	  	  	  4	  000	  dalyvių	  (tame	  skaičiuje	  ir	  užsienio)	  	  
	  	  	  	  	  	  	  15	  000	  auditorija	  

•  Sekmadienis	  –	  sporto	  diena	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Įvairių	  sporto	  ir	  aktyvaus	  veiklų	  pristatymas	  ir	  turnyrų,	  nemokamų	  treniruočių	  

organizavimas	  Vilniaus	  miesto	  širdyje	  	  -‐	  Gedimino	  prospekte	  
	  	  	  	  	  	  	  100	  dalyvių	  (sporto	  klubai,	  organizacijos)	  
	  	  	  	  	  	  	  30	  000	  auditorija	  
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#VilniausSportoFesGvalis	  #Reebok	  
#Fitness	  #Challenge	  



#Sekmadienis	  #SportoDiena	  
#Vasara	  #GediminoProspektas	  



Sekmadienis	  -‐	  Sporto	  Diena	  	  

Projektas	  "Sekmadienis	  -‐	  sporto	  diena“	  -‐	  	  tai	  jau	  ketvirtus	  metus	  
sėkmingai	  organizuojamas	  sekmadieninių	  sporto	  renginių	  ciklas.	  	  
Nuo	  gegužės	  iki	  rugsėjo	  mėnesio	  kiekvieną	  sekmadienį	  Gedimino	  
prospekte,	  Vilniuje,	  yra	  organizuojamos	  pastovios	  sporto	  ir	  sveika6ngumo	  
šventės.	  
	  
Sekmadieninis	  Gedimino	  prospektas	  -‐	  puiki,	  įdomi	  ir	  sporGška,	  visiems	  
prieinama	  laisvalaikio	  praleidimo	  vieta,	  kur	  visa	  šeima,	  kiekvienas	  
vilnie6s	  gali	  nemokamai	  sportuo6,	  išbandy6	  naujus	  sveika6ngumo	  ir	  
sporto	  užsiėmimus,	  turiningai,	  kultūringai	  bei	  aktyviai	  praleis6	  savo	  
laisvalaikį.	  	  

	  



#Sekmadienis	  #SportoDiena	  
#Vasara	  #GediminoProspektas	  



KARTU	  DIRBAME	  

•  JUNGTINĖS	  KARALYSTĖS	  AMBASADA	  	  
(Futbolo	  fanų	  zona	  Gedimino	  prospekte	  prieš	  istorines	  rungtynes	  Lietuva/

Anglija,	  projektas	  ,,Football	  is	  Great	  ")	  
•  IZRAELIO	  VALSTYBĖS	  AMBASADA	  
(Dviračių	  žygis,	  Krepšinio	  turnyras	  8.12)	  
•  KINIJOS	  LIAUDIES	  RESPUBLIKOS	  AMBASADA	  	  
(Pasaulinė	  Tai	  Chi	  ir	  Cigun	  Dienos	  	  and	  1-‐asis	  atviras	  Lietuvos	  Taiji	  čempionatas	  

ir	  Tai	  Chi	  pamokos	  gryname	  ore)	  
•  INDIJOS	  KONSULATAS	  VILNIUJE	  
(TarptauPnė	  Jogos	  diena	  Vilniuje)	  
•  JAV	  AMBASADA	  VILNIUJE	  
(Beisbolo	  pamokos	  su	  JAV	  beisbolo	  legendomis	  Barry	  Larkin	  ir	  Joseph	  Logan)	  



#JungGnėsKaralystėsAmbasada	  
#Vilnius	  #Gedimino	  #FootballIsGreat	  



#JAVambasada	  
#Sekmadienis	  #SportoDiena	  	  
#USbaseballLegends	  	  
#BarryLarkin	  #JosephLogan	  	  



	  
	  
#KinijosLiaudiesRespublikosAmbasada	  
#Pasaulinė	  #TaiChiCigunDiena	  #Rotušė	  



2016 renginių planas	  

• Masinis	  šiaurieGškojo	  ėjimo	  žygis	  (Pavasaris),	  800	  dalyvių;	  	  
• Plento	  dviračių	  varžybos:	  Grand	  Prix	  Tour	  (3	  turai)	  and	  Vilnius	  kriteriumas	  
	  (4	  etapai);	  
• Vilnius	  Triatlonas,	  200	  dalyvių;	  
• Fizinio	  aktyvumo	  projektai	  –	  renginiai	  (Tarptau6nė	  jogos	  ir	  Tai	  chi	  
dienos,	  ,,La6n	  fitness”	  maratonas,	  Sekmadienis	  –	  sporto	  diena	  Gedimino	  
prospekte	  (pavasaris-‐vasara	  ),	  30	  000	  auditorija;	  
• Bėgimo	  maratonas	  (Bėgimas	  ,,Aplink	  Žaliuosius	  ežerus”	  (07.03),	  Vilniaus	  20	  
km	  bėgimas	  su	  Živile	  Balčiūnaite“,	  4	  000	  dalyvių;	  	  
• TarptauGniai	  žmonių	  su	  negalia	  teniso	  turnyrai:	  	  ,,Vilnius	  open	  ”	  
ir	  ,,Lithuanian	  open”,	  100	  dalyvių;	  
• Europos	  sporto	  savaitė	  (Ruduo),	  30	  000	  auditorija;	  
• Vilniaus	  sporto	  fesGvalis	  (Ruduo),	  5	  000	  dalyvių	  ir	  15	  000	  auditorija;	  	  
• Žiemos	  sporto	  fesGvalis	  (Žiema),	  2	  000	  dalyvių;	  
• Čiuožykla	  Vilniaus	  Katedros	  aikštėje	  (Žiema),	  10	  000	  auditorija.	  



Vilniaus	  Sporto	  FesGvalis	  2016	  
RENGINIAI	  

•  VILNIUS	  SPORTO	  KLUBŲ	  
MUGĖ	  

•  SPORTO	  PREKIŲ	  IR	  ĮRANGOS	  
PARODA	  	  

•  SVEIKATINGUMO	  IR	  SPORTO	  
KONFERENCIJOS	  

•  SAVICKAS	  CLASSIC	  	  
	  	  	  	  	  TURNYRAS	  
•  SPORTO	  	  
	  	  	  	  	  TRENIRUOČIŲ	  ZONA	  
	  
.	  



 LITEXPO 
 SPALIO 24-25 d 

 Vilniaus	  Sporto	  FesGvalis	  2016	  
Tai	  vienintelis	  tokio	  pobūdžio	  sporto	  renginys	  Lietuvoje,	  skirtas	  sporto	  
kultūrai	  plėto6.	  Vilniaus	  sporto	  fes6valis	  apjungia	  jau	  tradiciniais	  renginiais	  
tapusius	  Vilniaus	  sporto	  mugę,	  ,,Savickas	  Classic”	  turnyą,	  sporto	  ir	  	  
sveika6ngumo	  konferenciją.	  
Sporto	  fes6valį	  remia	  Vilniaus	  miesto	  savivaldybė.	  	  
Šiais	  metais	  	  buvo	  organizuojamas	  	  5-‐ąjį	  kartą.	  
	  
TIKSLAI:	  
	  
SuburG	  į	  vieną	  renginį	  įvairiausius	  sporto	  ir	  sveika6ngumo	  sričių	  	  
specialistus	  ir	  atstovus;	  
	  
SuteikG	  	  galimybę	  prisistaty6	  visuomenei	  sporto	  mokykloms,	  klubams,	  
būreliams,	  įmonėms	  veikiančioms	  sporto	  ir	  sveika6ngumo	  srityse;	  
	  
PropaguoG	  fiziškai	  aktyvų	  ir	  sveiką	  gyvenimo	  būdą;	  
	  
EdukuoG	  visuomenę	  apie	  spor6škai	  aktyvaus	  ir	  	  
sveiko	  gyvenimo	  būdo	  naudą.	  	  



	  #VilniausSportoFesGvalis	  #Paroda	  
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#SportoMugė	  #OrganizacijųPristatymai	  
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#SportoKlubųMugė	  	  
#Pasirodymai	  



#Europos	  
#GaliūnųČempionatas	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  #VilniausSportoFesGvalis	  
#AtvirosTreniruotės	  #Demonstracijos	  
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#Bodybuilding	  #Čempionatas	  
	  



	  
Mes	  nuolat	  ieškome	  sGprių	  partnerių	  

	  
Bendradarbiavimas	  
Viešoji	  įstaiga	  ,,Sveikas	  miestas"	  siūlo	  bendradarbiau6	  ir	  kartu	  organizuo6	  
sporto	  ir	  sveika6ngumo	  renginius	  ir	  
su	  įvairiomis	  sporto	  organizacijomis	  (prekių	  ženklais)	  įgyvendin6	  sporto	  ir	  
sveika6ngumo	  projektus.	  
	  
Sporto	  renginių	  parama	  
Renginio	  rėmėjai	  -‐	  tai	  partneriai,	  su	  kuriais	  kartu	  kuriame	  ir	  siekiame	  
maksimalaus	  efektyvumo	  ir	  naudos	  jų	  prekės	  ženklui	  įvairių	  sporto	  
(sveika6ngumo)	  projektų	  ir	  renginio	  metu	  bei	  ilgalaikio	  bendradarbiavimo	  
perspektyvoje.	  
	  

	  



	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Prisijunk	  prie	  mūsų	  ir	  tapk	  sveiko	  bei	  aktyvaus	  
gyvenimo	  propaguotoju	  Vilniaus	  mieste!	  


