
(Didelio meistriškumo sporto programos forma)

2018 M. DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

1. Pareiškėjas:

(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

191946196
(juridinio asmens kodas)

Tikslai, uždaviniai, priemonės

1 2 3 4 5 6 7 8

Valstybės biudžeto 
lėšų skyrimo, 
naudojimo ir 
atsiskaitymo už 
panaudotas lėšas 
tvarkos aprašo
5 priedas

Lietuvos greitojo čiuožimo asociacija, Olimpiečių g. 17 Vilnius. Tel. 865236691. El.pašas: info@speedskating.lt

2. Didelio meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, lėšų poreikis 
priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Eil. 
Nr.

Valstybės biudžeto lėšomis 
planuojamos įsigyti sporto 
bazės priežiūros įrangos, 

sporto inventoriaus, sporto 
įrangos ar tikslinės 

transporto priemonės* 
pavadinimas ir 

planuojamas šio turto 
naudojimo terminas

Prašoma 
valstybės 

biudžeto lėšų 
suma (Eur)

Priemonės 
įgyvendinimui 

skiriamų 
nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų 
suma (Eur)

Priemonės 
įgyvendinimui 
skiriamų kitų 
lėšų šaltiniai

Priemonės 
įgyvendinimui 

reikalinga 
suma (4+5) 

(Eur)

Priemonių 
įgyvendinimo 

vertinimo 
kriterijai



1

Uždaviniai: 

Priemonės:

24000,00
24000,00

6000,00 3000,00 LTOK
9000,00

1400,00 LTOK
1400,00

3000,00 1500,00 LTOK
4500,00

Viso: 33000,00 5900,00 38900,00

2

Uždaviniai: 

Tikslas: Organizuoti specializuoto sportinio 
ugdymo grupės greitojo čiuožimo 
trumpuoju taku sporto šakos sportininkų 
treniruočių procesą Elektrėnuose, 
suderinant jį su ugdymu bendrojo lavinimo 
mokyklose

Organizuoti mokomąjį treniruočių procesą, 
treniruotes vykdant du kartus dienoje.

2. Užtikrinti, kad treniruotes vykdys 
profesionalūs treneriai.

3. Sudaryti sportininkams tinkamas gyvenimo 
bei maitinimo sąlygas.

4. Aprūpinti sportininkus specialiąja čiuožimo 
apranga bei inventoriumi.

1.1. Trenerių darbo užmokestis ir su juo susiję 
mokesčiai.

Sp.šakos plėtra ir 
aukšti rezultatai

1.2. Sportininkų ir trenerių gyvenimo sąlygų 
užtikrinimas.

Sp.šakos plėtra ir 
aukšti rezultatai

1.3. Medicinis aprūpinimas
Sp.šakos plėtra ir 
aukšti rezultatai

1.4. Sporto inventorius ir varžybinė apranga

Pačiūžos (batai ir geležtės) ir 
varžybinė apranga. 
Naudojimo terminas yra 3-6 
metai.

Sp.šakos plėtra ir 
aukšti rezultatai

Tikslas: Siekiant aukštų sportinių 
rezultatų, garsinti Lietuvos vardą pasaulyje

1. Dalyvauti svarbiausiose tarptautinėse 
kalendorinėse  varžybose



2 Priemonės:
1. Europos čempionatas 1200,00 200,00 LTOK 1400,00
2. Europos jaunimo taurės varžybos III 1200,00 200,00 LTOK 1400,00
3. Pasaulio jaunimo čempionatas 1500,00 ISU 1500,00

1000,00
200,00 LTOK 1200,00

5. Europos jaunimo taurės varžybos I 1200,00 300,00 LTOK 1500,00
6. Pasaulio taurės varžybos I 3000,00 1000,00 ISU 4000,00 24-34
7. Europos jaunimo taurės varžybos II 1200,00 300,00 LTOK 1500,00
8. Pasaulio taurės varžybos II 3000,00 1000,00 ISU 4000,00 24-34
9. Pasaulio taurės varžybos III 3000,00 1200,00 ISU 4200,00 24-34
10. Pasaulio taurės varžybos IV 3000,00 1200,00 ISU 4200,00 24-34

Viso: 17800,00 7100,00 24900,00

3

Uždaviniai: 

2. Užimti aukštas vietas svarbiausiose 
varžybose.
3. Gerinant sportininkų varžybinę patirtį, 
stengtis padidinti tarptautinių startų skaičių 
įvairiose amžiaus grupėse.

24-34 v.
3-6 v.
28-38 v.

4. Europos jaunimo taurės finalinės varžybos 
(Europos jaunimo čempionatas)

1-8 v.

3-6 v.

3-6 v.

Tikslas: Surengti atvirą Lietuvos 
čempionatą "Lithuania open 2018"- 
tarptautines varžybas “BALTIC CUP”.

1. Organizuoti oficialų nacionalinį jaunimo 
čempionatą, kuris būtų atviras kitų valstybių 
dalyviams.

2.Organizuoti tarptautes varžybas "Baltic 
Cup"

3. Skleisti informaciją apie varžybas 
tarptautiniame lygmenyje.
4. Sudaryti sąlygas visiems mūsų greitojo 
čiuožimo trumpuoju taku sportininkams 
dalyvauti šiose varžybose.



3

Priemonės:

1. Informacinė sklaida (leidybos darbai)
200,00 ISU 200,00

1100,00
1100,00

1000,00 ISU 1000,00

4. Apdovanojimai (Medaliai ir taurės)
400,00 ISU 400,00

5. Ledo arenos nuoma 1500,00
1500,00

Viso: 2600,00 1600,00 4200,00

1

Uždaviniai: 

Priemonės:

10000,00 10000,00 LTOK ir ISU

Viso: 10000,00 10000,00 20000,00
 Iš viso: 53400,00 14600,00 88000,00

5. Siekti aukštų rezultatų varžybose taip 
populiarinant šią sporto šaką Lietuvoje.

Informacijos 
sklaida apie 
varžybas

2. Varžybų organizavimas, vykdymas bei 
rezultatų protokolo parengimas

Rezultatų 
pateikimas

3. Orgnaizatorių, teisėjų, sportininkų ir kt. 
apgyvendinimas

Sklandus varžybų 
organizavimas
Sklandus varžybų 
organizavimas
Sklandus varžybų 
organizavimas

Tikslas: Sudaryti sportininkams galimybes 
dalyvauti tarptautinėse mokomosiose 
stovyklose

1. Suderinti mokomųjų treniruočių vykdymą 
su profesionaliais kitų valstybių sportininkais 
bei treneriais

2. Ieškoti galimybių vykdyti mokomąsias 
treniruočių stovyklas aukštikalnėse.

1.Dalyvavimas tarptautinėse mokomosiose 
stovyklose

Sp.šakos plėtra ir 
aukšti rezultatai

*Jeigu vykdant priemonę planuojama įsigyti tikslinę transporto priemonę, turi būti nurodytas šios transporto priemonės 
naudojimo tikslas.



2.2. Didelio meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

Generalinė sekretorė Virginija Ogulevičienė

(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

Greitojo čiuožimo sportas yra sparčiai pasaulyje popupiarumą pasiekusi žiemos sporto šaka. Labai svarbu yra tai, kad didelis dėmesys yra skiriamas jaunimui. Tokiu 
būdu yra užtikrinamas sporto šakos plėtotės tęstinumas bei sportininkų pamainos papildymas. Mums labai svarbu, kad 2015 m. Elektrėnų savivaldybės tarybos 
sprendimu yra įsteigta specializuota sporto grupė, kurioje esantys sportininkai turi visas sąlygas treniruotis pagal pilną programą, suderinant ugdymosi procesą 
bendrojo lavinimo mokyklose. Nuo 2018 metų šią grupę kartu su mūsų treneriais treniruos profesionalus treneris iš Ukrainos.

Pasaulio ir Europos čempionatai vyksta kasmet, todėl yra būtinas nuolatinis ir atitinkamas pasirengimas šioms varžyboms. Mūsų sportininkai eilę metų užima 
prizines vietas tarptautinėje arenoje, o 2014  m. Sočio olimpinėse žaidynėse mūsų sportininkė pasiekė aukščiausią rezultatą iš visos delegacijos. 2017 m. vasario 16 
d. mūsų čiuožėjas Salvijus Ramanauskas pirmą kartą Lietuvos žiemos istorijoje iškovojo aukso medalį Europos jaunimo žiemos olimpiniame festivalyje. Mūsų 
sportininkai yra iškovoję medalius Europos suaugusiųjų ir jaunimo čempionatuose, Pasaulio jaunimo čempionate, Pasaulio taurės varžybose bei žiemos 
universiadose. Tačiau, kad ir yra aukšti sportiniai rezultatai, neužtenka lėšų tinkamam pasirengimui varžyboms, trūksta 
mokomųjų treniruočių stovyklų, ypač tarptautinių. 

Jau keturi metus iš eilės Elektrėnuose yra organizuojamas Atviras Lietuvos čempionatas ir kartu tarptautinės varžybos "Baltic CUP", 
kuriose dalyvauja daugiau kaip 120 čioužėjų iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Olandijos, Rusijos, Slovakijos, Ukrainos. Būtina visomis pastangomis 
užtikrinti, kad šios varžybos vyktų ir ateinančiais metais.

Šis projektas užtikrintų aukštų sportinių rezultatų tinkama siekimą, tokiu būdu populiarinant ir greitojo čiuožimo sportą 
Lietuvoje, ir garsinant mūsų valstybės vardą pasaulyje. 

(pareigų pavadinimas)                          A. V.                                           (parašas)                                                                                         (vardas, pavardė)



(Didelio meistriškumo sporto programos forma)










