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AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOS PRIEMONIŲ, KURIOMS ĮGYVENDINTI SKIRTA VALSTYBĖS BIUDŽETO 
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Eil. 

Nr. 
Programos priemonės pavadinimas Vykdymo data Vykdymo vieta* 

Planinė vertinimo kri-

terijaus reikšmė 
Faktinė vertinimo kriterijaus 

reikšmė 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Trenerių darbo užmokestis ir su juo 

susiję mokesčiai.  2020.01.01-06.30 

Vilnius, Elektrė-

nai 

Sp. šakos plėtra ir aukšti 

rezultatai varžybose  

Padidėjo sportuojančių skaičius 

20%.  Tarptautinėse varžybose 

užimtos visos prizinės vietos.   

2. 

Sportininkų ir trenerių apgyvendi-

nimo bei maitinimo sąlygų užtikrini-

mas 2020.01.01-06.30 

Vilnius, Elektrė-

nai 

Sp. šakos plėtra ir aukšti 

rezultatai varžybose  

Padidėjo sportuojančių skaičius 

20%.  

 

3. Baltijos taurės varžybos  2020.01.23-25 Gusevas, Rusija Prizinės vietos varžybose  

Užimtos prizinės vietos: 4 x 2 

vieta, 3 x 3 vieta   

4. 

Tarptautinės varžybos J. Pavlovskio 

taurei laimėti 2020.01.31-02.02 

S. Peterburgas, 

Rusija Prizinės vietos varžybose  Užimta prizinė 2 vieta  

5. Europos jaunimo taurės varžybos  2020.02.21-23 

Zagrebas, Kroa-

tija  Prizinės vietos varžybose  

 Užimtos prizinės vietos: 2 x 2 

vieta, 3 x 3 vieta  

6. Baltijos taurės varžybos  2020.03.12-14 Ventspilis, Latvija Prizinės vietos varžybose  

Užimtos prizinės vietos: 2 x 2 

vieta, 1 x 3 vieta 

Dėl pandemijos buvo sutrum-

pintas varžybų laikas, todėl 

buvo dalyvauta tik viename 

nuotolyje. 



2 
 

7. 

Varžybų protokolinis aptarnavimas su 

foto finišo įranga  2020.03.07-08 Elektrėnai 

Dalyvių sk. augimas 

+20% nuo 2019 m. 

Dalyvių sk.: 

2019 m. – 181 

2020 m. - 156 

Dėl pandemijos 3 komandos 

(70 sportininkų) negalėjo daly-

vauti varžybose, todėl dalyvių 

skaičius buvo mažesnis. 

8. 

Apgyvendinimo ir maitinimo organi-

zavimas 2020.03.07-08 Elektrėnai 

Dalyvių sk. augimas 

+20% nuo 2019 m. 

___ Gautas mažesnis finansavi-

mas, todėl apgyvendinimo ir 

maitinimo išlaidas apmokėjo 

patys dalyviai. 

9. Informacinė sklaida ir apdovanojimai. 2020.03.07-08 Elektrėnai 

Dalyvių sk. augimas 

+20% nuo 2019 m. 

Dalyvių sk.: 

2019 m. – 181 

2020 m. - 156 

Dėl pandemijos 3 komandos 

(70 sportininkų) negalėjo daly-

vauti varžybose, todėl dalyvių 

skaičius buvo mažesnis. 

 

*Pildoma tik tuo atveju, kai įgyvendinant programos priemonę organizuojamas sporto renginys. 

 

 

 

Generalinė sekretorė, l. e. p. prezidentė    Virginija Vilčinskaitė - Ogulevičienė  

(vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas)  

A. V.  
(jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)  

(vardas, pavardė, parašas)  
  

 

 


