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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.  2020.07.01-10.30 

Vilnius, Elektrė-

nai 

Sp. šakos plėtra ir aukšti 

rezultatai varžybose  

Padidėjo sportuojan-

čių skaičius 20%.  

Dėl pandemijos iki 2020 m. gruodžio 31 

d. visos tarptautinės  atšauktos.  

2. 

Sportininkų ir trenerių apgyvendi-

nimo bei maitinimo sąlygų užtikrini-

mas 2020.07.01-10.30 

Vilnius, Elektrė-

nai 

Sp. šakos plėtra ir aukšti 

rezultatai varžybose  

Padidėjo sportuojan-

čių skaičius 20%.  Dėl pandemijos iki 2020 m. gruodžio 31 

d. visos tarptautinės  atšauktos.  

3. Ledo arenos nuoma 2020.07.01-12.31 Vilnius 

Sp. šakos plėtra ir aukšti 

rezultatai varžybose  

Padidėjo sportuojan-

čių skaičius 20%.  

Dėl pandemijos iki 2020 m. gruodžio 31 

d. visos tarptautinės  atšauktos.  

4. Sporto inventorius ir apranga 2020.07.01-12.31  

Sp. šakos plėtra ir aukšti 

rezultatai varžybose  

--- Gautas mažesnis finansavimas, todėl in-

ventoriui ir aprangai lėšos nebuvo naudo-

jamos. 

5. 

Lietuvos jaunimo rinktinės mokomoji 

treniruočių stovykla 2020.08.3-15 Latvija, Ventspilis  Prizinės vietos varžybose   --- 

Dėl pandemijos iki 2020 m. gruodžio 31 

d. visos tarptautinės  atšauktos.  

6. 

Lietuvos jaunimo rinktinės mokomoji 

treniruočių stovykla 2020.08.15-31  Lietuva, Vilnius Prizinės vietos varžybose   

--- Dėl pandemijos iki 2020 m. gruodžio 31 

d. visos tarptautinės  atšauktos.  

 7. 

Lietuvos jaunimo rinktinė Speciali-

zuoto sportinio ugdymo grupės veika.  2020.10.01-12.31  Lietuva, Vilnius Prizinės vietos varžybose   

--- Dėl pandemijos iki 2020 m. gruodžio 31 

d. visos tarptautinės  atšauktos.  



2 
 

Nuo 2020 m. 2pali omėn. grupės veikla 

vykdoma Vilniuje. 

8. Europos jaunimo taurės varžybos 2020.10.23-25 

Budapeštas, 

Vengrija Prizinės vietos varžybose   

--- Dėl pandemijos iki 2020 m. gruodžio 31 

d. visos tarptautinės  atšauktos.  

9. Pasaulio taurės varžybos 2020.11.6-8 

Monrealis, Ka-

nada Prizinės vietos varžybose   

--- Dėl pandemijos iki 2020 m. gruodžio 31 

d. visos tarptautinės  atšauktos.  

10. Baltijos taurės varžybos 2020.11.13-15 

Bialystokas, Len-

kija Prizinės vietos varžybose   

--- Dėl pandemijos iki 2020 m. gruodžio 31 

d. visos tarptautinės  atšauktos.  

11. Europos jaunimo taurės varžybos 2020.11.27-29 Sofija, Bulgarija Prizinės vietos varžybose   

--- Dėl pandemijos iki 2020 m. gruodžio 31 

d. visos tarptautinės  atšauktos.  

12. Pasaulio taurės varžybos 2020.12.11-13 Seulas, Korėja Prizinės vietos varžybose   

--- Dėl pandemijos iki 2020 m. gruodžio 31 

d. visos tarptautinės  atšauktos.  

13. Pasaulio taurės varžybos 2020.12.18-20 Bejingas, Kinija Prizinės vietos varžybose   

--- Dėl pandemijos iki 2020 m. gruodžio 31 

d. visos tarptautinės  atšauktos.  

14. Baltijos taurės varžybos 2020.12.18-20 Ventspilis, Latvija Prizinės vietos varžybose   

--- Dėl pandemijos iki 2020 m. gruodžio 31 

d. visos tarptautinės  atšauktos.  

 

*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)  
  

 

 


