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

(Didelio meistriškumo sporto programos forma)
2019 M. DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

1. Pareiškėjas: Lietuvos gimnastikos federacija
Žemaitės g. 6, Vilnius, +370 5 2163808, info@gimnastika.lt
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

191592776
(juridinio asmens kodas)

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

Eil.
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

1

2

Valstybės biudžeto lėšomis
planuojamos įsigyti sporto
Priemonės
bazės priežiūros įrangos,
Priemonės
Priemonės
Prašoma įgyvendinimu
sporto inventoriaus, sporto
įgyvendinimu įgyvendinimui
valstybės
i skiriamų
įrangos ar tikslinės
i skiriamų
reikalinga
biudžeto lėšų nuosavų ir
transporto priemonės*
kitų lėšų
suma (4+5)
suma (Eur) (ar) kitų lėšų
pavadinimas ir
šaltiniai
(Eur)
suma (Eur)
planuojamas šio turto
naudojimo terminas
3

4

5

6

7

Priemonių
įgyvendinimo
vertinimo
kriterijai

8

Tikslas: Ugdyti aukšto sportinio meistriškumo
sportininkus, siekiant tinkamai atstovauti
Lietuvos valstybę Europos ir pasaulio
čempionatuose, tarptautinėse varžybose ir
turnyruose, kituose sporto renginiuose. Plėsti
įvairių amžiaus sportininkų bendradarbiavimą,
populiarinti gimnastikos sporto šakas.
Projektas prisidės prie Lietuvos sporto
teigiamo įvaizdžio formavimo Europoje ir
pasaulyje.
Uždaviniai: Siekti kuo aukštesnių rezultatų
sporto šakų pasaulio ir Europos
čempionatuose, tarptautinėse varžybose,
Lietuvos čempionatuose, kituose gimnastikos
renginiuose.
Priemonės:

1.1. Pasiruošimas įvairaus amžiaus grupių
pasaulio, Europos čempionatams,
tarptautinėms varžyboms ir kitiems sporto
renginiams.
1

46800,00

LTOK,
rėmėjų,
20000,00 nuosavos lėšos

66800,00

Mokomųjų
trėniruočių
stovyklų (MTS)
organizavimas ir
vykdymas. 20
MTS po 10
sportininkų.

1

1.2. Dalyvavimas įvairaus amžiaus grupių
pasaulio ir Europos čempionauose,
tarptautinėse varžybose ir kituose
tarptautiniuose sporto renginiuose.

163000,00

1.3. Nacionalinių bei tarptautinių varžybų ir
renginių organizavimas ir vykdymas.
...

7200,00
Viso:
Iš viso:

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

2.2. Didelio meistriškumo sporto programos santrauka.

217000,00
217000,00

LTOK,
rėmėjų,
20000,00 nuosavos lėšos

LTOK,
rėmėjų,
800,00 nuosavos lėšos
40800,00
40800,00

Bus tinkamai ir
sistemingai
dalyvauta įvairiose
varžybose ir
kituose sporto
renginiuose. EČ
užimti 12-24 v.
(vyrai), EČ užimti
24-32 v. (moterys),
PČ užimti 16-32 v.
(vyrai) PČ užimti
32-48 v. (moterys),
komandinėse
varžybose EČ 1216 v.
183000,00

8000,00
0,00
257800,00
257800,00

Bus pravesti 45
įvairaus anžiaus
Lietuvos
čempionatai, 10
tarptautinių
varžybų. Jose
dalyvaus apie 3500
sportininkų.

Projektas yra reikalingas gimnastikos plėtotės vystimui, projekte dalyvaus Lietuvos olimpinės
rinktinės kandidatai bei jų treneriai, kiti gimnastai, treneriai, sporto specialistai. Projekte dalyvaus
įvairaus amžiaus gimnastai ir treneria, teisėjai bei kiti sporto specialistai. Projektas ilgalaikis.
Projektas skirtas visų amžiaus grupių gimnastams, treneriams, teisėjams, kitiems specialistams.
Projekto eigoje tikime, kad sporto šakų gimnastai deramai atstovaus Lietuvos, tarptautinėse,
Europos ir pasaulio čempionatų varžybose. Projekto dalyviai įgis patirties, tobulės meistriškumas
ir ateityje kovosime dėl aukštesnių vietų įvairaus rango varžybose.

Pareiškėjo vardu:
Generalinis sekretorius
(pareigų pavadinimas)
A. V.
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti)

_________________
(parašas)

Algimantas Prunskas
(vardas, pavardė)

