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 stalo teniso asociacija, Žemaitės g. 6, Vilnius, +37061812300,
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

190783878
(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
Prašoma
bazės priežiūros įrangos,
sporto inventoriaus, sporto valstybės
biudžeto
įrangos ar tikslinės
lėšų suma
transporto priemonės*
(Eur)
pavadinimas ir
planuojamas šio turto
naudojimo terminas
3
4

Priemonės
įgyvendinimui
Priemonės
Priemonės
Priemonių
skiriamų
įgyvendinimui įgyvendinimui
įgyvendinimo
nuosavų ir (ar) skiriamų kitų reikalinga suma
vertinimo kriterijai
kitų lėšų suma lėšų šaltiniai
(4+5) (Eur)
(Eur)
5

6

7

8

1

Tikslas: Užtikrinti visų amžiaus grupių
Lietuvos čempionatų organizavimą ir
vykdymą
Uždaviniai:
1. Visų amžiaus grupių Lietuvos
čempionatų (suaugusiųjų, U-21,U18,U15, kita) organizavimas ir vykdymas
Priemonės:
1.1. Visų amžiaus grupių Lietuvos
čempionatų organizavimas ir vykdymas
Viso:

2

Tikslas: Užtikrinti sportininkų parengimą
ir dalyvavimą tarptautinėse varžybose
Uždaviniai:
1. Pasiruošimo treniruočių stovyklų
organizavimas ir vykdymas
2. Tarptautinių sporto varžybų
organizavimas, dalyvavimas ir vykdymas.
Deleguoti Lietuvos rinktines į Pasaulio,
Europos jaunių-jaunučių ir Europos
komandinį čempionatus. Organizuoti
Europos atrankos varžybas į Europos
3. Didelio meistriškumo trenerių
kompetencijos užtikrinimas
...
Priemonės:
1.1. Pasiruošimo treniruočių stovyklų
organizavimas ir vykdymas

14880,00
14880,00

51750,00

3720,00
3720,00

7000,00

LTOK, rėmėjai

LTOK, rėmėjai

18600,00
18600,00

58750,00

Visų amžiaus grupių
Lietuvos varžybų
organizavimas ir
vykdymas.

Treniruočių
stovyklos

2

1.2. Tarptautinių sporto varžybų
organizavimas, dalyvavimas ir vykdymas,
delegavimas į pasaulio bei Europos
čempionatus.

169905,00

18000,00

1.3. Didelio meistriškumo trenerių
kompetencijos užtikrinimas
6700,00
1.4. Sporto inventoriaus užtikrinimas
(stalo teniso inventorius, sporto apranga,
maisto papildai ir kitos būtinos

6300,00
Viso: 234655,00

1000,00

1000,00
27000,00

LTOK, rėmėjai

Europos stalo
teniso sąjunga

LTOK, rėmėjai

187905,00

7700,00

7300,00
261655,00

…
Iš viso:

249535,00

30720,00

280255,00

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

2.2. Didelio meistriškumo sporto programos santrauka.
Užtikrinti visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatų organizavimą ir vykdymą, taip pat
užtikrinti sportininkų parengimą ir dalyvavimą tarptautinėse varžybose, organizuoti bei
rengti tarptautines varžybas, stovyklas, trenerių ir teisėjų seminarus su lektoriais iš
užsienio.
Pareiškėjo vardu:
Generalinė sekretorė
(pareigų pavadinimas)
A. V.
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti)

(parašas)

Justė Mažeikienė
(vardas, pavardė)

Dalyvavimo
tarptautinėse
varžybose rezultatai,
organizavimas.
Dalyvavimas
trenerių
tobulinimosi
konferencijose,
seminaruose

