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AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOS PRIEMONIŲ, KURIOMS ĮGYVENDINTI SKIRTA VALSTYBĖS BIUDŽETO
LĖŠŲ, ĮVYKDYMO PUSMEČIO ATASKAITA
2020 -01-19
(ataskaitos sudarymo data ir numeris)

Eil.
Nr.

Programos priemonės pavadinimas

Vykdymo data

Vykdymo vieta*

Planinė vertinimo
kriterijaus reikšmė

Faktinė vertinimo
kriterijaus reikšmė

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

1

Dalyvavimas Europos čempionate.

2020.11.08-19

Antalija, Turkija

2

Patekti į Europos reitingą

2020

Europos šalys

3

Dalyvavimas Europos taurės ir kitose
varžybose užsienyje.

2020

Iškovotas medalis

nėra

Patekti tarp šešiolikos
stipriausių

nėra

Iškovotas medalis

Sudalyvauta dviejose
varžybose. Užimta 17 vieta.

Dėl
pandemijos
Europos
čempiontas
atšauktas
Dėl
pandemijos
Europos
reitingas
sustabdytas
Dėl
pandemijos
įvyko vis dvi
varžybos iš
dešimt planuotų.

2

4

Sporto inventoriusLietuvos čempionatui

2020.10.17-18 ir
2020.10.23-24

Kaunas

16 profesionalių stalų,
16 komplektų rutulių
16 profesionalių dangų
komplektai

5

Varžybų vykdymo personalas.

2020.10.17-18 ir
2020.10.23-24

Kaunas

4 asmenys/4 dienos

4 asmenys/4 dienos

Čempionato dalyviai buvo
informuotiapie čempionatą,
15 asmenų/2dienos

6

Renginio reklama, anonsavimas ir kita
komunikacija.

2020.07-2020.11

Kaunas

inofrmuoti dalyvius
apie čempionatą,
surinkti varžybų
stebėtojų audtoriją

7

Trenerių kvalifikacijos kėlimo seminaras.

2020.07-2020.08

Lietuva

10 asmenų/2dienos

8

Teisėjų kvalifikacijos kėlimo kursai
užsienyje

2020.09-2020.10

Europa

5 asmenys/3 dienos

9

Treniravimoapmokymai ir stovykla

2020.04-2020.05

Lietuva

10 asmenų/3 dienos

*Pildoma tik tuo atveju, kai įgyvendinant programos priemonę organizuojamas sporto renginys.
Prezidentas
Tomas Brikmanis
(vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas) A. V.
(vardas, pavardė, parašas)
(jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)

Įsigyti 9 profesionalių
dangų komplektai

Negautas
pilnas
priemonės
finansavimas
Negautas
pilnas
priemonės
finansavimas
Dėl saugumo
sumetimų
auditorija
nebuvo
renkama.
Stebinčių
asmenų skaičius
buvo ribojamas
Seminaras
vyko nuotoliniu
būdu
Visi planuoti
renginiai
atšaukti
Dėl
pandemijos
atšaukta.

