
1. Pareiškėjas:

(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

(juridinio asmens kodas)

1 2 3 4 5 6 7 8

Tikslas: Gerinti įvairių amžiaus grupių 

Lietuvos šaulių rezultatus ir varžybinę patirtį, 

gerinti varžybų organizavimo kokybę, didinant 

startų skaičių tiek Lietuvoje tiek tarptautinėse 

varžyboses. Sudaryti bendradarbiavimo 

sutartis su užsienio partneriais didinant 

tarptautinių stovyklų skaičių. Plėtoti ir 

populiarinti šaudymo sportą.

Uždaviniai:  Sėkmingai pasiruošti ir dalyvauti 

visose tarptautinio lygio varžybose.

1. Sėkmingai pasiruošti ir dalyvauti visose 

tarptautinio lygio varžybose.

Priemonės:

1.1.Dalyvauti tarptautinėse varžybose 135000,00 28000,00 LTOK/Rėmėjai 163000,00 1-20 vietos

1.2.Pasirengimas tarptautinėms varžyboms 

MTS pagalba
10500,00 2800,00 LTOK/Rėmėjai

13300,00
 1-3 MTS 

145500,00 30800,00 176300,00

Tikslas: Gerinti įvairių amžiaus grupių 

Lietuvos šaulių rezultatus ir varžybinę patirtį, 

gerinti varžybų organizavimo kokybę, didinant 

startų skaičių tiek Lietuvoje tiek tarptautinėse 

varžyboses. Sudaryti bendradarbiavimo 

sutartis su užsienio partneriais

Uždaviniai: 

1.Sėkmingai pasiruoštinir dalyvauti visose 

Lietuvos varžybose.

Priemonės:

1.1.Dalyvavimas Lietuvos varžybose 17480,00 3000,00 LTOK/Rėmėjai 20480,00 30 ir daugiau

1.2.Pasirengimas Lietuvos varžyboms MTS 

pagalba.
6000,00 1000,00 LTOK/Rėmėjai 7000,00 3-5 MTS

23480,00 4000,00 27480,00

Tikslas:  Gerinti varžybų organizavimo 

kokybę, didinant startų skaičių tiek Lietuvos 

tiek tarptautinėse varžybose, treniruočių 

skaičių tarptautinėse stovyklose. Plėtoti ir 

populiarinti šaudymo sportą. Organizuoti 

sklandžią skaidrią ir efektyvią sąjungos veiklą.

Uždaviniai: 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga 

suma (4+5) 

(Eur)

Eil. 

Nr.
Tikslai, uždaviniai, priemonės

Valstybės biudžeto lėšomis 

planuojamos įsigyti sporto 

bazės priežiūros įrangos, 

sporto inventoriaus, sporto 

įrangos ar tikslinės 

transporto priemonės* 

pavadinimas ir planuojamas 

šio turto naudojimo 

terminas

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur)

Priemonės 

įgyvendinimu

i skiriamų 

nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų 

suma (Eur)

1

2

3

Viso:

Viso:

Priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai

Valstybės biudžeto 

lėšų skyrimo, 

naudojimo ir 

atsiskaitymo už 

panaudotas lėšas 

tvarkos aprašo

5 priedas

2. Didelio meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, lėšų poreikis 

priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Lietuvos Šaudymo Sporto Sąjunga, Žemaitės 6-503, Vilnius, + 37052133447,  info@shooting.lt

191683884

(Didelio meistriškumo sporto programos forma)

_2019_ M. DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Priemonės 

įgyvendinimu

i skiriamų 

kitų lėšų 

šaltiniai



Sudaryti sąlygas teisėjų, trenerių ir kitų 

specialistų kvalifikacijos kėlimui.

2.

3.

...

Priemonės:

1.1.Kursai, seminar ir kiti renginiai 

kvalifikacijos kėlimui Lietuvoje ir 

tarptautinėse organizacijose.

8000,00 2000,00 LTOK/Rėmėjai 10000,00 4 ir daugiau.

1.2. 0,00

1.3. 0,00

... 0,00

8000,00 2000,00 10000,00

…

176980,00 36800,00 213780,00

2.2. Didelio meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

__________________________                                                       _________________                                                            ____________________          LŠSS generalinė sekretorė Laura Šaučikovaitė-Astrauskienė

(pareigų pavadinimas)                          A. V.                                                    (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)

(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

Didėjantį šaulių konkurencingumą parodo ne tik didėjantys šaudymo sporto varžybų rezultatai ar 

nuolatos gerinami šaudymo sporto rekordai, bet ir didėjantis rezultatų glaustumas, didelė 

čempionų ir prizininkų varžybinė patirtis: rungties finalo dalyviai nustatomi tik atlikę papildomus 

šūvius, galutinis prizininkų išsidėstymas nustatomas tik po papildomų šūvių; elito šauliai per 

metus dalyvauja nuo 9 ir daugiau tarptautinių varžybų.   Todėl, taikliausi Lietuvos šauliai turėtų 

didintį treniruočių ir varžybų šūvių skaičių. Jiems turi būti sudaromos sąlygos įgyti tarptautinių 

varžybų patirties. Šiuo projektu siekiama, kad pagrindinėms Lietuvos šaudymo rinktinėms (vyrų, 

moterų, jaunimo, jaunių), treneriams, teisėjams, mokslinės grupės nariams ir medikams būtų 

sudaromos galimybės išvykti ir dalyvauti nuo 6 iki 10 tarptautinių varžybų, pagrindinį dėmesį 

skiriant Europos ir Pasaulio čempionatams. Taip pat, siekiama gerinti trenerių, teisėjų 

kvalafikaciją, taip tiesiant geresnius pamatus sportininkų parengtumui. Projekto dalyviai: 1) 

Pretendentai į Lietuvos šaudymo sporto rinktinę (vyrai, moterys, suaugę, jaunimas, jauniai); 2) 

Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo, jaunių rinktinės nariai (iš viso 70); 3) 7 Lietuvos rinktinės 

treneriai; 4) Lietuvos rinktinės gydytojas, psichologai ir mokslinės grupės vadovas 5) Šaudymo 

sporto teisėjai ir treneriai. 2019 metų didelio meistriškumo sporto programa yra dalis pasiruošimo 

Tokijo 2020 OŽ. Dalyvavimas II Europos Žaidynėse. Įgyvendinant šią programą bus aktyviai 

ruošiamasi svarbiausioms varžyboms ir dalyvaujama varžybose kur vyks kova dėl kelialapio į OŽ. 

Didelio meistriškumo sporto programa bus vystoma ir tobulinama su perspektyva iškovoti kelialapį 

 Iš viso:

3

Viso:

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

naudojimo tikslas.


