
1. Pareiškėjas:

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

(juridinio asmens kodas)

1 2 3 4 5 6 7 8

Tikslas:  Užtikrinti sportininkų pasirengimą ir 

dalyvavimą tarptautinėse sporto varžybose.

Uždaviniai: 

1.  Tinkamai parengti sportininkus 

dalyvavimui tarptautinėse varžybose.

...

Priemonės:

1

2019 M. DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų 

lėšų šaltiniai

Priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai

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

priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Lietuvos kyokushin karate federacija, Žemaitės g. 6, Vilnius, 8 698 08099, info@kyokushin.lt

190727235

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 

įgyvendinimui 

skiriamų 

nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų 

suma (Eur)



1.1. Mokomujų pasirengimo treniruočių 

stovyklų organizavimas ir vykdymas
50000,00 50000,00

nuosavos, 

rėmėjai, klubų 

narių

100000,00

Mokomujų pasirengimo 

treniruočių stovyklų 

organizavimas ir vykdymas. 

Pasirengime dalyvaus apie 

250 ivairaus amžiaus 

sportininkų, trenerių ir kitų 

specialistų

1.2. Dalyvavimas įvairių amžiaus grupių 

Europos ir pasaulio čempionatuose, bei kitose 

tarptautinėse varžybose

60000,00 50000,00
nuosavos, 

rėmėjai, klubų 

narių

110000,00

Europos 

čempionatuose 

ikovoti nemažiau 

30 medalių

... 0,00

110000,00 100000,00 210000,00

Tikslas: Užtikrinti visų amžiaus grupių 

Lietuvos čempionatų bei taurės varžybų 

organizavimą ir vykdymą.

Uždaviniai: 

1. Visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatų 

bei taurės varžybų organizavimas ir vykdymas.

...

Priemonės:

1.1. Visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatų 

bei taurės varžybų organizavimas ir vykdymas.
30000,00 20000,00 nuosavos, 

rėmėjai, klubų 

narių

50000,00

Visų amžiaus grupių 

Lietuvos čempionatų bei 

taurės varžybų 

organizavimas ir 

vykdymas. Varžybuose 

dalyvaus apie 2000 

sportininkų

... 0,00

30000,00 20000,00 50000,00

140000,00 120000,00 260000,00

2.2. Didelio meistriškumo sporto programos santrauka.

 Iš viso:

1

2

Viso:

Viso:

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

naudojimo tikslas.



Pareiškėjo vardu:

Prezidentas

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

(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

Nacionalinių ir tarptautinių stovyklų, čempionatų, turnyrų, ir kitų su kiokušin karatė sporto šaka susijusių renginių organizavimas ir dalyvavimas juose, tikslinei 

programos grupei, suteiks didžiulę patirtį ir kels visapusišką kiokušin karatė Lietuvoje lygį. Sportininkai dalyvaudami tarptautinėse varžybose Lietuvoje ir užsienyje 

įgaus svarbios tarptautinės patirties, reikalingos kovojant dėl medalių kitose aukščiausio rango tarptautinėse varžybose, tokiose kaip Europos bei pasaulio čempionatai. 

Vykstant sportininkų kaitai, būtų organizuotas tinkamas pasiruošimas, įsigyta nauja sportinė apranga ir inventorius. Treneriai ir teisėjai kels kvalifikacijas ir tobulins 

įgūdžius reikalingus rengiant sportininkus kovai dėl medalių, jau minėtose, aukščiausio lygio varžybose. Ši programa pritrauks į kiokušin karatė sporto šaką vaikus ir 

jaunimą, taip skatins jų užimtumą, alkoholio, narkotikų bei nusikalstamumo prevenciją.

Vidmantas Poškaitis


