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2019 m. PROGRAMOS PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮGYVENDINIMUI SKIRTA VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, ĮVYKDYMO  

I PUSMEČIO ATASKAITA 
2019-07-08, Nr. 1 

(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. Lietuvos vyrų regionų krepšinio 

lygos varžybos (su sveikaisiais) 

Sausio - kovo mėn. Respublikoje Iš Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio rinktinės narių 

sudaryta komanda pratęs dalyvavimą 2018/2019 

m. sezono regionų krepšinio lygos čempionato 

varžybose. Komanda sudalyvaus 13 lygos 

varžybų. Varžybose dalyvaus 156 sportininkų ir 

130 kitų dalyvių (treneriai, vadovai, gydytojai, 

sekretoriato personalas) 

Sudalyvauta 13 lygos varžybose. 

Dalyvavo 156 sportininkų, 130 kitų 

(treneriai, vadovai, gydytojai, 

sekretoriato personalas) 

 

2. Lietuvos moterų krepšinio 

MultiGyn lygos B diviziono 

varžybos (su sveikaisiais)   

Sausio - kovo mėn. Respublikoje Iš Lietuvos kurčiųjų moterų krepšinio rinktinės 

narių sudaryta komanda pratęs dalyvavimą  

2018/2019 m. sezono MultiGyn moterų krepšinio 

lygos B diviziono čempionato varžybose. 

Sudalyvauta 11 lygos varžybose. 

Dalyvavo 132 sportininkų, 110 kitų 

(treneriai, vadovas, gydytojai, 

sekretoriato personalas) 
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Komanda sudalyvaus 11 lygos varžybų. 

Varžybose dalyvaus 132 sportininkų ir 110 kitų 

(treneriai, vadovas, gydytojai, sekretoriato 

personalas) 

3. Lietuvos kurčiųjų polėdinės 

žūklės čempionatas 

Sausio 19 - 20 d. Aukštieji 

Kapliai, 

Kėdainių raj.  

Dalyvaus 40 sportininkų ir 4 kiti dalyviai 

(komandos vadovas, teisėjai , sekretorius) 

Dalyvavo 43 sportininkai ir 2 kiti 

dalyviai (teisėjas, sektretorius) 

 

4. Lietuvos kurčiųjų šaškių 

čempionatas 

Sausio 26 d. Šiauliai Dayvaus 25 sportininkai ir 4 kiti (komandos 

vadovai, teisėjai) 

Dalyvavo 18 sportininkų ir 3 kiti 

dalyviai (komandų vadovai, 

teisėjai, sektretoriai)  

5. Lietuvos kurčiųjų smiginio 

čempionatas 

Vasario 9 - 10 d. Vilnius Dalyvaus 35 sportininkai ir 6 kiti (komandos 

vadovai, teisėjai, sekretoriai) 

Dalyvavo 48 sportininkai ir 8 kiti 

dalyviai (teisėjai, sektretoriai, 

komandų vadovai)  

6. Lietuvos kurčiųjų stalo teniso 

čempionatas 

Kovo 03 d. Vilnius Dalyvaus 14 sportininkų ir 8 kiti (komandos 

vadovas, teisėjai, apt.personalas) 

Dalyvavo 12 sportininkai  ir 8 kiti 

dalyviai (komandų vadovai,  

teisėjai, sektretoriai, apt.personalas)  

7. MTS Europos kurčiųjų stalo 

teniso čempionatui pasiruošti 

Kovo 04 - balandžio 

05 d.  

Vilnius Dalyvaus 3 sportininkai ir treneris 3 sportininkai, 1 treneris 

  

8. Lietuvos kurčiųjų plaukimo 

čempionatas 

Kovo 07 d. Kaunas Dalyvaus 20 sportininkų ir 10 kitų (komandos 

vadovai, treneriai, teisėjai, apt. personalas) 

Dalyvavo 22 sportininkai  ir 12 kitų 

dalyvių (komandų vadovai, 

treneriai, teisėjai, sektretoriai, 

apt.personalas)  

9. Pasaulio kurčiųjų lengvosios 

atletikos uždarų patalpų 

čempionatas 

Kovo 14 - 17 d. Talinas, Estija Dalyvaus 3 sportininkai ir 2 kiti (komandos 

vadovas, treneris) 

Dalyvavo 3 sportininkai ir 2 kiti 

rinktinės nariai (treneris, vadovas), 

iškovota 2 prizinės vietos 
 

10. Lietuvos kurčiųjų šachmatų 

čempionatas 

Kovo 16 - 17 d. Klaipėda Dalyvaus 25 sportininkai ir 6 kiti (komandos 

vadovai, teisėjai) 
Dalyvavo 26 sportininkai ir 3 kiti 

dalyviai (teisėjai, sektretorius)  

11. Baltijos moksleivių žaidynės Kovo 22 - 24 d. Ryga, Latvija  Dalyvavo 31 sportininkas ir 7 kiti 

(rinktinės vadovai,  treneriai). 

Iškovota bendrakomandinė prizinė 

vieta  

12. Lietuvos kurčiųjų vyrų 

krepšinio 3 prieš 3 krepšinio 

čempionatas 

Kovo 30 - 31 d. Panevėžys Dalyvaus 25 sportininkai ir 14 kitų (komandos 

vadovai, teisėjai, apt.personalas) 

Dalyvavo 35 sportininkai  ir 8 kiti 

dalyviai (komandų vadovai, 

treneriai, teisėjai, sektretoriai, 

apt.personalas)  

13. Lietuvos kurčiųjų badmintono 

čempionatas 

Balandžio 04 d. Vilnius Dalyvaus 25 sportininkai ir 8 kiti (komandos 

vadovai, teisėjai, apt.personalas) 

Dalyvavo 24 sportininkai  ir 8 kiti 

dalyviai (komandų vadovai, 

treneriai, teisėjai, sektretoriai, 

apt.personalas)  
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14. MTS Europos kurčiųjų 

lengvosios atletikos čempionatui 

pasiruošti 

Balandžio 04 - 25 d. Portugalija Dalyvaus 1 sportininkas ir 1 treneris 1 sportininkas, 1 treneris 

 

15. Lietuvos kurčiųjų tinklinio 

čempionatas 

Balandžio 6 - 7 d. Kaunas Dalyvaus 30 sportininkų ir 10 kitų (komandos 

vadovai, teisėjai, apt.personalas) 

Dalyvavo 48 sportininkai  ir 6 kiti 

dalyviai (komandų vadovai,  

teisėjai, sektretoriai, apt.personalas)  

16. Europos kurčiųjų stalo teniso 

čempionatas 

Balandžio 11 - 18 d. Albena, 

Bulgarija 

Dalyvaus 3 sportininkai ir 3 kiti (komandos 

vadovas, treneriai) 

Dalyvavo 3 sportininkai ir 3 kiti 

rinktinės nariai (treneris, vadovas, 

vertėjas)  

17. Lietuvos kurčiųjų moterų 

krepšinio čempionato I turas 

Balandžio 27 d. Vilnius Dalyvaus 20 sportininkių ir 10 kitų (komandos 

vadovai, treneriai, teisėjai, apt.personalas) 

Dalyvavo 19 sportininkių  ir 8 kiti 

dalyviai (komandų vadovai, 

treneriai, teisėjai, sektretoriai, 

apt.personalas)  

18. Lietuvos kurčiųjų vyrų 

krepšinio čempionato I turas 

Balandžio 27 - 28 d. Vilnius Dalyvaus 40 sportininkų ir 20 kitų (komandos 

vadovai, treneriai, teisėjai, apt.personalas) 

Dalyvavo 55 sportininkai  ir 16 kitų 

dalyvių (komandų vadovai, 

treneriai, teisėjai, sektretoriai, 

apt.personalas)  

19. Lietuvos kurčiųjų vyrų 

krepšinio čempionato II turas 

Gegužės 3 - 5 d. Kaunas Dalyvaus 40 sportininkų ir 20 litų (komandos 

vadovai, treneriai, teisėjai, apt.personalas) 

Dalyvavo 55 sportininkai  ir 20 kitų 

dalyvių (komandų vadovai, 

treneriai, teisėjai, sektretoriai, 

apt.personalas)  

20. Lietuvos kurčiųjų moterų 

krepšinio čempionato II turas 

Gegužės 4 d. Kaunas Dalyvaus 20 sportininkių ir 10 kitų (komandos 

vadovai, treneriai, teisėjai, apt.personalas) 

Dalyvavo 19 sportininkių  ir 8 kiti 

dalyviai (komandų vadovai, 

treneriai, teisėjai, sektretoriai, 

apt.personalas)  

21. Lietuvos kurčiųjų orientavimosi 

čempionatas, sprinto trasa 

Gegužės 04 d. Trakai, 

Vilniaus raj. 

Dalyvaus 12 sportininkų ir 4 kiti (treneriai, 

teisėjai, apt.personalas) 

Dalyvavo 7 sportininkai  ir 6 kiti 

dalyviai (treneris,  teisėjai, 

sektretoriai, apt.personalas)  

22. Lietuvos kurčiųjų lengvosios 

atletiko čempionatas 

Gegužės 09 d. Klaipėda Dalyvaus 80 sportininkų ir 25 kiti (komandų 

vadovai, treneriai, teisėjai, apt.personalas) 

Dalyvavo 80 sportininkų  ir 30 kitų 

dalyvių (komandų vadovai, 

treneriai, teisėjai, sektretoriai, 

apt.personalas)  

23. Lietuvos kurčiųjų sportinės 

žūklės čempionato I turas 

Gegužės 25 - 26 d. Vilniaus raj. Dalyvaus 35 sportininkai ir 4 kiti (teisėjai, 

apt.personalas) 

Dalyvavo 38 sportininkai ir 2 kiti 

dalyviai (teisėjas, sektretorius)  

24. MTS pasaulio kurčiųjų 

krepšinio čempionatui 

pasiruošti 

Gegužės 24 - birželio 

23 d. 

Kaunas, 

Druskininkai, 

Vilnius 

Dalyvaus 32 sportininkai ir 10 kitų (treneriai, 

teisėjai, gydytojai, kineziteraeutai, masažuotojai) 

30 sportininkų, 7 kiti (treneriai, 

kineziterapeutai) 

 

25. Lietuvos kurčiųjų orientavimosi 

čempionatas, vidutinė trasa 

Birželio 02 d. Mickūnai, 

Vilniaus raj. 

Dalyvaus 12 sportininkų ir 4 kiti (treneriai, 

teisėjai, apt.personalas) 

Dalyvavo 11 sportininkų  ir 6 kiti 

dalyviai (treneris,  teisėjai, 

sektretoriai, apt.personalas)  
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26. MTS pasaulio kurčiųjų 

badmintono čempionatui 

pasiruošti 

Gegužės 24 - liepos 

07 d. 

Šilininkai, 

Klaipėda 

Dalyvaus 5 sportininkai ir 2 treneriai 5 sportininkai, 2 kiti (treneris, 

kineziterapeutė) 

 

27. MTS Europos kurčiųjų 

lengvosios atletikos čempionatui  

pasiruošti 

Birželio 05 - liepos 

19 d. 

Vilnius, 

Kaunas , 

Klaipėda 

Dalyvaus 4 sportininkai ir 2 treneriai 4 sportininkai, 2 treneriai 

 

28. MTS pasaulio kurčiųjų 

orientavimosi čempionatui 

pasiruošti 

Birželio 01 - 

rugpjūčio 10 d. 

Respublikoje Dalyvaus 6 sportininkai ir 2 treneriai 6 sportininkai, 2 treneriai 

 

 *Pildoma tik tuo atveju, kai įgyvendinant priemonę organizuojamas sporto renginys. 
 

       

Prezidentas   Edvinas Kriūnas   

(vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas) 

A. V. 
(jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)  

(vardas, pavardė, parašas) 
  

      

 Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar kitas asmuo, galintis 

tvarkyti apskaitą  Daiva Kazlauskienė   

   (vardas, pavardė, parašas)  

  


