
 
 

   
2020 m. balandžio 17 d. valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr.S-589 

   
Vykdytojas: Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas, 190651759, Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius, Tel. 8 5 2612570, lksksportas@gmail.com 

(vykdytojo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas) 

   
  

2020 METŲ LIETUVOS KURČIŲJŲ SPORTO KOMITETO AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOS PRIEMONIŲ, 
KURIOMS ĮGYVENDINTISKIRTA VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, ĮVYKDYMO II PUSMEČIO ATASKAITA 
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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 kurčiųjų moterų ir vyrų 

paplūdimio tinklinio čempionatas 

 

Liepos 17 – 19 d. Palanga Dalyvaus 60 sportininkų 
ir 20 kitų dalyvių 
(komandos vadovai, 
treneriai, teisėjai, 
sekretoriai, apt.pers.) 

Dalyvavo 57 sportininkai  ir 
18 kitų dalyvių (komandų 
vadovai, treneriai, teisėjai, 
sektretoriai, apt.pers,) 

 

2. Lietuvos kurčiųjų sportinės žūklės 
čempionato (II turas) 

Rugsėjo 5–6 d. Radviliškio raj. Dalyvaus 35 sportininkai 
ir 5 kiti dalyviai (teisėjai, 
sekretorius, apt.pers.) 

Dalyvavo 34 sportininkai ir 4 
kiti dalyviai (teisėjas, 
sekretorius, apt.pers,) 

 

3. Lietuvos kurčiųjų suaugusių ir jaunimo 
lengvosios atletikos čempionatas 

 

Rugsėjo 17 d. Šiauliai Dalyvaus 90 sportininkų 
ir 25 kitų dalyvių 
(komandos vadovai, 
treneriai, teisėjai, 
sekretoriai, apt.pers.) 

Dalyvavo 78 sportininkų  ir 30 
kiti dalyvių (komandų 
vadovai, treneriai, teisėjai, 
sektretoriai, apt.pers.) 

 

4. Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio 3x3 
čempionatas  

Rugsėjo 26 d. Vilnius Dalyvaus 32 sportininkų 
ir 8 kiti dalyviai 
(komandos vadovai, 
treneriai, teisėjai, 
sekretoriai, apt.pers.) 

Dalyvavo 30 sportininkų  ir 8 
kiti dalyviai (komandų 
vadovai, treneriai, teisėjai, 
sektretoriai, apt.pers.) 

 

5. Lietuvos kurčiųjų kroso čempionatas Spalio 1 d. Vilnius Dalyvaus 35 sportininkų 
ir 5 kiti dalyviai 

Dalyvavo 37 sportininkų  ir 13 
kitų dalyvių (komandų 
vadovai, treneriai, teisėjai, 
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(komandos vadovai, 
treneriai, teisėjai, 
sekretoriai, apt.pers.) 

sektretoriai, apt.pers.) 

6. Lietuvos kurčiųjų orientavimosi sporto 
čempionatas (vidutinė trasa) 

Spalio 3 d. Varėnos raj. Dalyvaus 7 sportininkų ir 
3 kiti dalyviai (komandos 
vadovai, treneriai, 
teisėjai, sekretoriai, 
apt.pers.) 

Dalyvavo 5 sportininkai  ir 2 
kiti dalyviai (treneriai) 

 

7. Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto 
krepšinio taurės čempionatas 

Spalio 10 – 11 d. Kaunas Dalyvaus 48 sportininkai 
ir 12 kitų dalyvių 
(komandos vadovai, 
treneriai, teisėjai, 
sekretoriai, apt.pers.) 

Dalyvavo 48 sportininkai  ir 
12 kitų dalyvių (komandų 
vadovai, treneriai, teisėjai, 
sektretoriai, apt.pers.) 

 

8. Lietuvos kurčiųjų orientavimosi sporto 
čempionatas (ilga trasa) 

Spalio 13 d. Kaunas Dalyvaus 10 sportininkų 
ir 3 kiti dalyviai 
(komandos vadovai, 
treneriai, teisėjai, 
sekretoriai, apt.pers.) 

Dalyvavo 7 sportininkai  ir 1 
kitas dalyvis (treneris) 

 

9. Lietuvos kurčiųjų badmintono 
čempionatas 

Spalio 15 d. Vilnius Dalyvaus 30 sportininkų 
ir 5 kiti dalyviai 
(komandos vadovai, 
treneriai, teisėjai, 
sekretoriai, apt.pers.) 

Dalyvavo 36 sportininkai  ir 7 
kiti dalyviai (komandų 
vadovai, treneriai, teisėjai, 
sektretoriai, apt.pers.) 

 

10. Lietuvos kurčiųjų orientavimosi sporto 
čempionatas (sprinto trasa) 

Spalio 15 d. Kaunas Dalyvaus 10 sportininkų 
ir 3 kiti dalyviai 
(treneriai) 

Dalyvavo 17 sportininkų  ir 3 
kiti dalyviai (komandų 
vadovai, treneris) 

 

11. Lietuvos kurčiųjų jaunių merginų ir 
vaikinų krepšinio 3x3 krepšinio 
čempionatas  

Spalio 22 d. Kaunas Dalyvaus 24 sportininkai 
ir 10 kitų dalyvių 
(vadovai, treneriai, 
teisėjai, sekretoriai, 
apt.pers.) 

Dalyvavo 22 sportininkai  ir 
10 kitų dalyvių (komandų 
vadovai, treneriai, teisėjai, 
sektretoriai, apt.personalas) 

 

12. Lietuvos kurčiųjų salės tinklinio 
čempionatas 

Spalio 24 – 25 d. Klaipėda Dalyvaus 64 sportininkų 
ir 12 kitų dalyvių 
(vadovai, treneriai, 
teisėjai, sekretoriai, 
apt.pers.) 

Dalyvavo 50 sportininkų  ir 8 
kiti dalyviai (komandų 
vadovai, treneriai, teisėjai, 
sektretoriai, apt.personalas) 

 

13. Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio 
čempionatas 

Gruodžio 5 – 6 d. Vilnius Dalyvaus 48 sportininkai 
ir 18 kitų dalyvių 

Dalyvavo 46 sportininkų  ir 16 
kiti dalyvių (komandų 
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(komandos vadovai, 
treneriai, teisėjai, 
sekretoriai, 
apt.personalas) 

vadovai, treneriai, teisėjai, 
sektretoriai, apt.personalas) 

14. Lietuvos vyrų regionų krepšinio lygos 
varžybos (su sveikaisiais) 

Spalio–gruodžio mėn. Respublikoje Iš Lietuvos kurčiųjų vyrų 
krepšinio rinktinės narių 
sudaryta komanda 
dalyvaus 2020/2021 m. 
sezono regionų krepšinio 
lygos čempionato 
varžybose. Komanda 
sudalyvaus 8 lygos 
varžybų. Dalyvaus 96 
sportininkai ir 72 kitų 
dalyvių (treneriai, 
vadovai, gydytojai, 
teisėjai, sekretoriatas, apt. 
personalas) 

Sudalyvauta 8 lygos 
varžybose. Dalyvavo 89 
sportininkai ir 53 kitų dalyvių  
(treneriai, vadovai, gydytojai, 
teisėjai, sekretoriatas, apt. 
personalas) 

 

15. Lietuvos moterų krepšinio lygos B 
diviziono varžybos (su sveikaisiais)   

Spalio - gruodžio mėn. Respublikoje Iš Lietuvos kurčiųjų 
moterų krepšinio rinktinės 
narių sudaryta komanda  
dalyvaus  2020/2021 m. 
sezono Lietuvos moterų 
krepšinio lygos B 
diviziono čempionato 
varžybose. Komanda 
sudalyvaus 9 lygos 
varžybų. Dalyvaus 108 
sportininkių ir 90 kitų 
(treneriai, vadovas, 
gydytojai, sekretoriatas ) 

Sudalyvauta 4 lygos 
varžybose. Dalyvavo 46 
sportininkės, 26 kitų dalyvių  
(treneriai, vadovas, gydytojai, 
sekretoriato personalas) 

 

 
 
 

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

Prezidentas   Edvinas Kriūnas    
(vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas) A. V. 

(jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)  
(vardas, pavardė, parašas) 

  
 
 


