
 
 
 

1 
 

LIETUVOS KURČIŲJŲ SPORTO KOMITETO 2020 METŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA 
 

2020 m. vasario mėn. 26 d. 
 

Pareiškėjas: 
Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas, Šv. Kazimiero g. 3, Vilnius, +370 5 2612570, lksksportas@gmail.com 
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas) 
190651759 
(juridinio asmens kodas) 
 
1. Programos santrauka: 
1990 m. sausio 26 d. įsteigto Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto (toliau – Komitetas) pagrindiniu tikslu yra asmenų su klausos negalia skatinimas 
užsiimti sportine veikla, kaip svarbia saviraiškos, reabilitacijos ir sveikatingumo ugdymo priemone, kas yra labai aktualu asmenims, turintiems 
komunikacijos problemų girdinčiųjų visuomenėje ir ko pasėkoje atsirandančios psichologinės bėdos bei savarankiškumo stoka. Sportas asmenims su 
klausos negalia yra viena iš nedaugelio sričių, kurioje jie gali save išreikšti, būti užsiėmusiais. Džiugu, kad daugeliui iš jų sportas yra tapęs svarbia 
gyvenimo dalimi. Komiteto darbuotojai yra kvalifikuoti specialistai, suprantantys kurčiųjų problemas, puikiai išmanantys gimtąją gestų kalbą, turi 
neišsemiamos darbo patirties su kurčiaisiais asmenimis, kiekvienais metais didinantys sporto renginių patrauklumą bei kokybę, kas leidžia 
gabiausiems sportininkams su klauso negalia siekti vis didesnių sportinių laimėjimų tiek Lietuvoje, tiek tarptautinėse arenose.  
Lietuvoje sportininkai su klausos negalia sportuoja visus metus. Sportininko metinį treniruočių procesą sudaro treniruotės ir vidaus varžybos 
klubuose, kuriose atsirenka stipriausi sportininkai, dalyvausiantys Respublikiniuose kurčiųjų sporto renginiuose. Taip pat labai svarbi sportininko 
treniruočių proceso dalis yra ir dalyvavimas sveikųjų varžybose. Dalyvaudami jose sportininkai integruojasi, mažina atskirtį tarp kurčiųjų ir 
girdinčiųjų pasaulių, o taip pat kelia savo meistriškumą. Pajėgiausi sportininkai, vadovaujantis rinktinių atrankos kriterijais, atrenkami į rinktines. 
Rinktinės dalyvauja Kurčiųjų žaidynėse, vykstančiose kas 4 metus, pasaulio ir Europos čempionatuose, kitose Tarptautinėse varžybose. 
2019 metais Pasaulio ir Europos čempionatuose viso dalyvavo 47 sportininkai, iš jų 33 sportininkai iškovojo 8 medalius, 4 sportininkai iškovojo 
ketvirtąsias vietas, 3 sportininkai iškovojo penktąsias vietas. 
Lietuvos kurtieji sportininkai pasaulyje garsina Lietuvos vardą jau daugelį metu. Siekiant išlaikyti bei ir toliau gerinti įvairaus amžiaus kurčiųjų 
sportininkų pasiekimus, būtinas sistemingas ir pakankamas finansavimas. Šios programos pakankamas finansavimas leis toliau vykdyti kokybišką ir 
kryptingą sportininkų tobulėjimo procesą,  sudarys galimybę tęsti daugiametį sportininkų pasiruošimą ir dalyvavimą pasaulio, Europos 
čempionatuose, Kurčiųjų žaidynėse.  
 
2. Programos veiklos, nurodytos įstatuose (nuostatuose, įstatuose ar kitame steigimo dokumente): 
- Propaguoja, vysto ir diegia kūno kultūrą, pritaikytą kurčiųjų sveikatos išsaugojimui, darbingumo grąžinimui ir reabilitavimui, 
- plėtoja kurčiųjų sportą, 
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- rengia kurčiųjų sporto ilgalaikę plėtojimo programą ir ją įgyvendina, 
- rengia Lietuvos Respublikos kurčiųjų čempionatus ir kitus sportinius renginius, 
- organizuoja Lietuvos Respublikos kurčiųjų rinktinių pasirengimą ir dalyvavimą tarptautinėse varžybose, 
- tvarko kurčiųjų sporto plėtojimo apskaitą, nustatyta tvarka teikia informaciją vyriausybinėms organizacijoms, 
- atstovauja kurčiųjų sporto interesams atitinkamose tarptautinėse sporto organizacijose; 
- teikia aktyvaus poilsio ir laisvalaikio užimtumo paslaugas. 
 
3. Programos tikslai: 
Eil. 
Nr. 

Tikslo aprašymas 

1. Žmonių su klausos negalia kūno kultūros ir sporto plėtra. 
2. Sąlygų sudarymas žmonėms su klausos negalia dalyvauti Respublikiniuose kurčiųjų sporto renginiuose, kituose renginiuose, sveikųjų sporto 

renginiuose. 
3. Aukšto meistriškumo kurčiųjų sportininkų tinkamas rengimas Lietuvos kurčiųjų rinktinėms bei sėkmingas rinktinių dalyvavimo oficialiose 

Tarptautinėse varžybose užtikirinimas. 
4. Garbingai atstovauti Lietuvai pasaulio ir Europos čempionatuose. iškovoti 8 prizines vietas, kas leistų užsitikrinti vietas dalyvavimui 2021 

metų Kurčiųjų žaidynėse Brazilijoje.  
 
4. Programos uždaviniai: 
Eil. 
Nr. 

Uždavinio aprašymas 

1. Išlaikyti 10 proc. sportuojančiųjų žmonių su klausos negalia skaičių nuo bendro žmonių su klausos negalia skaičiaus (Europos sąjungos 
vidurkis - 10 proc. sportuojančiųjų neįgaliųjų žmonių). 

2. Pravesti 24 respublikinius kurčiųjų čempionatus, 6 kitus kurčiųjų sporto renginius. Dalyvauti sveikųjų sporto federacijų 68 sporto 
renginiuose. 

3. Įdarbinti rinktinių trenerius, kurie nuolat visus metus ruoštu rinktinių narius pasaulio ir Europos čempionatams, Kurčiųjų žaidynėms. 
4. Pravesti mokomųjų treniruočių stovyklas, aprūpinti rinktinių narius sportine apranga, sporto inventoriumi, maisto papildais, kitomis 

reikalingomis priemonėmis. Dalyvauti pasaulio ir Europos čempionatuose, kituose Tarptautiniuose sporto renginiuose. 2020 metais pasaulio 
ir Europos suaugusiųjų ir jaunimo čempionatuose iškovoti 8 medalius.  
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5. Aukšto meistriškumo sporto programos dalis, susijusi su sportininkų dalyvavimu tarptautiniuose aukšto meistriškumo sporto varžybose bei 
sportininkų rengimu 
5.1. Aukšto meistriškumo sporto programos priemonės pagal svarbą, susijusios su dalyvavimu tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto 
varžybose (toliau  – AMS varžybos) 
Eil 
Nr. 

AMS  varžybų 
pavadinimas,  
sportininkų 
vardai, pavardės 

AMS 
varžybų        

vykdymo    
laikas 
(nuro- 

dant bedrą    
varžybų 
dienų    

skaičių 
bei  

atvykimo 
ir  

išvykimo  
dienas) 

AMS  
varžybų 
vykdymo 
vieta 
(miestas, 
šalis) 

AMS varžybose dalyvių 
skaičius 

Dalyvavimo AMS varžybose išlaidos 
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reikšmės 
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Veiklos, apimančios sportininkų (komandų), per paskutinius 4 metus iškovojusių prizines vietas paralimpinėse, kurčiųjų žaidynėse ar į paralimpinių ar kurčiųjų 
žaidynių programas įtrauktų sporto šakų pasaulio, Europos čempionatuose ir rungtyje, kurioje varžėsi, aplenkusių ne mažiau, kaip 50 proc.sportininkų 
(komandų),rengimą ir dalyvavimą sporto varžybose 

1. 

Pasaulio kurčiųjų  
imtynių čempionatas 
Mantas Kazimieras  
Sinkevičius 

06.01-10, 
5 d. 

Trabzonas, 
Turkija 

 
4 
 

 
1 

 
1 

 
2 

160 
ICSD 
220 

Org.k. 

1600 1800 
(90 Eur) 75 3855 

Iškovos 1 - 3 
vietą 
 
 

2. 
Europos kurčiųjų 
krepšinio čempionatas 
Vyrų rinktinė 

06.18-27, 
12 d. 

Kagliaris, 
Italija 18 12 3 3 

420 
EDSO 

900 
Org.k. 

9000 21 240 
(95/110 Eur) 430 31990 Iškovos 4 - 6 

vietą 

3. 
Europos kurčiųjų 
krepšinio čempionatas 
Moterų rinktinė 

06.18-27, 
12 d. 

Kagliaris, 
Italija 17 12 3 2 

390 
EDSO 

850 
Org.k. 

8500 20 280 
(95/110 Eur) 410 30430 Iškovos 1 - 3 

vietą 
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4. 

Pasaulio kurčiųjų stalo 
teniso čempionatas 
Kęstutis Žižiūnas, 
Viktoras Narkevičius 

06.20-28, 
9 d. 

Badenas, 
Austrija 4 2 1 1 

160 
ICSD 
280 

Org.k. 

1440 3600 
(100 Eur) 100 5580 

Vyrų dvejetų 
varžybose 
iškovos 9 - 16 
vietas.  

5. 

Pasaulio kurčiųjų  
lengvosios atletikos 
čempionatas 
Vytenis Ivaškevičius, 
Mindaugas Jurkša, 
Mažvydas Paurys 
 
 
 
 

07.18 – 26, 
9 d. 

Radomas, 
Lenkija 6 3 2 1 

240 
ICSD 
300 

Org.k. 

1620 5130 
(95 Eur) 150 7440 

V. Ivaškevičius 
rutulio stumimo 
rungtyje iškovos 
1 - 3 vietą, M. 
Jurkša  - iškovos 
3 - 6 vietą.M. 
Paurys disko 
metimo rungtyje 
iškovos 1 - 3 
vietą. 

6. 

Pasaulio kurčiųjų 
paplūdimio tinklinio  
čempionatas 
Moterų rinktinė 

08.09-15,  
9 d. 

Sulejova, 
Lenkija 5 2 1 2 

200 
ICSD 
250  

Org.k. 

1600 4275 
(95 Eur) 125 6450 

Komandinėse 
varžybose 
iškovos 4 - 6 
vietą 

7. 

Europos kurčiųjų 
orientavimosi 
čempionatas 
Mantas Volungevičius, 
Donatas Tumaitis, 
Adrija Atgalainė, 
Gedvilė Diržiūtė, 
Sandra Lukošienė, 
Judita Volungevičienė 

08.27-
09.01, 6 
d. 

Šiopingas, 
Švedija 10 6 2 2 

240 
EDSO 

800 
Org.k. 

3300 6000 
(100 Eur) 250 10590 

Moterų 
estafetės, 
mišrios estafetės 
varžybose 
iškovos 1 - 3 
vietą 
 
 
 

 
Iš viso: 64 38 13 13 5410 27060 62325 1540 96335  

Veiklos, apimančios jaunimo (iki 23 m.) nacionalinių rinktinių narių, per paskutiniuosius 4 metus iškovojusių prizines vietas į parolimpinių ar kurčiųjų žaidynių  
programas įtrauktų sporto šakų jaunimo pasaulio ar Europos čempionatuose ir rungtyje, kurioje varžėsi, aplenkusių ne mažiau, kaip 50 proc. sportininkų  
(komandų), rengimą ir dalyvavimą sporto varžybose 

1. 

Pasaulio kurčiųjų 
lengvosios atletikos 
čempionatas 
Šarūnas Zdanavičius 

07.18-26, 
9 d. 

Radomas, 
Lenkija 2 1 1 0 

80 
ICSD 
100 

 Org.k. 

540 1710 
(95 Eur) 50 2480 

Rutulio stumimo 
rungtyje iškovos 
4 - 6 vietą 
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Iš viso: 1 1 0 0 180 540 1710 50 2480  
Veiklos apimančios sportininkų (komandų), per paskutiniuosius 4 metus, atstovavusių Lietuvos Respubliką tarptautinių neįgaliųjų sporto organizacijų vykdomose 
į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas įtrauktų sporto šakų varžybose ir rungtyje, kurioje varžėsi, aplenkusių ne mažiau, kaip 30 proc. sportininkų 
(komandų), rengimą ir dalyvavimą sporto varžybose 

1. 

Šiaurės ir Baltijos šalių 
kurčiųjų sporto 
federacijų boulingo 
čempionatas 
Kęstutis Gumbrys 
Romanas Vaitiekūnas 
Andrius Andreikėnas 
Dovydas Andreikėnas 
 

06.09 - 
13, 6 d. 

Vanta, 
Suomija 6 4 1 1 240 

Org.k. 800 2400 
(100 Eur) 70 3510 

Vyrų dvejeto 
varžybose 
iškovos 5 - 8 
vietas. Vyrų 
trejeto 
varžybose 
iškovos 5 - 8 
vietas 

2. 

Europos kurčiųjų 
šachmatų čempionatas 
Tomas Jankūnas 
Emilis Marcinkevičius 
Eglė Marcinkevičienė 07.05 - 

13, 10 d. 
Talinas, 
Estija 4 3 1 - 80 300 2400 

(60 Eur) 80 2860 

Tomas Jankūnas 
iškovos 4 - 6 
vietą, Eglė 
Marcinkevičienė 
iškovos 4 - 6 
vietą, Emilis 
Marcinkevičius 
iškovos 4 - 6 
vietą. 

Iš viso: 10 7 2 1 320 1100 4800 150 6370  

Kitos veiklos, kurios nepatenka į ankščiau išvardytas 

1. 

Europos kurčiųjų 
jaunimo šachmatų 
čempionatas 
Ugnė Grybauskaitė 

07.05 - 
13, 10 d. 

Talinas, 
Estija 2 1 1 0 40 - 1200 

(60 Eur) 40 1280 

Ugnė 
Grybauskaitė 
iškovos 5 - 8 
vietą 
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2. 

Europos kurčiųjų 
jaunimo orientavosi 
čempionatas 
Mikalojus Makutėnas 
Viltė Kanapinskaitė 
Maksim Čerkasov 
 
 
 
 

08.11-17, 
6 d. 

Šiopingas, 
Švedija 4 3 1 0 

160 
EDSO 

320 
Org.k. 

1320 2400 
(100 Eur) 50 4250 

Mikalojus 
Makutėnas 
iškovos 3 - 4 
vietą, Viltė 
Kanapinskaitė 
iškovos 3 - 4 
vietą, Maksim 
Čerkasov 
iškovos 4 - 6 
vietą. 

3. 

Europos kurčiųjų 
jaunimo lengvosios 
atletikos čempionatas 
Edvinas Vaičiulis 
Meda Mangevičiūtė 
Karolis Katutis 
Patricija Vansevičiūtė 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.09 - 
11, 5 d. 

Samorinas, 
Slovakija 8 4 3 1 

200 
EDSO 

480 
Org.k. 

2880 3200 
(80 Eur) 80 6840 

Edvinas 
Vaičiulis iškovos 
4 - 6 800 m 
rungtyje vietą, 
Meda 
Mangevičiūtė 
400 m rungtyje- 
4 - 6 vietą, 
Karolis Katutis 
rutulio stumimo 
rungtyje - 4 - 6 
vietą,Patricija 
Vansevičiūtė 
200 m - 4 - 6 
vietą. 

4. 

Pasaulio kurčiųjų 
krepšinio 3 prieš 3 
čempionatas 
Vyrų rinktinė 
Moterų rinktinė 

09.06 -10, 
7 d. 

Tel Avivas, 
Izraelis 12 8 2 2 

480 
DIBF 
600 

Org.k. 

4200 12600 
(150 Eur) 170 18050 

Vyrų rinktinė 
iškovos 4 - 6 
vietą, moterų 
rinktinė - 4 - 6 
vietą. 

5. 

Baltijos kurčiųjų 
moksleivių žaidynės 
(krepšinis, plaukimas,  
stalo tenisas, 
šachmatai, šaškės) 
Moksleivių rinktinė 

03.27-29, 
3 d. 

Vilnius, 
Lietuva 40 32 4 4 - 800 600 - 1400 

Moksleivių 
rinktinė iškovos 
1 - 2 vietą 
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6. 

Baltijos kurčiųjų 
lengvosios atletikos 
varžybos 
Lengv.atl. rinktinė 

05.23, 
1 d. 

Tartu, 
Estija 21 15 4 2 35 800 630 20 1485 

Lengvosios 
atletikos 
rinktinės nariai 
iškovos 6 
prizines vietas 

7. 
Pasaulio kurčiųjų 
buriavimo čempionatas 
Buriavimo rinktinė 

09.12 - 
19, 9 d. 

Pukas, 
Lenkija 6 4 1 1 

240 
ICSD 
250 

Org.k. 

800 4050 
(75 Eur) 80 5420 

Buriavimo 
rinktinė iškovos 
4 - 6 vietą 

Iš viso: 93 67 16 10 2805 10800 24680 440 38725  
Iš viso bendra suma: 168 113 31 24 8715 39500 93515 2180 143910  

 
5.2. Aukšto meistriškumo sporto programos priemonės pagal svarbą, susijusios su sportininkų rengimu 
 
Eil. 
Nr. 

 
AMS varžybos, 
kurioms 
ruošiama 
dalyvauti 
nacionalinė 
rinktinė, 
sportininkų  
vardai ir 
pavardės 

 
AMS 
treniruo
čių 
stovykl
os 
vykdym
o data ir 
trukmė 

 
AMS 
treniruočių 
stovyklos 
vykdymo 
vieta 

 
AMS treniruočių stovyklos 

dalyviai 
AMS treniruočių stovyklos išlaidos 

Planuoja-
mos 
išlaidos 
iš viso ir 
lėšų 
šaltiniai 

Priemonės 
įgyvendini- 
mo  
vertinimo  
kriterijų 
reikšmės 
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Veiklos, apimančios sportininkų (komandų), per paskutinius 4 metus iškovojusių prizines vietas paralimpinėse, kurčiųjų žaidynėse ar į paralimpinių ar kurčiųjų 
žaidynių programas įtrauktų sporto šakų pasaulio, Europos čempionatuose ir rungtyje, kurioje varžėsi, aplenkusių ne mažiau, kaip 50 proc.sportininkų 
(komandų),rengimą ir dalyvavimą sporto varžybose 
1. Vyrų krepšinio 

rinktinės MTS 
pasaulio  
čempionatui 
pasirengti 
Vyrų rinktinė 

60 d. Palanga, 
Panevėžys, 

Varėna, 
Vilnius 

12 3 2 17 800 20400 20400 
(40 n.) 

2200 5250 3000 52050 Stovyklose 
dalyvaus 15 
krepšininkų, 3 
treneriai, 
gydytojas, 
masažuotojas 

2. Moterų krepšinio 
rinktinės MTS 
pasaulio  

60 d. Palanga, 
Kauno raj., 
Panevėžys,  

12 3 2 17 800 20400 20400 
(40 n.) 

2200 5250 3000 52050 Stovyklose 
dalyvaus 15 
krepšininkių, 3 
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čempionatui 
pasirengti 
Moterų rinktinė 

Vilnius treneriai, 
gydytojas, 
masažuotojas 

3. Paplūdimio 
moterų rinktinės 
narių MTS 
pasaulio 
čempionatui 
pasirengti 
Moterų papl. 
tinklinio rinktinė 

60 d. Vilnius, 
Kaunas, 

Nida 

2 1 3 6 400 7200 5400 
(30n./ 
1žm.) 

1000 1400 400 15800 Stovykloje 
sudalyvaus 2 
sportininkės, 1 
treneris,2 kiti 
sportininkai 
šparingui, 1 
kineziterapeutas 

4. Orientavimosi 
rinktinės narių 
MTS Europos  
čempionatui 
pasirengti 
Mantas 
Volungevičius 
Donatas Tumaitis 
Adrija Atgalainė 
Gedvilė Diržiūtė 
Sandra 
Lukošienė 
Judita 
Volungevičienė 

60 d. Respubliko
je, Švedija 

6 
 
 

2 
 
 

1 
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2700 
 

16200 10800 
(40n.) 

 

2400 3150 1200 36450 Stovykloje 
sudalyvaus 6 
sportininkai, 2 
treneriai, 
gydytojas-
kineziterapeutas 

5. Lengvosios 
atletikos 
rinktinės narių 
MTS pasaulio 
čempionatui 
pasirengti 
Vytenis 
Ivaškevičius 
Mindaugas 
Jurkša 
Mažvydas Paurys 

60 d. Vilnius, 
Kaunas, 
Palanga, 
Ispanija, 
Lenkija 

3 2 1 6 1800 7200 5400 
(30 n.) 

1200 2100 600 18300 Stovykloje 
sudalyvaus 3 
sportininkai, 2 
treneriai, 
gydytojas-
kineziterapeutas 
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6. Imtynių rinktinės 
nario MTS 
Pasaulio 
čempionatui 
pasirengti 
Mantas   
Sinkevičius 

60 d. Vilnius, 
Kaunas 

1 1 2 4 200 4800 900 
(30n./ 
1žm.) 

400 1050 200 7550 Stovykloje 
dalyvaus 1 
sportininkas, 1 
sportininkas 
šparingui, 1 
treneris, 1 
kineziterapeutas 

7. Stalo teniso 
rinktinės narių 
MTS Pasaulio  
čempionatui 
pasirengti 
Kęstutis Žižiūnas 
Viktoras 
Narkevičius 

60 d. Vilnius, 
Ignalina, 
Kaunas 

2 1 1 4 400 4800 3600 
(30n./ 
1žm.) 

1000 1050 400 11250 Stovykloje 
sudalyvaus 3 
sportininkai, 1 
treneris, 1 
gydytojas - 
kineziterapeutas 

Iš viso: 38 13 12 63 7100 81000 66900 10400 19250 8800 193450  
Veiklos, apimančios jaunimo (iki 23 m.) nacionalinių rinktinių narių, per paskutiniuosius 4 metus iškovojusių prizines vietas į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių 
programas įtrauktų sporto šakų jaunimo pasaulio ar Europos čempionatuose ir rungtyje, kurioje varžėsi, aplenkusių ne mažiau, kaip 50 proc. sportininkų 
(komandų), rengimą ir dalyvavimą sporto varžybose 
1. Lengvosios 

atletikos 
rinktinės nario 
MTS pasaulio  
čempionatui 
pasiruošti 
Šarūnas 
Zdanavičius 

40d Vilnius, 
Ispanija 

1 - - 1 300 800 600 
(20n.) 

300 350 150 2500 Stovykloje 
dalyvaus 1 
sportininkas 

Iš viso:
1 - - 1 300 800 600 300 350 150 2500  

Veiklos apimančios sportininkų (komandų), per paskutiniuosius 4 metus, atstovavusių Lietuvos Respubliką tarptautinių neįgaliųjų sporto organizacijų vykdomose 
į paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių programas įtrauktų sporto šakų varžybose ir rungtyje, kurioje varžėsi, aplenkusių ne mažiau, kaip 30 proc. sportininkų 
(komandų), rengimą ir  dalyvavimą sporto varžybose 
1. Boulingo 

rinktinė narių 
MTS NBDSF   

15 d. Vilnius 4 1 - 5 - 1500 - 270 1400 130 3300 Stovykloje 
dalyvaus 4 
sportininkai, 1 
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čempionatui 
pasiruošti 
Kęstutis 
Gumbrys 
Romanas 
Vaitiekūnas 
Andrius 
Andreikėnas 
Dovydas 
Andreikėnas 

treneris 

2. Šachmatų 
rinktinės narių 
MTS Europos  
čempionatui 
pasiruošti 
Tomas Jankūnas 
Emilis 
Marcinkevičius 
Eglė 
Marcinkevičienė 

15 d. Vilnius, 
Kaunas 

3 1 - 4 - 1200 - 200 1050 100 2550 Stovyklose 
dalyvaus 3 
sportininkai, 1 
treneris 

Viso: 7 2 - 9 - 2700 - 470 2450 230 5850  
Iš viso: 46 15 11 72 7400 84500 67500 11170 22050 9180 201800  

 
5.3. Sporto inventorius, sporto įranga 
Sporto inventoriaus, sporto įrangos  pavadinimas Planuojamas šio 

turto naudojimo 
terminas 

Lėšų poreikis sporto 
inventoriaus, sporto 
įrangos įsigijimui 

Sporto inventorius Lietuvos kurčiųjų vyrų ir moterų krepšinio rinktinėms 
Krepšinio kamuolys 
24 vnt. x 67 Eur = 1608 Eur 
Trenerio derinių lentelė 
2 vnt. x 36 Eur = 72 Eur 

1 metai 1680 

Sporto inventorius Lietuvos kurčiųjų stalo teniso rinktinei 
Medis (pagrindas) 
4 vnt. x 130 Eur = 520 Eur 

1 metai 1452 
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Guma 
4 kompl. x 200 Eur = 800 Eur 
Kamuoliukai (72 vnt.) 
4 dež. x 33 Eur = 132 Eur 
Sporto inventorius Lietuvos kurčiųjų orientavimosi rinktinei 
Atžymėjimo kortelė 
9 vnt. x 70 Eur = 630 Eur 
Kompasas 
9 vnt. x 90 Eur = 810 Eur 
Žemėlapių komplektas 
4 kompl. x 150 Eur = 600 Eur 

1 metai 2040  

Sporto inventorius Lietuvos kurčiųjų paplūdimio tinklinio rinktinei 
Tinklinio kamuoliai 
4 vnt. x 62 eur = 248 Eur 

1 metai 248 

Sporto inventorius Lietuvos kurčiųjų lengvosios atletikos rinktinei 
Rutulys 
4 vnt. x 23 Eur = 92 Eur 
Diskas 
2 vnt. x 38 Eur = 76 Eur 

2 metai 168 

Iš viso: 5588 
 
5.4. Kitos vykdymo išlaidos 
Eil. 
Nr. 

Išlaidų rūšis ir paskaičiavimai Suma, Eur Pastabos 

1. Komandiruočių faktinės išlaidos užsienyje 
12 reng. x vid.1 asm. x vid. 540 Eur 

6480  

2. Transporto išlaidos 
6 mėn. x vid. 2 aut. x vid. 50l x vid. 1,20 Eur 

720 

3. Komandiruočių faktinės išlaidos Respublikoje 
6 mėn. x vid. 2 asm. x 100 Eur  

1200 

4. Vykdytojų darbo užmokestis 
3 asm. x 12 mėn. x vid. 1500 Eur  

54000  

Iš viso: 62400  
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6. Aukšto meistriškumo respublikinių kurčiųjų sporto šakų čempionatų ir kitų renginių vykdymas 
6.1. Nuoseklus veiklų įgyvendinimo planas 
Eil. 
Nr. 

Veiklos pavadinimas, aprašymas 

1. Respublikiniai kurčiųjų sporto šakų čempionatai 
26 Respublikiniai kurčiųjų čempionatai  bus vykdomi visus metus, vidutiniškai 2 – 3 kartus per mėnesį, pagal patvirtintus varžybų nuostatus. Šiuose 
renginiuose didžiąja dalimi dalyvaus sportininkai iš kurčiųjų sporto klubų, esančių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose, kuriuose 
sportininkai treniruojasi ir ruošiasi dalyvavimui Respublikiniuose renginiuose. Respublikiniai renginiai yra svarbi ir tęstinė sportininko treniruočių 
(nuolatinės veiklos) dalis. 
Šios projekto dalies veiklų metu bus ruošiama sporto varžybų dokumentacija, informuojami kurčiųjų sporto klubai bei kurtieji sportininkai, jų treneriai 
bei vadovai, savanoriai, ieškomos bei užsakomos sporto bazės varžybų pravedimui, transportas, apgyvendinimas bei maitinimas, prekės, pasirašomos 
paslaugų suteikimo sutartys, perkamos būtinos prekės, atliekami viešieji pirkimai, sporto renginių organizavimui ieškomi teisėjai, sekretoriatas, 
gydytojas, kitas aptarnaujantis personalas, su jais aptariama sporto renginių vykdymo eiga. Sporto renginių metu bus pildomi varžybų protokolai, jiems 
pasibaigus suvedami rezultatai, apdovanojami geriausi sportininkai ir geriausios komandos. 
Čempionatuose dalyvaus iki 1300 dalyvių, iš jų 1000 kurčiųjų sportininkų. 

1.1. Lietuvos kurčiųjų šaškių čempionatas Vilniuje (01.25, 1 d.) 
1.2. Lietuvos kurčiųjų šachmatų čempionatas Šiauliuose (02.08 - 09, 2 d.) 
1.3. Lietuvos kurčiųjų smiginio čempionatas Kaunas (02.22 - 23, 2 d.) 
1.4. Lietuvos kurčiųjų stalo teniso čempionatas Vilniuje (03.07, 1 d.) 
1.5. Lietuvos kurčiųjų plaukimo čempionatas Panevėžyje (03.12, 1 d.) 
1.6. Lietuvos kurčiųjų moterų krepšinio čempionatas (I turas) Kaune (03.14, 1 d.) ir (II turas) Vilniuje (04.10, 1 d.) 
1.7. Lietuvos kurčiųjų moterų ir vyrų krepšinio 3 prieš 3 čempionatas Panevėžyje (04.04 - 05, 2 d.)  
1.8. Lietuvos kurčiųjų badmintono čempionatas Vilniuje (04.09, 1 d.) 
1.9. Lietuvos kurčiųjų orientavimosi sporto čempionatas (sprinto trasa) Telšių raj. (04.18, 1 d.) 
1.10. Lietuvos kurčiųjų vyrų krepšinio čempionato grupės varžybos (04.18 - 19, 2 d.) ir finalinės varžybos Vilniuje (05.01 - 03, 3 d) 
1.11. Lietuvos kurčiųjų salės tinklinio čempionatas Klaipėda (04.25 - 26, 2 d.) 
1.12. Lietuvos kurčiųjų orientavimosi sporto čempionatas (ilga trasa) Vilniaus raj. (05.09, 1 d.) 
1.13. Lietuvos kurčiųjų lengvosios atletikos čempionatas Šiauliuose (05.14, 1 d.) 
1.14. Lietuvos kurčiųjų sportinės žūklės čempionato (I turas) Panevėžio raj. (05.23 - 24, 2 d.) 
1.15. Lietuvos kurčiųjų orientavimosi sporto čempionatas (vidutinė trasa) Vilniaus raj. (06.07, 1 d.) 
1.16. Lietuvos kurčiųjų moterų paplūdimio tinklinio čempionatas Palangoje (07.31 - 08.02, 3 d.) 
1.17. Lietuvos kurčiųjų vyrų paplūdimio tinklinio čempionatas Palangoje (07.31 - 08.02, 3 d.) 
1.18. Lietuvos kurčiųjų sportinės žūklės čempionato (II turas) Kaune (09.19 - 20, 2 d.) 
1.19. Lietuvos kurčiųjų kroso čempionatas Kaune (09.24, 1 d.) 
1.20. Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto vyrų krepšinio taurės varžybų čempionatas Kaune (10.10 - 11, 2 d.) 



 
 
 

13 
 

1.21. Lietuvos kurčiųjų biliardo (pulo) čempionatas Šiauliai (11.09 - 10, 2 d.) 
1.22. Lietuvos kurčiųjų uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatas Panevėžyje (11.14, 1 d.) 
1.23. Lietuvos kurčiųjų boulingo čempionatas Klaipėdoje (11.28 - 29, 2 d.) 
1.24. Lietuvos kurčiųjų poledinės žūklės čempionatas Panevėžyje (12.12 - 13, 2 d.) 

2. Kiti respublikiniai kurčiųjų sporto ir kiti renginiai  
Bus pravesti 6 Respublikiniai kurčiųjų sporto renginiai, kurie vykdomi pagal patvirtintus varžybų nuostatus. Taip pat bus sudalyvauta 2 Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto organizuojamuose LTeam olimpinės dienos renginiuose.  
Šios projekto dalies veiklų metu bus ruošiama sporto varžybų dokumentacija, informuojami kurčiųjų sporto klubai bei kurtieji sportininkai, jų treneriai 
bei vadovai, savanoriai, ieškomos bei užsakomos sporto bazės varžybų pravedimui, transportas, apgyvendinimas bei maitinimas, prekės, pasirašomos 
paslaugų suteikimo sutartys, perkamos būtinos prekės, atliekami viešieji pirkimai, sporto renginių organizavimui ieškomi teisėjai, sekretoriatas, 
gydytojas, kitas aptarnaujantis personalas, su jais aptariama sporto renginių vykdymo eiga. Sporto renginių metu bus pildomi varžybų protokolai, jiems 
pasibaigus suvedami rezultatai, apdovanojami geriausi sportininkai ir geriausios komandos. 
Sporto renginiuose dalyvaus iki 700 dalyvių, iš jų 600 kurčiųjų sportininkų. 

2.1. Sportininkų metų sporto renginys Vilniuje (01.30, 1 d.) 
2.2. Lietuvos kurčiųjų moksleivių žaidynės Kaune (03.19, 1 d.) 
2.3. Lietuvos kurčiųjų vasaros sporto žaidynės Kelmės raj. (06.19 - 21, 3 d.) 
2.4. Lietuvos kurčiųjų jaunimo krepšinio čempionatas Kaune (10.15, 1 d.) 
2.5. Lietuvos kurčiųjų vaikų varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ Vilniuje (12.10, 1 d.) 
2.6. Lietuvos kurčiųjų veteranų sporto žaidynės Klaipėdoje (11.21 -22, 2 d.) 

  
6.2. Vykdymo sąmata 
Eil. 
Nr. 

Išlaidų rūšis ir paskaičiavimai Suma, Eur Pastabos 
 

1. Maitinimo išlaidos  33808  
1.1 Respublikinių kurčiųjų sporto šakų čempionatų dalyviams 

26 reng. x  vid. 35 asm. x vid.1,6 d. x vid. 10 Eur = 14560 Eur 
14560 Maitinimas arba 

maistpinigiai bus skirti 
sporto renginių 
dalyviams. Teisėjams, 
sekretoriams, kitam 
aptarnaujančiam 
personalui maistpinigių 
dydis taikomas didesnis.   

1.2. Respublikinių kurčiųjų sporto šakų čempionatų teisėjams, sekretoriatui, kitam aptarnaujančiam personalui 
26 reng. x vid. 6 asm. x vid.1,6 d. x vid. 20 Eur = 4992 Eur 

4992 

1.3. Kitų kurčiųjų sporto renginių dalyviams 
8 reng. x vid. 75 asm. x vid. 1,8 d. x vid.10 Eur = 10800 Eur 

10800 

1.4. Kitų kurčiųjų sporto renginių teisėjams, sekretoriatui, kitam aptarnaujančiam personalui 
8 reng. x vid.12 asm.x vid. 1,8 d. x vid.20 Eur = 3456 Eur 

3456 

2. Apgyvendinimo išlaidos 11200  
2.1. Respublikinių kurčiųjų sporto šakų čempionatų dalyviams 

(12 reng. x 1 n. + 5 reng.x 2 n.) x vid. 20 asm. x 20 Eur = 8800 Eur 
8800 Sporto renginių dalyviams 

bus apmokama nakvynė, 
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2.2. Kitų kurčiųjų sporto renginių dalyviams 
(2 reng. x 1 n. + 2 reng.x 2 n.) x vid. 20 asm. x 20 Eur = 2 400 Eur 

2400 kai sporto renginiai bus 
vykdomi ilgiau nei 1 
diena.  

3. Komandiruočių ir kelionių faktinės išlaidos 6900  
3.1. Respublikinių kurčiųjų sporto šakų čempionatų dalyviams 

10 reng. x vid.14 asm. x vid.15 Eur = 2100 Eur 
2100 Renginių dalyviams, kurie 

neturi galimybės gauti 
finansavimo iš atitinkamo 
miesto klubo ar kito 
šaltinio, bus apmokamos 
kelionės išlaidos.  

3.2. Kitų kurčiųjų sporto renginių dalyviams 
8 reng. x vid. 40 asm.x vid. 15 Eur = 4800 Eur 

4800 

4. Sporto bazių ir kitų patalpų nuoma 7460  
4.1. Respublikiniams kurčiųjų sporto šakų čempionatams pravesti 

22 reng. x vid.230 Eur = 5060 Eur 
5060 Sporto bazių nuoma 

sporto renginių 
pravedimui. 4.2. Kitiems kurčiųjų sporto renginiams pravesti 

6 reng. x vid. 400 Eur = 2400 Eur 
2400 

5. Apdovanojimai 5700  
5.1. Respublikinių kurčiųjų sporto šakų čempionatų renginių dalyviams 

26 reng. x 150 Eur = 3900 Eur 
3900 Priemonės reikalingos 

pagerbti ir apdovanoti 
sporto renginių geriausius 
sportininkus bei 
komandas. Priemonės bus 
apmokėtos iš nuosavų,kitų 
finansavimo šaltinio lėšų. 

5.2. Kitų kurčiųjų sporto renginių dalyviams 
6 reng. x 300 Eur = 1800 Eur 

1800 

6. Trumpalaikis turtas  480  
6.1. Kanceliarinės prekės (Popierius, rašymo priemonės, įmautės ir kita) 

12 mėn. x vid. 20 Eur = 240 Eur 
240 Priemonės reikalingos 

projekto veikloms vykdyti. 
6.2. Smulki biuro įranga (Spausdintuvų rašalo kasetės ir kita) 

12 mėn. x 20 vid. Eur = 240 Eur 
240 Priemonės reikalingos 

projekto veikloms vykdyti. 
7. Vykdytojų darbo užmokestis 36000  

7.1. Vykdytojo darbo užmokestis 
2 asm. x 12 mėn. x vid. 1500 Eur = 36000 Eur 

36000  

Iš viso: 
 

101548  

 
 



 
 
 

15 
 

7. Dalyvavimas sveikųjų aukšto meistriškumo sporto ir kituose renginiuose 
7.1. Nuoseklus veiklų įgyvendinimo planas 
Eil. 
Nr. 

Veiklos pavadinimas, aprašymas 

1. Dalyvavimas sveikųjų sporto federacijų sporto renginiuose 
1.1. Regionų vyrų krepšinio lygos čempionatas (22 varžybos, varžybų skaičius numatytas vadovaujantis čempionato nuostatais). Mokamas komandos 

dalyvavimo mokestis. 50 proc.varžybų vyksta LKSK nuomojamoje sporto salėje, užsakomi ir apmokamas darbas sekretoriatui (4 žm.), budinčiam 
gydytojui. 50 proc.varžybų vyksta varžovų sporto salėse visoje respublikoje ir yra užsakomas bei apmokamos transporto išlaidos. Taip pat yra 
finansuojamos kelionės išlaidos rinktinės nariams gyvenantiems kituose miestuose nei vyksta varžybos. Kai varžybos vyksta 2 kartus tą patį savaitgalį, 
tada papildomai pagal poreikį sportininkams, treneriui užsakoma nakvynė. Sportininkams ir treneriams užsakomas maitinimas arba išmokami 
maistpinigiai. Čempionate dalyvaus iki 18 krepšininkų, 2 treneriai, vadovas, komandos administratorius, kitas pagal nuostatus būtinas aptarn. personalas) 

1.2. Lietuvos moterų krepšinio lygos B dvizinio moterų krepšinio lygos čempionatas (20 varžybų, varžybų skaičius numatytas vadovaujantis čempionato 
nuostatais). 50 proc.varžybų vyksta LKSK nuomojamoje sporto salėje, užsakomi ir apmokamas darbas sekretoriatui (4 žm.), budinčiam gydytojui. 50 
proc.varžybų vyksta varžovų sporto salėse visoje respublikoje ir yra užsakomas bei apmokamos transporto išlaidos. Taip pat yra finansuojamos kelionės 
išlaidos rinktinės nariams gyvenantiems kituose miestuose nei vyksta varžybos. Kai varžybos vyksta 2 kartus tą patį savaitgalį, tada papildomai pagal 
poreikį sportininkams, treneriui užsakoma nakvynė. Sportininkams ir treneriams užsakomas maitinimas arba išmokami maistpinigiai. Čempionate 
dalyvaus iki 16 krepšininkių, 2 treneriai, vadovas, kitas pagal nuostatus būtinas aptarnaujantis personalas. 

1.3. Kitų sporto šakų Lietuvos sveikųjų federacijų organizuojami renginiai (pasirinktinai po 2 - 6 renginius). Dažniausiai varžybos vyksta kituose miestuose, 
todėl numatomos kelionės išlaidos, dalyvio mokestis. Jeigu varžybos vyksta 2 ir daugiau dienų, užsakoma ir nakvynė. Sportininkams ir treneriams 
suteikiamas maitinimas arba išmokami maistpinigiai. Renginiai vykdomi pagal atitinkamos federacijos patvirtintus renginių planus. 
Lietuvos sveikųjų badmintono sporto renginiai 
Dalyvaus 5 sportininkai ir 2 treneriai 
Lietuvos sveikųjų orientavimosi sporto renginiai 
Dalyvaus 7 sportininkai ir 2 treneriai 
Lietuvos sveikųjų lengvosios atletikos sporto renginiai 
Dalyvaus 4 sportininkai ir 2 treneriai 
Lietuvos sveikųjų stalo teniso sporto renginiai 
Dalyvaus 2 sportininkai ir 2 treneriai 
Lietuvos sveikųjų moterų paplūdimio tinklinio čempionatas  
Dalyvaus 2 sportininkės ir treneris 
Lietuvos sveikųjų graikų – romėnų imtynių sporto renginiai 
Dalyvaus 1 sportininkas ir treneris 

2. Dalyvavimas LTOK renginiuose 
2.1. LTeam olimpinis žiemos festivalis Druskininkuose ( vasario 01 - 02 d.) 
2.2. LTeam olimpinis vasaros festivalis ( birželio 13 d.) 



 
 
 

16 
 

7.2. Vykdymo sąmata 
Eil. 
Nr. 

Išlaidų rūšis ir paskaičiavimai Suma, Eur Pastabos 
 

1. Maitinimo išlaidos  8440  
1.1. Sveikųjų sporto federacijų sporto renginių dalyviams 

(4 asm. x 42 varž. + 32 asm.x 4 varž.) x 20 Eur = 5920 Eur 
5920  

1.2. Sveikųjų sporto federacijų sporto renginių (RKL ir MultiGyn) čempionatų namų varžybų sekretoriatui, 
budinčiam medikui, kitam aptarnaujančiam personalui 
6 asm. x 21 varž. x 20 Eur = 2520 Eur 

2520  

2. Apgyvendinimo išlaidos 1500  
2.1. Sveikųjų sporto federacijų sporto renginių dalyviams 

(10 reng. 1 n. x vid. 4 asm. + 10 reng. x 1n. x vid. 2 asm.) x 25 Eur  = 1500 Eur 
1500  

3. Komandiruočių ir kelionių faktinės išlaidos 5100  
3.1. Sveikųjų sporto federacijų sporto renginių dalyviams 

68 reng. x vid. 5 asm. x 15 Eur = 5100 Eur 
5100  

4. Sporto bazių ir kitų patalpų nuoma 2730  
4.1. Sveikųjų sporto federacijų (RKL ir LMKL) sporto renginiams 

21 reng. x 130 Eur = 2730 Eur 
2730  

5. Dalyvavimo mokesčiai 2080  
5.1. Sveikųjų sporto federacijų sporto renginiams 

1200 Eur (RKL) + 22asm. x vid. 4 reng. x 10 Eur = 2080 Eur 
2080 Dalyvavimo mokesčio 

dydžiai nurodomi sveikųjų 
sporto federacijų sporto 
varžybų nuostatuose 

6. Vykdytojų darbo užmokestis 7200  
 Vykdytojų darbo užmokestis 

2 asm. x 6 mėn. x vid. 600 Eur = 7200 Eur 
7200  

Iš viso: 27050  
 
8. Lietuvos kurčiųjų rinktinių trenerių darbo užmokestis 
Eil. 
Nr. 

Trenerio  vardas, pavardė Treniruojamų sportininkų, kurie 4 
metų laikotarpyje iškovojo 1—3 
vietas parolimpinėse, kurčiųjų 
žaidynėse, pasaulio, Europos 
čempionatuose pavardės ir aplenkė 
50 proc. varžovų 

Aukščiausias 
sportininko pasiekimas 

Vykdomų 
treniruoči
ų skaičius 
per sav./ 
val. 
skaičius 

Ar trene- 
rio yra 
tarifikuoti 
sporto 
mokymo 
įstaigoje 

Trenerio 
kvalifik. 
kategorij
a neįgalių 
jų sporte  

Reikia lėšų 
trenerio 1 
mėnesio 
darbo 
užmokesčiui, 
lėšų šaltiniai 
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Individualios, dvikovės sporto šakos 
1.  Sigitas Liepinaitis Vytenis Ivaškevičius 2017 m. KŽ II vieta 5/10  Ne 3 309 

Mažvydas Paurys 2019 m. EČ II vieta 5/10 Taip 
2. Valerijus Murašovas Mindaugas Jurkša 2017 m. KŽ III vieta 5/10 Ne - 309 
3. Laimis Drazdauskas Gedvilė Diržiūtė 2019 m. PČ II vieta 5/10 Ne 6 463,50 

Adrija Atgalainė 2019 m. PČ II vieta 5/10 Ne 
Judita Volungevičienė 2016 m. EČ II vieta 5/10 Ne 
Donatas Tumaitis 2019 m. PČ II vieta 5/10  Ne 

4. Tomas Kuzminskis Mantas Volungevičius 2019 m. PČ II vieta 4/8 Ne - 309 
5. Donatas Narvilas Ignas Reznikas 2018 m. EČ II vieta 4/8 Ne 3 309 

Emilija Untė 2018 m. EČ II vieta 4/8 Ne 
6. Povilas Bartušis Kazimieras Dauskurtas 2018 m. EČ II vieta 4/8 Ne - 309 

Vaiva Žymantaitė 2018 m. EČ  III vieta 4/8 Ne 
7. Saulius Liaugminas Mantas Kazimieras Sinkevičius 2017 m. KŽ III vieta 5/10 Ne - 309 
8. Algirdas Majorovas Viktoras Narkevičius 2017 m. KŽ  III vieta 4/8 Ne - 309 
9. Viktoras Stankevičius Kęstutis Žižiūnas 2017 m. KŽ  III vieta 5/10 Ne - 309 
Komandinės sporto šakos 
10. Gintaras Razutis Vyrų krepšinio rinktinė (5 sport.) 2019 m. PČ II vieta 5/14 Ne 6 618 
11. Algirdas Jurkša Vyrų krepšinio rinktinė (1 sport.) 2019 m. PČ II vieta 5/10 Taip 6 309 
12. Lina Dambrauskaitė Moterų krepšinio rinktinė (6 sport.) 2019 m. PČ II vieta 5/12 Ne 6 618 
13. Gediminas Žukas Moterų krepšinio rinktinė (6 sport.) 2017 m. PČ II vieta 3/6 Ne - 618 
14. Paulius Matulis Paplūdimio tinklinio rinktinė (2 sport.) 2017 m. KŽ II vieta 4/8 Ne - 309 

Iš viso: 5407,50 
Iš viso 12 mėn.: 64890 

 
9. Tarptautiniai narystės mokesčiai 
Eil. 
Nr. 

Priemonių pavadinimas Planuojamų išlaidų pavadinimas Lėšų 
poreikis 

Pastabos 

1. Tarptautiniai narystės mokesčiai ICSD, EDSO, ICCD, DIBF narystės 
mokesčiai 

730 Bus sumokėti 
Tarptautiniai narystės 
mokesčiai 

Iš viso: 730  
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10. Dalyvavimas EDSO ir ICCD kongresuose 
Eil. 
Nr. 

Priemonių pavadinimas Planuojamų išlaidų pavadinimas Lėšų 
poreikis 

Pastabos 

1. Dalyvavimas EDSO kongrese (2 asm.) Kopenhagoje (Danija) 
 

Kelionė, draudimas 
2 asm. x 350 Eur = 700 Eur 
Nakvynė 
2 asm. x 150 Eur x 3 n. = 900 Eur 
Komandiruočių faktinės išlaidos 
2 asm. x 3 d. x 80 Eur = 480 Eur 

2080 Išlaidos susijusios su 
dalyvavimų EDSO 
kongrese 

2. Dalyvavimas ICCD kongrese (1 asm.) Taline (Estija) 
 

Kelionė, draudimas 
1 asm. x 150 Eur = 150 Eur 
Nakvynė 
1 asm. x 100 Eur x 2 n. = 200 Eur 
Komandiruočių faktinės išlaidos 
1 asm. x 2 d. x 47 Eur = 94 Eur 

444 Išlaidos susijusios su 
dalyvavimu ICCD 
kongrese 

Iš viso: 2524  
 
11. Programos, sporto informacijos sklaida, viešinimo paslaugos 
Eil. 
Nr. 

Priemonių pavadinimas Planuojamų išlaidų pavadinimas Planuojamos 
išlaidos iš 
viso ir lėšų 
šaltiniai 

Pastabos 

1. Sporto informacijos sklaidos priemonės ir paslaugos 
 

Leidinių sporto tematika leidyba ir 
spausdinimas, internetinės svetainės 
sukūrimas ir priežiūra, interneto, kitų 
visuomenės informavimo priemonių 
naudojimo paslaugos, informacijos 
apdorojimas ir sklaida gestų kalba 

20000 Didės visuomenės dalis, 
kuria pasieks informacija 
apie vykdomas kurčiųjų 
sporto veiklas, programą. 
Didės organizacijos 
žinomumas. 

Iš viso: 20000  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

19 
 

12. Programos veiklų sąmata 
Eil. 
Nr. 

Priemonių pavadinimas Bendra 
programos 
suma 

Iš ŠMSM 
prašoma 
suma 

Iš kitų 
finansavi 
mo šaltinių 
finansuoja
ma 
programos 
suma  

1. Aukšto meistriškumo sporto programos dalis, susijusi su sportininkų dalyvavimu tarptautiniuose 
aukšto meistriškumo sporto varžybose bei sportininkų rengimu (iki 54 proc.) 

413698 346600 67098 

2. Aukšto meistriškumo respublikinių kurčiųjų sporto šakų čempionatų ir kitų renginių vykdymas 
(iki 15 proc.) 

101548 96300 5248 

3. Dalyvavimas sveikųjų aukšto meistriškumo sporto ir kituose renginiuose (iki 2 proc.) 
 

27050 12840 14210 

4. Lietuvos kurčiųjų rinktinių trenerių darbo užmokestis (iki 10 proc.) 
 

64890 64200 690 

5. Tarptautiniai narystės mokesčiai (iki 2 proc.) 
 

730 730 - 

6. Dalyvavimas kongresuose  
 

2524 2524 - 

7. Programos, sporto informacijos sklaida, viešinimo paslaugos (iki 5 proc.) 
 

20000 
 

20000 - 

8. Administravimo išlaidos (programos vykdymo koordinatoriaus ir finansininko darbo užmokesčiai, 
transporto, daiktų eksploatavimo išlaidos, transporto nuoma,  patalpų komunalinės paslaugos ir nuoma, 
ryšio paslaugos, banko mokesčiai, kitos programos tikslams pasiekti reikalingos administravimo 
išlaidos)(iki 20 proc.) 

100000 98821 1179 

Iš viso galutinė suma: 730440 642015 88425 
 
Sutartiniai ženklai: 
 ICSD – Tarptautinis kurčiųjų sporto komitetas  

ICCD – Tarptautinis kurčiųjų šachmatų komitetas 
EDSO - Europos kurčiųjų sporto organizacija 

 LKSK – Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas 
ŠMSM - Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
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 MTS – Mokomosios treniruočių stovyklos 
 Org.k. - sporto renginio organizacinis komitetas 
 
PRIDEDAMA: 

1. Pasaulio kurčiųjų imtynių čempionato informacinio biuletenio kopija - 11 lapų; 
2. Europos kurčiųjų krepšinio čempionato informacinio biuletenio kopija - 9 lapai; 
3. Pasaulio kurčiųjų stalo teniso čempionato informacinio biuletenio kopija - 6 lapai; 
4. ICCD pasaulio kurčiųjų šachmatų čempionato ir ICCD kongreso informacinio biuletenio kopija -2 lapai; 
5. Europos kurčiųjų jaunimo lengvosios atletikos čempionato informacinio biuletenio kopija - 10 lapų; 
6. Pasaulio kurčiųjų lengvosios atletikos čempionato informacinio biuletenio kopija - 6 lapai; 
7. Pasaulio kurčiųjų paplūdimio tinklinio čempionato informacinio biuletenio kopija - 6 lapai; 
8. Europos kurčiųjų orientavimosi suaugusiųjų ir jaunimo čempionato informacinio biuletenio kopija - 9 lapai; 
9. Pasaulio kurčiųjų krepšinio 3 prieš 3 krepšinio čempionato informacinio biuletenio kopija - 6 lapai; 
10. Pasaulio kurčiųjų buriavimo čempionato informacinio biuletenio kopija - 7 lapai; 
11. EDSO kongreso kvietimo kopija - 1 lapas; 
12. Baltijos kurčiųjų lengvosios atletikos čempionato kvietimo - informacinio biuletenio kopija - 1 lapas;  
13. Kelionių agentūros „West Express“ lėktuvo bilietų kainų pasiūlymas – 4 lapai; 
14. Lietuvos kurčiųjų lengvosios atletikos rinktinės trenerio Sigito Liepinaičio prašymas - 1 lapas; 
15. Lietuvos kurčiųjų orientavimosi rinktinės trenerio Laimio Drazdauskio prašymas - 2 lapai. 

 
                   Prezidentas        Edvinas Kriūnas     
__________________________                                                   _________________                                                    ____________________ 
(pareigų pavadinimas)                                                                     (parašas)                                                                     (vardas, pavardė)                                               
                       A. V.                           


