
1. Pareiškėjas:

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

(juridinio asmens kodas)

1 2 3 4 5 6 7 8

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 žolės riedulio federacija, Žemaitės g. 6, Vilnius, (8 5) 2338257, info@zoles-riedulys.lt 

191912030

(Didelio meistriškumo sporto programos forma)

2019 M. DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Priemonės 

įgyvendini

mui 

skiriamų 

kitų lėšų 

šaltiniai

Priemonės 

įgyvendinim

ui 

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 

įgyvendini

mui 

skiriamų 

nuosavų ir 

(ar) kitų 

lėšų suma 

(Eur)



Tikslas: Plėtoti žolės riedulio sporto šaką 

Lietuvoje ir atstovauti šalį tarptautiniuose 

renginiuose.

Uždaviniai: Užtikrinti Lietuvos čempionatų, 

pirmenybių įvairaus amžiaus grupėse 

vykdymą; Lietuvos rinktinių tinkamą 

pasiruošimą ir dalyvavimą Pasaulio, Europos 

čempionatose; tinkamą kvalifikaciją šalies 

teisėjų bei trenerių. 

Priemonės:

Lietuvos čempionatu, pirmenybių 

organizavimas ir vykdymas
86721,60 40645,00 127366,00

Lietuvos žolės ir uždaųjų 

patalpų riedulio įvairaus 

amžiaus čempionatuose 

ir pirmenybėse dalyvauja 

apie 100 komandų, t.y. 

apie 1500 sportininkų. 



Pasiruošimas ir dalyvavimas Pasaulio, Europos 

čempionatose
146028,00 61939,00 207967,00

Organizuoti Europos 

jaunimo (vaikinų) iki 21 

metų žolės riedulio 

čempionatą III. 

Europos jaunimo 

(vaikinų) iki 21 metų 

žolės riedulio čempionate 

užimti 18 - 19 vietą. 

Europos jaunimo 

(merginų) iki 21 metų 

žolės riedulio čempionate 

užimti 9 - 12 vietą. 

Europos moterų žolės 

riedulio čempionate 

užimti 17 - 18 vietą.

Europos vyrų žolės 

riedulio čempionate 

čempionate užimti 17 - 

20 vietą.

Pasaulio moterų atrankos 

į 2020 metų OŽ antrame 

etape užimti 1 - 4 vietą.

Trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo 

seminarai
8500,00 8500,00 17000,00

Seminaruose dalyvauja 

apie 30 trenerių ir 30 

teisėjų.

241249,60 111084,00 352333,00

…

241249,60 111084,00 352333,00

2.2. Didelio meistriškumo sporto programos santrauka.

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

naudojimo tikslas.

 Iš viso:

Viso:



Pareiškėjo vardu:

Prezidentas Leonardas Čaikauskas

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

(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

Plėtoti žolės riedulio šaką Lietuvoje ir už jos ribų dalyvaujant Europos ir Pasaulio lygos 

čempionatuose, rengti ir dalyvauti seminaruose treneriams, teisėjams, sportininkams, 

savanoriams, bei organizuoti ir vykdyti tarptautinius renginius. Atstovauti LŽRF Tarptautinės ir 

Europos žolės riedulio federacijos valdymo organuose ir komitetuose. Užtikrinti nenutraukiamą 

Lietuvos jaunimo iki 21 metų (vaikinų ir merginų),  ir nacionalinių (moterų ir vyrų) žolės 

riedulio rinktinių narių didelio meistriškumo sportininkų metinio treniruočių ciklo planų 

vykdymą bei pasiekti reikiamą varžybų lygį ir skaičių. Įvykdyti metinio ciklo parengiamąjį, 

varžybinį ir pereinamąjį laikotarpius. Lietuvos jaunimo iki 21 metų (merginų ir vaikinų)  ir 

nacionalinėms (moterų ir vyrų) rinktinėms dalyvauti Europos ir pasaulio lygos čempionatuose. 



(Didelio meistriškumo sporto programos forma)


