Valstybės biudžeto
lėšų skyrimo,
naudojimo ir
atsiskaitymo už
panaudotas lėšas
tvarkos aprašo
5 priedas

(Didelio meistriškumo sporto programos forma)
2017 M. DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

1. Pareiškėjas:
Lietuvos žirginio sporto federacija, Žemaitės g. 6, Vilnius, 868757019, info@equestrian.lt
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

190738598
(juridinio asmens kodas)

2. Didelio meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, lėšų poreikis
priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Eil.
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

1

2

Valstybės biudžeto lėšomis
planuojamos įsigyti sporto
Priemonės
Priemonės
bazės priežiūros įrangos,
Prašoma įgyvendinimui Priemonės
įgyvendinimui
sporto inventoriaus, sporto
valstybės
skiriamų
įgyvendinimui
reikalinga
įrangos ar tikslinės
biudžeto lėšų nuosavų ir skiriamų kitų
suma (4+5)
transporto priemonės*
suma (Eur) (ar) kitų lėšų lėšų šaltiniai
(Eur)
pavadinimas ir planuojamas
suma (Eur)
šio turto naudojimo
terminas
3
4
5
6
7

Priemonių
įgyvendinimo
vertinimo
kriterijai

8

Tikslas: Organizuoti ir vykdyti nacionalines ir
tarptautines žirginio sporto varžybas Lietuvoje,
tokiu būdu ne tik keliant didelį sportininkų
meistriškumą, bet, tuo pačiu, ir plėtojant bei
populiarinant šį sportą.
Uždaviniai:
1.Organizuoti ir vykdyti visų disciplinų
nacionalines varžybas, įskaitant disciplinų
čempionatus.
2. Organizuoti ir vykdyti Pabaltijo šalių
varžybas.
1
3. Organizuoti ir vykdyti tarptautines varžybas.
Priemonės:
Lietuvos konkūrų, dailiojo jojimo, trikovės, ištvermės
jojimo čempionatai ir nacionalinės varžybos

12950,00

Tarptautinės ir Pabaltijo konkūrų, dailiojo jojimo,
trikovės, ištvermės ir važiavimo kinkiniais varžybos

35300,00

Viso:
Tikslas: Vykdyti edukacinę ir švietėjišką
veiklą sportininkams, treneriams, oficialiems
varžybų asmenims (teisėjai, varžybų oficialūs
asmenys)
Uždaviniai:

48250,00

43.965,00

95.650,00

139615,00

56.915,00

Lietuvos čempionatuose
dalyvių skaičius ne
mažesnis nei 50 startų per
dieną.

130.950,00

Tarptautinėse ir Pabaltijo
varžybose Lietuvos
raiteliams užimti ne
žemesnes nei I-V vietas.

187865,00

1. Vykdyti mokomuosius teorinius, praktinius
seminarus ir kursus, kuriuose galėtų tobulėti
treneriai ir teisėjai.
2.Vykdyti mokomuosius teorinius, praktinius
2
seminarus ir kursus, kuriuose galėtų tobulėti
visų amžiaus grupių raiteliai (sportininkai)
Priemonės:
Dailiojo jojimo teisėjų ir stiuartų seminaras

500,00

1.000,00

1.500,00

Konkūrinio jojimo stiuardų seminaras

500,00

1.000,00

1.500,00

Konkūrų teisėjų seminaras

300,00

1.500,00

1.500,00

Dailiojo jojimo teisėjų ir stiuartų seminaras

300,00

1.500,00

1.500,00

Viso:

1600,00

5000,00

6000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tikslas:
Uždaviniai:
1.
2.
3.
3 ...
Priemonės:
1.1.
1.2.
1.3.
...
Viso:

0,00

…
Iš viso:
*Jeigu vykdant priemonę planuojama įsigyti tikslinę transporto priemonę, turi būti nurodytas šios transporto priemonės
naudojimo tikslas.

2.2. Didelio meistriškumo sporto programos santrauka.

49850,00

144615,00

193865,00

Parengti ne mažiau 5
naujų teisėjų ir stiuartų
Parengti ne mažiau nei 5
naujų stiuartų
Pakelti kvalifikacijas ne
mažiau nei 10 teisėjų
Pakelti kvalifikacijas ne
mažiau nei 5 teisėjų

Nacionalinių ir tarptautinių varžybų organizavimas, motyvuoja sportininkus planuoti savo aktyvaus sezono eigą, t.y. planuoti savo laisvalaikį taip, kad jis būtų
suderinamas su žirginio sporto varžybomis. Dauguma raitelių dalyvauja organizuojamose žirginio sporto varžybose Lietuvoje. Geri pasiekti rezultatai varžybinėje
aikštėje motyvuoja ne tik dalyvius, tačiau ir tuos, kurie stebi varžybas. Kokybiškai organizuojamos varžybos, sukuria palankią terpę ne tik dalyvauti, tačiau ir stebėti, o
poto ir prisijungti išbandant šią sporto šaką. Tarptautinių varžybų organizavimas Lietuvoje yra patogus Lietuvos raiteliams, o taip pat sukuria teigiamą įvaizdį apie tokių
varžybų organizavimą. Daugelis raitelių, neturėdami galimybių išvykti dalyauti svetur, itin džiaugiasi tarptautinėmis varžybomis Lietuvoje. Ir vėl gi - kokybiškas
tarptautinių varžybų organizavimas yra ne tik teigiamas aspektas dalyviams, tačiau atraktyviai pateikiamas ir žiūrovams, kurie ilgainiui susidomi šiuo sportu. Taip pat
puiki priemonė reklamuotis rėmėjams, kurie, savotiškai, taip pat įtraukiami į aristokratišką sportą, tokiu būdu jį populiarindami.
Tarptautinių ir nacionalinių seminarų ir kursų organizavimas ir vykdymas užtikrina geresnį teorinių ir praktinių žinių įsisavinimą ir jų panaudojimą treniruočių ir
varžybų metu. Tai labai svarbu ne tik sportininkams, tačiau ir jų treneriams bei teisėjams.
Manome, kad visapusiškas investavimas į raitelius, oficialius asmenis, gerina netik jų tarpusavio komunikaciją, tačiau, tuo pačiu, ir skatina atsirasti geresniems
rezultatams.

Generalinė sekretorė
(pareigų pavadinimas)
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(parašas)

Raimonda Palionytė
(vardas, pavardė)

