
1. Pareiškėjas:

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

(juridinio asmens kodas)

1 2 3 4 5 6 7 8

Tikslas: paruošti visų amžiaus grupių 

sportininkus Pasaulio ir Europos muaythai 

čempionatams

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti tinkamą sportininkų pasiruošimą

2. Tinkamai parengti Lietuvos muaythai 

čempionatą ir kitas kontrolines varžybas 

sportininkams

Priemonės:

1.1. Muaythai varžybų organizavimas 

Lietuvoje

Bokso pirštinės, kojų 

apsaugos, šalmai, liemenės, 

alkūnių apsaugos. Naudojimo 

terminas 12 mėn.

8000,00 2000,00
Rėmėjai/Nuosavos 

lėšos

10000,00

Suorganizuotos 8 

muaythai varžybos, 

įskaitant Lietuvos 

čempionatą

2019 M. DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai

Priemonių 

įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai

2. Didelio meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, lėšų poreikis priemonių 

įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Lietuvos muaythai federacija, Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius, mob. 8686 06267, info@muaythai.lt

191693316

Priemonės 

įgyvendinimui 

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 

įgyvendinimu

i skiriamų 

nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų 

suma (Eur)

1



1.2. Dalyvavimas muaythai varžybose 

kaimyninėse valstybėse
1000,00 500,00

Rėmėjai/Nuosavos 

lėšos

1500,00

Užimtos prizinės vietos 

kaimyninėse valstybėse 

organizuotose varžybose

1.3. Muaythai stovyklų organizavimas 

Lietuvoje
1000,00 300,00

Rėmėjai/Nuosavos 

lėšos
1300,00

Stovyklos dalyvių skaičiu 

30-40 sportininkų

1.4. Dalyvavimas muaythai stovyklose 

užsienyje
1000,00 500,00

Rėmėjai/Nuosavos 

lėšos

1500,00

Rinktinės nariai (5 

sportinimkai) dalyvaus 

pasiruošimo stovykloje 

užsienyje

11000,00 3300,00 14300,00

Tikslas: Dalyvauti visų amžiaus grupių 

sportininkams Pasaulio ir Europos muaythai 

čempionatuose

Uždaviniai: 

1. Užtikrinti muaythai sportininkų dalyvavimą 

Pasaulio ir Europos muaythai čempionatuose

Priemonės:

1.1. Dalyvavimas 2019 m. Pasaulio muaythai 

čempionate
Rinktinės apranga. 10000,00 3000,00

Rėmėjai/Nuosavos 

lėšos
13000,00

2019 m. pasaulio 

muaythai čempionate 

užimta 5 vieta

1.1. Dalyvavimas 2019 m. Europos muaythai 

čempionate
Rinktinės apranga. 10000,00 3000,00

Rėmėjai/Nuosavos 

lėšos
13000,00

2019 m. Europos 

muaythai čempionate 

užimta 2 vieta

1.1. Dalyvavimas 2019 m. Pasaulio vaikų ir 

jaunimo muaythai čempionate
Rinktinės apranga. 10000,00 2000,00

Rėmėjai/Nuosavos 

lėšos
12000,00

2019 m. pasaulio 

muaythai čempionate 

užimta 3 vieta

30000,00 8000,00 38000,00

41000,00 11300,00 52300,00

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:

1

Viso:

Viso:

2



Pareiškėjo vardu:

Lietuvos muaythai federacijos prezidentas Edvardas Norkeliūnas

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

(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

Projektas suteiks galimybę visų amžiaus grupių sportininkams dalyvauti įvairaus meistriškumo 

varžybose bei čempionatuose Lietuvoje ir užsienyje. Projekto įgyvendinimo metus Lietuvos 

muaythai rinktinės sportininkai turės galimybę kokybiškai ir tinkamai pasiruošti  visų amžiaus 

grupių 2019 m. Europos ir Pasaulio muaythai čempionatams.


