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Eil. 

Nr. 
Programos priemonės pavadinimas Vykdymo data Vykdymo vieta* 

Planinė vertinimo kri-

terijaus reikšmė 
Faktinė vertinimo kriteri-

jaus reikšmė 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Dugninės ţūklės (feeder) Lietuvos čem-

pionato vykdymas, atranka į PČ. 

2021 m. gegužės-

lapkričio mėn. Lietuva 

Įvykdyti 5 etapus, pla-

nuojama 80 sportininkų. Įvykdyta  

2 

Plūdinės ţūklės Lietuvos čempionato 

vykdymas, atranka į PČ ir EČ. Lietuvos 

čempionato organizavimo ir teisėjavimo 

kokybės gerinimas. 

2021 m. balandžio-

lapkričio mėn. Lietuva 

Įvykdyti 5 etapus, pla-

nuojama 57 sportininkai. Įvykdyta  

3 Karpių ţūklės Lietuvos čempionato vyk- 2021 m. gegužės-spalio Lietuva Įvykdyti 3 etapus, pla- Įvykdyta  



2 
 

dymas, atranka į PČ. Lietuvos čempio-

nato organizavimo ir teisėjavimo koky-

bės gerinimas. 

mėn. nuojama 60 sportininkų. 

4 

Spiningavimo iš valčių Lietuvos čempio-

nato vykdymas, atranka į PČ. Lietuvos 

čempionato organizavimo ir teisėjavimo 

kokybės gerinimas. 

2021 m. gegužės-spalio 

mėn. Lietuva 

Įvykdyti 5 etapus, pla-

nuojama 100 sportininkų. Įvykdyta  

5 
Poledinės ţūklės Lietuvos čempionato 

vykdymas, atranka į PČ. 

2021 m. sausio, vasario, 

kovo, gruodžio mėn. Lietuva 

Įvykdyti 2 etapus, pla-

nuojama 70 sportininkų. 

 Įvykdyta  

6 
Jūrinės ţūklės Lietuvos čempionato 

vykdymas. 

2021 m. gegužės-spalio 

mėn. Lietuva 

Įvykdyti 1 etapą, pla-

nuojama 25 sportininkai. Įvykdyta  

7 
Muselinės ţūklės Lietuvos čempionato 

vykdymas. 

2021 m. gegužės-spalio 

mėn. Lietuva 

Įvykdyti 1 etapą, pla-

nuojama 20 sportininkų. Įvykdyta   

8 

Dugninės ţūklės (feeder) pasaulio čem-

pionatas, Prancūzija. Pasirengimas ir 

dalyvavimas. Treniruočių varţybų vieto-

je vykdymas. Covid-19 sąlygų bei reika-

lavimų įgyvendinimas. 2021 m. liepos mėn. Prancūzija Iškovota 15-20 vieta. Įvykdyta  

9 

Dugninės ţūklės (feeder clubs) pasaulio 

čempionatas, Bulgarija. Pasirengimas ir 

dalyvavimas. Treniruočių varţybų vieto-

je vykdymas. 2021 m. spalio mėn. Bulgarija Iškovota 10-20 vieta Įvykdyta  

10 

 Plūdinės ţūklės Europos čempionatas, 

Portugalija. Pasirengimas ir dalyvavi-

mas. 2021 m. liepos mėn. Portugalija  Iškovota 10-20 vieta Atšaukta 

Dėl pandemi-

jos perkelta į 

2022 metus. 

11 

Plūdinės ţūklės Nacijų Pasaulio čempio-

natas, Italija. Pasirengimas ir dalyvavi-

mas.Treniruočių varţybų vietoje vyk-

dymas. Covid-19 sąlygų bei reikalavimų 

įgyvendinimas. 2021 m. rugsėjo mėn. Italija Iškovota 15-20 vieta Įvykdyta  

12 

Plūdinės ţūklės Klubų Pasaulio čempio-

natas, Serbija. Pasirengimas ir dalyva-

vimas. Treniruočių varţybų vietoje vyk-

dymas. Covid-19 sąlygų bei reikalavimų 

įgyvendinimas. 2021 m. spalio mėn. Serbija Iškovota 10-15 vieta Įvykdyta  

13 
Karpių ţūklės pasaulio čempionatas, 

Ukraina. Pasirengimas ir dalyvavimas. 2021 m. rugsėjo mėn. Ukraina Iškovota 5-15 vieta Atšaukta 

Dėl pandemi-

jos perkelta į 

2022 metus. 

14 

Spiningavimo iš valčių pasaulio čempio-

natas, Lenkija. Pasirengimas ir dalyva-

vimas. 2021 m. spalio mėn. Lenkija Iškovota 1-10 vieta Atšaukta 

Dėl pandemi-

jos perkelta į 

2022 metus. 



3 
 

15 Programos administravimo išlaidos 

2021 m. balandžio-

gruodžio mėn. Lietuva 

Atsižvelgiant į CO-

VID-19 pandemijos situ-

aciją ir jos kaitą, įvykdyti 

bent 60 % priemonių 

įgyvendinimo vertinimo 

kriterijų. Įvykdyta  

 

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

 

 

Prezidentas       Tomas Būdas    

(vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas) A. V.  
(jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)  

(vardas, pavardė, parašas)  
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