
PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo  
ir sporto ministro 2021 m. kovo 18 d. įsakymu  
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(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 
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(Aukšto meistriškumo sporto programos priemonių, kurioms įgyvendinti skirta valstybės biudžeto lėšų, įvykdymo metinės ataskaitos forma) 
   

2022 m. vasario 9 d. valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. S-88 
   

Vykdytojas: Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjunga, 191967361, Vasario 16-osios g. 14, Vilnius 
(korespondencijai: S. A. Bačkio g. 15, Vilnius), tel. 8-683-79498, el. p. vsatkus@yahoo.com 

   
   

AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOS PRIEMONIŲ, KURIOMS ĮGYVENDINTI SKIRTA VALSTYBĖS BIUDŽETO 
LĖŠŲ, ĮVYKDYMO METINĖ ATASKAITA 

2022-12-26 Nr. 2022/12-03 
(ataskaitos sudarymo data ir numeris) 

 
       

Eil. 
Nr. 

Programos priemonės pavadinimas Vykdymo data Vykdymo vieta* 
Planinė vertinimo 

kriterijaus reikšmė 
Faktinė vertinimo 

kriterijaus reikšmė 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Lietuvos šachmatų uždavinių sprendimo 
taurės rengimas 

2022-01-23 Vilnius  

4 etapų organizavimas 
(numatoma 15 dalyvių) 

1 etapo organizavimas (8 
dalyviai) 

 

2022-04-23 Kaunas 
2 etapo organizavimas (8 

dalyviai) 

2022-09-03 Birštonas 
3 etapo organizavimas (8 

dalyviai) 

2022-10-01 Kėdainiai 
4 etapo organizavimas (10 

dalyvių) 



 
 

2 
Tarptautinių šachmatų uždavinių 
kūrybos varžybų rengimas 

2022 I ketvirtis - 

5 varžybų 
organizavimas 

(numatoma 100 dalyvių) 

„Šachmatijos“  konkursas - 
išmonių skyrius (20 dalyvių) 

Dėl mažesnio 
finansavimo, 

šiek tiek mažiau 
dėmesio buvo 
skirta kūrybos 

varžyboms 

2022 II ketvirtis - 
„Šachmatijos“  konkursas - 

# n skyrius (18 dalyvių) 

2022 III ketvirtis - 

„Šachmatijos“ konkursai - 
h#2, h#3, h#n skyriai (40 

dalyvių) 

2022 IV ketvirtis - 
„Šachmatijos“  konkusras - 

# 3 skyrius (16 dalyvių) 

3 
Atvirojo Lietuvos šachmatų uždavinių 
sprendimo čempionato organizavimas 2022-04-23/24 Kaunas 

Lietuvos čempionato 
organizavimas 

(numatoma 15 dalyvių) Suorganizuota (8 dalyviai)  

Dėl užsitęsusio 
karantino 

(Covid-19) 
neatvyko visi 

kviesti dalyviai 

4 

Dalyvavimas tarptautinėse atvirose 
šachmatų uždavinių sprendimo 
varžybose (pasaulio taurės etapai) 

2022-02-05/06 Varšuva (Lenkija) 

20 asmenų 
dalyvavimas (tikslas 5 

prizinės vietos) 

3 asmenys (1 prizinė vieta) 

 

2022-03-05 
Nunspeet 
(Nyderlandai) 

1 asmuo (nėra prizinių 
vietų) 

2022-05-13 Ryga (Latvija) 
5 asmenys (nėra prizinių 

vietų) 

2022-06-25/26 Hofheim (Vokietija) 
2 asmenys (nėra prizinių 

vietų) 

2022-08-13/14 Ryga (Latvija) 
5 asmenys (2 prizinės 

vietos) 
2022-08-27/28 Prague (Čekija) 1 asmuo (1 prizinė vieta) 

2022-10-08 Bern (Šveicarija) 
5 asmenys (2 prizinės 

vietos) 
2022-10-15 Geel (Belgija) 1 asmuo (1 prizinė vieta) 

2022-11-14 Fujairah (JAE) 
7 asmenys (nėra prizinių 

vietų) 

2022-01-15 (Slovakijos, iš namų) 
2 asmenys (nėra prizinių 

vietų) 
2022-02-12 (Slovakijos, iš namų) 5 asmenys (1 prizinė vieta) 
2022-02-19 (Britų, iš namų) 3 asmenys (1 prizinė vieta) 

2022-03-19 (Slovakijos, iš namų) 
1 asmuo (nėra prizinių 

vietų) 
2022-04-09 (Slovakijos, iš namų) 2 asmenys (1 prizinė vieta) 

2022-04-16 (Britų, iš namų) 
2 asmenys (nėra prizinių 

vietų) 

2022-05-21 (Slovakijos, iš namų) 
2 asmenys (nėra prizinių 

vietų) 
2022-06-11 (Britų, iš namų) 2 asmenys (1 prizinė vieta) 

2022-06-18 (Slovakijos, iš namų) 
2 asmenys (nėra prizinių 

vietų) 



 
 

2022-07-23 (Slovakijos, iš namų) 
3 asmenys (nėra prizinių 

vietų) 
2022-08-06 (Britų, iš namų) 2 asmenys (1 prizinė vieta) 
2022-08-20 (Slovakijos, iš namų) 3 asmenys (1 prizinė vieta) 

2022-09-17/18 (Britų, iš namų) 
1 asmuo (nėra prizinių 

vietų) 

2022-09-24 (Slovakijos, iš namų) 
2 asmenys (nėra prizinių 

vietų) 

2022-10-22 (Slovakijos, iš namų) 
2 asmenys (nėra prizinių 

vietų) 

2022-11-26 (Slovakijos, iš namų) 
2 asmenys (nėra prizinių 

vietų) 
2022-12-17 (Slovakijos, iš namų) 2 asmenys (1 prizinė vieta) 

5 
Dalyvavimas tarptautinėse šachmatų 
uždavinių kūrybos varžybose 

2022 II ketvirtis - 

40 asmenų 
dalyvavimas (tikslas 5 

prizinės vietos) 

1 asmuo, B.Enemark-80, 
2021 (2 prizinės vietos) 

Ne visų 
varžybų, kuriose 
buvo dalyvauta, 

paskelbti 
rezultatai, taip 

pat dėl mažesnio 
finansavimo, 

šiek tiek mažiau 
dėmesio buvo 
skirta kūrybos 

varžyboms 2022 III ketvirtis - 

3 asmenys, 10th FIDE 
World Cup in Composing, 
2022 (nėra prizinių vietų) 

6 Pasiruošimo stovyklų suorganizavimas 

2022-01-09 - 

6 stovyklos 
(numatoma 30 dalyvių) 

Suorganizuota (22 dalyviai) 

 

2022-01-16 - Suorganizuota (21 dalyvis) 
2022-01-30 - Suorganizuota (21 dalyvis) 
2022-02-13 - Suorganizuota (26 dalyviai) 
2022-02-27 - Suorganizuota (18 dalyvių) 
2022-03-06 - Suorganizuota (17 dalyvių) 
2022-07-10/17 - Suorganizuota (25 dalyviai) 
2022-07-31 - Suorganizuota (25 dalyviai) 
2022-08-21 - Suorganizuota (21 dalyvis) 
2022-09-03/04 Birštonas Suorganizuota (9 dalyviai) 
2022-09-04 - Suorganizuota (22 dalyviai) 
2022-09-25 - Suorganizuota (20 dalyvių) 
2022-10-16 - Suorganizuota (19 dalyvių) 
2022-10-30 - Suorganizuota (22 dalyviai) 
2022-12-11 - Suorganizuota (23 dalyviai) 

7 
Dalyvavimas Europos šachmatų 
uždavinių sprendimo čempionate 2022-05-14/15 Ryga (Latvija) 

Lietuvos komandos 
dalyvavimas (tikslas 

prizinė vieta) 
Sudalyvauta (Lietuvos 

komanda užėmė 2 vietą)   



 
 

8 
Dalyvavimas pasaulio šachmatų 
uždavinių sprendimo čempionate 2022-11-15/16 Fujairah (JAE) 

Lietuvos komandos 
dalyvavimas (tikslas 

prizinė vieta) 

Sudalyvauta (Lietuvos 
komanda užėmė 6 vietą, 

individualiai aukščiausiai 
užimta 11 vieta)   

9 
Dalyvavimas pasaulio šachmatų 
uždavinių kūrybos čempionate 2022 metai - 

Lietuvos komandos 
dalyvavimas (tikslas 1 

prizinė vieta) 

Sudalyvauta (Lietuvos 
komanda užėmė 5 vietą, 

individualiai - 1 prizinė vieta)   

10 Programos administravimas 2022 metai - 
Programos 

įgyvendinimas Įgyvendinta   

 

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

 
Prezidentas    Vidmantas Satkus    

(vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas)  
(jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)  

(vardas, pavardė, parašas)  
  

 




