Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministro
2020 m. vasario d. įsakymu Nr. V(Sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programos forma)
SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

1. Pareiškėjas:
Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjunga, Vasario 16-osios g. 14, LT-01107 Vilnius (adresas
korespondencijai: S. A. Bačkio g. 15, LT-11320 Vilnius), tel. 8-683-79498, el. paštas
vsatkus@yahoo.com
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

191967361
(juridinio asmens kodas)

2. Pareiškėjo veiklos, nurodytos įstatuose (nuostatuose, statute ar kitame steigimo dokumente)
Įstatuose nurodytos Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos funkcijoms įgyvendinti vykdomos veiklos:
1. leidyba, spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas;
2. reklama;
3. kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla;
4. sportinė veikla;
5. kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla.
3. Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo terminai ir vertinimo kriterijai, lėšų
poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Eil.
Nr.

1

Tikslai, uždaviniai, priemonės

2
Tikslas: Prisidėti prie kūno kultūros ir sporto
plėtros Lietuvoje (plėtoti Lietuvos šachmatų
kompoziciją)
Uždaviniai:

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

Priemonių
įgyvendinimo
vertinimo
kriterijai

8

1. Organizuoti įvairaus pobūdžio šachmatų
kompozicijos (šachmatų uždavinių sprendimo
ir šachmatų uždavinių kūrybos) renginius
Lietuvoje
Priemonės:
1. Lietuvos šachmatų uždavinių sprendimo
1
taurės rengimas

2022 m. I-IV
ketvirčiai
450,00

50,00

Rėmėjų

500,00

2. Tarptautinių šachmatų uždavinių kūrybos
varžybų rengimas

2022 m. I-IV
ketvirčiai
450,00

50,00

Rėmėjų

500,00

3. Atvirojo Lietuvos šachmatų uždavinių
sprendimo čempionato organizavimas

2022 m. II
ketvirtis
Viso:

1350,00
2250,00

150,00
250,00

Rėmėjų

1500,00
2500,00

4 etapų
organizavimas
(numatoma 15
dalyvių)
5 varžybų
organizavimas
(numatoma 100
dalyvių)
Lietuvos
čempionato
organizavimas
(numatoma 15
dalyvių)

Tikslas: Siekti tinkamo atstovavimo Lietuvai
tarptautiniuose sporto renginiuose (siekti
aukščiausių vietų pagrindinėse tarptautinėse
šachmatų uždavinių sprendimo ir šachmatų
uždavinių kūrybos varžybose)
Uždaviniai:
1. Dalyvauti varžybose, organizuoti stovyklas
ir kitais būdais ruoštis Europos ir pasaulio
čempionatams
2. Sudalyvauti komandiniuose ir asmeniniuose
Europos ir pasaulio šachmatų uždavinių
sprendimo ir šachmatų uždavinių kūrybos
čempionatuose
Priemonės:
1. Dalyvavimas tarptautinėse atvirose
šachmatų uždavinių sprendimo varžybose
(pasaulio taurės etapai)

2

5400,00

600,00

Nuosavų /
Rėmėjų

50,00

Nuosavų /
Rėmėjų

2. Dalyvavimas tarptautinėse šachmatų
uždavinių kūrybos varžybose
450,00

2022 m. I-IV
ketvirčiai
6000,00
2022 m. I-IV
ketvirčiai
500,00

20 asmenų
dalyvavimas
(tikslas 5 prizinės
vietos)
40 asmenų
dalyvavimas
(tikslas 5 prizinės
vietos)

3. Pasiruošimo stovyklų suorganizavimas
4500,00

500,00

4. Dalyvavimas Europos šachmatų uždavinių
sprendimo čempionate
1800,00

200,00

5. Dalyvavimas pasaulio šachmatų uždavinių
sprendimo čempionate
6300,00

700,00

6. Dalyvavimas pasaulio šachmatų uždavinių
kūrybos čempionate
450,00
7. Programos administravimas
Viso:
Iš viso:

3150,00
22050,00
24300,00

50,00
350,00
2450,00
2700,00

Nuosavų /
Rėmėjų

5000,00

Nuosavų /
Rėmėjų

6 stovyklos
(numatoma 30
dalyvių)

2022 m. II
ketvirtis

Lietuvos komandos
dalyvavimas
(tikslas prizinė
vieta)

2022 m. IV
ketvirtis

Lietuvos komandos
dalyvavimas
(tikslas prizinė
vieta)

2022 m. I-II
ketvirčiai

Lietuvos komandos
dalyvavimas
(tikslas 1 prizinė
vieta)

2000,00

Nuosavų /
Rėmėjų

Nuosavų /
Rėmėjų
Nuosavų /
Rėmėjų

2022 m. II-IV
ketvirčiai

7000,00

500,00
2022 m. I-IV
3500,00
ketvirčiai
24500,00
27000,00

Programos
įgyvendinimas

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

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.
Gautos lėšos suteiks galimybę efektyviai kelti Lietuvos šachmatų kompozitorių meistriškumą, tinkamai atstovauti Lietuvą tarptautinėse varžybose bei populiarinti šią sporto šaką.
2021 metais ir toliau vyks pasiruošimas ir dalyvavimas Europos ir pasaulio šachmatų uždavinių kūrybos ir šachmatų uždavinių sprendimo čempionatuose. Populiarinant šachmatų
kompoziciją, kaip sporto šaką, bus organizuojami įvairūs šachmatų kompozicijos renginiai, bus tęsiama Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos žurnalo „Šachmatija“ leidyba, o
aktualiausia informacija bus skelbiama Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos interneto svetainėje.
Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjunga sieks, kad pagrindinėse tarptautinėse varžybose dalyvautų stipriausi Lietuvos šachmatų kompozitoriai, o Lietuvoje organizuojamuose
renginiuose dalyvautų kuo daugiau Lietuvos šachmatų kompozitorių. Jeigu 2022 metais užsitęs pandemija, tai suplanuotos lėšos tarptautinėms varžyboms bus panaudotos treniruočių
stovykloms mūsų šalyje, kad sportininkai išlaikytų tinkamą sportinę formą. Įgyvendinus 2022 metų programą ir toliau bus tęsiamas didelio sportinio meistriškumo Lietuvos šachmatų
kompozitorių rengimas.

Pareiškėjo vardu:
Prezidentas
(pareigų pavadinimas)
A. V.
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti)

_________________
(parašas)

Vidmantas Satkus
(vardas, pavardė)

