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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 

  Organizuoti treniruočių stovyklas 

Lietuvoje ir užsienyje visų amžiaus 

grupių šalies rinktinių nariams ir 

kandidatams į rinktines, ruošiantis 

sezonui ir svarbiausioms metų 

tarptautinėms varžyboms, taip pat 

dalyvavimui šalies čempionatuose.  Per metus  Visas pasaulis 

Treniruočių stovyklų 

kiekis skirtingų 

disciplinų jaunių, U23 ir 

Elito atstovams per 

sezoną - planuojama 18-

24 stovyklos; dalyvių 

skaičius - per 200 

sportininkų. 

Suorganizuota 51 MTS 

Lietuvoje, Ispanijoje, 

Lenkijoje, Italijoje, Kroatija, 

Portugalijoje, Slovėnijoje, 

Estijoje jaunučių, jaunių, 

jaunimo bei suaugusiųjų 

rinktinių nariams.    

 2 

  Skirtingų dviračių sporto disciplinų 

nacionalinių rinktinių dalyvavimas 

Pasaulio taurės varžybų etapuose,  Per metus  Visas pasaulis 

Svarbiausi tikslai: 

Plentas. PČ - 1-30 v., 5 

dalyv.; EČ - 1-20 v., 12 

Plentas: PČ – 15 v Aivaras 

Mikutis U23. Visose amžiaus   



 
 

Europos ir Pasaulio čempionatuose, 

Čempionų lygos varžybose (trekas), 

kitose svarbiose tarptautinėse varžybose 

(jaunimas ir elitas), siekiant kaupti 

reitingo taškus ir atsirinkti į Olimpines 

žaidynes Paryžius 2024 (trekas, plentas, 

MTB).  

dalyv.; Trekas. PČ - 1-8 

v.; 4 dalyv.; EČ - 1-6 v., 

5 dalyv.; ČL - 1-3 v., 2 

dalyv. MTB. EČ - 1-10 

v., 4 dalyv.; PČ - 1-20 v., 

2 dalyv. BMX. EČ - 1-30 

v.; 2 - dalyv.; PČ - 1-30 

v., 1 dalyv. DownHill . 

EČ - 1-30 v., 2-3 dalyv. 

grupėse plento PČ dalyvavo – 

5 sportininkai. 

EČ: R.Leleivytė 12 v.Viso 

dalyvavo 14 sportininkų 

visose amžiaus grupėse. 

Trekas: PČ 13 v. 

komandinis sprintas. Viso 

dalyvavo 6 sportininkai. 

EČ: 9 v. S. Jonauskas 

keirino rungtis(olimp.) 6 v. O. 

Baleišytė eliminacija 

(neopilm.). Visose amžiaus 

grupėse viso dalyvavo 9 

sportininkai. 

BMX PČ: 41 v jaunių gr. A. 

Baškys. Berniukų U12 gr. 21 

v. V. Šatas. Viso 5 dalyv. 

BMX EČ: M.Jankus 9 v. 9 

dalyv. 

PČ MTB XCM 10 v. 

K.Sosna, 

PČ Gravel R.Leleivytė 9 v. 

EČ MTB XCO 1 dalyv., 

XCM 3 dalyv. 

DovnHill 2 dalyv. dalyvavo 

PČ   

 3 

Vyrų, moterų visų amžiaus grupių ir 

visų dviračių sporto disciplinų Lietuvos 

čempionatų, pirmenybių, taurių, 

tarptautinių varžybų organizavimas ir 

vykdymas Lietuvoje ir Baltijos šalyse 

(bendrai su Estija ir Latvija).  2022 m.  

 Lietuva, Latvija, 

Estija 

Visų amžiaus grupių 

Lietuvos dviračių plento, 

treko, BMX, MTB XCO, 

MTB XCM, DownHill, 

MTB enduro, kroso (CX) 

čempionatai, BMX 

freestyle, taip pat Gravel 

disciplinos čempionatai, 

jaunimo pirmenybės, 

kitos nacionalinės 

varžybos, bendri Baltijos 

šalių  čempionatai.  

Per 2022 metus iš viso 

suorganizuota 25 įvairios 

varžybos .  .  

 4 

 Dviratininko materialinio aprūpinimo 

priemonės (varžybinė ir laisvalaikio 

apranga, dviračių sporto inventorius; 

reikiamos sporto infrastruktūros nuoma 

(dviračių trekas), transporto nuoma 

sportininkų ir įrangos transportavimui,   Visas pasaulis  

Rinktinės aprupintos 

apranga pilnai pagal poreikius. 

Nupirkti 6 dviračiai Trekui. 

Rinktinės nariai pilnai buvo 

aprūpinti visomis reikiamomis 

medicinos priemonėmis ir 

Dviračiai 

Trekui siekti 

aukštesnių 

rezultatų 

tarptautinėje 

arenoje ir 



 
 

medicinos priemonės ir paslaugos, 

transporto priemonių įsigijimas 

(mikroautobusas ir kemperis - 

sportininkų vykimui į varžybas 

Europoje) 

atsarginėmis dalimis ir treko 

nuoma. 

treniruočių 

procesui 

 5 

Talentų stovyklų organizavimas ir 

vykdymas, reikiamos įrangos stovyklų 

dalyviams užtikrinimas. Per metus  Lietuva 2-3 kartus per metus 

Suorganizuota 3 bendros 

stovyklos Lietuvoje, bei 2 

užsienyje.   

6     .   

7     .  

8       

 *Pildoma tik tuo atveju, kai įgyvendinant Programos priemonę organizuojamas sporto renginys. 
 Generalinis sekretorius  Arnoldas Valiauga      

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

(vardas, pavardė, parašas)  
  

 


		2023-01-05T13:23:24+0000




