
 

 

Lėšų, skirtų 2022 metų neįgaliųjų aukšto meistriškumo sporto programoms vykdyti, paskirstymas     

 

 

Eil. 

Nr.  

 

 

Lėšų paskirtis  

Asociacijos pavadinimas  Iš visom skirti 

lėšų 
Lietuvos 

paralim-

pinis 

komitetas 

Lietuvos 

aklųjų 

sporto 

federacija 

Lietuvos 

neįgaliųjų 

sporto 

federacija 

Lietuvos 

kurčiųjų 

sporto 

komitetas 

Lietuvos 

specialiosios 

olimpiados 

komitetas 

1.  Lėšos 2022 m. aukšto meistriškumo sporto programų 

priemonėms (pagal svarbą), susijusioms dalyvavimu 

sporto varžybose, ir aukšto meistriškumo sporto 

programos priemonėms (pagal svarbą), susijusioms su 

sportininkų rengimu, vykdyti 

23.360 98.535 138.425 342.525 

 

 

43.425 646.270     

(53,85 proc. 

visų neįgaliųjų 

programoms 

skirtų lėšų) 

2. Lėšos suaugusiųjų rinktinių trenerių, kurių 

sportininkai per pastaruosius 4 metus paralimpinių, 

kurčiųjų žaidynių programų sporto šakose iškovojo I–

IV vietas parolimpinėse, kurčiųjų žaidynėse, I–III 

vietas – pasaulio, Europos čempionatuose  

– 21.800 

 

25.450 72.750 – 120.000             

(10 proc. 

neįgaliųjų 

programoms 

skirtų lėšų) 

3.  Lėšos 2022 metų Respublikos neįgaliųjų 

čempionatams vykdyti 

– 38.000 30.600 52.000 47.400 168.000         

(14 proc. 

neįgaliųjų 

programoms 

skirtų lėšų) 

4. Lėšos 2022 metų neįgaliųjų nacionalinių sporto šakų 

rinktinių nariams dalyvauti sveikųjų žmonių 

čempionatuose 

– 4.100 3.400 10.500 – 18.000            

(1,5 proc. 

neįgaliųjų 

programoms 

skirtų lėšų) 
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5.  Lėšos 2022 metų narystės tarptautinėse neįgaliųjų 

sporto organizacijose mokesčiams mokėti 

2.900 750 3.330 750 – 7.730              

(0,64 proc. 

visų neįgaliųjų 

programoms 

skirtų lėšų) 

Iš viso: 26.260 163.185 

 

201.205 478.525 90.825 960.00 

6.  Lėšos 2022 neįgaliųjų aukšto meistriškumo sporto 

programoms administruoti  

6.565 40.797 50.301 119.631 22.706 240 000      

(20,0 proc. 

neįgaliųjų 

programoms 

skirtų lėšų) 

Lėšos 2022 metų neįgaliųjų aukšto meistriškumo sporto 

programoms vykdyti 

32.825 203.982 251.506 598.156 113.531 1 200 000 

2022 m. ir 2021 m. skirtų lėšų palyginimas - 49.580 +13.277 +83.301 +170.371 +22.631 +240.000 

Lėšos 2021 metų neįgaliųjų aukšto meistriškumo sporto 

programoms vykdyti 

82.405 190.705 168.205 427.785 90.900 960.000 

+120.000 

Buvo skirta lėšų 2020 neįgaliųjų aukšto meistriškumo sporto 

programoms vykdyti 

85.662 166.543 135.837 410.708 41.250    840.000 

+56.090 

Buvo skirta lėšų 2019 m. neįgaliųjų aukšto meistriškumo 

sporto programoms vykdyti 

75.180 149.850 119.550 364.150 75.180      783.910 

___________________________________________________     

 


