
PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo  

ir sporto ministro 2021 m. kovo 18 d. įsakymu  

Nr. V-423  

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2022 m.  vasario 9 d. įsakymo Nr.V-201 

redakcija)                                                                                  

 
 
 

(Aukšto meistriškumo sporto programos priemonių, kurioms įgyvendinti skirta valstybės biudžeto lėšų, įvykdymo metinės ataskaitos forma) 

   

2022 m. vasario 20 d. valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr.S-202 

   

Vykdytojas:    Lietuvos pulo federacija, Savanorių pr. 363-112, Kaunas, 68657573, pulofederacija@gmail.com

   
(vykdytojo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas) 

   

   

AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOS PRIEMONIŲ, KURIOMS ĮGYVENDINTI SKIRTA VALSTYBĖS BIUDŽETO 

LĖŠŲ, ĮVYKDYMO METINĖ ATASKAITA 

2023 -01-09 

(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 

  Dalyvavimas Europos pulo čempionate  2022 vasaris  Slovėnija medalis  17 vieta  

Dalyvauta tik 

vienoje rungtyje  

  Dalyvavimas Pasaulio pulo čempionate  2022 metų balandis 

 Londonas, Las 

Vegas, Puerto Rico 9-16 vieta  17 vieta  

Pavyko 

sudalyvauti 

visuoe trijuose 

Pasaulio 

čempionatuose  

  

Dalyvavimas Europos jaunimo 
čempionate  2022 metų rugpjūtis  Bulgarija 5-8 vieta  5 vieta    



 
 

  

Dalyvavimas kitose tarptautinėse 
važybose  Visi 2022 metai 

 JAV, Vokietija, 

Didžioji Britanija, 

Italija, Estija, 

Ispanija, Puerto 

Rikas, Austrija, 

Slovėnija 

Sudalyvauti ne mažiau 

nei 6 tarptautin4se 

varžybose  

Pijus Labutis sudalyvavo 

visose pasaulio reitingo 

varžybose 10+ ir gale metų 

užima 29 reitingo vieta pa-

saulyja    

 

Tiesioginės pulo varžybų vaizdo 
transliacijos 2022. 12.30 Vilnius 

Bent dvi tiesioginės 
vaizdo transliacijos 

Vienos dienos vaizdo 

transliacija iš Lietuvos 

čempionato finalinės dalies  

 Foto albumai iš pulo varžybų   

Bent trys foto 
albumai pavie6inti 

Lietuvos pulo 
federacijos FB 

paskyroje 
3 foto albumai paviešinti 

FB paskyroje  

 

Tarptautinių pulo varžybų 
organizavimas viešoje erdvėje   

Varžybų 
suorganizavimas 

Priemonė neįgyvendinta dėl 

finansavimo stygiaus  

 

Tarptautinės teisėjų kvalifikacijos 
seminaras Lietuvoje 2022.05.20-22 Kaunas 

Renginio 

organizavimas Priemonė įgyvendinta  

  Pulo trenerių seminaras Lietuvoje 2022.11.12-13  Vilnius, Kaunas 

Renginio 

organizavimas  Priemonė įgyvendinta   

 Sudalyvauti sporto vadybos seminare   

Sudalyvauti sporto 

vadybos seminare Nesudalyvauta  

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

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

(vardas, pavardė, parašas)  
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