
Vilkaviškio rajono savivaldybės 

biudžeto lėšomis remiamų sporto 

projektų finansavimo tvarkos 

aprašo 2 priedas 

 

Paraiškos gavimo data    registracijos Nr. ________  

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMO AUKŠTO 

MEISTRIŠKUMO SPORTO  PARAIŠKA 

 

 

I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ 
 

Pareiškėjo pavadinimas Vilkaviškio šachmatų klubas „Širvinta“ 

Pareiškėjo teisinė forma Asociacija 

Pareiškėjo rekvizitai Veiklos pobūdis Šachmatų sporto populiarinimas 

Kodas 193023250 

Adresas Giedrių g.69, Giedrių km., Šeimenos sen., 

Vilkaviškio r.sav. 

Pašto indeksas 70192 

Vadovo vardas, 

pavardė, pareigos 

Dalia Jaškūnienė, pirmininkė 

Tel. 868214722 

Faksas - 

El. p. adresas daliajaskuniene@yahoo.com 

Banko pavadinimas  AB Šiaulių Bankas 

Banko kodas 71810 

Sąskaitos Nr. LT597181000007700682 

 

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 

  

Projekto pavadinimas Vilkaviškio šachmatų klubo „Širvinta“ veiklos ir tradicijų 

puoselėjimas, užtikrinant jų tęstinumą. 

Projekto veikla 2022 m. rajono savivaldybės standartinių, greitųjų ir žaibo šachmatų  

pirmenybių rengimas. Šachmatininkų ir jų šeimos narių dalyvavimas 

mokymuose ir varžybose klubo rengiamoje vasaros stovykloje. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikų greitųjų 

šachmatų pirmenybių organizavimas. Vilkaviškio rajono 

savivaldybės Supermėgėjų greitųjų šachmatų turnyro rengimas. 

Respublikinio vaikų šachmatų turnyro „Auksaspalvis ruduo 2022“ 

organizavimas. Rajono savivaldybės rinktinių dalyvavimas 2022 m. 

Lietuvos komandinėse greitųjų ir žaibo šachmatų pirmenybėse ir 

Lietuvos šachmatų čempionate. Geriausiai sužaidusių šiais metais 

rajono savivaldybės šachmatininkų turnyro „Čempiono Karūna“ 

organizavimas. Sūduvos  regiono standartinių šachmatų komandinio 

turnyro  „Sūduvos šachmatų lyga“ rengimas ir dalyvavimas jame. 

„Didžiojo prizo serijos (DIPRIS) 2022“ šachmatų turnyro rengimas 

ir dalyvavimas jame. 

Visa projektui įgyvendinti 

reikalinga suma (eurais) 

3389,00 

Prašoma paramos suma 

(eurais) 

2824,00 



Projekto įgyvendinimo 

vieta 

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras, Vilkaviškio kultūros centras, 

Vilkaviškio sporto ir pramogų centras, Lietuvos miestai 

Projekto pradžia 2022 metų III ketvirtis 

Projekto pabaiga 2022 metų IV ketvirtis 

Kiti projekte dalyvaujantys 

partneriai 

Vilkaviškio rajono savivaldybės sporto mokykla 

Projekto rėmėjai Vilkaviškio šachmatų klubo „Širvinta“ nariai 

 

III. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJUS 

 

Projekto vadovo vardas, 

pavardė 

Dalia Jaškūnienė 

Projekto vadovo patirtis 

įgyvendinant projektus 

Nuo 2012 m. kasmet rengiamo vaikų šachmatų turnyro „Suvalkijos 

pavasaris“ viena iš organizatorių, 2016, 2020 metų rajono greitųjų ir 

standartinių šachmatų pirmenybių, vaikų šachmatų turnyro 

„Auksaspalvis ruduo“ organizatorė, 2017 metų rajono greitųjų 

šachmatų pirmenybių organizatorė, 2018 metų žaibo šachmatų turnyrų 

ciklo „Vakaras su šachmatais“ I, II, III organizatorė, 2018,2019 ir 2020 

metų vaikų standartinių šachmatų turnyro organizatorė, 2019 ir 2020 

metų rajono savivaldybės seniūnijų komandinių varžybų organizatorė, 

2019, 2020, 2021 metų Čempiono Karūnos organizatorė. 

Adresas Giedrių g.69, Giedrių km., Šeimenos sen., Vilkaviškio r.sav. 

Telefonas 868214722 

El. paštas daliajaskuniene@yahoo.com 

 

IV. PROJEKTO SANTRAUKA 

 

Trumpas projekto 

poreikio pagrindimas  

(problemos, kurias padės 

išspręsti projektas) 

Siekiant sudominti kuo daugiau asmenų šachmatų žaidimu, bei kelti 

suaugusiųjų ir vaikų žaidimo šachmatais lygį, pastoviai rengti ne tik 

rajoninius, bet ir respublikinius šachmatų turnyrus.Taip pat dalyvauti 

ir tarptautiniuose šachmatų turnyruose.  

 

Projekto tikslai ir 

uždaviniai 

Sudominti kuo daugiau vaikų ir suaugusiųjų šachmatų žaidimu,bei 

kelti esamų žaidėjų lygį. Užauginti naują šachmatininkų kartą, 

sugebėsiančią sėkmingai atstovauti Vilkaviškio rajono savivaldybę ne 

tik respublikinėse, bet ir tarptautinėse varžybose.Tuo tikslu rengti 

turnyrus, kad kuo daugiau suaugusiųjų ir vaikų galėtų sudalyvauti 

varžybose. Taip pat dalyvauti ir kituose Lietuvos miestuose bei 

užsienyje rengiamose varžybose.  
 

Projekto veiklos 

aprašymas 

Surengti rajono savivaldybės šachmatų pirmenybes su standartine, 

greitųjų ir žaibo laiko kontrole. Dalyvauti  šachmatininkų mokymuose 

ir varžybose klubo rengiamoje vasaros stovykloje. Organizuoti 

Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikų greitųjų 

šachmatų pirmenybes. Surengti Vilkaviškio rajono savivaldybės 

antrąjį Supermėgėjų greitųjų šachmatų turnyrą ir  respublikinį vaikų 

šachmatų turnyrą „Auksaspalvis ruduo 2022“. Suorganizuoti rajono 

savivaldybės rinktinių dalyvavimą 2022 m. Lietuvos komandiniuose 

greitųjų ir žaibo šachmatų čempionatuose ir Lietuvos standartinių 

šachmatų čempionate. Taip pat rengti ir dalyvauti Sūduvos  regiono 

standartinių šachmatų komandiname turnyre „Sūduvos šachmatų 

lyga“. Metų pabaigoje surengti geriausiai tais metais sužaidusių 



šachmatininkų turnyrą – rajono savivaldybės „Čempiono Karūna“ 

turnyrą, kurio dalyviais bus šachmatininkai, geriausiai sužaidę rajono 

savivaldybės pirmenybėse. Taip pat „Didžiojo prizo serijos (DIPRIS) 

2022“ vakarinio šachmatų turnyro rengimas ir dalyvavimas jame. 

 

Projekto tikslinė grupė ir 

projekto dalyviai 

Projektas skirtas visų amžiaus grupių šachmatininkams: nuo 

darželinukų iki garbaus amžiaus senjorų. Kiekviename iš projekto 

turnyrų planuojamas šachmatininkų skaičius yra apie 30-60, kur apie 

pusę ir daugiau dalyvių būna vaikai iki 18 metų. 

 

Laukiami rezultatai Šiuo projektu siekiame kelti suaugusiųjų ir vaikų žaidimo šachmatais 

lygį, sukurti rajono savivaldybės šachmatininkų bendruomenės 

tradicijas, kurių pagrindas būtų vaikų ir paauglių užimtumas, kartų 

bendravimo stiprinimas, gyventojų laisvalaikio organizavimas. 

 

Numatomas projekto 

tęstinumas 

Numatoma kasmet rengti rajono savivaldybės šachmatų pirmenybes 

su standartine, greitųjų ir žaibo laiko kontrole. Taip pat dalyvauti  

šachmatininkų mokymuose ir varžybose klubo rengiamoje vasaros 

stovykloje. Kasmet organizuoti Vilkaviškio rajono savivaldybės 

švietimo įstaigų vaikų greitųjų šachmatų pirmenybes. Taip pat kasmet 

rengti Vilkaviškio rajono savivaldybės Supermėgėjų greitųjų 

šachmatų pirmenybes. Kasmet organizuoti respublikinį vaikų 

šachmatų turnyrą „Auksaspalvis ruduo“. Taip pat kasmet atstovauti 

rajono savivaldybę Lietuvos komandiniuose greitųjų ir žaibo 

šachmatų čempionatuose ir Lietuvos standartinių šachmatų 

čempionate. Taip pat rengti ir dalyvauti Sūduvos  regiono standartinių 

šachmatų komandiname turnyre „Sūduvos šachmatų lyga“. Kasmet 

kiekvienų metų pabaigoje surengti geriausiai tais metais sužaidusių 

šachmatininkų turnyrą - rajono savivaldybės „Čempiono Karūna“ 

turnyrą. Kasmet organizuoti „Didžiojo prizo serijos (DIPRIS)“ 

šachmatų turnyrą. Taip pat dalyvauti Europos greitųjų ir žaibo 

šachmatų čempionatuose. 

 

Projekto viešinimas Visa informacija apie projektą ir jo vykdymą bus pateikiama klubo 

tinklapyje www.sirvinta.puslapiai.lt, facebook puslapyje „Vilkaviškio 

rajono sportas“  ir laikraštyje „Santaka“,  

 https://www.youtube.com/watch?v=SPmrhTOVQV8 

 

V. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Finansavimo šaltinio pavadinimas Suma (eurais) 

Prašomos Savivaldybės paramos lėšos 2824,00 

Pareiškėjo, partnerio (-ių), rėmėjų lėšos 565,00 

 Iš viso 3389,00 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sirvinta.puslapiai.lt/


VI. DETALI PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA  

(Pridedamas paraiškos priedas detali išlaidų sąmata) 

 

 

 

VII. NUMATOMI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI 

Rodiklio pavadinimas Rodiklio matavimo vienetai Rodiklio kiekybinė išraiška 

Stovyklos Renginių kiekis ir dalyvių 

skaičius  

1 stovykla ir 20 dalyvių 

Rajoninės varžybos Varžybos ir dalyvių skaičius 12 varžybų ir 240 dalyvių 

Respublikinės varžybos ir 

turnyrai 

Varžybos ir dalyvių skaičius 5 varžybos ir 110 dalyvių 

Tarptautinės varžybos ir 

turnyrai 

Varžybos ir dalyvių skaičius 2 varžybos ir 10 dalyvių 

 

VIII. PARAIŠKOS PRIEDAI 

Eil. 

Nr. 
Privalomo pateikti dokumento pavadinimas 

Lapų 

skaičius 

1. Aukšto meistriškumo sporto programa – trejų kalendorinių metų trukmės 

aukšto meistriškumo sporto planavimo dokumentas, kuriame nurodomi 

juridinio asmens veiklos uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti 

1 

2. Dokumentų, įrodančių finansavimo prisidėjimą, kopija (papildomas 

finansavimas iš kitų šaltinių) 

1 

3. Dokumentai įrodantys komandos ar sportininko dalyvavimą aukšto 

meistriškumo sporto varžybose 

23 

4. Dokumentai įrodantys komandos ar sportininko iškovotas prizines vietos 

aukšto meistriškumo sporto varžybose 

- 

5. Pareiškėjo pasirašyti organizuotų socialinių projektų trumpi (iki 200 žodžių) 

aprašymai 

2 

6. Dokumentai įrodantys NVŠ (neformaliojo vaikų švietimo) programų vykdymą 

arba bendradarbiavimą su šių programų vykdytojais 

- 

7. Dokumento, kuriame nurodyta minimali klubo biudžeto kriterijaus vykdymui 

reikalinga suma, starto ir kitų mokesčių dydžiai kopiją. 

1 

8. Juridinio asmenų registro (JAR) išrašas arba elektroninis sertifikuotas išrašas 

(ESI) 

1 

9. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens 

teisę veikti pareiškėjo vardu 

- 

10. Varžybų nuostatų (jeigu yra patvirtinti) kopiją 13 

11. Kiti pareiškėjo pageidavimu pateikiami dokumentai 3 

 

 

 

 

 



IX. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA 

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad: 

 šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano 

žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga; 

 prašoma Savivaldybės parama yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga suma; 

 nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos, 

Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, Savivaldybės biudžeto lėšų; 

 projekto įgyvendinimo sąmatoje numatytos išlaidos tuo pačiu metu nefinansuojamos 

iš kitų nacionalinių, Savivaldybės ir ES programų; 

 man nėra iškelta byla dėl bankroto, nesu likviduojamas; 

 man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas 

negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas; 

 paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią 

deklaraciją); 

 sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo 

pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos registracijos numerį ir prašomą bei suteiktą paramos 

sumą, būtų skelbiama paramą Savivaldybės interneto svetainėje. 

 sutinku, kad projekte vykdomos veiklos gali būti filmuojamos ir fotografuojamos. 

Filmuota ir fotografuota medžiaga gali būti platinama žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose 

tinkluose ir interneto tinklapiuose. 

 

 

(Pareiškėjo atstovo pareigos)                     (Parašas)                          (Vardas, pavardė) 

  A.V.    



 

________________________ Vilkaviškio šachmatų klubas „Širvinta“____________________________________________ 

 (Sporto klubo pavadinimas) 

 

DETALI PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA 2022__________ 
 

 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas, 

(sporto varžybos, stovyklos, 

renginiai) 

Prašomos biudžeto lėšos, eurais 
Maitinimo išlaidų piniginė 

kompensacija 

Apranga, 

inventorius 

Nakvynė Kelionė, 

transportas, 

kuras 

Varžybų 

dalyvių 

mokesčiai 

Apdovanoji

mai, prizai 

Kitos 

išlaidos 

(įvardinti) 

Patalpų 

nuoma 

varžyboms  

 

 

Iš viso Sportininkų Trenerių, 

teisėjų 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 12 

III ketvirtis 

1. Šachmatininkų mokymai ir 

varžybos vasaros stovykloje 

      100,00  100,00 

2. Vilkaviškio rajono savivaldybės 

greitųjų šachmatų pirmenybės 

 60,00     100,00 30,00 190,00 

3. Vilkaviškio rajono savivaldybės 

žaibo šachmatų pirmenybės 

 30,00     100,00 30,00 160,00 

4. Vilkaviškio rajono savivaldybės 

Supermėgėjų greitųjų šachmatų  

pirmenybės 

 30,00     100,00 30,00 160,00 

5. Lietuvos komandinis greitųjų 

šachmatų čempionatas 

100,00   100,00 50,00 30,00   280,00  

6. Lietuvos komandinis žaibo 

šachmatų čempionatas 

50,00    50,00 30,00   130,00  

 Iš viso III ketvirčiui 150,00 120,00  100,00 100,00 60,00 400,00 90,00 1020,00 

IV ketvirtis 

7. Vilkaviškio rajono savivaldybės 

švietimo įstaigų vaikų greitųjų 

šachmatų pirmenybės  

 120,00     360,00 

(6-iose 

mokyk-

lose ir 

finalui) 

30,00 510,00 

8. Lietuvos standartinių šachmatų 

čempionatas 

210,00   204,00 50,00 60,00   524,00 

9. Vaikų šachmatų turnyras 

„Auksaspalvis ruduo 2022“ 

 30,00     100,00 30,00 160,00 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 

biudžeto lėšomis finansuojamo 

aukšto meistriškumo sporto 

paraiškos 1 priedas 



 

10. Vilkaviškio rajono savivaldybės 

„Čempiono karūna“ 

 30,00     200,00 30,00 260,00 

11. „Sūduvos Šachmatų Lyga“ – 

komandinės Sūduvos regiono 

pirmenybės 

 90,00     100,00 60,00 250,00 

12. „Didžiojo prizo serijos 2022“ 

šachmatų turnyras 

      100,00  100,00 

 Iš viso IV ketvirčiui 210,00 270,00  204,00 50,00 60,00 860,00 150,00 1804,00 

 Iš viso 360,00 390,00  304,00 150,00 120,00 1260,00 240,00 2824,00 

      

 
  (Pareiškėjo atstovo pareigos)                                                                               ( parašas)                                                                                    (vardas, pavardė) 

 
        

                                                                         A.V.                                                
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