KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBöS
GENERALINIS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DöL SVARBIAUSIŲJŲ TARPTAUTINIŲ SPORTO RENGINIŲ,
ORGANIZUOJAMŲ LIETUVOJE, VYKDYMO ATASKAITOS
2009 m. kovo 19 d. Nr. V-217
Vilnius
Siekdamas gerinti 2006 m. vasario 27 d. Kūno kultūros ir sporto departamento įsakymo Nr.
V-104 „D÷l tarptautinių sporto renginių, organizuojamų Lietuvoje“ įgyvendinimą ir nustatyti
panaudotų biudžeto l÷šų tikslingumą, naudingumą ir efektyvumą,
t v i r t i n u:
ataskaitos, kurią tarptautinio renginio organizatorius (šiam tikslui įgyvendinti – biudžeto
l÷šų gav÷jas) laisva rašytine forma per dvi savaites pasibaigus renginiui turi parengti Kūno kultūros
ir sporto departamentui (Sporto strategijos skyriui), turinį;
p a v e d u:
Departamento Sporto strategijos skyriui iki einamųjų metų gruodžio 1 d. apibendrinti
tarptautinių renginių organizatorių pateiktas ataskaitas ir kartu su savo išvadomis teikti siūlymus
Departamento vadovybei.
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Priedas prie Kūno kultūros
ir sporto departamento
2009 m. kovo 19 d.
įsakymo Nr. V–217

TARPTAUTINIŲ SPORTO RENGINIŲ, ORGANIZUOJAMŲ LIETUVOJE, ORGANIZATORIŲ
ATASKAITOS TURINYS

1. Visas (nesutrumpintas) renginio pavadinimas.
2. Renginio vykdymo data, vieta (miestas, rajonas, sporto baz÷).
3. Dalyvavusių renginyje valstybių sąrašas.
4. Dalyvių skaičius:
-

kitų valstybių;

-

Lietuvos.

5. Žiūrovų, žiūr÷jusių renginį, skaičius (apytikr÷ bendra suma).
6. Tarptautinių organizacijų oficialūs atstovai renginyje.
7. Lietuvos valstyb÷s ir sporto organizacijų oficialūs atstovai (vadovai) renginyje.
8. Bendras renginį vykdžiusių organizatorių skaičius (teis÷jai, medikai, organizatoriai ir t. t.).
9. Renginio dalyvių varžybų rezultatai (pridedami protokolų nuorašai, lentel÷s, programos).
10. Renginio sąmatos projektas ir jos įvykdymas su trumpa analize.
11. Trumpas renginio atidarymo, nugal÷tojų pagerbimo ir varžybų pabaigimo aprašymas.
12. Kokios žiniasklaidos priemon÷s buvo pasitelktos nušviesti pasirengimą ir renginio eigą.
13. Kokie kultūriniai renginiai buvo pasiūlyti dalyviams norint propaguoti šalies kultūrines,
istorines, sportines tradicijas ir vertybes.
14. Kokios dalyvių ir žiūrovų saugumo priemon÷s buvo naudotos renginio metu.
15. Kokie kiti renginiai buvo vykdomi varžybų metu.
16. Kokią naudą tarptautinis renginys dav÷ šalies gyventojams, mūsų sportininkams,
organizatoriams ir t. t.
17. Jūsų pastabos ir siūlymai d÷l renginių organizavimo ateityje.
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