
1. Pareiškėjas:

(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

(juridinio asmens kodas)

2. Pareiškėjo veiklos, nurodytos įstatuose (nuostatuose, statute ar kitame steigimo dokumente)

(Sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programos forma)

Forma patvirtinta                                            

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro

2020 m. vasario  d. įsakymu Nr. V-

SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

9. Įgyvendindama savo tikslus, Federacija vykdo šias funkcijas: 

9.1. bendradarbiauja su Švietimo mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos tautiniu Olimpiniu komitetu ir kitomis 

valstybinę sporto politiką formuojančiomis ir vykdančiomis organizacijomis; 

9.2. teikia organizacinę, konsultacinę ir kitą pagalbą Federacijos nariams; 

9.3. siekdama sėkmingo Nacionalinės rinktinės dalyvavimo visų lygių rungtynėse, tobulina kvalifikuotų biatlono 

trenerių, teisėjų, sportininkų ruošimo sistemą; 

9.4. vysto ir plėtoja tarptautinius sportinius ryšius su atitinkamomis užsienio šalių organizacijomis, sąjungomis, 

klubais; 

9.5. leidžia mokomąją, mokslinę-sportinę literatūrą biatlono ir kitų žiemos sporto šakų klausimais; 

9.6. plečia materialinę – techninę bazę ir reklamuoja biatloną; 

9.7. rengia Lietuvos Respublikos čempionatus, pirmenybes, kitus sportinius renginius ir registruoja rekordus; 

9.8. užtikrina Nacionalinės rinktinės parengimą ir dalyvavimą Olimpinėse žaidynėse, Pasaulio čempionatuose bei 

kitose svarbiausiose tarptautinėse varžybose; 

9.9. sudaro sporto varžybų kalendorių, organizuoja ir kontroliuoja, kad jo laikytųsi visi federacijos nariai; 

9.10. prireikus tarpininkauja, kad sporto klubai, sportininkai, treneriai galėtų sudaryti palankias bendradarbiavimo 

sutartis su atitinkamomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis;

9.11. tvarko biatlono sporto šakos apskaitą;

9.12. ruošia specialistus, rengia mokymo programas, metodinę medžiagą, išduoda licencijas, apibendrina ir skleidžia 

sukaupto darbo patirtį. 

10. Savo tikslų įgyvendinimui Federacija gali užsiimti šia veikla (pagal EVRK): 

10.1. techninės įrangos naudojimo konsultacijos (72.10); 

10.2. duomenų apdorojimas (72.30); 

10.3. veikla, susijusi su duomenų bazėmis (72.40); 

10.4. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (74.13); 

10.5. konsultacinė verslo ir valdymo veikla (74.14); 

10.6. suaugusiųjų ir kitas niekur nepriskirtas, švietimas (80.42); 

10.7. kita sportinė veikla (92.60); 

10.8. reklama (74.40); 
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3. Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo terminai ir vertinimo 

kriterijai, lėšų poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:



1 2 3 4 5 6 7 8

Tikslas: Pasirengti ir dalyvauti tarptautinėse 

varžybose

Uždaviniai: 

1. Pasirengimas ir dalyvavimas Pasaulio 

čempionate

2.  Pasirengimas ir dalyvavimas Europos 

čempionate

3.   Pasirengimas ir dalyvavimas Pasaulio ir 

Europos jaunių ir jaunimo čempionatuose

4. Pasirengimas ir dalyvavimas Pasaulio, IBU 

ir IBU jaunimo taurės varžybose, regiono 

taurės varžybose

Priemonės:

1.1.  MTS

150000,00 50000,00 LBF 200000,00 2021.01.01-

2021.12.31

Suorganizuoti  30 

MTS

Priemonės 

įgyvendinim

ui skiriamų 

kitų lėšų 

šaltiniai

Priemonės 

įgyvendinimu

i reikalinga 

suma (Eur)

Eil. 

Nr.
Tikslai, uždaviniai, priemonės

Valstybės biudžeto 

lėšomis 

planuojamos įsigyti 

sporto bazės 

priežiūros įrangos, 

sporto inventoriaus, 

sporto įrangos ar 

tikslinės transporto 

priemonės* 

pavadinimas ir 

planuojamas šio 

turto naudojimo 

terminas

Prašoma 

valstybės 

biudžeto 

lėšų suma 

(Eur)

Priemonės 

įgyvendinim

ui skiriamų 

nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų 

suma (Eur)

1

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai

Priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai



1.2. Tarptautinės varžybos 

150000,00 50000,00 LBF 200000,00 2021.01.01-

2021.12.31

 OŽ-1-45;  PČ 1-32 

vt.; EČ-1-24 vt.; 

 PjČ- 10-24 vt; EjČ-

5-16

 

300000,00 100000,00 400000,00

Tikslas: Sporto šakos plėtros užtikrinimas

Uždaviniai: 

1.Nacionalinių čempionatų ir Taurės varžybų 

organizavimas, vykdymas. 

2. Specialistų kvalifikacijos kėlimas

3. Sportininkų edukacija

...

Priemonės:

1.1.Žiemos ir vasaros LR čempionatų 

pravedimas

10000,00 LBF 10000,00 Žiemos 

varžybas nuo 

2020.01.01 iki 

2020.04.01; 

vasaros  nuo 

2020.07.01. 

iki 2020.10.30 

 Suorganizuoti 2 

čempionatus ir ne 

mažiau 2 Taurės 

varžybų

1.2. Kvalifikacijos kėlimo kursai ir seminarai

3000,00 2000,00 LBF 5000,00 2021.05.01-

12.31

 Dalyvauti                

2 seminaruose po 4-

6 specialistus.

1.3.Mokomųjų seminarų sportininkams 

organizavimas

2000,00 3000,00 LBF 5000,00 2021.05.01-

12.31

 Dalyvauti             

 2 seminaruose       

po 5-10 

sportininkų.

... 0,00

5000,00 15000,00 20000,00

…

1

2

Viso:

Viso:



305000,00 115000,00 420000,00

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

__________________________                                                       _________________                                                            ____________________          Prezidentas Arūnas Daugirdas

(pareigų pavadinimas)                          A. V.                                                    (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)

(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

*Jeigu vykdant priemonę planuojama įsigyti tikslinę transporto priemonę, turi būti nurodytas šios transporto 

priemonės naudojimo tikslas.

Lietuvos biatlono federacija, siekia kuo geriau parengti didelio sportinio meistriškumo 

sportininkus 2022 m. Pekino Olimpinėms žaidynėms. Federacija, kooperuotų lėšų dėka, 

stengiasi užtikrinti kuo geresnes sąlygas ir aplinką sportininkas ir treneriams. Reikia 

užtikrinti geras sąlygas pasirengimo ir varžybiniu periodu - apgyvendinimo, maitinimo 

sąlygas, paasamdyti aukščiausio lygio specialistus trenerius, slidžių ruošėjus, med. 

personalą. Reikia aprūpinti sportininkus, kurie atstovaus Lietuvą Pasaulio ir Europos 

čempuionatuose geriausiu inventoriumi.   LBF stengiasi kuo geriau išnaudoti  keturmetį 

Olimpinį ciklą, formuojant vyrų ir moterų didelio sportinio meistriškumo, bei 

jaunimo/jaunių komandas, dalyvaujant Pasaulio, Europos suaugusiųjų, jaunimo ir 

jaunių čempionatuose, Pasaulio ir  IBU taurės  ir kitose tarptautinėse varžybose, kuriose 

iškovotos kvotos turi tiesioginę įtaką dalyvavimui  Pasaulio čempionatuose ir kovoje 

dėl kelialapių į  OŽ.  Federacija privalo vykdyti nacionalinius čempionatus, taurės 

varžybas ir aktyviai prisidėti prie sporto šakos plėtros šalyje.

 Iš viso:


