
1. Pareiškėjas:

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

(juridinio asmens kodas)

1 2 3 4 5 6 7 8

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų 

lėšų šaltiniai

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga 

suma (4+5) 

(Eur)

Eil. Nr. Tikslai, uždaviniai, priemonės

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur)

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų 

nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų 

suma (Eur)

Priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai

Valstybės biudžeto 

lėšomis planuojamos 

įsigyti sporto bazės 

priežiūros įrangos, 

sporto inventoriaus, 

sporto įrangos ar 

tikslinės transporto 

priemonės* pavadinimas 

ir planuojamas šio turto 

naudojimo terminas

191797119

2. Didelio meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, lėšų poreikis 

priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Lietuvos biatlono federacija, Visorių g.8, LT-08300, Vilnius, 8 5 2796708, 

2019 M. DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, 

naudojimo ir atsiskaitymo už 

panaudotas lėšas tvarkos aprašo

5 priedas

(Didelio meistriškumo sporto programos forma)



Tikslas: Pasirengti ir dalyvauti 

tarptautinėse varžybose

Uždaviniai: 

1. Pasirengimas ir dalyvavimas 

Pasaulio čempionatuose

2. Pasirengimas ir dalyvavimas 

Europos čempionatuose

3. Pasirengimas ir dalyvavimas 

Pasaulio taurės etapuose

Priemonės:

1.1. MTS 105000,00
65000,00 KKSD, LBF 170000,00

Suorganizuoti  28 

MTS

1.2. Tarptautinės varžybos

110000,00 60000,00 KKSD, LBF 170000,00

PČ - 10-32; EČ-1-

24 vt.;  PjČ- 10-24 

vt; EjČ-5-16

1.3. Inventoriaus įsigijimas

Įsigyti reikiamą inventorių 

pagal poreikį, kuris būtu 

naudojamas nuo 1 iki 3 

metų

20000,00 28000,00 KKSD, LBF 48000,00

slidės, batai, lazdos 

20 kmpl. 

(naudijimo 

terminas 1 m.); 

Dviračiai (4 vnt), 

naudijimo terminas 

1 m.); Šoviniai 

(100000 vnt); spec. 

Apranga (16 kmpl)

... 0,00

235000,00 153000,00 388000,00

Tikslas: Sporto šakos plėtros 

užtikrinimas

Uždaviniai: 

2

Viso:

1



1. LR čempionatų organizavimas ir 

vykdymas2.  Specialistų kvalifikacijos kėlimas

3. Biatlono sporto grupių veiklos 

užtikrinimas

Priemonės:

2.1. Žiemos ir vasaros LR čempionatų 

pravedimas
9000,00 LBF 9000,00

Suorganizuoti 3 

čempionatus po 60 

dalyvių

2.2. Kvalifikacijos kėlimo kursai ir 

seminarai
3000,00

2000,00 KKSD, LBF 5000,00

Dalyvauti 2 

seminaruose po 4-6 

specialistus.

2.3.  Biatlono sporto grupių dalinis 

finansavimas
15000,00

6000,00 KKSD, LBF 21000,00

Grupėje išlaikyti  

iki 8 sportininkų

18000,00 17000,00 35000,00

Viso: 253000,00 170000,00 423000,00

…

 Iš viso:*Jeigu vykdant 

priemonę 

planuojama įsigyti 

tikslinę transporto 

2.2. Didelio meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:Prezidentas Arūnas Daugirdas

2

Lietuvos biatlono federacija, siekia kuo geriau parengti didelio sportinio meistriškumo sportininkus 2022 m. Pekino Olimpinėms žaidynėms. 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 kitas OŽ. Tam tikslui reikia sportininkams sudaryti  sąlygas dalyvauti mokomosiose treniruočių stovyklose ir 

įvairaus rango tarptautinėse varžybose. 



__________________________                                                       _________________                                                            ____________________          

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

(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 



(Didelio meistriškumo sporto programos forma)


