
1. Pareiškėjas:

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

(juridinio asmens kodas)

1 2 3 4 5 6 7 8

Tikslas: Užtikrinti sportininkų 

dalyvavimą 2019 m. EČ, PČ, PJČ, OŽ

Uždaviniai: 

1.Vykdyti sportininkų pasirengimą EČ, 

PČ, PJČ, OŽ

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų 

lėšų šaltiniai

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga 

suma (4+5) 

(Eur)

Priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai

1

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 

įgyvendinimui 

skiriamų 

nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų 

suma (Eur)

2019 M. DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

K. Baršausko g. 82-21, Kaunas, +37069411300, lsf.secretariat@gmail.com

190652099

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



2.Deleguoti sportininkus ir trenerius į EČ, 

PČ, PJČ

3. Kelti dailiojo čiuožimo trenerių 

kvalifikaciją

Priemonės:

1.1. Sportininkų ir trenerių dalyvavimas 

mokomosiose treniruočių stovyklose 

(MTS) Lietuvoje ir užsienyje

24000,00 3000,00 LTOK, LČF 27000,00
Planuojamų MTS 

skaičius - 8

1.2. Sportininkų ir trenerių dalyvavimas 

Tarptautinės Čiuožimo Sąjungos (ISU) 

Tarptautinėse Varžybose (TV)

15000,00 3000,00 LTOK, LČF 18000,00

Iškovoti kelialapius 

į EČ, PČ, PJČ, 

surenkant 

kvalifikacinius 

techninius taškus

1.3. Sportininkų ir trenerių dalyvavimas 

2019 m. EČ, PČ, PJČ
23000,00 5000,00 ISU 28000,00

Lietuvos atstovų 

dalyvavimas EČ, 

PČ, PJČ. 

Planuojamas 

rezultatas - 

patekimas į finalą 

visose rungtyse.

Viso: 62000,00 11000,00 73000,00

Tikslas: MTS 2019 m. TV pasiruošti

Uždaviniai: 

1.Organizuoti ir rengti MTS TV 

pasiruošti

2.Konsultuotis su aukšto lygio dailiojo 

čiuožimo specialistais MTS metu

...

1

2



Priemonės:

1.1.Sportininkų ir trenerių dalyvavimas 

MTS Lietuvoje ir užsienyje
18000,00 9000,00 LTOK, LČF

27000,00

Planuojamų MTS 

skaičius: 10-15

...

Viso: 18000,00 9000,00 27000,00

Tikslas: 2019 m. Lietuvos dailiojo 

čiuožimo čempionato vykdymas visoms 

amžiaus grupėms

Uždaviniai: 

1.Tinkamai suorganizuoti ir įvykdyti 2019 

m. Lietuvos dailiojo čiuožimo čempionatą

2. Užtikrinti sklandų čempionato 

vykdymą

...

Priemonės:

1.1. Lietuvos čempionato vykdymas 6000,00

3500,00 LČF 9500,00

Kasmet didėjantis 

čempionato dalyvių 

skaičius, 2019: 110-

120

Viso: 6000,00 3500,00 9500,00

Tikslas: 2019 m. Užtikrinti sportininkų 

dalyvavimą 2019 m. Europos jaunimo 

žiemos olimpiniame festivalyje (EYOF)

Uždaviniai: 

1. Vykdyti sportininkų pasirengimą 2019 

m. EYOF

Priemonės:

1.1. Sportininkų ir trenerių dalyvavimas 

MTS užsienyje
5000,00 1500,00 LTOK, LČF 6500,00

Planuojamas MTS 

skaičius - 2, 

patekimas į 10 - 

uką.

... 0,00

2

3

4



Viso: 5000,00 1500,00 6500,00

Tikslas: Sportininkų ugdymo 

organizavimas sporto klasių principu

Uždaviniai: 

1. Sudaryti sportininkams sąlygas 

treniruotis 2 kartus per dieną (ant ledo)

2. Sudaryti sportininkams sąlygas lankyti 

pamokas individualiai, raštiškai su 

mokyklomis suderintu laiku

3. Sudaryti sąlygas sportininkams išvykti į 

MTS ir TV

4. Kelti jaunųjų dailiojo čiuožimo trenerių 

kvalifikaciją

Priemonės:

1.2. Dalyvavimas TV 10000,00
1500,00 LČF, Remėjai 11500,00

TV užimtos 

prizinės vietos

1.3.Dalyvavimas MTS 15000,00 2000,00

LČF, Remėjai 17000,00

Planuojamų MTS 

skaičius programos 

dalyviams: 6-8

... 0,00

Viso: 25000,00 3500,00 28500,00

Iš viso: 116000,00 28500,00 144500,00

2.2. Didelio meistriškumo sporto programos santrauka.

4

4

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

priemonės naudojimo tikslas.



Pareiškėjo vardu:

Prezidentė

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

(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

Lilija Vanagienė

Įgyvendinant didelio meistriškumo sporto programą yra numatyti 5 pagrindiniai tikslai, kurių 

įvykdymas prisidėtų prie didėjančio sportinio meistriškumo. Dalyvavimas ir atstovavimas 

Lietuvai pasaulio ir Europos čempionatuose yra prioritetinis LČF tikslas. Siekiant įgyvendinti 

šį tikslą, yra itin svarbu geras pasiruošimas minėtiems svarbiausiems sezono startams. 

Pasiruošimas vykdomas dalyvaujant mokomosiose treniruočių stovyklose ir tarptautinėse 

varžybose, kuriose siekiama užimti kuo aukštesnes vietas ir pagerinti rezultatus. Ruošiantis 

EČ, PČ ir PJČ, įtakos labai turėjo geras sportininkų pasirodymas pasaulio suaugusių bei 

jaunimo grand prix etapuose, kur buvo iškovotos vietos pirmuose dešimtukuose (6 ir 9) bei 

11 ir 12 vietos. Vienas iš pagrindinių tikslų - spotininkų ugdymas sporto klasių principu, yra 

jau vykusio projekto tęstinumo poreikis, kuris pasiteisino ugdant jaunąją čiuožėjų kartą, nes 

buvo sudarytos sąlygos derinti treniruotes 2 kartus per dieną, su mokymusi mokykloje. 

Jaunieji sportininkai iškovojo prizines vietas ISU kalendorinėse varžybose, akivaizdžiai 

gerindami savo personalius rezultatus. Ypač džiugina jaunųjų 9-12 metų čiuožėjų įvaldyti 

šuoliai su 2,5 bei 3 apsisukimais, kuriuos jie demostravo ISU TV.




