
1. Pareiškėjas:

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

(juridinio asmens kodas)

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

įgyvendinimu

i skiriamų 

kitų lėšų 

šaltiniai

Forma patvirtinta                                            Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. vasario  d. įsakymu Nr. V-

2021 m. SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Priemonės 

įgyvendinimui 

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 

įgyvendinimui 

skiriamų 

nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų 

suma (Eur)

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai

Lietuvos čiuožimo federacija (toliau - LČF) yra atsakinga už dailiojo čiuožimo sporto Lietuvos Respublikoje vystymą, asociacijos 

narių, kultivuojančių dailiojo čiuožimo sportą, veiksmų koordinavimą, sudarant sąlygas dalyvauti Lietuvos Respublikos 

čempionatuose, pirmenybėse bei kitose varžybose. LČF įsipareigoja rengti dailiojo čiuožimo rinktines, kurios atstovautų Lietuvą 

olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose bei kitose tarptautinėse varžybose. 

Priemonių įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai

(Sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programos forma)

3. Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo terminai ir vertinimo kriterijai, lėšų 

poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

LIETUVOS ČIUOŽIMO FEDERACIJA, K. Baršausko g. 82-21,LT-51440, Kaunas, Lietuva, +37069411300, 

lsf.secretariat@gmail.com

190652099
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Tikslas: Užtikrinti sportininkų dalyvavimą 

2021 m. PČ bei pasirengti 2022 m. OŽ

Uždaviniai: 

1.Vykdyti sportininkų pasirengimą PČ, OŽ

2.Deleguoti sportininkus ir trenerius į PČ

3.Kelti dailiojo čiuožimo trenerių kvalifikaciją

...

Priemonės:

1.1.Sportininkų ir trenerių dalyvavimas 

mokomosiose treniruočių stovyklose (MTS) 

Lietuvoje ir užsienyje, pasiruošimui 2021 m. 

 PČ ir pasirengti 2022 m. OŽ

50000,00 9400,00
LČF, LTOK, 

ISU
59400,00

2021.01.01-

12.31

Planuojamų MTS skaičius-

35, kurių metu bus tinkamai 

pasiruošta pasaulio 

čempionatui bei olimpinėms 

žiemos žaidynėms. 

1.2.Sportininkų ir trenerių dalyvavimas 

Tarptautinės čiuožimo sąjungos (ISU) 

tarptautinėse varžybose (TV) ir ISU Grand Prix 

etapuose bei atrankos į OŽ kvalifikacinėse 

varžybose Nebelhorn Trophy 2021 (Vokietija)

29000,00 5000,00
LČF, LTOK, 

ISU
34000,00

2021.01.01-

12.31

Iškovoti kelialapius į PČ 

surenkant kvalifikacinius 

techninius taškus

1.3.Sportininkų ir trenerių dalyvavimas PČ 4450,00 500,00 LČF,  ISU 4950,00 2021.03.21-29

Lietuvos atstovų dalyvavimas 

PČ planuojamas rezultatas - 

šokėjams iškovoti kelialapius 

į OŽ, merginai patekimas į 

30-tuką

... 0,00

83450,00 14900,00 98350,00

Tikslas: MTS 2021 m. TV pasiruošti 

perspektyviausiems sportininkams

Uždaviniai: 

1.Organizuoti ir rengti MTS TV pasiruošti

1

2

Viso:



2. Trenerių konsultacijos su aukšto lygio 

specialistais MTS metu

3.

...

Priemonės:

1.1. Sportininkų ir trenerių dalyvavimas MTS 

Lietuvoje ir užsienyje, 2021 m. TV pasiruošti, 

konsultuojantis su aukšto lygio specialistais

15000,00 4000,00
LČF, LTOK, 

ISU
19000,00

2021.01.01-

12.31

Planuojamų MTS skaičius- 

16, kurios leis tinkamai 

pasiruošti tarptautinėms 

varžyboms 

perspektyviausiems 

pamainos sportininkams  

1.2. 0,00

1.3. 0,00

... 0,00

15000,00 4000,00 19000,00

Tikslas: 

Uždaviniai: 

1. 

2. 

3.

...

Priemonės:

1.1. 0,00

1.2. 0,00

1.3. 0,00

... 0,00

0,00 0,00 0,00

…

98450,00 18900,00 117350,00

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

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

naudojimo tikslas.

 Iš viso:

2

3

Viso:

Viso:



Pareiškėjo vardu:

__________________________                                                       _________________                                                            ____________________          

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

(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

Šia programa Lietuvos čiuožimo federacija (LČF) siekia kuo aukštesnių sportinių rezultatų ir 

didesnės dailiojo čiuožimo plėtros nacionaliniu lygmeniu. Įgyvendinant aukšto meistriškumo sporto 

programą yra numatyti 2 pagrindiniai tikslai, kurių veiksnumas prisidėtų prie didėjančio sportinio 

meistriškumo. LČF prioritetinis tikslas - sportininkų rengimas ir dalyvavimas PČ ir olimpinėse 

žiemos žaidynėse. Norint įgyvendinti šį tikslą, labai svarbu geras pasirengimas jau minėtoms 

aukščiausio lygio varžyboms. Pasiruošimas vykdomas dalyvaujant mokomosiose treniruočių 

stovyklose ir įvairiose tarptautinėse varžybose,. Jose siekiama užimti kuo aukštesnes vietas, 

įvykdyti Tarptautinėse čiuožimos sąjungos (ISU) nustatytą kvalifikacinį PČ normatyvą bei 

kvalifikaciniame etape Nebelhorn Trophy 2021 iškovoti kelialapį į olimpines žiemos žaidynes. 

Vykstant  pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatui, sezonas yra tik įpusėjęs, todėl sportininkų 

rengimas varžyboms ir toliau lieka itin svarbus. Tai yra nepertraukiamas procesas. Dėl šios 

priežasties būtinas tolimesnis dalyvavimas mokomosiose treniruočių stovyklose ir varžybose. 

Lietuvos čiuožimo federacija yra užsibrėžusi tikslą artimiausiu metu rengti ISU kalendorines 

varžybas. Tai būtų puikus tramplynas ateityje teikti paraišką Europos dailiojo čiuožimo čempionato 

vykdymui Lietuvos Respublikoje bei dar vienam ISU jaunimo Grand Prix etapui naujuose Kauno 

ledo rūmuose. 


