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Registracijos data: 2015 m. lapkričio ___ d.

Registracijos Nr. _________________

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTUI
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

ŠAUDYMO IŠ LANKO MEISTRIŠKUMO UGDYMO IR DIDELIO MEISTRIŠKUMO PLĖTOTĖS
PROGRAMA 2016 METAMS
2015-11-23 Vilnius
1. Programos vykdytojas:
LIETUVOS LANKININKŲ FEDERACIJA, teisinė forma ASOCIACIJA, kodas 191960388,
adresas: Žemaitės g. 6, Vilnius LT- LT-03117, (gen. sekretorius) tel. (8 629) 71113,
el/p info@archery.lt
2. Programos koordinatoriai:
Prezidentas, viceprezidentas (vykdantysis direktorius), generalinis sekretorius, Tarybos
nariai.
3. Programos įgyvendinimo laikotarois
2016-01-01 – 2016-12-31
4. Programos aprašymas:
Programos įgyvendinimas padės įvykdyti užsibrėžtus Lietuvos lankininkų federacijos
2016 metų uždavinius: federacija galės finansiškai aprūpinti Lietuvos rinktinės narių
pasirengimą ir dalyvavimą svarbiausiose 2016 m. aukščiausio lygio tarptautinėse
varžybose, t. y. Pasaulio ir Europos suaugusiųjų ir jaunimo čempionatuose. Programos
įgyvendinimas svarbus, nes tai padės populiarinti, plačiai paplitusį pasaulyje, šaudymo iš
lanko sportą Lietuvos visuomenėje, padės vykdyti jaunimo užimtumo programas, taip
pat skatins sportininkus siekti aukščiausių rezultatų. Vykdant programą bus siekiama
garsinti Lietuvos vardą visame Pasaulyje. Prie to ypatingai prisidėtų iškovotos pergalės
Pasaulio ir Europos čempionatų varžybose, bei kituose tarptautiniuose turnyruose.
Programą vykdys Lietuvos lankininkų federaciją atstovaujantys: prezidentas Gediminas
Maksimavičius, viceprezidentas Kazimieras Janušas, gen. sekretorius Vilius Švedas,
federacijos Taryba, sporto mokyklų ir sporto klubų treneriai. Programa apima ištisus
metus, yra ilgalaikė ir tęstinė. Numatoma ir 2017 – 2020 metais dalyvauti Pasaulio ir
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Europos čempionatuose bei kitose aukščiausio lygio tarptautinėse varžybose, vykdyti
sportininkų parengimą dalyvauti 2020 m. Olimpinėse žaidynėse Tokijo, Japonijoje.
Lietuvoje pagal tokią programą kasmet numatoma organizuoti ir vykdyti 17 - 20 varžybų,
t. sk. atvirus Lietuvos čempionatus bei 2-3 tarptautines varžybas. Augantį Lietuvos
lankininkų progresą stabdo finansavimo trūkumas. Šios programos finansavimas padėtų
užtikrinti geriausių federacijos sportininkų dalyvavimą aukščiausio lygio tarptautinėse
varžybose bei kokybišką varžybų vykdymą Lietuvoje. Kad užtikrinti programos vykdymą,
reikalingi kvalifikuoti specialistai, todėl į tarptautinį seminarą užsienyje planuojama siųsti
Lietuvos lankininkų federacijos Tarybos atrinktus geriausius trenerius, kurių darbo
stažas, kvalifikacija ir turima patirtis atitinka reikalavimus keliamus tarptautinei trenerio
kvalifikacijai įsigyti. Į tarptautinius teisėjų mokymus programoje numatoma siųsti
geriausius, šiuo metu dirbančius taisėjus, teisėjavusius ne vienose aukščiausio lygio
varžybose. Pirmenybė teikiama olimpinio lanko specialistams. Tokie veiksmai dar labiau
pagerins sportininkų paruošimą dideliam meistriškumui.
5. Programos tikslai:
Šalies nacionalinės rinktinės narius siųsti garbingai atstovauti Lietuvai Pasaulio, Europos,
Baltijos šalių sporto žaidynių, čempionatų, taurės etapų bei kitose tarptautinėse
varžybose. Siekti aukščiausių rezultatų minėtose varžybose. Kelti geriausių trenerių
kvalifikaciją suteikiant galimybę dalyvauti tarptautiniuose trenerių seminaruose
užsienyje bei kvalifikacijos kėlimo kursuose Lietuvos sporto universitetuose. Kelti teisėjų
profesinę kvalifikaciją tarptautiniuose mokymuose bei Lietuvoje organizuojanuose
seminaruose.
6. Programos uždaviniai:
Plėtojant šaudymo iš lanko sportą ugdyti sveiką ir nuolat sportuojančią Lietuvos
visuomenę. Didinti klubų ir juose sportuojančių narių skaičių. Pasiekti aukščiausius
rezultatus atstovaujant Lietuvą Pasaulio, Europos, Baltijos šalių sporto žaidynių,
čempionatų ir taurių etapų, tarptautinių turnyrų, bei kitose aukščiausio lygio
tarptautinėse varžybose. Užtikrinti sportininkų dalyvavimą šiose aukščiausio lygio
tarptautinėse varžybose:
2016.03.1-6 d.d. Pasaulio uždarų patalpų čempionate, Ankara, Turkijoje
2016.04.23-30 d.d. Europos Grand Prix varžybose Sofija, Bulgarija
2016.05.23-29 d.d. Europos čempionate (atrankoje į OŽ Rio de Žaneire) Notingame,
Anglija.
2016.06.1-5 d.d. Pasaulio universitetų čempionate Ulan Batoras, Mongolija
2016.06.13-19 Pasaulio taurės 3 etapo varžybose (galutinė atranka į Rio de Žaneiro
olimpines žaidynes) Antalija,Turkija.
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2016.07.19-23 Europos jaunimo čempionate Bukarešte, Rumunijoje.
2016.08.5-21 d.d. Rio de Žaneiro Olompinėse žaidynėse (jei išsikovosime kelialapį)
2016.09.6-10d.d. Europos 3D čempionate, (vykdymo vieta ir laikas tikslinama)
2016.09.27-10.2 d.d. Pasaulio Field čempionate Dubline, Airija
Be to 2016 metais Lietuvoje federacijos ir jos narių (klubų) jėgomis organizuoti ir įvykdyti
sekančias varžybas:
- Atvirą Lietuvos senjorų, jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų uždarų patalpų čempionatą
- Atvirą suaugusių Lietuvos uždarų patalpų čempionatą
- Kauno miesto pimenybes
- Lietuvos jaunių ir jaunučių treniruočių stovyklą
- Atvirą Lietuvos senjorų čempionatą
- Atvirą jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų čempionatą
- Atvirą Lietuvos 3D čempionatą
- Olimpinės dienos varžybas
- V.Juozapaičio atminimo taurės varžybas
- Tarptautines varžybas "Best in Lithuania"
- Tarptautines varžybas "Sanrestos taurė"
- Atvirą Lietuvas „Field“ čempionatą
- Lietuvos suaugusių rinktinės treniruočių stovyklą
- Atvirą Lietuvos čempionatą
- Vilniaus m. pirmenybes;
- Tarptautines varžybas “V.Černiausko atminimo taurė”
- Atvirą Kalėdinį turnyrą
Programoje numatytas visų amžiaus grupių ( vaikų, jaunučių, jaunimo, jaunių, suaugusių
ir senjorų) sportininkų dalyvavimas Lietuvoje organizuojamose varžybose.
7. Tikslinė programos grupė ir programos dalyviai:
Programos dalyvių grupė yra visi Lietuvos lankininkų federacijos nariai (klubai) bei jų
(apie 350 asmenų) sportininkai, nuolat gyvenantys Lietuvoje ar užsienyje, bei kitų šalių
lankininkai dalyvaujantys Lietuvoje vykdomose varžybose. Tikslinė programos grupė yra
Lietuvos šaudymo iš lanko aukštos kvalifikacijos ir perspektvūs sportininkai, t. y.
Lietuvos šaudymo iš lanko suaugusių, jaunimo, jaunių rinktinių nariai ir kandidatai.
Programoje dalyvauja 18 Lietuvos rinktinės narių (12 suaugusiu + 6 jaunimo), ir 7
treneriai (2 etatiniai + 5 savanoriai) iš visos Lietuvos, kurių amžiaus intervalas nuo 18 iki
50 metų. Tiesiogiai apie programą sužinos jos dalyviai ir Lietuvos šaudymo iš lanko klubų
nariai, kurių yra virš 350 asmenų. Taip pat apie programos dalyvius ir jų pasiekimus
sužinos besidominti sportu Lietuvos visuomenė.
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8. Įgyvendinus programą laukiami rezultatai ir nauda:
Lietuvos sportininkų dalyvavimas aukščiausio lygio tarptautinėse varžybose duoda
didžiulę naudą:
- Lietuvos vardo garsinimas ir įvaizdžio gerinimas įvairiose tarptautinėse varžybose
Lietuvoje ir užsienyje. Iškovotos aukštos vietos tarptautinėse varžybose didina Lietuvos
valstybės ir jos sportininkų žinomumą visame Pasaulyje.
- Norinčių sportuoti skaičiaus didėjimas. Po sėkmingų sportininkų pasirodymų
tarptautinėse varžybose užsienyje, sparčiai didėja vaikų ir jaunimo norinčių sportuoti
Lietuvos klubuose ir sporto mokyklose skaičius, tuo pačiu didėja ir jaunimo užimtumas.
- Sportininkų meistriškumo ir rezultatų augimas. Aukšti Lietuvos sportininkų pasiekimai
tarptautinio lygio varžybose, didina jaunų sportininkų motyvaciją ir norą kelti
meistriškumo lygį siekiant dalyvauti aukščiausio lygio tarptautinėse varžybose.
9. Programos tęstinumas:
Ši programa yra 2013 - 2016 metų (olimpinio ciklo) programos dalis. 2016 metais
Lietuvos lankininkų federacija numato toliau stiprinti sportininkų pasirengimą bei
sudaryti jiems sąlygas dalyvauti svarbiausiose aukščiausio lygio tarptautinėse varžybose,
siekti aukščiausių rezultatų ir garsinti šalies vardą. Siekti 2016 m. Europos čempionate
Notingame, Anglijoje bei Pasaulio taurės 3 etapo varžybose Antalijoje, Turkijoje
išsikovoti kelialapį į Rio de Žaneiro Olimpines žaidynes. Numatomas tęstinumas 2017 –
2020 m. programoje ruošti perspektyvius ir pajėgiausius sportininkus Lietuvos olimpinės
pamainos rinktinės sudėtyje išsikovoti kelialapius ir dalyvauti 2020 m. Olimpinėse
Žaidynėse Tokijo, Japonijoje.

10. Detali projekto įgyvendinimo sąmata
Išlaidų rūšis
Eil.

Mato
vnt.

Kiekis

Nr.

Vieneto
kaina
Eur.

Reikalinga
suma
Eur.

Kiti finanPrašoma
suma
iš
savimo
KKSD
šaltiniai

1

Akreditacijos
išlaidos

dalyviai

47

150,00

7050,00

2550,00

4500.00

2

Nakvynės išlaidos

naktys

242

90,00

21780,00

10280,00

11500.00

3

Kalionės išlaidos

dalyviai

47

510.00

23970,00

11470,00

12500,00

5

4

Taikiniai 18m. 25m.

vnt.

400

0,70

280,00

200,00

80,00

5

Taikiniai

vnt.

400

3,25

1300,00

1000.00

300,00

30m.50m.
90m.

70m.

6

Sportininkų
apranga

kompl.

24

59.00

1416,00

316,00

1100,00

7

Trenerių
kvalifikacijos
kėlimas

žm.

7

548,00

3836,00

936,00

2900,00

Teisėjų
kvalifikacijos
kėlimas

žm.

2

710,00

1420.00

420,00

1000,00

3 žm.

12
mėn.

606,00

7272,00

3636,00

3636,00

68324,00

30808,00

37516,00

8

9

Programos
vykditojų
atlyginimai
(darbo užmokestis
+ moksčiai)

Iš viso:

11. Programos dalyviai ir partneriai:
Programos dalyviai ir partneriai yra sporto klubai, Lietuvos lankininkų federacijos nariai:
1.Lietuvos šaudymo iš lanko asociacija, 2. Vilniaus miesto VšĮ „Lankininkų sporto klubas“,
3. Vilniaus lankininkų klubas „Strėlė“, 4. Kauno miesto klubas „ Kauno lankininkai “,
5. Kauno šaudymo iš lanko asociacija, 6. Klaipėdos klubas „Harmonija“, 7. Klaipėdos
miesto klubas „Klaipėdos lankininkai“, 8. Šiaulių miesto klubas “Auksinis šaulys”,
9. Utenos lankininkų klubas, 10. Alytaus miesto klubas “Žaliasis lankas”.
11. Marijampolės sporto klubas „Ugninė strėlė“, 12. Pakruojo laisvalaikio sporto klubas
„Vajetau“.
Viso: 12 narių.
Ne federacijos nariai:
- Vilniaus miesto sporto centras
- Kauno Jaunalietuvių sporto mokykla
- Utenos Krašuonos progimnazija
Projekto partneriai savo lėšomis dalinai rems šia programą.
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12. Pajamų šaltiniai programos vykdymui
Eil.Nr. Pavadinimas
1

Suma (Eur)

2

3

1

Kūno kultūros ir sporto departamento valstybės biudžeto lėšos

30808,00

2.

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšos

10000,00

3.

Savivaldybės lėšos

4.

ES struktūrinių fondų lėšos

5.

Tarptautinių sporto organizacijų lėšos

6.

Rėmėjų lėšos

7.

Nuosavos lėšos

2200,00

8.

Kitos lėšos (išvardinti)

2916,00

4900,00
17500,00

IŠ VISO:

68324,00

13. Pranešame:
- kad 20113, 2014, 2015 metų Lietuvos lankininkų federacijos programoms vykdyti iš
Kūno kultūros ir sporto departamento valstybinio biudžeto lėšų negauta.
14. Įsipareigojame:
- kad programos vykdymui nuosavų bei kitų rėmėjų lėšų dalis bus skirta ne mažesnė
kaip 10% skirtų valstybės biudžeto lėšų sumos.
15. Patvirtiname:
- kad Pasaulio šaudymo iš lanko federacija WA yra pripažinusi antidopingo kodeksą,
vykdo jo reikalavimus ir turi kontrolės sistemą. Daugiau pagal nuorodą:
http://worldarchery.org/Clean-Sport

Pareiškėjo vadovas/ įgaliotas asmuo
A.V.

__________________
(parašas)

Kazimieras Janušas
(vardas pavardė)
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LIETUVOS LANKININKŲ FEDERACIJA
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191960388.
Federacijos duomenys: Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius, tel. +370 640 53334, el. p.

kazimieras@archery.lt
Bankas: SEB bankas, a. s. LT 267044060001334156.

Kūno kultūros ir sporto departamentui
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA Nr. 11/23
2016-11-23 Vilnius

Aš, žemiau pasirašęs asmuo, patvirtinu kad:
- Lietuvos lankininkų federacijos, toliau LLF, atžvilgiu nėra pradėtos bankroto,
reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo procedūros ir nėra taikomas turto areštas,
dėl kurio išieškojimas galėtų būti nukreiptas į pareiškėjo teikiamos programos
įgyvenedinimui skirtas valstybės biudžeto lėšas.
- Pareiškėjo veikla nėra sustabdyta ar apribota, dėl ko negalėtų būti įgyvendinta pateikta
programa.
- Pareiškėjas, pareiškėjo vadovas ir pareiškėjo Tarybos nariai, asmuo turintis teisę
pareiškėjo vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris, ar kitas asmuo tvarkantis pareiškėjo
apskaitą, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už sunkius ar labai sunkius arba
nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir
verslo tvarkai arba finansų sistemai.

Pareiškėjo vardu:
LLF viceprezidentas ______________________ Kazimieras Janušas
A.V.

