
1. Pareiškėjas:

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

\

1 2 3 4 5 6 7 8

Tikslas: Lietuvos šaudymo iš lanko olimpinių 

lankų grupėje,  suaugusių rinktinei, pasirengti 

ir dalyvauti svarbiausiose 2020 m. 

tarptautinėse atrankinėse į OŢ varţybose, 

siekiant iškovoti kelialapius į Olimpines 

ţaidynes.

Uţdaviniai: 

1. Įvykdyti atrankos kriterijus.

2. Pasiekti bei pagerinti aukščiausius 

asmeninius rezultatus.3. Iškovoti kelialapius į Olimpines ţaidynes

Priemonės:

1.1. Vykdyti asmeninius treniruočių planus LLF 0,00 visus metus 36 val/mėn

1.2 Vykd. mokomąsias treniruočių stovyklas 1890,00 215,00 ŠMSM,LLF 2105,00 2020.04-05mėn  1 MTS

1.3. Pasirengti ir dalyvauti Europos 

čempionato atrankinėse į OŢ varţybose 

Antalyja, Turkija

7569,00

841,00 ŠMSM,LLF 8410,00 2020.05.20-26

ind. 33-57 v,    

kom.17-25 v.

1.4. Inventoriaus atnaujinimas (įsigijimas) 3150,00 350,00 ,LTOK 3500,00 2020.03-04mėn 2 lank.kompl  

12609,00 1406,00 14015,00
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Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai

Priemonės 

įgyvendinim

ui skiriamų 

nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų 

suma (Eur)

Viso:

Priemonės 

įgyvendini

mui 

reikalinga 

suma (4+5) 

(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)

2020 M. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Priemonių 

įgyvendinim

o vertinimo 

kriterijai

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

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

Lietuvos lankininkų federacija, Ţemaitės g. 6, Vilnius, 867636948, info@archery.lt

191960388

Plėtoja, populiarina ir apjungia šaudymo iš lanko sportą Lietuvoje, stiprina jo materialinę bazę, rengia sportininkus, 

tame skaičiuje didelio meistriškumo, sudaro ir rengia nacionalines Lietuvos rinktines, vykdo mokomąsias treniruočių 

stovyklas, sudaro ir tvirtina kasmetinį varžybų Lietuvoje kalendorių, rengia ir vykdo šaudymo iš lanko Lietuvos 

čempionatus ir kitas kalendorines varžybas, rengia ir įgyvendina ilgalaikę šaudymo iš lanko sporto plėtojimo programą 

Lietuvoje, atstovauja šaudymo iš lanko sportui Lietuvos vyriuasybės institucijoe, tautiniame olompiniame komitete, 

miestų ir rajonų savivaldybėse, tarptautinėse WA (pasaulio) ir WAE (Europos) šaudymo iš lanko sporto federacijose, 

gina sportininkų, trenerįų, teisėjų ir kitų specialistų teises, skiria Federacijos apdovanojimus, specialistų kvalifikacijai 

kelti organizuoja seminarus bei siunčia juos į tobulinimosi kursus.     

Priemonės 

įgyvendini

mui 

skiriamų 

kitų lėšų 

šaltiniai



Tikslas: Lietuvos šaudymo iš lanko olimpinių 

lankų grupėje,  suaugusių rinktinei, pasirengti 

ir dalyvauti svarbiausiose 2020 m. 

tarptautinėse atrankinėse į OŢ varţybose, 

siekiant iškovoti kelialapius į Olimpines 

ţaidynes 1

Uţdaviniai: 

1. Įvykdyti atrankos kriterijus

2. Siekti aukščiausių asm. rezultatų 

3. Siekti pagerinti rekordus

Priemonės:

1.1. Vykdyti planines treniruotes LLF 0,00 visus metus 36 val/mėn

1.2. Vykd. mokomąsias treniruočių stovyklas 1395,00 155,00 LTOK 1550,00 2020.06 mėn. 1 MTS

1.3.Pasiruošti ir dalyvauti Pasaulio taurės 3 

etapo atrankinėse į OŢ varţybose Berlyne, 

Vokietija

5967,00

663,00 ŠMSM 6630,00 2020.06.21-28

ind. 33-57 v,    

kom.17-25 v.

... 0,00

7362,00 818,00 8180,00

Tikslas: Lietuvos šaudymo iš lanko olimpinių 

lankų grupėje, jaunimo rinktinei, pasirengti ir 

dalyvauti svarbiausiose 2020 m. tarptautinėse 

varţybose. Siekti išugdyti aukštos erudicijos ir 

didelio meistriškumo sportininkus.

Uţdaviniai: 

1. Įvykdyti atrankos kriterijus.

2. Pasiekti asmen. aukščiausius rezultatus.

3. Pagerinti rekordus

...

Priemonės:

1.1. Vykdyti planines treniruotes LLF 0,00 visus metus 36 val/mėn

1.2. Vykdyti mokom. treniruočių stovyklas 1035,00 115,00 LTOK 1150,00 2020.07mėn. 1 MTS

1.3. Pasiruošti ir dalyvauti Europos jaunimo 

čempionate Lilleshall, Anglija
8073,00

897,00 ŠMSM 8970,00 2020.08.17-22

ind. 17-33v.       

kom. 9-17v.

1.4. Inventoriaus atnaujinimas (įsigijimas) 1830,00 205,00 ŠMSM 2035,00 2020.03-04mėn 1lank.kompl.

10938,00 1217,00 12155,00

…

30909,00 3441,00 34350,00

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

Prezidento įgaliotas vykdantysis direktorius Kazimieras Janušas

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

(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

3

2

 Pagal 2020 m. programą numatomas pagrindinis tikslas: Lietuvos šaudymo iš lanko 

suaugusių rinktinei tinkamai pasirengti ir sėkmingai dalyvauti svarbiausiose 2020 m. 

tarptautinėse varţybose, siekiant iškovoti kelialapius į Olimpines ţaidynes.                          

Sudaryti kuo geresnes sąlygsas ruošti jaunų sportininkų pamainą, sudarant jiems sąlygas 

pasiruošti ir tinkamai atstovauti Lietuvą Pasaulio bei Europos jaunimo šaudymo iš lanko 

čempionatuose ir kitose tarptautinėse varţybose. 

Viso:

 Iš viso:

Viso:


