
AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA 2023 

Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka 

Programos santrauka 
Ši programa numato šaudymo iš lanko sporto šakos vystymą 2023-2026 m. ir , užtikrinant Lietuvos jaunių (vaikinų ir merginų), jaunimo ir nacionalinių (moterų ir vyrų) rinktinių narių 
aukšto sportinio meistriškumo sportininkų pasiruošimą ir aukštų sportinių rezultatų siekimą Europos ir Europos jaunimo ir jaunių čempionatuose, Pasaulio ir Pasaulio jaunių ir jaunimo 
čempionatuose ir kitose tarptautinėse varžybose. Programoje numatytas Lietuvos nacionalinių čempionatų ir tarptautinių renginių vykdymas, sportininkų ir patarnaujančio personalo 
aprūpinimas reikalingu inventoriumi, kvalifikacijos kėlimas ir efektyvus federacijos personalo darbo organizavimas. 

Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių 
įgyvendinimo terminai ir vertinimo kriterijai, lėšų poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai 

1. Lietuvos šaudymo iš lanko olimpinių lankų grupėje,  suaugusių, jaunimo ir jaunių rinktinėms, pasirengti ir dalyvauti 2023 Pasaulio 
čempionatuose ir svarbiausiose 2023 m. tarptautinėse varžybose 

Uždaviniai 

Uždavinys 

LT rinktinės paruošimas dalyvauti čempionatuose ir kitose svarbiausiose tarptautinėse varžybose, Įvykdyti atrankos kriterijus. 

Lietuvos jaunių, jaunimo ir suaugusių rinktinės dalyvavimas ir geriausių asmeninių ir komandinių rezultatų pasiekimas ir rekordų gerinimas Pasaulio čempionate, Berlyne, 

Vokietija ir Pasaulio jaunimo čempionate, Limerick, Airijoje 

Lietuvos jaunių, jaunimo ir suaugusių rinktinės dalyvavimas ir geriausių asmeninių ir komandinių rezultatų pasiekimas kitose tarptautinėse varžybose (Baltijos čempionatas, 

Jarvakandi open ir kt.) 

Priemonės 

Eil. 

Nr. Priemonės pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai priemonių 

įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

1. Vykd. asmeninius 

treniruočių planus ir 

mokomąsias treniruočių 

stovyklas 

Nenurodyta 3000,00 300,00 NSA, LLF nario ir 

sportininko licencijos 

mokestis, LTOK, kiti 

privatūs rėmėjai 

3300,00 2023 03-10 mėn. 1 MTS, Dalyvauja visų 

amžiaus grupių sportininkai, 

treneriai 

2. Pasirengti ir dalyvauti 2023 

m. Pasaulio čempionate , 

Pasaulio jaunimo ir jaunių 

čempionate ir kitose 

Nenurodyta 35925,00 3592,00 NSA, LLF nario ir 

sportininko licencijos 

mokestis, LTOK, kiti 

privatūs rėmėjai 

39517,00 2023 03-10 mėn. Dalyvauja geriausi šalies 

sportininkai, atitikę atrankos 

kriterijus. Sportininkų 

planuojami rezultatai: ind. 



Eil. 

Nr. Priemonės pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai priemonių 

įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

svarbiose tarptautinėse 

varžybose 

33-57 v,    kom. 17-25 v. 

3. Inventoriaus ir įrangos 

atnaujinimas (įsigijimas) ir 

nuoma 

Nenurodyta 8000,00 800,00 NSA, LLF nario ir 

sportininko licencijos 

mokestis, LTOK, kiti 

privatūs rėmėjai 

8800,00 2023 01-12 mėn. LT rinktinės  narių 

trūkstamo ir susidėvėjusio 

inventoriaus atnaujimas ir 

įrangos treniruotėms nuoma 

Viso: 46925,00 4692,00  51617,00    

2. 2023 m. aukštojo meistriškumo šaudymo iš lanko sporto šakos vystymas Lietuvoje ir LLF strategijos vykdymas 

Uždaviniai 

Uždavinys 

Administruoti ir vykdyti LLF 2023 metų tikslus ir uždavinius. 

Administruoti aukštojo meistriškumo LLF programą. 

Priemonės 

Eil. 

Nr. Priemonės pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto 

lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų 

ir (ar) kitų lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai priemonių 

įgyvendinimo vertinimo kriterijai 

1. Organizuoti ir vykdyti 

Lietuvos šaudymo iš lanko 

suaugusių, jaunimo, jaunių, 

jaunučių, neįgaliųjų, 3D ir 

lantšaltinio čempionatus, 

seminarus treneriams ir 

teisėjams 

Nenurodyta 3000,00 300,00 NSA, LLF nario ir 

sportininko 

licencijos mokestis, 

LTOK, kiti privatūs 

rėmėjai 

3300,00 2023 01-12 

mėn. 

Šaudymo iš lanko sporto šakos 

populiarinimas ir 

viešinimas, seminarų 

organizavimas 

2. Administruoti ir vykdyti 

LLF didelio sportinio 

meistriškumo programą. 

Nenurodyta 15557,00 1555,00 NSA, LLF nario ir 

sportininko 

licencijos mokestis, 

LTOK, kiti privatūs 

17112,00 2023 01-12 

mėn. 

LLF priimtų tarybos sprendimų 

vykdymas, varžybų, stovyklų, 

seminarų ir kt. renginių 

organizavimas. Sportininkų 



Eil. 

Nr. Priemonės pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto 

lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų 

ir (ar) kitų lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai priemonių 

įgyvendinimo vertinimo kriterijai 

rėmėjai siuntimas į tarptautines varžybas. 

LLF veiklos administravimas. 

Viso: 18557,00 1855,00  20412,00    

3. Lietuvos šaudymo iš lanko neolimpinių rungčių lankų suaugusių, jaunimo ir jaunių rinktinei, pasirengti ir dalyvauti svarbiausiose 2023 m. 
tarptautinėse varžybose. Siekti išugdyti aukštos erudicijos ir didelio meistriškumo sportininkus. 

Uždaviniai 

Uždavinys 

Įvykdyti atrankos kriterijus. 

Pasiekti asmen. aukščiausius rezultatus. 

Pagerinti rekordus 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto 

lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai priemonių 

įgyvendinimo vertinimo kriterijai 

1. Vykdyti treniruočių 

planus ir mokom. 

treniruočių stovyklas 

Nenurodyta 3000,00 300,00 NSA, LLF nario ir 

sportininko licencijos 

mokestis, LTOK, kiti 

privatūs rėmėjai 

3300,00 2023 01-12 

mėn. 

1 MTS, Dalyvauja visų amžiaus, 

jaunimo olimpinių ir neolimpinių 

lankų grupių sportininkai, treneriai 

2. Pasiruošti ir dalyvauti 

neolimpinių rungčių 

čempionatuose (miško, 

3D, aikštės) ir kitose 

tarptautinėse varžybose 

Nenurodyta 11073,00 1100,00 NSA, LLF nario ir 

sportininko licencijos 

mokestis, LTOK, kiti 

privatūs rėmėjai 

12173,00 2023 01-12 

mėn. 

Dalyvautų geriausi šalies 

sportininkai, atitikę atrankos 

kriterijos. Pasaulio ir Europos 

čempionatuose planuojama užimti 

individualiose varžybose 17-33v.       

komandinėse 9-17v., kitose 

tarptautinėse varžbose iškovoti 

prizines vietas 

Viso: 14073,00 1400,00  15473,00    



 


