
1. Pareiškėjas:

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

(juridinio asmens kodas)

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

Forma patvirtinta                                            

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro

2020 m. vasario  d. įsakymu Nr. V-

SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Koordinuoti Federacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti Federacijos narių interesus Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, sudaryti palankias 

veiklos sąlygas Federacijos nariams plėtojant tarpusavio ir tarptautinius ryšius su sportinę žūklę propaguojančiomis organizacijomis; rengti ir 

vykdyti Federacijos strateginį veiklos planą; rengti vystomų sporto šakų plėtojimo programas, jas įgyvendinti ir taip prisidėti prie Lietuvos 

Respublikos valstybinės sporto plėtros strategijos vykdymo; atlikti vienintelio C.I.P.S.  nario Lietuvos Respublikoje pareigas ir naudotis jai 

suteiktomis teisėmis Lietuvos sportinės žūklės plėtros tikslams siekti; atitikti aukšto meistriškumo sporto kriterijus bei siekti, kad žūklė būtų 

sportiškas, kultūringas  ir sveikas laisvalaikio praleidimo būdas; gilinti gamtos pažinimą bei sąlytį su ja, propaguoti gamtosaugines idėjas ir 

racionalų gamtos turtų panaudojimą bei visomis įmanomomis Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamomis priemonėmis užtikrinti gamtos 

ir jos išteklių gausinimą bei apsaugą;  atstovauja savo narių interesams ir įstatymų ir Įstatų nustatytais atvejais gina jų teises Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybės įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, teismuose ir arbitražuose; atstovauja Lietuvos sportinės 

žūklės šakoms Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete, C.I.P.S.  bei kitose tarptautinėse organizacijose; užtikrina Lietuvos nacionalinių 

rinktinių parengimą ir dalyvavimą olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose ir kitose tarptautinėse sporto varžybose; naudoja 

Federacijos lėšas savo tikslams įgyvendinti; renka ir apibendrina informaciją apie Federacijos narių veiklą, ją analizuoja ir ruošia 

rekomendacijas veiklos plėtrai; tvarko vystomų sporto šakų apskaitą, renka ir kaupia informaciją apie jų raidą; propaguoja ir populiarina 

Federacijos ir jos narių veiklą Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, tam panaudodama savo pavadinimą, simboliką , Federacijos logotipus 

ir prekių ženklus; nariai gali naudotis Federacijos simbolika tik gavę Federacijos sutikimą; organizuoja konferencijas, pasitarimus, seminarus, 

bendrus Federacijos narių renginius, kitus renginius, skirtus Federacijos tikslų įgyvendinimui; vykdo programas ir projektus su savivaldybėmis , 

Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos Respublikos politiką kūno kultūros ir sporto srityje formuojančia ir įgyvendinančia institucija 

(institucijomis), visomis Lietuvos Respublikos ministerijomis, jų departamentais, padaliniais bei kitomis viešomis ir privačiomis Lietuvos ir 

užsienio organizacijomis; dalyvauja Europos Sąjungos įvairių fondų, bei programų lėšų panaudojime; dalyvauja kitų, niekur kitur nepaminėtų 

įvairių fondų, bei programų lėšų panaudojime, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų; sudaro sporto varžybų  kalendorių, organizuoja ir 

kontroliuoja, kad jo laikytųsi visi Federacijos  nariai; rengia pasaulio, Europos čempionatus, šalies nacionalinius čempionatus, pirmenybes ir 

kitus sportinius renginius, rinktinių sporto treniruočių stovyklas; ruošia metodinę medžiagą apie propaguojamas sporto šakas; ruošia saugumo 

taisykles atitinkančias Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymą ir skatina saugų elgesį prie vandens; skatina ir rengia neįgaliųjų 

sportinės žūklės varžybas bei čempionatus; įstatymų nustatyta tvarka remia ir kitaip skatina Federacijos koordinuojamų sporto šakų atstovus; 

įvairiais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą, propaguoja Federacijos tikslus ir uždavinius; palaiko ryšius su tarptautinėmis 

organizacijomis, kurių veikla ir tikslai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems įstatymams; tvarko sportininkų, 

atstovaujančių užsienio klubus, taip pat užsieniečių, atvykstančių į Lietuvos klubus, registracijos dokumentus; kontroliuoja ir tvirtina Lietuvos 

čempionatų bei atrankų į Europos ir Pasaulio čempionatus varžybų reglamentus, rinktinių formavimo nuostatus, normatyvus;  skatina keitimąsi 

(dalijimąsi) patirtimi su užsienio valstybių federacijomis; nustatyta tvarka moka visus narystės mokesčius. Federacija gali vykdyti šią veiklą: 

narių kvalifikacijos kėlimas; poilsio, sporto, žūklės įrangos bei inventoriaus įsigijimas, nuoma, prekyba ir gamyba; sertifikatų, diplomų, padėkos 

raštų, medalių, taurių, bei kitų prizų įsigijimas, prekyba ir gamyba; sportinių ir mokslinių programų, bei darbų rengimas, atlikimas ir 

pardavimas; licencijuojama veikla; sportinė veikla; pramogų ir poilsio organizavimo veikla; sportinė ir mėgėjų žvejyba ir kita, niekur kitur 

nepriskirta žvejyba; narystės organizacijų veikla; lobistinė veikla; sportinis ir rekreacinis švietimas; kultūrinis švietimas; kitas, niekur kitur 

nepriskirtas, švietimas; švietimui būdingų paslaugų veikla; knygų, periodinių leidinių leidyba, gamyba ir prekyba, bei kita leidybinė veikla; 

žurnalų ir periodinių leidinių leidyba, gamyba ir prekyba; kita leidyba; kultūros, poilsio, sporto, žūklės, bei kitų prekių ir įrangos gamyba ir 

prekyba, nuoma, bei išperkamoji nuoma; nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto įsigijimas, pardavimas, nuoma, išperkamoji nuoma ir 

eksploatavimas; autotransporto priemonių įsigijimas, pardavimas, nuoma, išperkamoji nuoma ir eksploatavimas; vandens transporto priemonių 

įsigijimas, pardavimas, nuoma, išperkamoji nuoma ir eksploatavimas; vandens telkinių įsigijimas, pardavimas, nuoma, išperkamoji nuoma ir 

eksploatavimas; bendradarbiavimas su kredito įstaigomis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bei galiojančius teisės aktus; kita, niekur kitur 

nepriskirta Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams neprieštaraujanti ekonominė ir komercinė veikla.  Federacija gali užsiimti 

(Sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programos forma)

LIETUVOS SPORTINĖS ŽŪKLĖS FEDERACIJA; Žemaitės g.6 Vilnius, LT-03117; tel.:862062118; 

191935171

LIETUVOS SPORTINĖS ŽŪKLĖS FEDERACIJA; Žemaitės g.6 Vilnius, LT-03117; tel.:862062118; tomasbudas@inbox.lt


Priemonės 
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skiriamų kitų 
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Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga 
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Nr.
Tikslai, uždaviniai, priemonės

Valstybės biudžeto lėšomis 

planuojamos įsigyti sporto 

bazės priežiūros įrangos, 

sporto inventoriaus, sporto 

įrangos ar tikslinės 

transporto priemonės* 

pavadinimas ir planuojamas 
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įgyvendinimo 
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Koordinuoti Federacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti Federacijos narių interesus Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, sudaryti palankias 

veiklos sąlygas Federacijos nariams plėtojant tarpusavio ir tarptautinius ryšius su sportinę žūklę propaguojančiomis organizacijomis; rengti ir 

vykdyti Federacijos strateginį veiklos planą; rengti vystomų sporto šakų plėtojimo programas, jas įgyvendinti ir taip prisidėti prie Lietuvos 

Respublikos valstybinės sporto plėtros strategijos vykdymo; atlikti vienintelio C.I.P.S.  nario Lietuvos Respublikoje pareigas ir naudotis jai 

suteiktomis teisėmis Lietuvos sportinės žūklės plėtros tikslams siekti; atitikti aukšto meistriškumo sporto kriterijus bei siekti, kad žūklė būtų 

sportiškas, kultūringas  ir sveikas laisvalaikio praleidimo būdas; gilinti gamtos pažinimą bei sąlytį su ja, propaguoti gamtosaugines idėjas ir 

racionalų gamtos turtų panaudojimą bei visomis įmanomomis Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiamomis priemonėmis užtikrinti gamtos 

ir jos išteklių gausinimą bei apsaugą;  atstovauja savo narių interesams ir įstatymų ir Įstatų nustatytais atvejais gina jų teises Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybės įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, teismuose ir arbitražuose; atstovauja Lietuvos sportinės 

žūklės šakoms Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete, C.I.P.S.  bei kitose tarptautinėse organizacijose; užtikrina Lietuvos nacionalinių 

rinktinių parengimą ir dalyvavimą olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose ir kitose tarptautinėse sporto varžybose; naudoja 

Federacijos lėšas savo tikslams įgyvendinti; renka ir apibendrina informaciją apie Federacijos narių veiklą, ją analizuoja ir ruošia 

rekomendacijas veiklos plėtrai; tvarko vystomų sporto šakų apskaitą, renka ir kaupia informaciją apie jų raidą; propaguoja ir populiarina 

Federacijos ir jos narių veiklą Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse, tam panaudodama savo pavadinimą, simboliką , Federacijos logotipus 

ir prekių ženklus; nariai gali naudotis Federacijos simbolika tik gavę Federacijos sutikimą; organizuoja konferencijas, pasitarimus, seminarus, 

bendrus Federacijos narių renginius, kitus renginius, skirtus Federacijos tikslų įgyvendinimui; vykdo programas ir projektus su savivaldybėmis , 

Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos Respublikos politiką kūno kultūros ir sporto srityje formuojančia ir įgyvendinančia institucija 

(institucijomis), visomis Lietuvos Respublikos ministerijomis, jų departamentais, padaliniais bei kitomis viešomis ir privačiomis Lietuvos ir 

užsienio organizacijomis; dalyvauja Europos Sąjungos įvairių fondų, bei programų lėšų panaudojime; dalyvauja kitų, niekur kitur nepaminėtų 

įvairių fondų, bei programų lėšų panaudojime, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų; sudaro sporto varžybų  kalendorių, organizuoja ir 

kontroliuoja, kad jo laikytųsi visi Federacijos  nariai; rengia pasaulio, Europos čempionatus, šalies nacionalinius čempionatus, pirmenybes ir 

kitus sportinius renginius, rinktinių sporto treniruočių stovyklas; ruošia metodinę medžiagą apie propaguojamas sporto šakas; ruošia saugumo 

taisykles atitinkančias Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymą ir skatina saugų elgesį prie vandens; skatina ir rengia neįgaliųjų 

sportinės žūklės varžybas bei čempionatus; įstatymų nustatyta tvarka remia ir kitaip skatina Federacijos koordinuojamų sporto šakų atstovus; 

įvairiais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą, propaguoja Federacijos tikslus ir uždavinius; palaiko ryšius su tarptautinėmis 

organizacijomis, kurių veikla ir tikslai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems įstatymams; tvarko sportininkų, 

atstovaujančių užsienio klubus, taip pat užsieniečių, atvykstančių į Lietuvos klubus, registracijos dokumentus; kontroliuoja ir tvirtina Lietuvos 

čempionatų bei atrankų į Europos ir Pasaulio čempionatus varžybų reglamentus, rinktinių formavimo nuostatus, normatyvus;  skatina keitimąsi 

(dalijimąsi) patirtimi su užsienio valstybių federacijomis; nustatyta tvarka moka visus narystės mokesčius. Federacija gali vykdyti šią veiklą: 

narių kvalifikacijos kėlimas; poilsio, sporto, žūklės įrangos bei inventoriaus įsigijimas, nuoma, prekyba ir gamyba; sertifikatų, diplomų, padėkos 

raštų, medalių, taurių, bei kitų prizų įsigijimas, prekyba ir gamyba; sportinių ir mokslinių programų, bei darbų rengimas, atlikimas ir 

pardavimas; licencijuojama veikla; sportinė veikla; pramogų ir poilsio organizavimo veikla; sportinė ir mėgėjų žvejyba ir kita, niekur kitur 

nepriskirta žvejyba; narystės organizacijų veikla; lobistinė veikla; sportinis ir rekreacinis švietimas; kultūrinis švietimas; kitas, niekur kitur 

nepriskirtas, švietimas; švietimui būdingų paslaugų veikla; knygų, periodinių leidinių leidyba, gamyba ir prekyba, bei kita leidybinė veikla; 

žurnalų ir periodinių leidinių leidyba, gamyba ir prekyba; kita leidyba; kultūros, poilsio, sporto, žūklės, bei kitų prekių ir įrangos gamyba ir 

prekyba, nuoma, bei išperkamoji nuoma; nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto įsigijimas, pardavimas, nuoma, išperkamoji nuoma ir 

eksploatavimas; autotransporto priemonių įsigijimas, pardavimas, nuoma, išperkamoji nuoma ir eksploatavimas; vandens transporto priemonių 

įsigijimas, pardavimas, nuoma, išperkamoji nuoma ir eksploatavimas; vandens telkinių įsigijimas, pardavimas, nuoma, išperkamoji nuoma ir 

eksploatavimas; bendradarbiavimas su kredito įstaigomis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bei galiojančius teisės aktus; kita, niekur kitur 

nepriskirta Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams neprieštaraujanti ekonominė ir komercinė veikla.  Federacija gali užsiimti 

Priemonių 

įgyvendinimo 

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:



1 2 3 4 5 6 7 8

Tikslas: Pasiekti pasaulio ir Europos 

čempionatuose užsibrėžtų sportinių pasiekimų.

Uždaviniai: Sudaryti galimybes nacionalinėms 

rinktinėms tinkamai pasirengti ir dalyvauti 

čempionatuose, didinti Lietuvos sportininkų 

meistriškumą, kaupti tarptautinių varžybų 

patirtį.

Priemonės: Pasirengimas ir dalyvavimas:

Pasirengimas ir dalyvavimas Poledinės žūklės 

pasaulio čempionate Estijoje 2023 metais.
10000,00

500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 10500,00 iki 2023-04-30

Iškovota 1-6 vieta, 

12 sportininkų, 

trenerių, 

specialistų.

Pasirengimas ir dalyvavimas Dugninės žūklės 

klubų (feeder clubs) pasaulio čempionate 

Airijoje 2023 m.

10000,00

500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 10500,00 iki 2023-06-30

Iškovota 10-20 

vieta, 20 

sportininkų, 

trenerių, 

specialistų.

Pasirengimas ir dalyvavimas Dugninės žūklės 

(feeder) pasaulio čempionate 2023 metais.
10000,00

500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 10500,00 iki 2023-11-30

Iškovota 15-20 

vieta. 9-12 

sportininkų, 

trenerių, 

specialistų.

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų 

lėšų šaltiniai
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įgyvendinimui 
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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 
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biudžeto lėšų 

suma (Eur)

Priemonės 
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(ar) kitų lėšų 

suma (Eur)

1
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įgyvendinimo 

terminai

Priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai



Pasirengimas ir dalyvavimas Plūdinės žūklės 

Europos čempionate Vengrijoje 2023 metais.
10000,00

500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 10500,00 iki 2023-10-31

Iškovota 15-20 

vieta. 9-12 

sportininkų, 

trenerių, 

specialistų.

Pasirengimas ir dalyvavimas Plūdinės žūklės 

Pasaulio čempionate Ispanijoje 2023 metais.
10000,00

500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 10500,00 iki 2023-12-31

Iškovota 15-20 

vieta. 9-12 

sportininkų, 

trenerių, 

specialistų.

Pasirengimas ir dalyvavimas Plūdinės žūklės 

Klubų Pasaulio čempionate Lenkijoje 2023 

metais.

10000,00

500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 10500,00 iki 2023-10-31

Iškovota 15-20 

vieta. 9-12 

sportininkų, 

trenerių, 

specialistų.

Pasirengimas ir dalyvavimas Karpių žūklės 

pasaulio čempionate Prancūzijoje 2023 metais.
10000,00

500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 10500,00 iki 2023-12-31

Iškovota 5-15 vieta. 

9-12 sportininkų, 

trenerių, 

specialistų.

Pasirengimas ir dalyvavimas Spiningavimo iš 

valčių pasaulio čempionate 2023 metais.
10000,00

500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 10500,00 iki 2023-12-31

Iškovota 1-10 vieta. 

9-12 sportininkų, 

trenerių, 

specialistų.

Pasirengimas ir dalyvavimas Tvenkinių 

upėtakių gaudymo Pasaulio čempionate 

Lietuvoje 2023 metais.

10000,00

500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 10500,00 iki 2023-12-31

Iškovota 5-10 vieta. 

9-12 sportininkų, 

trenerių, 

specialistų.

Pasirengimas ir dalyvavimas Muselinės žūklės 

Pasaulio čempionate Slovakijoje 2023 metais.
10000,00

500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 10500,00 iki 2023-12-31

Iškovota 10-20 

vieta. 9-12 

sportininkų, 

trenerių, 

specialistų.

1



Pasirengimas ir dalyvavimas Muselinės žūklės 

Europos čempionate Portugalijoje 2023 

metais.

10000,00

500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 10500,00 iki 2023-12-31

Iškovota 10-20 

vieta. 9-12 

sportininkų, 

trenerių, 

specialistų.

Pasirengimas ir dalyvavimas Laisvo stiliaus 

dugninė (feeder free style method) Pasaulio 

čempionate Ispanijoje 2023 metais.

10000,00

500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 10500,00 iki 2023-12-31

Iškovota 5-15 vieta. 

9-12 sportininkų, 

trenerių, 

specialistų.

Pasirengimas ir dalyvavimas 2024 metais 

Europos ir pasaulio čempionatuose šiose 

disciplinose: sportinė karpių žūklė, poledinė 

žūklė, plūdinė žūklė, spiningavimas iš valčių, 

dugninė (feeder) žūklė, jūrinė žūklė, muselinė 

žūklė, method feeder ir tvenkinių upėtakių.

130000,00

6500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 136500,00 iki 2024-12-31

Iškovota 1-20 vieta, 

90-110 sportininkų, 

trenerių, 

specialistų.

Pasirengimas ir dalyvavimas 2025 metais 

Europos ir pasaulio čempionatuose šiose 

disciplinose: sportinė karpių žūklė, poledinė 

žūklė, plūdinė žūklė, spiningavimas iš valčių, 

dugninė (feeder) žūklė, jūrinė žūklė, muselinė 

žūklė, method feeder ir tvenkinių upėtakių.

130000,00

6500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 136500,00 iki 2025-12-31

Iškovota 1-20 vieta, 

90-110 sportininkų, 

trenerių, 

specialistų.

Pasirengimas ir dalyvavimas 2026 metais 

Europos ir pasaulio čempionatuose šiose 

disciplinose: sportinė karpių žūklė, poledinė 

žūklė, plūdinė žūklė, spiningavimas iš valčių, 

dugninė (feeder) žūklė, jūrinė žūklė, muselinė 

žūklė, method feeder ir tvenkinių upėtakių.

130000,00

6500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 136500,00 iki 2026-12-31

Iškovota 1-20 vieta, 

90-110 sportininkų, 

trenerių, 

specialistų.

510000,00 25500,00 535500,00
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Tikslas:  Užtikrinti  visų sportinės žūklės 

disciplinų nacionalinių čempionatų vykdymo 

kokybę siekiant didinti rinktinių apimtis ir 

sportininkų pamainos skaičių.

Organizuoti dugninės (feeder), Laisvo stiliaus 

dugninės (feeder free style method), plūdinės, 

karpių, spiningo, jūrinės, muselinės, poledinės, 

tvenkinių upėtakių žūklės disciplinų Lietuvos 

čempionatus bei atrankas į PČ ir EČ, vykdyti 

varžybas pagal sudarytą kalendorių, išsaugoti 

stabilų sportininkų skaičių.

Priemonės:

2023 metų Lietuvos čempionatų vykdymas, 

atranka į PČ ir EČ (9 disciplinose).
30000,00

1500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 31500,00 iki 2023-12-30

Įvykdyti ne mažiau 

kaip 30 varžybų, 

bendras sportininkų 

skaičius ne mažiau 

kaip 300.

2024 metų Lietuvos čempionatų vykdymas, 

atranka į PČ ir EČ
30000,00

1500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 31500,00 iki 2024-12-30

Įvykdyti ne mažiau 

kaip 30 varžybų, 

bendras sportininkų 

skaičius ne mažiau 

kaip 300.

2025 metų Lietuvos čempionatų vykdymas, 

atranka į PČ ir EČ 
30000,00

1500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 31500,00 iki 2025-12-30

Įvykdyti ne mažiau 

kaip 30 varžybų, 

bendras sportininkų 

skaičius ne mažiau 

kaip 300.
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2026 metų Lietuvos čempionatų vykdymas, 

atranka į PČ ir EČ 
30000,00

1500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 31500,00 iki 2026-12-30

Įvykdyti ne mažiau 

kaip 30 varžybų, 

bendras sportininkų 

skaičius ne mažiau 

kaip 300.

120000,00 6000,00 126000,00

Tikslas: Užtikrinti aukšto meistriškumo sporto 

programos veiklų vykdymą ir numatytų 

rezultatų pasiekimus.

Uždaviniai: 

1.  Programos  priežiūra, savalaikis sutarčių 

sudarymas, programos įgyvendinimas, 

ataskaitų teikimas ir administravimimas.

Priemonės:

2023 metais administruoti aukšto 

meistriškumo sporto programą. Viešai skelbti 

sportininkų rezultatus. Sudaryti sutartis. Laiku 

ir tinkamai pateikti Programos ataskaitas. 

Ataskaitų viešinimas bei jų atitikimo priežiūra.

10000,00

500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 10500,00 iki 2023-12-31

įvykdyti 90 % 

priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo kriterijų.

2024 metais administruoti aukšto 

meistriškumo sporto programą. Viešai skelbti 

sportininkų rezultatus. Sudaryti sutartis. Laiku 

ir tinkamai pateikti Programos ataskaitas. 

Ataskaitų viešinimas bei jų atitikimo priežiūra.

10000,00

500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 10500,00 iki 2024-12-31

įvykdyti 90 % 

priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo kriterijų.

2025 metais administruoti aukšto 

meistriškumo sporto programą. Viešai skelbti 

sportininkų rezultatus. Sudaryti sutartis. Laiku 

ir tinkamai pateikti Programos ataskaitas. 

Ataskaitų viešinimas bei jų atitikimo priežiūra.

10000,00

500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 10500,00 iki 2025-12-31

įvykdyti 90 % 

priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo kriterijų.
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2026 metais administruoti aukšto 

meistriškumo sporto programą. Viešai skelbti 

sportininkų rezultatus. Sudaryti sutartis. Laiku 

ir tinkamai pateikti Programos ataskaitas. 

Ataskaitų viešinimas bei jų atitikimo priežiūra.

10000,00

500,00

Nuosavos, 

rėmėjų lėšos. 10500,00 iki 2026-12-31

įvykdyti 90 % 

priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo kriterijų.

40000,00 2000,00 42000,00

…

670000,00 33500,00 703500,00

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

Prezidentas Tomas Būdas

__________________________                                                       _________________                                                            ____________________          

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

(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

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

naudojimo tikslas.

Programa bus vykdoma 2023-2026 metais. Ši programa yra orientuota į ilgalaikį aukšto 

meistriškumo sportinės žūklės vystymą ir jo propagavimą. Programos pagrindiniai tikslai yra 

dalyvauti ir siekti aukštų rezultatų sportinės žūklės Europos ir Pasaulio čempionatuose, kuriuose 

poledinės žūklės, spiningo iš valčių bei karpių žūklės atstovai siektų prizinių vietų ir toliau 

išlaikytų pozicijas stipriausių sportininkų dešimtuke, o kitų sportinės žūklės disciplinų atstovai 

patektų į stipriausių sportininkų dvidešimtuką, su galimybe kovoti dėl prizinių vietų individualiose 

rungtyse. Taip pat organizuoti ir dalyvauti Lietuvos Respublikos čempionatuose bei varžybose, 

siekiant išaiškinti geriausius Lietuvos sportinės žūklės sportininkus ir pasirengti tarptautiniams 

čempionatams. 

 Iš viso:
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