
1. Pareiškėjas:

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

(juridinio asmens kodas)

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

1 2 3 4 5 6 7 8

Lietuvos rankų lenkimo sporto federacijos (toliau tekste - Federacija) Įstatuose, patvirtintuose 2021 m. liepos 3 d., numatytos tokie Federacijos veiklos tikslai: Federacijos tikslas yar koordinuoti rankų lenkimo sporto šaka besidominčių ir 

užsiimančių asmenų veikla, atstovauti jų interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus, plėtoti šią sporto šaką bei su ja susijusias kitas sporto šakas, kaip svarbų veiksnį tobulinant asmenų fizines savybes, technines žinias ir 

kompetenciją, prisidėti prie Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto programų rengio ir vykdymo. Federacija, pagal savo kompetenciją: 1) organizuoja masinius kūno kultūros ir sveikatingumo renginius, rankų lenkimo varžybas, 

sporto šventes, sporto ir poilsio festivalius Lietuvos Repsublikoje bei užsienyje; 2) renka, analizuoja ir skleidžia informaciją apie Lietuvos Respublikos ir užsienio rankų lenkimo sporto veiklą, technikos pažangą, sporto mokytojų - trenerių 

rengimą; 3) rūpinasi sportininkų medicininiu - reabilitaciniu ir profilaktiniu aptarnavimu; 4) organizuoja ir vykdo mokomąjį treniruočių procesą; 5) bendrauja su Lietuvos Respublikos bei užsienio mokymo, mokslo bei kitomis įstaigomis 

ir organizacijomis. Federacija numatytiems tikslams įgyvendinti: 1) raštu, žodžiu ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą; 2) leidžia periodinius ir vienkartinius informacinius ir kitokius leidinius; 3) rengia įvairius renginius, 

stovyklas, varžybas, mokymus, konferencijas, parodas, susitikimus, seminarus, diskusijų klubus, demonstracijas, įvairias eitynes, kitokius beginklius susirinkimus ir masinius renginius Lietuvoje ir užsienyje. Federacijos veikla pagal 

EVRK: 1) sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla (9300); 2) reklama (7300); 3) narystės organizacijų veikla (9400).       

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų 

lėšų šaltiniai
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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

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 rankų lenkimo sporto federacija, Olimpiečių g. 15, Vilnius, 865412963, el. p. 

vydas.mikelionis@gmail.com
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Tikslas: Užtikrinti sportininkų pasirengimą ir 

dalyvavimą tarptautinėse sporto varžybose.

Uždaviniai: 

1. Tinkamai parengti sportininkus dalyvavimui 

tarptautinėse varžybose, užtikrinant priemones 

pasiekti aukštus rezultatus.

2.

3.

...

Priemonės:

1.1. Dalyvavimas tarptautinėse sporto 

varžybose Lietuvoje ir užsienyje.

50000,00 5000,00

Rėmėjų, 

nuosavos lėšos 55000,00

2022 01 01-12 

31

Dalyvavimas visų amžiaus grupių 

tarptautinėse rankų lenkimo sporto 

varžybose. Jaunių, jaunimo ir 

suaugusių vyrų ir moterų Europos 

ir pasaulio čempionatuose ir 

kituose tarptautiniuose turnyruose. 

Taip pat planuojama įtraukti ir 

neįgaliuosius, visose amžiaus ir 

grupėse, abejoms lytims. 

Planuojama, kad kiekvienose iš šių 

varžybų dalyvaus, mažiausiai, po 8 

sportininkus. PČ ir EČ bus 

planuojama iškovota po vieną 

prizinę vietą kiekvienoje svorio 

kategorijoje. 

1.2. 0,00

1.3. 0,00

... 0,00

50000,00 5000,00 55000,00

Tikslas: Užtikrinti visų amžiaus grupių 

Lietuvos čempionatų organizavimą ir 

vykdymą.

Uždaviniai: Visų amžiaus grupių Lietuvos 

čempionatų organizavimas ir vykdymas.

1.

2.

3.

...

1

2

Viso:



Priemonės:

1.1. Visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatų 

organizavimas ir vykdymas.

20000,00 5000,00

Rėmėjų, 

nuosavos lėšos 25000,00

2022 01 01-12 

31

Dalyvavimas Lietuvos 

čempionatuose, yra tam tikras 

pasiruošimas aukštesnio lygio 

tarptautinėms varžybos, kuriose 

susirenka dalyvauti geriausi 

konkrečios svorio kategorijos 

atstovai. Lietuvos čempionatai, tiek 

sveikiesiems, tiek neįgaliesiems, 

yra puiki motyvacijos, savipatikros 

ir išbandymo stadija, kuri leidžia 

suprasti savo realias galimybes 

tarptautinėse arenose. Lietuvos 

čempionatuose taip pat išryškėja 

geriausi rankų lenkimo 

sportininkai konkrečiose svorio 

kategorijose. Planuojama Lietuvos 

čempionatuose sulaukti iki 500 

dalyvių visose amžiaus 

kategorijose.

1.2. Visų amžiaus grupių Lietuvos neįgaliųjų 

čempionatų organizavimas ir vykdymas.

15000,00 5000,00

Rėmėjų, 

nuosavos lėšos 20000,00

Pasiruošimas, organizavimas ir 

vykdymas, suteikia progą 

neįgaliesiems išbandyti save aukšto 

meistriškumo varžybose ir 

išaiškinti konkrečių svorio 

kategorijų čempionus. Tai yra 

pasiruošimas Europos ir Pasaulio 

neįgaliųjų rankų lenkimo sporto 

čempionatams. Į Lietuvos 

čempionatus planuojama sukviesti 

didesnį būrį ne tik dalyvių, 

komandų, bet ir rėmėjų, siekiant 

viešinti ir plėtoti šią sporto šaką.

1.3. 0,00

... 0,00

35000,00 10000,00 45000,00

Tikslas: Užtikrinti sklandų Lietuvos 

tarptautinių turnyrą organizavimą ir vykdymą.

Uždaviniai: 

1. Sklandaus visų amžiaus grupių tarptautinių 

turnyrų organizavimo ir vykdymo Lietuvoje 

užtikrinimas.

2.

3.

2

3

Viso:



...

Priemonės:

1.1.  Sklandaus visų amžiaus grupių 

tarptautinių turnyrų organizavimo ir vykdymo 

Lietuvoje užtikrinimas.

80000,00 40000,00

Rėmėjų, 

nuosavos lėšos 120000,00

Lietuvoje ketinama organizuoti 

tokius tarptautinius turnyrus kaip 

Pasaulio čempionatas, kuriama 

suteikiama teisė dalyvauti ne tik 

geriausiems Lietuvos rankų 

lenkimo sportininkams, tačiau 

sulaukti svečių iš įvairių pasaulio 

šalių. Šis renginys suburia draugėn 

geriausius pasaulio rankimo 

lenkimo meistrus, skatina varžytis 

ir plėtoti rankų lenkio sportą ne tik 

Lietuvoje, bet ir pasaulyje. 

Lietuvos sportininkams 

lanuojamos prizinės vietos 

sveikųjų ir neįgaliųjų svorio 

kategorijose.

1.2. 0,00

1.3. 0,00

... 0,00

80000,00 40000,00 120000,00

…

165000,00 55000,00 220000,00

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

__________________________                                                       _________________                                                            ____________________          Prezidentas Vydas Mikelionis

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

(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

Lietuvos rankų lenkimo aukštojo meistriškumo programa apima pasiruošimą ir dalyvavimą pasaulio, Europos ir nacionaliniuose čempionatuose. Nacionalinių varžybų metu atrinkti stipriausius sportininkus tarp vyrų ir moterų kategorijų 

grupėse dešine ir kaire ranka, ir  atstovauti Lietuvai, užimant aukščiausias prizines vietas tarptautiniuose turnyruose. Lietuvos rankų lenkimo sporto federacija aktyviai dalyvauja įvairuose tarptautiniuose turnyruose, deleguodama savo 

geriausius sportininkus. Taip pat aktyviai stengiamasi į tokius renginius deleguoti ir jaunuosius sportininkus, kaip pamainą jau esamiems čempionams. Tai viena iš geriausių priemonių, tikintis, kad rankų lenkimo sportas išliks aktyvus ir 

plėtojamas Lietuvoje. Lietuvoje vykdomosiose aukšto meistriškumo varžybose, kviečiama ir plati visuomenė, kuri skatinama aktyviau domėtis ir įsitraukti į šį sportą. Tai viena iš galimybių pritraukti jaunesnio ir vyresnio amžiaus abiejų 

lyčių atstovus, pradėti treniruotis, varžytis ir atstovauti Lietuvą tarptautiniuose turnyruose. Ypač daug vilčių yra dedama ir planuojami aukšti sportiniai pasiekimas iš jaunųjų Lietuvos rankų lenkimo sporto vilčių, kurie jau demonstruoja 

aukštus tarptautinius pasiekimus. Lietuvos rankų lenkimo sporto federacija deda visas pastangas, kad šis sportas turėtų išliekamąją vertę bei ne tik būtų plėtojamas, tačiau ir pelnytų aukštus sportinius pasiekimus tarptautinėse arenose.

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

naudojimo tikslas.

 Iš viso:

3

Viso:




