
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

Tikslas: Ugdyti aukšto sportinio meistriškumo 
sportininkus
Uždaviniai: 
1. Užtikrinti tinkama sportininkų pasiruošimą 
Europos ir pasaulio čempionatams
2. Pasiekti aukštų rezultatų Europos ir 
pasaulio čempionatuose
Priemonės:

1.1. Visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatų 
organizavimas

2000.00 6000.00 UAB Arimex 8000.00 2020 m.

Dalyvių skaičius 
augimas iki 8 proc. 
per metus

2020 M. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Priemonės 
įgyvendinimu

i skiriamų 
kitų lėšų 
šaltiniai

Priemonių 
įgyvendinimo 

terminai

1. Populiarinti fechtavimosi sportą Lietuvoje; 2. Parengti ilgalaikį LFF strateginį veiklos planą, jį įgyvendinti ir taip prisidėti prie 
LietuvosRespublikos kūno kultūros ir sporto programos vykdymo; 3. Remti fechtavimo trenerių,teisėjų ruošimą, jų kvalifikacijos 
kėlimą; 4. veikia kaip fechtavimo sporto koordinavimo institucija.

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:

Lietuvos fechtavimo federacija,Ukmergės g. 20, Vilnius, 8615 74 404, info@fechtavimas.lt

191699536

1

Priemonės 
įgyvendinimui 

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)

Priemonės 
įgyvendinimu

i skiriamų 
nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų 
suma (Eur)



1.2. Rinktinės dalyvavimas Europos ir 
pasaulio čempionatuose, tarptautinėse 
varžybose

6000.00 30000.00 LTOK 36000.00 2020 m.

Europos 
čempionatuose 
užimti 16-32 
vietas, pasaulio: 32-
64 vietas.

1.3. Individualus rinktinės narių ir kandidatų  
pasirengimas 10000.00 LTOK 10000.00 2020 m.

asmeninių 
rezultatų 
monitoringas

... 0.00
8000.00 46000.00 54000.00

... 0.00
0.00 0.00 0.00

... 0.00
0.00 0.00 0.00

…
8000.00 46000.00 54000.00

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

LFF preziddentas Vytautas Polujanskas
(pareigų pavadinimas)                          A. V.                                                    (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

Projektas skirtas aukšto meistriškumo sportininkų rengimui, siekia užtikrinti ne tik esamų rinktinės narių 
rezultatus, tačiau ir tinkamu jos pamainos rengimu. Siekiant prisidėti prie tinkamo sportininkų pasiruošimo 
svarbiausioms tarptautinėms varžyboms bus organizuojami Lietuvos čempionatai. Iškovoję teisę būti šalies 

rinktinėje, sportininkai  siunčiami į Europos ir Pasaulio čempionatus 2020 m. Laukiamas projekto rezultatas – 
tinkamas šalies atstovavimas aukščiausio lygio varžybose ir užimtos aukštos vietos Europos ir Pasaulio 

čempionatuose.

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

 Iš viso:

Viso:

Viso:

Viso:


