2019 M. DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

1. Pareiškėjas:
Lietuvos lengvosios atletikos federacija, Kareivių g. 6-609, 09117 Vilnius, (8 5) 2339971,
info@laf.lt
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

190722989
(juridinio asmens kodas)

2. Didelio meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, lėšų poreikis
priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Eil.
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

1

2
Tikslas: Pasirengimas ir dalyvavimas pasaulio,
Europos čempionatuose bei kitose
tarptautinėse varžybose
Uždaviniai:
1. Tinkamai pasirengti pasaulio, Europos
čempionatams bei kitoms tarptautinėms
varžyboms
2. Deleguoti rinktines į pasaulio, Europos
čempionatus bei kitas tarptautines varžybas

Valstybės biudžeto lėšomis
planuojamos įsigyti sporto
Priemonės
Priemonės
Priemonės
bazės priežiūros įrangos,
Prašoma
įgyvendinimu
įgyvendinimu įgyvendinimui
sporto inventoriaus, sporto
valstybės
i skiriamų
i skiriamų
reikalinga
įrangos ar tikslinės
biudžeto lėšų nuosavų ir
kitų lėšų
suma (4+5)
transporto priemonės*
suma (Eur) (ar) kitų lėšų
šaltiniai
(Eur)
pavadinimas ir planuojamas
suma (Eur)
šio turto naudojimo
terminas
3
4
5
6
7

Priemonių
įgyvendinimo
vertinimo
kriterijai

8

3.
...
1 Priemonės:
1.1. Mokomosios-treniruočių stovyklos
pasirengti svarbiausioms metų varžyboms ir
tęstinis pasirengimas Tokijo olimpinėms
žaidynėms

Sporto inventoriaus
įsigijimas, naudojimas - iki
trejų metų

1.2. Rinktinių delegavimas ir dalyvavimas
pasaulio, Europos bei kitose tarptautinėse
varžybose

Nacionalinės rinktinės
aprangos įsigijimas,
naudojimas - vieneri metai

400000,00

LTOK,
savivaldybių ir
rėmėjų lėšos

980000,00

LTOK,
tarptautinių
organizacijų ir
rėmėjų lėšos

300000,00

580000,00

250000,00
50000,00

1.3.
...
Viso:
Tikslas: Vykdyti visų amžiaus grupių
čempionatus ir kitas varžybas Lietuvoje
Uždaviniai:
1. Užtikrinti, kad visos varžybos būtų
vykdomos laikantis IAAF varžybų taisyklių
reikalavimų
2. Išlaikyti subalansuotą varžybų ir rinktinių
narių atrankos sistemą visose amžiaus grupėse
ištisus kalendorinius metus
3. Sudaryti tinkamas sąlygas sportininkams
2 siekti aukštų rezultatų
...
Priemonės:

650000,00

630000,00

0,00
0,00
1280000,00

Organizuoti ir
vykdyti ne mažiau
100 MTS pagal
atskiras rungčių
grupes
Pagrindinėse
varžybose iškovoti
tris prizines vietas
ir finaluose
dalyvauti 10
sportininkų

2

1.1. Varžybų organizavimas ir vykdymas

290000,00
30000,00

Rėmėjų ir
nuosavos lėšos

1.2.
1.3.
...
Viso:

290000,00

30000,00

320000,00
0,00
0,00
0,00
320000,00

Pasiekti, kad
Lietuvos
čempionatų
dalyvių skaičius
išaugtų iki 7000.

Tikslas: Sporto specialistų kvalifikacijos
kėlimas, mokymai, seminarai
Uždaviniai:
1. Trenerių ir teisėjų kvalifikacijos kėlimas
2. Sporto specialistų tobulinimas
3. Antidopingo programų įgyvendinimas pagal
tarptautinės federacijos reikalavimus
...
Priemonės:
3

1.1. Organizuoti ir vykdyti mokymus
treneriams, sportinkams, teisėjamas bei
kitiems sporto specialistams

30000,00

1.2. Deleguoti ir dalyvauti tarptautiniuose
kursuose bei seminaruose

20000,00

Rėmėjų ir
nuosavos lėšos

10000,00

Tarptautinių
organizacijų
lėšos

20000,00

1.3.
...
Viso:
Tikslas: Kelti nacionalinių sporto renginių
kokybę
Uždaviniai:

50000,00

30000,00

50000,00

30000,00
0,00
0,00
80000,00

Paruošti 20
nacionalinės
kategorijos teisėjų.
Mokymuose
dalyvaus apie 200
sporto specialistų.
Tarptautiniuose
seminaruose
dalyvaus apie 15
sporto specialistų.

1. Šiuolaikinių technologijų įdiegimas
varžybų dalyvių registracijai ir protokolų
pildymui
2.
3.
4
...
Priemonės:
1.1. Sukurti arba įsigyti patikimą lengvosios
atletikos varžybų informacinę sistemą
(LAVIS)
1.2.
1.3.
...

10000,00
5000,00

Viso:

10000,00

5000,00

Rėmėjų ir
nuosavos lėšos

15000,00
0,00
0,00
0,00
15000,00

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

2.2. Didelio meistriškumo sporto programos santrauka.

1000000,00

695000,00

1695000,00

Per metus pilnai
įdiegti LAVIS

Lietuvos lengvosios atletikos federacijos vienas iš pagrindinių siekių yra įgyvendinti
tarptautinių organizacijų programą "Lengvoji atletika - visam gyvenimui" ir ilgam išlikti
strategine sporto šaka Lietuvoje.
LLAF, vadovaudamasi 2019-2024 metų strateginiu planu, siekia, kad lengvosios atletikos sportas
Lietuvoje būtų prestižinė sporto šaka, sportininkai būtų žinomi ir gerbiami, apie jų pasiekimus
būtų skelbiama visose informacijos priemonėse. Per nuoseklią varžybų sistemą išaiškinti ir
sudaryti įvairaus amžiaus grupių rinktines, sudaryti sąlygas sportuojantiems sklandžiai pereiti iš
jaunesnių amžiaus grupių į vyresnes. Įvairaus amžiaus rinktinių nariams sudaromos tinkamos
sąlygos ruoštis ir startuoti svarbiausiose sezono varžybose. LLAF siekia užtikrinti teisėjų,
organizatorių, federacijos personalo, savanorių rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tęstinumą, nuolat
kelti nacionalinių renginių kokybę. Išlaikyti subalansuotą varžybų sistemą visose amžiaus grupėse
ištisus kalendorinius metus. Ši sistema (žiemą maniežuose, vasarą stadionuose, parko ir miško
takeliuose) skatina jaunimą aktyviai užsiiminėti sportu, o patiems talentingiausiems siekti aukštų
sportinių rezultatų ir Lietuvos rinktinės sudėtyje atstovauti Lietuvai aukščiausio rango varžybose
Europoje ir pasaulyje.
2019 metai labai svarbūs Lietuvos nacionalinei rinktinei tęsiant pasirengimo olimpinėms
žaidynėms keturmetį ciklą. Sėkmingas programos įgyvendimas sudarys sąlygas įvairaus amžiaus
grupių rinktinėms tinkamai pasirengti ir dalyvauti Pasaulio čempionate, Europos uždarų patalpų
čempionate, Europos taurių varžybose, Europos iki 23 m., Europos jaunimo, Europos kroso
čempionatuose, pasaulio studentų Universiadoje, Europos žaidynėse, Europos jaunimo
olimpiniame festivalyje, Baltijos jūros šalių žaidynėse, Baltijos čempionatuose ir kitose
tarptautinėse varžybose.

Pareiškėjo vardu:
__________________________
(pareigų pavadinimas)
A. V.
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti)

_________________
(parašas)

____________________
(vardas, pavardė)

