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Vykdytojas:   Lietuvos lengvosios atletikos federacija, 190722989, Kareivių g. 6-5609, 09117 Vilnius, (8 5) 2339971, info@laf.lt   
(vykdytojo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas) 

     

AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMOS PRIEMONIŲ, KURIOMS ĮGYVENDINTI SKIRTA VALSTYBĖS BIUDŽETO 

LĖŠŲ, ĮVYKDYMO ATASKAITA 

 
       

Eil. 

Nr. 
Programos priemonės pavadinimas Vykdymo data Vykdymo vieta* 

Planinė vertinimo 

kriterijaus reikšmė 
Faktinė vertinimo 

kriterijaus reikšmė 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

 1.1 Mokomasis sportinis darbas, mokomosios-

treniruočių stovyklos, mokslinis, 

medicininis, psichologinis sportininkų 

aptarnavimas bei kitos reikalingos 

priemonės, skirtos tinkamai pasirengti 

Tokijo Olimpinėms žaidynėms bei kitoms 

svarbiausioms metų varžyboms. 

Stovyklos vyko 

ištisus metus 

Portugalija, Ispanija, 

Vokietija, Estija, 

Kirgizija, Latvija, 

Šveicarija, Kroatija, 

Italija, Slovakija, 

Kenija, Turkija, 

Didžioji Britanija, 

JAV, įvairūs Lietuvos 

miestai 

Organizuoti ir 

vykdyti ne mažiau 100 

MTS pagal atskiras 

rungčių grupes.  

Per metus organizuota 

99 MTS pagal atskiras 

rungčių grupes.  

 

  

 

1.2. 

Rinktinių delegavimas ir dalyvavimas 

Olimpinėse žaidynėse, pasaulio, Europos, 

Baltijos šalių čempionatuose bei kitose 

tarptautinėse varžybose.  

Per metus Austrija, Vokietija, 

Belgija, Turkija, 

Estija, Lenkija, 

Slovakija, Italija, 

Kroatija, Čekija, 

Didžioji Britanija, 

Suomija, Bulgarija, 

Prancūzija, Japonija, 

Latvija, Kenija, Airija 

Olimpinėse 

žaidynėse iškovoti 

vieną prizinę vietą 

(disko metimo 

rungtyje), kitose 

pagrindinėse varžybose 

iškovoti tris-keturias 

prizines vietas (Europos 

U23 disko metimo, 

dešimtkovės ir trišuolio 

rungtyse; Europos U20 

disko metimo rungtyje; 

pasaulio universitetų 

vasaros žaidynėse disko 

bei ieties metimuose, 

šuoliuose į aukštį ir 

trišuolio rungtyse) ir 

finaluose dalyvauti 9-

10 sportininkų.  

Europos uždarų patalpų 

čempionate iškovota viena 

penktoji vieta. Europos 

komandiniame 

čempionate Lietuvos 

rinktinė iškovojo 

ketvirtąją vietą. 

Olimpinėse žaidynėse 

iškovotos dvi prizinės 

vietos (1-8). Europos U23 

trys sportininkai buvo 

finaliniuose aštuntukuose, 

Europos U20 iškovotas 

aukso medalis, pasaulio 

U20 iškovotas aukso 

medalis ir dvi vietos 

finaliniuose varžybų 

etapuose. Eilė sportininkų 

turėjo startus tarptautinėse 

Dėl COVID 19 

pandemijos buvo 

atšauktas pasaulio uždarų 

patalpų čempionatas, 

Europos U18 

čempionatas, pasaulio 

universitetų žaidynės. 
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varžybose, kuriose 

pasiekė aukštus rezultatus.   

 2. Varžybų organizavimas ir vykdymas. Per metus  Įvairiuose Lietuvos 

miestuose 

Organizuoti ir 

vykdyti Lietuvos visų 

amžiaus grupių ir 

rungčių čempionatus, 

pasiekti, kad po 

COVID19 pandemijos 

dalyvių skaičius 

čempionatuose būtų 

nemažiau 6000.  

Per metus Lietuvos 

čempionatuose dalyvavo 

5796 dalyvių. 

Keletas žiemos sezono 

varžybų buvo atšauktos 

dėl COVID 19 

pandemijos arba 

ribojamas dalyvių 

skaičius. Neįvyko 

Lietuvos pusės maratono 

bėgimo čempionatas 

(vyko tik virtualus 

bėgimas). 

 

3.1. 

Organizuoti ir vykdyti mokymus 

treneriams, sportininkams, teisėjams bei 

kitiems sporto specialistams. 

Spalio mėn.  Vilnius Paruošti 15 

nacionalinės 

kategorijos teisėjų. 

Mokymuose dalyvaus 

apie 80 sporto 

specialistų.  

Tarptautiniuose trenerių 

kursuose dalyvavo 77 

sporto specialistai. 

Dėl COVID 19 

pandemijos teisėjų 

paruošimas buvo 

atšauktas.  

Daug trenerių per 

metus įvairiuose 

mokymuose dalyvavo 

nuotoliniu būdu. 

3.2. Deleguoti trenerius, sportininkus, teisėjus ir 

kitus sporto specialistus dalyvauti 

tarptautiniuose kursuose bei seminaruose. 

Rugsėjo-lapkričio 

mėn. 

 Tarptautiniuose 

seminaruose dalyvaus 

apie 10 sporto 

specialistų. 

Į tarptautinius kursus ir 

seminarus buvo deleguoti 

6 sporto specialistai. 

Dėl COVID 19 

pandemijos nemažai 

kursų ir seminarų per 

metus buvo atšaukta arba 

vyko nuotoliniu būdu. 

 

3.3. Organizuoti dalyvavimą mokymuose 

antidopingo tema. 

Per metus  Kiekvienas 

sportininkas, 

dalyvaujantis 

aukščiausio lygio 

tarptautinėse varžybose 

išklausytų privalomą 

antidopingo programą 

ir įgytų reikiamą 

sertifikatą. 

 

Kiekvienas 

sportininkas, prieš 

išvykdamas į tarptautines 

varžybas, išklausė 

privalomą antidopingo 

programą ir gavo 

sertifikatą. 

 

 

4.1. 

  Lengvosios atletikos varžybų 

informacinės sistemos (LAVIS) 

aptarnavimas ir tobulinimas (metinis 

sistemos aptarnavimo mokestis, reitingų 

sistemos įdiegimas, daugiakovių rezultatų 

apdorojimo tobulinimas). 

Sausio-vasario ir 

birželio-rugsėjo 

mėn. 

  LAVIS veikia 

nepriekaištingai ir 

sklandžiai.  

 Per metus buvo 

patobulinta varžybų 

rezultatų registravimo 

sistema. Buvo 

tobulinamas rezultatų 

apdorojimas atskirose 

rungtyse.    
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4.2. 

 Techninių priemonių įsigijimas programos 

naudojimui (kompiuterių ir daugiafunkcio 

spausdintuvo įsigijimas). 

    Įdiegti šiuolaikines 

technologijas bei 

priemones varžybų 

dalyvių registracijai ir 

protokolų pildymui, 

turimų dalyvių 

duomenų ir rezultatų 

apdorojimui.  

Per metus dėl lėšų 

stygiaus techninių 

priemonių nebuvo įsigyta 

  

4.3. Belaidės klaidingo starto aptikimo sistemos 

su programine įranga įsigijimas. 

  Įranga bus 

naudojama visose 

LLAF organizuojamose 

ir vykdomose 

varžybose. Tai ženkliai 

pagerins bėgimo 

rungčių teisėjavimo 

kokybę ir atitiks 

tarptautinius varžybų 

organizavimo 

reikalavimus. 

Per metus dėl lėšų 

stygiaus įrangos nebuvo 

įsigyta 

 

4.4. Elektroninės matavimo sistemos įsigijimas 

horizontalių šuolių rungčių rezultatų 

matavimui bei rezultatų pateikimui. 

II pusmetis  Įranga bus 

naudojama visose 

LLAF organizuojamose 

ir vykdomose 

varžybose. Įsigyta 

įranga ženkliai pagerins 

horizontalių šuolių 

rungčių teisėjavimo ir 

rezultatų skelbimo 

kokybę bei atitiks 

tarptautinius varžybų 

organizavimo 

reikalavimus. 

Įsigyta elektroninė 

sistema šuolio į tolį ir 

trišuolio rungčių 

matavimui, elektroninė 

rezultatų pateikimo 

švieslentė bei atbulinio 

matavimo rungties 

laikmatis. Ši įranga 

ženkliai pagerins 

horizontalių šuolių 

teisėjavimo ir rezultatų 

skelbimo kokybę.  

 

 


