
1. Pareiškėjas:

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

(juridinio asmens kodas)

2. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka
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Siekti aukšto sportinio meistriškumo ugdymo rezultatų 
2023-2026 metais rengiantis Paryžiaus ir Los Andželo 
Olimpinėms žaidynėms.

Priemonių 
įgyvendinimo 

terminai
Priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai

Lietuvos lengvosios atletikos federacijos (LLAF) vienas iš pagrindinių siekių yra įgyvendinti tarptautinių organizacijų programas, pagal šūkį "Lengvoji atletika - visam gyvenimui",  
ir užtikrinti, kad visų amžiaus grupių rinktinių nariai - moterys, vyrai, merginos ir vaikinai, atstovaudami Lietuvą tarptautinės varžybose siektų maksimalių sportinių tikslų ir būtų 
mūsų šalies ambasadoriais. LLAF, vadovaudamasi 2019-2024 metų strateginiu planu siekia plėtoti gerojo valdymo principus organizacijoje, skatinti lengvosios atletikos plėtrą ir 
populiarumą mūsų šalyje, vykdyti nuoseklią varžybų sistemą, kuri padėtų išaiškinti stipriausius sportininkus ir taip sudaryti konkurencingiausias įvairaus amžiaus grupių rinktines. 
Labai svarbu išlaikyti subalansuotą varžybų sistemą ištisus kalendoriunius metus (žiemą maniežuose, vasarą staidionuose, parko ir miško takeliuose), taip skatinanat jaunimą aktyviai 
užsiiminėti sportu, užtikrinant sklandų perėjimą iš jaunesniųjų amžiaus grupių į vyresnes, o patiems talentingiausiems padeant siekti aukščiausių sportinių rezultatų Lietuvoje bei 
tinkamai atstovauti savo šalį aukščiausio rango tarptautinėse varžybose. Vienas iš LLAF tikslų taip pat yra užtikrinti teisėjų, organizatorių, federacijos personalo, savanorių rengimo 
ir kvalifikacijos kėlimo tęstinumą, nuolat kelti nacionalinių renginių kokybę, įdiegiant šiuolaikines technologijas. Tolimesnis sėkmingas programos įgyvendinmas padės LLAF 
sudaryti tinkamiausias sąlygas įvairaus amžiaus rinktinių nariams ruoštis ir startuoti svarbiausiose varžybose per ketverius metus: pasaulio ir Europos uždarų patalpų čempionatuose, 
pasaulio čempionatuose, pasaulio jaunimo čempionatuose, Europos jaunių čempionatuose,  Baltijos šalių visų amžiaus grupių čempionatuose, kitose tarptautinėse varžybose bei 
prisidės prie svarbaus pasiruošimo 2024 m. Paryžiaus bei 2028 m. Los Andželo Olimpinėms žaidynėms proceso.

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

Eil
. 

Nr.
Tikslai, uždaviniai, priemonės

Valstybės biudžeto 
lėšomis planuojamos 
įsigyti sporto bazės 
priežiūros įrangos, 

sporto inventoriaus, 
sporto įrangos ar 

tikslinės transporto 
priemonės* 

pavadinimas ir 

Prašoma 
valstybės 

biudžeto lėšų 
suma (Eur)

Priemonės 
įgyvendinimui 

skiriamų 
nuosavų ir (ar) 
kitų lėšų suma 

(Eur)

Priemonės 
įgyvendinimui 
skiriamų kitų 
lėšų šaltiniai

Priemonės 
įgyvendinimui 

reikalinga suma 
(Eur)
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Uždaviniai: 

1.1. Planuoti ir įgyvendinti tinkamą pasirengimą 2023-
2026 m. pasaulio, Europos čempionatams bei kitoms 
tarptautinėms varžyboms bei 2024 m. Paryžiaus ir 2028 
m. Los Andželo Olimpinėms žaidynėms.

1.2. Deleguoti rinktines į pasaulio, Europos 
čempionatus, pasaulio ir Europos taurės varžybas, 
Baltijos šalių čempionatus bei kitas tarptautines 
varžybas.

1.3. Užtikrinti nacionalinės rinktinės pamainos 
rengimą.

1.4. Koordinuoti visų rinktinių veiklą
Priemonės:

Mokomasis sportinis darbas, mokomosios-treniruočių 
stovyklos, stipendijos, mokslinis, medicininis, 
psichologinis sportininkų aptarnavimas bei kitos 
reikalingos priemonės, skirtos tinkamai pasirengti 
svarbiausioms metų varžyboms.

4484000,00

236000,00
Rėmėjų ir 

nuosavos lėšos 4720000,00
Per ketverius 

metus 

Užsienio valstybėse, Lietuvoje organizuoti ir vykdyti 60-
90 MTS per metus  pagal atskiras rungčių grupes bei 
sportininkų poreikius.

Nacionalinių rinktinių administravimas. Dalyvavimas 
2024 metų Olimpinėse žaidynėse. Rinktinių 
delegavimas ir dalyvavimas pasaulio ir Europos visų 
amžiaus grupių, rungčių bei komandiniuose 
čempionatuose, pasaulio universitetų vasaros 
žaidynėse, Baltijos šalių čempionatuose, pasaulio ir 
Europos taurės varžybose bei kitose tarptautinėse 
varžybose.

2090000,00

110000,00

Tarptautinių 
organizacijų ir 
rėmėjų lėšos 2200000,00

Per ketverius 
metus 

2023-2026 metai: 8-12 sportininkų įvykdys 2024 metų 
Paryžiaus olimpinių žaidynių atrankos kriterijus, iškovos 1-
12 vietą žaidynėse; Pasaulio čempionatuose iškovoti 
prizinę vietą (tikėtina metimų rungtyse) ir 1-5 sportininkai 
iškovos vietas TOP16;  Europos čempionatuose 1-2 
prizinės vietos ir 2-4 vietos finaluose (tikėtina metimų, 
šuolių rungtyse); pasaulio universitetų žaidynėse iškovoti1-
2 prizines vietas; Pasaulio jaunimo čempionatuose 
atrankos kriterijus įvykdys po 3-7 sportininkus, iš kurių 1-
2 iškovos 4-16 vietas; Europos iki 23 m., jaunimo ir 
jaunių čempionatuose atrankos kriterijus įvykdys po 6-12 
sportininkų, iš kurių po 1-3 iškovos 1-16 vietas; Europos 
komandiniuose čempionatuose išlikti antroje lygoje; 
deleguoti visų amžiaus grupių rinktines į Baltijos šalių 
čempionatus ir tarpvalstybinius mačus; nacionalinės 
rinktinės sportininkus deleguoti į tarptautines varžybas, 
kuriose galima rinkti WA reitingo taškus arba vykdyti 
atrankos kriterijus į pasaulio ir Europos čempionatus bei 
Olimpines žaidynes.

Identifikuoti talentingus ir perspektyvius jaunuolius bei 
jaunuoles, padėti jiems atsiskleisti

600000,00

30000,00
Savivaldybių ir 

rėmėjų lėšos 630000,00
Per ketverius 

metus 

5-8 gabiausi sportininkai taptų nacionalinės jaunių ar 
jaunimo rinktinių lyderiais, deramai atstovaus rinktinę 
Europos jaunimo olimpiniame festivalyje ir pasaulio 
Jaunimo olimpinėse žaidynėse.
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Programos įgyvendinimas ir administravimas 2280000,00

120000,00
LTOK ir rėmėjų 

lėšos 2400000,00
Per ketverius 

metus 

LLAF aukšto meistriškumo programos įgyvendinimas ir 
savalaikis ataskaitų pateikimas. Trenerių, administracijos 
darbuotojų, sportininkus aptarnaujančio personalo atlygis 
bei su juo susiję mokesčiai.

9454000,00 496000,00 9950000,00

Tikslas: Lengvosios atletikos visų amžiaus grupių 
varžybų orgnizavimas ir vykdymas Lietuvoje.

Uždaviniai: 

Užtikrinti, kad visos varžybos būtų vykdomos laikantis 
World Athletics varžybų taisyklių reikalavimų.

Išlaikyti subalansuotą varžybų ir rinktinių narių 
atrankos sistemą visose amžiaus grupėse ištisus 
kalendorinius metus.
Sudaryti tinkamas sąlygas sportininkams siekti aukštų 
rezultatų.

Įdiegti šiuolaikines technologijas varžybų vykdymo 
sistemoje pagal WA reikalavimus.

Priemonės:
Visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatų, pirmenybių, 
taurės varžybų, tarptautinių ir kitų varžybų 
organizavimas bei vykdymas. Varžybų vykdymui 
reikiamos įrangos įsigijimas.

2204000,00

116000,00

Savivaldybių, 
rėmėjų ir 

nuosavos lėšos 2320000,00
Per ketverius 

metus 

Čempionatų dalyvių skaičius čempionatuose būtų 
nemažiau 6000. Surengti  4-5 tarptautines varžybas per 
metus.

Lengvosios atletikos varžybų informacinės bei 
licencijavimo sistemos atnaujinimas ir aptarnavimas.

45600,00
2400,00 Nuosavos lėšos 48000,00

Per ketverius 
metus 

Varžybų vykdytojai ir dalyviai naudojasi vieninga LLAF 
varžybų vykdymo bei licencijavimo sistema.

0,00
2249600,00 118400,00 2368000,00

Tikslas: Sporto specialistų kompetencijų ir 
kvalifikacijų kėlimas.
Uždaviniai: 
Kelti trenerių ir teisėjų kvalifikaciją.
Tobulinti sporto specialistų kompetencijas.
Įgyvendinti antidopingo programas pagal WA 
reikalavimus.
Organizuoti ir vykdyti LLAF konferencijas, tarybos bei 
komisijų posėdžius.
Priemonės:

Mokymų organizavimas ir vykdymas  treneriams, 
sportininkams, teisėjams bei kitiems sporto 
specialistams.

160000,00

40000,00

Tarptautinių 
organizacijų ir 
nuosavos lėšos 200000,00

Per ketverius 
metus 

Mokymuose dalyvaus apie 40-60 sporto specialistų per 
metus.

LLAF programos vykdytojų, trenerių, sportininkų, 
teisėjų ir kitų sporto specialistų delegavimas į kursus 
bei seminarus užsienyje ir Lietuvoje.

48000,00

20000,00

Tarptautinių 
organizacijų ir 
rėmėjų lėšos 68000,00

Per ketverius 
metus 

Seminaruose kasmet dalyvaus 8-12 sporto specialistų ar 
programos vykdytojų. 

Konferencijų, tarybos bei komisijų posėdžių 
organizavimas ir vykdymas, laikantis LLAF įstatų 
reikalavimų.

76000,00

10000,00
Rėmėjų ir 

nuosavos lėšos 86000,00
Per ketverius 

metus 

Renginiuose dalyvaus ne mažiau kaip 50% narių.
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284000,00 70000,00 354000,00
Tikslas: LLAF vaidmens stiprinimas tarptautinėje 
narystėje, lengvosios atletikos sporto sklaida 
visuomenėje
Uždaviniai: 

Pritraukti svarbiausių ir įtakingiausių tarptautinių 
renginių vykdymą Lietuvoje, taip didinant sporto šakos 
vaidmenį visuomenėje.

Siekti Europos jaunimo čempionato vykdymo 
Lietuvoje 2026 metais.
Priemonės:

Tarptautinių lengvosios atletikos konferencijų, 
konvencijų, kongresų organizavimas ir vykdymas 
Lietuvoje.

110000,00

260000,00

Tarptautinių 
organizacijų, 

rėmėjų ir 
nuosavos lėšos 370000,00

Per ketverius 
metus 

Partnerystė tarptautiniu lygiu, aukščiausio lygio renginio 
organizavimas. 2023 metų Europos Atletikos konvencijos 
organizavimas ir vykdymas.

Europos jaunimo čempionato vykdymas Lietuvoje 1000000,00

1500000,00

Tarptautinių 
organizacijų, 

rėmėjų ir 
nuosavos lėšos 2500000,00 2024-2026 metai

Gauti teisę 2026 metais organizuoti Europos jaunimo 
čempionatą Lietuvoje.

1110000,00 1760000,00 2870000,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00
12813600,00 2374400,00 15188000,00

Pareiškėjo vardu:
Viceprezidentė, generalinė sekretorė Nijolė Medvedeva

__________________________                                                       _________________                                                            ____________________          
(pareigų pavadinimas)                          A. V.                                                    (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

 Iš viso:

Viso:
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