
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: Parengti sportininkus sėkmingam 
dalyvavimui 2024 m. OŽ ir sėkmingam 
dalyvavimui 2023 m./2024 m. pagrindinėse 
sezono varžybose
Uždaviniai: 

1. Užtikrinti sėkmingą elito piramidės veikimą

2. Garbingai atstovauti Lietuvą pagrindinėse 2023 
m. varžybose
Priemonės:

1.1. Vykdyti Elito programos pasirengimo planą 
2023 m. (MTS, TV, pilnas aprūpinimas)        640 000   

40 000           LPF 680 000           iki 2023 12 31

Proceso - 8 MTS, 20 
sport, 6 TV;
Efekto - pasiekti 
trenerių iškelti tikslai

1.2. Vykdyti jaunimo programos pasirengimo 
planą 2023 m. (MTS, TV, pilnas aprūpinimas)        200 000   

10 000           LPF 210 000            iki 2023 12 31 

Proceso - 6 MTS, 30 
sport, 3 TV;
Efekto - pasiekti 
trenerių iškelti tikslai

1.3. Sėkmingas dalyvavimas pagrindinėse 2023 m. 
sezono varžybose (PČ, EČ, PjmČ, EjmČ, EČ25, 
PČ25)

       300 000   

15 000           LPF 315 000          iki 2023 12 31

PČ -1400 tšk.;  
EČ - 900 tšk;
PČ25 - 200 tšk;
EČ25 - 150 tšk;
PjmČ - 200 tšk;
EjmČ - 100 tšk;

1.4. Kelti sportininkų ir aptarnaujančio personalo 
motyvaciją ir kvalifikaciją        180 000   

10 000           LPF 190 000          iki 2023 12 31
12 veiklos sutarčių 
su LR nariais

    1 320 000   75 000           1 395 000       
Tikslas: Rengti perspektyvinę sportininkų pamainą 
2028 m. OŽ
Uždaviniai: 
1. Užtikrinti perspektyvinės pamainos rengimą
2. Vykdyti talentingų ir gabių vaikų atranką
3. Motyvuoti artimiausio rezervo sportininkus 
tolimesniems aukšto meistriškumo žingsniams
Priemonės:

1.1. Sėkminga plaukimo mini centrų veikla 2023 
m.        361 000   

19 000           LPF 380 000          iki 2023 12 31

Veikia 5 MC
70 sport.
MC auklėtinių 
rudplpho tšk. vid. 
13,5

1.2. Sėkmingai reprezentuoti Lietuvą pagrindinėse 
2023 m. pamainos tarptautinėse varžybose (EJOF, 
BSCH, Nordic age group, Nordic cemp.)

       133 000   

7 000             LPF 140 000          iki 2023 12 31

EJOF - 12 sport, 3 
finalai:
BSČ - 1 vt. bendroje 
įsk.; Nordic - 5-6 
vieta

(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 plaukimo federacija, Neries kr. 16-406, Kaunas, +37067203467, info@ltuswimming.com

191917910

Priemonių 
įgyvendinimo 

terminai

II.FEDERACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLOS SRITYS
2.1.Federacijos pagrindiniai veiklos tikslai:
2.1.1.koordinuoti Federacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti Federacijos narių interesus Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, sudaryti palankias 
veiklos sąlygas Federacijos nariams plėtojant tarpusavio ir tarptautinius ryšius su plaukimą, šuolius į vandenį, dailųjį plaukimą, plaukimą 
atviruose vandenyse, veteranų plaukimo propaguojančiomis organizacijomis;
2.1.2.rengti ir vykdyti Federacijos strateginį veiklos planą; 
2.1.3.rengti vystomų sporto šakų plėtojimo programas, jas įgyvendinti ir taip prisidėti prie Lietuvos Respublikos valstybinės sporto plėtros 
strategijos vykdymo;
2.1.4.atlikti vienintelio FINA ir LEN nario Lietuvos Respublikoje pareigas ir naudotis jai suteiktomis teisėmis Lietuvos plaukimo, šuolių į 
vandenį, dailiojo plaukimo,  plaukimo atviruose vandenyse  ir veteranų plaukimo sporto plėtros tikslams siekti;
2.1.5.Vykdyti įstatų 1.1 p. numatytų sporto šakų Lietuvoje profesionaliai ir mėgėjiškai sportuojančių asmenų apskaita ir šių asmenų 
koordinavimą;

Priemonių 
įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai

Priemonės 
įgyvendinimui 
skiriamų kitų 
lėšų šaltiniai

Forma patvirtinta                                            Lietuvos 
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2020 m. vasario  d. įsakymu Nr. V-

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)

1

2

Viso:



1.3. Vtkdyti jaunučių programos pasirengimo 
planą 2023 m. (MTS, TV, pilnas aprųpinimas)

       114 000   

6 000             LPF 120 000          iki 2023 12 31

Proceso - 6 MTS, 30 
sport, 2 TV;
Efekto - pasiekti 
trenerių iškelti tikslai

       608 000   32 000           640 000          
Tikslas: Užtikrinti sklandų varžybinės sistemos 
vykdymą kaip sudėtinę AM programos dalį (SW, 
DY, SY, OW)
Uždaviniai: 
1. Vykdyti varžybas pagal sudarytą kalendorių
2. Kelti vykdomų varžybų lygį, sklaidą.
Priemonės:

1.1. Vykdyti varžybas pagal kalendorinį 2023 m. 
planą        190 000   

10 000           LPF 200 000          iki 2023 12 31 

 Įvykdytytos 10 
varžybų iš jų 2 

FINA Q 

1.2. Didinti varžybų sklaidą, populerumą 2023 m.          76 000   

4 000             LPF 80 000            iki 2023 12 31

 Tiesioginės video 
transliacijos 4 
renginiams, 

Facebook sekėjų sk. 
15 000, Instgram 
sekėjų sk. 5 000 

       266 000   14 000           280 000          
…

2 194 000    121 000         2 315 000       

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

Generalinis sekretorius Justas Kalinauskas
(pareigų pavadinimas)                          A. V.                                                    (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

Viso:

Viso:

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

Plaukimo sporto šakos (plačiąja prasme visos vandens sporto šakos - ""Aquatics"" (Plaukimas, Šuoliai į 
vandenį, Dailusis plaukimas, atvirų vandenų plaukimas) aukšto meistriškumo programa apima plaukikų 
ugdymą nuo jaunučių iki aukšto meistriškumo tarptautinio lygio. Sportininkai savo meistriškumą kelia 
treniruodamiesi bei dalyvaudami federacijos vykdomose ir kitose tarptautinėse varžybose, dalyvaudami 
mokomosiose treniruočių stovyklose, bei treniruodamiesi savo namų bazėse bei įsteigtuose regioniniuose 
plaukimo aukšto meistriškumo mini centruose. Tam reikalinga sklandi varžybų sistema, tinkamos 
treniruočių sąlygos, aukštos kvalifikacijos specialistai (treneriai, medikai, vadybininkai ir kt.). 
Programa ilgalaikė, užtikrinantis sporto šakos tęstinumą. Numatomas programos rezultatas – dalyvavimas 
pagrindinėse tarptautinėse sezono varžybose, Lietuvos vardo garsinimas, aukšto meistriškumo sporto 
rezultatų gausinimas, nacionalinio identiteto stiprinimas, visuomenės pasididžiavimo ir motyvavimo 
didinimas.

 Iš viso:

2

3


