
1. Pareiškėjas:

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

(juridinio asmens kodas)

2. Pareiškėjo veiklos, nurodytos įstatuose (nuostatuose, statute ar kitame steigimo dokumente)

(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 baidarių ir kanojų irklavimo federacija, Žemaitės g. 6, LT-03117, Vilnius, 8 670 92 625, 

info@canoe.lt

191684452

Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos veiklos sritys: -  Sporto reikmenų gamyba [32.30];

- Įvairių tipų laivų remontas ir techninė priežiūra [33.15];

- Gyvenamų ir negyvenamų pastatų statyba [41.20];

- Pastatų remontas, restauravimas, rekonstravimas [41.20.20];

- Inžinierinių statinių statyba [42];

- Užsakomasis pardavimas paštu ar internetu [47.91];

- Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla [55.10]; 

- Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla [55.30];

- Knygų leidyba [58.11];

- Reklama [73.11];

- Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa [73.2];
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 LBKIF Aukšto meistriškumo programos 

tikslas yra rengtis ir dalyvauti  tarptautinėse bei 

nacionalinėse b/k irklavimo važybose siekiant 

iškovoti aukščiausių tarptautinių 

apdovanojimų

Uždaviniai: 

1.Sudaryti geras sąlygas sportininkams 

dalyvauti stovyklose ir jų metu tinkamai 

pasirengti ir dalyvauti nacionalinėse, Europos, 

pasaulio čempionatuose, pasaulio ir Europos 

taurės varžybose.

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų 

lėšų šaltiniai

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 

įgyvendinimu

i skiriamų 

nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų 

suma (Eur)

1



2. Organizuoti ir dalyvauti  nacionalinėse 

varžybose Lietuvoje.

3. Rengti tobulinimo seminarus ir mokymus  

sportininkams, treneriams, teisėjams.

...

Priemonės:

1. Lietuvos rinktinių dalyvavimas 

mokomosiose  treniruočių stovyklose 

Lietuvoje ir užsienyje.               

Irklavio treniruokliai, valtys, 

irklai, slidės, dviračiai. GPS 

laikrodžiai. Laktato matavimo 

prietaisai. Turto nusidevėjimo 

laikotarpis - 5 metai.          

850000,00 20000,00

Rėmėjai, 

nuosavos LBKIF 

lėšos
870000,00

iki 2023.12.31

2. Lietuvos rinktinių dalyvavimas visų amžiaus 

grupių pasaulio ir Europos čempionatuose, 

taurės  ir kitose varžybose

290000,00 8000,00

 Rėmėjai, LBKIF 

nuosavos lėšos 298000,00
iki 2023.12.31

1



3. Nacionalinių visų amžiaus grupių varžybų 

organizavimas ir vykdymas

Kompiuteriai, planšetės, 

racijos, vaizdo kameros. Foto 

finišo įranga. Turto 

nusidėvėjimo  laikotarpis 3-5 

metai.

130000,00 8000,00

 Rėmėjai, LBKIF 

nuosavos lėšos 138000,00

4. LBKIF Aukšto meistriškumo sporto 

programos organizavimas bei tobulinimo 

seminarų, mokymų  vykdymas.

345000,00 49000,00

 rėmėjai, 

nuosavos lėšos 394000,00
iki 2023.12.31

1615000,00 85000,00 1700000,00

Tikslas: 

Uždaviniai: 

1.

2.

3.

...

Priemonės:

1.1. 0,00

1.2. 0,00

1

2

Viso:



1.3. 0,00

... 0,00

0,00 0,00 0,00

Tikslas: 

Uždaviniai: 

1.

2.

3.

...

Priemonės:

1.1. 0,00

1.2. 0,00

1.3. 0,00

... 0,00

0,00 0,00 0,00

…

1615000,00 85000,00 1700000,00

1655000 100000

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

Viso:

Viso:

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

naudojimo tikslas.

 Iš viso:

2

3



Pareiškėjo vardu:

__________________________                                                       _________________                                                            ____________________          Generalinis sekretorius Romualdas Petrukanecas

(pareigų pavadinimas)                          A. V.                                                    (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)

(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

Programa yra skirta įgyvendinti 2023- 2026 m. Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacijos 

(toliau -LBKIF) tikslus ir uždavinius. Siekiant išlaikyti bei gerinti aukštus LBKIF  įvairių amžiaus 

rinktinių sportininkų tarptautinius pasiekimus bei 2023 - 2026 metais iškovoti prizines vietas visų 

amžiaus grupių pasaulio ir Europos čempionatuose, Europos žaidynėse, iškovoti kelialapius į 

Paryžiaus 2024 Olimpines žaidynes. Šios programos priemonės sudarys galimybes baidarių ir 

kanojų irklavimo sportininkams tęsti daugiametę sportininkų rengimo sistemą, kuri garantuoja 

aukštus rezultatus tarptautinėse varžybose. Sportininkams bus suteiktos galimybės ruoštis 

varžyboms, kurios atitiks aukščiausius pasaulinius standartus. Programa ilgalaikė, užtikrinantis 

sporto šakos tęstinumą. Numatomas programos rezultatas – dalyvavimas pasaulio ir Europos 

čempionatuose, Europos ir Olimpinėse žaidynėse. Lietuvos vardo garsinimas, aukšto meistriškumo 

sporto rezultatų gausinimas, nacionalinio identiteto stiprinimas, visuomenės pasididžiavimo ir 

motyvavimo didinimas.                      
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Priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai



Surengti 12 MTS 

užsienyje ir 16 

MTS Lietuvoje

Dalyvauti 9 EČ, PČ 

čempionatuose, EŽ 

3  PT varžybose. 

PČ  ir EČ iškovoti 

2-3 medalius, 

patekti į du A 

finalus. PjmČ ir  

EjmČ patekti į tris  

A finalus. PjnČ ir  

EjnČ patekti į 

vieną A finalą.



Surengti Lietuvos  

jaunučių, jaunių, 

jaunimo, 

suaugusiųjų 

amžiaus grupių 

Sprinto, Kanupolo, 

Slalomo 

čempionatus. 

Lietuvos taurės 

varžybas.

Administracijos 

darbuotojų, 

vadybininko, 

trenerių, 

kineziterapeutų, 

psihologų, 

dietologų darbo ir 

paslaugų  

užmokesčiai. 

Surengti 2 

seminarus 

kvalifikacijai kelti. 






