
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

Federacijos veiklos rūšys: sportinė veikla; sporto klubų ir kūno rengybos centrų veikla; sporto reikmenų ir kitų 

prekių gamybos ir disponavimo jais veikla; švietimo veikla; varžybų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo 

veikla; sporto objektų ir įrenginių disponavimo, valdymo ir eksploatavimo veikla; sporto akademijų steigimo 

ir valdymo veikla; treniravimo veikla; pramogų ir poilsio organizavimo veikla; nekilnojamo turto 

objektų vystymo ir valdymo veikla; disponavimo nekilnojamo turto objektais veikla; knygų ir kitų leidinių 

leidyba; renginių transliavimo veikla; visuomenės informavimo veikla; reklamos veikla; įvairių prekių, daiktų 

ir paslaugų įsigijimo ir pardavimo veikla.

Priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų 

lėšų šaltiniai

3. Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo terminai ir 

vertinimo kriterijai, lėšų poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

LIETUVOS FUTBOLO FEDERACIJOS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Priemonės 

įgyvendini

mui 

reikalinga 

suma (Eur)

Eil. 

Nr.
Tikslai, uždaviniai, priemonės

Valstybės 

biudžeto 

lėšomis 

planuoja

mos 

įsigyti 

sporto 

bazės 

priežiūro

s įrangos, 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur)

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų 

nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų 

suma (Eur)

Lietuvos futbolo federacija, Stadiono 2, Vilnius, tel.:  +370 5 2638741,  

190729624

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai



Tikslas: Tinkamai pasiruošti ir garbingai 

atstovauti Lietuvą VYRŲ rinktinių rungtynėse 

/varžybose 2021 m.

Uždaviniai: 

1. Tinkamai pasiruošti ir dalyvauti 2021 m. 

Baltijos taurės turnyre.

2. Tinkamai pasiruošti  ir dalyvauti 2022 m 

FIFA pasaulio čempionato atrankos varžybose.

Priemonės:

1.1. Lietuvos nacionalinės vyrų rinktinės 

pasiruošimas treniruočių stovykloje ir 

dalyvavimas Baltijos taurės turnyre. 10260.00 23940.00 LFF 34200.00 2021 06 mėn.

Iškovoti Baltijos 

taurę.

1.2. Lietuvos nacionalinės vyrų rinktinės 

pasiruošimas treniruočių stovyklose, 

kontrolinėse rungtynėse ir dalyvavimas  2022 

m. FIFA pasaulio čempionato atrankos 

varžybose. 28650.00 257850.00 LFF 286500.00 2021 03-11 mėn.

Užimti ne žemesnę 

kaip 4 vietą grupėje

38910.00 281790.00 320700.00

Tikslas: Tinkamai pasiruošti ir garbingai 

atstovauti Lietuvą  MOTERŲ rinktinių 

rungtynėse /varžybose  2021 m.

Uždaviniai: 

1. Tinkamai pasiruošti ir dalyvauti 2021 m. 

Baltijos taurės turnyre.

2. Tinkamai pasiruošti ir dalyvauti 2023 m. 

FIFA pasaulio moterų čempionato atrankos 

varžybose.

Priemonės:

1.1. Lietuvos nacionalinės moterų rinktinės 

pasiruošimas treniruočių stovykloje ir 

dalyvavimas Baltijos taurės turnyre. 10050.00 23450.00 LFF 33500.00

2021 m. 06 

mėn.

Iškovoti Baltijos 

taurę.

Viso:

1

2



1.2. Lietuvos nacionalinės moterų rinktinės 

pasiruošimas treniruočių stovyklose, 

kontrolinėse rungtynėse ir dalyvavimas  2023 

m. FIFA moterų pasaulio čempionato atrankos 

varžybose. 13525.00 121725.00 LFF 135250.00

2021 m. 09-11 

mėn.

Surinkti ne mažiau 

kaip du taškus per 

trejas rungtynes.

23575.00 145175.00 168750.00

Tikslas: Tinkamai pasiruošti ir garbingai 

atstovauti Lietuvą.  VYRŲ rinktinių FUTSAL 

rungtynėse /varžybose  2021 m.

Uždaviniai: 

1. Tinkamai pasiruošti ir dalyvauti 2021 m. 

FIFA pasaulio čempionato finaliniame etape, 

kuris vyks Lietuvoje.

Priemonės:

Lietuvos nacionalinės futsal vyrų rinktinės 

pasiruošimas treniruočių stovyklose, 

kontrolinėse rungtynėse ir dalyvavimas  2021 

m. FIFA futsal pasaulio čempionato finalinėse 

varžybose. 24000.00 216000.00 LFF 240000.00

2021 m. sausio - 

spalio mėn.

Finalinio etapo 

varžybose surinkti 

ne mažiau kaip 3 

taškus.

24000.00 216000.00 240000.00

Tikslas: Tinkamai pasiruošti ir garbingai 

atstovauti Lietuvą   VAIKINŲ iki 21 m. 

rinktinių rungtynėse /varžybose 2021 m.

Uždaviniai: 

1. Tinkamai pasiruošti ir dalyvauti 2021 m. 

Baltijos taurės turnyre.

2. Tinkamai pasiruošti ir dalyvauti 2023 m. 

UEFA Europos U -21 čempionato atrankos 

varžybose.

Priemonės:

1.1. Lietuvos nacionalinės U 21 rinktinės 

pasiruošimas treniruočių stovykloje ir 

dalyvavimas Baltijos taurės turnyre. 4050.00 9450.00 LFF 13500.00

2021 m. 

gegužės - 

birželio  mėn. 

Iškovoti Baltijos 

taurę.

Viso:

Viso:

5

2

3



1.2. Lietuvos nacionalinės U-21 rinktinės 

pasiruošimas treniruočių stovyklose, 

kontrolinėse rungtynėse ir dalyvavimas  UEFA 

Europos U -21 čempionato atrankos 

varžybose. 13780.00 124020.00 LFF 137800.00

2021 m. kovo-

lapkričio mėn.

Užimti ne žemesnę 

kaip 4 vietą grupėje

17830.00 133470.00 151300.00

Tikslas: Garbingai atstovauti Lietuvą 

VAIKINŲ iki 19 m. (A) rinktinių rungtynėse 

/varžybose 2021 m.  

Uždaviniai: 

1. Tinkamai pasiruošti ir dalyvauti 2020 m. 

UEFA Europos U -19 (2002 m. gim.) 

čempionato atrankos varžybose.

Priemonės:

1.1. Lietuvos nacionalinės U-19 (A) rinktinės 

pasiruošimas treniruočių stovyklose, 

kontrolinėse rungtynėse ir dalyvavimas  UEFA 

Europos U -19 (2002 m. gim.)  čempionato 

atrankos varžybose. 6900.00 16100.00 LFF 23000.00

2021 m. vasario-

gegužės mėn.

Patekti į sekantį, 

elitinį,  varžybų 

etapą.

6900.00 16100.00 23000.00

Tikslas: Tinkamai pasiruošti ir garbingai 

atstovauti Lietuvą 2021 m.  VAIKINŲ iki 19 

m. (B) rinktinių rungtynėse /varžybose

1.1. Tinkamai pasiruošti ir dalyvauti Baltijos 

taurės turnyre.

1.2. Tinkamai pasiruošti ir dalyvauti 2021 m. 

UEFA Europos U -19 (2003 m gim.) 

čempionato atrankos varžybose.

Priemonės:

1.1. Lietuvos nacionalinės U-19 (B) rinktinės 

pasiruošimas treniruočių stovyklose, 

kontrolinėse rungtynėse ir dalyvavimas 

 Baltijos taurės turnyre. 5400.00 12600.00 LFF 18000.00

2021m.  

gegužės mėn.

Iškovoti Baltijos 

taurę.

6

Viso:

7

5

Viso:



1.2. Lietuvos nacionalinės U-19 (B) rinktinės 

pasiruošimas treniruočių stovyklose, 

kontrolinėse rungtynėse ir dalyvavimas  UEFA 

Europos U -19 (2003 m. gim.)  čempionato 

atrankos varžybose. 10140.00 23660.00 LFF 33800.00

2021 m. vasario 

- spalio mėn.

Patekti į sekantį, 

elitinį,  varžybų 

etapą.

15540.00 36260.00 51800.00

Tikslas: Tinkamai pasiruošti ir garbingai 

atstovauti Lietuvą   VAIKINŲ iki 17 m. 

rinktinių rungtynėse /varžybose 2021 m.

Uždaviniai: 

1.Tinkamai pasiruošti ir dalyvauti Baltijos 

taurės turnyre.

2. Tinkamai pasiruošti ir dalyvauti 2021 m. 

UEFA Europos U -17 čempionato atrankos 

varžybose.

Priemonės:

1.1. Lietuvos nacionalinės U-17 rinktinės 

pasiruošimas treniruočių stovyklose, 

kontrolinėse rungtynėse ir dalyvavimas 

 Baltijos taurės turnyre. 6000.00 14000.00 LFF 20000.00

2021 m. 

gegužės -

birželio mėn.

Iškovoti Baltijos 

taurę.

1.2. Lietuvos nacionalinės U-17 rinktinės 

pasiruošimas treniruočių stovyklose, 

kontrolinėse rungtynėse ir dalyvavimas  UEFA 

Europos U -17  čempionato atrankos 

varžybose. 12300.00 28700.00 LFF 41000.00

2021 m. vasario-

rugsėjo mėn.

Patekti į sekantį, 

elitinį,  varžybų 

etapą.

18300.00 42700.00 61000.00

Tikslas: Tinkamai pasiruošti ir garbingai 

atstovauti Lietuvą   MERGINŲ iki 19 m. 

rinktinių rungtynėse /varžybose 2021 m.

Uždaviniai: 

1. Tinkamai pasiruošti ir dalyvauti Baltijos 

taurės turnyre.

Viso:

Viso:

8

9

7



2. Tinkamai pasiruošti ir dalyvauti 2020-2021 

m. UEFA Europos merginų iki 19 m. 

čempionato atrankos varžybose.

3. Tinkamai pasiruošti ir dalyvauti 2021-2022 

m. UEFA Europos merginų iki 19 m. 

čempionato atrankos varžybose.

Priemonės:

1.1. Lietuvos nacionalinės merginų iki 19 m. 

rinktinės pasiruošimas treniruočių stovyklose, 

kontrolinėse rungtynėse ir dalyvavimas 

 Baltijos taurės turnyre. 2400.00 5600.00 LFF 8000.00

2021 m.  

gegužės - 

birželio mėn.

Iškovoti Baltijos 

taurę.

1.2. Lietuvos nacionalinės merginų iki 19 m. 

rinktinės pasiruošimas treniruočių stovyklose, 

kontrolinėse rungtynėse ir dalyvavimas 2020-

2021 m. UEFA Europos merginų iki 19 

m. čempionato atrankos varžybose.
4050.00 9450.00 LFF 13500.00

2021 m. kovo - 

gegužės mėn.

Užimti ne žemesnę 

kaip 3 vietą grupėje

1.3. Lietuvos nacionalinės merginų iki 19 m. 

rinktinės pasiruošimas treniruočių stovyklose, 

kontrolinėse rungtynėse ir dalyvavimas 2021-

2022 m. UEFA Europos merginų iki 19 

m. čempionato atrankos varžybose.
4050.00 9450.00 LFF 13500.00

2021 m. rugsėjo 

- lapkričio mėn.

Užimti ne žemesnę 

kaip 3 vietą grupėje

10500.00 24500.00 35000.00

Tikslas: Tinkamai pasiruošti ir garbingai 

atstovauti Lietuvą   MERGINŲ iki 17 m. 

rinktinių rungtynėse /varžybose 2021 m.

Uždaviniai: 

1. Tinkamai pasiruošti ir dalyvauti Baltijos 

taurės turnyre.

2. Tinkamai pasiruošti ir dalyvauti 2021-2022 

m. UEFA Europos merginų iki 17 m. 

čempionato atrankos varžybose.

9

Viso:

10



Priemonės:

1.1. Lietuvos nacionalinės merginų iki 17 m. 

rinktinės pasiruošimas treniruočių stovyklose, 

kontrolinėse rungtynėse ir dalyvavimas 

 Baltijos taurės turnyre. 2400.00 5600.00 LFF 8000.00

2021 m. 

gegužės - 

birželio  mėn. 

Iškovoti Baltijos 

taurę.

1.2. Lietuvos nacionalinės merginų iki 17 m. 

rinktinės pasiruošimas treniruočių stovyklose, 

kontrolinėse rungtynėse ir dalyvavimas  2021-

2022 m. UEFA Europos merginų iki 17 

m. čempionato atrankos varžybose.
9000.00 21000.00 LFF 30000.00

2021 m. kovo-

lapkričio mėn.

Užimti ne žemesnę 

kaip 3 vietą grupėje

11400.00 26600.00 38000.00

Tikslas: Ruošti vaikinų iki 15 m., iki 16 m. , 

iki 18 m., merginų iki 15 m. rinktines kaip 

kandidatus/kandidates į vyresnių amžiaus 

grupių Lietuvos rinktines.

Uždaviniai: 

1. Pagerinti sportininkų  fizinę būklę, 

techninius bei taktinius gebėjimus treniruočių 

stovyklų ir kontrolinių rungtynių metu.

2. Užtikrinti sportininkams/ėms saugias ir 

 tinkamas treniruočių ir dalyvavimo 

kontrolinėse rungtynėse sąlygas.

3. Atrinkti sportininkus/es-kandidatus/es į 

Lietuvos rinktines.

Priemonės:

1.1. Vaikinų iki 15 m. rinktinės treniruočių 

stovyklos ir dalyvavimas kontrolinėse 

rungtynėse ir/ar  turnyruose 2021 m. 4800.00 11200.00 LFF 16000.00

2021 m. vasario 

- lapkričio mėn. 24 asmenys

1.1. Vaikinų iki 16 m. rinktinės treniruočių 

stovyklos ir dalyvavimas kontrolinėse 

rungtynėse ir/ar  turnyruose 2021 m. 4200.00 9800.00 LFF 14000.00

2021 m. vasario 

- spalio mėn. 24 asmenys
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Viso:
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1.1. Vaikinų iki 18 m. rinktinės treniruočių 

stovyklos ir dalyvavimas kontrolinėse 

rungtynėse ir/ar  turnyruose 2021 m. 5250.00 12250.00 LFF 17500.00

2021 m. kovo - 

spalio mėn. 24 asmenys

1.1. Merginų iki 15 m. rinktinės treniruočių 

stovyklos ir dalyvavimas kontrolinėse 

rungtynėse ir Baltijos taurės turnyre 2021 m. 4110.00 9590.00 LFF 13700.00

2021m. vasario - 

lapkričio mėn. 24 asmenys

18360.00 42840.00 61200.00

185315.00 965435.00 1150750.00

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

Aukšto meistriškumo sporto programa siekiama užtikrinti, kad visų amžiaus grupių Lietuvos futbolo, 

salės futbolo ir pliažo futbolo  rinktinės - moterų, vyrų, merginų ir vaikinų, atstovaudamos Lietuvą 

tarptautinės varžybose siektų maksimalių sportinių tikslų ir būtų mūsų šalies ambasadoriais. Treniruočių 

stovyklų metu atrenkami kandidatai į rinktines, tobulinamas komandinis žaidimas ir taktika, gerinama 

atskirų žaidėjų fizinė būklė, techniniai ir taktiniai gebėjimai. Kontrolinių rungtynių metu rinktinės 

treneriai turi galimybę patikrinti žaidėjų pasiruošimą bei meistriškumą į oficialias varžybas panašioje 

aplinkoje. Periodinės treniruočių stovyklos bei kontrolinės rungtynės įgalina trenerius  ir rinktinių 

personalą fiksuoti ir kaupti objektyvius žaidėjų fizinius ir techninius duomenis. Rinktinių vyr. treneriai su 

savo asistentais pasinaudodami šiais duomenimis  oficialioms atrankos varžyboms pasirenka geriausiai 

pasiruošusius ir geriausiai motyvuotus žaidėjus.   Papildomas dėmesys atkreiptas į jaunų žaidėjų atranką 

ir stebėseną, siekiant neprarasti  gabių ir motyvuotų vaikinų ir merginų, sudarant jiems galimybę tobulėti 

ir siekti aukšto sportinio meistriškumo. 
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 Iš viso:




