
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: Iškovoti teisę žaisti Tautų lygos B 

lygoje.

Uždaviniai: 

1. Pagerinti rinktinės žaidimą ir rezultatus 

tarptautinėse rungtynėse.

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 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur)

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų 

nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų 

1

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai

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

(Sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programos forma)

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

Lietuvos futbolo federacija, Stadiono 2, Vilnius, tel.:  +370 5 2638741,  info@lff.lt

190729624



2.  Užtikrinti tinkamas  treniruočių proceso 

sąlygas ir profesionalumą, trenerių 

kvalifikaciją, analitikų, sporto mokslininkų bei 

medikų paslaugas.

3. Integruoti geriausius jaunimo rinktinės 

futbolininkus į Lietuvos nacionalinę rinktinę.

4. Aktyvinti perspektyvių futbolininkų 

stebėseną Lietuvos ir užsienio klubuose ir jų 

atranką į rinktinę.

Priemonės:

1.1.  Lietuvos nacionalinės vyrų rinktinės 

pasiruošimas treniruočių stovyklose, 

kontrolinėse rungtynėse bei turnyruose, 

dalyvavimas  2022 m. UEFA Tautų lygos 

varžybose.  

289000,00 200000,00 LFF 489000,00

2022 kovo- 

lapkričio mėn.

4 treniruočių 

stovyklos, 4 

kontrolinės/turnyrų 

rungtynės, 6 

oficialios rungtynės

289000,00 200000,00 489000,00

Tikslas: Pasiekti, kad  Lietuvos nacionalinė 

moterų rinktinė savo žaidėjų meistriškumu, 

taktiniu paruošimu bei komandiniu žaidimu 

galėtų lygiuotis į pirmajančias Europos šalių 

rinktines.

Uždaviniai: 

1.Pagerinti rinktinės žaidimą ir  rezultatus 

tarptautinėse rungtynėse.

2. Užtikrinti tinkamas  treniruočių proceso 

sąlygas ir profesionalumą, trenerių 

kvalifikaciją, analitikų, sporto mokslininkų bei 

medikų paslaugas.

3. Aktyvinti perspektyvių sportininkių 

stebėseną, atranką ir integraciją į rinktinę.

Priemonės:

1

2

Viso:



2.1. Lietuvos nacionalinės moterų rinktinės 

pasiruošimas treniruočių stovyklose, 

kontrolinėse rungtynėse ir turnyruose, 

dalyvavimas  2023 m. FIFA moterų pasaulio 

čempionato atrankos varžybose.  
155000,00 50000,00 LFF 205000,00

2022 m. kovo- 

lapkričio mėn.

4 treniruočių 

stovyklos, 2 

kontrolinės/turnyrų 

rungtynės, 5 

oficialios rungtynės

155000,00 50000,00 205000,00

Tikslas: Paruošti geriausius jaunimo rinktinės 

futbolininkus integracijai į nacionalinę rinktinę.

Uždaviniai: 

1. Suteikti jaunimo rinktinės futbolininkams 

tarptautinių rungtynių patirties, dalyvaujant 

UEFA Europos 2023 m. U -21 čempionato 

atrankos varžybose.

2. Užtikrinti tinkamas  treniruočių proceso 

sąlygas ir profesionalumą, trenerių 

kvalifikaciją, analitikų, sporto mokslininkų bei 

medikų paslaugas.

3. Integruoti geriausius jaunių rinktinių 

futbolininkus į Lietuvos jaunimo rinktinę.

4. Aktyvinti perspektyvių futbolininkų 

stebėseną klubuose ir jų atranką į jaunimo 

rinktinę.

Priemonės:

3.1. Lietuvos jaunimo rinktinės pasiruošimas 

treniruočių stovyklose, turnyruose, kontrolinėse 

rungtynėse ir dalyvavimas  UEFA Europos 

2023 m. U -21 čempionato atrankos varžybose. 

155000,00 50000,00 LFF 205000,00

2022 m. kovo-

lapkričio mėn.

4 treniruočių 

stovyklos, 2 

kontrolinės/turnyrų 

rungtynės, 4 

oficialios rungtynės

155000,00 50000,00 205000,00

…

599000,00 300000,00 899000,00

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

naudojimo tikslas.

 Iš viso:

2

3

Viso:

Viso:



3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

__________________________                                                       _________________                                                            ____________________          Generalinis sekretorius Edgaras Stankevičius

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

(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

Aukšto meistriškumo sporto programa siekiama užtikrinti, kad Lietuvos nacionalinės futbolo 

 rinktinės, atstovaudamos Lietuvą tarptautinės varžybose siektų maksimalių sportinių tikslų ir būtų 

mūsų šalies ambasadoriais. Tarptautinių rungtynių trūkumas, deja,  daugeliui Lietuvos žaidėjų tapo 

kliūtimi tobulėti ir demonstruoti konkurencingą futbolą.  Kontrolinėse ir oficialiose rungtynėse 

rinktinių žaidėjai/os įgauna tarptautinių rungtynių patirties, reikalingos jų tarpusavio supratimui, 

pasitikėjimui savimi  bei motyvacijai. Todėl didelis dėmesys skiriamas jaunių ir jaunimo rinktinių 

žaidėjų integracijai į vyrų bei jaunimo rinktines, perspektyvių žaidėjų stebėsenai ir atrankai į 

rinktines, kad kuo daugiau perspektyvių futbolininkų/ių būtų pasiruošę tinkamai atstovauti 

nacionalines vyrų ir moterų rinktines. Rinktinių treniruočių stovyklų metu derinamas komandinis 

žaidimas, taktika ir deriniai,  tačiau kelias į tvarius rezultatus ir pergales labai priklauso nuo 

individualių žaidėjų pasiekimų jiems žaidžiant klubuose. Todėl ypatingai svarbus yra  rinktinių 

trenerių ir mokslinio bei medicininio personalo profesionalumas - aukštos kvalifikacijos rinktinių 

treneriai ir kiti specialistai  tiek treniruočių stovyklose, tiek kontrolinėse ir oficialiose rungtynėse 

fiksuoja, analizuoja ir vertina  duomenis apie žaidėjų fizinį pasiruošimą, techninius ir taktinius 

gebėjimus, bei suteikia žaidėjams objektyvią informaciją ir rekomendacijas, galinčias padėti jiems 

tobulėti ir atsiskleisti klubinės karjeros eigoje.      Papildomas dėmesys atkreiptas į futbolininkų 

stebėseną klubų komandų varžybose, siekiant į nacionalines rinktines atrinkti geriausią sportinę 

formą demonstruojančius futbolininkus. Lietuvos futbolo aistruoliai tikisi gero nacionalinių rinktinių 

žaidimo, todėl siekiant ilgalaikių tikslų būtina pagerinti rinktinių žaidimą ir rezultatus kiekvienose 

rungtynėse.
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