
1. Pareiškėjas:

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

(juridinio asmens kodas)

2. Pareiškėjo veiklos, nurodytos įstatuose (nuostatuose, statute ar kitame steigimo dokumente)
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SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Valstybės biudžeto lėšomis 

Federacija siekia šių tikslų:

1. plėtoti ir populiarinti boulingo sportą Lietuvoje, panaudoti jį kaip fizinio auklėjimo, sveikatos stiprinimo, poilsio bei laisvalaikio 
praleidimo priemonę;
2. veikti kaip Lietuvos boulingo sportą atstovaujanti institucija;

3. atlikti vienintelio FIQ, WTBA ir ETBF nario Lietuvos Respublikoje pareigas ir naudotis jam suteiktomis teisėmis Lietuvos 

boulingo sporto labui;

(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 boulingo federacija, Žirmūnų g. 68A, LT-09124 Vilnius, info@lbf-bowling.lt

191920664



1 2 3 4 5 6 7

Tikslas: Kelti aukštajį sportinį meistriškumą ir 

techninę bazę jo siekimui

Uždaviniai: 

1.Lietuvos geriausių boulingo žaidėjų 
dalyvavimas pasaulio, Europos čempionatuose 

(asmeninėse ir komandinėse įskaitose),  AMF 
Pasaulio taurės varžybose.

2. Užtikrinti geriausių sportininkų treniruočių 
bazių aprūpinima reikiama treniruočių 

technine įranga

3. Užikrinti aukščiausios kokybės boulingo 

takelių tepimus nacionalinių čempionatų, 
finalinių čempionatų ir komandinių varžybų 

finaliniuose etapuose ir treniruočių stovyklose 
.

...

Priemonės:

Priemonės 

įgyvendinimui 
skiriamų kitų 
lėšų šaltiniai

Priemonių 
įgyvendinimo 

terminai

1

Priemonės 

įgyvendinimui 
reikalinga 

suma (Eur)

Eil. 
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

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. Aprūpinti Lietuvos nacionalinių rinktinių 
narius ir boulingo mokyklų narius 

treniruotėms ir tobulėjimui būtina pažangia  
sportine įranga, skirta aukštojo meistriškumo 

įgūdžių formavimui ir augimui, pasiruošimui 
tarptautinėms varžyboms:

1.1. Treniruočių techninės įrangos (Specto) 

įsgyjimas ir nacionalinių rinktinių narių 

aprūpinimas nauju inventoriumi (boulingo 
kamuoliai, sportiniai kamuolių krepšiai, spec. 

avalynė) pasirengimui ir dalyvavimui 
tarptautinėse varžybose.

Treniruočių techninės įrangos 

(Specto) įsigyjimas. (10 metų) 
ir spec.inventoriaus ir 

premonių įsigyjimas

25000.00 6000.00 Nuosavos lėšos 31000.00
2022 m. II - III 

ketv.

25000.00 6000.00 31000.00

Tikslas: Tinkamai pasiruošti ir dalyvauti 

aukščiausio rango Euoropos ir Pasaulio 

varžybose (čempionatai, taurės).

Uždaviniai: 
1.Suformuoti nacionalinės rinktines, vykdyti 

rinktinių pasirengimą varžyboms
2.Atrinkti ir deleguoti geriausius sportininkus 

į komandinius Europos ir pasaulio 
čempionatus 

1

Viso:



3. Atrinkti ir deleguoti geriausius sportininkus 
į Europos čempionų čempionatą ir AMF 
Pasaulio taurės varžybas

...
Priemonės:

2.1. Vykdyti turnyrus, geriausiųjų sportininkų 

atranką, dalyvavimui Europos ir pasaulio 
čempionatuose, AMF World Cup turnyruose.

10000.00 2000.00 Nuosavos lėšos 12000.00
2022 m. II, III ir 

IV ketv.

2.2. Įvykdyti atrankines naciolines varžybas, 
dėl dalyvavimo Pasaulio ir  Europos 

čempionatuose ir  taurių varžybose

10000.00 3000.00 Nuosavos lėšos 13000.00
2022 m.  II, III 

ir IV ketv.



2.3. Vykdyti nacionalines komandines 
varžybas , Lygų turnyrus (A,B,C). Užtikrinti 

tinkamą rinktinių formavimą ir kandidatų 
atranką. Rinktinių dalyvavimas aukščiausio 
lygio Europos ir Pasaulio varžybose.

12000.00 4000.00 Nuosavos lėšos 16000.00
2022 m. I ir II ir 

IV ketv.
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2.4. Surengti treniruočių stovyklas 
nacionalinėms rinktinėms

30000.00 6000.00 Nuosavos lėšos 36000.00
2022 m. II, III ir 

IV ketv.

2.5. Dalyvauti Europos vyrų ir moterų 

boulingo čempionatuose, Jaunių Europos 

čempionate, AMF Pasaulio taurės ir Europos 
čempionų čempionato varžybose

40000.00 10000.00 Nuosavos lėšos 50000.00
2022 m. I ir II ir 

IV ketv.

2.5.1. Europos vyrų boulingo čempionatas 
(EMC 2022)



1.5.2. Europos moterų boulingo čempionatas 
(EWC2022)

2.5.3. AMF Pasaulio taurė

2.5.4.  Europos jaunių boulingo čempionatas 

(EYC 2022)

1.3. 0.00

... 0.00

102000.00 25000.00 127000.00

…
127000.00 31000.00 158000.00

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

Programos tikslas - užtikrinti nacionalinių boulingo čempionatų ir atrankos varžybų organizavimą ir vykdymą, kelti aukštąjį sportinį meistriškumą, aprūpinti sportininkus profesionaliu 
inventoriumi ir priemonėmis (boulingo kamuoliai, sportinė apranga, avalynė, inventorius), sudaryti tinkamas technines sąlygas kelti sportinį meistriškumą (Specto įranga) ir ruoštis 
(aukštojo meistriškumo kėlimo stovyklų organizavimas ir vykdymas, pasiruošimo varžyboms stovyklų organizavimas ir vykdymas) bei dalyvauti svarbiausiose tarptautinėse varžybose, 

t.y. Europos čempionų boulingo čempionate, AMF World CUP taurės varžybose, Europos jaunių boulingo čempionate, Europos vyrų boulingo čempionate, Europos moterų boulingo 

čempionate, Pasaulio super boulingo čempionate.

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

naudojimo tikslas.

 Iš viso:

Viso:



Pareiškėjo vardu:

__________________________                                                       _________________                                                            ____________________          Prezidentas Linas Sasnauskas

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

(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 
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Priemonių 

įgyvendinimo 
vertinimo 
kriterijai



Įsigyta 
specializuota 

treniruočių įraga. 
100% , įsigyta ir 

nacionalinių 

rinktinių nariams  
perduota 15 sporto 
inventoriaus 

komplektų



Surengti ir įvykdyti 
turnyrai 
(varžybos), 

nustatyti 
nugalėtojai. 1. 

Finalinis Lietuvos 
boulingo asmeninis 
čempionatas (100 

%) . 2 Surengtos 
atrankos į AMF 

WORL-CUP 
varžybos (100%), 
3. Lietuvos 

boulingo 
federacijos taurė 
(100%), 

Sudarytos 
nacionaliės 
rinktinės 
dalyvavimui 

Europos moterų ir 

vyrų boulingo 
čempionatuose. 
Moterų rinktinė - 4-
6 narės, Vyrų - 6 

nariai.



Pravestas 

nacionalinis visų 
boulingo lygų 
komandinis 
čempionatas. 

Suformuotas 
papildomas 

kandidatų į 
nacionaloines 
rinktines sąrašas 

(ne mažiau kaip 10 
kandidatų į vyrų 

rinktinę ir 6 
kandidatės į moterų 
rinktinę)



Suorganizuotos 

nacionalinių 
rinktinių 

pasirengimo 
tarptautinėms 
varžybos 

treniruočių 
stovyklos. 

Pasirašytos sutartys 
su sertifikuotais 
treneriais dėl 

rinktinių ir atletų 
rengimo 

varžyboms. 
Įvykdytos ne 
mažiau kaip 4 

treniruočių 
stovyklos. Bendras 

dalyvių skaičius - 
50-60 sportininkų.

1. Europos vyrų 

čempionate 
komandinėje 
įskaitoje užimta ne 
žemesnė nei 10 

vieta



2.  Europos moterų 
čempionate 

komandinėje 
įskaitoje užimta ne 

žemesnė nei 20 
vieta

AMF Pasaulio 

taurė. Vyrų įskaita -  
patekti į TOP 24, 
Moterų įskaita - į 

TOP 24.

Vyrų įskaita. All 
events - TOP 15. 

Singles - TOP 10. 
Masters - TOP 16

Programos tikslas - užtikrinti nacionalinių boulingo čempionatų ir atrankos varžybų organizavimą ir vykdymą, kelti aukštąjį sportinį meistriškumą, aprūpinti sportininkus profesionaliu 
inventoriumi ir priemonėmis (boulingo kamuoliai, sportinė apranga, avalynė, inventorius), sudaryti tinkamas technines sąlygas kelti sportinį meistriškumą (Specto įranga) ir ruoštis 
(aukštojo meistriškumo kėlimo stovyklų organizavimas ir vykdymas, pasiruošimo varžyboms stovyklų organizavimas ir vykdymas) bei dalyvauti svarbiausiose tarptautinėse varžybose, 

t.y. Europos čempionų boulingo čempionate, AMF World CUP taurės varžybose, Europos jaunių boulingo čempionate, Europos vyrų boulingo čempionate, Europos moterų boulingo 


