
1. Pareiškėjas:

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

(juridinio asmens kodas)

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

Forma patvirtinta                                           

 Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro

2021 m. vasario   d. įsakymu Nr. V-

SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Priemonės 

įgyvendinim

ui 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* 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto 

lėšų suma 

(Eur)

Priemon

ės 

įgyvendi

nimui 

skiriamų 

nuosavų 

ir (ar) 

kitų lėšų 

suma 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai

Lietuvos sambo federacijos (LSF) veiklos tikslas - skatinti, plėtoti bei populiarinti SAMBO sportą Lietuvoje. 

LSF vienija, koordinuoja sambo sporto klubų ir pavienių asmenų veiklą,vysto, palaiko ryšius su kitų valstybių ir 

lietuvių išeivių SAMBO sporto arganizacijomis; atstovauja Lietuvą tarptautinėse SAMBO organizacijose; rengia 

Lietuvos čempionatus, kitas varžybas, organizuoja Lietuvos sportininkų dalyvavimą tarptautinėse varžybose; 

prisideda prie Lietuvos kūno

kultūros ir sporto programos vykdymo; teikia siūlymus valstybės įstaigoms bei visuomeninėms organizacijoms 

dėl SAMBO sporto vystymo; tekia projektus, vykdo visuomenės švietimo veiklą.

Priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai

Priemonės 

įgyvendinimu

i skiriamų 

kitų lėšų 

šaltiniai

(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 SAMBO FEDERACIJA, Žemaitės 6, Vilnius, +37068667323, info@sambo.lt

191927648



1 2 3 4 5 6 7 8

Tikslas: Tikslas: skatinti, plėtoti bei 

populiarinti

SAMBO sportą Lietuvoje

Uždaviniai: 

1.Organizuoti ir Vykdyti Lietuvos

SAMBO čempionatus (suaugusiųjų,

jaunimo, jaunių, kadetų, jaunučių, vaikų,

meistrų-veteranų)

2. Formuoti ir rengti Lietuvos

suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių

rinktines pasaulio ir Europos

čempionatams
3. Plėtoti SAMBO infrastruktūrą

4. Kelti Lietuvos SAMBO trenerių ir

specialistų kvalifikaciją
5. Vykdyti tarptautinius SAMBO turnyrus

Lietuvoje
Priemonės:

1. Lietuvos SAMBO čempionatų ir

pirmenybių vykdymas
45000,00

5000,00

rėmėjai, LSF

licencijų, 

nario

mokesčiai 50000,00 2021m 02-04 mėn.

Vykdysime

čempionatus ir

pirmenybes 

kuriuose

dalyvaus per 800

sportininkų

Priemonės 

įgyvendinim

ui 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* 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto 

lėšų suma 

(Eur)

Priemon

ės 

įgyvendi

nimui 

skiriamų 

nuosavų 

ir (ar) 

kitų lėšų 

suma 

1

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai

Priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai

Priemonės 

įgyvendinimu

i skiriamų 

kitų lėšų 

šaltiniai



2. Formuoti ir rengti Lietuvos

suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir jaunučių

rinktines pasaulio ir Europos

čempionatams, dalyvauti juose ir iškovoti

4-8 medalius

40000,00

5000,00

rėmėjai, LSF

licencijų, 

nario

mokesčiai 45000,00 2021m 04 - 12 mėn.

Planuojame 

iškovoti 1-3 

medalius

suaugusiųjų tarpe ir 

3- 5 medalius 

jaunimo, jaunių, 

jaunučių tarpe

3. Plėtoti SAMBO infrastruktūrą ir

prieinamumą, nuomoti patalpas, įsigyti

inventorių

12000,00

1500,00

rėmėjai, LSF

licencijų, 

nario

mokesčiai 13500,00 2021m. 05-12 mėn.

įsgyti 2 imtynių 

kilimus, 30 

komlektų aprаngų

sportininkams

4. Vykdyti 2-3 seminarus treneriams,

teisėjams, instruktoriams, rengti trenerių,

teisėjų seminarus, populiarius SAMBO

(savigynos be ginklo) renginius

5000,00

1000,00

rėmėjai,

seminaro

dalyvavių

mokestis, LSF

licencijų, 

nario

mokesčiai 6000,00 2021-06-12 mėn.

Rengti 2-3 

seminarus

treneriams ir 

teisėjams

kuriuose dalyvaus 

30-

40 SAMBO

specialistų. 

Parengti 5-

6 I-os, 1-2

nacionalinės

katеgоrijos 

SAMBO

1



5. Vykdyti tarptautinius SAMBO turnyrus

Lietuvoje: - pasaulio SAMBO meistrų-

veteranų čempionatą (Palanga), Vilniuje XIV-

ąjį Pr.Eigmino memorialinį

turnyrą, -Šiauliuose 12-ąjį S. Kulikausko 

SAMBO turnyrą, - Palangoje tarptautinį 

Paplūdimio SAMBO turnyrą

40000,00

8000,00

rėmėjai, LSF

licencijų, LSF

nario

mokesčiai,

dalyvių starto

mokesčiai 48000,00 2021m. 06-12 mėn.

Populiarinti 

Lietuvą

taptautiniu mąstu.

Siekti kad 

turnyruose

dalyvautų 20-30 

šalių

sportininkai. 

Iškovoti

10-20 medalių.

142000,00 20500,00 162500,00

142000,00 20500,00 162500,00

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

__________________________                                                       _________________                                                            ____________________          LSF gen. sekretorius  Eduardas Rudas

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

Šią aukšto meistriškumo SAMBO programa siekiama skatinti plėtoti bei populiarinti 

SAMBO sportą Lietuvoje. Organizuoti ir vykdyti Lietuvos SAMBO čempionatus 

(suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, kadetų, jaunučių, vaikų, meistrų-veteranų). Formuoti 

visų amžiaus grupių Lietuvos rinktines. Rengtis ir dalyvauti Europos ir pasaulio 

čempionatuose, siekiant iškovoti 4- 8 medalius. Respublikoje atrasti 1-2 naujas 

patalpas SAMBO sportui, įsgyti 2 kilimus, įsigyti aprngų sportininkams. vykdyti 2-3 

seminarus treneriams, teisėjams, instruktoriams, rengti trenerių, teisėjų seminarus, 

populiarius SAMBO (savigynos be ginklo) renginius, kurie suteikų daugiau 

informacijos apie taikomąją SAMBO (savigynos be ginklo) reikšmę. Planuojame 

tarptautinius SAMBO turnyrus Lietuvoje Lietuvoje: - pasaulio SAMBO meistrų-

veteranų čempionatą (Palanga), Vilniuje XIV-ąjį Pr.Eigmino memorialinį turnyrą, -

Šiauliuose 12-ąjį S. Kulikausko SAMBO turnyrą, - Palangoje tarptautinį Paplūdimio 

SAMBO turnyrą. Garsinti ir tinkamai pristatyti Lietuvą tarptautiniuose renginiuose.

 Iš viso:

1

Viso:

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

priemonės naudojimo tikslas.



(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 
















