
1. Pareiškėjas: 

(juridinio asmens kodas)

Priemonių įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai

Valstybės biudžeto lėšų 

skyrimo, naudojimo ir 

atsiskaitymo už panaudotas 

lėšas tvarkos aprašo

5 priedas

2. Didelio meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, lėšų 

poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Lietuvos sambo federacija,  Žemaitės 6, Vilnius +370 5 2163926, +37068667323, 

info@sambo.lt

191927648

(Didelio meistriškumo sporto programos forma)

___2019____ M. DIDELIO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Priemonės 

įgyvendini

mui 

skiriamų 

kitų lėšų 

šaltiniai

Priemonės 

įgyvendini

mui 

reikalinga 

suma (4+5) 

(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 

įgyvendini

mui 

skiriamų 

nuosavų ir 

(ar) kitų 

lėšų suma 

(Eur)



1 2 3 4 5 6 7 8

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
60000,00

5000,00 remėjai 67000,00

Vykdysime čempionatus ir 

pirmenybes kuriuose 

dalyvaus per 800 sportininkų

1



2. Formuoti  ir rengti Lietuvos suaugusiųjų, 

jaunimo, jaunių ir jaunučių rinktines pasaulio 

ir Europos  čempionatams, dalyvauti juose  ir 

iškovoti 5-8 medalius  

80000,00

5000,00 remėjai 87000,00

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

30000,00

3000,00 remėjai 33000,00

Respublikoje atrasti 1-2 

naujas patalpas SAMBO 

sportui, įsgyti 2-3 kilimus, 

įsigyti 30-50 komlektų 

aprngų sportininkams

4. Vykdyti 2-3 seminarus treneriams, 

teisėjams, instruktoriams, rengti trenerių, 

teisėjų seminarus, populiarius SAMBO 

(savigynos be ginklo) renginius 

10000,00

1000,00 remėjai 11000,00

Rengti 2-3 seminarus 

treneriams ir teisėjams 

kuriuose dalyvaus 50-70 

SAMBO specialistų. Parengti 

5-7 I kat. SAMBO tesėjus.

5. Vykdyti tarptautinius SAMBO turnyrus 

Lietuvoje:  - pasaulio SAMBO meistrų-

veteranų čempionatą (Palangoje),                                                      

-Vilniuje XIII-ąjį Pr.Eigmino memorialinį 

turnyrą,                                    -Šiauliuose S. 

Kulikausko SAMBO turnyrą, - Palangoje 

tarptautinį Paplūduimio SAMBO turnyrą

30000,00

3000,00 remejai 33000,00

Populiarinti Lietuvą 

taptautiniu mąstu. Siekti kad 

turnyruose dalyvautų 20-30 

šalių sportininkai. Iškovoti 10-

20 medalių. 

210000,00 17000,00 231000,00

ą

1

Viso:



…

210000,00 17000,00 231000,00

2.2. Didelio meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

__________________________                                                       _________________                                                            ____________________          LSF gen.sekretorius Eduardas Rudas

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

(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

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

naudojimo tikslas.

Šia didelio 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 5- 8 

medalius. Respublikoje atrasti 1-2 naujas patalpas SAMBO sportui, įsgyti 2-3 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   - pasaulio SAMBO meistrų-veteranų čempionatą 

(Palangoje), -Vilniuje XIII-ąjį Pr.Eigmino memorialinį turnyrą, -Šiauliuose S. Kulikausko 

SAMBO turnyrą, - Palangoje tarptautinį Paplūduimio SAMBO turnyrą. Pristatyi Lietuvą 

tarptautiniouse renginiuose.

 Iš viso:



(Didelio meistriškumo sporto programos forma)


