
AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA 

Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka 

Programos santrauka 
Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija (toliau LNSF) vienija neįgaliuosius iš 7 apskričių: Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus. Viso - 22 sporto 
klubų sportininkus. Jos veikla skirta žmonių su judamojo aparato sutrikimais ir pažeidimais sportiniams poreikiams tenkinti. LNSF 2023-2026 metais sieks gerinti sportinius 
pasiekimus aukšto rango varžybose, ugdys jaunus sportininkus. Įgyvendinant projektą sportuojantiems žmonėms su negalia bus sudaromos galimybės dalyvauti 
tarptautiniuose turnyruose Lietuvoje ir užsienyje bus kaupiama patirtis, tobulinami sportiniai įgūdžiai bei siekiama aukštesnių rezultatų. Darbas šioje srityje turėtų būti pastovus 
ir nenutrūkstamas, kad sportinė veikla apimtų kuo daugiau neįgalių žmonių. Šio projekto metu bus sudaryta galimybė žmonėms su judėjimo sutrikimais dalyvauti skirtingo 
profilio ASM renginiuose bei mokomosiose treniruočių stovyklose. Aukšti sportiniai pasiekimai skatins susidomėjimą sporto šaka, leis populiarinti neįgaliųjų sporto šakas, 
pritraukti naujus sportininkus. 

Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių 
įgyvendinimo terminai ir vertinimo kriterijai, lėšų poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai 

1. Įtraukti kuo daugiau asmenų su fizine negalia, jaunimą į sportą, sudaryti sąlygas aukšto meistriškumo 
sportininkams tinkamai pasirengti pagrindiniams startams 

Uždaviniai 

Uždavinys 

Sudaryti sąlygas jauniems ir turintiems pasiekimų sportininkams siekti aukštų rezultatų dalyvaujant tarptautinėse 

varžybose 

Sudaryti sąlygas jauniems ir turintiems pasiekimų aukšto meistriškumo sportininkams geras sąlygas pasirengti 

tarptautinėms varžyboms 

Siekti įtraukiant vis didesnį neįgaliųjų sportininkų skaičių į Lietuvos neįgaliųjų sporto šakų čempionatus 

Tarptautinių mokesčių mokėjimas užtikrina dalyvavimą tarptautinėse varžybose 

Siekti įtraukti daugiau trenerių į neįgaliųjų sportą ir motyvuojant juos siekti aukštesnių sportinių rezultatų 

Siekti sportininkui sudaryti geresnias atstatymo ir parengtumo kontrolės sąlygas 

Viešinti projektą ir propaguoti neįgaliųjų sporto vertybes 

Administruoti projektą 



Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto 

lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų 

nuosavų ir (ar) 

kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų 

lėšų šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga 

suma (Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai 

priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

1. Neįgaliųjų 

sportininkų 

dalyvavimas 

tarptautinėse 

varžybose 

2023 212340,00 10617,00 Parama 222957,00 2023 01 01 - 

2023 12 31 

60 sportininkų 

2. Neįgaliųjų 

sportininkų 

pasirengimas 

tarptautinėms 

varžyboms 

2023 204450,00 10223,00 Parama 214673,00 2023 01 01 - 

2023 12 31 

60 sportininkų 

3. Neįgaliųjų 

sportininkų 

dalyvavimas 

neįgaliųjų sporto 

šakų 

čempionatuose 

2023 45160,00 2258,00 Parama 47418,00 2023 01 01 - 

2023 12 31 

Daugiau nei 

600 

sportininkų 

4. Tarptautinių 

organizacijų 

mikesčių 

mokėjimas 

2023 3330,00 167,00 Parama 3497,00 2023 01 01 - 

2023 12 31 

- 

5. Neįgaliųjų sporto 

trenerių 

2023 85680,00 4284,00 Parama 89964,00 2023 01 01 - 

2023 12 31 

6 treneriai 



Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto 

lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų 

nuosavų ir (ar) 

kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų 

lėšų šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga 

suma (Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai 

priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

apmokėjimas už 

darbą 

6. Sportininkų 

aprūpinimas 

papildais, 

medikamentais ir 

sportinių tyrimų 

organizavimas 

2023 38500,00 1925,00 Parama 40425,00 2023 01 01 - 

2023 12 31 

60 sportininkų 

7. Projekto 

viešinimas 

2023 12000,00 600,00 Parama 12600,00 2023 01 01 - 

2023 12 31 

- 

8. Projekto 

administravimas 

2023 138740,00 6937,00 Parama 145677,00 2023 01 01 - 

2023 12 31 

- 

Viso:    740200,00 
 

37011,00 777211,00 
  

 


