
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
Tikslas: užtikrinti pilnavertį Lietuvos moterų 
krepšinio rinktinės pasirengimo ir dalyvavimo 
atrankos rungtynėse į FIBA "Women's 
EuroBasket" 2021 ir 2023 m. taurės varžybų 
Uždaviniai: 
1. Lietuvos moterų krepšinio rinktinės 
pasiruošimas ir dalyvavimas atrankos rungtynėse į 
 "FIBA Women's EuroBasket" 2021 m. taurės 
varžybas .2. Lietuvos moterų krepšinio rinktinės 
pasiruošimas ir dalyvavimas atrankos rungtynėse į 
 "FIBA Women's EuroBasket" 2023 m. taurės 
varžybas .
Priemonės:

SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

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)

1

Asociacijos veiklos sritys : sportinė veikla, organizacinė veikla, ūkinė komercinė veikla, paramos veikla, paramos ir labdaros teikimas. LKF, 
įstatymų nustatyta tvarka, gali vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, išvardintą ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje.

(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:

Asociacija "Lietuvos krepšinio federacija", Žemaitės g.6, Vilnius, tel. 8-37-787795, el.p. office@ltu.basketball

123921648



1.1. Lietuvos moterų krepšinio rinktinės 
pasiruošimas ir dalyvavimas atrankos rungtynėse į 
 "FIBA Women's EuroBasket" 2021 m. taurės 
varžybas .

92437,43

1.2. Lietuvos moterų krepšinio rinktinės 
pasiruošimas ir dalyvavimas atrankos rungtynėse į 
"FIBA Women's EuroBasket" 2023 m. taurės 
varžybas . 35164,79

127602,22
Tikslas: užtikrinti pilnavertį Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinės pasirengimą ir dalyvavimą 
2021-2023 m. oficialiuose vyrų rinktinės 
renginiuose.
Uždaviniai: 
1. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pasiruošimas 
ir dalyvavimas atrankos rungtynėse į 2022 m. 
FIBA "EuroBasket" taurės varžybas.
2. Pasiruošimas ir dalyvavimas 2021 m. FIBA 
Olimpinių žaidynių atrankos turnyre.
3. Pasiruošimas ir dalyvavimas 2021 m. 
Olimpinėse žaidynėse.
4. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės pasiruošimas 
ir dalyvavimas atrankos rungtynėse į 2023 m. 
FIBA Pasaulio taurės varžybas.
Priemonės:
1.1. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 
pasiruošimas ir dalyvavimas atrankos rungtynėse į 
2022 m. FIBA "EuroBasket" taurės varžybas. 121608,96
1.2. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 
pasiruošimas ir dalyvavimas 2021 m. FIBA 
Olimpinės atrankos turnyre.

293793,28

1.3. Pasiruošimas ir dalyvavimas 2021 m. 
Olimpinėse žaidynėse.

363248,16
1.4. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 
pasiruošimas ir dalyvavimas atrankos rungtynėse į 
2023 m. FIBA Pasaulio taurės varžybas. 172629,66

951280,06
Tikslas: Lietuvos nacionalinių U16, U18, U20 
merginų ir vaikinų krepšinio rinktinių  ir U19 
vaikinų krepšinio rinktinėms pasirengimą ir 
dalyvavimą 2021 m.  Europos krepšinio 
čempionatuose ir 2021 m. Pasaulio U19 vaikinų 
krepšinio čempionate.
Uždaviniai: 
1. Lietuvos nacionalinių U16 merginų ir vaikinų 

3

1

2

Viso:

Viso:



2. Lietuvos nacionalinių U18 merginų ir vaikinų 
3. Lietuvos nacionalinių U20 merginų ir vaikinų 
krepšinio rinktinių  pasirengimą ir dalyvavimą 
2021 m.  Europos krepšinio čempionatuose
4. Lietuvos nacionalinės U19 vaikinų krepšinio 
rinktinės pasirengimą ir dalyvavimą 2021 m. 
 Pasaulio krepšinio čempionate.

Priemonės:

1.1. Lietuvos nacionalinių U16 merginų ir vaikinų 
krepšinio rinktinių  pasirengimą ir dalyvavimą 
2021 m.  Europos krepšinio čempionatuose

98560,55

1.2. Lietuvos nacionalinių  U18 merginų ir vaikinų 
krepšinio rinktinių  pasirengimą ir dalyvavimą 
2021 m.  Europos krepšinio čempionatuose

98560,55

1.3. Lietuvos nacionalinių U20 merginų ir vaikinų 
krepšinio rinktinių  pasirengimą ir dalyvavimą 
2021 m.  Europos krepšinio čempionatuose

98560,55
1.4. Lietuvos nacionalinės U19 vaikinų krepšinio 
rinktinės pasirengimą ir dalyvavimą 2021 m. 
 Pasaulio krepšinio čempionate. 51038,22

346719,87
Tikslas: Lietuvos nacionalinės studentų vaikinų 
krepšinio rinktinės pasirengimą ir dalyvavimą 
2021 m.  FISU Pasaulio universitetų krepšinio 
žaidynėse. 
Uždaviniai: 

1.Lietuvos nacionalinės studentų vaikinų krepšinio 
rinktinės pasirengimą ir dalyvavimą 2021 m. 
 FISU Pasaulio universitetų krepšinio žaidynėse.

Priemonės:
1.1.Lietuvos nacionalinės studentų vaikinų 
krepšinio rinktinės pasirengimą ir dalyvavimą 
2021 m.  FISU Pasaulio universitetų krepšinio 
žaidynėse. 98560,55

98560,55
Tikslas: užtikrinti pilnavertį Lietuvos 3x3 
krepšinio rinktinių pasirengimą ir dalyvavimą 
2021 m. oficialiuose 3x3 rinktinių renginiuose.
Uždaviniai: 
1.Pasiruošimas ir dalyvavimas atrankos 
rungtynėse į 2021 m. FIBA 3x3 Europos taurės 
varžybas.
2. Pasiruošimas ir dalyvavimas  rungtynėse 2021 
m. FIBA 3x3 Pasaulio taurė .

Viso:

3

Viso:

5

4



3.Pasiruošimas ir dalyvavimas  rungtynėse 2021 
m. FIBA 3x3 Olimpinės atrankos žaidynėse .
Priemonės:

1.1.Pasiruošimas ir dalyvavimas  rungtynėse 2021 
m. FIBA 3x3 Olimpinėse  žaidynėse .

88102,44

1.2.Pasiruošimas ir dalyvavimas  rungtynėse 2021 
m. FIBA 3x3 Pasaulio taurė .

44012,62

1.3. .Pasiruošimas ir dalyvavimas atrankos 
rungtynėse į 2021 m. FIBA 3x3 Europos taurės 
varžybas.

44012,62
176127,68

…
1255009,96

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

LKF generalinis sekretorius
(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.

Viso:

Šis projektas padės sudaryti tinkamas sąlygas suaugusiems ir jauniesiems krepšininkams papildomai 
gerinti mentalinius bei fizinius gebėjimus, krepšinio techninius ir taktinius įgūdžius, tobulėti ir augti. 

Skatinti visų suinteresuotojų šalių bendradarbiavimą ir vieningą tikslų siekimą. Sudaryti sąlygas 
geriausiems Lietuvos krepšininkams siekti aukštų sportinių rezultatų, dalyvaujant tarptautinėse varžybose. 

Visos programoje dalyvaujančios rinktinių programos tęsiasi iki olimpinio ciklo pabaigos. Pagrindinis 
siekis yra užtikrinti nepertraukiamą dalyvavimą visose tarptautinėse varžybose bei suteikti visas sąlygas 

patekti į Olimpines varžybas, garsinti Lietuvos vardą

 Iš viso:

5



5 6 7 8

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)

Priemonės 
įgyvendinimui 

skiriamų 
nuosavų ir (ar) 
kitų lėšų suma 

(Eur)

Priemonių 
įgyvendinimo 

terminai

Asociacijos veiklos sritys : sportinė veikla, organizacinė veikla, ūkinė komercinė veikla, paramos veikla, paramos ir labdaros teikimas. LKF, 
įstatymų nustatyta tvarka, gali vykdyti ūkinę-komercinę veiklą, išvardintą ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje.

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 poreikis 
priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Priemonės 
įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 
šaltiniai



12602,44 Nuosavos, remėjų 105039,87 2021-01 - 2021-06

Patekti į "FIBA 
Women's 
EuroBasket" 2021 
m. taurės varžybų 
finalinį etapą.

4795,34 Nuosavos, remėjų 39960,13 2021-08- 2021-11

Patekti į "FIBA 
Women's 
EuroBasket" 2023 
m. taurės varžybų 
finalinį etapą.

17397,78 145000,00

16583,04 Nuosavos, remėjų 138192,00 2021-02 mėn.

Patekti į "FIBA 
EuroBasket" 2022 
m. taurės varžybas.

40062,72 Nuosavos, remėjų 333856,00 2021-06- 2021-07

Patekti į Olimpinės 
žaidynes.

49533,84 Nuosavos, remėjų 412782,00 2021-07- 2021-08

Užimti 1-8 vietą 
Olimpinėse 
žaidynėse.

23540,34 Nuosavos, remėjų 196170,00  2021-11 mėn.

Patekti į FIBA 
Pasaulio 2023 m. 
taurės varžybas.

129719,94 1081000,00



13439,45 Nuosavos, remėjų 112000,00 2021-01- 2021-08

Užimti U16 
merginoms: 5-12; 
vaikinams: 1-8 
vietas.

13439,45 Nuosavos, remėjų 112000,00 2021-07- 2021-08

Užimti U18 
merginoms: 5-12; 
vaikinam: 1-8 vietas.

13439,45 Nuosavos, remėjų 112000,00 2021-07mėn.

Užimti U20 
merginoms: 5-12; 
vaikinams: 1-8 
vietas.

6961,78 Nuosavos, remėjų 58000,00 2021-07mėn.

Užimti U19 
vaikinams: 1-8 
vietas.

47280,13 394000,00

13439,45 Nuosavos, remėjų 112000,00 2021-08 mėn.

Užimti vaikinams 1-
8 vietas.

13439,45 112000,00



11897,56 Nuosavos, remėjų 100000,00 2021-05- 2021-07

Atrankos turnyre 
užimti 1-3 vietas ir 
patekti į Olimpines 
varžybas.Olimpinėse 
varžybose užimti 1-8 
vietas.

5987,38 Nuosavos, remėjų 50000,00 2021-08- 2021-12

Užimti 3x3 rinktinių 
merginoms: 5-12; 
vaikinams: 1-8 
vietas.

5987,38 Nuosavos, remėjų 50000,00 2021-08- 2021-09

Užimti 3x3 rinktinių 
merginoms: 5-12; 
vaikinams: 1-8 
vietas. 

23872,32 200000,00

170990,04 1426000,00

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


