
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 5 6 7 8
Tikslas:  Sporto šakos populiarinimas Lietuvoje
Uždaviniai: 
1. Sklaida
2. LT čempionatų organizavimas ir vykdymas
Priemonės:

1.1. Internetinio tinklapioo administravimas 2000,00

500,00 ŠMSM, LBF 2500,00

2020-01-01 - 
2020-12-31

12 mėnesių 
internetinio tinklapio 
informacijos 
atnaujinimas

1.2. Varžybų organizavimas 15000,00

5000,00 ŠMSM, LBF 20000,00

2020-01-01 - 
2020-12-31

Įvairiaus amžiaus 
grupių skirtingų 
varžybų 
organizavimas ir 
vykdymas 

1.2.Federacijos administravimas (DU) 10000,00

ŠMSM 10000,00

2020-01-01 - 
2020-12-31

Darbo užmokestis 
gener. sekretoriui 
irprojekto 
vadybininkui

27000,00 5500,00 32500,00

Tikslas: Ugdyti didelio meistriškumo sportininkus

Uždaviniai: 
1. Dalyvauti ir siekti laimėjimų tarptautinėse 
varžybose
2. Aprūpinti sportininkus naujausiu inventoriumi
Priemonės:

1.1. Inventoriaus įsigijimas 3000,00
500,00 ŠMSM, LBF 3500,00

2020-01-01 - 
2020-12-31

aprūpinti lazdomis ir 
kamuoliukais

1.2. Trenerio darbo apmokėjimas 6000,00
1000,00 ŠMSM, LBF 7000,00

2020-01-01 - 
2020-12-31

DU treneriui, kuris 
dirba su rinktine

1.3. 0,00
... 0,00

9000,00 1500,00 10500,00
36000,00 7000,00 43000,00

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

__________________________                                                       _________________                                                            ____________________          Psaulius Baltramiejūnas
(pareigų pavadinimas)                          A. V.                                                    (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

Lietuvos biliardo federacija, Žemaitės g. 6, Vilnius, 8 687 90641, paulius@lbf.lt

191932442

2020 M. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Priemonių 
įgyvendinimo 

terminai

Priemonių 
įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai

Siekdama savo tikslų įgyvendinimo Federacija vykdo šias funkcijas: - koordinuoja savo narių veiklą; - užtikrina Lietuvos nacionalinių biliardo rinktinių parengimą ir dalyvavimą pasaulio 
čempionatuose bei kitose tarptautinėse sporto varžybose; sudaro biliardo varžybų kalendorių, organizuoja ir kontroliuoja, kad jo laikytųsi visi Federacijos nariai; - organizuoja Lietuvos biliardo 
čempionatus, pirmenybes ir kitus aukšto meistriškumo sporto renginius, registruoja Lietuvos biliardo rekordus; - užtikrina įvairių Lietuvos nacionalinių biliardo rinktinių parengimą, dalyvavimą 
tarptautinėse varžybose, įskaitant aukšto meistriškumo sporto varžybas; - bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybinėmis bei savivaldos institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, 
tarptautinėmis organizacijomis, kitais trečiaisiais asmenimis; - atstovauja Lietuvos biliardo sporto interesams Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete, Tarptautinėje biliardo bei snukerio federacijoje, 
kitose tarptautinėse biliardo organizacijose;- gina Federacijos narių teises bei teisėtus interesus, teikia organizacinę, konsultacinę ir kitą pagalbą Federacijos nariams; - tobulina kvalifikuotų biliardo 
trenerių, teisėjų, sportininkų ruošimo sistemą; - pagal Tarptautinės biliardo ir snukerio federacijos nustatytus reikalavimus tvarko sportininkų, išvykstančių rungtyniauti į užsienio klubus, taip pat 
užsieniečių, atvykstančių rungtyniauti į Lietuvos klubus, registracijos dokumentus; - išduoda Lietuvos Respublikoje sportuojantiems biliardo sportininkams licencijas; - tarpininkauja, kad sporto klubai, 
taip pat sportininkai, treneriai, teisėjai ir kiti biliardo specialistai galėtų sudaryti palankias bendradarbiavimo ir kitas sutartis su užsienio klubais ar kitomis organizacijomis; - tvarko biliardo sporto šakos 
apskaitą, renka ir kaupia biliardo sporto istoriją; - padeda sporto klubams, sporto mokykloms bei kitoms organizacijoms vykdyti sporto varžybas ar kitus sportinius renginius, įskaitant, bet 
neapsiribojant aukšto meistriškumo sporto varžybas, aukšto meistriškumo sporto pratybas, aukšto meistriškumo treniruočių stovyklas; - propaguoja ir remia biliardo sportą Lietuvoje; - teisės aktų 
nustatyta tvarka steigia kitus juridinius asmenis arba tampa jų dalyviu; Siekiant savo tikslų įgyvendinmo Federacija turi teisę užsiimti šia veikla :sportine veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla; - 

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

Sporto šakos populiarinimas ir rezultatų siekimas reikalauja sistemingo bei pakankamo šios sporto šakos 
finansavimo. Tikimės finansinės pagalbos rengiant ir atstovaujant Lietuvai sportininkus.

Priemonės 
įgyvendinimui 

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 
įgyvendinimui 

skiriamų 
nuosavų ir (ar) 
kitų lėšų suma 

(Eur)

 Iš viso:

1

2

Viso:

Viso:

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

Priemonės 
įgyvendinimui 
skiriamų kitų 
lėšų šaltiniai


