
1. Pareiškėjas:

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

(juridinio asmens kodas)

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

Lietuvos vandens slidininkų ir vandenlentininkų federacija, Žemaitės g.6, Vilnius, 

193122120

2021 M. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Priemonės 

įgyvendinim

ui 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

Prašoma 

valstybės 

biudžeto 

lėšų suma 

(Eur)

Priemonės 

įgyvendini

mui 

skiriamų 

nuosavų ir 

(ar) kitų 

lėšų suma 

(Eur)

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų 

lėšų šaltiniai

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai

Lietuvos vandens slidininkų ir vandenlentininkų federacija plėtoja ir populiarina vandens slidinėjimo, 

vandenlenčių  ir slydimo banga paskui katerį sporto šakas Lietuvos Respublikoje, rengia ilgalaikę vandens 

slidinėjimo, vandenlenčių ir slydimo banga paskui katerį sporto šakų plėtojimo programą ir ją įgyvendina, 

atstovauja vandens slidinėjimo,  vandenlenčių ir slydimo banga paskui katerį sporto šakas tarptautinėse sporto 

organizacijose, sudaro Lietuvos Respublikos vandens slidinėjimo, vandenlenčių ir slydimo paskui katerį sporto 

šakų rinktines, užtikrina šių rinktinių parengimą bei dalyvavimą svarbiausiose varžybose, rengia Lietuvos 

Respublikos vandens slidinėjimo, vandenlenčių ir slydimo banga paskui katerį  sporto šakų čempionatus, 

pirmenybes, varžybas, tame tarpe tarptautines, treniruočių stovyklas, koordinuoja LVSVF narių veiklą, gina savo 

narių teises bei jiems atstovauja, rengia saugaus sporto taisykles ir jas platina Lietuvos Respublikoje, savo 

kompetencijos ribose vykdo kitas funkcijas,susijusias su vandens slidinėjimo, vandenlenčių ir slydimo banga 

paskui katerį sporto šakų plėtojimu.

Priemonių 

įgyvendinim

o vertinimo 

kriterijai

3. Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo terminai ir vertinimo 

kriterijai, lėšų poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:



1 2 3 4 5 6 7 8

Tikslas: Tinkamai pasirengti ir 

garbingai atstovauti šalį aukščiausio 

lygio varžybose

Uždaviniai: 

1. Siekti aukštų vietų ir rezultatų

2. Pagerinti savo vietas pasaulio 

reitinguose

Priemonės:

1.1. Vandens slidininkų rinktinės 

pasirengimas naujam sezonui
3400,00

1500,00 Nuosavos 4900,00 2021.04 mėn.
4 sportininkai

1.2. Vandenlentininkų rinktinės 

pasirengimas naujam sezonui
3500,00

500,00 Nuosavos 4000,00 2021.03 mėn.

12 rinktinės 

ir person 

narių

1.3. Vandenlentininkų  paskui katerį 

rinktinės pasirengimas naujam 

sezonui

3000,00

2000,00 Nuosavos 5000,00 2021.05 mėn.

4-8 

sportininkai

1.4. Slydimo banga paskui katerį 

rinktinės pasirengimas naujam 

sezonui

4000,00

2500,00 Nuosavos 6500,00 2021.05 mėn.

4-8 

sportininkai

1.5. Vandens slidininkų Europos 

čempionatas
1800,00

200,00 Nuosavos 2000,00 2021.07.22/25

1sportininkas 

12 vieta

Priemonės 

įgyvendinim

ui 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

Prašoma 

valstybės 

biudžeto 

lėšų suma 

(Eur)

Priemonės 

įgyvendini

mui 

skiriamų 

nuosavų ir 

(ar) kitų 

lėšų suma 

(Eur)

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų 

lėšų šaltiniai

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai

Priemonių 

įgyvendinim

o vertinimo 

kriterijai

1



1.6. Vandenlentininkų Europos 

čempionatas
4000,00

1000,00 Nuosavos 5000,00 2021.09.01/05

6-8 

sportininkai, 

15-19 vieta

1.7. Vandenlentininkų paskui katerį 

Europos čempionatas
4000,00

500,00 Nuosavos 4500,00 2021.07.31

4-8 

sportininkai,?

1.8. Slydimo banga paskui katerį 

Europos čempionatas
4000,00

500,00 Nuosavos 4500,00 2021.07.31

4-8 

sportininkai,?

1.9. Vandenlentininkų pasaulio 

čempionatas
7000,00

1000,00 Nuosavos 8000,00 2021.11.22/28

6-8 

sportininkai, 

15-21 vieta

1.10. Vandenlentininkų paskui katerį 

pasaulio čempionatas
6000,00

500,00 Nuosavos 6500,00 2021.08.31

4-8 

sportininkai, 

?

1.11. Slydimo banga paskui katerį 

pasaulio čempionatas
6000,00

500,00 Nuosavos 6500,00 2021.08.31

4-8 

sportininkai, 

?

1.12.  Vandens slidinėjimo Canal Cup 

2021 varžybos (Vengrija)
2000,00

500,00 Nuosavos 2500,00 2021.09.15

5-6 

sportininkai, 

2-5 vietos

1.13. Vandenlentininkų Cold water 

classic-Open cup(Belgija)
2500,00

500,00 Nuosavos 3000,00 2021.04.04

4-6 

sportininkai, 

4-10 vieta

1.14. Vandenlentininkų paskui katerį 

reitinginės varžybos Europoje(LAT)
3000,00

2000,00 Nuosavos 5000,00 2021.08.31

4-8 

sportininkai,?

1.15. Slydimo banga paskui katerį 

reitinginės varžybos Europoje(UKR)
4000,00

2000,00 Nuosavos 6000,00 2021.08.31

4-8 

sportininkai,?

1



58200,00 15700,00 73900,00

Tikslas: Organizuoti nacionalinius 

čempionatus ir kitas varžybas

Uždaviniai: 

1. Surengti suaugusiųjų, jaunimo, 

jaunių ir jaunučių čempionatus

2. Surengti reitingines(aukšto lygio) 

varžybas

...

Priemonės:

1.1.Homologuotų varžybų "Vilnius 

cup 2021" organizavimas(vandens 

slidinėjimas)

1200,00

800,00 Nuosavos 2000,00 2021.07.03/04

40-45 

dalyviai

1.2. Lietuvos atviras vandens 

slidinėjimo čempionato 

organizavimas

1800,00

400,00 Nuosavos 2200,00 2021.08.28/29

18-24 

dalyviai

1.3. Lietuvos vandenlentininkų 

čempionatas
5000,00

2000,00 Nuosavos 7000,00 2021.09.04/05
40-60 dalyvių

1.4. Lietuvos vandenlentininkų paskui 

katerį čempionatas
3000,00

2000,00 Nuosavos 5000,00 2021.08.31

25-35 

dalyviai

1.5. Lietuvos slydimo banga paskui 

katerį čempionatas
3000,00

2000,00 Nuosavos 5000,00 2021.08.31
15-20 dalyvių

1.6. LVL - taurės varžybų 

organizavimas(vandenlentės)
7000,00

3000,00 Nuosavos 10000,00 2021.07.24

120-160 

dalyvių(4 

etapai)

1.7. LVL - taurės varžybų 

organizavimas(vandenlentės paskui 

katerį)

2000,00

1000,00 Nuosavos 3000,00 2021.08.31

15-20 dalyvių

1.8. LVL - taurės varžybų 

organizavimas(slydimas banga paskui 

katerį)

2000,00

1000,00 Nuosavos 3000,00 2021.08.31

10-15 dalyvių

1

2

Viso:



1.9. True Wake- Open Cup varžybų 

organizavimas(vandenlentės)
2500,00

2500,00 Nuosavos 5000,00 2021.09.25
30-40 dalyvių

1.10. Taurės varžybų "Auksinis 

ruduo" organizavimas(vandens 

slidinėjimas)

800,00

300,00 Nuosavos 1100,00 2020.10.02/03

12-15 dalyvių

28300,00 15000,00 43300,00

86500,00 30700,00 117200,00

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

LVSVF prezidentas            Ričardas Lažinskas

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

(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

16-20 sportininkų surengtume sporto stovyklas kovo-gegužės mėn., liepos-rugpiūčio mėn. siųstume 8-9 atstovus į Europos čempionatus, rugpiūčio-lapkričio mėn. 6-8 atstovus į pasaulio 

čempionatus, 20-30 atstovų į tarptautines-reitingines varžybas. Apmokėtume jų kelionės ir nakvynės išlaidas, starto ir treniruočių mokesčius. Nacionaliniusose čempionatuse ir 

reitinguojamose tarptautinėse varžybose Lietuvoje nupirktume kuro buksyruojantiems kateriams, įsigytume apdovanojimus.

 Iš viso:

2

Viso:

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

transporto priemonės naudojimo tikslas.
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