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Lietuvos orientavimosi sporto federacija

NSA-AM-2023-017 paraiškos papildymas   Pateikti paraišką vertinimui

AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

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


1.

Metaduomenys

Be klaidų


2. Dokumentai

Reikia patikslinimo: 1


3. Sportininkai

Be klaidų


4. Rezultatai

Be klaidų


5. Administracija

Reikia patikslinimo: 6


6. Programa

Be klaidų


7. Deklaracija

Be klaidų

Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka

Programos santrauka

Orientavimosi sporto (plačiaja prasme visos orientavimosi sporto disciplinos - orientavimosi sportas bėgte, orientavimosi sportas kalnų 
dviračiais, orientavimosi sportas slidėmis, orientavimosi sportas takais) aukšto meistriškumo programa apima sportininkų rengimą nuo 
jaunučių iki aukšto meistriškumo tarptautinio lygmens atletų. Sportininkai savo meistriškumą kelia dalyvaudami federacijos vykdomose ir 
kitose tarptautinėse varžybose, dalyvaudami mokomosiose treniruočių stovyklose bei treniruodamiesi savo namų sporto bazėse. Aukšto 
meistriškumo programai įgyvendinti reikalinga sklandi bei nuosekli varžybų sistema, tinkamos treniruočių sąlygos, aukštos kvalifikacijos 
specialistai. LOSF AM programa apima 2023 - 2026 m. sezonus. 
Planuojami AM programos rezultatai - dalyvavimas pagrindinėse tarptautinėse varžybose, Lietuvos vardo garsinimas, aukšto sportinio 
rezultato siekimas (prizinės vietos Europos bei Pasaulio čempionatuose), sklandi orientavimosi sporto varžybų sistema Lietuvoje, kvalifikuoti 
orientavimosi sporto specialistai.

  Išsaugoti

1. Pasirengti ir sėkmingai dalyvavauti 2023 - 2026 m. svarbiausiose aukšto sportinio meistriškumo tarptautinėse
varžybose visose amžiaus grupėse



Tikslas
Tikslo pavadinimas

Pasirengti ir sėkmingai dalyvavauti 2023 - 2026 m. svarbiausiose aukšto sportinio meistriškumo tarptautinėse varžybose visose amžiaus grupė

  Išsaugoti

Uždaviniai

Uždavinys Veiksmai

Organizuoti tinkamą pasirengimą 2023 - 2026 m. Pasaulio, Europos čempionatams bei kitoms tarptautinėms varžyboms   

Deleguoti rinktines į pasaulio, Europos čempionatus, pasaulio taurės varžybas, Baltijos šalių čempionatus bei kitas
tarptautines varžybas.

  

Užtikrinti nacionalinės rinktinės pamainos rengimą.   

Vilius Aleliūnas
Lietuvos orientavimosi sporto federacija 

NIKACIJA D.U.K. PASKYRA
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Uždavinys Veiksmai

Vykdyti Lietuvos rinktinių narių medicininę priežiūra bei užkirsti kelią traumoms   

  Pridėti uždavinį

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 Veiksmai

1.

Mokomosios
treniruočių
stovyklos
Lietuvoje ir
užsienyje,
medicininis,
psichologinis
sportininkų
aptarnavimas
bei kitos
reikalingos
priemonės,
skirtos tinkamai
pasirengti
Pasaulio,
Europos
čempionatams
bei kitoms
tarptautinėms
varžyboms.

Nenurodyta 600000,00 30000,00
Rėmėjų bei
nuosavos

lėšos
630000,00

2023 m.
sausio 1 -
2026 m.
gruodžio 31 d.

Suorganizuoti
ne mažiau nei
100 mokomųjų
treniruočių
stovyklų (25
stovyklos per
sezoną)





2.

Rinktinių
delegavimas ir
dalyvavimas
visų amžiaus
grupių
Pasaulio,
Europos,
Baltijos šalių
čempionatuose
bei kitose
tarptautinėse
varžybose 2023
- 2026 m.
sezonuose

Nenurodyta 400000,00 20000,00
Rėmėjų bei
nuosavos

lėšos
420000,00

2023 m.
sausio 1 -
2026 m.
gruodžio 31 d.

2023 m.
sezone
iškovoti 3-5
prizines vietas
svarbiausiose
sezono
varžybose,
2024 m.
sezone
iškovoti 5-6
prizines, 2025
m. sezone
iškovoti 7 - 8
prizines vietas,
2026 m.
sezone
iškovoti 10
prizinių vietų





3.

Identifikuoti
perspektyvius
bei gabius
jaunuolius ir
jaunuoles,
padėti jiems
atsiskleisti.

Nenurodyta 200000,00 10000,00
Rėmėjų bei
nuosavos

lėšos
210000,00

2023 m.
sausio 1 -
2026 m.
gruodžio 31 d.

Atrinkti 10
gabiausių
jaunų
orientacininkų,
sudaryti
sąlygas
dvikryptei
karjerai,
aprūpinti
tinkama
įranga





Viso: 1200000,00 60000,00 1260000,00

  Pridėti priemonę

Vilius Aleliūnas
Lietuvos orientavimosi sporto federacija 

NIKACIJA D.U.K. PASKYRA

https://am.ltusportas.lt/logout
https://am.ltusportas.lt/communication
https://am.ltusportas.lt/faq
https://am.ltusportas.lt/profile


1/4/23, 5:36 PM Paraiškos programa / AM.LTUSPORTAS.LT

https://am.ltusportas.lt/applications/append/17/program 3/5

2. Sklandus Lietuvos orientavimosi sporto varžybų sistemos vykdymas 2023 - 2026 m. sezonuose 

Tikslas
Tikslo pavadinimas

Sklandus Lietuvos orientavimosi sporto varžybų sistemos vykdymas 2023 - 2026 m. sezonuose

  Išsaugoti

Uždaviniai

Uždavinys Veiksmai

Vykdyti varžybas pagal sudarytą Lietuvos orientavimosi sporto varžybų kalendorių   

Užtikrinti, kad visos varžybos būtų vykdomos laikantis Tarptautinės bei Lietuvos orientavimosi sporto federacijų varžybų
taisyklių reikalavimų.

  

Išlaikyti subalansuotą varžybų ir rinktinių narių atrankos sistemą visose amžiaus grupėse ištisus kalendorinius metus.   

Įdiegtų šiuolaikinių technologijų tobulinimas, siekiant kuo sklandžiau vykdyti varžybų dalyvių registraciją, licencijavimo
sistemą, operatyviai pildyti rungčių protokolus ir gyvai pateikti varžybų rezultatus.

  

  Pridėti uždavinį

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 Veiksmai

1.

Visų amžiaus
grupių
Lietuvos
čempionatų,
taurės
varžybų,
tarptautinių ir
kitų varžybų
organizavimas
bei vykdymas.

Nenurodyta 200000,00 10000,00
Rėmėjų bei
nuosavos

lėšos
210000,00

2023 m.
sausio 1 -
2026 m.
gruodžio 31 d.

Suorganizuoti
visų
orientavimosi
sporto
disciplinų, visų
rungčių Lietuvos
čempionatus
bei kiekvienais
metais
didėjantis
dalyvių skaičius
(5 procentai)





2.

Lietuvos
orientavimosi
sporto
federacijos
informacinių
sistemų
(LOSFIS ir
DBsportas)
aptarnavimas
ir tobulinimas.

Nenurodyta 40000,00 2000,00
Rėmėjų bei
nuosavos

lėšos
42000,00

2023 m.
sausio 1 -
2026 m.
gruodžio 31 d.

Informacinės
sistemos veikia
sklandžiai ir
nepriekaištingai,
LOSF varžybų
sistemos
rezultatai
pateikiami
vienoje vietoje.
Licencijuotų
orientacininkų
prieaugis - 5
procentai per
metus.





Viso: 240000,00 12000,00 252000,00

  Pridėti priemonę

Vilius Aleliūnas
Lietuvos orientavimosi sporto federacija 

NIKACIJA D.U.K. PASKYRA
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3. Paruošti kvalifikuotus ir kompetetingus orientavimosi sporto specialistus 

Tikslas
Tikslo pavadinimas

Paruošti kvalifikuotus ir kompetetingus orientavimosi sporto specialistus

  Išsaugoti

Uždaviniai

Uždavinys Veiksmai

Trenerių, sporto specialistų, teisėjų, varžybų organizatorių bei žemėlapių sudarinėtojų kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas   

  Pridėti uždavinį

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 Veiksmai

1.

Organizuoti ir
vykdyti
mokymus
treneriams,
sportininkams,
teisėjams bei
kitiems sporto
specialistams
2023 - 2026 m.

Nenurodyta 50000,00 3000,00
Rėmėjų bei
nuosavos

lėšos
53000,00

2023 m.
sausio 1 -
2026 m.
gruodžio 31 d.

Suorganizuoti bent
keturis
seminarus/mokymus
per sezoną (viso 16
mokymų), kuriuose
dalyvautų bent 100
specialistų (viso
400).





2.

Išleisti
metodinę
medžiagą
skirtą
treneriams,
teisėjams ir
kitiems sporto
specialistams.

Nenurodyta 20000,00 2000,00
Rėmėjų bei
nuosavos

lėšos
22000,00

2023 m.
sausio 1 -
2026 m.
gruodžio 31 d.

Išleisti video
metodinę literatūra
lietuvių kalba
orientavimosi sporto
treneriams bei
varžybų
organizatoriams





3.

Deleguoti
trenerius,
sportininkus,
teisėjus ir kitus
sporto
specialistus
dalyvauti
tarptautiniuose
kursuose bei
seminaruose.

Nenurodyta 20000,00 2000,00
Rėmėjų bei
nuosavos

lėšos
22000,00

2023 m.
sausio 1 -
2026 m.
gruodžio 31 d.

Per metus bent 5
specialistai (viso 20)
dalyvaus
tarptautiniuose
seminaruose,
klinikose





Viso: 90000,00 7000,00 97000,00

  Pridėti priemonę

4. Tinkamai vykdyti ir administruoti LOSF AM programą 

Tikslas
Tikslo pavadinimas

Tinkamai vykdyti ir administruoti LOSF AM programąVilius Aleliūnas
Lietuvos orientavimosi sporto federacija 

NIKACIJA D.U.K. PASKYRA
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2022©  Nacionalinė sporto agentūra.

  Pridėti tikslą

  Išsaugoti

Uždaviniai

Uždavinys Veiksmai

Administruoti LOSF aukšto meistriškumo sporto programą   

  Pridėti uždavinį

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 Veiksmai

1.

Žmogiškųjų
resursų bei
kitų, LOSF
aukšto
meistriškumo
programos
vykdymui,
reikalingų
priemonių
užtikrinimas.

Nenurodyta 200000,00 10000,00
Rėmėjų bei
nuosavos

lėšos
210000,00

2023 m.
sausio 1 -
2026 m.
gruodžio 31 d.

LOSF aukšto
meistriškumo
programos
įgyvendinimas,
savalaikis
ataskaitų
pateikimas.





Viso: 200000,00 10000,00 210000,00

  Pridėti priemonę

NIKACIJA D.U.K. PASKYRA
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