
1. Pareiškėjas:

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

(juridinio asmens kodas)

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

(Sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programos forma)

Lietuvos žolės riedulio federacija

191912030

Asociacijos veiklos tikslas yra koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti bei tenkinti 

kitus viešuosius interesus žolės riedulio sporto srityje.

Asociacija:

1. Vienija savo narius, siekiant plėtoti ir populiarinti žolės riedulio sportą Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;

2. Koordinuoja veiklą tarp savo narių;

3. Remia žolės riedulio sporto vystymąsi, organizuoja ir rengia įvairaus pobūdžio renginius;

4. Rengia ir įgyvendina ilgalaikę ir trumpalaikę žolės riedulio sporto plėtojimo koncepciją;

5. Bendradarbiauja su visomis Lietuvos ir užsienio įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis vystančiomis ir remiančiomis kūno 

kultūrą ir sportą, atstovaujant žolės riedulio sporto tikslus bei savo narių interesus;

6. Atstovauja Lietuvos žolės riedulio interesams FIH, EHF ir kitose tarptautinėse sporto organizacijose;

7. Moko įvairaus amžiaus žmonių grupes žaisti žolės riedulį, organizuoja atvirus ir uždarus turnyrus įvairaus amžiaus grupių 

mėgėjams ir profesionalams, vykdo sporto stovyklas;

8. Rengia Lietuvos Respublikos žolės riedulio čempionatus, pirmenybes, taurės turnyrus;

9. Rengia Lietuvoje tarptautines varžybas, kuriose dalyvauja Lietuvos nacionalinės rinktinės;

10. Užtikrina Lietuvos nacionalinių žolės riedulio rinktinių parengimą ir dalyvavimą tarptautinėse varžybose;

11. Prireikus, tarpininkauja, kad sporto klubai bei komandos, taip pat sportininkai, treneriai, teisėjai ir kiti žolės riedulio specialistai 

galėtų sudaryti palankias bendradarbiavimo ir kitas sutartis su užsienio klubais ir kitomis organizacijomis;

12. Sudaro visus bet kokius įstatymuose numatytus sandorius, o taip pat sandorius, nors įstatymuose nenumatytus, bet jiems 

neprieštaraujančius, dėl bet kokio, bet kur esančio, turto ir atsiskaito pagal sudarytus sandorius;

13. Pagal savo kompetenciją bei FIH ir EHF patvirtintą tvarką tvarko sportininkų, išvykstančių žaisti užsienio klubuose, taip pat 

Forma patvirtinta                                            Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. vasario  d. įsakymu Nr. V-

SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA



1 2 3 4 5 6 7

Tikslas: Parengti fizinio aktyvumo 

programą aukšto meistriškumo sportininkams, 

užtikrinti jų fizinį ir psichologinį pasiruošimą 

čempionatams.

Uždaviniai: 

1. Sudaryti tinkamas sąlygas kokybiškam 

aukšto meistriškumo treniruočių procesui.

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

poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai

Asociacijos veiklos tikslas yra koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti bei tenkinti 

kitus viešuosius interesus žolės riedulio sporto srityje.

Asociacija:

1. Vienija savo narius, siekiant plėtoti ir populiarinti žolės riedulio sportą Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;

2. Koordinuoja veiklą tarp savo narių;

3. Remia žolės riedulio sporto vystymąsi, organizuoja ir rengia įvairaus pobūdžio renginius;

4. Rengia ir įgyvendina ilgalaikę ir trumpalaikę žolės riedulio sporto plėtojimo koncepciją;

5. Bendradarbiauja su visomis Lietuvos ir užsienio įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis vystančiomis ir remiančiomis kūno 

kultūrą ir sportą, atstovaujant žolės riedulio sporto tikslus bei savo narių interesus;

6. Atstovauja Lietuvos žolės riedulio interesams FIH, EHF ir kitose tarptautinėse sporto organizacijose;

7. Moko įvairaus amžiaus žmonių grupes žaisti žolės riedulį, organizuoja atvirus ir uždarus turnyrus įvairaus amžiaus grupių 

mėgėjams ir profesionalams, vykdo sporto stovyklas;

8. Rengia Lietuvos Respublikos žolės riedulio čempionatus, pirmenybes, taurės turnyrus;

9. Rengia Lietuvoje tarptautines varžybas, kuriose dalyvauja Lietuvos nacionalinės rinktinės;

10. Užtikrina Lietuvos nacionalinių žolės riedulio rinktinių parengimą ir dalyvavimą tarptautinėse varžybose;

11. Prireikus, tarpininkauja, kad sporto klubai bei komandos, taip pat sportininkai, treneriai, teisėjai ir kiti žolės riedulio specialistai 

galėtų sudaryti palankias bendradarbiavimo ir kitas sutartis su užsienio klubais ir kitomis organizacijomis;

12. Sudaro visus bet kokius įstatymuose numatytus sandorius, o taip pat sandorius, nors įstatymuose nenumatytus, bet jiems 

neprieštaraujančius, dėl bet kokio, bet kur esančio, turto ir atsiskaito pagal sudarytus sandorius;

13. Pagal savo kompetenciją bei FIH ir EHF patvirtintą tvarką tvarko sportininkų, išvykstančių žaisti užsienio klubuose, taip pat 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų 

lėšų šaltiniai

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga 

suma (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)

1



2. Organizuoti aukšto meistriškumo 

mokomąsias treniruočių stovyklas, 

pasiruošimas Europos čempionatams

...

Priemonės:

1.1. Sporto įranga ir sportinis inventorius 

Elektroninės švieslentės 

sportui ir varžyboms 2 vnt. 

(tablo) ilgalaikis turtas

6400,00
1600,00 Rėmėjai 8000,00 ilgalaikis turtas

1.2. Lietuvos vyrų nacionalinės rinktinės 

pasirengimas 2021 m. Europos vyrų 

čempionatui III 

14600,00

3650,00 LTOK, Rėmėjai 18250,00

2021 m. 

balandžio-

liepos mėn.

1.3. Lietuvos moterų nacionalinės rinktinės 

pasirengimas 2021 m. Europos moterų 

čempionatui II

14050,00

3500,00 LTOK,Rėmėjai 17550,00

2021 m. 

balandžio-

rugpjūčio mėn.

1.4. Lietuvos vaikinų jaunių U18 rinktinės 

pasirengimas 2021 m Europos jaunių U18 

vaikinų žolės riedulio čempionatui III

9320,00

2330,00 LTOK 11650,00

2021 m. 

balandžio-

liepos mėn.

1.4. Lietuvos merginų jaunių U18 rinktinės 

pasirengimas 2021 m Europos jaunių U18 

merginų žolės riedulio čempionatui III

10360,00

2590,00 LTOK 12950,00

2021 m. 

balandžio-

liepos mėn.

54730,00 13670,00 68400,00

1

Viso:



Tikslas: Siekti aukšto sportinio meistriškumo 

ugdymo rezultatų - dalyvaujant 2021 m. 

Europos čempionatuose ir tarptautinėse 

varžybose bei organizuojant Lietuvos 

čempionatus, varžybas ir renginius.

Uždaviniai: 

1. Organizuoti Lietuvos moterų ir vyrų vasaros 

žolės riedulio ir uždarųjų patalpų čempionatus

2. Organizuoti Lietuvos jaunių U18 merginų ir 

vaikinų vasaros žolės riedulio ir uždarųjų 

patalpų čempionatus

3. Organizuoti Lietuvos jaunučių mokinių U14 

berniukų ir mergaičių vasaros žolės riedulio ir 

uždarųjų patalpų čempionatus

4. Organizuoti Lietuvos vaikų U12 berniukų ir 

mergaičių vasaros žolės riedulio ir uždarųjų 

patalpų čempionatus 

5. Organizuoti Lietuvos vaikų U10 berniukų ir 

mergaičių vasaros žolės riedulio čempionatą

6. Organizuoti LŽRF taurės vyrų ir moterų 

riedulio turnyrą

7. Dalyvauti Europos jaunių U18 vaikinų žolės 

riedulio čempionate III

8. Dalyvauti Europos jaunių U18 merginų 

žolės riedulio čempionate III

9. Dalyvauti Europos vyrų čempionate III

10. Dalyvauti Europos moterų čempionate II

Priemonės:

1.1. Lietuvos vyrų vasaros žolės riedulio ir 

uždarųjų patalpų čempionatai
3200,00

18800,00

Rėmėjai, LTOK, 

klubų startiniai 

mokesčiai 22000,00

2021 m. sausio - 

spalio mėn
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1.2. Lietuvos moterų vasaros žolės riedulio ir 

uždarųjų patalpų čempionatai
3500,00

19000,00

Rėmėjai, LTOK, 

klubų startiniai 

mokesčiai 22500,00

2021 m. sausio - 

spalio mėn

1.3. Lietuvos jaunių U-18 vaikinų ir merginų 

vasaros žolės riedulio ir uždarųjų patalpų 

čempionatai  

2500,00

1300,00 Rėmėjai, LTOK 3800,00

2021 m. kovo - 

spalio mėn

1.4. Lietuvos jaunučių mokinių U14 vaikinų ir 

merginų vasaros žolės riedulio ir uždarųjų 

patalpų čempionatai

1000,00

800,00

Rėmėjai, LTOK, 

LMNŠC 1800,00

2021 m. kovo - 

spalio mėn

1.5. Lietuvos vaikų U12 berniukų ir mergaičių 

vasaros žolės riedulio ir uždarųjų patalpų 

čempionatai

1800,00

1800,00 Rėmėjai, LTOK 3600,00

2021 m. 

balandžio - 

spalio mėn

1.6. Lietuvos vaikų U10 berniukų ir 

mergaičių vasaros žolės riedulio čempionatas
1200,00

1200,00 Rėmėjai, LTOK 2400,00

2021 m. 

gegužės - 

rugsėjo mėn.
1.7. LŽRF taurės vyrų ir moterų riedulio 

turnyras
2500,00 2000,00 Rėmėjai, LTOK 4500,00

2021 m. 

lapkričio mėn.

1.8. Sporto bazių nuoma 10030,00
1500,00 LTOK,Rėmėjai 11530,00

2021 m. sausio - 

lapkričio mėn.

1.9 Aikštės laistymas 1200,00
300,00 LTOK, Rėmėjai 1500,00

2021 m. 

gegužės - 

rugsėjo mėn.

1.10 Biotualeto naudojimas 1000,00

400,00 Rėmėjai 1400,00

2021 m. 

gegužės - 

rugsėjo mėn.

1.11 Apdovanojimai 8600,00
1700,00 LTOK, Rėmėjai 10300,00

2021 m. kovas-

gruodis

Viso: 36530,00 48800,00 85330,00

1.10. Europos jaunių U18 vaikinų žolės 

riedulio čempionatas III 

18755,00 2813,00 Rėmėjai, LTOK 21568,00

2021 m. Liepos 

18-24 d. 

Zagrebas, 

Kroatija
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1.11. Europos jaunių U18 merginų žolės 

riedulio čempionatas III

20249,00 3037,00 Rėmėjai, LTOK 23286,00

2021 m. Liepos 

19-23 d. 

Zagrebas, 

Kroatija

1.12. Europos vyrų čempionatas III 32660,00

4899,00 Rėmėjai, LTOK 37559,00

2021 m. 

Rugpjūčio 1-7 

d. Lousada, 

Portugalija

1.13 Europos moterų čempionatas II 24495,00

3674,00 Rėmėjai, LTOK 28169,00

2021 m. 

Rugpjūčio 15-

21 d. Praha, 

Čekija

96159,00 14423,00 110582,00

Tikslas: Užtikrinti programos įgyvendinimą, 

tobulinti ir vystyti Lietuvos žolės riedulio 

sporto šakos įvaizdžio kokybę ir komunikaciją 

ir kelti Lietuvos žolės riedulio specialistų 

kvalifikacija.

Uždaviniai: 

1. Vykdyti programos administravimą

2. Skleisti LŽRF įvaizdį medijų ir socialinių 

tinklų pagalba

3. Įdiegti šiuolaikinių technologijų priemones 

varžybų dalyvių registracijai, protokolų 

pildymui, varžybų vykdymui.

4. Vykdyti trenerių ir Lietuvos rinktinės 

mokymus, video rungtynių analizę, naudojant 

varžybų video reportažus. 

5. Organizuoti trenerių kvalifikacijos kėlimo 

seminarus

6. Organizuoti teisėjų kvalifikacijos kėlimo 

seminarai

Viso:

2

3



7. Organizuoti mokymus savanoriams

8. Organizuoti administracijos kvalifikacijos 

kėlimo seminarai

Priemonės:

1.1. Darbo užmokestis programos vykdymo 

kordinatoriui
29272,00

4391,00 Rėmėjai 33663,00

2021 m. sausio - 

gruodžio mėn

1.2. Programos tiesioginių vykdytojų darbo 

užmokestis
13860,00

2079,00 LTOK, Rėmėjai 15939,00

2021 m. sausio - 

gruodžio mėn

1.3. LŽRF veiklos ir įvaizdžio sklaida 

medijoje, Facebook ir Instagram socialiniuose 

tinkluose.

1440,00

400,00 Rėmėjai 1840,00

2021 m. sausio - 

gruodžio mėn

1.4. Internetinės svetainės atnaujinimas. 720,00

120,00 Rėmėjai 840,00

2021 m. sausio - 

gruodžio mėn
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1.5. Filmavimo ir fotografavimo paslaugos. 6560,00

650,00 Rėmėjai 7210,00

2021 m. sausio - 

gruodžio mėn.

1.6. Lietuvos žolės riedulio trenerių kursai ir 

seminarai.
1900,00

200,00 Rėmėjai 2100,00

2021 m. 

balandžio - 

spalio mėn.

1.6 Lietuvos žolės riedulio teisėjų kursai ir 

seminarai.
900,00

200,00 Rėmėjai 1100,00

2021 m. 

balandžio - 

spalio mėn.

1.7 Žolės riedulio sporto šakos seminaras ir 

mokymai savanoriams.
500,00

300,00 Rėmėjai 800,00

2021 m. liepos 

mėn.

1.8 LŽRF teisėjų, varžybų komisarų 

delegavimas į tarptautinias EHF, FIH 

seminarus, kvalifikacijos mokymus.

1850,00

400,00 Rėmėjai 2250,00

2021 m. 

rugpjūčio - 

rugsėjo mėn.

1.9 Administracijos delegavimas į EHF 

Generalinę Asamblėja, FIH kongresą.
2300,00

500,00 Rėmėjai 2800,00

2021 m. spalio - 

lapkričio mėn.

59302,00 9240,00 68542,00

…

246721,00 86133,00 332854,00

Viso:

 Iš viso:
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3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

__________________________                                                       _________________                                                            ____________________          Prezidentas Leonardas Čaikauskas

(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.

Plėtoti žolės riedulio šaką Lietuvoje ir už jos ribų dalyvaujant Europos čempionatuose ir 

tarptautinėse varžybose, rengti ir dalyvauti seminaruose treneriams, teisėjams, sportininkams, 

savanoriams, bei organizuoti ir vykdyti tarptautinius renginius. Atstovauti LŽRF Tarptautinės ir 

Europos žolės riedulio federacijos valdymo organuose ir komitetuose. Užtikrinti nenutraukiamą 

Lietuvos jaunių iki 18 metų (vaikinų ir merginų),  ir nacionalinių (moterų ir vyrų) žolės riedulio 

rinktinių narių didelio meistriškumo sportininkų metinio treniruočių ciklo planų vykdymą bei 

pasiekti reikiamą varžybų lygį ir skaičių. Įvykdyti metinio ciklo parengiamąjį, varžybinį ir 

pereinamąjį laikotarpius. Lietuvos jaunių iki 18 metų (merginų ir vaikinų) rinktinėms dalyvauti 

Europos čempionate bei nacionalinėms (moterų ir vyrų) rinktinėms dalyvauti tarptautinėse 
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Priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai



Surengti 4-5 MTS. 

 2021 m. ir geriau 

pasiruošti Europos 

čempionatui

Surengti 4-5 MTS. 

 2021 m. ir geriau 

pasiruošti Europos 

čempionatui

Surengti 3-4 MTS. 

 2021 m. ir geriau 

pasiruošti Europos 

čempionatui

Surengti 3-4 MTS. 

 2021 m. ir geriau 

pasiruošti Europos 

čempionatui



Dalyvių 

264,rungtynių 90



Dalyvių 282, 

rungtynių 96

Dalyvių 252, 

rungtynių 44

Dalyvių 440, 

rungtynių 96

Dalyvių 528, 

rungtynių 156

Dalyvių 160, 

rungtynių 50

Dalyvių 256, 20 

rungtynių

Europos jaunių 

vaikinų iki 18 metų 

žolės riedulio 

čempionate užimti 

16-19 vietą.



Europos jaunių 

merginų iki 18 

metų žolės riedulio 

čempionate užimti 

16-19 vietą.

Europos vyrų 

čempionate užimti 

14-18 vietą.

Europos moterų 

čempionate užimti 

13-15 vietą.



Programos 

įgyvendinimo 

darbo užmokestis, 

komunaliniai 

mokesčiai, patalpų 

nuoma.
Programos 

įgyvendinimo 

darbo užmokestis, 

apskaitos 

programa.
Sporto 

informacijos 

sklaida viešinimas, 

informacijos 

atnaujinimas 

Atnaujinti 

sisteminiams 

informacines 

technologijas, 

dizainą, įdėti 

naujos 

informacijos.



Lietuvos 

čempionatų 

tiesioginiai 

filmavimai, 

viešinimas 

internetu. 

Fotografavimas, 

viešinimas 

socialiniuose 

tinkluose ir 

informacinėse 

platformose.

Surengti 2- 3 

 seminarus ir 

kursus treneriams 

Surengti 2- 3 

 seminarus ir 

kursus teisėjams 

Surengti seminarą 

savanoriams 

ir supažinti su 

varžybine žolės 

riedulio sistema.

2-3 teisėjų išvyka

1 - 2 

administracijos 

darbuotojų išvyka


