
2021 m. LIETUVOS VIRVĖS TRAUKIMO FEDERACIJOS AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA 

 

1.Pareiškėjas: 

Lietuvos virvės traukimo federacija, Laisvės al. 34, LT- 44240 Kaunas virvelietuvoje@gmail.com 

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

 

195748226 

(juridinio asmens kodas) 

 

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

Propaguoja virvės traukimo sportą, atlieka vienintelio Tarptautinės virvės traukimo federacijos (TWIF) nario LR pareigas, rengia ilgalaikes virvės 

traukimo sporto sporto plėtros programas ir jas įgyvendina, organizuoja kūno kultūros, sveikatingumo renginius, sporto varžybas, seminarus, federacijos 

šventinius renginius, organizuoja mokomąjį-treniruočių procesą, koordinuoja savo narių veiklą, kartu su sporto klubais užtikrina Lietuvos virvės 

traukimo sporto rinktinių pasirengimą ir dalyvavimą pasaulio čempionatuose bei kitose tarptautinėse sporto varžybose, organizuoja Lietuvos virvės 

traukimo čempionatus, pirmenybes ir kitus aukšto meistriškumo sporto renginius, kartu su sporto klubais užtikrina įvairių Lietuvos nacionalinių virvės 

traukimo sporto rinktinių parengimą, dalyvavimą tarptautinėse varžybose, įskaitant aukšto meistriškumo sporto varžybas, atstovauja Lietuvos virvės 

traukimo sporto interesams Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete, TWIF, kitose tarptautinėse organizacijose, gina Federacijos narių teises bei 

teisėtus interesus, teikia organizacinę, konsultacinę ir kitą pagalbą Federacijos nariams, tobulina trenerių, teisėjų, sportininkų ruošimo sistemątvarko 

Lietuvos virvės traukimo sporto apskaitą, renka ir kaupia virvės traukimo 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, turi teisę užsiimti šia veikla: leidybine veikla, informacinių paslaugų veikla, 

bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas, finansinių ataskaitų rengimas, konsultacinė valdymo veikla, socialinių ir 

humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, reklamos ir rinkos tyrimo veikla, kita profesine, moksline ir technine veikla, poilsio ir 

sporto reikmenų nuomos ir išperkamosios nuomos veikla, sporto įrangos nuomos veikla, tyrimo veikla, posėdžių ir verslo renginių organizavimo veikla, 

švietimo veikla, kūrybine, menine ir pramogų organizavimo veikla, bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrine veikla, sportine veikla, pramogų ir 

poilsio organizavimo veikla, narystės organizacijų veikla.    
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3. Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo terminai ir vertinimo kriterijai, lėšų poreikis 

priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai: 

 

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 

įgyvendini

mu 

i skiriamų 

nuosavų ir 

(ar) kitų 

lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimu

i 

skiriamų kitų 

lėšų šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendini

mui 

reikalinga 

suma (Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Tikslas: Lietuvos virvės 

traukimo sporto šakos 

vystymas, plėtra ir 

populiarinimas 2021 m. 

Skatinti aktyviai žmones 

bei jaunimą užsiimti 

sveika gyvensena. 

       

 Uždaviniai:         

1. 1. Vykdyti Lietuvos virvės 

uždarų patalpų 

čempionatą. 

       

 2. Vykdyti Lietuvos virvės 

atvirų patalpų 

čempionatus 

 

       

 3.Vykdyti Lietuvos 

paplūdimio čempionatą 
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 Priemonės:        

 1.1. Suburti 2021 m. 

pajėgiausias lietuvos 

virvės sporto komandas. 

Išsiaiškinti uždarų patalpų 

stipriausias jaunimo, 

moterų, vyrų kategorijas. 

 

0 165,32 
LVTF – 

Rėmėjai 
165,32 Gegužės mėn. 

100 

sportininkų. 

1 1.2. Suburti 2021 m. 1 

etapui pajėgiausias 

lietuvos virvės sporto 

komandas. Išsiaiškinti 

lauko patalpų stipriausias 

jaunimo, moterų, vyrų 

kategorijas. 

 0 165,32 LVTF – 

Rėmėjai 

165,32 Liepos mėn. 100 

sportininkų. 

1.2.1. Suburti 2021 m. 2 

etapui pajėgiausias 

lietuvos virvės sporto 

komandas. Išsiaiškinti 

lauko patalpų stipriausias 

jaunimo, moterų, vyrų 

kategorijas. 

 0 165,32 LVTF – 

Rėmėjai 

165,32 Rugpjūčio 

mėn. 

100 

sportininkų. 

 1.2.2. Suburti 2021 m. 3 

etapui pajėgiausias 

lietuvos virvės sporto 

komandas. Išsiaiškinti 

lauko patalpų stipriausias 

jaunimo, moterų, vyrų 

kategorijas. 

 0 165,32 LVTF – 

Rėmėjai 

165,32 Rugsėjo mėn. 100 

sportininkų. 

 1.3. Suburti 2021 m. 

pajėgiausias lietuvos 

virvės sporto komandas. 

Išsiaiškinti lauko 

paplūdimio stipriausias 

jaunimo, moterų, vyrų 

kategorijas. 

 0 165,32 LVTF – 

Rėmėjai 

165,32 Rugpjūčio 

mėn. 

100 

sportininkų. 



4 
 

2.  2.Tikslas: Teisėjų 

kvalifikacijos rengimas 

bei plėtotė. 

       

 Uždaviniai:        

 2.1 Teisėjų virvės sporto 

šakos naujų žinių 

pristatymas bei 

kvalifikacijos kėlimas. 

 0 153,63 LVTF – 

Rėmėjai 

153,63 Lapkritis 20 dalyvių 

3. 3.Tikslas: LVTF veiklos 

užtikrinimas. 

       

Uždaviniai:        

3.1. Narystės TWIF, LSFS 

mokesčiai 

 0 488,19 LVTF – 

Rėmėjai 

488,19 Iki rugsėjo Narystė 

organizacijose  

3.2. El. bankininkystės 

mokesčiai 

 0 73,23 LVTF – 

Rėmėjai 

73,23 Iki 2021-12-31 Sąskaitos 

aptarnavimas 

3.3. LVTF įstatų 

parengimo ir 

įregistravimas 

 0 359,17 LVTF – 

Rėmėjai 

359,17 Sausis Teisinis veiklos 

reglamentas 

3.4. Interneto svetainės 

sukūrimas 

 0 329,16 LVTF – 

Rėmėjai 

329,16 Iki 2021-12-31 Informacijos 

sklaida 

  VISO: 0 2229,98  2229,98   

 

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.    

    

Lietuvos virvės traukimo federacija vykdydama nuoseklią varžybų sistemą išaiškinti ir sudaryti įvairaus amžiaus grupių rinktines, sudaryti sąlygas 

sportuojantiems sklandžiai pereiti iš jaunesnių amžiaus grupių į vyresnes. Įvairaus amžiaus rinktinių nariams sudaromos tinkamos sąlygos ruoštis ir 

startuoti svarbiausiose sezono varžybose. Siekiama užtikrinti teisėjų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tęstinumą, nuolat kelti nacionalinių renginių 

kokybę, įdiegiant šiuolaikines technologijas. Išlaikyti subalansuotą varžybų sistemą visose amžiaus grupėse ištisus kalendorinius metus. Ši sistema 

(žiemą maniežuose, sporto arenose, krepšinio aikštėse ir kitose didelėse vidaus erdvėse, o vasarą stadionuose, atvirose erdvėse gamtoje skatina jaunimą 

aktyviai užsiiminėti sportu, o patiems talentingiausiems siekti aukštų sportinių rezultatų ir Lietuvos rinktinės sudėtyje atstovauti Lietuvai aukščiausio 

rango varžybose Europoje ir pasaulyje.    

 

 

 


