
1. Pareiškėjas:

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

(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.                                            

(Sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programos forma)

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

LIETUVOS VIRVĖS TRAUKIMO FEDERACIJA, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Gilužių k., 
Vingio g., +37068408078, virvelietuvoje@gmail.com

195748226

Forma patvirtinta                                            Lietuvos 
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2020 m. vasario  d. įsakymu Nr. V-

LIETUVOS VIRVĖS TRAUKIMO FEDERACIJOS AUKŠTO 2023M. MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Valstybės biudžeto lėšomis 



1 2 3 4 5 6 7 8

Tikslas: Lietuvos atstovavimas Tarptautinės 
virvės traukimo federacijos (TWIF), Europos 
virvės traukimo federacijos bei kitose 
tarptautinėse varžybose.

Uždaviniai: 

1. Tinkamai pasirengti TWIF čempionatams, 
Europos čempionatams bei kitoms 
tarptautinėms varžyboms.

2. Deleguoti nacionalines komandas į TWIF 
čempionatus, Europos čempionatus bei kitas 
tarptautines varžybas.

3. Komplektuoti pajėgiausios sudėties 
nacionalines komandas

Priemonės:

1.1. Vykdyti treniruočių stovyklas nacionalinei 
komandai Lietuvoje

1440.00 160.00
Nuosavos lėšos, 

rėmėjai
1600.00

Gegužės 6/7 d.        
Rugpjūčio 

26/27d.

Organizuotos 
pasirengimo stovyklos 
Lietuvoje 10 dalyvių, 

kurios metu parengta ir 
galutinai suformuota 
nacionalinė komanda.

Priemonių 
įgyvendinimo 

terminai

Priemonių 
įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai
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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)

Priemonės 
įgyvendinimui 
skiriamų kitų 
lėšų šaltiniai



1.2. Nacionalinei komandai sudaryti
galimybes vykti į treniruočių stovyklą užsienyje

1701.00 189.00
Nuosavos lėšos, 

rėmėjai
1890.00 Birželio 3d.

Organizuota stovykla 
Latvijoje 10 dalyvių 

kartu su Latvijos 
rinktine, kurios metu 
galutinai suformuota 
pagrindinė 8 traukėjų 

nacionalinė komanda ir 
1 atsarginis narys.

1.3. Lietuvos nacionalinės rinktinės 
dalyvavimas 2023m. Pasaulio virvės traukimo 
vidaus patalpose čempionate Šiaurės Airijoje

12735.00 1415.00
Nuosavos lėšos, 

rėmėjai
14150.00 Kovo 7/11d.

Patekta tarp 6 
stipriausių 

komandų kategorijoje

1.4. Lietuvos nacionalinės rinktinės 
dalyvavimas 2023m. Pasaulio virvės traukimo 
varžybose Šveicarijoje

12708.00 1412.00
Nuosavos lėšos, 

rėmėjai
14120.00

Rugpjūčio 31 - 
rugsėjo 3d.

Patekta tarp 6 
stipriausių 

komandų kategorijoje

28584.00 3176.00 31760.00

Tikslas: atrinkti kandidatę-komandą, kuri kitais 
metais atstovaus Lietuvą tarptautinėse virvės 
traukimo varžybose (Lietuvos nacionalinę 
komandą)

Uždaviniai: 

1. Organizuoti ir pravesti aukšto meistriškumo 
virvės traukimo uždarų patalpų čempionatą

2. Organizuoti ir pravesti aukšto meistriškumo 
virvės traukimo lauko čempionatą

3. Organizuoti ir pravesti aukšto meistriškumo 
virvės traukimo paplūdimio  čempionatą

Priemonės:

2.1. Aukšto meistriškumo varžybų 
organizavimas

13950.00 1550.00
Nuosavos lėšos, 

rėmėjai
15500.00 Iki 2023-10-01

Visose kategorijose 
dalyvavo per 700 

dalyvių

13950.00 1550.00 15500.00
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Viso:

Viso:



Tikslas: Lietuvos virvės traukimo federacijos 
aukšto meistriškumo išlaikymas ir kėlimas 

Uždaviniai: 
1. Šviesti sportininkus, trenerius, LVTF 
bendruomenę apie sąžiningą sportą, dopingo 
žalą

2. Mokyti ir kelti kvalifikaciją treneriams ir 
sporto specialistams

3. Tobulintis ir kelti kvalifikaciją teisėjams

Priemonės:

3.1. Mokymų treneriams, sportininkams bei 
kitiems sporto specialistams organizavimas ir 
vykdymas (lektorių samdymas, mokymų vietos 
nuoma ir kt. org. išlaidos)

450.00 50.00
Nuosavos lėšos, 

rėmėjai
500.00

2023 II 
pusmečio metu

1 renginys per metus

3.2. Teisėjų kvalifikacijos renginių 
organizavimas ir vykdymas

450.00 50.00
Nuosavos lėšos, 

rėmėjai
500.00

2023 II 
pusmečio metu

1 renginys per metus

3.3. Teisėjų delegavimas į tarptautinius 
kvalifikacijos kėlimo renginius (kelionpinigiai, 
nuompinigiai, dienpinigiai)

3213.00 357.00
Nuosavos lėšos, 

rėmėjai
3570.00

2023 
rugpjūtis/rugsėji

s
Iki 2 teisėjų

3.4. Leidinio "TWIF training booklet, 2021 
edition" išvertimas į lietuvių kalbą

810.00 90.00
Nuosavos lėšos, 

rėmėjai
900.00

Iki 2023 
gruodžio 31d.

Parengtas knygos 
"TWIF training 
booklet, 2021" 
vertimas su galimais 
atnaujinimais

4923.00 547.00 5470.00

Tikslas: LVTF veiklos organizavimas ir vykdymas

Uždaviniai: 
1. LVTF veiklos organizavimas, vykdymas ir 
kontrolė
2. LVTF planų sudarymas

3. LVTF susirinkimų organizavimas ir 
pravedimas

4. LVTF ataskaitų teikimas
5. LVTF buhalterinė apskaita
6. LVTF finansinis auditavimas
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Viso:



7. Narystė Lietuvos sporto federacijų sąjungoje, 
tarptautinėse virvės traukimo federacijose

Priemonės:

4.1. LVTF veiklos organizavimo priemonės 1350.00 150.00
Nuosavos lėšos, 

rėmėjai
1500.00

Iki 2023 
gruodžio 31d.

Pateiktos privalomos 
ataskaitos, planai, 
vykdoma nustatyta 
apskaita ir kontrolė

4.2. LVTF narystė (TWIF - pasaulio virvės 
traukimo federacija, ETWF - Europos virvės 
traukimo federacija)

540.00 60.00
Nuosavos lėšos, 

rėmėjai
600.00

Iki 2023 
gegužės 1d.

LVTF nacionalinėms 
komandoms leidžiama 
dalyvauti tarptautinėse 
varžybose

4.3. Vykimas į TWIF, ETWF susirinkimus 720.00 80.00
Nuosavos lėšos, 

rėmėjai
800.00

Iki 2023 
gruodžio 31 d.

Dalyvaujama 
tarptautinėje virvės 
traukimo 
organizacinėje veikloje

4.4. Išorės audito paslauga 1440.00 160.00
Nuosavos lėšos, 

rėmėjai
1600.00

Iki 2023 
gruodžio 31 d.

Kontrolė vykdoma, 
atliktasi 2022 metų 
finansinių ataskaitų 
auditą ir pateikta 
nepriklausomo 
auditoriaus išvada

4050.00 450.00 4500.00
Tikslas: LVTF aukšto meistriškumo renginių 
tobulinimas, sklaida
Uždaviniai: 
1. Šiuolaikinių technologijų įdiegimas 
organizuojant ir vykdant varžybas
2. LVTF nacionalinės komandos dalyvavimas 
tarptautiniuose renginiuose
3. Teisėjų aprangos vienodas standartas
4. LVTF ir Lietuvos atstovavimas 
tarptautiniuose renginiuose
Priemonės:

Viso:
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5.1. Nacionalinės komandos ir LVTF teisėjų 
aprangos standartizavimas

3600.00 400.00
Nuosavos lėšos, 

rėmėjai
4000.00

Iki 2023 liepo 1 
d.

LTU atstovausiančiai 
nacionalinei komandai 
Europos - Pasaulio 
čempionatuose

5.2. Virvės traukimo sporto sklaida 3960.00 440.00
Nuosavos lėšos, 

rėmėjai
4400.00

Iki 2022 
gruodžio 1 d.

Tinkamai 
reprezentuojama LVTF 
ir LTU tarptautiniuose 
renginiuose, lyginant 
su praėjusiais metais 
10proc. padidėjo 
varžybų dalyvių 
skaičius

7560.00 840.00 8400.00
59067.00 6563.00 65630.00

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

Lietuvos virvės traukimo federacijos prezidentas Andžej Stefanovič
(pareigų pavadinimas)                          A. V.                                                    (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

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. 
Sėkmingas programos įgyvendinimas sudarys sąlygas nacionalinės rinktinės ar klubo komandos nariams tinkamai atstovauti Lietuvą tarptautinėse varžybose, įvairaus amžiaus grupių 
rinktinėms tinkamai pasirengti ir dalyvauti  uždarų patalpų čempionate, pasaulio ir Europos čempionatuose, Baltijos šalių čempionate ir kitose tarptautinėse varžybose.  Taip pat sėkmingas 
programos įgyvendinimas padės organizuoti ir vykdyti pasirengimo treniruočių stovyklas, siųsti rinktinės narius dalyvauti aukšto meistriškumo treniruočių stovyklose. Mokomosios literatūros 
parengimas lietuvių kalba padės vykdyti švietimą Lietuvoje virvės traukimo sporte.  

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


