
1. Pareiškėjas:

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

(juridinio asmens kodas)

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

1 2 3 4 5 6 7 8

Tikslas: Vandens motociklų sporto 
vystymas, plėtra ir populiarinimas

Uždaviniai: 

1. Vystyti įvairias vandens motociklų sporto 
šakas bei jas populiarinti, vykdant Lietuvos 
čempionatą.

2. Į vandens motociklų sportą pritraukti 
daugiau vaikų, rengti jaunuosius 
sportininkus, skatinti nepilnamečių 
užimtumą.

3. Šviesti sportininkus, trenerius, visuomenę 
apie sąžiningą sportą, dopingo žalą.

Priemonės:

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

Lietuvos vandens motociklų sporto federacija, Taikos pr. 135 LT-51130 Kaunas, tel. +3706 86 72250, el.paštas: lvmsf.lt@gmail.com

2.1. LVMSF veiklos tikslai yra: 2.1.1. parengti ir įgyvendinti ilgalaikę vandens motociklų sporto plėtojimo programą; 2.1.2. formuoti vandens motociklų sporto materialinę bazę 
Lietuvos Respublikoje; 2.1.3. kaupti istorinę vandens motociklų sporto medžiagą, plėtoti profesionalų vaikų ir jaunimo bei veteranų vandens motociklų sportą; 2.1.4 rūpintis vandens 
motociklų sporto populiarinimu Lietuvoje, organizuoti įvairaus amžiaus grupių vandens motociklų sporto varžybas, skatinti dopingo vartojimo prevenciją vandens motociklų sporte; 
2.1.5 dalyvauti tarptautinėje vandens motociklų sporto veikloje; 2.1.6 bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio vandens motociklų sporto organizacijomis; 2.1.7 prisidėti 
prie Lietuvos Respublikoje vykdomos vandens motociklų sporto plėtojimo programos; 2.1.8 dalyvauti aplinkosaugos programose. 
2.2. Siekdama įgyvendinti Įstatų 2.1 punkte nurodytus veiklos tikslus, LVMSF atlieka tokias funkcijas: 2.2.1. organizuoja Lietuvos Respublikos vandens motociklų sporto 
čempionatus, pirmenybes, kitas varžybas bei sporto renginius, susijusius su vandens motociklų sportu; 2.2.2. rengia regioninių sporto bazių išdėstymo planą, vykdo trasų 
licencijavimą ir atestavimą, sportininkams išduoda licencijas; 2.2.3. rengia vandens moto turizmo bazes ir maršrutus; 2.2.4. sudaro kasmetinį vandens motociklų sporto renginių 
Lietuvos Respublikoje kalendorių, registruoja rekordus ir geriausius sportinius rezultatus; 2.2.5. sudaro ir tvirtina Lietuvos vandens motociklų sporto rinktines dalyvavimui 
tarptautinėse varžybose, rengia tarptautines varžybas ir čempionatus; 2.2.6. pasirašo sutartis su vandens motosporto rėmėjais bei varžybų rengėjais ir organizatoriais; 2.2.7. rengia 
trenerius ir kelia jų kvalifikaciją; 2.2.8. ruošia vandens motosporto teisėjų rengimo programą, vykdo jų atestaciją; 2.2.9. steigia vandens motosporto mokyklas, tvarko vandens 
motociklų sporto apskaitą, organizuoja kursus, seminarus, sporto stovyklas ir kitus teorinius bei praktinius mokymus; 2.2.10.  platina informaciją, leidžia LVMSF informacinį 
biuletenį, bendradarbiauja su žiniasklaidos atstovais.
2.3. Siekdama įgyvendinti Įstatų 2.1 punkte nurodytus tikslus, LVMSF gali: 2.3.1. žodžiu, raštu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti LVMSF veiklos 
tikslus; 2.3.2. steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba; 2.3.3. samdyti darbuotojus Įstatuose numatytai veiklai vykdyti; 2.3.4. gauti paramą (piniginių lėšų, bet 
kokio kito turto ar suteiktų paslaugų) iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių, užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų; 
2.3.5. steigti juridinius asmenis, išskyrus tuos, kurių civilinė atsakomybė už juridinio asmens prievoles yra neribota, arba būti jų dalyviu; 2.3.6. įstoti į tarptautines organizacijas, kurių 
tikslai ir veikia neprieštarauja Konstitucijai, Asociacijų įstatymui ar kitiems įstatymams; 2.3.7. vykdyti kitokią veiklą, jeigu ji nedraudžiama Asociacijų įstatyme.
2.4. LVMSF savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti naudoja savo narių neapmokamą organizacinį darbą, esant reikalui, samdomų darbuotojų darbą, LR įstatymais numatyta tvarka, 
LVMSF lėšas bei turtą. LVMSF bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei asociacijomis, judėjimais ar pavieniais asmenimis, kurių veiklos tikslai atitinka LVMSF veiklos tikslus.
2.5. Esant reikalui LVMSF turi teisę vykdyti ūkinę, komercinę veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems įstatams, reikalingą LVMSF tikslams siekti.
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Priemonių 
įgyvendinimo 

terminai

Priemonių 
įgyvendinimo 

vertinimo 
kriterijai

Priemonės 
įgyvendinimui 
skiriamų kitų 
lėšų šaltiniai

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

2021 m. SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

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 
įgyvendinimu

i skiriamų 
nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų 
suma (Eur)

(Sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programos forma)



1.1. Pritraukti daugiau sportininkų, 
organizuojant Lietuvos vandens motociklų 
sporto čempionatus - Aqua cross 
čempionatas, Enduro čempionatas ir slalomo 
čempionatas, bei Rytų Europos vandens 
motociklų taurės varžybos.

Vandens motociklo 
įsigyjimas; panaudojimas -  
teisėjavimui per varžybas ir 
mokymo tikslais. Naudojimo 
terminas 5 m. 

20000,00 5000,00
Nuosavos ir 
rėmėjų lėšos

25000,00 2021 m

Dalyvaujančių
LVMSF 
renginiuose 
skaičiaus augimas 
nuo 10% (nuo 
2020 m. - 40 
sportininkų).

1.2. Vykdyti reklamos, ryšių su visuomene 
veiklas, informuojant visuomenę apie 
Lietuvos vandens motociklų sportą ir 
varžybas, sportininkų pasiekimus ir kita 
aukšto sportinio meistriškumo veiklą.

2000,00 500,00
Nuosavos ir 
rėmėjų lėšos

2500,00 2021 m

Ne mažiau kaip 10 
publikacijų per 
metus regioninėse 
bei respublikinėse 
žiniasklaidos 
priemonėse ir ne 
mažiau kaip 100 
įrašų soc. 
tinkluose.

2.1. Organizuoti vaikų stovyklas, seminarus 
ir būrelius, sudominant vaikus ir jaunimą 
užsiimti šia sporto šaka.

5000,00 1000,00
Nuosavos ir 
rėmėjų lėšos

6000,00 2021 m 1-3 stovyklos

3.1.  Organizuoti kursus, seminarus su 
antidopingo agentūros darbuotojais.

900,00 100,00
Nuosavos ir 
rėmėjų lėšos

1000,00 2021 m 1-2 seminarai

27900,00 6600,00 34500,00
Tikslas: vandens motociklų sportininkų 
meistriškumo didinimas, sudarant 
geresnės sąlygas sportininkams atstovauti 
Lietuvą Pasaulio ir Europos 
čempionatuose, kitose tarptautinėse 
varžybose.
Uždaviniai: 
1. Sportininkų laimėjimų didinimas Pasaulio 
bei Europos čempionatuose ir kt. aukšto lygio 
varžybose.

2. Deleguoti sportininkus dalyvavimui aukšto  
sportinio meistriškumo varžybose.

Priemonės:

1.1. Deleguoti sportininkus atstovauti Lietuvą 
Pasaulio bei Europos čempionatuose ir kt. 
aukšto lygio varžybose.

25000,00 5000,00
Nuosavos ir 
rėmėjų lėšos

30000,00 2021 m

Deleguoti iki 5 
sportininkų į 
Europos ir 
pasaulio 
čempionatus, 
patenkant tarp 
prizininkų arba 
patenkant į Top 5.

2.1. Dalyvauti aukšto sportinio meistriškumo 
varžybose, suteikiant sportininkams finansinę 
paramą ir konsultacijas.

10000,00 1500,00
Nuosavos ir 
rėmėjų lėšos

11500,00 2021 m

Rinktinės narių ir 
kandidatų 
dalyvavimas kitų 
šalių aukšto 
sportinio 
meistriškumo 
varžybose (apie 10 
varžybų).

... 0,00
35000,00 6500,00 41500,00

Tikslas: vandens motociklų sporto 
specialistų kvalifikacijos kėlimas.
Uždaviniai: 
1. LVMSF delegatų dalyvavimas UIM 
veikloje.
2. Vandens teisėjų skaičiaus didinimas.
Priemonės:
1.1. Dalyvauti tarptautinės motorlaivių 
federacijų sąjungos veikloje, seminaruose ir 
mokymuose.

2000,00 500,00
Nuosavos ir 
rėmėjų lėšos

2500,00 2021 m
Kongresai, 1-2 
mokymai, 
seminarai.

2.1. Deleguoti teisėjus į kvalifikacijos kėlimo 
mokymus.

5000,00 500,00
Nuosavos ir 
rėmėjų lėšos

5500,00 2021 m
2-5 mokymai, 
seminarai.

2.2. Organizuoti teisėjų, sporto vadybininkų 
ir trenerių mokymus ir kvalifikacijos kėlimo 
kursus (tame tarpe kviečiant lektorius iš 
užsienio).

5000,00 1000,00
Nuosavos ir 
rėmėjų lėšos

6000,00 2021 m
2-5 mokymai, 
seminarai.

... 0,00
12000,00 2000,00 14000,00

…
74900,00 15100,00 90000,00

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

Viso:

Viso:

 Iš viso:

1

2

3

Viso:



3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

__________________________                                                       _________________                                                            ____________________          
(pareigų pavadinimas)                          A. V.                                                    (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

Lietuvos vandens motociklų federacijos (LVMSF) pagrindiniai tikslai ir siekiai – populiarinti šį masiškiausią vandens sportą pritraukiant jaunimą domėtis technika, didinti jų 
užimtumą. Kelti sportininkų meistriškumą organizuojant Lietuvos čempionatą ir treniruočių stovyklas Lietuvoje ir užsienyje, pritraukiant kuo daugiau didelio meistriškumo 
sportininkų, žiūrovų, rėmėjų į jas. Deleguoti sportininkus atstovauti Lietuvai tarptautiniuose čempionatuose ir varžybose. Organizuoti sporto vadybininkų ir teisėjų kvalifikacijos 
rengimo seminarus ir mokymus, deleguoti į tobulinimosi kursus tarptautinėse organizacijose. Bendradarbiauti su kitomis šio sporto organizacijomis užsienyje, reprezentuoti Lietuvos 
vandens motociklų sportą. Organizuodami varžybas, ne tik norime Lietuvoje populiarinti vandens motociklų sportą, skatinti sportinį meistriškumą, bet ir mažinti vandens "chuliganų” 
skaičių, bei dėl to bendradarbiauti su LRV Aplinkos Apsaugos ministerija. Taip pat siekiame pakeisti visuomenės požiūrį į šią tikrai įdomią bei azartišką sporto šaką. Ne paslaptis, jog 
visos varžybos rengiamos skirtinguose Lietuvos miestuose. Mūsų tikslas - parodyti gražiausius Lietuvos kampelius ne tik lietuviams, bet ir čempionato svečiams. Įsigyti įrangos, kuri 
palengvintų mūsų darbą ne tik varžybose, bet būtų galima panaudoti ir gelbėjimo operacijoms vandenyje ir kitokiuose renginiuose. Seminarų metu šviesti apie dopingo ir narkotikų 
žalą, manipuliavimą varžybų rezultatais. Skatinti vandens turizmą. 


