
 

 

 

2022 M. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA 

1. Pareiškėjas: 

 

Lietuvos svarsčių kilnojimo federacija, Kudirkos g. 24, Kaišiadorys, Kaišiadorių r. sav.(+370) 686 13175, 

rolandas.kubilius@svarstis.lt 

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

 
191957787 

(juridinio asmens kodas) 

 

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

 

Įgyvendindama savo tikslus, Lietuvos svarsčių kilnojimo federacija siekia: įtraukiant įvairių amžiaus grupių ir 

skirtingo fizinio pasirengimo asmenis vystyti svarsčių kilnojimo sportą šalyje; rengti svarsčių kilnojimo Lietuvos 

čempionatus ir kitas aukšto meistriškumo sporto varžybas; aukšto meistriškumo sporto pagalba garsinti Lietuvą 

tarptautinėse varžybose; organizuoti Lietuvos nacionalinių rinktinių pasirengimą ir dalyvavimą tarptautinėse 

varžybose; parengus ir įgyvendinus ilgalaikę svarsčių kilnojimo sporto plėtojimo programą ir strategiją, būti 

pažangia ir augančia neolimpinio, alternatyvaus sporto organizacija; būnant asocijuota nare bendradarbiauti su 

Tarptautine svarsčių kilnojimo sąjunga ir kitų šalių federacijomis bei tarptautinėmis organizacijomis. Lietuvos 

svarsčių kilnojimo federacijos įstatuose (patvirtinti 2020 m. vasario mėn. 29 d.) nurodyta veikla, kurią vykdo 

Lietuvos svarsčių kilnojimo federacija (LSKF) yra: sportinis ir rekreacinis švietimas (85.51), sporto klubų veikla 

(93.12), kita sportinė veikla, kodas (93.19), sporto įrangos nuoma (77.21.40), reklama (73.1), kvalifikacijos 

renginių organizavimas (85.5), vaikų poilsio ir užimtumo organizavimas (55.20.20), kitas mokymas (85.5), kita 

sportinė veikla (93.19), knygų leidyba (58), kita leidyba (58.19), visa kita veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi 

su LSKF tikslais. 

mailto:rolandas.kubilius@svarstis.lt


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 

 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminas 

Prašoma 

valstybės 

(savivaldy-

bių) 

biudžeto 

lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendini-

mui skiria-

mų nuosa-

vų ir (ar) 

kitų lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendini-

mui skiriamų 

kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendiniui 

reikalinga 

suma (4+5) 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Tikslas: Pasirengimas ir daly-

vavimas Pasaulio, Europos bei 

kitose tarptautinėse varžybose. 

      

 

 

 Uždaviniai:       

 1. Tinkamai pasirengti 

Pasaulio, Europos čempiona-

tams bei kitoms tarptautinėms 

varžyboms. 

      

 

 

 2. Deleguoti rinktines į Pasau-

lio, Europos čempionatus bei 

kitas tarptautines varžybas. 

      

 

 

 

 Priemonės:       

  

1.1. Mokomųjų pasirengimo 

treniruočių stovyklų 

organizavimas ir vykdymas 

2022 m. 

gegužės  

2-7 

birželio  

13-17 

spalio  

10-14 

    Organizuotos 

ne mažiau nei 3 

stovyklos, skir-

tos pasirengti 

pagrindinėms 

tarptautinėms 

varžyboms 

 

1 

 

 

1500,00 

 

 

1500,00 

 

Nuosavos, 

savivaldy- 

bės, rėmėjai 

 
 

3000,00 

 2.1. Visų amžiaus grupių 

rinktinių ir individualių spor-

tininkų delegavimas ir daly-

vavimas Pasaulio, Europos, 

Baltijos čempionatuose šalių 

bei kitose tarptautinėse 

varžybose. 

2022 m. 

gegužės  

18-22, 
birželio 30   
- liepos 3, 

spalio  
27-30 

  Nuosavos, 

tarptautinė 

svarsčių 

kilnojimo 

sąjunga, sa- 

vivaldybės, 

rėmėjai 

 Pagrindinėse 

tarptautinėse 

varžybose da-

lyvaus 6-12 

sportininkų, 

iškovos 4-8 

prizines vietas. 

   
 

6000,00 

 
2500,00 3500,00 

   

   

Viso: 4000,00 5000,00  9000,00  



 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

 

Tikslai, uždaviniai, priemonės 

 

 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminas 

Prašoma 

valstybės 

(savival- 

dybių) 

biudžeto 

lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendi- 

nimui 

skiriamų 

nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų 

suma (Eur) 

 

Priemonės 

įgyvendi- 

nimui 

skiriamų 

kitų lėšų 

šaltiniai 

 

Priemonės 

įgyvendi-

nimui 

reikalinga 

suma (4+5) 

(Eur) 

 

 

Priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Tikslas: Visų amžiaus grupių 

čempionatų ir kitų varžybų 

vykdymas Lietuvoje 

      

Uždaviniai:       

1. Užtikrinti, kad būtų vykdo-

mos pagrindinių veiksmų - ilgo 

ciklo, stūmimo, rovimo 

varžybos, jas vykdant skirtingais 

formatais: vieno veiksmo, 

dvikovės, trikovės formomis. 

      

2. Išlaikyti subalansuotą varžy-

bų ir rinktinių narių atrankos 

sistemą visose amžiaus grupėse 

ištisus kalendorinius metus. 

      

3. Vykdyti jaunių, jaunimo, 

suaugusiųjų, veteranų amžiaus 

grupių, vyrų ir moterų lyčių 

varžybas. 

      

4. Vykdyti Stūmimo, Rovimo ir 

Ilgo ciklo Lietuvos čempiona-

tus, LSKF Taurės varžybas 

      

Priemonės:       

 

1.1. Metų varžybų kalendoriaus 

rengimas atsižvelgiant į tarptau-

tinių renginių datas ir planuo-

jant optimalų pasirengimo joms 

ciklą 

2021 m. 

gruodis 
0,00 0,00 Žmogiškieji 0,00 

Suplanuotos 8-

12 varžybų per 

metus. Varžybų 

data parenkama 

atsižvelgiant į 

tarptautinių 

renginių 

kalendorių. 

2.1., 3.1. Visų LSKF kalendo-

riuje suplanuotų metų renginių 

organizavimas apimant jaunių, 

jaunimo, suaugusiųjų, veteranų 

amžiaus grupes siekiant 

suformuoti ir tinkamai parengti 

rinktinių narius atstovavimui 

aukštesnio lygmens varžybose. 

2022 m. 

vasaris -  

gruodis 

 

600,00 
 

600,00 

 

Nuosavos, 

savivaldy- 

bės, 

rėmėjai 

 

1200,00 

 

 

 

Dalyvaus 80 -

120 dalyvių. 

4.1. Vykdomos Stūmimo, 

Rovimo, Ilgo ciklo Lietuvos 

čempionatų, LSKF Taurės, bei 

kitos metų kalendoriuje 

suplanuotos varžybos. 

2022 m. 

vasaris - 

gruodis 

1000,00 1100,00 

 

Nuosavos, 

savivaldy- 

bės, 

rėmėjai 

2100,00 

Dalyvaus 80 -

120 dalyvių. 

Varžybų rezul-

tatų pagrindu 

sudaromos na-

cionalinės 

rinktinės. 

Viso: 1600,00 1700,00  3300,00  



 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

 

Tikslai, uždaviniai, priemonės 

 

 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminas 

Prašoma 

valstybės 

(savival- 

dybių) 

biudžeto 

lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendi- 

nimui 

skiriamų 

nuosavų ir 

(ar) kitų 

lėšų suma 

(Eur) 

 

Priemonės 

įgyvendi- 

nimui 

skiriamų kitų 

lėšų šaltiniai 

 

Priemonės 

įgyvendi-

nimui 

reikalinga 

suma (4+5) 

(Eur) 

 

 

Priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Tikslas: Sporto specialistų, tre-

nerių, teisėjų kvalifikacijos kėli-

mas, mokymai, seminarai. 

      

Uždaviniai:       

1. Mokytis ir kelti kvalifikaciją 

treneriams ir sporto specialis-

tams. 

      

2. Tobulintis ir kelti kvalifi-

kaciją teisėjams. 

      

3. Rengti ir įgyvendinti antido-

pingo programas pagal tarptau-

tinės federacijos reikalavimus. 

      

Priemonės:       

1.1. Mokymų treneriams, 

sportininkams bei kitiems spor-

to specialistams organizavimas 

ir vykdymas. 

2022 m. 

kovas, 

birželis 

 

0,00 

 

400,00 

 

Nuosavos, 

rėmėjai 

 

400,00 

 

 

2 kvalifikacijos 

renginiai 

metuose 

2.1. Kvalifikacijos renginių 

teisėjams organizavimas ir 

vykdymas. 

2022 m. 

birželis 0,00 400,00 

 

Nuosavos, 

rėmėjai 
400,00 

Parengta 12 

nacionalinės 

kategorijos 

teisėjų 

2.2. Teisėjų delegavimas į 

tarptautinius kvalifikacijos kėli-

mo renginius ir varžybas. 

2022 m. 

gegužė, 

spalis 
0,00 500,00 

 

Nuosavos, 

rėmėjai 
500,00 

2 teisėjai įgis 

tarptautinės 

kategorijos 

kvalifikaciją 

2.3. Tarptautinių svarsčių 

kilnojimo taisyklių leidinys 

lietuvių kalba 

2022 m. 

birželis 
0,00 200,00 

Nuosavos, 

rėmėjai 
200,00 

 

Išleista 

taisyklių knyga 

3.1. Trenerių, sportininkų, spor-

to specialistų, teisėjų dalyvavi-

mas antidopingo programoje. 

2022 m. 

sausis - 

gruodis 

0,00 300,00 

Nuosavos, 

tarptautinė 

svarsčių 

kilnojimo 

sąjunga, 

rėmėjai 

300,00 

 
2 kvalifikacijos 

renginiai 

metuose 

Viso: 0,00 1800,00  1800,00  



 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

 

Tikslai, uždaviniai, priemonės 

 

 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminas 

Prašoma 

valstybės 

(savival- 

dybių) 

biudžeto 

lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendi- 

nimui 

skiriamų 

nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendi- 

nimui 

skiriamų 

kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendi-

nimui 

reikalinga 

suma (4+5) 

(Eur) 

 

 

Priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

Tikslas: Organizuojamų nacio-

nalinių sporto renginių kokybės 

gerinimas. 

      

Uždaviniai:       

1. Įdiegti šiuolaikinių techno-

logijų priemones varžybų vyk-

dymui ir federacijos veiklai 

vystyti.  

      

2. Gerinti LSKF materialinę 

bazę. 

      

3. Skleisti LSKF įvaizdį medijų 

ir socialinių tinklų pagalba. 

      

Priemonės:       

 

 
1.1. Programinės įrangos ir 

interneto domeno palaikymas 

 

 

2022 m. 

sausis -

gruodis 

 

0,00 

 

200,00 

 

 

Nuosavos, 

savivaldy- 

bės, 

rėmėjai 

 

 

200,00 

Varžybų vyk- 

dymui įdiegta 

nauja progra-

minė įranga, 

interneto sve-

tainė, el. pašto 

paketas. 

2.1. Svarsčių, atitinkančių 

tarptautinius reikalavimus įsigi-

jimas. 

2022 m. 

gegužė - 

birželis 

400,00 800,00 

Nuosavos, 

savivaldy- 

bės, 

rėmėjai 

  1200,00 

Įsigyti 12 vnt. 

32kg svarsčių. 

 
3.1. LSKF veiklos ir įvaizdžio 

sklaida medijoje, Facebook ir 

Instagram socialiniuose 

tinkluose. 

 

2022 m. 

sausis - 

gruodis 

 

0,00 

 

200,00 

 

Nuosavos 

 

200,00 

2000 

Facebook ir 

500 Instagram 

sekėjų sociali- 

niuose tink-

luose 

3.2. Vaizdo transliacijos 

platformos įsigijimas. 
2022 m.   

sausis -

gruodis 

0,00 200,00 Nuosavos 200,00 

Vaizdo trans-

liacijos plat-

forma ir reik-

menys 

Viso: 400,00 1400,00  1800,00  

 

Iš viso: 6000,00 9900,00  15900,00 

 



3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka. 

 

 

Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos vienas iš pagrindinių siekių yra tapti pažangia, augančia, bendra- 

darbiaujančia organizacija, vienijančia visų amžiaus grupių alternatyvaus, neolimpinio jėgos ištvermės sporto 

mėgėjus ir profesionalus, siekiančių sportinio meistriškumo pasiekimų nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. 

LSKF, vadovaudamasi 2021-2025 metų strateginiu planu, siekia svarsčių kilnojimo sporto pagalba sudaryti 

sąlygas skirtingų galimybių ir poreikių asmenims realizuoti savo gebėjimus siekiant asmens fizinės sveikatos, 

sportinio meistriškumo, fizinių ar psichologinių ypatybių stiprinimo tikslų. Per nuoseklią varžybų sistemą 

siekiama išaiškinti ir sudaryti visų amžiaus grupių rinktines, jų nariams sudaromos tinkamos sąlygos ruoštis ir 

startuoti svarbiausiose sezono varžybose. LSKF siekia užtikrinti teisėjų, organizatorių, federacijos personalo, 

savanorių rengimo ir kvalifikacijos kėlimo tęstinumą, nuolat kelti nacionalinių renginių kokybę. Tinkamai 

įvairaus amžiaus grupių rinktinėms pasirengus ir dalyvaujant tarptautinėse varžybose, tikimasi aukštų pasiekimų 

Pasaulio ir Europos čempionatuose, Europos Taurės varžybose, Baltijos čempionatuose ir kitose tarptautinėse 

varžybose. 


