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Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka

Programos santrauka

2022 metais ryškiausi programos pasiekimai: iškovotas Europos suaugusiųjų čempionato bronzos medalis ir užimtos dvi ketvirtos, septinta ir dešimta vietos. Pasaulio U23
čempionate iškovoti du sidabro medaliai ir užimtos dvi šeštos vietos. Europos U23 čempionate iškovotas aukso medalis ir užimta ketvirta, dvi šeštos ir aštunta vietos. Europos U19
čempionate iškovotas bronzos medalis ir užimtos dvi dešimtos vietos. Europos irklavimo pakrančių ir paplūdimio sprinto čempionate iškovotas aukso medalis ir užimta šešta ir
septinta vietos. Surengti visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatai ir Tarptautinė regata "Gintariniai irklai".
2023-2026 metais sieksime: 
* Iškovoti kuo daugiau kelialapių į Olimpines žaidynes (Paryžiuje) ir jose užimti kuo aukštesnes vietas, bei parsivežti medalius. 
* 2025 metais Lietuvoje surengti aukšto lygio pasaulio U19 čempionatą ir išlaikyti aukštus sportinius pasiekimus. 
* Sudaryti reikiamas salygas per visą laikotarpį Lietuvos geriausiems sportininkams varžytis su geriausiais pasaulio ir Europos šalių sportininkais, įgaunant patirties ir siekiant
aukščiausių pozicijų t. y. prizinių vietų visų amžiaus grupių pasaulio, Europos čempionatuose ir tarptautinėse varžybose.
* Paspartinti tobulėjimą, sistemingai integruojant jaunuosius, talentingus Lietuvos irkluotojus, formuojant pajėgias Lietuvos įgulas ir įsitvirtinant tarp suaugusiųjų pasaulio elito. 
Pagrindinį dėmesį sutelksime Lietuvos irklavimo federacijos strategijos įgyvendinimui, aukščiausio lygio trenerių paieškai ir ugdymui, nacionalinio lygio trenerių rato praplėtimui ir jų
kompetencijos didinimui. Gerinsime aukšto meistriškumo renginių organizavimo kokybę Lietuvoje, skirsime dėmesio naujoms olimpinėms rungtims, jų integracijai Lietuvoje.
Sudarysime tinkamas sąlygas treniruotis sportininkams, dalyvauti stovyklose, varžybose Lietuvoje ir užsienyje. Plėtosime neįgaliųjų sportininkų varžybų bei pasirengimo sistemą
Lietuvoje, bei irklavimo sporto šakos geografiją.
Įgyvendinant programą didesnį dėmesį skirsime vadybininkų, sportininkų, medikų, teisėjų ir kt. specialistų kvalifikacijos kėlimui bei atnaujinimui. Ieškosime būdų, kaip pasitelkti
visuomeninio sektoriaus pagalbą vykdant aukšto meistriškumo programą.

1. 2023 m. Aukšto meistriškumo programos tikslas yra kuo geriau pasirengti ir dalyvauti atrankoje į olimpines žaidynes,
nacionaliniuose čempionatuose bei tarptautinėse irklavimo varžybose siekiant aukščiausių apdovanojimų.

Uždaviniai

Uždavinys

1. Sudaryti sąlygas sportininkams stovyklų metu tinkamai pasirengti atrankai į olimpines žaidynes ir dalyvauti pasaulio, Europos, tarptautinėse ir nacionalinėse irklavimo
varžybose.

2. Rengti kėlimo kursus, seminarus, renginius irklavimo bendruomenei, sportininkams, treneriams, teisėjams ir specialistams, rūpintis jų švietimu.

3. Organizuoti nacionalines bei tarptautines regatas ir dalyvauti aukšto sportinio meistriškumo irklavimo renginiuose Lietuvoje.

Priemonės

Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas Metai

Prašoma
valstybės
biudžeto

lėšų
suma
(Eur)

Priemonės
įgyvendinimui
skiriamų
nuosavų ir
(ar) kitų lėšų
suma (Eur)

Priemonės
įgyvendinimui
skiriamų kitų
lėšų šaltiniai

Priemonės
įgyvendinimui
reikalinga
suma (Eur)

Priemonių
įgyvendinimo
terminai

Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo
vertinimo kriterijai

1.
Visų amžiaus grupių rinktinių,
pasirengimas stovyklose.

Nenurodyta 738000,00 36900,00
LTOK, rėmėjai,

nuosavos
lėšos

774900,00 I-IV ketvirčiai
Surengti bent 2 stovyklas užsienyje, 5
stovyklas Lietuvoje

2.

Dalyvavimas visų amžiaus
grupių pasaulio ir Europos
čempionatuose, regatose,
renginiuose, kongresuose ir
kt., tame tarpe ir neįgaliųjų
renginiai.

Nenurodyta 167000,00 8350,00
LTOK, rėmėjai,

nuosavos
lėšos

175350,00 I-IV ketvirčiai

Užimti 1-12 vietas Pasaulio
suaugusiųjų čęmpionate ir laimėti
vieną kelialapį į olimpines žaidynes,
1-9 veitas Europos suaugusiųjų
čempionate, 3-9 vietas Pasaulio U23
ir 1-8 Europos U23 čempionatuose, 5-
17 vietas Pasaulio U19 ir 4-10 Europos
U19 čempionatuose, 3-9 vietas
Europos pakrančių ir paplūdimio
sprinto čempionate ir 4-10 Pasaulio
pakrančių ir paplūdimio sprinto
čempionate.

3.

Lietuvos irklavimo regatų, visų
amžiaus grupių čempionatų,
tarptautinių, nacionalinių ir
atrankinių, kontrolinių ir kt.
regatų, renginių
organizavimas ir vykdymas.

Nenurodyta 107000,00 5350,00
LTOK, rėmėjai,

nuosavos
lėšos

112350,00 I-IV ketvirčiai

Surengti uždarų patalpų, atvirą, visų
amžiaus grupių Lietuvos
čempionatą, tarptautinę, 61-ąją
"Gintarinių irklų" regatą", Lietuvos
irklavimo visų amžiaus grupių
irklavimo čempionatus, LIF I, II ir III
etapus ir Batijos šalių paplūdimio
sprinto čempionatą. Dalyvaus ne
mažiau nei 300 dalyvių.

4.

Aukšto meistriškumo sporto
programos organizavimas ir
kvalifikacijos kėlimo kursų,
seminarų vykdymas.

Nenurodyta 345000,00 17250,00
LTOK, rėmėjai,

nuosavos
lėšos

362250,00 I-IV ketvirčiai

Trenerių, administracijos darbuotojų,
mediko ir kineziterapeutų darbo
užmokestis. Surengti bent vienus
kvalifikacijos kėlimo kursus, seminarą
Lietuvoje.

Viso: 1357000,00 67850,00 1424850,00

2. 2024 m. Aukšto meistriškumo programos tikslas yra rengtis ir dalyvauti Olimpinėse žaidynėse, nacionalinėse ir tarptautinėse
irklavimo varžybose siekiant aukščiausių tarptautinių apdovanojimų.

Uždaviniai

Uždavinys

1. Sudaryti sąlygas sportininkams stovyklų metu tinkamai pasirengti ir dalyvauti olimpinėse žaidynėse, pasaulio, Europos, tarptautinėse ir nacionalinėse irklavimo varžybose.

2. Rengti kėlimo kursus, seminarus, renginius irklavimo bendruomenei, sportininkams, treneriams, teisėjams ir specialistams, rūpintis jų švietimu.

3. Organizuoti ir dalyvauti nacionalinėse regatose ir aukšto sportinio meistriškumo irklavimo renginiuose Lietuvoje.

Priemonės

Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas Metai

Prašoma
valstybės
biudžeto

lėšų
suma
(Eur)

Priemonės
įgyvendinimui
skiriamų
nuosavų ir
(ar) kitų lėšų
suma (Eur)

Priemonės
įgyvendinimui
skiriamų kitų
lėšų šaltiniai

Priemonės
įgyvendinimui
reikalinga
suma (Eur)

Priemonių
įgyvendinimo
terminai

Kiekybiniai priemonių
įgyvendinimo vertinimo
kriterijai

1.
Visų amžiaus grupių rinktinių,
pasirengimas stovyklose.

Nenurodyta 760000,00 38000,00
LTOK, rėmėjai,

nuosavos
lėšos

798000,00 I-IV ketvirčiai
Surengti bent 2 stovyklas
užsienyje, 5 stovyklas
Lietuvoje

2.

Dalyvavimas olimpinėse žaidynėse,
jaunių ir jaunimo pasaulio ir visų
amžiaus grupių Europos
čempionatuose, regatose,
renginiuose, kongresuose ir kt., tame
tarpe ir neįgaliųjų renginiai.

Nenurodyta 172000,00 8600,00
LTOK, rėmėjai,

nuosavos
lėšos

180600,00 I-IV ketvirčiai

Užimti 3-16 vietas Olimpinėse
žaidynėse, 1-9 vietas Europos
suaugusiųjų čempionate, 3-9
vietas Pasaulio U23 ir 1-8
Europos U23 čempionatuose,
5-17 vietas Pasaulio U19 ir 4-10
Europos U19 čempionatuose,
3-9 vietas Europos pakrančių
ir paplūdimio sprinto
čempionate ir 4-10 Pasaulio
pakrančių ir paplūdimio
sprinto čempionate.

3.

Lietuvos irklavimo regatų, visų
amžiaus grupių čempionatų,
tarptautinių, nacionalinių ir
atrankinių, kontrolinių ir kt. regatų,
renginių organizavimas ir vykdymas.

Nenurodyta 110000,00 5500,00
LTOK, rėmėjai,

nuosavos
lėšos

115500,00 I-IV ketvirčiai

Surengti uždarų patalpų,
atvirą, visų amžiaus grupių
Lietuvos čempionatą,
tarptautinę, 62-ąją "Gintarinių
irklų" regatą", Lietuvos
irklavimo visų amžiaus grupių
irklavimo čempionatus, LIF I, II
ir III etapus ir tarptautinę
"Batic Cup" regatą. Dalyvaus
ne mažiau nei 350 dalyvių.

4.

Aukšto meistriškumo sporto
programos organizavimas ir
kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų
vykdymas.

Nenurodyta 355000,00 17750,00
LTOK, rėmėjai,

nuosavos
lėšos

372750,00 I-IV ketvirčiai

Trenerių, administracijos
darbuotojų, mediko ir
kineziterapeutų darbo
užmokestis. Surengti bent
vienus kvalifikacijos kėlimo
kursus, seminarą Lietuvoje.

Viso: 1397000,00 69850,00 1466850,00

3. 2025 m. Aukšto meistriškumo programos tikslas yra rengtis ir dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse irklavimo varžybose siekiant
aukščiausių tarptautinių apdovanojimų, surengti pasaulio U19 irklavimo čempionatą Lietuvoje.

Uždaviniai

Uždavinys

1. Sudaryti sąlygas sportininkams stovyklų metu tinkamai pasirengti ir dalyvauti pasaulio, Europos, tarptautinėse ir nacionalinėse irklavimo varžybose.

2. Rengti kėlimo kursus, seminarus, renginius irklavimo bendruomenei, sportininkams, treneriams, teisėjams ir specialistams, rūpintis jų švietimu.

3. Organizuoti ir dalyvauti nacionalinėse regatose ir aukšto sportinio meistriškumo irklavimo renginiuose Lietuvoje.

4. Organizuoti ir vykdyti pasaulio U19 čempionatą Lietuvoje.

Priemonės

Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas Metai

Prašoma
valstybės
biudžeto

lėšų suma
(Eur)

Priemonės
įgyvendinimui
skiriamų
nuosavų ir
(ar) kitų lėšų
suma (Eur)

Priemonės
įgyvendinimui
skiriamų kitų
lėšų šaltiniai

Priemonės
įgyvendinimui
reikalinga
suma (Eur)

Priemonių
įgyvendinimo
terminai

Kiekybiniai priemonių
įgyvendinimo vertinimo kriterijai

1.
Visų amžiaus grupių rinktinių,
pasirengimas stovyklose.

Nenurodyta 783000,00 39150,00
LTOK, rėmėjai,

nuosavos
lėšos

822150,00 I-IV ketvirčiai
Surengti bent 2 stovyklas
užsienyje, 5 stovyklas Lietuvoje

2.

Dalyvavimas visų amžiaus
grupių pasaulio ir Europos
čempionatuose, regatose,
renginiuose, kongresuose ir kt.,
tame tarpe ir neįgaliųjų
renginiai.

Nenurodyta 178000,00 8900,00
LTOK, rėmėjai,

nuosavos
lėšos

186900,00 I-IV ketvirčiai

Užimti 1-12 vietas Pasaulio
suaugusiųjų ir 1-9 Europos
suaugusiųjų čempionatuose, 3-9
vietas Pasaulio U23 ir 1-8 Europos
U23 čempionatuose, 5-17 vietas
Pasaulio U19 ir 4-10 Europos U19
čempionatuose, 3-9 vietas
Europos pakrančių ir paplūdimio
sprinto čempionate ir 4-10
Pasaulio pakrančių ir paplūdimio
sprinto čempionate.

3.

Lietuvos irklavimo regatų, visų
amžiaus grupių čempionatų,
tarptautinių, nacionalinių ir
atrankinių, kontrolinių ir kt.
regatų, renginių organizavimas
ir vykdymas.

Nenurodyta 1074000,00 53700,00
LTOK, rėmėjai,

nuosavos
lėšos

1127700,00 I-IV ketvirčiai

Surengti uždarų patalpų, atvirą,
visų amžiaus grupių Lietuvos
čempionatą, tarptautinę, 63-ąją
"Gintarinių irklų" regatą", Lietuvos
irklavimo visų amžiaus grupių
irklavimo čempionatus, LIF I, II ir III
etapus ir pasaulio U19
čempionatą. Dalyvaus ne mažiau
nei 900 dalyvių.

4.

Aukšto meistriškumo sporto
programos organizavimas ir
kvalifikacijos kėlimo kursų,
seminarų vykdymas.

Nenurodyta 366000,00 18300,00
LTOK, rėmėjai,

nuosavos
lėšos

384300,00 I-IV ketvirčiai

Trenerių, administracijos
darbuotojų, mediko ir
kineziterapeutų darbo užmokestis.
Surengti bent vienus kvalifikacijos
kėlimo kursus, seminarą Lietuvoje.

Viso: 2401000,00 120050,00 2521050,00

4. 2026 m. Aukšto meistriškumo programos tikslas yra kuo geriausiai pasirengti ir dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse irklavimo
varžybose siekiant aukščiausių tarptautinių apdovanojimų.

Uždaviniai

Uždavinys

1. Sudaryti sąlygas sportininkams  stovyklų metu tinkamai pasirengti ir dalyvauti pasaulio, Europos, tarptautinėse ir nacionalinėse irklavimo varžybose.

2. Rengti kėlimo kursus, seminarus, renginius bendruomenei, sportininkams ir treneriams, teisėjams ir specialistams, rūpintis jų švietimu.

3. Organizuoti ir dalyvauti nacionalinėse regatose ir aukšto sportinio meistriškumo irklavimo renginiuose Lietuvoje.

Priemonės

Eil.
Nr. Priemonės pavadinimas Metai

Prašoma
valstybės
biudžeto

lėšų
suma
(Eur)

Priemonės
įgyvendinimui
skiriamų
nuosavų ir
(ar) kitų lėšų
suma (Eur)

Priemonės
įgyvendinimui
skiriamų kitų
lėšų šaltiniai

Priemonės
įgyvendinimui
reikalinga
suma (Eur)

Priemonių
įgyvendinimo
terminai

Kiekybiniai priemonių
įgyvendinimo vertinimo kriterijai

1.
Visų amžiaus grupių rinktinių,
 pasirengimas stovyklose.

Nenurodyta 806000,00 40300,00
LTOK, rėmėjai,

nuosavos
lėšos

846300,00 I-IV ketvirčiai
Surengti bent 2 stovyklas
užsienyje, 5 stovyklas Lietuvoje

2.

Dalyvavimas visų amžiaus
grupių pasaulio ir Europos
čempionatuose, regatose,
renginiuose, kongresuose ir kt.,
tame tarpe ir neįgaliųjų
renginiai.

Nenurodyta 183000,00 9150,00
LTOK, rėmėjai,

nuosavos
lėšos

192150,00 I-IV ketvirčiai

Užimti 1-12 vietas Pasaulio
suaugusiųjų ir 1-9 Europos
suaugusiųjų čempionatuose, 3-9
vietas Pasaulio U23 ir 1-8 Europos
U23 čempionatuose, 5-17 vietas
Pasaulio U19 ir 4-10 Europos U19
čempionatuose, 3-9 vietas
Europos pakrančių ir paplūdimio
sprinto čempionate ir 4-10
Pasaulio pakrančių ir paplūdimio
sprinto čempionate.

3.

Aukšto meistriškumo sporto
programos organizavimas ir
kvalifikacijos kėlimo kursų,
seminarų vykdymas.

Nenurodyta 377000,00 18850,00
LTOK, rėmėjai,

nuosavos
lėšos

395850,00 I-IV ketvirčiai

Trenerių, administracijos
darbuotojų, mediko ir
kineziterapeutų darbo užmokestis.
Surengti bent vienus kvalifikacijos
kėlimo kursus, seminarą Lietuvoje.

4.

Lietuvos irklavimo regatų, visų
amžiaus grupių čempionatų,
tarptautinių, nacionalinių ir
atrankinių, kontrolinių ir kt.
regatų, renginių organizavimas
ir vykdymas.

Nenurodyta 117000,00 5850,00
LTOK, rėmėjai,

nuosavos
lėšos

122850,00 I-IV ketvirčiai

Surengti uždarų patalpų, atvirą,
visų amžiaus grupių Lietuvos
čempionatą, tarptautinę, 64-ąją
"Gintarinių irklų" regatą", Lietuvos
irklavimo visų amžiaus grupių
irklavimo čempionatus. Dalyvaus
ne mažiau nei 250 dalyvių.

Viso: 1483000,00 74150,00 1557150,00

Mindaugas Griškonis
Lietuvos irklavimo federacija %

https://www.srf.lt/
https://am.ltusportas.lt/
https://am.ltusportas.lt/logout

