
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: Tikslas: siekti, kad kuo daugiau 
sportininkų (visų amžiaus grupių) dalyvautų 
Europos ir pasaulio čempionatuose, 
taprtautinėse ir nacionalio lygio varžybose, taip 
prisidedant prie sportininkų kvalifikacijos 
kėlimo, tinkamo fizinio parengimo ir renkant 
reitinginius taškus. Kikboksingo federacija 
siekia tęsti federacijos veiklą, prisidėti prie 
sportininkų fizinio rengimo, rengiant Lietuvos 
čempionatus bei treniruočių stovyklas, sudaryti 
visas sąlygas Lietuvos vardo garsinimui.

Uždaviniai: 
1. Užtikrini sportininkų dalyvavimą Europos ir 
Pasaulio čempionatuose.

2. Užtikrinti sportininkų dalyvavimą 
suplanuotose tarptautiniuose turnyruose, 
siekiant pasiekti kuo geresnius rezultatus 
Europos ir pasaulio čempionatuose.

2023 M. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Priemonės 
įgyvendinimui 

reikalinga 
suma (4+5) 

(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

Priemonių 
įgyvendinimo 

terminai

Priemonių 
įgyvendinimo 

vertinimo 
kriterijai

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

Lietuvos kikboksingo federacija, Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Basiukų g. 7, 8-618-
80471, info@kickboxing.lt   

191608084

• populiarinti, propaguoti ir vystyti kikbokso sporto šaką ir jos disciplinas tiek profesionaliame, tiek mėgėjų lygiuose, siekti aukšto 
sportinio meistriškumo;
• apjungti sporto klubus ir kitas sporto organizacijas, propaguojančias kikbokso sporto šaką ir jos disciplinas, sveiką gyvenimo 
būdą ir aktyvų laisvalaikį;
• atlikti vienintelės WAKO ir WAKO Europe narės Lietuvos Respublikoje funkcijos  ir naudotis jai suteiktomis teisėmis;
• organizuoti sporto renginius, miesto žaidynės, čempionatus, pirmenybės, Lietuvos Respublikos taurių varžybas ir kitus sportinius 
varžybas;
• atstovauti Lietuvos kikbokso interesams tarptautinėse varžybose, renginiuose, organizacijose, ginti Federacijos narių teises;
• teikti miesto visuomenei kokybiškas sporto paslaugas;
• organizuoti konferencijas, pasitarimus, sporto seminarus, kvalifikacijos tobulinimo kursus;
• organizuoti šventes, festivalius, kultūrinius pramoginius bei masinius sveikatingumo renginius;
• organizuoti vasaros stovyklos bei sporto treniruotes;
• teikti metodinę paramą švietimo įstaigoms, organizuojant ugdymo procesą;
• leisti bei platinti šveičiamojo pobūdžio literatūrą;
• bendradarbiauti su sporto organizacijomis ir įstaigomis, komercinėmis ir kitomis įmonėmis Lietuvoje ir užsienio valstybėse;



3. Rengti nacionalio lygio čempionatus ir 
vykdyti mokomąsias kikbokso treniruočių 
stovyklas Lietuvoje, siekiant pasiekti kuo 
geresnius rezultatus  Europos ir pasaulio 
čempionatuose, tarptautinėse ir nacionalinio 
lygio varžybose.

…
Priemonės:

1.1. Lietuvos kikbokso čempionatas (K1 Style, 
Low-kick, Full-contact, visos amžiaus grupės)

3 000,00 1 000,00 rėmėjai 4 000,00 2023.03.24-26
Planuojamas 
dalyvių skaičius - 
150

1.2. Latvia Open, Latvijoje, 30 žmonių 
komanda (įskaitant sportininkus ir trenerius)

2 000,00 500,00 rėmėjai 2 500,00 2023 balandis

Planuojame, kad 
visi dalyvaujantys 
sportininkai užims 
1-5 vt. ir iškovos ne 
mažiau kaip 17 
medalų

1.3. Lietuvos kikbokso čempionatas (Kick-
light, Light-kick, visos amžiaus grupės)

2 000,00 500,00 rėmėjai 2 500,00 2023 balandis
Planuojamas 
dalyvių skaičius - 
150

1.4. W.A.K.O Hungarian World Cup, 
Vengrijoje, 20 žmonių komanda (įskaitant 
sportininkus, trenerius ir teisėjus).

5 000,00 2 000,00 rėmėjai 7 000,00 2023.06.15-18

Planuojame, kad 
visi dalyvaujantys 
sportininkai užims 
1-9 vt. ir iškovos ne 
mažiau keturis 
medalius

1.5. Stovykla (jaunučiai, jauniai ir jaunimas), 
siekiant tinkamai pasiruošti Europoas kikbokso 
čempionatui, Turkijoje

1 500,00 500,00 rėmėjai 2 000,00 2023.08.14-20
Planuojamas 
dalyvių skaičius - 
30

1.6. Dalyvavimas Europos kikbokso jaunučių, 
jaunių ir jaunimo čempionate, Turkijoje, - 15 
žmonių komanda (įskaitant sportininkus, 
trenerius ir teisėjus).

8 000,00 2 000,00 rėmėjai 10 000,00 2023.08.25-09.03

Planuojame, kad 
visi dalyvaujantys 
sportininkai užims 
1-5 vt. ir iškovos ne 
mažiau kaip 3 
medalius

1.7. Stovykla (suaugę), siekiant tinkamai 
pasiruošti Pasaulio kikbokso čempionatui

1 500,00 500,00 rėmėjai 2 000,00 2023 spalis-lapkritis
Planuojamas 
dalyvių skaičius - 
15

1.8. Dalyvavimas Pasaulio kikbokso 
čempionate, 10 žmonių komanda (įskaitant 
sportininkus, trenerius ir teisėjus).

8 000,00 2 000,00 rėmėjai 10 000,00 2023 spalis-lapkritis

Planuojame, kad 
visi dalyvaujantys 
sportininkai užims 
1-9 vt. ir iškovos ne 
mažiau kaip vieną 
medalį

1.9. Vilnius Open (K1 Style, Low-kick, Full-
contact, Kick-light visos amžiaus grupės)

3 500,00 1 500,00 rėmėjai 5 000,00 2023 gruodis
Planuojamas 
dalyvių skaičius - 
150

34 500,00 10 500,00 45 000,00
…

34 500,00 10 500,00 45 000,00

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

Prezidentas Andrius Danilaitis
(pareigų pavadinimas)                          A. V.                                                    (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)

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

 Iš viso:

Viso:

1

Programa padės vykdyti Lietuvos kikboksingo federacijos rinktinės pasirengimą ir dalyvavimą oficialiose tarptautinėse varžybose (Europos ir pasaulio čempionatuose) bei įtakos aukštus 
rezultatus tose varžybose. Sklandus Lietuvos čempionato, kitų varžybų, seminarų bei kvalifikacijos kėlimo kursų finansavimas, prisidės prie kikbokso sporto šakos populiarinimo šalyje. 
Sportininkai galės tikslingai rengtis svarbiausioms varžyboms.


