
  
 

 

 
 

 
 
     

    
2023 M. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA 

 
 

Lietuvos dziudo federacija įgyvendindama aukšto sportinio meistriškumo programą 
(toliau - Programa) siekia skatinti dziudo sporto šakos plėtrą Lietuvoje. Lietuvos čempionatų metu 
atrenkami stipriausi šalies sportininkai, kurie sudaro nacionalines rinktines. Treniruočių, stovyklų 
metu tobulinama fizinė sportininkų būklė, techniniai ir taktiniai gebėjimai. Atrankiniu turnyru metu, 
įgyvendinus nustatytus kriterijus, rinktinės nariai turi galimybe išsikovoti kelialapius į Europos ir 
pasaulio čempionatus. Taip pat įgyvendinat Programą aktyviai įtraukiami ir jaunių, bei jaunimo 
amžiaus grupių sportininkai, siekiant neprarasti gabių ir motyvuotų vaikinų ir merginų, sudarant 
jiems galimybę tobulėti ir siekti aukšto sportinio meistriškumo.  
Į gyvendinat Programą siekiama sudaryti visas sąlygas aukšto sportinio meistriškumo 
sportininkams dalyvauti tarptautiniuose atrankiniuose turnyruose ruošiantis Europos ir pasaulio 
čempionatams, renkant pasaulinio reitingo taškus pretenduojant atsirinkti į Olimpines žaidynes. 
Taip pat sudaryti sąlygas dalyvauti meistriškumo tobulinimo stovyklose, tiek šalyje, tiek už jos ribų, 
gauti kokybiškas medicininio aptarnavimo (medikamentų, maisto papildų, mokslinių tyrimų) 
paslaugas. Sporto administratoriams, teisėjams, treneriams ir kitam personalui sudaryti galimybes 
tobulinti ir atnaujinti žinias seminaruose.  

Programos tikslinė grupė yra visų amžiaus grupių (jaunių, jaunimo, suaugusiųjų) 
Lietuvos sportininkai, juos ruošiantys treneriai, kitas aptarnaujantis personalas. 
Siekiami rezultatai:  

-Įvykdyti visų amžiaus grupių Respublikos čempionatai; 
-Sudaryti nacionalinės dziudo rinktinės; 
-Sportininkų dalyvavimas ir  medaliai Europos, pasaulio čempionatuose, pasaulio ir 
Europos taurėse, tarptautiniuose turnyruose; 
- Renkami reitinginiai taškai sportininkams pretenduojantiems į 2024 metų Olimpines 
žaidynes Paryžiuje. 

 
2023 M.LIETUVOS DZIUDO FEDERACIJOS BIUDŽETO SĄMATA 
 
Eil.Nr. Planuojamų pajamų sąmata  Suma, Eur 
1. Likutis 2023.01.01 18000,00 
2. Valstybės biudžeto lėšos, LDF finansavimas ( Aukšto meistriškumo 

sporto programa) 
150000,00 
 

3. Dan kyu veiklos pajamos 7000,00 
4. Starto , dalyvio mokesčio pajamos 9000,00 
4 LDF nario mokesčiai 3000,00 
 Iš viso planuojama pajamų ( su likučiu 2023.01.01) 187000,00 



 

 

 
Eil.Nr. Planuojamų išlaidų sąmata Suma, Eur 
1. Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos 90000,00 
2. Sporto bazių nuomos išlaidos 5000,00 
3. Įrangos nuomos išlaidos 300,00 
4. Varžybų transliavimo išlaidos 600,00 
5. Narystės tarptautinėse organizacijose mokesčiai 2000,00 
6. Sportinės aprangos ir avalynės įsigijimo išlaidos 600,00 
7. Banko paslaugų mokesčiai 400,00 
8. Medicinos paslaugų- medikamentų, papildų, mokslinių tyrimų paslaugų 

išlaidos 
7500,00 
 

9. EJU, IJF teisėjų ir trenerių seminarų dalyvavimo išlaidos 1500,00 
10. EJU kongresuose ir seminaruose dalyvavimo išlaidos 2000,00 
10. Administravimo išlaidos 62225,52 
10.1. Teisinės paslaugos 2000,00 
10.2. Finansinių ataskaitų audito paslaugų išlaidos 3025,00 
10.3. Komunalinių ir ryšių paslaugų išlaidos 1525,00 
10.4. Biuro patalpų nuomos išlaidos 7175,52 
10.5. LDF darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai 48500,00 
 Iš viso planuojama išlaidų 172125,52 
 
 


