2020 M. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

1. Pareiškėjas:
Lietuvos kyokushin karate federacija, Žemaitės g. 6, Vilnius, 8 698 08099, info@kyokushin.lt
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

190727235
(juridinio asmens kodas)

2. Pareiškėjo veiklos, nurodytos įstatuose (nuostatuose, statute ar kitame steigimo dokumente)
13. Atsižvelgdama į veiklos rūšis, LKKF:
13.1. rengia ilgalaikę kyokushin karate plėtojimo programą ir ją įgyvendina, tuo prisidėdama prie Lietuvos Respublikos
valstybinės kūno kultūros ir sporto programos vykdymo;
13.2. koordinuoja LKKF narių veiklą;
13.3. konsultuoja LKKF narius bei kyokushin karate sportininkus, trenerius bei teisėjus; pla-tina metodinę literatūrą,
padedančią tobulinti jų profesinius įgūdžius;
13.4. sudaro įvairias komisijas atskiriems LKKF narių iškeltiems klausimams spręsti;
13.5. padeda LKKF nariams vykdyti sportines priemones (varžybas, seminarus ir pan.);
13.6. atstovauja Lietuvos kyokushin karate interesams EKO, WKO, kituose susivienijimuo-se bei organizacijose;
13.7. bendradarbiauja su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
13.8. atstovauja LKKF narių interesus valstybinėse organizacijose ir asociacijose, bendra-darbiauja su jomis, palaiko ryšius
su EKO ir WKO bei kitų šalių sporto federacijomis;
13.9. padeda kompetentingoms institucijoms vykdyti dopingo kontrolės priemones;
13.10. sudaro sporto renginių kalendorių, organizuoja ir kontroliuoja, kad jo laikytųsi visi LKKF nariai;
13.11. teikia LKKF nariams informaciją apie įvairių sporto renginių (čempionatų, pirmeny-bių, turnyrų ir kt.) Lietuvoje bei
užsienyje organizavimą ir pasiruošimą šiems renginiams;
13.12. organizuoja priemones, reikalingas kyokushin karate plėtojimui (varžybų organizavi-mas, materialinės bazės
kūrimas, specialistų kvalifikacijos tobulinimas, karate kvalifika-cijos egzaminų vykdymas ir licencijavimas, sportinių
stovyklų organizavimas, sportinin-kų ir visuomenininkų skatinimas ir kt.);
13.13. sudaro Lietuvos kyokushin karate nacionalinę rinktinę;
13.14. užtikrina Lietuvos kyokushin karate rinktinės parengimą ir dalyvavimą Europos bei Pasaulio čempionatuose bei
kitose svarbiausiose tarptautinėse sporto varžybose;
13.15. tarpininkauja, kad sporto klubai, taip pat sportininkai, treneriai, teisėjai ir kiti specialis-tai galėtų sudaryti palankias
bendradarbiavimo ir kitas sutartis su užsienio klubais ar ki-tomis organizacijomis;
13.16. tvarko LKKF interneto svetainę;

stovyklų organizavimas, sportinin-kų ir visuomenininkų skatinimas ir kt.);
13.13. sudaro Lietuvos kyokushin karate nacionalinę rinktinę;
13.14. užtikrina Lietuvos kyokushin karate rinktinės parengimą ir dalyvavimą Europos bei Pasaulio čempionatuose bei
kitose svarbiausiose tarptautinėse sporto varžybose;
13.15. tarpininkauja, kad sporto klubai, taip pat sportininkai, treneriai, teisėjai ir kiti specialis-tai galėtų sudaryti palankias
bendradarbiavimo ir kitas sutartis su užsienio klubais ar ki-tomis organizacijomis;
13.16. tvarko LKKF interneto svetainę;
13.17. pagal EKO ir WKO patvirtintus reglamentus tvarko sportininkų ir kitų kyokushin kara-te specialistų, išvykstančių
sportuoti, rungtyniauti ar dirbti užsienio kyokushin karate sporto organizacijose, o taip pat užsieniečių, atvykstančių
sportuoti ar dirbti Lietuvos ky-okushin karate organizacijose, registravimo dokumentus;
13.18. išduoda kyokushin karate trenerių licencijas;
13.19. steigia visuomenės informavimo priemones, užsiima leidyba;
13.20. raštu, žodžiu ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą, propaguoja LKKF tikslus ir uždavinius;
13.21. perka ar kitaip įsigyja savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoja, valdo ir juo disponuoja;
13.22. samdo asmenis Įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
13.23. sudaro sutartis su suinteresuotomis įstaigomis ir atskirais asmenimis;
13.24. disponuoja lėšomis ar kitokiu turtu iš tarptautinių asociacijų, nevalstybinių organizaci-jų, fondų, kitų juridinių ir
fizinių asmenų;
13.25. teikia pasiūlymus dėl LKKF asignavimų iš šalies biudžeto skyrimui bei jų paskirsty-mui;
13.26. renka ir kaupia kyokushin karate sporto istorinę medžiagą;
13.27. steigia ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis ar gali tapti jų dalyviu (išsky-rus įstatymų numatytas išimtis),
steigia filialus ir/ar atstovybes;
13.28. naudoja paramą bei paramos būdu gautas lėšas Įstatuose numatytiems tikslams įgy-vendinti.LKKF rėmėjai - tai
organizacijos, o taip pat ir atskiri fiziniai asmenys, materialiai remiantys LKKF.

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

Valstybės biudžeto lėšomis
planuojamos įsigyti sporto
bazės priežiūros įrangos,
Prašoma
sporto inventoriaus, sporto
valstybės
įrangos ar tikslinės
biudžeto lėšų
transporto priemonės*
suma (Eur)
pavadinimas ir planuojamas
šio turto naudojimo
terminas

Priemonės
Priemonės Priemonės
įgyvendinim
Priemonių
įgyvendinim įgyvendinim Priemonių
ui skiriamų
įgyvendinim
ui skiriamų ui reikalinga įgyvendinim
nuosavų ir
o vertinimo
kitų lėšų
suma (4+5) o terminai
(ar) kitų lėšų
kriterijai
šaltiniai
(Eur)
suma (Eur)

Eil.
Nr.

Tikslai, uždaviniai, priemonės

1

2
Tikslas: Užtikrinti sportininkų pasirengimą
ir dalyvavimą tarptautinėse sporto
varžybose.
Uždaviniai:
1. Tinkamai parengti sportininkus
dalyvavimui tarptautinėse varžybose.
...
1 Priemonės:

Valstybės biudžeto lėšomis
planuojamos įsigyti sporto
bazės priežiūros įrangos,
Prašoma
sporto inventoriaus, sporto
valstybės
įrangos ar tikslinės
biudžeto lėšų
transporto priemonės*
suma (Eur)
pavadinimas ir planuojamas
šio turto naudojimo
terminas
3
4

1.1.Mokomujų pasirengimo treniruočių
stovyklų organizavimas ir vykdymas
1.2.Dalyvavimas įvairių amžiaus grupių
Europos ir pasaulio čempionatuose, bei
kitose tarptautinėse varžybose
...
Viso:
Tikslas: Užtikrinti visų amžiaus grupių
Lietuvos čempionatų bei taurės varžybų
organizavimą ir vykdymą.
Uždaviniai:
1.Visų amžiaus grupių Lietuvos
čempionatų bei taurės varžybų
2 organizavimas ir vykdymas.
...

Priemonės
Priemonės Priemonės
įgyvendinim
Priemonių
įgyvendinim įgyvendinim Priemonių
ui skiriamų
įgyvendinim
ui skiriamų ui reikalinga įgyvendinim
nuosavų ir
o vertinimo
kitų lėšų
suma (4+5) o terminai
(ar) kitų lėšų
kriterijai
šaltiniai
(Eur)
suma (Eur)
5

60000,00

50000,00

100000,00

30000,00

160000,00

80000,00

6

nuosavos,
rėmėjai,
klubų narių
nuosavos,
rėmėjai,
klubų narių

7

110000,00

130000,00
0,00
240000,00

8

2
Priemonės:
1.1. Visų amžiaus grupių Lietuvos
čempionatų bei taurės varžybų
organizavimas ir vykdymas.
...
Viso:

40000,00

30000,00

70000,00

40000,00

30000,00

0,00
70000,00

…
Iš viso:

200000,00

110000,00

310000,00

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

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.
Nacionalinių ir tarptautinių stovyklų, čempionatų, turnyrų, ir kitų su kiokušin karatė sporto šaka susijusių renginių organizavimas ir dalyvavimas juose, tikslinei
programos grupei, suteiks didžiulę patirtį ir kels visapusišką kiokušin karatė Lietuvoje lygį. Sportininkai dalyvaudami tarptautinėse varžybose Lietuvoje ir užsienyje
įgaus svarbios tarptautinės patirties, reikalingos kovojant dėl medalių kitose aukščiausio rango tarptautinėse varžybose, tokiose kaip Europos bei pasaulio čempionatai.
Vykstant sportininkų kaitai, būtų organizuotas tinkamas pasiruošimas, įsigyta nauja sportinė apranga ir inventorius. Treneriai ir teisėjai kels kvalifikacijas ir tobulins
įgūdžius reikalingus rengiant sportininkus kovai dėl medalių, jau minėtose, aukščiausio lygio varžybose. Ši programa pritrauks į kiokušin karatė sporto šaką vaikus ir
jaunimą, taip skatins jų užimtumą, alkoholio, narkotikų bei nusikalstamumo prevenciją.

Pareiškėjo vardu:
Prezidentas
__________________________
(pareigų pavadinimas)
A. V.
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti)

_________________
(parašas)

Vidmantas Poškaitis
____________________
(vardas, pavardė)

