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Priemonės 
įgyvendinimui skiriamų 

kitų lėšų šaltiniai

Forma patvirtinta                                            Lietuvos 
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2020 m. vasario  d. įsakymu Nr. V-

SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

Priemonės 
įgyvendinimui 

reikalinga 
suma (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)

Priemonių 
įgyvendinimo 

terminai

Federacijos tikslai yra tiesiogiai susiję su biliardo sporto šakos pulas populiarinimu, tarptautinių kontaktų plėtojimu ir pulo megėjų bei 
veteranų rėmimu. Savo tikslams ir uždaviniams pasiekti Federacija vykdo šias funkcijas: koordinuoja Federacijos narių veiklą; atstovauja ir 
gina savo narių teises ir teisėtus interesus santykiuose su valstybes valdžios ir valdymo institucijomis bei organizacijomis visais klausimais; 
suvienija ir apjungia pulo sporto atstovus visoje šalyje; kuria palankią aplinką ir geras sportines sąlygas; organizuoja seminarus, mokymus ir 
konsultacijas pulo tema bei juose dalyvauja; plėtoja ryšius su visuomene, visomis teisetomis informavimo priemondmis, skleidžia palankią 
informaciją apie pulą bei Federacijos veiklą visuose visuomenes sluoksniuose.

Priemonių 
įgyvendinimo 

vertinimo 
kriterijai

(Sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programos forma)

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

Lietuvos pulo federacija

Savanorių pr. 363-112, Kaunas, 37068657573, pulofederacija@gmail.com



Tikslas: Koordinuoti visų amžiaus grupių 
nacionalinių pulo rinktinių pasiruošimą ir 
dalyvavimą tarptautinėse pulo varžybose.
Uždaviniai: 
1. Sudalyvauti suaugusių ir jaunimo grupių 
Europos pulo čempionatuose.
2. Kvalifikuotis ir sudalyvauti Pasaulio pulo  
čempionate
3. Sudalyvauti kitose aukšto meistriškumo 
pulo varžybose
...
Priemonės:
1.1. Dalyvavimas Europos pulo čempionate 3000.00 1000.00 Rėmėjai, nuosavos lėšos 4000.00 Iki 2022.12.31 Medalis
1.2. Dalyvavimas Pasaulio pulo čempionate 1500.00 500.00 Rėmėjai, nuosavos lėšos 2000.00 Iki 2022.12.31 9-16 vieta
1.3. Dalyvavimas Europos jaunimo 
čempionate

2500.00 1000.00
Rėmėjai, nuosavos lėšos 3500.00 Iki 2022.12.31

5-8 vieta

1.4. Dalyvavimas kitose tarptautinėse 
važybose.

3000.00 1500.00
Rėmėjai, nuosavos lėšos 4500.00 Iki 2022.12.31

Nemažiau nei 6 
tarptautinės 
varžybos

10000.00 4000.00 14000.00
Tikslas: Didinti pulo kaip sporto šakos 
žinomumą visuomenėje
Uždaviniai: 
1.Vaizdo transliacijos iš pagrindinių 
nacionalinų varžybų.
2. Pagrindinių įvykių nušvietinmas 
žiniasklaidoje.
3. Tarptautinių pulo varžybų organizavimas 
Lietuvoje.
...
Priemonės:

1.1. Tiesioginės pulo varžybų vaizdo 
transliacijos

800.00 200.00
Rėmėjai, nuosavos lėšos 1000.00 Iki 2022.12.31

Bent dvi 
tiesioginės vaizdo 
transliacijos

1.2. Foto albumai iš pulo varžybų 600.00 200.00

Rėmėjai, nuosavos lėšos 800.00 Iki 2022.12.31

Bent trys foto 
albumai pavie6inti 
Lietuvos pulo 
federacijos FB 
paskyroje

1.3. Tarptautinių pulo varžybų organizavimas 
viešoje erdvėje.

2000.00 500.00
Rėmėjai, nuosavos lėšos 2500.00 Iki 2022.12.31

Varžybų 
suorganizavimas

... 0.00
3400.00 900.00 4300.00
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Viso:

Viso:



Tikslas: Pulo specialistų kvalifikacijos kėlimas

Uždaviniai: 
1. Teisėjų kvalifikacijos kėlimas
2. Pulo trenerių kvalifikacijos kėlimas
3. Vadybos kvalifikacijos kėlimas
...
Priemonės:
1.1.Tarptautinės teisėjų kvalifikacijos 
seminaras Lietuvoje

3000.00 500.00
3500.00

1.2. Pulo trenerių seminras Lietuvoje 1500.00 300.00 1800.00
1.3. Sudalyvauti sporto vadybos seminare. 500.00 200.00 700.00
... 0.00

5000.00 1000.00 6000.00
…

18400.00 5900.00 24300.00

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

Pareiškėjo vardu:

                Prezidentas                                                      _________________                                                            Tomas Brikmanis          
(pareigų pavadinimas)                          A. V.                                                    (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

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

2021 metais iškovotas bronzos medalis Eropos čempionate parodė, kad nuoseklus iškeltų tikslų 
siekimas gali atnešti laukiamus rezultatus. Lietuvos pulo federacija ir toliau pasiruošusi judėti 

užsibrėžta kryptimi. Aukšto meistriškumo srytyje bus daugiau koncentruojamasi į jaunimo 
rinktinės formavimą. Kvalifikacijos kėlimo kryptyje planuojama surengti tarptautinė teisėjų ruošos 
kliniką ier atetstavimą Lietuvoje. Pulo kaip sporto šakos įvaizdžio formavimas ir toliau lieka vienu 
iš federacijos prioritetų. Deja šiais sunkiai prognozuojamais laikais kelti daugiau ambicingų tikslų 

yra pavojinga, todėl liekame prie jau patikrinto AMP kurso.

 Iš viso:
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Viso:


