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Eil. 

Nr. 
Programos priemonės pavadinimas Vykdymo data Vykdymo vieta* 

Planinė vertinimo kri-

terijaus reikšmė 
Faktinė vertinimo kri-

terijaus reikšmė 
Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 Lietuvos vyrų nacionalinės rinktinės pa-

sirengimas ir dalyvavimas 2022 m. Euro-

pos čempionato atrankoje 

2020 11 01-09 

 

 Islandija, Vilnius 

 

Surengti 4-5 MTS; at-

rankos grupėje galutinėje 

rikiuotėje užimti 2-3 

vietą 

Surengta 1 MTS; su-

žaistos atrankos rungty-

nės išvykoje su Islandija 

ir namie su Portugalija 

Po dviejų turų gru-

pėje užimama 4 vieta 

  

 Lietuvos moterų nacionalinės rinktinės 

pasirengimas ir dalyvavimas 2021 m. pa-

saulio čempionato atrankoje 

2020 11 27 – 12 07 

 

Alytus, Graikija 

 

Surengti 3-4 MTS; pa-

saulio atrankos turnyre u-

žimti 1-2 v. 

Atrankos turnyras dėl 

COVID pandemijos neį-

vyko 

Atrankos turnyras 

nukeltas į 2021 m. 

kovo mėn. dėl CO-

VID pandemijos 

  

 Lietuvos vaikinų jaunių U18 rinktinės 

pasirengimas ir dalyvavimas Europos 

jaunių čempionate Bulgarijoje 

2020 08 01-23 

 

Vilnius, Bulgarija 

 

Surengti 4-5 MTS; Eu-

ropos jaunių čempionato 

II div. Užimti 3-6 vietą  

Europos jaunių U18 

čempionatas dėl COVID 

pandemijos neįvyko 

Čempionatas nu-

keltas į 2021 m. rugp-

jūčio mėn. 

 

Lietuvos merginų jaunių U18 rinktinės 

pasirengimas 2021 m. Europos jaunių 

U19 čempionatui 

2020 07/12 

 

Pagal paskyrimą 

 

Surengti 2-3 MTS; da-

lyvauti draugiškame tur-

nyre 

Dėl pandemijos ne-

vyko MTS ir draugiškas 

turnyras  

mailto:el.p.info@rankinis.lt
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 Lietuvos merginų jaunių U16 rinktinės 

pasirengimas ir dalyvavimas 2020 m. 

Europos Open jaunių U16 čempionate, 

pasirengimas 2021 m. Europos jaunių 

U17 čempionatui 

2020 06 29 – 07 03 

 

 

2020 09/12 

Geteborgas, Švediją 

 

 

Pagal paskyrimą 

Surengti 4-5 MTS; Eu-

ropos jaunių čempionate 

12-16 v.;  

 

dalyvauti Lietuvos I 

lygoje 

Europos jaunių čem-

pionatas dėl pandemijos 

buvo atšauktas; supla-

nuotos Lietuvos I lygos 

rungtynės ir MTS neį-

vyko dėl karantino  

 

Lietuvos vaikinų jaunių U16 rinktinės 

pasirengimas 2021 m. Europos Open 

jaunių U16 čempionatui Švedijoje 

2020 07/12 

 

Vilnius 

 

Surengti 2-3 MTS. 

Dalyvauti draugiškuose 

turnyruose 

Spėta surengti vieną 

MTS; kitos MTS ir drau-

giški turnyrai dėl pande-

mijos neįvyko  

 

Lietuvos moterų paplūdimio rinktinės 

pasirengimas ir dalyvavimas 2021 m. 

Europos moterų paplūdimio rankinio 

čempionato atrankos varžybose 

2020 07/08 

 

Vilnius, Graikija 

 

Surengti 2-3 MTS; at-

rankos turnyre 3-5 v. ir 

patekti į finalines 2021 

m. Europos čempionato 

varžybas 

Europos čempionato 

atrankos turnyras nukel-

tas į 2021 m., MTS ne-

vyko 

Kadangi buvo at-

šauktas čempionatas, 

tai ir MTS nebuvo 

prasmės vykdyti 

 

Lietuvos vaikinų U16 paplūdimio ranki-

nio rinktinės pasirengimas ir dalyvavi-

mas 2020 m. Europos jaunių U16 čem-

pionate 

2020 07/08 

 

Vilnius, Italija 

 

Surengti 1-2 MTS; Eu-

ropos jaunių čempionate 

užimti 10-15 v. 

Europos jaunių čem-

pionatas nukeltas į 2021 

m., MTS nevyko 

  

 

Lietuvos moterų U16 paplūdimio ranki-

nio rinktinės pasirengimas ir dalyvavi-

mas 2020 m. Europos jaunių U16 čem-

pionate 

2020 06/08 

 

Pasvalys, Italija 

 

Surengti 1-2 MTS; Eu-

ropos jaunių čempionate 

užimti 7-12 v. 

Europos jaunių čem-

pionatas nukeltas į 2021 

m., įvyko 1 MTS 

  

 

Lietuvos vyrų rankinio čempionato I 

lyga 
2020 09/12 Pagal tvarkaraštį 

200-240 rankininkų;       

90-100 rungtynių 

Dalyvauja 270 ranki-

ninkų;      sužaista 17 

rungtynių naujame se-

zone 

Pradėtas 2020/2021 

m. sezonas 

 

Lietuvos moterų čempionato aukščiausia 

lyga 
2020 09/12 Pagal tvarkaraštį 

90-100 rankininkų;       

30-40 rungtynių 

Dalyvauja 152 ranki-

ninkės;       Sužaista 20 

rungtynių naujame se-

zone 

Pradėtas 2020/2021 

m. sezonas 

 

Lietuvos jaunimo U19 vaikinų ir mer-

ginų čempionatas 
2020 08/12 Pagal tvarkaraštį 

240-280 dalyvių;          

60-80 rungtynių 

92 (m) + 183 (v) daly-

vių;           Sužaistos 9 

merginų ir 9 vaikinų 

rungtynės 

Pabaigtas 

2019/2020 m. sezonas 

ir jau pradėtas 

2020/2021 m. sezonas 

 

Lietuvos jaunių U17 vaikinų ir merginų 

čempionatas 
2020 10/12 Pagal tvarkaraštį 

320-360 dalyvių;          

60-80 rungtynių 

126 (m) + 230 (v) da-

lyvių;          Sužaistos 5 

merginų ir 8 vaikinų 

rungtynės 

Pabaigtas 

2019/2020 m. sezonas 

ir jau pradėtas 

2020/2021 m. sezonas 

 

Lietuvos jaunučių U15 vaikinų ir mer-

ginų čempionatas 
2020 09/12 Pagal tvarkaraštį 

360-400 dalyvių;          

120-140 rungtynių 

208 (m) + 367 (v) da-

lyvių;          Sužaistos 9 

merginų ir 10 vaikinų 

rungtynės 

Pabaigtas 

2019/2020 m. sezonas 

ir jau pradėtas 

2020/2021 m. sezonas 
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Lietuvos vaikų U11, U12, U13 berniukų 

ir mergaičių čempionatas 
2020 09/12 Pagal tvarkaraštį 

850-900 dalyvių;          

200-250 rungtynių 

388 (m) + 623 (v) da-

lyvių;          Sužaistos 77 

mergaičių ir 152 ber-

niukų rungtynės 

Pabaigtas 

2019/2020 m. sezonas 

ir jau pradėtas 

2020/2021 m. sezonas 

 

Lietuvos mini rankinio U8, U9, U10 čem-

pionatas 
2020 09/10 Pagal tvarkaraštį 

280-300 dalyvių;          

80-100 rungtynių 

201 (m) + 170 (b) da-

lyvių;          Sužaistos 35 

mergaičių ir 46 berniukų 

rungtynės 

Pabaigtas 

2019/2020 m. sezonas 

 

Lietuvos paplūdimio rankinio čempiona-

tas 
2020 08 Klaipėda 

100-120 dalyvių; 30-

40 rungtynių 

58 (v) + 47 (m) + 62 

(jaunių v.) dalyvių; su-

žaistos 38 rungtynės 

Įvykdyta 

 

2003-2004 g.m. mergaičių grupė Šiaulių 

sporto gimnazijoje 
2020 08/12  

11-12 mergaičių; 200 

treniruočių; 30-40 rung-

tynių 

11 mergaičių; 94 treni-

ruotės; 8 rungtynės 

Skaičiai nuo 

2020/2021 m.m. pra-

džios 

 

2004-2005 g.m. vaikinų grupė Panevėžio 

Raimundo Sargūno sporto gimnazijoje 
2020 08/12  

14-16 vaikinų; 200 tre-

niruočių; 30-40 rungty-

nių 

22 vaikinai ir 2 mergi-

nos; 108 treniruotės; 14 

rungtynių 

Skaičiai nuo 

2020/2021 m.m. pra-

džios 

 

2001 ir 2004-2005 g.m. merginų grupė 

Vilniaus Ozo gimnazijoje 
2020 08/12  

8-10 merginų; 200 tre-

niruočių; 30-40 rungty-

nių 

4 merginos ir 3 vaiki-

nai; 117 treniruočių; 10 

rungtynių 

Skaičiai nuo 

2020/2021 m.m. pra-

džios 

 

2002 g.m. merginų sportinė klasė Garlia-

vos J. Lukšos gimnazijoje 
2020 08/12  

11-12 mergaičių; 200 

treniruočių; 30-40 rung-

tynių 

12 merginų; 68 treni-

ruotės; 10 rungtynių 

Skaičiai nuo 

2020/2021 m.m. pra-

džios 

 

Organizuoti regioninių rinktinių stovyk-

las 2004 m. g. vaikinams 
2020 01/12 Pagal paskyrimą 

2-3 trumplaikės sto-

vyklos kiekviename iš  4 

regionų 

Spėjome suorganizuoti 

po 1 stovyklą prieš ka-

rantiną 

 

 

Organizuoti regioninių rinktinių stovyk-

las 2005 m.g. merginoms 
2020 01/12 Pagal paskyrimą 

2-3 trumplaikės sto-

vyklos kiekviename iš  4 

regionų 

Spėjome suorganizuoti 

po 1 stovyklą prieš ka-

rantiną 

 

 

Organizuoti regioninių rinktinių stovyk-

las 2005 m. g. vaikinams 
2020 08/12 Pagal paskyrimą 

2-3 trumplaikės sto-

vyklos kiekviename iš  4 

regionų 

Stovyklos dėl pande-

mijos ir įtempto kalendo-

riaus rudenį nebuvo or-

ganizuotos 

 

 

Organizuoti regioninių rinktinių stovyk-

las 2006 m.g. merginoms 
2020 08/12 Pagal paskyrimą 

2-3 trumplaikės sto-

vyklos kiekviename iš  4 

regionų 

Stovyklos dėl pande-

mijos ir įtempto kalendo-

riaus rudenį nebuvo or-

ganizuotos 

 

 

Organizuoti turnyrus tarp regioninių 

rinktinių turnyrus 2004 ir 2005 g.m. vai-

kinams bei 2005 ir 2006 g.m. merginoms 

2020 02/12 Vilnius, Garliava 
Po vieną turnyrą kiek-

vienai amžiaus grupei 

Buvo įvykdyti turnyrai 

2004 ir 2005 g.m. mergi-

noms bei 2004 g.m. vai-

kinams 

 

 

Organizuoti talentų stovyklas 2005 m.g. 

merginoms 
2020 08/12 Pagal paskyrimą 2-3 talentų stovyklos Neįvyko 

Nebuvo organizuo-

jamos dėl laiko ir 
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finansų trūkumo pan-

demijos metu, tačiau 

trenerių asociacija or-

ganizavo savo talentų 

stovyklas 

 

Organizuoti talentų stovyklas 2004 m.g. 

vaikinams 
2020 08/12 Pagal paskyrimą 2-3 talentų stovyklos Neįvyko 

Nebuvo organizuo-

jamos dėl laiko ir fi-

nansų trūkumo pan-

demijos metu, tačiau 

trenerių asociacija or-

ganizavo savo talentų 

stovyklas 

 

Organizuoti trenerių kursus bei semina-

rus Lietuvoje 
2020 08/12 Vilnius 2-3 trenerių seminarai Vykdytas 1 seminaras  

Dėl pandemijos, 

daugiau nebuvo orga-

nizuota, pasiūlyti 

nuotoliniai kursai ir 

vebinarai 

 

Siųsti Lietuvos trenerius į kursus ir se-

minarus užsienyje 
2020 08/12 Pagal paskyrimą 

3-4 trenerius išsiųsti į 

kursus užsienyje 

3 treneriai buvo iš-

siųsti į kursus užsienyje 

Treneriai dalyvavo 

3 EHF Master Coach 

kursų moduliuose 

 

Organizuoti Lietuvos rankinio teisėjų se-

minarus  
2020 08/12 Vilnius 1-2 teisėjų seminarai Vykdytas 1 seminaras  

 

Organizuoti sporto medicinos ir antido-

pingo seminarus 
2020 08/12 Vilnius 

1-2 sporto medicinos 

seminarai 
Neįvyko 

Dėl pandemijos se-

minarai nevyko, ta-

čiau pasiūlyti nuotoli-

niai kursai ir vebina-

rai 

  

Sukurti vieningą 10-19 metų rankininkų 

rengimo programą 2020 01/12 

  

Programa kuriama ir 

turinys pildomas pasto-

viai 

 

Sukurta programos 

struktūra, vykdyti 2 

workshop‘ai bei pratimų 

filmavimai 

Dėl pandemijos 

nespėta surengti bai-

giamąjį workshop‘ą 

  

Publikuoti interneto platformoje ranki-

ninkų rengimo programą ir integruoti ją 

sporto mokyklose ir klubuose 

2020 11/12 

 

  

Surengti seminarą tre-

neriamsir supažindinti 

juos su programa nei jos 

integravimu į treniruočių 

procesą 

Pasirašyta sutartis su 

stats4sport.com dėl prog-

ramos publikavimo, tam 

rengiama palforma 

 

Jau 6 sporto centrai 

ir sporto mokyklos 

naudoją stats4sport 

palformą. Dėl pande-

mijos darbai dar 

neužbaigti, dėl to ne-

vykdytas ir seminaras 

treneriams 

 

 

*Pildoma tik tuo atveju, kai įgyvendinant programos priemonę organizuojamas sporto renginys. 
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(vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas)      A. V.  

                                                                                  

(jei vykdytojas antspaudą privalo turėti)  

(vardas, pavardė, parašas)  
  

 

 


