
1. Pareiškėjas:

(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)

(juridinio asmens kodas)

2. Pareiškėjo veiklos, nurodytos įstatuose (nuostatuose, statute ar kitame steigimo dokumente)

Forma patvirtinta                                            

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro

2020 m. vasario  d. įsakymu Nr. V-

Lietuvos rankinio federacija (LRF) pagal savo įstatus rengia, vykdo bei padeda įgyvendinti visas priemones, reikalingas rankinio 

sporto vystymui (varžybų organizavimas, teisėjų paruošimas, materialinės bazės kūrimas, kvalifikacijos tobulinimas ir kt.); pagal 

savo kompetenciją koordinuoja Lietuvoje veikiančių sporto klubų, sporto mokyklų bei kitų visuomeninių sporto organizacijų, 

praktikuojančių rankinį, veiklą, kiek tai susiję su šia sporto šaka; sudaro sutartis su įvairių amžiaus grupių Lietuvos nacionalinių 

rinktinių nariais; bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto departamentu bei LTOK; padeda 

kompetentingoms institucijoms vykdyti dopingo kontrolės priemones; sudaro įvairias komisijas atskiriems klausimams spręsti; 

tvarko LRF internetinę svetainę bei LRF socialinių tinklų paskyras; organizuoja bei vykdo įvairius renginius, propaguojančius 

rankinio sportą, o taip pat priemones, kurių tikslas yra remti LRF veiklą; atstovauja LRF narių interesus valstybinėse organizacijose 

ir asociacijose, bendradarbiauja su jomis, palaiko ryšius su kitų šalių sporto federacijomis bei lietuvių išeivija; sudaro prielaidas 

sporto veteranams tęsti jų visuomeninę veiklą; nekliudomai, raštu, žodžiu ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą, 

propaguoja asociacijos tikslus ir uždavinius; steigia visuomenines informavimo priemones, užsiima leidyba; perka ar kitaip įsigyja 

savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoja, valdo ir juo disponuoja; samdo asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti; gauna lėšų ar 

kitokio turto iš tarptautinių asociacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat fizinių asmenų; steigia įmones, registruojamas ir 

veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; steigia labdaros ir paramos fondus; gauna paramą bei paramos būdu gautas lėšas 

naudoja įstatuose numatytiems tikslms įgyvendinti; pagal IHF ir EHF nustatytus reikalavimus tvarko sportininkų, išvykstančių 

rungtyniauti į užsienio klubus, taip pat užsieniečių, atvykstančių į Lietuvos klubus, registracijos dokumentus; prireikus tarpininkauja, 

kad sporto klubai, taip pat sportininkai, treneriai, teisėjai ir kiti rankinio specialistai galėtų sudaryti palankias bendradarbiavimo bei 

kitas sutartis su užsienio klubais ar kitomis organizacijomis. LRF įstatymų nustatyta tvarka gali užsiimti ir bet kokia įstatuose 

(Sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programos forma)
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1 2 3 4 5 6 7 8
Tikslas: Tikslas: sudaryti įvairių amžių vyrų ir 

moterų Lietuvos rankinio rinktinėms lygias ar 

panašias – adekvačias užsienio šalių - 

galimybes rengtis ir atstovaujant Lietuvai 

lygiaverčiai varžytis su užsienio šalių 

rinktinėmis Europos bei pasaulio 

čempionatuose
Uždaviniai: 

1. Užtikrinti tinkamą ir visapusišką Lietuvos 

įvairių amžių vyrų ir moterų rinktinių narių 

atranką bei pasirengimą

Priemoni

ų 

įgyvendin

imo 

terminai

Lietuvos rankinio federacija (LRF) pagal savo įstatus rengia, vykdo bei padeda įgyvendinti visas priemones, reikalingas rankinio 

sporto vystymui (varžybų organizavimas, teisėjų paruošimas, materialinės bazės kūrimas, kvalifikacijos tobulinimas ir kt.); pagal 

savo kompetenciją koordinuoja Lietuvoje veikiančių sporto klubų, sporto mokyklų bei kitų visuomeninių sporto organizacijų, 

praktikuojančių rankinį, veiklą, kiek tai susiję su šia sporto šaka; sudaro sutartis su įvairių amžiaus grupių Lietuvos nacionalinių 

rinktinių nariais; bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto departamentu bei LTOK; padeda 

kompetentingoms institucijoms vykdyti dopingo kontrolės priemones; sudaro įvairias komisijas atskiriems klausimams spręsti; 

tvarko LRF internetinę svetainę bei LRF socialinių tinklų paskyras; organizuoja bei vykdo įvairius renginius, propaguojančius 

rankinio sportą, o taip pat priemones, kurių tikslas yra remti LRF veiklą; atstovauja LRF narių interesus valstybinėse organizacijose 

ir asociacijose, bendradarbiauja su jomis, palaiko ryšius su kitų šalių sporto federacijomis bei lietuvių išeivija; sudaro prielaidas 

sporto veteranams tęsti jų visuomeninę veiklą; nekliudomai, raštu, žodžiu ar kitais būdais skleidžia informaciją apie savo veiklą, 

propaguoja asociacijos tikslus ir uždavinius; steigia visuomenines informavimo priemones, užsiima leidyba; perka ar kitaip įsigyja 

savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoja, valdo ir juo disponuoja; samdo asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti; gauna lėšų ar 

kitokio turto iš tarptautinių asociacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat fizinių asmenų; steigia įmones, registruojamas ir 

veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; steigia labdaros ir paramos fondus; gauna paramą bei paramos būdu gautas lėšas 

naudoja įstatuose numatytiems tikslms įgyvendinti; pagal IHF ir EHF nustatytus reikalavimus tvarko sportininkų, išvykstančių 

rungtyniauti į užsienio klubus, taip pat užsieniečių, atvykstančių į Lietuvos klubus, registracijos dokumentus; prireikus tarpininkauja, 

kad sporto klubai, taip pat sportininkai, treneriai, teisėjai ir kiti rankinio specialistai galėtų sudaryti palankias bendradarbiavimo bei 

kitas sutartis su užsienio klubais ar kitomis organizacijomis. LRF įstatymų nustatyta tvarka gali užsiimti ir bet kokia įstatuose 

Prie

moni

ų 

įgyve

ndini

mo 

vertin

imo 

kriter

3. Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo terminai ir vertinimo kriterijai, lėšų 

poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų 

lėšų šaltiniai

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)
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2. Užtikrinti Lietuvos įvairių amžių vyrų ir 

moterų rinktinių dalyvavimą ir tinkamą 

atstovavimą Europos ir pasaulio 

čempionatuose

3.

...

Priemonės:

1.1. Lietuvos vyrų nacionalinės rinktinės 

pasirengimas ir dalyvavimas 2022 m. Europos 

ir 2023 m. pasaulio čempionatų atrankos 

varžybose

77000,00 50000,00 rėmėjai, LRF 127000,00

1.2. Lietuvos moterų nacionalinės rinktinės 

pasirengimas ir dalyvavimas 2021 m. pasaulio 

čempionato ir 2022 m. Europos čempionato 

atrankos varžybose

60000,00 39000,00 rėmėjai, LRF 99000,00

1.3. Lietuvos merginų U19 rinktinės 

pasirengimas ir dalyvavimas 2021 m. Europos 

jaunimo čempionate

29500,00 20000,00 rėmėjai, LTOK 49500,00

1.4 Lietuvos vaikinų U18 rinktinės 

pasirengimas ir dalyvavimas 2021 m. Europos 

jaunių čempionate

24500,00 20000,00 Rėmėjai, LTOK 44500,00

1.5 Lietuvos merginų U17 rinktinės 

pasirengimas ir dalyvavimas 2021 m. Europos 

jaunių čempionate

20000,00 14000,00 Rėmėjai, LTOK 34000,00

1.6 Lietuvos vaikinų U17 rinktinės 

pasirengimas  ir dalyvavimas 2021 m. Europos 

OPEN jaunių čempionate

15000,00 12800,00
Rėmėjai, klubai, 

sporto gimnazijos
27800,00

1.7 Lietuvos merginų U16 rinktinės 

pasirengimas 2022 m. Europos OPEN jaunių 

čempionatui

4000,00 2000,00
Rėmėjai, klubai, 

sporto gimnazijos
6000,00

1.8 Lietuvos moterų  paplūdimio rankinio 

rinktinės pasirengimas ir dalyvavimas 2021 m. 

Europos paplūdimio rankinio čempionate

7000,00 12600,00 Rėmėjai 19600,00
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1.9 Lietuvos merginų  U17 paplūdimio 

rankinio rinktinės pasirengimas ir dalyvavimas 

2021 m. Europos jaunių paplūdimio rankinio 

čempionate

14000,00 15300,00 Rėmėjai 29300,00

...

251000,00 185700,00 436700,00

Tikslas: Organizuoti ir vykdyti tarptautines 

rankinio varžybas Lietuvoje

Uždaviniai: 

1. Kartu su EHF Europos rankinio čempionatą 

Lietuvoje.

2. Kartu su BHA organizuoti Baltijos lygos 

čempionatus.

3.

...

Priemonės:

1.1. Organizuoti ir vykdyti 2021 m. Europos 

jaunių U17 merginų rankinio čempionatą 

Klaipėdoje.

80000,00 200000,00
EHF, rėmėjai, 

savivaldybė
280000,00

1.2. Organizuoti ir vykdyti Baltijos moterų 

rankinio lygos (WBHL) čempionatą.
1000,00 4000,00 rėmėjai, BHA 5000,00

1.3. Organizuoti ir vykdyti Baltijos vyrų 

rankinio lygos (BHL) čempionatą.
2500,00 5000,00 rėmėjai, BHA 7500,00

1.4. Organizuoti ir vykdyti Baltijos jaunių 

vaikinų ir merginų U16 čempionatą 

Garliavoje.

1000,00 2500,00 rėmėjai, BHA 3500,00

... 0,00

84500,00 211500,00 296000,00

Tikslas: užtikrinti sklandų įvairaus amžiaus 

grupių Lietuvos rankinio čempionatų ir taurės 

varžybų vyksmą

Uždaviniai: 

1. Organizuoti ir vykdyti Lietuvos vyrų bei 

moterų rankinio čempionatus

1

2

3

Viso:

Viso:



2. Organizuoti ir vykdyti Lietuvos jaunimo, 

jaunių, jaunučių ir vaikų vaikinų bei merginų 

rankinio čempionatus

3. Organizuoti ir vykdyti LRF Taurės turnyrus 

įvairioms amžiaus grupėms.

4. Organizuoti ir vykdyti įvairaus amžiaus 

grupių Lietuvos paplūdimio rankinio 

čempionatus

...

Priemonės:

1.1. Lietuvos vyrų rankinio čempionato I lyga 3000,00 15000,00
rėmėjai, 

mokesčiai
18000,00

1.2. Lietuvos moterų čempionato aukščiausia 

lyga
2000,00 8000,00

rėmėjai, 

mokesčiai
10000,00

1.3. Lietuvos moterų čempionato I lyga 1500,00 6500,00
rėmėjai, 

mokesčiai
8000,00

1.4. Lietuvos jaunimo U19 vaikinų ir merginų 

čempionatas
750,00 1250,00

rėmėjai, 

mokesčiai
2000,00

1.5. Lietuvos jaunių U17 vaikinų ir merginų 

čempionatas
750,00 1250,00

rėmėjai, 

mokesčiai
2000,00

1.6. Lietuvos jaunučių U15 vaikinų ir merginų 

čempionatas
750,00 1250,00

rėmėjai, 

LMNŠC, 

mokesčiai

2000,00

1.7. Lietuvos vaikų U11,U12, U13 berniukų ir 

mergaičių čempionatas
500,00 1000,00

rėmėjai, 

LMNŠC, 

mokesčiai

1500,00

1.8. Lietuvos minirankinio U8, U9, U10 

čempionatas
500,00 500,00

rėmėjai, 

mokesčiai
1000,00

1.9 LRF Taurės moterų ir vyrų varžybos 2500,00 4500,00
rėmėjai, 

mokesčiai
7000,00

1.10 LRF Taurės jaunimo vaikinų ir merginų 

varžybos
500,00 1000,00

rėmėjai, 

mokesčiai
1500,00
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1.11 LRF Taurės janių vaikinų ir merginų 

varžybos
500,00 1000,00

rėmėjai, 

mokesčiai
1500,00

1.12 Lietuvos paplūdimio rankinio įvairaus 

amžiaus grupių čempionatas
1000,00 2000,00

rėmėjai, 

mokesčiai
3000,00

... 0,00

14250,00 43250,00 57500,00
Tikslas: organizuoti ir užtikrinti specializuotų 

rankinio grupių treniruočių procesą

Uždaviniai: 

1. Organizuoti ir užtikrinti treniruočių procesą 

Šiaulių sporto gimnazijos rankinio grupėje

2. Organizuoti ir užtikrinti treniruočių procesą 

Panevėžio Raimundo Sargūno sporto 

gimnazijos rankinio grupėse

3. Organizuoti ir užtikrinti treniruočių procesą 

Vilniaus Ozo gimnazijos rankinio grupėje

4. Organizuoti ir užtikrinti treniruočių procesą 

Garliavos rankinio merginų sportinėje klasėje.

5. Organizuoti rankinio talentų stovyklas

6. Organizuoti regioninių rinktinių stovyklas

...

Priemonės:

1.1. 2003 - 2004 g.m. mergaičių grupė ŠSG 3000,00 7000,00 ŠMM, rėmėjai 10000,00

1.2. 2002 - 2004 g.m. vaikinų grupė PRSSG 3000,00 12000,00 ŠMM, rėmėjai 15000,00

1.3. 2005 - 2006 g.m. vaikinų grupė PRSSG 3000,00 9000,00 ŠMM, rėmėjai 12000,00

1.4. 2002-2003 g.m. vaikinų ir 2004-2006 g.m. 

merginų grupė VOG
3000,00 5000,00 ŠMM, rėmėjai 8000,00

1.5. 2002 ir 2005 g.m. merginų sportinės 

klasės Garliavoje
3000,00 7000,00

Kauno rajono 

savivaldybė, rėmėjai
10000,00

1.6. 2005 g.m. ir 2006 g.m. rankininkių talentų 

stovyklos
2500,00 2500,00 LTOK, rėmėjai 5000,00

Viso:
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1.7. 2004 g.m. ir 2005 g.m. rankininkų talentų 

stovyklos
2500,00 2500,00 LTOK, rėmėjai 5000,00

1.8. 2006 g.m. ir 2007 g.m. rankininkių 

regioninių rinktinių stovyklos ir tarpregioninių 

rinktinių turnyras

750,00 750,00 SM, rėmėjai 1500,00

1.8. 2005 g.m. ir 2006 g.m. rankininkių 

regioninių rinktinių stovyklos ir tarpregioninių 

rinktinių turnyras

750,00 750,00 SM, rėmėjai 1500,00

... 0,00

21500,00 46500,00 68000,00

Tikslas: organizuoti rankinio trenerių, teisėjų, 

sporto vadybininkų, kineziterapeutų ir kt. 

specialistų kvalifikacijos kėlimą

Uždaviniai: 

1. Organizuoti trenerių kursus.

2. Organziuoti teisėjų seminarus

3. Organizuoti sporto medicinos seminarus

...

Priemonės:

1.1. Trenerių kursai 3000,00 3000,00
TOK Solidarity, 

KKSRF, EHF 

SMART

6000,00

1.2. Teisėjų seminarai 1000,00 1000,00 KKSRF 2000,00

1.3.  Sporto medicinos seminarai 1500,00 1500,00
Antidopingo 

agentūra, LTOK
3000,00

...

5500,00 5500,00 11000,00

Tikslas: sukurti ir tobulinti vieningą 9-19 metų 

rankininkų rengimo programą

Uždaviniai: 

1. Sukurti vieningą rankininkų rengimo 

programą.

4

Viso:

Viso:
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2. Publikuoti bei įdiegti vieningą rankininkų 

rengimo programą Lietuvos sporto mokyklose 

ir  sporto centruose bei klubuose.

...

Priemonės:

1.1. Pratimų filmavimai ir pasitarimai 

programos kūrimo kausimais.
5000,00 16000,00

TOK Solidarity, 

KKSRF, EHF 

SMART

21000,00

1.2. Programos talpinimas internetinėje 

www.stats4sport.lt platformoje
7000,00 0,00

TOK Solidarity, 

KKSRF, EHF 

SMART

7000,00

1.3.  Programos pristatymas ir naudojimo 

gairės seminarų metu.
1000,00 1000,00

TOK Solidarity, 

KKSRF, EHF 

SMART

2000,00

...

13000,00 17000,00 30000,00

389750,00 509450,00 899200,00

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

 Iš viso:

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

naudojimo tikslas.

Viso:
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Pareiškėjo vardu:

       Generalinis sekretorius                                                         _________________                                                        Miglius Astrauskas         

(pareigų pavadinimas)                          A. V.                                                    (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)

(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

Rankinis nėra masinis sportas Lietuvoje, todėl norint siekti aukštų rezultatų yra reikalinga kuo 

anksčiau atrinkti gabiausius jaunuosius rankininkus ir suteikti jiems geriausias sąlygas treniruotis 

bei motyvuoti tobulėti. Tuo tikslu Lietuvos rankinio federacija jaunųjų rankinio talentų paiešką ir 

ugdymą vykdo keliais etapais: 1) vienadienės regioninių rinktinių stovyklos ir regioninių rinktinių 

turyrai (14-15 m. rankininkams); 2) vasaros talentų stovyklos gabiausiems ir talentingiausiems 

rankininkams bei rankininkėms (16-18 metų rankininkams), pasikviečiant geriausius Lietuvos ir 

užsienio trenerius bei žinomiausius Lietuvos rankininkus ir rankininkes; 3) sportinių klasių 

savivaldybėse ir rankininkų grupių Lietuvos sporto gimnazijose formavimas; 4) Lietuvos jaunučių 

jaunių, jaunimo rinktinių formavimas, rengimas ir dalyvavimas Europos ir pasaulio 

čempionatuose (16-21 m. rankininkai); 5) Lietuvos klubų ir nacionalinių moterų bei vyrų rinktinių 

formavimas, rengimas ir dalyvavimas Europos ir pasaulio čempionatuose. LRF šiuo metu yra 

suformavusi net 8 įvairaus amžiaus rankinio rinktines bei 3 paplūdimio rankinio rinktines. Dar 

planuojama 2021 metais suformuoti dvi jaunučių rinktines (berniukų ir mergaičių). Dėl 

pandemijos perkeltų varžybų iš viso Europos ir pasaulio čempionatuose 2021 metais dalyvaus 7 

Lietuvos rankinio rinktinės nuo 17 metų amžiaus iki suaugusiųjų. Kad užtikrinti reikiamą 

rungtynių skaičių rankininkų tobulėjimui, būtina tinkamai organizuoti įvairaus amžiaus grupių 

Lietuvos čempionatus. Ugdant didelio meistriškumo rankininkus reikalingas nuolatinis rankinio 

trenerių, sporto medikų, teisėjų, vadybininkų ir kitų specialistų tobulėjimas.  Todėl LRF 

numačiusi organizuoti kursus, pasikviečiant specialistus iš užsienio. Siekiant populiarinti rankinį 

Lietuvos rankinio federacija organizuos 2021 m. Europos merginų U17 jaunių čempionatą 

Klaipėdoje. Siekdama didesnės konkurencijos ir rankininkų tobulėjimo LRF prisideda prie 

Baltijos moterų ir vyrų lygų organizavimo. LRF yra pradėjusi kurti vieningą jaunųjų rankininkų 




