
AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA 

Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka 

Programos santrauka 
Lietuvos rankinio federacija (toliau – LRF) vykdydama veiklą vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, LR sporto įstatymu. LRF yra Tarptautinės ir 
Europos rankinio federacijos narė, reguliariai dalyvaujanti šių organizacijų organizuojamose varžybose. LRF yra ne pelno siekianti organizacija vienijanti 
37 juridinius narius, kultivuojančius rankinį. 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 tobulėjimui. Tuo tikslu, Lietuvos rankinio 
federacija jaunųjų rankinio talentų paiešką ir ugdymą vykdo keliais etapais: 1) vienadienės regioninių rinktinių stovyklos ir regioninių rinktinių turnyrai 
(14-15 m. rankininkams); 2) vasaros talentų stovyklos gabiausiems ir talentingiausiems rankininkams bei rankininkėms (16-17 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 pastoviai turi suformuotas net 8 įvairaus amžiaus rankinio rinktines bei 3 paplūdimio rankinio rinktines, kurios rengiasi ir dalyvauja Europos ir 
pasaulio čempionatuose. 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. Šiam ugdymui LRF numačiusi organizuoti kursus, pasikviečiant specialistus iš užsienio. Siekiant populiarinti rankinį Lietuvos rankinio 
federacija organizuos 2023 m. Europos merginų jaunimo čempionatą Klaipėdoje, o 2024 m. Europos vaikinų jaunių U18 čempionatą Kaune. Siekdama 
didesnės konkurencijos ir rankininkų tobulėjimo LRF prisideda prie Baltijos moterų ir vyrų lygų organizavimo. LRF yra pradėjusi kurti vieningą jaunųjų 
rankininkų rengimo programą sporto mokykloms ir sporto centrams. Šis darbas bus tęsiamas, programa bus tobulinama, įkeliama vis daugiau 
pratimų, dėl programos publikavimo pasirašyta sutartis su www.stats4sport.lt . 

 

 

 



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

1. Sudaryti geriausias sąlygas įvairių amžių vyrų ir moterų gabiausiems rankininkams kelti meistriškumą ir 
Lietuvos rankinio rinktinėms rengtis bei atstovauti Lietuvai pasaulio ir Europos čempionatuose 

Uždaviniai 

Uždavinys 

1. Užtikrinti tinkamą ir visapusišką Lietuvos įvairių amžių vyrų ir moterų rinktinių narių atranką bei pasirengimą 

2. Užtikrinti Lietuvos įvairių amžių vyrų ir moterų rinktinių dalyvavimą ir tinkamą atstovavimą Europos ir pasaulio čempionatuose 

3. Užtikrinti rinktinių nariams ekipiravimą, mokslinį ir medicininį aptarnavimą, techninį aprūpinimą. 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai priemonių 

įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

1. Lietuvos nacionalinės 

vyrų rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2024 m. 

Europos čempionate 

2023 120000,00 50000,00 rėmėjai, LTOK, 

LRF 

170000,00 2023.01.01 - 

2024.01.30 

patekti į finalinį Europos 

čempionato etapą tarp 24 

geriausių komandų, kovoti dėl 

16-20 vietos, surengti 5 MTS 

2. Lietuvos nacionalinės 

vyrų rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2025 m. 

pasaulio čempionate 

2023 120000,00 30000,00 rėmėjai, LTOK, 

LRF 

150000,00 2023.09.01 - 

2025.01.31 

patekti į antrą play-off 

atrankos etapą, kovoti dėl 

patelkimo į finalinį etapą, 

surengti 5 MTS 



Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai priemonių 

įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

3. Lietuvos nacionalinės 

vyrų rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2026 m. 

Europos čempionate 

2024 150000,00 50000,00 rėmėjai, LRF 200000,00 2024.09.01 - 

2026.01.31 

patekti į finalinį Europos 

čempionato etapą tarp 24 

geriausių komandų, kovoti dėl 

12-16 vietų, surengti 6 MTS 

4. Lietuvos nacionalinės 

vyrų rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2027 m. 

pasaulio čempionato 

atrankoje 

2025 90000,00 30000,00 rėmėjai, LRF 120000,00 2025.09.01 - 

2026.12.31 

patekti į finalinį etapą, surengti 

5 MTS 

5. Lietuvos nacionalinės 

vyrų rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2028 m. 

Europos čempionato 

atrankoje 

2026 40000,00 10000,00 rėmėjai, LTOK, 

LRF 

50000,00 2026.09.01 - 

2026.12.31 

žaisti paskutiniame atrankos 

etape, surengti 2 MTS 

6. Lietuvos nacionalinės 

moterų rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2024 m. 

Europos čempionate 

2023 120000,00 40000,00 rėmėjai, LTOK, 

LRF 

160000,00 2023.01.01 - 

2024.01.30 

antrojo atrankos etapo grupėje 

užimti 2-3 vietas, kovoti dėl 

patekimo į finalinį etapą, 

surengti 5 MTS 

7. Lietuvos nacionalinės 

moterų rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2025 m. 

pasaulio čempionate 

2023 80000,00 20000,00 rėmėjai, LRF 100000,00 2023.09.01 - 

2025.12.31 

patekti į play-off etapą, 

surengti 3 MTS 



Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai priemonių 

įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

8. Lietuvos nacionalinės 

moterų rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2026 m. 

Europos čempionate 

2024 120000,00 40000,00 rėmėjai, LRF 160000,00 2024.09.01 - 

2026.12.31 

patekti į finalinį etapą, kovoti 

dėl 16-20 vietų, surengti 5 

MTS 

9. Lietuvos nacionalinės 

moterų rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyavimas 2027 metų 

pasaulio čempionato 

atrankoje 

2026 40000,00 10000,00 rėmėjai, LTOK, 

LRF 

50000,00 2026.09.01 - 

2026.12.31 

patekti į play-off etapą, kovoti 

dėl patekimo į finalinį etapą, 

surengti 2 MTS 

10. Lietuvos merginų (g. 

2002 metais) rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyavimas 2023 metų 

Europos jaunimo U19 

čempionate 

2023 40000,00 10000,00 rėmėjai, LTOK, 

LRF 

50000,00 2023.01.01 - 

2023.07.31 

antrame pagal pajėgumą 

divizione užimti 2-6 vietą, 

surengti 4 MTS, kovoti dėl 

vietos atrankoje į pasaulio 

čempionatą 

11. Lietuvos vaikinų (g. 

2004 metais) rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2024 m. 

Europos jaunimo U20 

čempionate 

2023 50000,00 10000,00 rėmėjai, LTOK, 

LRF 

60000,00 2023.01.01 - 

2024.07.31 

antrame pagal pajėgumą 

divizione užimti 1-3 vietą, 

surengti 5 MTS, pakovoti dėl 

vietos aukščiausiame divizione 

bei dėl vietos atrankoje į 

pasaulio čempionatą varžybose 

12. Lietuvos merginų (g. 

2004 metais) rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2024 m. 

2024 70000,00 20000,00 rėmėjai, LRF 90000,00 2023.09.01 - 

2024.07.31 

patekti į atrankos turnyrą, 

užimti 1-2 vietą ir varžytis dėl 

patekimo į pasaulio 

čempionatą 



Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai priemonių 

įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

pasaulio jaunimo U20 

čempionate 

13. Lietuvos vaikinų (g. 

2004 metais) rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2025 m. 

pasaulio jaunimo U21 

čempionate 

2024 50000,00 10000,00 rėmėjai, LTOK, 

LRF, SM, SC 

60000,00 2024.09.01 - 

2024.07.31 

patekti į pasaulio čempionato 

atrankos varžybas, surengti 2-3 

MTS 

14. Lietuvos merginų (g. 

2006 metais) rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2023 m. 

Europos jaunių U17 

čempionate 

2023 50000,00 15000,00 rėmėjai, LRF 65000,00 2023.01.01 - 

2023.08.31 

antrame pagal pajėgumą 

divizione užimti 2-5 vietas, 

surengti 5-6 MTS, kovoti dėl 

vietos į pasaulio čempionato 

atranką 

15. Lietuvos vaikinų (g. 

2006 metais) rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2023 m. 

Europos Open jaunių 

U17 čempionate 

2023 25000,00 8000,00 rėmėjai, LRF 33000,00 2023.01.01 - 

2023.07.31 

Europos čempionate užimti 

13-17 vietas, surengti 3-4 

MTS, sužaisti 4-6 draugiškas 

rungtynes 

16. Lietuvos merginų (g. 

2006 metais) rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2024 m. 

pasaulio jaunių U18 

čempionate 

2024 40000,00 10000,00 rėmėjai, LTOK, 

LRF, SC, SM 

50000,00 2023.09.01 - 

2024.07.31 

patekti į pasaulio čempionato 

paskutinį atrankos etapą, 

užimti 2-3 vietas, kovoti dėl 

patekimo į finalinį etapą, 

surengti 3 MTS 



Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai priemonių 

įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

17. Lietuvos vaikinų (g. 

2006 metais) rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2024 m. 

Europos jaunimo U18 

čempionate 

2024 40000,00 15000,00 rėmėjai, LRF 55000,00 2023.08.01 - 

2024.08.31 

antrame pagal pajėgumą 

divizione užimti 2-5 vietą, 

surengti 4-5 MTS, sužaisti 8-

10 draugiškų rungtynių, 

pakovoti dėl vietos 

aukščiausiame divizione 

18. Lietuvos merginų (g. 

2006 metais) rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2025 m. 

Europos jaunimo U19 

čempionate 

2025 50000,00 20000,00 rėmėjai, LRF 70000,00 2024.09.01 - 

2025.08.31 

kovoti dėl patekimo į 

aukščiausią divizioną, užimti 

1-3 vietas antrame pagal 

pajėgumą divizione, kovoti dėl 

patekimo į pasaulio 

čempionato atranką, surengti 

4-5 MTS 

19. Lietuvos vaikinų (g. 

2006 metais) rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2025 m. 

pasaulio jaunių U18 

čempionate 

2025 30000,00 7000,00 rėmėjai, LRF, SM, 

SC 

37000,00 2024.09.01 - 

2025.07.31 

patekti į atrankos paskutinį 

etapą, užimti 2-3 vietą 

atrankoje, surengti 3-4 MTS ir 

sužaisti 5-6 draugiškas 

rungtynes 

20. Lietuvos merginų (g. 

2006 metais) 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2026 m. 

pasaulio jaunimo U20 

čempionate 

2026 70000,00 20000,00 rėmėjai, LRF, SM, 

SC 

90000,00 2025.09.01 - 

2026.07.31 

patekti į pasaulio čempionatą, 

užimti 13-18 vietą, surengti 5-

6 MTS 

21. Lietuvos vaikinų (g. 

2006 metais) 

2026 50000,00 10000,00 rėmėjai, LRF 60000,00 2025.09.01 - 

2026.07.31 

kovoti dėl vietos stipriausiame 

divizione, užimti 1-3 vietą 



Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai priemonių 

įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2026 m. 

Europos jaunimo U20 

čempionate 

antrame pagal pajėgumą 

divizione, surengti 4-5 MTS 

22. Lietuvos vaikinų (g. 

2006 metais) rinktinės 

pasirengimas 2027 m. 

pasaulio jaunimo U21 

čempionato atrankai 

2026 25000,00 5000,00 rėmėjai, LRF, SM, 

SC 

30000,00 2026.09.01 - 

2026.12.31 

surengti 2-3 MTS, sužaisti 4-6 

draugiškas rungtynes 

23. Lietuvos merginų (g. 

2008 metais) rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2024 m. 

Europos Open jaunių 

U16 čempionate 

2023 30000,00 10000,00 rėmėjai, LRF, SM, 

SC 

40000,00 2023.09.01 - 

2024.07.31 

užimti Europos čempionate 9-

15 vietas, surengti 5-6 MTS 

24. Lietuvos merginų (g. 

2008 metais) rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2025 m. 

Europos jaunių U17 

čempionate 

2024 40000,00 10000,00 rėmėjai, LRF 50000,00 2024.09.01 - 

2025.07.31 

kovoti dėl patekimo į 

stipriausiąjį divizioną, antrame 

pagal pajėgumą divizione 

užimti 1-4 vietas, surengti 5-6 

MTS 

25. Lietuvos vaikinų (g. 

2008 metais) rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2025 m. 

Europos Open 

čempionate 

2024 30000,00 10000,00 rėmėjai, LRF, SM, 

SC 

40000,00 2024.08.01 - 

2025.07.31 

užimti 10-16 vietą Europos 

čempionate, surengti 5-6 MTS, 

sužaisti 10-12 draugiškų 

rungtynių 



Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai priemonių 

įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

26. Lietuvos merginų (g. 

2008 metais) rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2026 m. 

pasaulio jaunių U18 

čempionate 

2025 50000,00 20000,00 rėmėjai, LTOK, 

LRF, SM, SC 

70000,00 2025.09.01 - 

2026.07.31 

patekti į paskutinį atrankos į 

pasaulio čempionatą etapą, 

užimti 2-3 vietas, kovoti dėl 

patekimo į finalinį etapą, 

surengti 5-6 MTS, sužaisti 10-

12 draugiškų rungtynių 

27. Lietuvos vaikinų (g. 

2008 metais) rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2026 m. 

Europos jaunių U18 

čempionate 

2025 40000,00 20000,00 rėmėjai, LTOK, 

LRF, SM, SC 

60000,00 2025.09.01 - 

2026.08.31 

stengtis patekti į stipriausią 

divizioną, antrame pagal 

pajėgumą divizione užimti 1-4 

vietas, surengti 5-6 MTS, 

sužaisti 10-12 draugiškų 

rungtynių 

28. Lietuvos merginų (g. 

2008 metais) rankinio 

rinktinės pasirengimas 

pasaulio jaunimo U20 

čempionato atrankai 

2026 25000,00 5000,00 rėmėjai, LRF 30000,00 2026.09.01 - 

2026.12.31 

surengti 2-3 MTS, sužaisti 4-6 

draugiškas rungtynes 

29. Lietuvos vaikinų (g. 

2008 metais) rinktinės 

pasirengimas 2027 m. 

Europos jaunimo U19 

čempionatui 

2026 25000,00 5000,00 rėmėjai, LTOK, 

LRF, SM, SC 

30000,00 2026.09.01 - 

2026.12.31 

surengti 2-3 MTS, sužaisti 4-6 

draugiškas rungtynes 

30. Lietuvos merginų (g. 

2010 metais) rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2026 m. 

2025 30000,00 10000,00 rėmėjai, LRF, SM, 

SC 

40000,00 2025.09.01 - 

2026.07.31 

Europos čempionate užimti 9-

14 vietas, surengti 3-4 MTS, 

sužaisti 4-6 draugiškas 

rungtynes 



Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai priemonių 

įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

Europos Open jaunių 

U16 čempionate 

31. Lietuvos vaikinų (g. 

2010 metais) rinktinė 

pasirengimas 2027 m. 

Europos Open jaunių 

U17 čempionatui 

2026 12000,00 3000,00 rėmėjai, LTOK, 

LRF, SM, SC 

15000,00 2026.09.01 - 

2026.12.31 

surengti 1-2 MTS, sužaisti 3-4 

draugiškas rungtynes 

32. Lietuvos merginų (g. 

2010 metais) rinktinės 

pasirengimas 2027 m. 

Europos jaunių U17 

čempionatui 

2026 15000,00 5000,00 rėmėjai, LTOK, 

LRF, SM, SC 

20000,00 2026.09.01 - 

2026.12.31 

surengti 2-3 MTS, sužaisti 4-6 

draugiškas rungtynes 

Viso: 1767000,00 538000,00 
 

2305000,00 
   

 

 

 

 

 



2. Papuliarinti ir vystyti paplūdimio rankinį, sudaryti galimybes paplūdimio rinkitnėms dalyvauti Europos ir 
pasaulio čempionatuose 

Uždaviniai 

Uždavinys 

1. Sudaryti galimybes Lietuvos įvairių amžių vyrų ir moterų paplūdimio rankinio rinktinėms dalyvauti Europos ir pasaulio čempionatuoseir pasaulio čempionatuose 

2. Kasmet vykdyti Lietuvos įvairaus amžiaus grupių paplūdimio rankinio čempionatus 

3. Kasmet vykdyti paplūdimio rankinio trenerių seminarus, kursus ir projektus 

Priemonės 

Eil. 

Nr. Priemonės pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto 

lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai priemonių 

įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

1. Lietuvos merginų (g. 2006 

metais) paplūdimio 

rankinio rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2023 m. 

Europos jaunių U17 

čempionate 

2023 30000,00 10000,00 rėmėjai, LTOK, 

LRF, SM, SC, 

LPRA 

40000,00 2023.01.01 - 

2023.07.31 

užimti 6-10 vietas Europos 

čempionate, kovoti dėl 

vietos pasaulio čempionate, 

surengti 4-5 MTS, sužaisti 2-

3 paplūdimio rankinio 

turnyruose 

2. Lietuvos merginų (g. 2006 

metais) paplūdimio 

rankinio rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2024 m. 

2024 50000,00 15000,00 rėmėjai, LRF, 

LPRA 

65000,00 2024.01.01 - 

2024.08.31 

patekti į pasaulio paplūdimio 

rankinio čempionatą, užimti 

12-16 vietas, surengti 4-5 

MTS, dalyvauti 2-3 

paplūdimio rankinio 

turnyruose 



Eil. 

Nr. Priemonės pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto 

lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai priemonių 

įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

pasaulio jaunių U18 

čempionate 

3. Lietuvos merginų (g. 2008 

metais) paplūdimio 

rankinio rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas Europos 

jaunių U16 čempionate 

2024 30000,00 10000,00 rėmėjai, LRF, 

LPRA 

40000,00 2024.01.01 - 

2024.08.31 

užimti 7-13 vietą, surengti 3-

4 MTS, dalyvauti 1-2 

paplūdimio rankinio 

turnyruose 

4. Lietuvos vaikinų (g. 2008 

metais) paplūdimio 

rankinio rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas 2024 m. 

Europos jaunių U16 

čempionate 

2024 30000,00 10000,00 rėmėjai, LTOK, 

LRF, SM, SC, 

LPRA 

40000,00 2024.01.01 - 

2024.08.31 

užimti 9-14 vietą, surengti 2-

3 MTS, sudalyvauti 1-2 

palūdimio rankinio 

turnyruose 

5. Lietuvos įvairaus amžiaus 

grupių paplūdimio rankinio 

čempionatų organizavimas 

kasmet 

2023 24000,00 6000,00 rėmėjai, LRF, 

LPRA 

30000,00 2023.06.01 - 

2026.09.30 

kasmet paplūdimio 

čempionatuose dalyvautų 

20-40 komandų ir apie 300-

400 dalyvių, bendras dalyvių 

skaičius kasmet didėtų 

6. Ppalūdimio rankinio 

trenerių kursų ir seminarų 

organizavimas 

2023 8000,00 2000,00 rėmėjai, LRF, 

LPRA 

10000,00 2023.01.01 - 

2024.09.30 

surengti po 1-3 paplūdimio 

rankinio seminarus 

treneriams ir kitiems 

specialistams 

7. Lietuvos moterų 

paplūdimio rinktinės 

pasirengimas ir 

2025 30000,00 10000,00 rėmėjai, LRF 40000,00 2025.01.01 - 

2025.08.30 

Europos čempionate kovoti 

dėl 12-16 vietų, surengti 2-3 



Eil. 

Nr. Priemonės pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto 

lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai priemonių 

įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

dalyvavimas 2025 m. 

Europos paplūdimio 

rankinio čempionate 

MTS, sužaisti 4-6 draugiškas 

rungtynes 

8. LIetuvos merginų (g. 2008 

metais) paplūdimio 

rinkitnės dalyvavimas 2025 

m. Europos jaunių U17 

čempionate 

2025 30000,00 10000,00 rėmėjai, LRF 40000,00 2025.01.01 - 

2025.08.30 

Europos čempionate kovoti 

dėl 7-12 vietų, surengti 2-3 

MTS, sužaisti 4-6 draugiškas 

rungtynes 

9. Lietuvos vaikinų (g. 2008 

metais) paplūdimio 

rankinio rinktinės 

pasirengimas ir 

dalyvavimas Europos 

jaunių U17 čempionate 

2025 30000,00 10000,00 rėmėjai, LRF 40000,00 2025.01.01 - 

2025.08.30 

Europos čempionate kovoti 

dėl 9-15 vietų, surengti 2-3 

MTS, sužaisti 4-6 draugiškas 

rungtynes 

Viso: 262000,00 83000,00 
 

345000,00 
   

 

 

 

 

 



3. Populiarinti bei plėtoti rankinio sportą Lietuvoje, pritraukti aukšto lygio varžybų 

Uždaviniai 

Uždavinys 

1. Organizuoti Lietuvoje daugiau tarptautinių aukšto lygio varžybų. 

2. Kelti tarptautinių varžybų organizavimo lygį, didinti varžybų informacinę sklaidą bei populiarumą 

Priemonės 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai priemonių 

įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

1. 2023 metų Europos 

merginų jaunimo U19 

čempionato 

organizavimas 

Klaipėdoje 

2023 90000,00 150000,00 rėmėjai, LRF, EHF, 

Klaipėdos 

savivaldybė 

240000,00 2022.11.01 - 

2022.08.31 

Lietuvos rinktinei kovoti 

dėl prizinių vietų, 200-250 

varžybų dalyvių ir apie 

500 žiūrovų vidurkis 

kasdien 

2. 2024 metų Europos 

vaikinų jaunių U18 

čempionato 

organizavimas Kaune 

2024 100000,00 180000,00 rėmėjai, LRF, EHF, 

Kauno savivaldybė 

280000,00 2023.09.01 - 

2024.08.31 

Lietuvos rinktinei kovoti 

dėl prizinių vietų, 250-300 

dalyvių, apie 500 žiūrovų 

vidurkis kasdien 

3. Baltijos vyrų lygos 

(BHL) organizavimas 

2023-2026 metais 

2023 20000,00 40000,00 rėmėjai, LRF, BHA, 

klubai 

60000,00 2023.01.01 - 

2026.06.30 

Lietuvai atstovautų 4-5 

klubai kasmet, nors vienas 

Lietuvos klubas patektų į 

finalinį ketvertą 

4. Baltijos moterų lygos 

(WHBL) varžybų 

2023 15000,00 15000,00 rėmėjai, LRF, 

klubai, BHA 

30000,00 2023.09.01 - 

2026.06.30 

kasmet dalyvautų 2-4 

Lietuvos komandos, 1-2 



Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai priemonių 

įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

organizavimas 2022-

2024 metais 

klubai žaistų finaliniame 

ketverte 

5. Baltijos šalių jaunių U16 

vaikinų ir merginų 

čempionatŲ 

organizavimas 2023-

2026 metais 

2023 10000,00 5000,00 rėmėjai, LRF, BHA, 

SM, SC 

15000,00 2023.01.01 - 

2024.06.30 

Lietuvai atstovautų 4 

komandos; užimti 1-3 

vietas 

Viso: 235000,00 390000,00 
 

625000,00 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Užtikrinti optimalų visų amžiaus grupių Lietuvos varžybinės sistemos vykdymą 

Uždaviniai 

Uždavinys 

1. Organizuoti ir vykdyti įvairaus amžiaus grupių Lietuvos čempionatus 

2. Didinti varžybose dalyvaujančių komandų ir rankininkų skaičių 

3. Užtikrinti reikiamą rungtynių skaičių rankininkų meistriškumui kelti. 

4. Kelti varžybų aptarnavimo, organizavimo ir komunikacijos lygį. 

Priemonės 

Eil. 

Nr. Priemonės pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai priemonių 

įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

1. Lietuvos vyrų rankinio 

čempionatų vykdymas 

dvejose pakopose 2023-

2026 metais 

2023 100000,00 100000,00 rėmėjai, LRF, 

klubai 

200000,00 2023.01.01 - 

2026.06.30 

Dalyvių 240-300 

rankininkų kasmet, 

sužaisti 90-100 rungtynių 

2. Lietuvos moterų rankinio 

čempionatų 

oraganizavimas 2023-

2026 metais 

2023 60000,00 60000,00 rėmėjai, LRF, 

klubai 

120000,00 2023.01.01 - 

2026.06.30 

dalyviai 150-160 

rankininkių, sužaisti 50-60 

rungtynių, atgaivinti 

antrospakopos varžybas 

nuo 2023 metų 

3. Lietuvos jaunimo U19 

vaikinų ir merginų 

čempionatų 

2023 4000,00 8000,00 rėmėjai, LRF, SM, 

SC 

12000,00 2023.01.01 - 

2026.12.31 

250-290 dalyvių kasmet; 

80-90 rungtynių per 

sezoną 



Eil. 

Nr. Priemonės pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai priemonių 

įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

organizavimas 2023-

2026 metais 

4. Lietuvos jaunių U17 

merginų ir vaikinų 

čempionatų 

organizavimas 2023-

2026 metais 

2023 4000,00 8000,00 rėmėjai, LTOK, 

LRF, SM, SC 

12000,00 2023.01.01 - 

2026.12.31 

360-390 dalyvių kasmet; 

140-160 rungtynių per 

sezoną 

5. Lietuvos jaunučių U15 

merginų ir vaikinų 

čempionatų 

organizavimas 2023-

2026 metais 

2023 4000,00 8000,00 rėmėjai, LTOK, 

LRF, SM, SC 

12000,00 2023.01.01 - 

2026.12.31 

400-430 dalyvių kasmet; 

160-180 rungtynių per 

sezoną 

6. LRF Supertaurės moterų 

ir vyrų varžybų 

organizavimas 2023-

2026 metais 

2023 4000,00 4000,00 rėmėjai, LRF 8000,00 2023.09.01 - 

2026.10.01 

70-100 dalyvių; 2 

rungtynės 

7. LRF Taurės moterų ir 

vyrų varžybų 

organizavimas 2023-

2026 metais 

2023 20000,00 20000,00 rėmėjai, LRF 40000,00 2023.01.01 - 

2026.04.01 

200-220 dalyvių kasmet; 

18-22 rungtynės per 

sezoną 

8. LRF Taurės jaunimo 

U18 vaikinų ir merginų 

varžybų organizavimas 

2023-2026 metais 

2023 6000,00 6000,00 rėmėjai, LRF 12000,00 2023.01.01 - 

2026.05.31 

220-240 dalyvių kasmet; 

20 - 24 rungtynės per 

sezoną 

9. LRF Taurės jaunių U16 

vaikinų ir merginų 

2023 6000,00 6000,00 rėmėjai, LRF 12000,00 2023.01.01 - 

2026.05.31 

320 - 340 dalyvių kasmet; 

30-40 rungtynių per 

sezoną 



Eil. 

Nr. Priemonės pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai priemonių 

įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

varžybų organizavimas 

2023-2026 metais 

Viso: 208000,00 220000,00 
 

428000,00 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Užtikrinti perspektyvių rankininkų ir rankininkių pamainos rengimą 

Uždaviniai 

Uždavinys 

1. Organizuoti, užtikrinti bei kontroliuoti treniruočių procesą specializuotose rankininkų rengimo grupėse, minicentruose bei sportinėse klasėse 

2. Sudaryti sąlygas kelti meistriškumą specializuotose rengimo grupėse ir užtikrinti reikiamą rungtynių skaičių. 

3. Vykdyti talentų paiešką, atranką ir identifikavimą, sudarant gabiausiems rankininkams geriausias sąlygas tobulėti. 

Priemonės 

Eil. 

Nr. Priemonės pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai 

priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

1. Regioninių rinktinių stovyklų 

ir tarpregioninių rinktinių 

turnyrų organizavimas U14 

mergaitėms ir U15 

berniukams 

2023 12000,00 4000,00 rėmėjai, LRF 16000,00 2023.01.01 - 

2026.12.31 

6 regioninės 

stovyklos; 2 turnyrai; 

100-120 dalyvių 

kasmet 

2. Talentų stovyklų 

organizavimas U15 

merginoms ir U16 vaikinams 

2023 20000,00 5000,00 rėmėjai, LRF, SM, 

SC 

25000,00 2023.01.01 - 

2026.12.31 

2-4 talentų 

stovyklos, 50-60 

dalyvių kasmet 

3. Specializuotų sportinių klasių 

formavimas minicentruose 

2023 60000,00 30000,00 rėmėjai, LRF, 

savivaldybės 

90000,00 2023.09.01 - 

2026.12.31 

dvi sportinės klasės 

po 12-14 berniukų ir 

mergaičių 

Viso: 92000,00 39000,00 
 

131000,00 
   

 



6. Kelti rankinio trenerių, teisėjų ir kt. sporto specialistų kvalifikaciją 

Uždaviniai 

Uždavinys 

1. Tobulinti trenerių praktinius įgūdžius ir teorines žinias, diferencijuojant kursus atsižvelgiant į treniruojamų rankininkų meistriškumą. 

2. Kelti teisėjų kvalifikacijos lygį, ugdyti jaunus teisėjus. 

3. Gilinti sporto specialistų žinias sporto medicinos ir antidopingo srityje. 

Priemonės 

Eil. 

Nr. Priemonės pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai priemonių 

įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

1. Trenerių kursų, seminarų 

organizavimas Lietuvoje ir 

trenerių komandiravimas į 

kursus užsienyje 

2023 12000,00 4000,00 rėmėjai, LRF, SRF, 

RTA 

16000,00 2023.01.01 - 

2026.12.31 

3-4 kursai kasmet 

treneriams kartu su RTA, 

1-2 trenerių išsiuntimas į 

kursus užsienyje kasmet 

2. Teisėjų seminarai, kursai 

Lietuvoje 

2023 4500,00 1500,00 rėmėjai, LRF, 

Kauno rajono 

savivaldybė, LRTA 

6000,00 2023.01.01 - 

2026.12.31 

2-3 seminarai teisėjams 

kartu LRTA bei 2-3 

kursai jauniems 

teisėjams kasmet 

3. Traumų prevencijos ir 

antidopingo seminarai 

Lietuvoje. 

2023 3000,00 1000,00 rėmėjai, LRF, 

Antidopingo 

agentūra, SRF 

4000,00 2023.01.01 - 

2026.12.31 

1-2 seminarai treneriams 

kasmet sporto medicinos 

klausimais 

Viso: 19500,00 6500,00 
 

26000,00 
   

 



7. Įdiegti sporto mokyklose/centruose vieningą metodologinę 9-19 metų rankininkų treniravimo programą 

Uždaviniai 

Uždavinys 

1. Sukurti vieningą jaunųjų 9-19 metų rankininkų rengimo programą. 

2. Publikuoti bei įdiegti Lietuvos sporto mokyklose ir sporto centruose bei klubuose vieningą rankininkų rengimo programą. 

Priemonės 

Eil. 

Nr. Priemonės pavadinimas Metai 

Prašoma 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma (Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų nuosavų ir 

(ar) kitų lėšų suma 

(Eur) 

Priemonės 

įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų 

šaltiniai 

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga suma 

(Eur) 

Priemonių 

įgyvendinimo 

terminai 

Kiekybiniai 

priemonių 

įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

1. Pratimų filmavimai ir pasitarimai 

vieningos rankininkų treniravimo 

programos kūrimo kausimais. 

2024 90000,00 30000,00 rėmėjai, LRF, EHF 120000,00 2023.09.01 - 

2024.12.31 

4-5 darbo grupės 

workshop'ai su 

ekspertu iš užsienio 

bei pratimų 

filmavimai 

2. Vieningos rankininkų rengimo 

programos talpinimas 

internetinėje www.stats4sport.lt 

platformoje 

2024 15000,00 5000,00 rėmėjai, LRF, EHF 20000,00 2024.01.01 - 

2026.12.31 

Patalpinti programą 

platformoje ir nuolat 

ją atnaujinti 

3. Vieningos rankininkų rengimo 

programos pristatymas 

treneriams, supažindinimas su 

naudojimo instrukcijomis ir 

programos instrumentais. 

2025 3000,00 1000,00 rėmėjai, LRF, SM, 

SC 

4000,00 2025.03.01 - 

2025.06.30 

1-2 mokymo 

seminarai kasmet 

programos 

pristatymui 

Viso: 108000,00 36000,00 
 

144000,00 
   

 


