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2020 M. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA

II. SKYRIUS. FEDERACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, UŢDAVINIAI IR

FUNKCIJOS

2.1. Federacijos veiklos tikslais ir uţdaviniai yra:

2.1.1. Rengti ilgalaikę bokso plėtotės programą ir bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos 

Respublikos Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei kitomis valstybinėmis institucijomis, ją įgyvendinti;

 

2.1.2. Įgyvendinti vienintelės AIBA (Tarptautinės bokso federacijos) narės Lietuvos Respublikoje teises ir pareigas;

2.1.3. Atstovauti Federacijos narių interesus ir juos ginti;

2.1.4. Skatinti Lietuvos boksą, jo istoriją, populiarinti bokso sportą šaką Lietuvoje;

2.1.5. padėti Federacijos nariams panaudoti bokso sporto šaką gyventojų fiziniam lavinimui, sveikai gyvensenai bei sveikatinimui;

2.1.6. Vystyti vyrų bei moterų boksą pagal AIBA (Tarptautinės bokso asociacijos) kaip vienintelės teisėtos ir Tarptautinio olimpinio komiteto 

pripaţintosbokso asociacijos programas, tame tarpe AIBA Open Boxing, AIBA Professional Boxing bei World Series of Boxing;

2.1.7. Sudaryti Federacijos nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti bokso sportą Lietuvoje, padėti jiems rūpinantis bokso 

sporto materialine technine baze;

2.1.8. Pagal Federacijos galimybes teikti Lietuvos bokso sportininkams, treneriams bei teisėjams materialinę, techninę, finansinę, metodinę pagalbą;

2.1.9. Palaikyti tarpusavio santykius su Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, uţsienio bokso sporto 

organizacijomis bei jose sportuojančiais Lietuvos Respublikos piliečiais;

2.2. Įgyvendindama savo veiklos tikslus bei uţdavinius, Federacija vykdo šias funkcijas ir veiklas:

2.2.1. Koordinuoja savo narių veiklą, teikia jiems informaciją apie bokso sporto renginių (čempionatų, pirmenybių turnyrų ir kt.) Lietuvoje bei 

uţsienyje organizavimą ir pasiruošimą šiems renginiams;

2.2.2. Konsultuoja Federacijos narius bei boksininkus, trenerius ir teisėjus, teikia metodinę pagalbą bokso vystymo ir plėtros klausimais;

2.2.3. Atstovauja bei gina Federacijos narių interesus šalies bei uţsienio valstybinėse ir privačiose institucijose, teismuose bei arbitraţo teisme, jei tai 

tiesiogiai susiję su bokso vystymo ir plėtros klausimais;

2.2.4. Tarpininkauja Federacijos nariams, boksininkams, treneriams bei teisėjams sudarant ir vykdant sutartis su įvairiomis bokso sporto 

organizacijomis uţsienyje bei esant kitiems jų civiliniams santykiams su šiomis organizacijomis;

2.2.5. Vadovaudamasi tarptautinių bokso asociacijų ir organizacijų patvirtintais reikalavimais, tvarko sportininkų ir kitų bokso specialistų, išvykstančių 

sportuoti, rungtyniauti ar dirbti uţsienio bokso sporto organizacijose, taip pat uţsieniečių, atvykstančių sportuoti ar dirbti Lietuvos bokso 

organizacijose, registravimo dokumentus, tvarko bokso sporto šakos trenerių, teisėjų ir sportininkų Lietuvos Respublikoje apskaitą, tarpininkauja 

išduodant bokso trenerių licencijas;

2.2.6. Kartu su Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės, kitomis valstybinėmis institucijomis bei sporto organizacijomis rūpinasi kūno kultūros ir sporto specialistų poreikio tyrimu, jų rengimu, 

tobulinimu, teikia joms pasiūlymus bokso sporto propagavimo ir plėtojimo klausimais;

2.2.7. Sudaro ir formuoja Lietuvos bokso nacionalines rinktines, rūpinasi Lietuvos bokso nacionalinių rinktinių pasirengimu ir dalyvavimu varţybose;

2.2.8. Rengia ir organizuoja oficialias Lietuvos ir tarptautines bokso varţybas, organizuoja šalies bokso čempionatus, pirmenybes, kitus sportinius 



Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga 

suma (4+5) 

(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)

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
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Tikslas: Uţtikrinti sportininkų pasirengimą ir 

dalyvavimą tarptautinėse sporto varţybose.

Uţdaviniai: 

1.1. Tinkamai parengti sportininkus 

dalyvavimui tarptautinėse varţybose, iškovoti 

kelepaį į 2020 m. Tokijo olimpines ţaidynes.

Priemonės:

1.2.  Dalyvavimas tarptautinėse sporto 

varţybose.

200000,00 20000,00 Lietuvos tautinis olmpinis komitetas 220000,00

1.3. Mokomųjų treniruočių stovyklų 

organizavimas ir vykdymas.

200000,00 100000,00 Lietuvos tautinis olmpinis komitetas 300000,00

400000,00 120000,00 520000,00

Priemonės 

įgyvendinimui 

reikalinga 

suma (4+5) 

(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)

1

Viso:

Priemonės įgyvendinimui 

skiriamų kitų lėšų šaltiniai



Tikslas: Uţtikrinti visų amţiaus grupių 

Lietuvos čempionatų organizavimą ir 

vykdymą.
Uţdaviniai: 

1.1. Visų amţiaus grupių Lietuvos čempionatų 

organizavimas ir vykdymas.

Priemonės:

1.2. Visų amţiaus grupių Lietuvos čempionatų 

organizavimas ir vykdymas.

50000,00 5000,00 Lietuvos tautinis olmpinis komitetas 55000,00

50000,00 5000,00 55000,00

Tikslas: Uţtikrinti sklandų tarptautinių turnyrą 

organizavimą ir vykdymą.

Uţdaviniai: 

1.1. Sklandaus viisų amţiaus grupių 

tarptautinių turnyrų organizavimo ir vykdymo 

Lietuvoje uţtirkintimas.

Priemonės:

1.2. Sklandaus viisų amţiaus grupių 

tarptautinių turnyrų organizavimo ir vykdymo 

Lietuvoje uţtirkintimas.

50000,00 100000,00 Rėmėjai, savaldybių lėšos 150000,00

50000,00 100000,00 150000,00

500000,00 225000,00 725000,00

3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.

 Iš viso:

2

3

Viso:

Viso:

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

naudojimo tikslas.



Pareiškėjo vardu:

  Generalinis sekretorius Donatas Mačianskas

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

(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) 

Nacionalinių ir tarptautinių stovyklų, čempionatų, turnyrų, ir kt. su bokso sporto šaka susijusių 

renginių organizavimas ir dalyvavimas juose, tikslinei projekto grupei, suteiks didţiulę patirtį ir 

kels visapusišką bokso sporto šakos Lietuvoje kokybę. Boksinikai kovodami tarptautinėse 

varţybose Lietuvoje ir uţsienyje įgaus svarbios tarptautinės patirties, reikalingos kovojant dėl 

medalių kitose aukščiausio rango tarptautinėse varţybose, tokiose kaip Europos, pasaulio 

čempionatai ir olimpinės ţaidynės. Treneriai ir teisėjai kels kvalifikacijas ir tobulins įgūdţius taip 

reikalingus kovojant dėl medalių, jau minėtose, aukščiausio lygio varţybose. Projektas, 

jaunuolius, kurie dar nėra apsisprendę ką norėtų sportuoti,  pritrauks į bokso sporto šaką, taip 

skatins jų uţimtumo, alkoholio, narkotikų bei nusikalstamumo prevenciją. Projektas jaunuoliams  

visapusiškai suteiks galimybę susipaţinti su bokso sporto šaka tiek iš išorės (interaktyvūs 

renginiai, atviros bokso treniruotės, Lietuvos čempionatai, tarptautiniai turnyrai Lietuvoje, 

tiesioginės varţybų transliacijos per televziją ir internetu ir t.t.) tiek jiems savo jėgas leis išmėginti 

bokso treniruotėse, nereikalaujant didelio išorinio, invidualaus finansavimo. Lietuvoje 

organizuojami tarptautiniai jaunių Ričardo Tamulio, jaunimo Dano Pozniako, vyrų Algirdo 

Šociko ir Vitalijaus Karpačiausko turnyrai pritraukia plačią, įvairaus amţiaus, auditoriją taip 

augina bokso gerbėjų ratą ir skatina jaunimą ir ne tik lygiuotis į geriausius atletus - boksininkus 

taip pritraukdami juos aktyviai sportuoti ir sveikatintis bokso treniruočių metu. Pagrindinis 

Lietuvos bokso federacijos tiklas 2020 m., iškovoti maţiausiai vieną kelelapį į 2020 m. Tokijo 

olimpines ţaidynes.



2020 M. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA



Priemonių įgyvendinimo 

terminai
Priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai



8

2020.01.01 - 2020.12.31 Dalyvavimas visų amţiaus grupių tarptautinėse 

bokso varţybose.  Moklseivių, jaunių, jaunimo ir 

suaugusių vyrų ir moterų Europos ir pasaulio 

čempionatuose ir kituose tarptautiniuose turnyruose. 

Planuojama, kad kiekvienose iš šių varţybų dalyvaus 

po septynis boksininkus(es). EČ ir PČ bus iškovota 

po vieną trečią dvi penktas, tris devintas ir vieną 

septynioliktą vietą. 

2020.01.01 - 2020.12.31 Dešimties mokomųjų treniruočių stovyklų 

organizavimas ir vykdymas kikeivenai iš keturių 

vyrų ir moterų amţiaus grupių. Planuojama, kad 

stovyklose Lietuvoje ir uţsienyje dalyvaus po dešimt 

- dvidešimt kiekivneos amţiasu grupės ir lyties 

boksininkus(es).

Priemonių įgyvendinimo 

terminai
Priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai



2020.01.01 - 2020.12.31 Visų amţiaus grupių ir lyčių Lietuvos čempionatų 

organizavimas ir vykdymas. Keturi čempionatai po 

80-150 dalyvių, po tris visų amţiaus grupių Didţiųjų 

miestų ir Rajonų čempionauts po 100-150 da;yvių.

Pagalba klubams organizuojant ir vykdant visų 

amţiaus grupių ir lyčių tarptautinius turnyrus 

Lietuvoje. Turnyruose planuojama iškovoti 

atitinkamai 15% pirmų, 15% antrų ir 20% trečių 

vietų.


