
2023 m. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA 

Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka 

Programos santrauka 
Lietuvos bokso federacija, vadovaudamasi įstatais, įgyvendinant aukšto meistriškumo sporto programą, siekia įgyvendinti šiuos tikslus ir uždavinius: 
2.1.1. Rengti ilgalaikę bokso plėtotės programą ir bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei kitomis valstybinėmis 
institucijomis, ją įgyvendinti; 
2.1.2. Įgyvendinti vienintelės IBA (Tarptautinės bokso asociacijos) 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 IBA (Tarptautinės bokso asociacijos) kaip vienintelės teisėtos ir Tarptautinio olimpinio komiteto pripažintos bokso 
asociacijos programas, tame tarpe IBA Open Boxing, IBA Professional Boxing bei World Series of Boxing; 
2.1.7. Sudaryti Federacijos nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti bokso sportą Lietuvoje, padėti j iems 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, užsienio bokso sporto 
organizacijomis bei jose sportuojančiais Lietuvos Respublikos piliečiais; 
2.2. Įgyvendindama savo veiklos tikslus bei uždavinius, 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 užs ienyje 
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 užsienio valstybinėse ir privačiose institucijose, teismuose bei arbitražo 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 
užsienyje, 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 užsienio bokso sporto organizacijose, taip pat užsieniečių, 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, 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 varžybose; 



2.2.8. Rengia ir organizuoja oficialias Lietuvos ir tarptautines bokso varžybas, organizuoja šalies bokso čempionatus, pirmenybes, kitus sportinius renginius 
bei juose užtikrina reikiamą teisėjavimo lygį, įgyvendina vienintelio oficialių bokso varžybų Lietuvoje organizatoriaus, koordinatoriaus teises bei pareigas; 
 
2.2.9. Atstovauja bokso sporto šakos interesus Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete, Tarptautiniame olimpiniame komitete, IBA bei kitose 
nacionalinėse ir tarptautinėse vyriausybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose 
2.2.10. Įgyvendina vienintelės IBA (Tarptautinės bokso asociacijos) narės Lietuvos Respublikoje teises ir pareigas; 
2.2.11. Rengia ilgalaikes ir trumpalaikes bokso plėtojimo programas ir jas įgyvendina; 
2.2.12. Vykdo kitas funkcijas, susijusias su bokso sporto šaka. 

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

1. Parengti sportininkus dalyvavimui 2023 m. įvairių amžiaus grupių Lietuvos, Europos, Pasaulio čempionatuose, 
tarptautinėse varžybose. 

Uždaviniai 

Uždavinys 

Užtikrinti aukšto meistriškumo sportininkų (ir jų pamainos) pasirengimą ir dalyvavimą tarptautiniuose bokso sporto turnyruose. 

Sklandus visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatų ir tarptautinių turnyrų organizavimas ir vykdymas Lietuvoje. 

Sudaryti galimybes treneriams, teisėjams, administracijos darbuotojams kelti kvalifikacijas mokomuosiuose kursuose ir seminaruose. 

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. Dalyvavimas tarptautinėse 

bokso sporto varžybose. 

2023 350000,00 17500,00 LTOK, rėmėjų 

lėšos. 

367500,00 2023 12 31 Moksleivių (jaunučių), jaunių, 

jaunimo vyrų ir moterų 

dalyvavimas EČ ir PČ. 

Bendrai planuojama iškovoti 



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 

vieną trečią, tris penktas, 

penkias devintas vietas. 

Pasiruošimas ir dalyvavimas 

atrankos turnyruose (Europos 

žaidynės) į 2024 m. Paryžiaus 

olimpines žaidynes. 

2. Dalyvavimas 

mokomosiose treniruočių 

stovyklose Lietuvoje ir 

užsienyje. 

2023 500000,00 25000,00 LTOK, rėmėjų 

lėšos. 

525000,00 2023 12 31 Visoms amžiaus grupių, vyrų 

ir moterų, dalyvavimas 

mokomosiose treniruočių 

stovyklose (30-40 stovyklų). 

3. Visų amžiaus grupių 

Lietuvos čempionatų 

organizavimas ir 

vykdymas. 

2023 50000,00 2500,00 lTOK, rėmėjų 

lėšos. 

52500,00 2023 12 31 Keturi čempionatai po 80-170 

dalyvių, po tris visų amžiaus 

grupių bei po tris Didžiųjų 

miestų ir Rajonų čempionatus 

po 100-150 dalyvių. 

4. Deleguoti bokso sporto 

teisėjus, trenerius į 

tarptautinius mokymus ir 

seminarus. 

2023 50000,00 2500,00 LTOK, rėmėjų 

lėšos. 

52500,00 2023 12 31 Vienas - trys tarptautiniai ir 

nacionaliniai bokso sporto 

seminarai su užsienio 

lektoriais (10-15 dalyvių). 

5. Administracinės išlaidos 

(tame tarpe ir atlyginimai). 

Premijos sportinikams ir 

treneriams už ypatingai 

aukštus pasiektus 

rezultatus, vykdant aukšto 

meistriškumo sporto 

programą. 

2023 50000,00 2500,00 LTOK, rėmėjų 

lėšos. 

52500,00 2023 12 31 Išlaikyti aukštą bokso sporto 

vadybos lygį. 

Viso: 1000000,00 50000,00 
 

1050000,00 
   



2. Parengti sportininkus dalyvavimui 2024 m. įvairių amžiaus grupių Lietuvos, Europos, Pasaulio čempionatuose, 
tarptautinėse varžybose. 

Uždaviniai 

Uždavinys 

Užtikrinti aukšto meistriškumo sportininkų (ir jų pamainos) pasirengimą ir dalyvavimą tarptautiniuose bokso sporto turnyruose. 

Sklandus visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatų ir tarptautinių turnyrų organizavimas ir vykdymas Lietuvoje. 

Sudaryti galimybes treneriams, teisėjams, administracijos darbuotojams kelti kvalifikacijas mokomuosiuose kursuose ir seminaruose. 

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. Dalyvavimas tarptautinėse 

bokso sporto varžybose. 

2024 350000,00 17500,00 LTOK, rėmėjų 

lėšos. 

367500,00 2024 12 31 Moksleivių (jaunučių), jaunių, 

jaunimo vyrų ir moterų 

dalyvavimas EČ ir PČ. Bendrai 

planuojama iškovoti vieną 

trečią, tris penktas, penkias 

devintas vietas. Pasiruošimas ir 

dalyvavimas dvejuose 

pasauliniuose atrankos 

turnyruose, siekiant gauti 

kvalifikaciją į olimpines 

žaidynes. 

2. Dalyvavimas 

mokomosiose treniruočių 

stovyklose Lietuvoje ir 

užsienyje. 

2024 500000,00 25000,00 LTOK, rėmėjų 

lėšos. 

525000,00 2024 12 31 Visoms amžiaus grupių, vyrų ir 

moterų, dalyvavimas 

mokomosiose treniruočių 

stovyklose (30-40 stovyklų). 

3. Visų amžiaus grupių 

Lietuvos čempionatų 

2024 50000,00 2500,00 LTOK, rėmėjų 

lėšos. 

52500,00 2024 12 31 Keturi čempionatai po 80-170 

dalyvių, po tris visų amžiaus 



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 ir 

vykdymas. 

grupių bei po tris Didžiųjų 

miestų ir Rajonų čempionatus 

po 100-150 dalyvių. 

4. Deleguoti bokso sporto 

teisėjus, trenerius į 

tarptautinius mokymus ir 

seminarus. 

2024 50000,00 2500,00 lTOK, rėmėjų 

lėšos. 

52500,00 2024 12 31 Vienas - trys tarptautiniai ir 

nacionaliniai bokso sporto 

seminarai su užsienio lektoriais 

(10-15 dalyvių). 

5. Administracinės išlaidos 

(tame tarpe ir atlyginimai). 

Premijos sportinikams ir 

treneriams už ypatingai 

aukštus pasiektus 

rezultatus, vykdant aukšto 

meistriškumo sporto 

programą. 

2024 50000,00 2500,00 LTOK, rėmėjų 

lėšos. 

52500,00 2024 12 31 Išlaikyti aukštą bokso sporto 

vadybos lygį. 

Viso: 1000000,00 50000,00 
 

1050000,00 
   

3. Parengti sportininkus dalyvavimui 2025 m. įvairių amžiaus grupių Lietuvos, Europos, Pasaulio čempionatuose, 
tarptautinėse varžybose. 

Uždaviniai 

Uždavinys 

Užtikrinti aukšto meistriškumo sportininkų (ir jų pamainos) pasirengimą ir dalyvavimą tarptautiniuose bokso sporto turnyruose. 

Sklandus visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatų ir tarptautinių turnyrų organizavimas ir vykdymas Lietuvoje. 

Sudaryti galimybes treneriams, teisėjams, administracijos darbuotojams kelti kvalifikacijas mokomuosiuose kursuose ir seminaruose. 

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. Dalyvavimas tarptautinėse 

bokso sporto 

varžybose.Deleguoti bokso 

sporto teisėjus, trenerius į 

tarptautinius mokymus ir 

seminarus. 

2025 350000,00 17500,00 LTOK, rėmėjų 

lėšos. 

367500,00 2025 12 31 Moksleivių (jaunučių), 

jaunių, jaunimo vyrų ir 

moterų dalyvavimas EČ 

ir PČ. Bendrai 

planuojama iškovoti 

vieną trečią, tris penktas, 

penkias devintas vietas. 

2. Dalyvavimas mokomosiose 

treniruočių stovyklose 

Lietuvoje ir užsienyje. 

2025 500000,00 25000,00 LTOK, nuosavos 

lėšos. 

525000,00 2025 12 31 Visoms amžiaus grupių, 

vyrų ir moterų, 

dalyvavimas 

mokomosiose 

treniruočių stovyklose 

(30-40 stovyklų). 

3. Visų amžiaus grupių Lietuvos 

čempionatų organizavimas ir 

vykdymas. 

2025 50000,00 2500,00 LTOK, rėmėjų 

lėšos. 

52500,00 2025 12 31 Keturi čempionatai po 

80-170 dalyvių, po tris 

visų amžiaus grupių bei 

po tris Didžiųjų miestų 

ir Rajonų čempionatus 

po 100-150 dalyvių. 

4. Deleguoti bokso sporto teisėjus, 

trenerius į tarptautinius 

mokymus ir seminarus. 

2025 50000,00 2500,00 LTOK, rėmėjų 

lėšos. 

52500,00 2025 12 31 Vienas - trys 

tarptautiniai ir 

nacionaliniai bokso 

sporto seminarai su 

užsienio lektoriais (10-

15 dalyvių). 

5. Administracinės išlaidos (tame 

tarpe ir atlyginimai). Premijos 

sportinikams ir treneriams už 

ypatingai aukštus pasiektus 

rezultatus, vykdant aukšto 

meistriškumo sporto programą. 

2025 50000,00 2500,00 LTOK, rėmėjų 

lėšos. 

52500,00 2025 12 31 Išlaikyti aukštą bokso 

sporto vadybos lygį. 



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 

Viso: 1000000,00 50000,00 
 

1050000,00 
   

4. Parengti sportininkus dalyvavimui 2026 m. įvairių amžiaus grupių Lietuvos, Europos, Pasaulio čempionatuose, 
tarptautinėse varžybose. 

Uždaviniai 

Uždavinys 

Užtikrinti aukšto meistriškumo sportininkų (ir jų pamainos) pasirengimą ir dalyvavimą tarptautiniuose bokso sporto turnyruose. 

Sklandus visų amžiaus grupių Lietuvos čempionatų ir tarptautinių turnyrų organizavimas ir vykdymas Lietuvoje. 

Sudaryti galimybes treneriams, teisėjams, administracijos darbuotojams kelti kvalifikacijas mokomuosiuose kursuose ir seminaruose. 

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. Dalyvavimas tarptautinėse 

bokso sporto 

varžybose.Deleguoti bokso 

sporto teisėjus, trenerius į 

tarptautinius mokymus ir 

seminarus. 

2026 350000,00 17500,00 LTOK, rėmėjų 

lėšos. 

367500,00 2026 12 31 Moksleivių (jaunučių), 

jaunių, jaunimo vyrų ir 

moterų dalyvavimas EČ 

ir PČ. Bendrai 

planuojama iškovoti 

vieną trečią, tris penktas, 

penkias devintas vietas. 

2. Dalyvavimas mokomosiose 

treniruočių stovyklose 

Lietuvoje ir užsienyje. 

2026 500000,00 25000,00 LTOK, rėmėjų 

lėšos. 

525000,00 2026 12 31 Visoms amžiaus grupių, 

vyrų ir moterų, 

dalyvavimas 



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 

mokomosiose 

treniruočių stovyklose 

(30-40 stovyklų). 

3. Visų amžiaus grupių Lietuvos 

čempionatų organizavimas ir 

vykdymas. 

2026 50000,00 2500,00 LTOK, rėmėjų 

lėšos. 

52500,00 2026 12 31 Keturi čempionatai po 

80-150 dalyvių, po tris 

visų amžiaus grupių bei 

po tris Didžiųjų miestų 

ir Rajonų čempionatus 

po 100-150 dalyvių. 

4. Deleguoti bokso sporto teisėjus, 

trenerius į tarptautinius 

mokymus ir seminarus. 

2026 50000,00 2500,00 LTOK, rėmėjų 

lėšos. 

52500,00 2026 12 31 Vienas - trys 

tarptautiniai ir 

nacionaliniai bokso 

sporto seminarai su 

užsienio lektoriais (10-

15 dalyvių). 

5. Administracinės išlaidos (tame 

tarpe ir atlyginimai). Premijos 

sportinikams ir treneriams už 

ypatingai aukštus pasiektus 

rezultatus, vykdant aukšto 

meistriškumo sporto programą. 

2026 50000,00 2500,00 LTOK, rėmėjų 

lėšos. 

52500,00 2026 12 31 Išlaikyti aukštą bokso 

sporto vadybos lygį. 

Viso: 1000000,00 50000,00 
 

1050000,00 
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