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PROGRAMA 

ŠAUDYMO SPORTO PLĖTOJIMAS LIETUVOJE 2018—2022 m. 

 

 

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

2018—2022 METAMS 

 

 

Lietuvos šaudymo sporto sąjungos misija: 

• Plėtoti, populiarinti ir apjungti šaudymo sportą Lietuvoje, stiprinti jo materialinę bazę, rengti 

aukšto meistriškumo sportininkus. 

• Ginti sportininkų, trenerių, kitų LŠSS narių teises. Demokratizuoti Lietuvos šaudymo 

sportą, šalinti iš jo viską, kas prieštarauja olimpinio judėjimo idealams ir principams, kovoti 

prieš dopingą sporte. 

• Atstovauti Lietuvos šaudymo sportą užsienyje 

Vizija: 

• Šaudymo sportas yra prieinama įvairaus amžiaus, fizinio pajėgumo ir skirtingų profesijų 

žmonėms, todėl gali būti praktikuojama aktyviam poilsiui praleisti ar užsiimti profesionalia 

sportine veikla. Tai turėtų skatinti šaudyklų atkūrimą ar / ir steigimą. Pastaruoju metu 

priėmus liberalesnius įstatymus lengvesnėmis sąlygomis galima įsigyti sportinius ir 

savigynai skirtus ginklus, kitą šaudymui reikalingą inventorių. 

Tikslai: 

• Lietuvos šaudymo sporto sąjunga turi ieškoti būdų kaip didinti šaudymo sporto masiškumą, 

sportininkų meistriškumą, kelti šaudymo sporto specialistų – trenerių, teisėjų, organizatorių 

kompetenciją. Siekti, kad šaudymo sportas būtų praktikuojamas ne tik didžiuosiuose 

Lietuvos miestuose, bet ir rajonuose. Būtų siektina didinti šaulių varžybinę patirtį, kad 

pasaulio šaudymo sporto čempionate 1—3 sportininkai iškovotų vietas pirmuose 

dešimtukuose, o Tokijo 2020 m. vasaros olimpinėse žaidynėse startuotų 1—2 Lietuvos 

šaudymo sporto atstovai. 



  

Programos pagrindinės kryptys ir sprendimo būdai: 

1. Vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas, pritraukiant juos į šaudymo sportą. 

Organizuoti varžybas, kuriose dalyvauti šauliai su savo šeimomis. Parodyti visuomenei, kas 

tai yra šaudymo sportas. Populiarinti šaudymo sportą per rungtis, tinkamas pramogai ir 

laisvalaikiui visai šeimai, draugų rate, įvairaus amžiaus sportuotojams. 

2. Didelio meistriškumo sportininkų atranka ir rengimas. 

Šiuo tikslu siekiama skatinti sportininkų konkurenciją, aktyvumą bei tikslą kelti 

meistriškumą. Taip pat būtų siekiama skatinti klubinio-mėgėjiško lygio sportininkų 

aktyvumą. Jis galėtų būti įgyvendinamas keliant sportininkų atrankai taikytinus kriterijus, 

sportininkų reitingavimą. 

3. Lietuvos šaudymo sporto populiarinimas turėtų būti įgyvendinamas: 

Aktyviai bendradarbiaujant su kaimyninių valstybių šaudymo sporto federacijomis, vykstant 

į jų vykdomus sportinius renginius ir kviečiant į savo varžybas kaimyninių šalių 

sportininkus. Rengiant bendrus trenerių, teisėjų sporto organizatorių seminarus. 

Dedant pastangas, kad tarptautinės Lietuvos šaudymo sporto sąjungos ir klubų varžybos 

būtų įtrauktos į ESC (Europos šaudymo konfederacijos) ir ISSF (Tarptautinės šaudymo 

sporto federacijos) varžybų tvarkaraštį. 

Pasitelkiant visas įmanomas žiniasklaidos priemones skleidžiant informaciją apie Lietuvos 

šaudymo sporto sąjungos šaulių pasiekimus, šaudymo sporto kaip bendruomenę vienijančią 

ir laisvalaikio praleidimo formą. 

Ieškant galimybių glaudžiam bendradarbiavimui su Krašto apsaugos struktūromis, siekiant 

populiarinti šaudymo sportą tarp kariškių, išnaudojant jų turimas šaudyklas šaudymo sporto 

veiklai. 

4. Veiklos, sudarančios galimybę uždirbti ar kitokiu teisėtu būdu gauti lėšas Lietuvos šaudymo 

sportui vystymui, organizavimas. 

Kooperuojant Lietuvos šaudymo sporto sąjungos lėšas su skiriamomis Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto, miestų, rajonų sporto padalinių ir rėmėjų finansuoti didelio 

meistriškumo ir perspektyvių šaulių, jų trenerių kompetencijos kėlimą, išvykas į tarptautines 

ir oficialias varžybas bei dalyvavimą atrankinėse į olimpines žaidynes varžybose. 



Siekti, kad Lietuvos šaudymo sporto sąjungos nariai ir su ja bendradarbiaujančios 

organizacijos abipusiai naudingomis sąlygomis galėtų įsigyti savo reikmėms būtinus 

šaudmenis, ginklus, taikinius ir kitą sportinį inventorių. 

5. Sportinės bazės ir organizacinė veikla. 

Ieškoti organizacijų, juridinių ir fizinių asmenų, galinčių įrengti šiuolaikines šaudyklas, 

atnaujinti sportinių ginklų, aprangos arsenalą. Siekti, kad iki 2022 m. Lietuvoje būtų nors po 

vieną šaudyklą, turinčią tarptautinio lygio kulkinio šaudymo ir skrendančių taikinių 

šaudymo įrangą. Sukaupti informaciją ir, esant reikalui, tarpininkauti norintiems įsigyti šią 

įrangą. 

Plėsti šaudymo sporto bazių geografiją Lietuvoje. 

Kaupti stambių renginių organizavimo patirtį, ugdyti atitinkamos kvalifikacijos teisėjus bei 

renginių organizatorius. 

Dėti pastangas, kad tarptautinės Lietuvos šaudymo sporto klubų varžybos būtų įtrauktos į 

ESC (Europos šaudymo konfederacijos) varžybų tvarkaraštį. 

Tęsti teisėjų kvalifikacijos kėlimo programą. Deleguoti perspektyvius teisėjus į 

kvalifikacinius Tarptautinės šaudymo sporto federacijos tarptautinės teisėjų kategorijos 

kursus. Šiems teisėjams pravesti Lietuvos šaudymo sporto teisėjų atestaciją. 

Išversti ir išleisti lietuvių kalba Tarptautinės šaudymo sporto federacijos oficialias taisykles 

 

Programos įgyvendinimo tvarka, etapai ir kontrolė. 

• Programos įgyvendinimą planuoja ir kontroliuoja Lietuvos šaudymo sporto sąjungos 

valdyba, vykdo kulkinio šaudymo ir šaudymo į skrendančius taikinius komitetai pagal 

parengtus ir patvirtintus kalendorinės veiklos, mokomųjų stovyklų ir varžybų vykdymo 

planus. Planai yra derinami su tarptautinių varžybų ir seminarų datomis, ir planuojami, 

remiantis principu siekti didžiausių rezultatų oficialiose Europos šaudymo konfederacijos ir 

Tarptautinės šaudymo sporto federacijos vykdomosiose varžybose. Programos 

įgyvendinimui tiesiogiai vadovauja bei ataskaitas valdybai teikia LŠSS vykdantysis 

direktorius / LŠSS generalinis sekretorius. 

 

 

Programos kopija pateikiama Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 


