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Registracijos data: 2015 m. lapkričio ___ d.           Registracijos Nr. _________________ 

 

 

 

                                 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTUI 

                                   PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 

 

 

 

                                      ŠAUDYMO IŠ LANKO SPORTO  PLĖTOTĖS  

                                                  PROGRAMA 2016 METAMS 

                                                         2015-11-23  Vilnius  

 

 

1. Programos vykdytojas:  

LIETUVOS LANKININKŲ FEDERACIJA, teisinė forma ASOCIACIJA, kodas 191960388, 

adresas: Žemaitės g. 6, Vilnius LT- LT-03117, (gen. sekretorius) tel. (8 629) 71113,  

el/p info@archery.lt  

 

2. Programos koordinatoriai:  

Prezidentas, viceprezidentas (vykdantysis direktorius), generalinis sekretorius, Tarybos 

nariai. 

 

3. Programos įgyvendinimo laikotarois  

2016-01-01 – 2016-12-31 

 

4. Programos aprašymas: 

Programa numato šaudymo iš lanko sporto propogavimo tikslais organizuoti parodomąjį 

šaudymą išvažiuojant į kitus miestus, rajonų centrus, miestelius. Tam tikslui numatome 

įsigyti lengvus, kilnojanus skydus taikiniams, pratybinius lankus bei tinklus strėlių 

gaudymui, kaip vietinę kilnojamą apsaugos priemonę. Numatome paruošti bukletus bei 

skrajutes ir išplatinti bendro lavinimo mokyklose apie šaudymą iš lanko sportą ir būsimą 

šio sporto pristatymo priemonę. Numatoma tartis su savivaldybių administracijomis dėl 

parodomojo šaudymo miestų proginių renginių  metu. Numatoma demonstruoti 

šaudymą iš lanko vaikų bei jaunimo stovyklose bei kituose susibūrimuose. Numatoma 

tartis su bendro lavinimo mokyklų administracijomis bei savivaldų švietimo skyriais dėl 

šaudymo iš lanko sporto įtraukimo į mokyklų fizinio lavinimo programas pradinėse 

mokyklų klasėse, organizuoti ekspermentines klases. Tam tikslui numatoma organizuoti 

fizinio lavinimo mokytojus apmokyti šaudymo iš lanko technikos įgudžių. 

mailto:info@archery.lt
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5. Programos tikslai: 

Prisidėti prie šaudymo iš lanko sporto vystymo pritraukiant kuo daugiau vaikų, jaunimo 

ir kitų amžiaus grupių žmonių. Prisidėti prie vaikų ir jaunimo užimtumo programų ir tuo 

pačiu didinti sportuojančių skaičių. Plėsti šaudymo iš lanko sporto geografiją Lietuvoje. 

Suteikti galimybę pabandyti iššauti tiems žmonėms, kurie gyvenime niekada nelaikė 

rankose lanko. 

 

6. Programos uždaviniai: 

Suorganizuoti parodomąjį šaudymą iš lanko rajonų centruose bei kituose miestuose ir 

miesteliuose. Propaguoti  šį sportą bendro lavinimo mokyklose, gimnazijose bei kitose 

mokymo įstaigose neformalaus ugdymo tvarka, bei įtraukiant į fizinio lavinimo 

programą.  Pritraukti sportuoti kuo daugiau vaikų ir jaunimo, tuo pačiu dalyvauti vaikų ir 

jaunimo užimtumo programose.  

 

7. Tikslinė programos grupė ir programos dalyviai: 

 Programos dalyviai yra Lietuvos lankininkų federacijos klubai, klubų treneriai, bendro 

lavinimo mokyklų fizinio lav. mokytojai, miestų savivaldybių sporto skyriai. Tikslinė 

programos grupė, besimokantys vaikai ir jaunimas. 

 

8. Įgyvendinus programą laukiami rezultatai ir nauda:  

Ši programa padės vykdyti vaikų ir jaunimo užimtumo programas, tarnaus kaip 

prevencinė priemonė mažinanti alkocholinių gėrimų bei narkotikų vartojimą jaunimo 

tarpe, tuo pačiu mažinanti ir jų nusikalstamą veiklą. Ši sportinė veikla prisidės prie jaunų 

žmonių gyvenimo kokybės gerinimo, savęs atradimo ir įprasminimo. 

 

9. Programos tęstinumas:  

Tokia programa anksčiau nebuvo atskirai teikta, todėl nebuvo jos tęstinumo. Dabar jos 

tęstinumas 2017 - 2020 m. yra numatomas. 

 

10. Detali projekto įgyvendinimo sąmata 

 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų rūšis Mato 

vnt.  

Kiekis Vieneto 

kaina    

Eur. 

Reikalinga 

   suma 

    Eur. 

Prašoma 

suma iš 

KKSD 

Kiti 

finan- 

savimo 

šaltiniai  

1 Transporto išlaidos Išvyk. sk 48 20,00 960,00 480,00 480,00 

2 Nešiojami 

(mobilūs) skydai 

taikiniams 

vnt. 8 155,00 1240,00 620,00 620,00 

3 Taikiniai 30 m. vnt. 200 3,25 650,00 325.00 325,00 
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4 Pratybiniai lankai kompl. 16 145,00 2320,00 1160,00 1160,00 

5 Apsauginis tinklas vnt 

(3x6) 

8 385,00 3080,00 1540,00 1540,00 

6 Trenerių 

maistpinigiai 
Eur. 48 10,00 480,00 240,00 240.00 

7        

8        

9        

Iš viso: 8730,00 4365,00 4365,00 

 

11. Programos partneriai: 

Projekto dalyviai ir partneriai yra  sporto klubai, Lietuvos lankininkų federacijos nariai:       

1.Lietuvos šaudymo iš lanko asociacija, 2. Vilniaus miesto VšĮ „Lankininkų sporto klubas“, 

3. Vilniaus lankininkų klubas „Strėlė“, 4. Kauno miesto klubas „ Kauno lankininkai “, 5. 

Kauno šaudymo iš lanko asociacija, 6. Klaipėdos klubas „Harmonija“, 7. Klaipėdos miesto 

klubas „Klaipėdos lankininkai“, 8. Šiaulių miesto klubas “Auksinis šaulys”, 9. Utenos 

lankininkų klubas, 10. Alytaus miesto klubas “Žaliasis lankas”. 11. Marijampolės sporto 

klubas „Ugninė strėlė“, 12. Pakruojo laisvalaikio sporto klubas „Vajetau“.   

Viso: 12 narių 

Ne federacijos nariai: 

- Vilniaus miesto sporto centras 

- Kauno Jaunalietuvių sporto mokykla 

- Utenos Krašuonos progimnazija  

 Projekto partneriai  savo lėšomis dalinai rems šį projektą 

 

12. Pajamų šaltiniai programos vykdymui 

 

Eil.Nr. Pavadinimas Suma (Eur) 

1                                                             2 3 

1. Kūno kultūros ir sporto departamento valstybės biudžeto lėšos 4365,00 

2. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšos   

3. Savivaldybės lėšos    

4. ES struktūrinių fondų lėšos                       

5. Tarptautinių sporto organizacijų lėšos        

6. Rėmėjų lėšos 2825,00 

7. Nuosavos lėšos   1540,00 

7. Kitos lėšos (išvardinti)    

 IŠ VISO: 8730,00 

 



4 
 

 

13. Pranešame: 

- kad iki 2016 m. šaudymo iš lanko plėtros programoms vykdyti iš  Kūno kultūros ir 

sporto departamento valstybinio biudžeto lėšų negauta. 

 

14. Įsipareigojame: 

-  kad programos vykdymui nuosavų bei kitų rėmėjų lėšų dalis bus skirta ne mažesnė 

kaip 10% skirtų valstybės biudžeto lėšų sumos.  

 

15. Pavirtiname: 

-             kad Pasaulio šaudymo iš lanko federacija WA yra pripažinusi antidopingo 

kodeksą, vykdo jo reikalavimus ir turi kontrolės sistemą. Daugiau pagal nuorodą: 

http://worldarchery.org/Clean-Sport   

 

 

 

 

 

 

 

Pareiškėjo vadovas/įgaliotas asmuo         __________________     Kazimieras Janušas 

                                                                       (parašas)                   (vardas pavardė) 

                    A.V. 

 

 

http://worldarchery.org/Clean-Sport

