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S A N T R A U K A 

Lietuvos lankininkų federacija (toliau LLF) yra  veikianti Lietuvos Respublikoje savarankiška 

visuomeninė lankininkų sporto organizacija, vienijanti kitas organizacijas, lankininkų klubus, 

sportininkus, federacijai nusipelniusius asmenis, atstovaujanti šaudymą iš lanko Lietuvoje ir 

užsienyje bei veikianti pagal LLF įstatus. 

LLF pripažįsta Olimpinę chartiją bei yra Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (toliau – 

LTOK), Tarptautinės šaudymo iš lanko federacijos (toliau – WA), Europos šaudymo iš lanko 

federacijos (toliau WAE)  ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos narė. 

LLF yra įsipareigojusi laikytis ir laikosi Tarptautinės antidopingo agentūros (WADA) 

patvirtinto „Pasaulinio antidopingo kodekso“. 

Šio 2021 – 2025 metų strateginio plano tikslas – detaliai apibrėžti konkrečius LLF tikslus ir 

uždavinius bei žmogiškuosius išteklius, atsižvelgiant į LLF veiklos vystymo prioritetus.  

Taip pat numatomos priemonės nukreiptos užtikrinti LLF misijos tikslus. 

 

M I S I J A 

Veikti kaip pagrindinė lankininkų sporto organizacija, vienijanti atskirus sporto klubus, 

skirtingas lankų grupes (olimpiniai lankai, skriemuliniai lankai, paprastieji ir tradiciniai lankai) į 

visumą. 

Ginti sportininkų, trenerių ir kitų LLF narių teises. Demokratizuoti Lietuvos šaudymo iš 

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

prieš dopingą sporte. 

Plėtoti ir populiarinti šaudymo iš lanko sportą Lietuvoje kaip fizinių, psichologinių ir 

pamatinių vertybių auklėjimo, taip pat sveikatos stiprinimo, poilsio bei laisvalaikio leidimo 

priemonę. Skatinti fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną visose amžiaus grupėse. 

 

S I T U A C I J O S    A N A L I Z Ė 

     Lietuvos šaudymo iš lanko sportininkai dalyvauja Pasaulio, Europos čempionatuose, 

Europos žaidynėse, Baltijos šalių čempionatuose, tarptautinėse varžybose ir Lietuvos 

pirmenybėse. 

      Geriausi Lietuvos lankininkų pasiekimai – tai 2010 m. Europos čempionate Adriano 

Kovalevskij iškovotas sidabro medalis jaunių tarpe olimpinių lankų grupėje. 2013 m. uždarų 



patalpų Europos čempionate skriemulinių lankų grupėje Jelena Babinina iškovojo bronzos  

medalį. Ir, nors Lietuvoje paruošta 10 tarptautinės klasės ir 71 sporto meistras, bet aukštesniais 

tarptautiniais pasiekimais pasigirti negalime. Tai reiškia, kad reikalinga didelė varžybinė patirtis 

tarptautinio lygio varžybose. Alytaus ir Utenos miestuose pradėta dirbti su mokyklomis, įkuriant 

klases, kuriose mokoma šaudyti iš lanko. Sunki padėtis su trenerių kadrais. Iš vienuolikos sporto 

klubų tik trys treneriai turi aukštąjį išsilavinimą. Tik vienas klubas turi savo tiek žiemos, tiek 

vasaros šaudyklas. LLF vienija vienuolika sporto klubų ir turi vieną tarptautinės kategorijos teisėją 

(Ringą Baltrušaitę), kuri pakviesta teisėjauti Tokijo olimpinėse žaidynėse. 

Stipriosios pusės: 

1. Turtinga istorija ir senos tradicijos. 

2. Organizaciniai gebėjimai. 

3. Sporto šaka tinkanti tiek moterims, tiek vyrams, tiek neįgaliesiems. 

4. Kvalifikuotas teisėjavimas. 

Silpnosios pusės: 

1. Nepakankamas finansavimas. 

2. Kvalifikuotų trenerių stoka. 

3. Nepakankama komunikacija su žiniasklaida. 

4. Nepakankama komunikacija tarp klubų. 

5. Sporto bazių stoka. 

6. Nepakankamas darbas su įvairiais fondais ir projektais. 

Galimybės: 

1. Organizuoti tarptautines varžybas, registruotas WA. 

2. Vykdyti išvažiuojamas parodomąsias varžybas įvairiuose renginiuose. 

3. Apmokyti fizinio auklėjimo mokytojus mokyklose ir vesti šaudymo iš lanko pratybas. 

4. Auganti gyvenimo kokybė. 

Grėsmės:  

1. Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos įgūdžių trūkumas visuomenėje. 

2. Netobuli, besikeičiantys įstatymai. 

 



 

PAGRINDINIAI TIKSLAI - VIZIJA 

 

     Pagrindiniai Lietuvos lankininkų federacijos tikslai yra sudaryti sąlygas vystyti šaudymo iš lanko 

sportą ir plėtoti jį mūsų šalyje. Visose amžiaus grupėse ieškoti talentingų ir perspektyvių 

sportininkų, ugdyti aukštą meistriškumą, siekti, kad šaudymas iš lanko ne tik garsintų Lietuvą 

aukščiausiais apdovanojimais Europos ir Pasaulio čempionatuose bei kitose aukščiausio lygio 

tarptautinėse varžybose, bet, kad ši sporto šaka vykdytų ir jaunimo užimtumo programas, 

tarnautų kaip prevencinė priemonė, mažinanti alkoholinių gėrimų ir narkotinių medžiagų 

vartojimą jaunimo tarpe, tuo pačiu mažinant nusikalstamą veiką. Sportine veikla prisidėti prie 

jauno žmogaus gyvenimo kokybės gerinimo. Ugdyti sportininkus įvairiapusiškais piliečiais. 

     Sudaryti sąlygas neįgaliems žmonėms kultivuoti šią sporto šaką. Rasti sprendimus ir priemones 

turimas treniruočių sąlygas pritaikyti ir neįgaliųjų užsiėmimams. 

     Kartu su kitomis sporto organizacijomis įgyvendinti Lietuvos sporto plėtojimo programas. 

Siekti masiškumo visose amžiaus grupėse organizuojant pramoginio šaudymo priemones, 

parodomąjį šaudymą per masinius renginius, platinti plakatus, bukletus bei kitokio pobūdžio 

informaciją apie šaudymo iš lanko sportą mokymo įstaigose bei jaunimo užimtumo centruose. 

Kiekvienais metais organizuoti Lietuvoje 1-3 tarptautines varžybas registruotas WA,  kad būtų 

pritraukiami užsienio sportininkai. 

     Siekti, kad Lietuvos sportininkai, dalyvaudami Pasaulio ir Europos čempionatuose, pakliūtų į 

atkrintamąsias varžybas tiek suaugusiųjų, tiek jaunimo grupėse. 

 

PRIORITETAI 

 

1. Federacija pripažįsta prioritetu Lietuvos lankininkų patekimą į olimpines žaidynes. 

2. Masiškumas, ypatingas dėmesys vaikų ir jaunimo pritraukimui į lankininkų sportą. 

3. Jaunimo ruošimas. Tai patirties kaupimas dalyvaujant visokio rango Lietuvos ir 

tarptautinėse varžybose. Mokymai sportinėse mokomosiose stovyklose. 

4. Sportininkų individualaus tobulėjimo ir rezultatų kilimo skatinimas. 

5. Trenerių mokymai ir kvalifikacijos kėlimas. 

 

STRATEGIJA 

 Siekiant įgyvendinti misijos ir vizijos tikslus LLF numato vykdyti savo veiklą: 



1. Tobulinti federacijos valdymo procesus. 

2. Glaudžiai bendradarbiauti su LTOK, ŠMSM, sporto rėmimo fondu ir miestų 

savivaldybėmis, ruošiant projektus papildomam finansavimui gauti. 

3. Gerinti sąlygas sportininkų ir klubų tarpusavio bendravimui (pvz. elektroninėje erdvėje – 

sukurti forumą, įjungti komentarus po archery.lt straipsniais). 

4. Komunikuoti su žiniasklaida. 

5. Organizuoti parodomąjį šaudymą per masinius renginius, supažindinti visuomenę su 

lankininkų sportu. 

6. Didinti sportininkų varžybinę patirtį, siunčiant juos į aukščiausio lygio tarptautines 

varžybas. Jaunimą siųsti į įvairaus rango tarptautines varžybas. 

7. Nustatyti skaidrius ir aiškius sporto klubų ir sportininkų rėmimo ir skatinimo kriterijus.  

8. Suteikti pagalbą klubams, organizuojantiems tarptautines varžybas registruotas WA. 

9. Nustatyti aiškius ir skaidrius kriterijus sportininkams patekti į tarptautines varžybas visose 

amžiaus grupėse. 

10. Padėti sporto klubų treneriams kelti savo kvalifikaciją, rengiant seminarus, mokomąsias 

stovyklas ar dalinai apmokant išlaidas individualiam kvalifikacijos kėlimui. 

11. Siekti, kad atsirastų daugiau šaudymo iš lanko sekcijų visų miestų sporto mokyklose. 

12. Aktyviai reklamuoti šaudymą iš lanko bendrojo lavinimo įstaigose, esant reikalui, padėti 

apmokyti mokyklų fizinio lavinimo mokytojus, kad, atsiradus galimybėms, būtų vykdomas 

neformalus ugdymas. 

13. Rengti sportininkams ir treneriams mokomąsias sportines stovyklas – seminarus, 

kviečiant pripažintus pasaulio trenerius. 

14. Rengti teisėjų mokymus kvalifikacijos kėlimui. Pasiekti, kad kiekvienas miestas turėtų 

savus nacionalinės kategorijos teisėjus. 

 

 

     Už strategijoje numatytų užduočių vykdymą atsakinga Lietuvos lankininkų federacija.            


