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1. ĮVADAS 

 

Lietuvos sportinės ţūklės federacija (toliau vadinama Federacija) vienija Lietuvos 

ţūklės sporto šakų asociacijas, ţūklės sporto klubus bei sportine ţūkle uţsiimančius 

asmenis Lietuvoje.  

Šiuo metu Federacija apima šias sportinės ţūklės sekcijas (šakas):  

- karpių ţūklė 

- dugninė ţūklė 

- muselinė ţūklė 

- plūdinė ţūklė 

- poledinė ţūklė  

- ţūklė spiningu 

- kastingas 

- jūrinė ţūklė. 

 Federacija pripaţįsta Olimpinę chartiją ir yra Tarptautinės sportinės ţūklės 

konfederacijos (toliau – C.I.P.S.) narė. Federacija pripaţįsta C.I.P.S. kaip pagrindinę 

organizaciją, tarptautiniu mastu koordinuojančią sportinę ţūklę. Federacija savo 

veikloje vadovaujasi C.I.P.S.  statutais, reglamentais ir taisyklėmis.  

Federacijos pagrindiniai veiklos tikslai: 

- koordinuoti Federacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti Federacijos narių interesus 

Lietuvos Respublikoje ir uţsienyje, sudaryti palankias veiklos sąlygas Federacijos 

nariams plėtojant tarpusavio ir tarptautinius ryšius su sportinę ţūklę propaguojančiomis 

organizacijomis;  

- rengti ir vykdyti Federacijos strateginį veiklos planą; 

- rengti vystomų sporto šakų plėtojimo programas, jas įgyvendinti ir taip prisidėti prie 

Lietuvos Respublikos valstybinės sporto plėtros strategijos vykdymo; 

- atlikti vienintelio C.I.P.S.  nario Lietuvos Respublikoje pareigas ir naudotis jai 

suteiktomis teisėmis Lietuvos sportinės ţūklės plėtros tikslams siekti;  

- atitikti aukšto meistriškumo sporto kriterijus bei siekti, kad ţūklė būtų sportiškas, 

kultūringas  ir sveikas laisvalaikio praleidimo būdas; 

- gilinti gamtos paţinimą bei sąlytį su ja, propaguoti gamtosaugines idėjas ir racionalų 

gamtos turtų panaudojimą bei visomis įmanomomis Lietuvos Respublikos įstatymų 

nedraudţiamomis priemonėmis uţtikrinti gamtos ir jos išteklių gausinimą bei apsaugą. 

 

Lietuvos sportinės ţūklės federacijos strateginis veiklos planas – tai ketverių metų 

sporto šakos vystymo strategija, numatanti siekiamus tikslus ir įgyvendinamus 

uţdavinius. Programos vykdymas remiasi priemonėmis ir jos vykdymui numatomais 

finansiniais planais. 
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Vykdant šią programą numatoma vadovautis šiomis pagrindinėmis nuostatomis: 

– populiarinti ir plėtoti sportinės ţūklės šakas miestuose ir rajonuose, padidinti sportine 

ţūkle uţsiimančių asmenų skaičių, skatinti sportinės ţūklės klubų ir komandų 

daugėjimą; 

– tobulinti sportininkų, ţūklės varţybų organizatorių, teisėjų, padėjėjų kvalifikaciją; 

– kurti ir plėtoti ţūklės sporto varţyboms reikiamą infrastruktūrą; 

– padėti sportininkams, ypač – jaunimui bei pradedantiems sportuoti apsirūpinti 

modernia ţūklės sporto įranga ir reikmenimis;  

– motyvuoti perspektyviausius sportininkus įtraukiant juos į įvairių ţūklės šakų 

delegacijas vykstant į Europos ir/ar Pasaulio čempionatus;  

– gerinti ryšius su uţsienio valstybėmis ir sportininkais, dalyvauti tarptautiniuose 

renginiuose. 

Lietuvos sportinės ţūklės federacija bendradarbiaudama su kitomis suinteresuotomis 

organizacijomis ir asmenimis, įgyvendindama šią programą, atsiţvelgs į Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nuostatas ir sieks puoselėti ţūklės sportą Lietuvoje bei  

garsinti Lietuvos vardą tarptautinėse varţybose.  
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2. SSGG ANALIZĖ 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

- ţūklės sporto varţybų tradicijos Lietuvoje 

- puoselėjamos įvairios ţūklės sporto šakos 

- aukšti ţūklės sporto pasiekimai daugelyje ţūklės 

sporto šakų 

-  nemaţas aukšto sportinio meistriškumo 

sportininkų skaičius, skatinantis tarpusavio 

konkurenciją ir meistriškumo augimą  

- daug įvairių ţūklės sporto šakų sportininkų bei 

trenerių bent kartą per metus dalyvauja Pasaulio 

arba Europos arba kitose tarptautinėse varţybose 

- aktyvi ţūklės klubų, įvairių ţūklės sporto 

sekcijų asociacijų veikla 

- visuomenėje įsišaknijęs šabloninis poţiūris į 

ţvejus 

- ribotos galimybės uţsiimti sportine ţūkle 

vaikams, jaunimui, moterims, neįgaliesiems 

- brangi sporto šaka, kur siekiant sėkmingai 

dalyvauti varţybose reikia modernių ţūklės 

įrankių, daug lėšų jaukams, masalams ir 

priemonėms 

- dėl nepakankamo finansavimo sportininkai turi 

naudoti savo asmenines lėšas, nėra galimybių 

įsigyti modernaus inventoriaus varţyboms 

- nepakankamas rėmėjų pritraukimas  

- trenerių, teisėjų, savanorių trūkumas, 

nepakankama kompetencija   

- tarptautinių varţybų organizavimo patirties stoka 

- nepakankamai glaudus bendradarbiavimas su 

CIPS, FIPS, kitų šalių ţūklės sporto 

organizacijomis 

- maţai išvystyta infrastruktūra, reikiama įvairių 

ţūklės sporto šakų varţybų vykdymui  

- silpnai viešinami laimėjimai ir pasiekimai 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

- didelis ţūklės mėgėjų skaičius Lietuvoje, 

galinčių tapti sportininkais 

- didėjantis įvairių ţūklės varţybų skaičius 

- ţūklės būrelių skaičiaus ir šiuos būrelius 

lankančių vaikų skaičiaus augimas 

- jaunimo, moterų, neįgaliųjų įtraukimo į ţūklės 

sportą augimas 

- gerėjantys Federacijos, asociacijų, klubų 

organizaciniai gebėjimai 

- partnerystė su aplinkinių šalių ţūklės sporto 

atstovais 

- uţsienio lietuvių, dalyvaujančių tradiciškai 

stiprių šalių čempionatuose,  pritraukimas 

- palankios gamtinės sąlygos ţūklės sporto 

plėtojimui 

- maţas ţūklės populiarumas sporto bendruomenėje 

bei silpnas politinis palaikymas   

- ekonominių sunkumų nulemtas maţėjantis ţūklės 

sporto mėgėjų finansinis pajėgumas 

- stiprėjanti konkurencija dėl talentingų ţvejų tarp 

atskirų ţūklės sporto šakų  

- susireikšminusių buvusių ţūklės sporto ,,aktyvistų“ 

priešinimasis permainoms ir destrukcinė veikla 

- santykinai maţai aukšto intelekto lygio bei aukštąjį 

išsilavinimą turinčių sportininkų  

- sportininkų išvykimas į uţsienį dėl socialinių ir 

ekonominių veiksnių 

- atskirų ţūklės sporto šakų varţybų organizatorių 

susikalbėjimo stoka 
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3. MISIJA 

 

TELKTI VISUS ŢŪKLĖS SPORTU UŢSIIMANČIUS ASMENIS, KLUBUS, 

ASOCIACIJAS SIEKIANT  

 

• aukščiausio sportinio meistriškumo, laimėjimų Pasaulio ir 

Europos čempionatuose, plėtojant trenerių, teisėjų, sportininkų 

profesionalumą, mokslinių ir techninių pasiekimų prieinamumą ir 

įsisavinimą;  

• masiškumo visose ţūklės sporto sekcijose, didinant 

prieinamumą jaunimui, pradedantiesiems, moterims, neįgaliesiems ir 

sporto veteranams;  

• populiarinti šią sporto šaką visuomenės informavimo 

priemonėmis;  

• plėtoti tarptautinius ryšius su giminingomis uţsienio ţūklės 

sporto organizacijomis bei sportininkais;  

• gilinti gamtos paţinimą bei sąlytį su ja, propaguoti 

gamtosaugines idėjas ir racionalų gamtos turtų panaudojimą. 
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4. VIZIJA 

 

SPORTINĖ ŢŪKLĖ – VISIEMS ATVIRA MASINĖ SPORTO ŠAKA, 

TARPTAUTINIU MASTU GARSINANTI LIETUVĄ KAIP 

GERPIAUSIŲ EUROPOJE IR PASAULYJE ŢVEJŲ KRAŠTĄ, 

PUOSELĖJANTI NUOLATINĮ SĄLYTĮ SU GAMTA.  

 

 

Įgyvendindami Federacijos viziją iki 2024 metų mes: 

Tobulindami varţybų skaičių ir organizavimo kokybę, didindami 

ţūklės sporto patrauklumą, sieksime, kad bendras sportininkų 

skaičius įvairiose ţūklės sporto šakose išaugtų ne maţiau kaip: 

10 % 

Sieksime, kad jaunimo (iki 23 metų), moterų, neįgaliųjų  

sportininkų bendras skaičius išaugtų ne maţiau kaip: 
15 % 

Sportininkų, ţūklės varţybų organizatorių, teisėjų, padėjėjų 

kvalifikacijos tobulinimo renginių organizuosime  ne maţiau 

kaip: 

3 

Sistemingam ţūklės varţybų organizavimui sieksime sukurti / 

pagerinti infrastuktūrą prie vandens telkinių ne maţiau kaip: 
4 

Organizuoti tarptautines ţūklės sporto šakų varţybas, kuriose 

dalyvautų uţsienio šalių sportininkai, ne maţiau kaip  
6 

Delegacijose, vykstančiose į įvairių ţūklės šakų Europos ir/ar 

Pasaulio čempionatus jaunimas (iki 23 metų) sudarytų ne 

maţiau kaip: 

15 % 

Tapti Pasaulio ar Europos čempionatų nugalėtojais ar 

prizininkais komandinėje ar asmeninėje įskaitose (kartais) ne 

maţiau kaip:  

4 

Viešinti ţūklės sporto populiarėjimą bei pasiekimus įvairiose 

visuomenės informavimo priemonėse (kartais) ne maţiau kaip  
40 

 

  



 

Lietuvos sportinės ţūklės federacijos strateginis planas 2020-2024   8 

5. PAGRINDINĖS STRATEGINĖS KRYPTYS 

 

1. ŢŪKLĖS SPORTO POPULIARINIMAS IR SPORTININKŲ 

SKAIČIAUS DIDINIMAS. 

2. VARŢYBŲ ORGANIZATORIŲ IR DALYVIŲ 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS. 

3. ŢŪKLĖS VARŢYBŲ INFRASTRUKTŪROS IR PRIEMONIŲ 

MODERNIZAVIMAS. 

4. AUKŠTO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO REZULTATŲ 

PASIEKIMAS. 

5. ŢŪKLĖS SPORTO ŢINOMUMO, TARPTAUTIŠKUMO 

DIDINIMAS.  
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6. STRATEGINIŲ KRYPČIŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

I strateginė kryptis. Žūklės sporto populiarinimas ir sportininkų skaičiaus didinimas 

 
 1lentelė. I Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai 

Tikslas Uždavinys 

1.1 
Padidinti sportine ţūkle 

uţsiimančių asmenų skaičių 

1.1.1 
Vykdyti ţūklės mėgėjų varţybas, vadovaujantis 

sportinės ţūklės varţybų pagrindinėmis nuostatomis  

1.1.2 
Populiarinti ţūklės varţybų vykdymą miestų, įmonių 

švenčių metu 

1.1.3 Puoselėti ir palaikyti vaikų ţūklės būrelių veiklą 

1.1.4 
Siekti, kad vaikų ţūklės varţybos būtų įtrauktos į 

tarpmokyklinių varţybų programą 

1.1.5 
Vykdyti jaunimo, moterų, ţūklės sporto veteranų 

varţybas 

1.1.6 
Sudaryti sąlygas neįgaliųjų dalyvavimui ţūklės sporto 

varţybose 

1.1.7 
Dalintis sportinės ţūklės atstovų patirtimi ir įgūdţiais su 

ţūklės mėgėjais  

  1.1.8 
Propaguoti ţūklės sporto šakas kaip fizinio aktyvumo 

veiklas 

1.2 
Didinti sportinės ţūklės klubų ir 

komandų skaičių 

1.2.1 
Kviesti pavienius ţūklės entuziastus jungtis į ţūklės 

klubus   

1.2.2 
Sudaryti patrauklesnes sąlygas naujų komandų 

įsitraukimui į įvairių ţūklės rūšių čempionatus 

1.2.3 
Sudaryti galimybes individualių sportininkų 

apsijungimui į komandas 

1.3 
Ţūklės sporto populiarinimas 

įvairiuose regionuose  

1.3.1 
Numatyti sportinės ţūklės varţybas įvairiuose 

regionuose, kiek įmanoma arčiau miestų, gyvenviečių 

1.3.2 Propaguoti regioninių ţūklės lygų veiklą 

1.3.3 
Sieti ţūklės mėgėjų varţybas su aplinkos tvarkymo 

akcijomis 

  1.3.4 
Suinteresuoti ţūklės varţybų visuomenine nauda vietos 

savivaldos institucijas 
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II strateginė kryptis. Varžybų organizatorių ir dalyvių kvalifikacijos tobulinimas 

 
 2lentelė. II Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai 

Tikslas Uždavinys 

2.1 

Patobulinti Federacijos, įvairių 

ţūklės šakų asociacijų 

organizacinius, vadybinius ir 

administracinius gebėjimus 

2.1.1 
Sistemiškai tobulinti varţybų organizavimo 

dokumentus 

2.1.2 
Standartizuoti informacijos apie varţybų dalyvius bei 

rezultatus pateikimą 

2.1.3. 
Kelti Federacijos ir asociacijų valdymo organų narių 

kompetencijas 

2.1.4 

Gerinti bendradarbiavimą su Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerija, kitomis valstybės ir savivaldos 

institucijomis 

2.1.5 

 Keistis patirtimi su kitų šalių sportinės ţūklės 

federacijomis bei tarptautinėmis ţūklės sporto 

organizacijomis FIPS ir CIPS 

2.2 

Pagerinti ţūklės varţybų 

organizavimą 

 

2.2.1 

Sutartimis pavesti ţūklės sporto varţybų organizavimą 

įvairias ţūklės sporto šakas atstovaujančioms 

asociacijoms 

2.2.2 
Siekti  įvairių ţūklės sporto šakų varţybų laikų ir vietų 

suderinamumo 

2.2.3 
Gerinti vietos savivaldos institucijų dalyvavimą 

organizuojant varţybas 

2.2.3 
Pasitelkti savanorius, ţvejus mėgėjus varţybų 

organizavimui ir vykdymui 

2.2.4 Gausinti teisėjų gretas 

2.2.4 

Savalaikiai teikti informaciją apie ţūklės varţybas 

Federacijos ir asociacijų interneto svetainėse bei 

socialinių tinklų paskyrose 

2.3 
Pakelti varţybų teisėjų ir 

savanorių, padėjėjų kvalifikaciją 

2.3.1 
Skatinti tapti teisėjais ţūklės sporto veteranus, gerai 

ţinančius ţūklės varţybų niuansus   

2.3.2 
Organizuoti mokymus teisėjams, savanoriams, 

padėjėjams 

2.3.3 
Ieškoti galimybių geriausiems teisėjams dalyvauti 

tarptautinėse varţybose  

  2.3.4 
Sudaryti sąlygas teisėjams susipaţinti su naujausia 

įranga ir priemonėmis teisėjavimui  
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III strateginė kryptis. Žūklės varžybų infrastruktūros ir priemonių modernizavimas 

 
 3lentelė. III Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai 

Tikslas Uždavinys 

3.1 
Plėtoti ţūklės varţybų 

infrastruktūrą  

3.1.1 

Inicijuoti ţūklės varţyboms reikiamos infrastruktūros 

kūrimo įtraukimą planuojant savivaldybių, fondų 

investicijas vandens telkiniuose bei jų priegose 

3.1.2 
Sudominti vandens telkinių savininkus ţūklės varţybų 

organizavimo galimybėmis 

3.1.3 
Ieškoti lėšų esamų ţūklės varţybų vietų infrastruktūros 

elementų prieţiūrai ir remontui 

3.1.4 

Su vandens telkinių savininkais/nuomininkais  įrengti 

reikiamą infrastruktūrą sistemingam ţūklės varţybų 

vykdymui 

3.1.5 
Analizuoti ţūklės varţyboms naudojamos 

infrastruktūros elementų tendencijas uţsienio šalyse 

3.2 
Įsigyti ţūklės sporto inventorių 

ir įrangą 

3.2.1 
Aprūpinti varţybų organizatorius ir teisėjus būtina 

įrangą bei inventoriumi 

3.2.2 

Rasti finansinės paramos ar labdaros galimybių įsigyti 

ţūklės sporto įrangą jaunimui ar pradedantiems 

sportuoti  

3.2.3 

Bendradarbiauti su gamintojais bei pardavėjais siekiant 

aprūpinti aukšto sportinio meistriškumo sportininkus 

moderniausia ţūklės sporto įrangą bei priemonėmis  

3.2.4 
Rasti galimybių aprūpinti nacionalinių delegacijų narius 

apranga, tinkama ţūklės sportui bei reprezentacijai  
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IV strateginė kryptis. Aukšto sportinio meistriškumo rezultatų pasiekimas 

 
 4lentelė. IV Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai 

Tikslas Uždavinys 

4.1 
Pagausinti aukšto sportinio 

meistriškumo sportininkų gretas 

4.1.1 Patobulinti nacionalinių rinktinių formavimo tvarkas 

4.1.2 
Pagal poreikį organizuoti papildomas atrankos į 

nacionalines rinktines varţybas 

4.1.3 

Įtraukti perspektyviausius sportininkus kaip 

pagalbininkus ar rezervinius dalyvius į įvairių ţūklės 

sporto šakų delegacijas vykstant į Europos ir/ar Pasaulio 

čempionatus 

4.1.4 

Kviesti į nacionalinę rinktinę Lietuvos piliečius, 

sėkmingai dalyvaujančius kitų šalių ţūklės sporto 

čempionatuose 

4.2 

Siekti tapti Pasaulio ar Europos 

čempionatų nugalėtojais ar 

prizininkais komandinėje ar 

asmeninėje įskaitose 

4.2.1 
Parengti nacionalinę komandą ir kasmet dalyvauti 

karpių ţūklės Pasaulio čempionate 

4.2.2 
Parengti nacionalinę komandą ir kasmet dalyvauti 

Europos plūdinės ţūklės čempionate 

4.2.3 
Parengti nacionalinę komandą ir kasmet dalyvauti 

Pasaulio plūdinės ţūklės čempionate 

4.2.4 
Parengti nacionalinę komandą ir kasmet dalyvauti 

Pasaulio dugninės ţūklės čempionate 

4.2.5 
Parengti nacionalinę komandą ir kasmet dalyvauti 

Pasaulio poledinės ţūklės čempionate 

4.2.5 
Parengti nacionalinę komandą ir dalyvauti Pasaulio 

kastingo čempionate 

4.2.6 Dalyvauti Pasaulio klubų ţūklės čempionatuose 

4.2.7 
Ruoštis dalyvauti moterų, jaunimo, veteranų plūdinės 

ţūklės čempionatuose 
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V strateginė kryptis. Žūklės sporto žinomumo, tarptautiškumo didinimas 

 
 5lentelė. V Strateginės krypties tikslai ir uždaviniai 

Tikslas Uždavinys 

5.1 
Padidinti sportinės ţūklės 

varţybų tarptautiškumą  

5.1.1 
Organizuoti tarptautines ţūklės sporto šakų varţybas, 

kuriose dalyvautų uţsienio šalių sportininkai 

5.1.2 
Kviesti ţinomus ţūklės sportininkus ir trenerius iš 

uţsienio šalių dalintis patirtimi 

5.1.3 
Skatinti Lietuvos piliečių, dalyvaujančių uţsienio šalių 

ţūklės sporto čempionatuose grįţimą į Lietuvą  

5.1.4 
Organizuoti ţūklės sporto varţybas Pasaulio lietuvių 

ţaidynių metu 

5.2 

Propaguoti aplinkosaugines 

idėjas ir racionalų išteklių 

naudojimą 

5.2.1 Dalyvauti vandens telkinių aplinkos tvarkymo akcijose  

5.2.1 Propaguoti principą ,,Pagavai-paleisk“  

5.2.3 
Taikyti klimato kaitą maţinančias priemones bei 

aplinkai maţiau taršius būdus ir medţiagas 

5.3 
Viešinti populiarėjantį ţūklės 

sportą bei pasiekimus   

5.3.1 
Tobulinti ir palaikyti Federacijos interneto svetainę bei 

paskyras socialinių tinklų paskyrose  

5.3.2 

Operatyviai pateikti informaciją apie ţūklės varţybas ir 

jų rezultatus Federacijos bei asociacijų interneto 

svetainėse bei socialinių tinklų paskyrose   

5.3.3 
Ieškoti galimybių rengti video transliacijas bei 

reportaţus iš ţūklės varţybų 

  5.3.3 
Rengti pranešimus ţiniasklaidos priemonėms apie 

sportinę ţūklę ir Lietuvos sportininkų pasiekimus 

  5.3.4 

Skatinti populiarinimo medţiagos apie sportinę ţūklę, 

naudojamą įrangą bei priemones rengimą ir talpinimą 

viešoje erdvėje  
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