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PRATARMĖ 

 
    Lietuvos šaškių federacija yra savanoriška,visuomeninė nepelno siekianti 
organizacija,vienijanti Lietuvos šaškių(įvairių disciplinų) žaidėjus,trenerius bei teisėjus.Savo 
veikloje vadovaujasi LR Konstitucijos,LR visuomeninių organizacijų įstatymu,LR vyriausybės 
nutarimais,LŠF įstatais.Tarptautinėse varžybose yra laikomasi FMJD(pasaulinės šaškių 
federacijos)įstatais ir nuostatais.LŠF įregistruota 1995 m.gegužės 2 d. LR teisingumo ministerijoje 
Įsakymu Nr.124-V.LŠF kodas-290763990.LŠF turi savo antspaudą, atsiskaitomą- 
sias sąskaitas AB”Swedbanke”,savo simboliką,internetinį  tinklalapį http://www.saske.lt. 
LŠF pastoviai praveda visų disciplinų ( paprastųjų,šimtalangių,braziliškų,korespondencinių 
šaškių) čempionatus visose amžiaus grupėse,rūpinasi visų disciplinų plėtra,dalyvauja aukščiausio  
 lygio asmeninėse bei komandinėse tarptautinėse varžybose, (Pasaulio, Europos čempionatuose 
Pasaulio taurės etapuose,olimpiadose,tarptautinėse varžybose). 
Šaškių federacijai  2019 m. lapkričio 1 d. priklausė 3 sporto mokyklos, 27 sporto klubai, 
vienijantys apie 10 000 šaškininkų. Šaškių sporto mokyklose ir sporto centruose dirba 16 trenerių-
pedagogų, 3 iš jų yra nusipelnę Lietuvos treneriai. Šias mokyklas lanko iki 1000 auklėtinių.  Sunku 
nurodyti, kiek žmonių užsiima su mokiniais šaškėmis  visuomeniniais pagrindais bendrojo 
lavinimo mokyklose. 2006 m. buvo įkurta Nacionalinė moksleivių šaškių lyga (NMŠL),kuri 
aktyviai gyvuoja jau 13 metų.Pastoviai. organizuojamose Lietuvos moksleivių pirmenybėse 
įvairiose amžiaus grupėse dalyvauja apie 80 komandų, kuriose žaidžia apie 800 sportininkų.Ištisai 
plečiami moksleivių sporto festivaliai- vykdomi I-IV bei V-XII klasių mokinių 
varžybos.Bendradarbiaujant su moksleivių sporto lyga po visą Lietuvą vykdomi atrankiniai 
turnyrai,iš kurių patys talentingiausi patenka į finalines moksleivių pirmenybes,iš ten į LŠF 
organizuojamus visų amžiaus grupių finalus,kur vaikai kovoja dėl medalių ir patekimo į Pasaulio 
ir Europos čempionatus..2012 m. LŠF pirmą kartą surengė trijų kartų turnyrą Jonavoje,kur žaidė 
seneliai,tėvai ir anūkai.Ši puiki tradicija tęsiasi jau šeštus metus.Šis turnyras jau tampa 
tradiciniu,Jau yra organizuojamas ir šeimų turnyras dažniausiai pravedamas Marijampolėje,kuris 
puikiai suburia šeimas..Mes pirmieji Lietuvoje surengėm ir darželinukų varžybas “Baltieji 
pradeda” Jonavoje.Šios varžybos pradėjo savo gyvavimą irgi 2012 m.,o jau nuo 2013 m. jos buvo 
įtrauktos į oficialų LŠF kalendorių.Mes tikimės,jog šios naujos varžybos dar labiau sutelks 
šeimas,ir tėvai dar intensyviau atves savo vaikus į sporto mokyklas ir kitus šaškių būrelius. 
    Kiekvienais metais federacija sudaro varžybų kalendorių visoms šaškininkų  amžiaus grupėms, 
vyrams ir moterims. Geriausi sportininkai dalyvauja Europos ir Pasaulio čempionatuose. 2019 m. 
iškovoti 10 Pasaulio ir  10 Europos medalių komplektus 
    2019 m. pasaulio šalių komandiniame paprastųjų šaškių “žaibo” čempionate Lietuvos vyrų 
komanda (A.Norvaišas,A.Kybartas,A.Domčev) tapo geriausia pasaulyje ,o analogiškame 
“klasikos” čempionate iškovojo bronzos medalius.Pasaulio čempionu (kadetų grupėje) 
paprastomis “žaibo” šaškėmis tapo Valentinas Golubajevas.,kuris dar iškovojo dvi trečias vietas 
tiek paprastųjų,tiek ir šimtalangių šaškių pasaulio čempionatuose.Dar Valentinas Golubajevas tapo 
ir Europos šimtalangių šaškių jaunių čempionu.  
Strategija paruošta remiantis Lietuvos Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR vyriausybės 
metodinėmis rekomendacijomis. vedančiųjų šalių (Olandijos, Rusijos) šaškių sporto pasiekimų 
 kritine analize, 
     



 
VIZIJA         

                                                        
    Strategijoje numatytos dvi pagrindinės vystymo kryptys: masiškumas ir meistriškumas.  
 Planuojant nacionalinio šaškių sporto masiškumo vystymą, federacija ketina panaudoti 
Olandijos, pagal dydį prilygstančios Lietuvai, patirtį. Olandijoje veikia apie 200 šaškių klubų, 
vienijančių apie 10000 šaškininkų. Ypatingai reikėtų pažymėti puikią klubų materialinę bazę. 
Šaškininkai betarpiškai turi galimybę pasinaudoti visu sveikatingumo procedūrų kompleksu: 
baseinais, masažais, treniruoklių salėmis, poilsio kambariais ir kavinėmis-barais, kuriuose ant visų 
staliukų yra šaškių lentos. Būtent tokiuose klubuose augo dabartiniai šaškių korifėjai, pasaulio 
čempionai Ton Sijbrands, Harm Viersma, Jannes van der Wal. Šaškės yra trečioji pagal 
populiarumą sporto šaka Olandijoje. “Šaškes į kiekvienus namus” - toks galėtų būti masiškumo 
programos vystymo šūkis. Olandijos šaškių federacija savo reikmėms kiekvienais metais gauna iš 
valstybės apie pusę milijono eurų. Irgi nemažomis sumomis federaciją dar susbsiduoja rėmėjai. 
   Meistriškumas- Aukštos klasės meistrų paruošime Rusija neturi sau lygių pasaulyje. Net ir 
žlugus buvusiai visuomeninei-politinei sistemai, Rusijoje toliau veikia šimtai vaikų-jaunimo 
šaškių sporto mokyklų. Jose naudojama šiuolaikinė dėstymo metodika, plačiai taikomas 
kompiuterinis mokymas. Mokyklose su riktinėmis komandomis dirba patyrę treneriai. Lėšas visai 
mokymo programai skiria valstybė. 
    Lietuvos šaškių federacijos pagrindinis programinis uždavinys yra šaškių išsaugojimas 
dabartinėje Lietuvos sporto mokyklų  struktūroje.  
     
 

ŠAŠKIŲ MISIJA 
 
    Mūsų civilizacijos vystymosi dinamika keičia žmonijos pagrindinių problemų sprendimo 
filosofiją: fizinė jėga užleidžia vietą proto jėgai. Nuo seniausių laikų šaškės padėdavo vystyti 
žmogaus protinius sugebėjimus, lavino logiką ir sąmonę. Šaškėmis domėjosi didysis Napoleonas, 
jomis žaidė ir jas apdainavo savo poemose mūsų žemietis Adomas Mickevičius. Statistika aiškiai 
byloja, kad žaidžiantieji šaškėmis (šachmatais) neturi nieko bendro su kriminaliniu pasauliu, 
narkomanija ir alkoholizmu, amoraliu gyvenimo būdu. Atvirkščiai, tarp protinio sporto mėgėjų 
yra žinomi politikai ir visuomenės veikėjai (V.Landsbergis, Č.Juršėnas, A.Karbauskis ir kiti). 
    Šaškės – gilias nacionalines tradicijas turinti sporto šaka. 
Paskutiniais metais fantastiniai rezultatai yra pasiekti paprastosiose šaškėse.Arūnas Norvaišas tapo 
paprastųjų šaškių  Pasaulio “greitųjų” ir “Žaibo”čempionatų pasaulio čempionu,o Andrius 
Kybartas tapo pasaulio “klasikos” čempionato vicečempionu. Mūsų daugkartinis pasaulio ir 
Europos įvairių amžiaus grupių čempionas 22 metų talentingasis Domantas Norkus su trenksmu 
įžengė į suaugusiųjų pasaulio čempionato elito gretas ir iškovojo pasaulio čempionato”greitųjų” 
šaškių bronzos medalį. Jam taip pat suteiktas tarptautinio didmeistrio vardas.Taigi šiuo metu 
Lietruvoje yra net 5 tarptautiniai didmeistriai,kurie visi priklauso pasaulio elitui. 

 
TIKSLAI 

 
- Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę; 
- Formuoti jaunas asmenybes,skatinant kūrybingai ir kruopščiai dirbti,siekiant aukštų   
   sportinių rezultatų ; 
-  Ugdyti analitinį mąstymą; 
- Siekti aukštų sportinių rezultatų Pasaulio ir Europos asmeniniuose ir komandiniuose   
   čempionatuose; 
- Populiarinti šaškių žaidimą visoje Lietuvos teritorijoje; 



- Reprezentuoti geriausius žaidėjus. 
 
 

UŽDAVINIAI 
 

    1.Lietuvos šaškių federacijos pagrindinis programinis uždavinys yra šaškių išsaugojimas  
       dabartinėje Lietuvos sporto mokyklų  struktūroje Išlaikyti ir sustiprinti materialines– 
       technines sportinių mokyklų ir centrų bazes Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Marijampolės,    
        Telšių  miestuose; 
    2.  Pasiekti klubų skaičių iki 35 ; 
    3. Paruošti ir įdiegti fakultatyvinio ugdymo šaškių programą ikimokyklinėse įstaigose ir  
        bendrojo lavinimo mokyklose.; 
    4. Aprūpinti sporto centrus, klubus šiuolaikine aukšto lygio meistrų parengimo  
       metodika ir inventoriumi; 
    5. Plėtoti tarptautinius sportinius ryšius su Baltarusijos,Latvijos,Estijos,Lenkijos šaškių   
        federacijomis,pravedant tarptautinius mačus-turnyrus,bendras mokomąsias treniruočių  
        stovyklas; 

6.Pravesti kuo daugiau masinių renginių įvairiuose miestuose per įvairias šventes (su stalais  
         ir didelėmis šaškėmis gatvėse) 
    7. Išreklamuoti bei padalinti naujai išleistą šaškių vadovėlį (S.Laurutienės leidinį),kad kuo  
        daugiau pagelbėti naujai atsirandantiems treneriams ir šaškių mylėtojams  mokyklose, 
        ,klubuose,įvairiuose Lietuvos regionuose ir  miesteliuose.  
          

PRIEMONĖS 
 

- Kelti trenerių kvalifikaciją,kas leis pasiekti dar geresnius sportinius rezultatus; 
- Duomenų bazėse kaupti duomenis apie geriausius Pasaulio ir Europos 

žaidėjus,studijuoti jų repertuarą ir tinkamai pasiruošti aukščiausio lygio čempionatams; 
- Atstovauti Lietuvai tarptautiniuose kongresuose ir renginiuose; 
- Dalyvauti tarptautiniuose seminaruose,keliant trenerių  kvalifikaciją 
- Visapusiškos informacijos pateikimas tinklalapyje bei visoe įmanomose informacinėse 

priemonėse; 
- Pritraukti kaip galima daugiau rėmėjų,kas leis įgyvendinti iškeltus uždavinius. 

 
                                    2020 - 2024 m. LŠF veiklos planas 
 
                                                            2020 m. 

Nr. Artimiausi tikslai Pagrindinės 
priemonės 

Atlikėjas Termi 
   nas 

Lėšos Šaltiniai 

1 2020 m. LR kalendoriaus 
vykdymas  

Varžybų organizacija 
ir pravedimas  

LŠF VK  12.31   40 000  ŠMSM 
 remėjai  

2 Atidaryti šaškių būre- 
lius Šiauliuose,Kaune 
,rajonuose 

Tarpininkavimo raštai 
trenerio etatų paskyri- 
mui,  

LŠF VK 09.01  Vietose 

3 LR jaunimo rinktinių 
paruošimas EČ ir PČ 

Treniravimo stovyklų  
organizavimas 

R.Šidlauskie- 
nė,E.Bužinskij 

 

LŠF VK 06.29- 
07.03 

  5000 ŠMSM 
,LŠF, 
Tėvų lėšos 



4 Tęsti jaunimo 
čempionatų sistemos 
tobulinimą 

Konsultacijos su 
treneriais 

LŠF VK  02.01  ŠMSM 
,LŠF   lėšos 

5 Dalyvavimas visų am-
žiaus grupių Pasaulio ir 
Europos čempionatuose 

Komandiravimas į 
pasaulio ir Europos 
čempionatus 

LŠF VK 12.31  65 000  ŠMSM,LŠF, 
FMJD, 
Tėvų lėšos 

6. LŠF konferencijos 
organizavimas 

Pasiruošimas ir 
kvietimai  

LŠF VK 11.28      700 LŠF 

7. LŠF 2021 m. renginių 
plano tvirtinimas 

LŠF konferencija LŠF VK 11.28  LŠF 

 
                                                                                                         2021 m. 

Nr. Artimiausi tikslai Pagrindinės 
priemonės 

Atlikėjas Termi 
  nas 

Lėšos  Šaltiniai 

1. 2021 m. kalendoriaus 
vykdymas 

Varžybų organizacija ir 
pravedimas  

LŠF VK  12.31  45  000  ŠMSM,LŠF 
 rėmėjai  

2 Suorganizuoti 
tarptautinę treniruočių 
stovyklą 

Pasiruošimas jaunimo 
EČ ir PČ 

LŠF VK 07.15   6 000 ŠMSM 
savos lėšos 

4. Pasaulio  (FMJD), 
Europos (EDC) 
kongresai 

Dalyvauti Pasaulio  
(FMJD) ir Europos 
(EDC) kongresuose 

LŠF 
prezidentas 

10-11    800 ŠMSM 
savos lėšos 

5 LŠF prizinio fondo 
steigimas 

LŠF rėmimo grupės 
kūrimas 

LŠF VK 03.01    5 000  Rėmėjai 

6 Kvalifikacijos kėlimo 
kursų organizavimas 

Planų sudarymas, 
Dėstytojų pritraukimas 

LŠF VK 12.31    2 000  ŠMSM 
LŠF, 
 

7. Dalyvavimas visų am-
žiaus grupių Pasaulio ir 
Europos čempionatuose 

Komandiravimas į 
pasaulio ir Europos 
čempionatus 

LŠF VK 12.31  70 000 ŠMSM, 
FMJD 
savos lėšos, 
tėvų lėšos 

8. LŠF 2022 m. renginių 
plano tvirtinimas 

LŠF konferencija LŠF VK 12.15  LŠF  

                                                                                                        
   2022 m.    

Nr. Artimiausi tikslai Pagrindinės priemonės Atlikėjas Termi   
nas 

Lėšos Šaltiniai 

1 2022 m. kalendoriaus 
vykdymas 

Varžybų organizacija ir 
pravedimas  

LŠF VK  12.31  50.000  ŠMSM 
rėmėjai  

2 SK plėtra Įkurti šaškių klubus 
Klaipėdoje,Pakruojyje 

Vietose 12.31  1 000  Vietose, 
rėmėjai 

3. Plėsti tarptautinius 
ryšius FMJD. 

Organizuoti jaunimo 
”100”pasaulio čempion. 

LŠF VK 10.31 25 000 ŠMSM 
FMJD 
Rėmėjai 

4. LR rinktinių 
paruošimas EČ,PČ 

Treniravimo stovyklų 
organizavimas 

LŠF VK 10.30 6 000 ŠMSM 
Rėmėjai,Tė
vų lėšos 

5. Dalyvavimas visų am-
žiaus grupių Pasaulio ir 

Komandiravimas į 
pasaulio ir Europos 

LŠF VK 12.31 75000 ŠMSM, 
FMJD 



Europos čempionatuose čempionatus Rėmėjai 
6 Teisėjų kvalifikacijos 

kėlimas 
Teisėjų seminaro 
organizavimas 

LŠF VK 12.31    1000  ŠMSM 
rėmėjai 

7. LŠF konferencijos 
organizavimas 

Pasiruošimas ir kvietimai  LŠF VK 11.28      700 LŠF 

8. LŠF 2023 m. renginių 
plano tvirtinimas 

LŠF konferencija LŠF VK 12.15  LŠF 

 
2023 m. 

Nr. Artimiausi tikslai Pagrindinės priemonės Atlikėjas Termi   
  nas 

Lėšos Šaltiniai 

1 2023 m. LR kalendo- 
riaus vykdymas 

Varžybų organizacija ir 
pravedimas  

LŠF VK  12.31  55 000 ŠMSM 
,LŠF rėmėjai  

2. Masiškumo siekimas Parengti plėtojimo 
užduotis sporto klubams 
ir sporto mokykloms 

LŠF VK  12.31 1 000  Rėmėjai 
LŠF 

3. Plėsti tarptautinius 
ryšius FMJD. 

Organizuoti ”64”jaunimo 
 Europos čempionatą 

LŠF VK 05.12 25 000 ŠMSM 
,LŠF rėmėjai 

4. Trenerių kvalifikacijos 
kėlimas 

Trenerių seminarų 
organizavimas 

LŠF VK 12.31 2 000  ŠMSM 
,LŠF 

5. LR rinktinių 
paruošimas EČ,PČ 

Treniravimo stovyklų 
organizavimas 

LŠF VK 12.31 6 000  ŠMSM 
,LŠF 
Tėvų lėšos 

6. Dalyvavimas visų am-
žiaus grupių Pasaulio ir 
Europos čempionatuose 

Komandiravimas į 
pasaulio ir Europos 
čempionatus 

LŠF VK 12.31 80 000 ŠMSM 
LŠF,FMJD 
Tėvų lėšos 

7. LŠF 2024 m. renginių 
plano tvirtinimas 

LŠF konferencija LŠF VK 12.15  LŠF 

  
 

2024 m. 
Nr. Artimiausi tikslai Pagrindinės priemonės Atlikėjas Termi   

nas 
Lėšos Šaltiniai 

1 2024 m. kalendoriaus 
vykdymas 

Varžybų organizacija ir 
pravedimas  

LŠF VK  12.31  60.000  ŠMSM 
rėmėjai  

2 SK plėtra Įkurti šaškių klubą 
Anykščiuose,Trakuose 

Vietose 12.31  1 000  Vietose, 
rėmėjai 

3. Plėsti tarptautinius 
ryšius FMJD. 

Organizuoti komandinį 
”100”pasaulio čempion. 

LŠF VK 10.31 25 000 ŠMSM 
FMJD 

Rėmėjai 
4. LR rinktinių 

paruošimas EČ,PČ 
Treniravimo stovyklų 

organizavimas 
LŠF VK 10.30 6 000 ŠMSM 

Rėmėjai 
Tėvų lėšos 

5. Dalyvavimas visų am-
žiaus grupių Pasaulio ir 
Europos čempionatuose 

Komandiravimas į 
pasaulio ir Europos 
čempionatus 

LŠF VK 12.31 85000 ŠMSM, 
FMJD 

Rėmėjai 
Tėvų lėšos 

6 Teisėjų kvalifikacijos 
kėlimas 

Teisėjų seminaro 
organizavimas 

LŠF VK 12.31 3000  ŠMSM 
rėmėjai 



7. LŠF konferencijos 
organizavimas 

Pasiruošimas ir kvietimai  LŠF VK 11.28     1000 LŠF 

8. LŠF 2025 m. renginių 
plano tvirtinimas 

LŠF konferencija LŠF VK 12.15  LŠF 

 
 

2020 - 2024 m. programos įgyvendinimui reikalingos  lėšos 
 

Programos dalys Finansavimo 
šaltiniai 

Iš viso 
reikia 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Valstybinis 
biudžetas 

413 000  85 000  93 000 118 000 129 000 140 000 

2. Rėmėjų  lėšos   51 500  10 700  15 800    20 700    20 000 20 000 
3. Tarptautinė 

federacija 
  25 000    5 000    5 000     5 000        5 000   6  000 

4. Kitos    55 000   10 000   15 000    15 000    15 000  15 000 
 Viso: 530.500 110 700 128 800 158 700 169 000 181 000 

 
 

 
 
Lietuvos šaškių federacijos viceprezidentė                                             Romualda Šidlauskienė  


