
 1 

       

 

 

      TVIRTINU: 

        Linas Obcarskas 

        Lietuvos SAMBO federacijos prezidentas 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIETUVOS SAMBO  PLĖTOTĖS  

2018 - 2021 METŲ 

 

PROGRAMA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     VILNIUS 2018 m. 
 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

TURINYS 
 

 

 

Įvadas . . . . . . . .  . . . 3 

 

SAMBO sporto vizija .  . . . . .  . . . 4 

 

Lietuvos SAMBO sporto misija . . . . . . . 4 

 

Bendrosios nuostatos: išoriniai ir vidiniai veiksniai . . . . . 4 

 

Bendrosios analizės išvados . . . . . . . . 6 

 

Tikslai  . . . . . . . . . . 7 

 

Uždaviniai . . . . . . . . . . 7 

 

Finansavimo reikmės  . . . . . . . . . 7 

 

Veiklos planavimo principai. . . . . . . . . 8 

 

Laukiamas efektas . . . . . . . . . 9 

 



 3 

ĮVADAS 

 

Kūno kultūra ir sportas tampa vis svarbesniu tarptautiniu socialiniu reiškiniu. Pasauliniu 

mastu didėja sportininkų skaičius ir jų prestižas, toliau auga konkurencija tarp atskyrų valstybių 

sportininkų. Laimėjimai atskirose sporto šakose pasiekiami sutelkiant įvairių specialistų bendras 

pastangas. Spartūs pokyčiai pastaraisiais metais politikoje, ekonomikoje, kultūroje, medicinoje, be 

abejo, įtakoja kūno kultūros ir sporto vystimąsi. Žmogaus fizinis tobulėjimas, gerų sportinių 

rezultatų siekimas, kultūringas laisvalaikio praleidimas taikant įvairias kūno kultūros ir sporto 

formas turi reikšmės socialiniai visuomenės raidai. Lietuvos SAMBO federacija (toliau - 

Federacija) savo veikla prisideda prie visuomeninės raidos. 

 SAMBO (savigynos) imtynės - moderni, šiuolaikiška imtynių rūšys, susiformavusi kaip 

atskira sporto šaka daugiau kaip prieš 80 metų. SAMBO imtynės susideda iš trijų dalių: sportinės, 

kovinės ir puolimo bei gynimosi veiksmų. 1956 m. Lietuvoje įkurta pirmoji nesukarinta SAMBO 

imtynių sekcija Vilniaus universitete. 1966 m. tarptautinė imtynių federacija (FILA) SAMBO 

imtynes pripažino tarptautine sporto šaka. 1985 m. įsteigta tarptautinė SAMBO mėgėjų federacija 

( FIAS). Atgavusi nepriklausomybę Lietuvos SAMBO imtynių federacija 1991 m. tapo pilnateise 

FIAS nare. 1994m. Lietuvoje surengtas SAMBO imtynių Europos čempionatas, o 2004 m. 

Europos čempionatas, 2011m. pasaulio čempionatas, susilaukęs aukščiausio sporto specialistų, bei 

žurnalistų įvertinimo.           

 Lietuvos SAMBO imtynių federacija perregistruota 2005 m. sausio 4 dieną. (Federacija 

apjungė 20 sporto klubų ir sporto klubų skyrių (sekcijų). 2008 m. Lietuvos SAMBO imtynių 

federacija pervadinta į Lietuvos SAMBO federaciją. 2010m. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas 

pripažino Lietuvos sambo federaciją. Federacijos narių klubuose sportuoja daugiau kaip tūkstantis 

sportininkų. Geriausieji sporto šakos atstovai dalyvauja Europos ir pasaulio įvairaus amžiaus 

čempionatuose. 

 Įspūdingi rezultatai pasiekti kovinio SAMBO rungtyje pasaulio čempionatuose 2008 m. 

Sankt-Peterburge  ir 2009 m. Salonikuose komandinėje įskaitoje iškovota bronzinė taurė, o 2009 

m. Milane Europos čempionate – sidabrinė taurė.  2011-2017 metais beveik visuose Europos ir 

pasaulio čempionatuose Lietuvos SAMBO imtynių mėgėjai iškovojo medalius. Sėkmingiausi 

metai Europos ir  pasaulio čempionate 2012 m. iškovotas 1 aukso medalis ir trys bronzos 

medaliai. 2017m. Europos čempionate iškovota: 1 sidabro ir 3 bronzos medaliai, pasaulio 

čempionate 1 sidabro medalis. Lietuvoje 2004m. surengtame Europos čempionate dalyvavo 58 

Lietuvos sportininkai, o 2011m. Vilniuje pasaulio čempionate dalyvavo 27 sportininkai. Šie 

rezultatai pasiekti bendromis sportininkų, trenerių, Federacijos aktyvo nuoširdaus darbo dėka. 

  Tarptautinė SAMBO federacija – FIAS 2018m. vienija 88 pasaulio valstybių sportininkus 

(88 tikrieji nariai, 16 – šalių-kandidatų). Tarpautinė SAMBO federacija aktyviai plečia savo 

veiklą, deda pastangas, kad SAMBO taptų olimpine sporto šaka. 

Baltijos regione SAMBO kultivuojamas visose  šalyse. Lietuvos SAMBO imtynininkai yra 

šio regiono lyderiai. Respublikoje šios imtynės daugiausiai išplitusios:  Šiauliuose, Klaipėdos raj., 

Vilniuje, Jurbarke, Rokiškyje, Telšiuose, Ukmergėje, Palangoje, Tauragėje ir kituose miestuose 

bei rajonuose. 

 

Federacija toliau vykdydama ir tobulindama savo veiklą sieks šių tikslų: 

1. Sporto šakos plėtotės. 

2. Didelį  dėmesį  kreips  naujų talentų paieškai  ir  sporto  bazės  gerinimui, jaunimo kultūringam 

laisvalaikio praleidimui, sveiko gyvenimo būdo propogavimui. 

4. Mažins antisocialinius reiškinius visuomenėje. 

5. Skatins fizinį tobulėjimą.                    

6. Gerins sportinius rezultatus. 

7. Prisidės prie Lietuvos kūno kultūros ir sporto programos įgyvendinimo. 



 4 

 Lietuvos SAMBO plėtotės 2018-2020 metų programa - tai pagrindinis vidutinės trukmės 

dokumentas numatantis Lietuvos SAMBO sporto vystymosi tendencijas ketveriems metams, 

pratęsiantis 2014-2017 metų plėtotės programą. 

 Programa parengta vykdant Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymą, 

Lietuvos SAMBO federacijos įstatus, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus atsižvelgiant ir 

taikant tarptautinių sporto organizacijų rekomendacijas. 

 Federacijos aktyvas tikisi, kad ši programa prisidės prie tolimesnio SAMBO sporto 

progreso ir šios sporto šakos teigiamo įvaizdžio formavimo. 

 

LETUVOS SAMBO SPORTO VIZIJA 

 

 Lietuvos SAMBO federacija plėtodama SAMBO sportą savo veikla toliau didina sporto 

šakos populiarumą, vienija atskirų žmonių ir sporto klubų veiklą, skatina sporto mėgėjų pastangas, 

Federacija atstovauja sporto šakai Lietuvoje ir užsienyje. 

 Federacija tikisi, kad sporto šakai dar labiau išpopuliarėjus Lietuvoje, pasiekus dar 

svaresnių laimėjimų tai tarptautiniuose renginiuose jos pagalba bus galima aktyviau prisidėti prie 

antisocialinių reiškinių mažinimo visuomenėje, o ypač Lietuvos miestų ir rajonų jaunimo tarpe. 

Svarūs rezultatai pasaulio ir Europos čempionatuose džiugins Lietuvos visuomenę, kels  

pasididžiavimą savo Tėvyne. 

 2018-2021 metais Federacija toliau rengs jaunimo įtraukimo į SAMBO sportą projektus, 

tobulins nuoseklią SAMBO sportininkų ruošimo sistemą. Federacija stiprins organizacines ir 

vadybines sistemas rengiant SAMBO varžybų ir renginių kalendorius, trenerių kvalifikacijos 

kėlimo kursus, gerins materialinę federacijos ir jos narių bazę, rengs teisėjų ruošimo seminarus. 

 

LIETUVOS SAMBO SPORTO MISIJA 

 

 SAMBO sportas būdamas taikomąja sporto šaka gali prisidėti prie jaunimo ruošimo 

karinei tarnybai bei pasiruošimo darbui kituose specializuotose struktūrose. Sporto šakos platesnis 

paplitimas šiuose struktūrose gali turėti apipusią naudą - tiek policijos, kariuomenės atstovams, 

tiek SAMBO sportui. 

 SAMBO yra sudėtinga techniškai sporto šaka susidedanti iš trijų dalių: sportinės, kovinės 

ir puolimo bei gynybos veiksmų. Kiekviena iš dalių turi būti metodiškai teisingai įsisavinama, taip 

pat būtinas įsisavinimo nuoseklumas. Misijos tikslas – tai atsiskleisti jaunam žmogui 

pasirinkusiam šią sporto šaką. 

 SAMBO skirtos ugdyti žmogaus fizines savybes: jėgą, greitį, koordinaciją, ištvermę. Taip 

pat ši sporto šaka ugdo: mąstymą, greitą orientaciją, situacijos įvertinimą. Sporto šaka gali tarnauti 

nusikaltimų prevencijai. 

 Federacija sieks sudaryti kuo geresnes sąlygas talentingiausiems šios sporto šakos 

jaunuomenės atstovams, kurie ateityje savo sportiniais pasiekimais garsins savo klasės, mokyklos, 

miesto vardą, tuo pačiu prisidėdami prie teigiamo Lietuvos įvaizdžio formavimo pasaulyje. 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS: IŠORINIAI IR VIDINIAI VEIKSNIAI 

  

SAMBO - šiuolaikiška, moderni sporto šaka vystanti žmogaus  fizines  ir  dvasines  savybes,  

suteikianti  jaunimui  savirealizacijos galimybes, skatinanti žmogaus vystymosi progresą. 

 SAMBO sportas plinta pasaulyje ir Lietuvoje. Šiandien jau 88 pasaulio valstybės turi 

veikiančias nacionalines federacijas, pripažintas tarptautinės sambo federacijos FIAS. 

Nacionalinės federacijos propaguoja sporto šaką savo šalyse, tuo pačiu plėsdamos tarptautinės 

federacijos galimybes ir jos siekius, kad SAMBO taptų olimpine sporto šaka. 
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 Pasaulio ir Europos čempionatai, tarptautiniai turnyrai demonstruoja didėjantį 

konkurencijos lygį tarp atskyrų šalių sportininkų; sportiniai rezultatai tampa vis glaudesni, daugėja 

sportininkų skaičius galinčių kovoti dėl aukščiausių pasiekimų, naujos šalis papildo tarptautinę 

federaciją, gausėja varžybų skaičius. Gerėja tarptautinių renginių organizacinė pravedimo kokybė 

ir didėja  šalių galinčių tinkamai pravesti šiuos rengimus skaičius. Šie faktoriai įtakoja sporto 

šakos plitimą, kelia jos prestižą. 

 Pasaulinės sporto šakos vystymosi tendencijos verčia Lietuvos SAMBO federaciją 

prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių, savalaikiai į tai reaguoti, savo veikloje taikyti 

priimtiniausius ir mūsų sąlygomis tinkamiausius veiklos variantus. 

 Lietuvoje SAMBO turi senas ir gilias tradicijas. Šios tradicijos buvo kuriamos nuo 1956 

metų. Tradicijas kūrė ir prie sporto šakos propagavimo ženkliausiai prisidėjo: Juozas Kumpinas, 

Viktoras Kravčenka, Pranciškus Eigminas, Viktoras Kairys, Antanas Bubnelis, Jurijus Kuricinas, 

Česlovas Jezerskas, Vytautas Gušauskas, Ričardas Rocevičius, Dmitrijus Čelpanovas, Arsenijus 

Jėfišovas, Jonas Tilvikas, Algis Mečkovskis, Virginijus Gečas, Eduardas Rudas, Feliksas 

Jankauskas, Diana Arlauskaitė, Stanislovas Kulikauskas ir kiti treneriai. 

 Didelį darbą didinant sporto šakos prestižą Lietuvoje nuveikė miestų ir rajonų sporto klubų 

organizatoriai, treneriai, sportinis aktyvas. Prie SAMBO propagavimo taip pat prisidėjo ir 

prisideda giminingų sporto šakų atstovai. Tikėtina, kad tolimesniam sporto šakos augimui 

teigiamos įtakos turės besikeičiančios žmonių ekonominės sąlygos, glaudesnis bendradarbiavimas 

su Vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, giminingomis sporto organizacijomis 

ir rėmėjais. 

 Federacijos viduje veiksniai apsprendžiantieji veiklos sėkmę yra laikytina: 

1.  Trenerių ir sportuojančiųjų skaičiaus augimas. 

2.  Sporto šakos geografinis paplitimas. 

3.  Sporto klubų ir sporto mokymo įstaigų kultivuojančių sporto šaką skaičius. 

4.  Sporto šakos pasiekimai (laimėjimai). 

5.  Sporto šakos finansavimas. 

 

Apibendrinimas ir išvados: 

 

1. 2014-2017m. sumažėjo sporto trenerių ir sportuojančiųjų skaičius sporto mokymo 

įstaigose - tam dalinai turi įtakos demografiniai procesai Lietuvoje 

2. Sambo sporto šakos žinomumas visuomenėje nėra didelis. Tolimesniam sporto šakos 

vystymuisi reikia pastovaus sportuojančiųjų ir trenerių skaičiaus augimo. 

3. Geresnis sambo sporto šakos finansavimas turi esminę įtaką didelio meistriškumo 

sportininkų parengimui. Būtina diversifikuoti LSF pajamas – t.y. federacija ir jos nariai negali 

remtis tik valstybės biudžeto dotacijomis, o turi aktyviai ieškoti kitų finansavimo šaltinių. 

4. 2017 m. kokybiniai SAMBO sportininkų ir trenerių rodikliai lyginant su kitomis 

neolimpinėmis šakomis buvo aukšti. 

 

2018-2021 metų Lietuvos SAMBO suaugusiųjų, jaunimo, jaunių ir kadetų amžiaus 

grupėse planuojama iškovoti pasaulio ir Europos čempionatuose medalius: 

2018 metais  pasaulio čempionatuose 1-2 medalius, Europos čempionatuose 2-3 medalius. 

2019 metais pasaulio čempionatuose 1-2 medalius, Europos čempionatuose 2-3 medalius  

2019 m. Europos žaidynėse – deleguoti 2 sportininkus, iškovoti 1 medalį 
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2020 pasaulio čempionatuose 1-2 medalius, Europos čempionatuose 2-3 medalius. 

2021 metais pasaulio čempionatuose 2-3 medalius, Europos čempionatuose 3-4 medalius. 

 

Apibendrinimas ir išvados: 

 

1. Gerėjant SAMBO  imtynių  sportininkų rezultatams  sporto  šakos biudžetinis 

finansavimas   didėja. 

2. Biudžetinis finansavimas nėra pakankamas, todėl norint deramai atstovauti SAMBO 

imtynes   pasaulio   ir   Europos    čempionatuose,    ruošiant   didelio    sportinio meistriškumo 

sportininkus Lietuvos SAMBO federacijai būtina plėsti darbą surandant ir pritraukiant 

rėmėjus sporto šakos finansavimui gerinti. 

3. Lietuvos SAMBO federacija turi gerinti darbą plėtojant konkursinį - 

programinį finansavimą. Ruošti kokybiškas SAMBO imtynių plėtojimo programas ir teikti įvairiems  

regioniniams, respublikiniams programų vertinimo konkursams bei siekti, kad šios programos būtų 

konkurencingos. 

 4.Siekti, kad sporto  šakų reitingavimo  sistemos pagrindiniai kriterijai būtų  nukreipti - 

didelio meistriškumo sportininkų rezultatų siekimui (darbo kokybei), tuo pačiu orientuoti į sporto 

šakos teigiamo įvaizdžio formavimą. 

Minėta, kad Federacijos sportininkai, pagal esamas galimybes ir Federacijos finansinius 

resursus, dalyvauja kiekvienais metais įvairaus amžiaus grupių pasaulio ir Europos čempionatuose, 

taip pat kituose tarptautiniuose ir draugiškose turnyruose. Rengia mūsų šalyje tarptautines 

varžybas. 

Šalies viduje Federacija organizuoja ir praveda Lietuvos čempionatus. 2017 metais 

vykusiuose Vilčių žaidynėse, tarpe kitų sporto šakų, rungtyniavo ir SAMBO imtynių atstovai   

BENDROSIOS ANALIZĖS IŠVADOS: 

1. Lietuvos SAMBO  federacija, kartu su aktyvų, savo veiklą planavo ir vykdė taip, kad  

metais būtų įgyvendintos numatytos programos.  

2. Federacija savo veikla užtikrins, kad 2018-2021metų laikotarpiu būtų pasiekti geri 

sportiniai rezultatai pasaulio ir Europos čempionatuose (iškovoti medaliai pasaulio ir  

medaliai Europos čempionatuose). 

3. Federacija   išplės savo veiklą tarptautiniuose forumuose glaudžiau bendradarbiaudama 

su kitų  šalių  sportininkais,  surengs  tarptautinio  lygio varžybas. 

4. LSF numato pateikti paraiškas ESF ir FIAS vykdyti įvairių amžiaus grupių Pasaulio ir 

Europos čempionatus Lietuvoje. 

5. Federacijai sieks, kad padidėtų sportuojančių ir juos ruošiančių trenerių skaičiai. 

6. Toliau plėtojant sporto šakos geografiją, būtina didinti sporto bazių atitikimo tarptautiniams 

reikalavimams skaičių. Siekti padidinti kokybiško sporto inventoriaus įsigijimo 

galimybes (tame tarpe SAMBO imtynėms tinkamų kilimų). 

7. Tobulinti bendradarbiavimą su savivaldos ir regioninėmis organizacijomis, siekiant    

jaunimą atitraukti  nuo  antisocialinių reiškinių  ir įtraukti į  užsiėmimus SAMBO 

imtynių sportu. 

8. Federacija tolimesnėje veikloje turi  plėsti  taikomosios  SAMBO  imtynių 

propagandos ir jos pritaikymo specializuotose organizacijose (kariuomenėje, policijoje ir kt.) 

galimybes. 

9. Reikia suaktyvinti darbą su esamais sporto šakos rėmėjais bei tęsti naujų rėmėjų 
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paieškas. 

10. Fedracija turi ruošti konkurencingas programas dalyvaujant įvairių organizacijų programų 

konkursuose. 

 

 Lietuvos SAMBO federacija, vykdydama užsibrėžtą sporto šakos viziją ir misiją, savo 

veiklos programoje kelia šiuos sporto šakos plėtotės tikslus ir uždavinius. 

 

 

 

LSF veiklos tikslai 

 

1. Išplėsti sporto šakos geografiją: padidinti sporto klubų, sportuojančiųjų, trenerių, teisėjų 

skaičių. Surengti daugiau sporto varžybų, stovyklų, prisidėti gerinant sporto šakos 

treniruočių ir varžybų pravedimo bazę. 

2. Pagerinti bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir  nevyriausybinėmis organizacijomis. 

3. Tęsti rėmėjų paieškas, paruošti konkurencingas rėmimo ir sporto šakos vystymo 

programas ir  dalyvauti programų konkursuose siekiant iškovoti sporto šakai papildomą 

finansavimą. 

4. Prisidėti prie Lietuvos kūno kultūros ir sporto programų įgyvendinimo. 

 

LSF uždaviniai 

 

1. Bendradarbiaujant su miestų ir rajonų savivaldos organais 2018-2021 metų įsteigti 

papildomai tris SAMBO trenerių etatus. 

2. Bendradarbiaujant su regionais padidinti sporto klubų skaičių, kiekvienais 

metais įsteigiant po vieną klubą. 

3. Gerinant sporto bazės įrangą iki 2021 metų (ar sudaryti prielaidas 

kitoms organizacijoms – LSF narėms) įsigyti tris SAMBO kilimus. Geriausius sportininkus 

aprūpinti šiuolaikiniu sertifikuotu sportiniu inventoriumi. 

4. 2018-2021 metais surengti po dalykinį susitikimą su specialiosios paskirties 

organizacijomis dėl SAMBO taikymo ruošiant šių organizacijų kontingentą 

5. Kasmet surengti po vieną seminarą - konferenciją treneriams naujausios sportininkų   

paruošimo   metodikos   klausimais.   Dalyvauti   tarptautinėse konferencijose ir mokymuose. 

6. Toliau vykdyti sambo trenerių rengimo programą. 

7. Propaguoti SAMBO  sportą žiniasklaidoje  skelbti informaciją apie vykdomas sambo  

varžybas bei jų rezultatus. 

8. Populiarinti LSF oficialią svetainę www.sambo.lt, ir Facebook grupę sambo-ltu. 

9. Kiekvienais metais dalyvauti kūno kultūros ir sporto fondo programų konkurse. 

Kiekvienais metais pateikti ne mažiau trijų programų. 

10. Užtikrinti, kad siekiant aukštų sportinių rezultatų (sutinkamai su varžybų 

kalendoriumi)   kiekvienais   metais   pasaulio   čempionatuose   dalyvautų ne mažiau penkių, o 

Europos čempionatuose ne mažiau dešimties Lietuvos SAMBO imtynių geriausiųjų sportininkų. 

 

 FINANSAVIMO REIKMĖS 

Programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui didelės reikšmės turi finansavimo galimybės. 

Lietuvos SAMBO imtynių federacija priklausydama stabilizuojančioms ir vertybes teikiančioms 

visuomeninėms organizacijoms yra finansuojama iš Valstybės biudžeto per Kūno kultūros ir 

sporto departamentą. Finansavimas skiriamas atsižvelgiant į reitingavimo rodiklius, kuriuose 

didžiausią vaidmenį vaidina sporto šakos sportiniai pasiekimai tarptautiniuose renginiuose. 

Pastaraisiais metais Federacijos finansavimas turi tendenciją mažėti, skaičiuojant procentinį 
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skiriamų lėšų kiekį nuo visų olimpinių sporto šakų. Tai reiškia, kad Federacija pasiekia vis 

geresnius rodiklius reitingavime, tačiau skiriamų biudžetinių lėšų kiekis Federacijos 

programoms įgyvendinti nėra pakankamas. Kita vertus, siekiant norimo lėšų kiekio savo veiklai 

reikia pagerinti lobistinį darbą savivaldos ir regionų organizacijose, plėsti rėmėjų paieškas, 

dalyvauti programų konkursuose. Kooperuojant lėšas ir žmonių resursus bei pastangas 

galimas teigiamas veiklos rezultatas ir sėkmingas Programos įgyvendinimas. 

 

1. Lentelė. LSF pajamų planas 2018-2021m. 

Fiansavimo šaltiniai 2018m  

(tūkst. EUR) 

2019m 

(tūkst. EUR) 

2020 m 

(tūkst. EUR) 

2021 m 

(tūkst. EUR) 

Viso  (tūkst. EUR) 

Biudžetinis 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 

Savivaldos, regionai 3,0 4,0 4,0 5,0 16.0 

Rėmėjai 8,0 10,0 10,0 12,0 40.0 

LSF veiklos pajamos 4,0 5,0 5,0 6,0 20.0 

Iš viso metams 115,0 119,0 119,0 123,0 476,0 

Finansinės lėšos planuojamos ketveriems metams ir bus naudojamos Lietuvos Valstybės teisės 

aktų nustatyta tvarka, Kūno kultūros ir sporto departamento nurodymais bei kontroliuojant 

Federacijos prezidiumui ir revizijos komisijai. Lėšos bus panaudotos šioms pagrindinėms 

priemonėms vykdyti: 

1. Tarptautinės  ir Lietuvos  SAMBO  federacijų patvirtintam sporto varžybų kalendoriui 

vykdyti. 

2. Sporto   šakos   propagandai,   programų  ruošimui,   bendradarbiavimui   su savivaldos     

ir     regionų     organizacijomis,     specialiosios     paskirties organizacijomis. 

3. Varžybų ir treniruočių inventoriaus įsigijimui. 

4. Trenerių,   teisėjų,   vadybininkų   kvalifikacijos   kėlimui.    Konferencijų – seminarų 

surengimui, dalyvavimui tarptautiniuose renginiuose. 

5. Materialiai skatinti (esant galimybei) sportininkus, trenerius, Federacijos narius. 

 

VEIKLOS PLANAVIMO PRINCIPAI 

 

 Veiklos planas yra svarbi Programos dalis, parodanti kokiomis priemonėmis bus 

sprendžiami iškelti tikslai ir įgyvendinami uždaviniai. Planas numato atskyrų Federacijos 

grandžių tarpusavio sąveiką, paskirsto darbus tarp žmonių, darbus išdėsto laike. Veiklos planas 

sudaro sąlygas matyti darbų atlikimo eiliškumą. Kiekvienais kalendoriniais metais Federacija 

sudaro detalų veiksmų planą, užtikrinantį strateginių tikslų kryptingą įgyvendinimą. 
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LAUKIAMAS EFEKTAS 

Programos įgyvendinimas pareikalaus daugelio žmonių ir organizacijų pastangų 

atrandant naujus sąlyčio taškus, ieškant naujų vadybinių formų, kurios yra būtinos sėkmingai 

plėtoti SAMBO imtynių sportą Lietuvoje ir keliant jo prestižą tarptautinėje arenoje. 

Įgyvendindami Programą ir sudarydami sąlygas jaunimui tenkinti savo poreikius 

demonstruosime mūsų šalies socialinius, ekonominius, kultūrinius pasiekimus, didinsime šalies 

tarptautini konkurencingumą. 

Dalyvaudami tarptautinėse varžybose, kviesdami į savo šalį kitų šalių sportininkus 

plėsime šalių jaunimo bendradarbiavimą, tuo pačių prisidėdami prie miestų ir rajonų, kur vyks 

tarptautiniai renginiai, infrastruktūros plėtojimo. Taip pat skatindami pasireikšti žmonių 

iniciatyvai, bendradarbiauti valstybines ir privačias organizacijas. 

2018 - 2021 metų Lietuvos SAMBO imtynių plėtotės programoje dalyvaujančios 

organizacijos tikisi sekančių pasikeitimų: 

1. Padidėtų sporto šakos populiarumas, sportuojančių ir trenerių skaičius,  

išsiplėstų sporto šakos geografija. 

2. Pagerėtų sąveika tarp atskyrų Federacijos padalinių ir sąveika su kitomis 

Programos įgyvendinimų suinteresuotomis organizacijomis. 

3. Tikėtinas geresnis  sportinių pasiekimų  rezultatas pasaulio  ir Europos  

čempionatuose, kas gali įtakoti didesnį Federacijos biudžetinį finansavimą. 

4. Programa prisidės prie Lietuvos kūno kultūrai ir sportui keliamų uždavinių 

įvykdymo. 

5. Gerėjant Lietuvos ekonomikai, galima tikėtis potencialių rėmėjų. 

Programa numatoma įgyvendinti palaipsniui per ketverius metus. Kiekvienais metais 

atliekant suplanuotus darbus. Priklausomai nuo įgyvendinimo sėkmės ir besikeičiančių aplinkos 

sąlygų, programos vykdymo rezultatai bus analizuojami ir esant reikalui koreguojami. Programos 

galutinis rezultatas priklausys ir nuo mūsų šalies tolimesnės raidos. 

Programos įgyvendinimo efektyvumas bus pasiektas jei keliami tikslai ir uždaviniai bus 

sprendžiami kompleksiškai, pilnai panaudojant žmogiškuosius resursus, ypatingai didelę 

patirtį ir žinias turinčius trenerius, jei vedamos priemonės ir varžybos sudarys vieną visumą. 

Manome, kad Programa atitinka sporto šakos vystymosi tendencijas Lietuvoje. Tikimės, 

kad  Programa bus suprasta, įvertinta, geranoriškai priimta ir įgyvendinama bendromis 

pastangomis. 

 


