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Įvadas
Lietuvos ušu federacijos plėtros strategija 2020 – 2024 m. – strateginio planavimo
dokumentas, kuriame pateikiami federacijos veiklos tikslai, numatomas jų įgyvendinimas ir siektini
rezultatai. Strategija užtikrina strateginio valdymo procesą, kurio metu nustatomos veiklos kryptys
ir būdai, kaip efektyviausiai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialinius,
žmogiškuosius išteklius. Strategijos vykdymo procesas susijęs su veiklos eigos stebėsena ir
kontrole.
Strategija bus įgyvendinta vykdant Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto
įstatymą, Lietuvos ušu federacijos įstatus, kitus teisės aktus, Valstybės kūno kultūros ir sporto
plėtros strategiją, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos programą ir
įsakymus.
Strategijos įgyvendinimas plėtos kūno kultūros ir sporto teikiamą naudą bei siekį
ugdyti fiziškai ir dvasiškai sveiką visuomenę, talentingų sportininkų paieškas bei nuoseklų
sportininkų meistriškumo ugdymą, vaikų ir jaunimo socializacijos, nusikalstamumo prevencijas.
Strategija apjungia bendras jėgas kūno kultūros ir sporto propogavimui, renginių
organizavinui, infrastruktūros plėtrai, efektyviam sporto, verslo, žiniasklaidos bei valstybinių ir
nevalstybinių organizacijų bendradarbiavimui.

Išoriniai ir vidiniai veiksniai
Lietuvos ušu federacija – juridinis asmuo, visuomeninių sporto organizacijų sąjunga,
narystės pagrindu vienijanti šalyje veikiančius ušu propoguojančius klubus, kitas įregistruotas
visuomenines įstaigas, turintis savo emblemą, atributiką, sąskaitas nacionaline ir užsienio valiuta
Lietuvos Respublikos įsteigtuose bankuose. Federacija už savo prievoles atsako visu savo turtu.
Federacija jungia sporto klubus bei fizinius asmenis, rengia teisėjus, populiarina ušu sportą,
bendradarbiauja su tarptautinėmis ušu sporto organizacijomis.
Federacija atstovauja ušu Lietuvoje ir užsienyje, rūpinasi sporto šakos plėtojimu:
rengia šakos plėtojimo ir strategijos programas, koordinuoja narių veiklą, užtikriną rinktinių
ruošimą ir dalyvavimą varžybose, kelia trenerių, vadybininkų, teisėjų kvalifikaciją, rengia šalies ir
tarptautinius čempionatus bei kitas varžybas, kontroliuoja, kaip laikomąsi įstatų ir kitų šalies
teisinių aktų ir taisyklių, tvarko federacijos apskaitą, sprendžia techninius klausimus, palaiko ryšius
su šalies ir tarptautinėmis organizacijomis. Rūpinasi rėmėjų paieška ir sporto šakos įvaizdžio
formavimu šalyje ir užsienyje.
Federacija Lietuvoje rengia pasaulio ir Europos čempionatus, tarptautines ir
nacionalines varžybas. Lietuvos čempionatai ir sporto klubų varžybos organizuojamos įvairuose
šalies mietsuose, taip populiarinant sporto šaką.
Federacijos biudžetą sudaro: narystės mokestis, valstybės biudžeto, rėmėjų ir kitos
lėšos. Lėšos yra naudojamos varžybų vykdymui Lietuvoje, rinktinių stovyklų organizavimui,
sportininkų pasiruošimui ir siuntimui į pasaulio ar Europos čempionatus, įrangos įsigijimui, trenerių
kvalifikacijos tobulinimui.
Pagrindiniai federacijos rėmėjai šiuo metu yra jaunųjų sportininkų tėvų, suaugusių
sportininkų ir trenerių asmeninės lėšos. Taip pat gaunama lėšų iš miestų savivaldybių, tikimasi
sulaukti finansavimo iš valstybės biudžeto bei kitų šaltinių.
Sporto infrastruktūros vystymas, tolygios galimybės su kitų šalių sportininkais siekti
sportinių rezultatų, turi didžiulę reikšmę jaunimui. Miestų ir rajonų gyventojams, turintiems savo
sportines bazes, atsiranda daugiau galimybių kelti gyvenimo kokybę ir turiningai praleisti
laisvalaikį.
Lietuvos ušu federacija, atsižvelgdama į pasaulines ir Europos tendencijas, ieškodama
savo veiklos tobulinimo vidinių rezervų, sieks savo darbuose taikyti metodikos naujoves,

pažangiausias vadybos formas, mokslo ir sporto specialistų patirtį, kooperuoti finansines galimybes
ir tai pagrįsti asmenine žmonių iniciatyva, darbštumu ir atsakomybe.

SSGG studija (Stiprybės. Silpnybės. Grėsmės. Galimybės)
Stiprybės:
Sporto šakos estetiškumas ir prieinamumas;
Didėjanti sporto šakos geografija;
Tarptautinio lygio sporto pasiekimai;
Ušu sporto disciplinų gausa;
Didėjant įsigytos įrangos kiekiui – galimybė rengti tarptautinius standartus atitinkančias
varžybas Lietuvoje;
Sukurtos, turimos ir puoselėjamos sporto šakos tradicijos;
Sporto šakos galimybės visapusiškai vystyti žmogaus fizines savybes bei ugdyti
charakterį;
Galimybė ateityje tapti olimpine sporto šaka;
Trenerių, teisėjų kvalifikacija, turima patirtis ir sugebėjimai;
Teigiamas federacijos tarptautinis įvaizdis;
Aktyvi federacijos veikla rengiant aukšto lygio tarptautinius renginius – varžybas,
seminarus, stovyklas;
Glaudus tarptautinis bendradarbiavimas.

Silpnybės:
Nepakankamas sporto šakos propogavimas mažesniuose Lietuvos miestuose ir
rajonuose;
Silpnas sportininkų skatinimas ir siaurėjantis mokomasis sportinis darbas dėl lėšų
stygiaus;
Jaunų specialistų trūkumas, nenoras dirbti trenerio darbo;
Menkas sporto šakos plėtotės programų rėmimas iš savivaldybių biudžeto;
Nepakankama sporto šakos reklama bei žinomumas.

Grėsmės:

Šalies ir savivaldybių mąstu nepakankamai skatinamas sportinės pamainos ruošimas;
Nepakankamai remiama sporto klubų veikla;
Pozityvaus požiūrio į neformalųjį ugdymą stoka neleidžia išspręsti problemų – šalyje
mažėja sporto mokymo įstaigose sportuojančiųjų skaičius;
Progresuojantis jaunimo sveikatos būklės pablogėjimas dėl fizinio krūvio stokos;
Geresnės sportinės savirealizacijos sąlygos užsienio šalyse;
Pajėgių sportininkų išvykimas į kitas šalis.

Galimybės:
Patvirtinus ilgalaikę Valstybės kūno kultūros ir sporto strategiją, tikėtina, kad biudžetinis
ušu sporto finansavimas įgaus stabilumą;
Gerėjant šalies ekonomikos rodikliams, didesnis dėmesys bus skiriamas kūno kultūrai ir
sportui;
Plečiantis sporto šakos geografijai, gali didėti naujos kompetencijos specialistų poreikis;
Aukšti pasiekimai tarptautiniuose renginiuose sąlygoja sporto šakos populiarumo
augimą ir jos plėtojimą;
Sukūrus bendradarbiavimo sąlygas su privačiu verslu, galėtų didėti rinktinių stovyklų
skaičius;
Formuojant ir suformavus tinkamą požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, didėtų
užsiiminėjančiųjų skaičius, išaugtų sporto socialinis vaidmuo.

Vizija
Padidėjęs sporto šakos populiarumas, masiškumas ir prieinamumas vaikams, jaunimui,
suaugusiems, išsaugotos šios sporto šakos tradicijos ir kuriamos naujos. Ušu žinomumas didėja,
vaikų ir jaunimo tarpe ušu tampa vis populiaresne sporto šaka tiek sveikatos gerinimui, tiek fizinio
parengtumo tobulinimui. Šalyje sukurta palanki juridinė bazė kūno kultūros ir sporto plėtojimui.
Parengta ir veikia aukštos klasės sportininkų, trenerių ir teisėjų paruošimo sistema, išleidžiami
vadovėliai, skirti ušu treneriams, teisėjams, atletams bei jaunųjų sportininkų tėveliams, geriausi ušu
sporto šakos atstovai, turėdami tinkamas sąlygas, toliau gerina sportinius rezultatus. Federacija
dalyvauja įvairių fondų ir programų konkursuose, įgyvendindama reikiamas lėšas realizuoti viziją.

Misija
Sudaryti vaikams, jaunimui ir geriausiems šalies sportininkams tinkamas sąlygas
sėkmingai ir saugiai siekti rezultatų. Populiarinti ušu sporto šaką miestų ir rajonų bendruomenių
tarpe. Siekti tolimesnio tarptautinio pripažinimo ir garsinti Lietuvos vardą pasaulio sporto arenose.
Rengti varžybas jauno amžiaus sportininkams, vykdyti vaikų vasaros užimtumo programas, plėtoti
sporto klubų ir įtakoti sporto mokymo įstaigų veiklą.

Tikslai
Federacijos ir kitų suinteresuotų organizacijų pastangomis ir bendra veikla sudaryti
sąlygas talentingiausiems ušu sporto šakos atstovams ir jaunimui siekti tarptautinio pripažinimo ir
dalyvavimo aukščiausio lygio čempionatuose;
Gerinti varžybų ir treniruočių sąlygas, pritraukti stiprius užsienio sportininkus į
Lietuvoje vykstančias varžybas, suteikiant galimybę Lietuvos sportininkams kokybiškai konkuruoti
ir taip semtis patirties;
Didinti jaunimo užimtumą per sportą, lavinti estetinį skonį ir gerinti sveikatinimo
rodiklius;
Populiarinti skirtingas ušu sporto disciplinas, didinti žinomumą.

Uždaviniai
Sudaryti talentingiausių sportininkų pasiruošimo planus ir kontruoliuoti jų vykdymą.
Ruošti ateičiai sportininkus dalyvavimui aukščiausio lygio sporto varžyboms;
Rengti treneriams kvalifikacijos kėlimo seminarus, sudaryti sąlygas dalyvauti kitose
šalyse vykstančiuose seminaruose didelio meistriškumo sportininkų ruošimo klausimais;

Sudaryti galimų sporto šakos rėmėjų sąrašus, vykdyti vadybinį darbą, parengti ir
įgyvendinti federacijos remimo programą;
Sudaryti šiuolaikiškos sporto šakos kūrimo planą. Numatyti galimus finansavimo
šaltinius ir teikti siūlymus šalies vyriausybei;
Parengti sporto klubų plėtotės programas ir ieškoti galimybių su šiomis programomis
dalyvauti įvairiuose konkursuose;
Užtikrinti varžybų kalendoriaus įvykdymą. Didelį dėmesį skirti jaunesniojo amžiaus
sportininkų varžybų skaičiui ir sportininkų dalyvavimui;
Populiarinti ir formuoti sporto šakos įvaizdį, rengti sportininkų, trenerių teisėjų
susitikimus su jaunimo kolektyvais ( mokyklose, jaunimo sambūriuose, renginiuose);

Finansavimo reikšmė
Lietuvos ekonominė padėtis bei skiriamas biudžetinis finansavimas neužtikrina jaunimo
ugdymo, gyventojų sveikatingumo, neįgaliųjų sporto didelio meistriškumo sportininkų rengimo
pažangos, sportinės infrastruktūros plėtimo. Daugiau dėmesio turėtų skirti miestų rajonų
savivaldybės. Didesniuose šalies miestuose mažėja viešos erdvės pritaikytos plėtoti miestiečių fizinį
aktyvumą. Lietuvos ušu federacijos bendrieji finansavimo rodikliai, skiriamų lėšų kiekis rodo, kad
lėšų stygius neleidžia užtikrinti tinkamos sporto federacijos veiklos, strategijos įgyvendinimo,
nesuteikia galimybių tinkamam sportininkų konkurencingumui tarptautiniuose renginiuose
garsinant Lietuvos vardą.

Finansavimo tikslai ir principai
Tikslas – užtikrinti federacijos veiklos tinkamą finansavimą, lėšų paskirstymą suderinti
su strategijos keliamais tikslais ir uždaviniais.

Lėšų panaudojimo pagrindiniai prioritetai teikiami:
-

Geriausių sportininkų pasirengimui ir dalyvavimui varžybose;

-

Lietuvos čempionatų, pirmenybių ir vaikų lygos varžybų vykdymui;

-

Tarptautinių renginių organizavimui mūsų šalyje;

-

Kokybiškos įrangos ir inventoiraus įsigyjimui;

-

Trenerių, teisėjų ir vadybininkų kvalifikacijos kėlimui;

-

Sportininkų ir trenerių materialiniam skatinimui;

-

Komunikacijai ir ušu sporto žinomumui bei populiarinimui.

Patvirtinta LUF Valdybos posėdyje 2020.01.11. protokolo Nr. 20200111

Prezidentas
Tomas Lapinskas

