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PATVIRTINTA 

Lietuvos boulingo federacijos 

Valdybos  

 

 

 Lietuvos boulingo federacijos  

Strateginis veiklos planas  

2020-2024 m. 

 

Misija, strateginiai tikslai  

 

Misija  

 

LBF misija – telkti įvairaus amžiaus socialines grupes aktyviam laisvalaikio praleidimui bei 

sportinio meistriškumo siekimui žaidžiant boulingą ir teikti joms boulingo mokymo ir varžybų 

organizavimo bei techninio ir metodinio jų aprūpinimo paslaugas.  

 

Strateginiai tikslai  

 

Vadovaujantis Lietuvos boulingo federacijos (toliau – LBF)  Strategijoje įtvirtintais 

boulingo vystymo prioritetais ir vizija, siekiant tinkamai vykdyti aukščiau pateiktą LBF misiją, o 

taip pat atsižvelgiant į COVID’19 poveikį boulingo sporto šakai, jos propagavimo ir žaidimo 

apribojimus, nustatomi tokie LBF 2020 – 2024 m. strateginiai tikslai:  

 

1. Parengti Lietuvos boulingo federacijos informacinį sklaidos planą.  

2. Pakeisti  ir vykdyti naujo formato asmeninį Lietuvos boulingo čempionatą bei Lietuvos 

boulingo lygos varžybas; 

3. Populiarinti sportinį boulingą vaikų, paauglių ir jaunimo tarpe, vykdant aktyvią 

edukacinę-pažintinę programą ir organizuojant bei vykdant Lietuvos moksleivių boulingo 

čempionatą*;  

4. Sustiprinti nacionalinių rinktinių rengimą atsakingoms tarptautinėms varžyboms, 

siekiant tinkamai atstovauti Lietuvą tarptautiniuose renginiuose ir užimti prizines vietas. 

 

* Strateginis tikslas ir jo įgyvendinimas tiesiogiai susiję su Lietuvos sporto rėmimo fondo skiriamu parengto 

projekto finansavimu. 
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Uždaviniai - priemonės strateginiams tikslams pasiekti  

 

1 tikslas. Parengti ir įgyvendinti Lietuvos boulingo federacijos informacinį sklaidos planą 

 

Uždaviniai ir priemonės: 

1 Uždavinys - Parengti ir patvirtinti Lietuvos boulingo federacijos komunikacijos socialiniuose 

tinkluose įgyvendinimo koncepciją 

Priemonė - Sukurti LBF paskyras populiariausiuose socialiniuose tinkluose ir aktyviai dalintis turiniu iš LBF 

rengiamų varžybų, turnyrų, į tarptautinius renginius deleguotų rinktinių, kitą aktualią su boulingu susijusią 

informaciją, kuri pasiektų ne tik boulingo bendruomenę, bet ir plačiąją auditoriją. 

2 Uždavinys - Pritraukti privatų verslą partnerystei su LBF. 

Priemonė - Parengti – patvirtinti partnerystės pasiūlymus verslui ir aktyviai vesti derybas dėl partnerystės, 

siekiant pritraukti ne tik viešąjį, bet ir privatų kapitalą, taip skatinant sportininkus dalyvauti LBF 

organizuojamose varžybose (visos strategijos įgyvendimo metu), siekti sportinio boulingo varžybas padaryti 

patrauklesnėmis ne tik profesionalams, bet ir pradedantiesiems, o taip siekti, kad varžybos atitiktų  

aukščiausius pažengusių boulingo sportą kultivuojančių šalių standartus. 

3 Uždavinys - Rengti ir platinti pranešimus žiniasklaidai, kurie būtų publikuojami sporto skiltyje. 

Priemonė - Prieš svarbiausius LBF organizuojamus ar deleguojamus renginius parengti pranešimą spaudai, 

kuriuo būtų dalijamasi dienraščių/savaitraščių bei portalų sporto skiltyje.  

4 Uždavinys - Sudaryti sąlygas (finansines ir technines), kad Lietuvos boulingo čempionatas ir Lietuvos 

boulingo lygos finalinis etapas būtų transliuojami gyvai/interaktyviai. 

Priemonė - Lietuvos boulingo lygos finalus ir Lietuvos boulingo čempionatą transliuoti gyvai per bent vieną 

informacinės sklaidos kanalą (televizija, Facebook, k.t. panaši platforma), tam sudarant paslaugų sutartį su 

tiesioginių sporto varžybų transliavimu užsiimančia įmone. 

2 Tikslas. Pakeisti  ir vykdyti naujo formato asmeninį Lietuvos boulingo čempionatą bei Lietuvos 

boulingo lygos varžybas. 

1 Uždavinys - Sukurti ir patvirtinti naujo formato Lietuvos boulingo čempionato ir Lietuvos boulingo 

lygos varžybas. 

Priemonė – parengti ir patvirtinti naujo formato Lietuvos asmeninio boulingo čempionato nuostatus ir 

reglamentą, Lietuvos boulingo lygos nuostatus ir reglamentą, Boulingo žaidimo taisykles ir Lietuvos boulingo 

lygos varžybų žaidimo schemą. 

2 Uždavinys - užtikrinti varžybų vykdymą ir nugalėtojų nustatymą. 
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Priemonė – vykdyti Lietuvos boulingo asmeninio čempionato varžybas ir Lietuvos boulingo lygos 

varžybas. Lietuvos boulingo lygos finalinį etapą. Nustatyti nugalėtojus ir prizininkus. 

3 Tikslas.  Populiarinti sportinį boulingą vaikų, paauglių ir jaunimo tarpe, vykdant aktyvią 

edukacinę-pažintinę programą ir organizuojant ir vykdant Lietuvos moksleivių boulingo 

čempionatą* (Ilgalaikė sportinio boulingo populiarinimo ir fizinio aktyvumo didinimo 

programa „Boulingas kiekvienam“). 

1 Uždavinys – Parengti nacionalinio moksleivių bolingo čempionato metmenis; 

Priemonė – atlikti situacijos analizę ir parengti Lietuvos moksleivių boulingo čempionato vykdymo 

gaires; 

2 Uždavinys – užtikrinti reikiamą finansavimą; 

Priemonė – Parengti ir Lietuvos sporto rėmimo fondui pateikti Lietuvos moksleivių boulingo čempionato 

vykdymo ir finansavimo projektą; 

3 Uždavinys – užtikrinti Projekto įgyvendinimą; 

Priemonė – įgyvendinti projektą pagal planą ir patvirtintą finansavimą. 

 

4 Tikslas. Sustiprinti nacionalinių rinktinių rengimą atsakingoms tarptautinėms varžyboms, 

siekiant tinkamai atstovauti Lietuvą tarptautiniuose renginiuose ir užimti prizines vietas. 

Uždaviniai ir priemonės: 

1 Uždavinys - Užtikrinti savalaikį ir skaidrų nacionalinių rinktinių formavimą; 

Priemonė – Parengti ir patvirtinti nacionalinių rinktinių formavimo taisykles/kandidatų atrankos kriterijus. 

2 Uždavinys -  Užtikrinti, kad nacionalinių rinktinių pasiruošimą tarptautinėms varžyboms vykdytų 

profesionalūs treneriai. 

Priemonė – Atlikti tarptautinę apklausą/paiešką trenerių, galinčių ir sutiksiančių dalyvauti nacionalinių 

rinktinių pasiruošimo tarptautinėms varžyboms procese bei užtikrinti tinkamą bei savalaikį atitinkamų 

paslaugų teikimo sutarčių (kontraktų) sudarymą. 

3 Uždavinys – Užtikrinti tinkamą nacionalinių rinktinių pasiruošimą tarptautinėms varžyboms. 

Priemonės –  

3.1. Atlikti sportinio inventoriaus patikrą bei jo atnaujinimą;  

3.2. Surengti nacionalinių rinktinių rengimosi atitinkamoms tarptautinėms varžyboms stovyklas 

(sutinkamai su varžybų grafikais); 

4 Uždavinys – užtikrinti tęstinę aukštojo meistiškumo sportininkų rengimo programą. 

Priemonė - Rengti ir įgyvendinti aukštojo meistriškumo sportininkų rengimo programą. 

5 Uždavinys – užtkrinti tinkamą ir pakankamą nacionalinių rinktinių finansavimą. 
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Priemonės -  

5.1. Vykdyti naujų (papildomų) nacionalinių rinktinių finansavimo šaltinių paiešką, pritraukiant privataus 

kapitalo lėšas bei sudarant ilgailaikes LBF ir rėmėjų bendradarbiavimo sutartis; 

5.2. Pasirašyti ilgalaikės strateginės partnerystės sutartį su Generaliniu LBF rėmėju/partneriu. 

 

 

 

Strateginio plano vykdymo stebėsena – kontrolė 

 

LBF strateginį 2020 -2024 m. planą  prengė ir patvirtino LBF Valdyba, kuri yra atsakinga 

už plano tinkamą ir savailaikį įgyvendinimą. Reaguojant į dabartinę COVID-19 situaciją, galimos 

strateginio plano korekcijos, papildymai. 

Numatoma, kad kiekvienoje kasmetinėje Lietuvos boulingo federacijos narių  konferencijoje bus 

pateikiama ataskaita apie strateginiame plane numatytų priemonių įvykdymą per atitinkamą laikotarpį.  

 

Laukiamas efektas ir reikšmė 

 

Lietuvos boulingo federacijos valdyba, sporto klubai ir rėmėjai turės rodyti iniciatyvą sutelkiant 

pastangas bendram tikslui pasiekti. Tai stiprins su boulingą susijusių žmonių bendruomenę, jų 

visuomeniškumą, plėtos socialinius ryšius. Strateginio plano priemonių įgyvendinimas tiesiogiai atsilieps 

federacijos tolimesnei veiklai: didės norinčiųjų žaisti boulingą skaičius, gerės sportiniai rezultatai, padidės 

žiniasklaidos ir visuomenės dėmesys boulingui. Šie procesai įtakos rėmėjų požiūrį ir norus remti sporto šakos 

vystymąsi, skatins su boulingu susijusių verslo modelių atsiradimą ir darbo vietų kūrimą, kas savo ruožtu 

gerins paslaugų ir prekių boulingo žaidėjams kokybę ir sudarys sąlygas naujų galimybių atsiradimui. 


