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1. Šachmatų kompozicijos vizija 
Plėtoti ir puoselėti šachmatų kompoziciją Lietuvoje. Reguliariai turėtų vykti ne vien nacionaliniai 

čempionatai, bet reikėtų daugiau renginių šalies administraciniuose vienetuose, taip pat neakivaizdžių varžybų. 
Turėtų būti rengiamos ir rajonų, miestų pirmenybės, kuriuose kasmet būtų varžomasi dėl to regiono nugalėtojo 
vardo, jaunių pirmenybės. Užsiimti šachmatų kompozicijos plėtra: steigti šachmatų kompozicijos skyrelius šalies 
ir regionų laikraščiuose, rengti neakivaizdines šachmatų kompozicijos varžybas. Rengti atvirus tarptautinius 
šachmatų kompozicijos turnyrus, kuriuose galėtų dalyvauti ir kitų šalių dalyviai. Toliau dalyvauti gerinant 
pasiekimus Pasaulio šachmatų kompozicijos federacijos (The World Federation for Chess Composition (WFCC)) 
ir kitų šalių organizuojamuose renginiuose: kongresuose, uždavinių sprendimo čempionatuose, uždavinių 
kūrybos turnyruose. Leisti periodinį šachmatų kompozicijos leidinį.  

 
2. Šachmatų kompozicijos misija 
Šachmatų kompozicija skatina intelektualinę ir kūrybinę asmenybės veiklą, puoselėja tuos pradus, kurie 

reikalingi išsilavinusiai, aukštų technologijų visuomenei. Tai sudėtinė visuotinos kultūros dalis. Šachmatų 
kompozicija kaip ir bet kuri kita protinės veiklos rūšis skatins sistemingą visuomenės ir individo tobulėjimą. 

 

3. Situacijos analizė 
a) Vidiniai aspektai 
Šachmatų kompozicija šiuo metu patenkinamai gyvuoja vien Kėdainiuose ir Vilniuje, tačiau likusioji 

Lietuvos dalis dar organizaciniu požiūriu neįsisavinta. Reguliariai vyksta vien nacionaliniai šachmatų uždavinių 
sprendimo čempionatai, bei Kėdainių rajono pirmenybės. Kitų miestų ir rajonų renginiai didžiąja dalimi 
proginiai. Šachmatų kompozicijos skyreliai su neakivaizdinėmis varžybomis, turinčios didelę skatinamąją 
reikšmę, pasirodo Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos ketvirtiniame leidinyje – žurnale „Šachmatija“, taip 
pat „Rinkos aikštėje“, „Kėdainių garse“ bei kituose laikraščiuose ir žurnaluose.  

 
b) Išoriniai aspektai 
Šachmatų kompozicija pasaulyje nenutrūkstamai plėtojasi. Kas trejus metus vyksta WCCI – individualūs 

uždavinių kūrybos pasaulio čempionatai. Kas ketverius metus WCCT – komandiniai uždavinių kūrybos pasaulio 
čempionatai. Kasmet rengiami WFCC kongresai, kurių metu vyksta pasaulio šachmatų uždavinių sprendimo 
asmeniniai ir komandiniai čempionatai, bei uždavinių kūrybos turnyrai. Taip pat kasmet rengiami asmeniniai ir 
komandiniai Europos šachmatų uždavinių sprendimo čempionatai. Vyksta daug tarptautinių varžybų, leidžiama 
periodinė ir pažintinė literatūra, FIDE albumai bei kt.  

 
Lietuva jau eilę metų nenutrūkstamai dalyvauja tarptautiniuose mačuose, pasaulio šachmatų kompozicijos 

sprendimo ir kūrybos čempionatuose. 2020 metais prasidėjus pasaulinė pandemija sujaukė varžybų planus, buvo 
perkeltos arba atšautos nemaža dalis tarptautinių varžybų (neįvyko: 2020 metų pasaulio šachmatų uždavinių 
sprendimo čempionatas, 2020 ir 2021 metų Europos šachmatų uždavinių sprendimo čempionatai, 
2020/2021 metų pasaulio taurė). Nebegalėdmi išvykti varžytis į kitas šalis, pradėjome intensyviai rengti 
treniruočių stovyklas Lietuvoje, kad sportininkai neprarstų savo sportinės formos. 

Galime pasidžiaugti, kad Lietuvos šachmatų kompozicijos lygis yra aukštas. Tikslinga paminėti šiuos 
reikšmingesnius Lietuvos šachmatų kompozitorių pasiekimus per paskutinius ketverius metus: 2021 metais 
Lietuva jau turi pirmąjį tarptautinį meistrą šachmatų uždavinių kūrybos srityje, užimta 2 vieta 2018/2019 periodo 
pasaulio šachmatų uždavinių sprendimo taurėje, užimta 3 vieta 2019/2020 periodo pasaulio šachmatų uždavinių 
sprendimo taurėje, užimta 5 vieta 2021 metų komandiniame pasaulio šachmatų uždavinių sprendimo čempionate, 
užimta 9 vieta 2016-2018 metų asmeniniame pasaulio šachmatų uždavinių kūrybos čempionate sutarto mato 
skyriuje.  

2011 metais Lietuvoje buvo surengtas X Europos jaunių šachmatų uždavinių sprendimo čempionatas, 
2013 metais Lietuvoje buvo surengtas IX Europos šachmatų uždavinių sprendimo čempionatas, 2019 metais 
Lietuvoje buvo surengtas pasaulio kongresą ir 43 pasaulio šachmatų uždavinių sprendimo čempionatas. Tad ir 
toliau planuojame aktyviai dalyvauti šachmatų kompozicijos veikloje pasaulyje, bei puoselėti šachmatų 
kompoziciją Lietuvoje įtraukiant naujus narius bei ieškant papildomo finansavimo. 
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4. Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos (LŠKS) artimiausi veiklos tikslai ir jų 
įgyvendinimo planas (2022-2025 m. šachmatų kompozicijos veiklos programa) 

Tikslas - plėtoti Lietuvos šachmatų kompoziciją. 
Uždaviniai: (1) plėtoti šachmatų uždavinių kūrybą ir (2) plėtoti šachmatų uždavinių sprendybą. 

Eil. 
Nr. 

Priemonės Atsakingas Terminai Ištekliai 
(laikotarpiui) 

Vertinimo 
kriterijai 

1.1 Lietuvos šachmatų uždavinių 
kūrybos čempionatų rengimas 

LŠKS vice-
prezidentas 
(kūryb. srities) 

Kas dvejus 
metus 

Valstybės biudžetas, 
rėmėjai (2000 Eur) 

Surengtas 
čempionatas 

1.2 Tarptautinių šachmatų 
uždavinių kūrybos varžybų 
rengimas 

LŠKS vice-
prezidentas 
(kūryb. srities) 

Kasmet Valstybės biudžetas, 
rėmėjai (2000 Eur) 

Surengta 10 
varžybų (500 
dalyvių) 

1.3 Sudalyvavimas komandiniame 
pasaulio šachmatų uždavinių 
kūrybos turnyre (WCCT) 

LŠKS vice-
prezidentas 
(kūryb. srities) 

Kas ketverius 
metus 

Valstybės biudžetas, 
rėmėjai (2000 Eur) 

Sudalyvauta 
varžybose 

1.4 Sudalyvavimas asmeniniame 
pasaulio šachmatų uždavinių 
kūrybos turnyre (WCCI) 

LŠKS vice-
prezidentas 
(kūryb. srities) 

Kas trejus 
metus 

Valstybės biudžetas, 
rėmėjai, dalyviai 
(2000 Eur) 

Sudalyvauta 
3 skyriuose 

1.5 Sudalyvauta tarptautiniuose 
šachmatų uždavinių kūrybos 
turnyruose 

LŠKS vice-
prezidentas 
(kūryb. srities) 

Kasmet Valstybės biudžetas, 
rėmėjai, dalyviai 
(2000 Eur) 

Sudalyvauta 
20 varžybų 

1.6 Žurnalo „Šachmatija“ leidyba LŠKS vice-
prezidentas 
(kūryb. srities) 

Ketvirtinis Valstybės biudžetas, 
rėmėjai (5000 Eur) 

Nenutrūks-
tama leidyba 

1.7 Knygų apie Lietuvos 
šachmatų kompoziciją 
leidyba* 

LŠKS gen. 
sekretorius 

Pagal 
galimybes 

Valstybės biudžetas, 
rėmėjai, rengėjai 
(8000 Eur) 

Išleista 
knyga 

1.8 LŠKS interneto svetainės 
administravimas 

LŠKS gen. 
sekretorius 

Nuolat Valstybės biudžetas, 
rėmėjai (2000 Eur) 

Nenutrūks-
tamas admi-
nistravimas 

2.1 Atviro Lietuvos šachmatų 
uždavinių sprendimo 
čempionato ir Lietuvos taurės 
rengimas 

LŠKS vice-
prezidentas 
(sprend. srities) 

Kasmet Valstybės biudžetas, 
rėmėjai, dalyviai 
(10000 Eur) 

Kasmet 
surengtas 
čempionatas/
taurė 

2.2 Regioninių ir įvairių 
neakivaizdinių šachmatų 
uždavinių sprendimo varžybų 
rengimas  

LŠKS įgalioti 
asmenys 

Kasmet Vietos savivaldybės 
biudžetas, rėmėjai, 
dalyviai (10000 Eur) 

Kasmet 
surengtos 
varžybos 

2.3 Pasiruošimo stovyklų 
tarptautinėms varžyboms 
rengimas 

LŠKS prezidentas Kasmet Valstybės biudžetas, 
rėmėjai, dalyvis 
(20000 Eur) 

Surengtos 8 
stovyklos 

2.4 Sudalyvavimas WFCC 
kongrese 

LŠKS prezidentas Kasmet Valstybės biudžetas, 
rėmėjai, dalyvis 
(10000 Eur) 

Sudalyva-
vimas 
kongrese 

2.5 Suorganizavimas Pasaulio ar 
Europos šachmatų uždavinių 
sprendimo čempionato* 

LŠKS prezidentas Gavus WFCC 
pritarimą 

WFCC, valstybės 
biudžetas, rėmėjai, 
dalyviai (100000 Eur) 

Surengtas 
čempionatas 

2.6 Sudalyvavimas WCSC 
(Pasaulio šachmatų uždavinių 
sprendimo čempionate) 

LŠKS vice-
prezidentas 
(sprend. srities) 

Kasmet Valstybės biudžetas, 
rėmėjai, dalyviai 
(20000 Eur) 

Sudalyvauta 
4 varžybose 

2.7 Sudalyvavimas ECSC 
(Europos šachmatų uždavinių 
sprendimo čempionate) 

LŠKS vice-
prezidentas 
(sprend. srities) 

Kasmet Valstybės biudžetas, 
rėmėjai, dalyviai 
(12000 Eur) 

Sudalyvauta 
4 varžybose 

2.8 Sudalyvauta tarptautiniuose 
šachmatų uždavinių 
sprendimo turnyruose 

LŠKS vice-
prezidentas 
(sprend. srities) 

Kasmet Valstybės biudžetas, 
rėmėjai, dalyviai 
(20000 Eur) 

Sudalyvauta 
10 varžybų 

* Priemonė vykdoma turint pakankamą finansavimą 

______________________________ 




