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• LPF 2012 metais vienijo 17 juridinių narių, t.y. per 3000 
sportininkų, trenerių ir sporto organizatorių. 

• LPF pagal darbo sutartis dirbo 2 darbuotojai: generalinis 
sekretorius, direktorius. Buhalterinę apskaitai vykdyti 
naudojom÷s buhalterin÷s firmos paslaugomis. 

• Kovo m÷n. ataskaitin÷je konferencijoje buvo atsiskaityta už LPF 
veiklą 2011 m.

• Vykdomasis komitetas vadovavo LPF veiklai tarp konferencijų. 
Per šį laikotarpį įvyko 3 pos÷džiai:

2012-02-28; 2012-06-28 ir 2012-09-04
• Trenerių taryba pos÷džiavo 3 kartus: 

2012-03-14; 2012-06-28; 2012-09-20
• Svarstyti klausimai susiję su veiklos vykdymu ir finansų 

naudojimu, varžybų organizavimu, nacionalinių rinktinių rengimu ir 
delegavimu į varžybas,  išklausytos ataskaitos apie dalyvavimą 
varžybose.



Veikla d÷l sporto bazių pl÷tros
(ataskaita papildyta, atsakant į konferencijoje pateiktus klausymus)
• 2011-2012 m. nuolat dalyvauta Kauno miesto savivaldyb÷s darbo grup÷s d÷l ,,Girstučio” 

baseino rekonstrukcijos rengiamuose pos÷džiuose, stebima darbų eiga ir teikti pasiūlymai d÷l 
baseino įrengimo, teikti pasiūlymai d÷l papildomo finansavimo gavimo tarptautinius standartus 
atitinkančiai elektroninei laiko matavimo ir kitai būtinai įrangai įsigyti.

• 2012 m. rugpjūčio 29 d. dalyvauta LR Vyriausyb÷s pasitarime d÷l plaukimo baseinų Vilniuje, 
Kaune, Klaip÷doje statybos. Pasitarime buvo nutarta (protokolas 2012-08-29, Nr.9-110):

– Skirti prioritetinį d÷mesį,,Girstučio” baseinui užbaigti, siūlyti Kauno m. savivaldybei 
paspartinti statybos darbų vykdymą ir užtikrinti, kad objektas būtų atiduotas naudoti 
2012 m., pasiūlyta spręsti klausymą d÷l papildomo l÷šų (0,5 mln.Lt) skyrimo 2013 m. 
modernesnei liko matavimo ir kitai būtinai įrangai įsigyti.

– D÷l Vilniaus miesto Lazdynų baseino rekonstravimo: pavesti KKSD kartu su Finansų 
ministerija ir Vilniaus m.savivaldybe išnagrin÷ti galimybes skirti 2013-2014 m. baseino 
rekonstravimui l÷šas iš VIP ir savivaldyb÷s biudžeto. Vilniaus m. meras A.Zuokas pateik÷ 
raštą prašydamas 12 mln.Lt.finasavimo.

– Svarstant klausymą d÷l Klaip÷dos miesto baseino pritarta, kad objektą tikslinga 
pripažinti valstybei svarbiu ekonominiu projektu, pasiūlyta Klaip÷dos m.savivaldybei 
suderinti techninį baseino projektą su Lietuvos plaukimo federacija ir pritarta galimybei 
šį objektą finansuoti iš ES struktūrin÷s paramos 2014-2020 m. l÷šų.

Šioje veikloje aktyvią iniciatyvą ir paramą teik÷  LR Ministro pirmininko patar÷jas 
Mindaugas Špokas.



Kitos veiklos:

Trenerių stažuot÷s pagal Leonardo da Vinči mobilumo programą

� Šiaulių trener÷ Vilma Staškuvien÷ 
stažavosi Čekijoje

� Šuolių į vandenį trener÷ Asta 
Girdauskien÷ stažavosi Lenkijoje

� LTOK r÷m÷ Žilvino Ovsiuko kelionę į 
tarptautinę trenerių konferenciją JAV.

� Siekiant skatinti vaikų mokymą 
plaukti LPF teik÷ projektą ir 
laim÷jo paramą KKSD 
skelbtame konkurse 101 tūkst. 
Lt.
Programa bus vykdoma Kaune, 
Alytuje, Šiauliuose, Marijampol÷je, 
Klaip÷doje ir kituose miestuose.



Pagrindin÷s varžybos šalyje buvo vykdytos 
pagal patvirtintą kalendorių
• LPF vykd÷

� 6 pagrindin÷s metų plaukimo varžybos – pirmenyb÷s,  čempionatai (iki metų 
pabaigos dar vyks LPF taur÷, Atviras veteranų plaukimo čempionatas ir 
Čempionatas 25 m baseine, Šuolių į vandenį taur÷s varžybos ir Atviras 
šuolių į vandenį veteranų čempionatas);

� Lietuvos jaunučių žaidyn÷s (kartu su KKSD) (Alytus);
� Pabaltijo valstybių čempionatas ir jaunučių mačas (Alytus);
� Lietuvos dailiojo plaukimo čempionatas (Šiauliai);
� Lietuvos šuolių į vandenį čempionatas (Vilnius);
� Lietuvos atvirojo vandens čempionatas (Sudeikiai).

• LPF kartu su LMSSC
� 8 plaukimo pirmenyb÷s. Jos vykdomos 4-se amžiaus grup÷se po dvi 

varžybas metuose - žiemos ir pavasario arba vasaros. Dalyvavo nuo 120 iki 
230 sportininkų, viso apie 2000 mokinių iš 15 miestų. 

� Lietuvos mokinių olimpinis festivalis (Utena).
� Vykdytos 2 šuolių į vandenį pirmenyb÷s. Jose dalyvavo 100 dalyvių iš 

Vilniaus ir Kauno. 
� Vykdytos 1 dailiojo plaukimo pirmenyb÷s.  Jose dalyvavo 40 dalyvių iš 

Vilniaus ir Šiaulių.
� http://www.ltuswimming.com/joomla/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=622%3Aatviras-2012-m-lietuvos-plaukimo-empionatas-&lang=lt





Remtos tradicin÷s miestų 
varžybos
• Kauno mero taur÷;
• Tarptautinis sprinto festivalis 

(Anykščiai);
• ,,Dzūkijos taur÷” (Alytus);
• Tarptautin÷s varžybos ,,Jūrų 

arkliukas” (Kaunas);
• ,,Olimpiečių taur÷” (Utena);
Numatyta iki metų pabaigos remti:
• A.Dambrausko taur÷s varžybos 

(Šiauliai);
• Žemynos olimpiečių taur÷ 

(Panevežys).



Per kadenciją vyko glaudus 
bendradarbiavimas su Lietuvos ir studentų 
sporto centru. Veiklą kuravo VK narys 
Gintaras Prunckus.

• Centras šiais metais 
reorganizuotas į Lietuvos 
mokinių neformalaus švietimo 
centrą su Kūno kultūros ir 
sportinio ugdymo skyriumi.

• Mažinamos l÷šos sporto 
rengiiams ir LPF siūloma savo 
j÷gomis vykdyti jaunučių ir 
jaunių pirmenybes.
Centras numato vykdyti tik 
vaikų plaukimo, šuolių ir 
dailiojo plaukimo varžybas.



Rengtos mokomosios treniruočių stovyklos
2012 01 16 – 2012 02 04 
2012 03 19 – 2012 04 03 
2012 05 28 – 2012 06 23 

Siera Nevada 
(Ispanija) 
 

Titenis, Ovsiukas 
Titenis, Ovsiukas 
Titenis, Ovsiukas 

Prieš olimpines žaidynes 
2012 07 10 - 25 

 
Plimutas (UK) 

 
4+1+2 

MTS RIO-2016 
2012 01 30 – 2012 02 09 
2012 02 20 – 29 
2012 03 28 – 2012 04 07 
2012 04 16 – 28 
2012 06 03-16 

 
Alytus 
Alytus 
Alytus 
Alytus 
Ptuij (Slovenija)  

 
Rapšys, Bilis, Paipalien÷ 
Rapšys, Bilis, Paipalien÷ 
Rapšys, Bilis, Strazdas, Paipalien÷ 
Rapšys, Bilis, Paipalien÷ 
10 sport + 2 

Prieš EJČ 
2012 06 25-30 

 
Alytus 

 
8 sport + 1 

EYOF 2013 
2012 04  02- 07 

 
Vilnius  

 
10 sport + 2 tren 

Prieš EČ Debrecene 
2012 05 2-17 
2012 05 7-17 

 
Elektr÷nai 
Alytus 

 
5 sport + 1 
Bilis, Bilis, Rapšys, Sadauskas, Paipalien÷ 

Stovykla Rygoje prieš 
tarptautines varžybas 
2012 07 04 - 11 

 
Ryga 

 
TV Berlyne 8 + 1 
TV Dubline 5 + 1  

 



Atviras vanduo
Veiklą kuravo 
VK narys A.Vilkevičius.
• Lietuvos atviro vandens 

Gran Prix 2012:
� Liepos 6 dieną įvyko 11-tas 

tradicinis Lamp÷džių plaukimo 
maratonas. Dalyvių skaičius – 112 
plaukikų.

� Liepos 28 dieną vyko XXXI 
plaukimo maratonas - „Platelee 
2012“. Dalyvių skaičius – 147 
plaukikų.

� Rugpjūčio 11-ąją įvyko 4-sis 
tradicinis Sudeikių plaukimo 
maratonas. Dalyvių skaičius – 101 
plaukikas.

• Rugpjūčio 11-ąją Sudeikiuose trečią
kartą buvo surengtas Lietuvos atviro
vandens plaukimo čempionatas (5 km
nuotolis). Dalyvavo 10 vyrų ir 5
moterys.



Dalyvavimas tarptautin÷se varžybose
• Šuoliai į vandenį. Veiklą kuravo 

VK narys K.Autukas
� Pasaulio taur÷s atrankin÷s 

varžybose (Londonas)
� Ignas Barkauskas (18 vieta) ir 

Sergej Baziuk (27 vieta).

� Europos jaunimo čempionatas 
(Gracas)

� Martynas Pabalys (22 vt.) ir 
Indr÷ Girdauskait÷, 3m 
tramplinas (15vieta) .

� Teis÷javo tarptautin÷s 
kategorijos teis÷ja Al÷ 
Pikturnien÷.

_________________________
Būtina:  įsteigti šuolių į vandenį trenerio 

etatą VVSM, nes LVJC veiklos vizija  nuo 
SMĮ kardinaliai skiriasi (elementarus 
užimtumas nesiekiant aukštų rezultatų) 



Dalyvavimas plaukimo 
tarptautin÷se varžybose
• Sankt Peterburgas, kovas (4+1); Danas Rapšys – 200 

nugara 3vt.

• Dž. Britanijos plaukimo čempionatas, Londonas; 
R.Meilutyt÷ 100 krūtine 1vt.

• Anglijos ”Arena” plaukimo taur÷s varžybos, Šefildas, 
R.Meilutyt÷ 100 l.st 1 vt., 100 m krūtine 2 vt. 

• Liuksemburegas, G.Titenis 50 ir 100 krūtine 1 vt, 200 
krūtine 2 vt.; M.Sadauskas 100 l.st 2 vt., 50 l.st 3 vt.

• „Copa Mexico“ varžybose Puerto Vallarta (Meksika), 
R.Dvariškyt÷, 200 krūtine 1 vt., 100 krūtine 3 vt.

• „Mare Nostrum 2012“ etape Monake. R.Meilutyt÷ 100 ir 
50 krūtine 1 vt.

• „Open EDF“ tarptautin÷s plaukimo varžybos. G.Titenis 
200krūtine 3 vt; 100 krūtine 4 vt., 50 krūtine 9 vt.; 
V.Janušaitis 100 nugara 5 vt.; 200 kp. 9vt.; M.Sadauskas 
50 l.st 10 vt., 100 l.st.13 vt. 



Dalyvavimas plaukimo 
Europos čempionatuose

• 31-tasis LEN Europos čempionatas, Debrecenas. (13 sportininkų, 4 
treneriai, medik÷, masažuotoja)

– V.Janušaitis 200 kp. 7 vt. 
– M.Sadauskas 100 l.st 15 vt.
– V.Gimbutyt÷ 200 pet. 16 vt.
– 4x100 m kombinuota est. 17 vt.

• 39-tasis Europos jaunimo plaukimo čempionatas, Antverpenas (9 
sportininkai, 3 treneriai, masažuotoja)

– D.Rapšys 200 ng. 3 vt., 100 ng. 7 vt.
– U.Mažutaityt÷ 200 ng. 15 vt., 100 ng. 16 vt.
– M.Mikalauskas 200 krūtine 9 vt., 100 krūtine 15 vt.
– E.Gliožeryt÷ 50 l.st. 15 vt.
– T.Duškinas 50 pet. 11 vt., 100 pet. 15 vt.
– Estafet÷ vyrai 4x100 komb. 8 vt.
– Estafet÷ vyrai 4x100 l.st. 10 vt.



Dalyvavimas plaukimo 
tarptautin÷se varžybose

• Atvirasis Airijos čempionatas, Dublinas (6 sportininkai, 1 treneris)
– Vaiva Gimbutyt÷ – 100 m l. st, 100 m peteliške ir 200 m kompl.(LR) 1 vt.;
– Jūrat÷ Ščerbinskait÷ 200  ir 400 l. stiliumi – 1 vt.
– Vaidotas Blažys 50 m krūtine ir 100 m krūtine 1 vt. 
– Povilas Strazdas - 4 pirmąsias vietas, greičiausiai įveikęs 100 m, 200 m (LR iki 

17), 400 m l. Stiliumi (LR iki 17) bei 200 m kompl. pl.
– Kirilas Kiseliovas (100 m krūtine ir 200 m krūtine) 1 vt. jaunimo gr. 

• Berlyne (Vokietija) vyko tarptautin÷s jaunimo plaukimo varžybos (8 sportininkai, 
1 trener÷). Dalyvavo kandidatai dalyvauti 2013 m. Europos jaunimo Olimpiniame 
festivalyje Utrechte (Olandija).

– P.Grigaliūnas 100 br. 2 vt.
– Jevgenij Rogožin 50 lst 2 vt. 100 lst. 3 vt.
– Rūta Tranait÷ 100 ir 200 br. 3 vt.



Lietuvos plaukimo veteranų varžybų geografija 
(VK veiklą kuruoja A.Vilkevičius)

� Atviras trumpo vandens Olandijos čempionatas 2012.
� IV Amber Cup Veteranų varžybos Rygoje (Latvija).
� XIV Tarptautinis sprinto festivalis "Vester Masters" 

Kaliningrade (Rusija).
� Atviros Lenkijos veteranų varžybos Mlawa 2012 (Lenkija).
� 29th Tallin Open Masters Championships 2012 (Estija).
� Atviras ilgo vandens Olandijos čempionatas 2012.
� Valmieros veteranų varžybos 2012 (Latvija).
� Lenkijos plaukimo veteranų čempionatas 2012.
� XIV FINA Pasaulio plaukimo veteranų čempionatas 2012 

(Italija).
� Senior Games 2012 (Lenkija).
� Liuksemburgo masters Open 2012.
� Veteranų varžybos "Koknes÷s ruduo 2012" (Latvija).



• Birut÷ Statkevičien÷ neš÷ olimpinį 
deglą



Londono olimpin÷s žaidyn÷s



Giedrius Titenis

• 100 m krūtine  8 vieta (44 dalyviai);
• 200 m krūtine 11 vieta (34 dalyviai).

• Vytautas Janušaitis
• 200 m kompleksu 13 vieta (36 

dalyviai);
• 100 m peteliške 39 vieta (43 

dalyviai).

• Mindaugas Sadauskas
• 100 m. l.st 28 vieta (60 dalyvių)



Rūta Meilutyt÷

• 100 m 
krūtine 
Olimpin÷ 
čempion÷







Per olimpines žaidynes ir po jų Rūta Meilutyt÷ 
sulauk÷ didžiausio žiniasklaidos d÷mesio

• Plaukimo atstovams 
daugiausia d÷mesio skyr÷ 
tiek internetin÷ žiniasklaida, 
tiek ir laikraščiai. Naujienų 
portaluose straipsniai apie 
plaukimą sudar÷ beveik 65 
proc. viso naujienų srauto 
apie šią sporto šaką, likusi 
dalis tenka spaudai.

• Žiniasklaidos favorit÷ –
R. Meilutyt÷, kurios nuotraukos 

dominavo tarp kitų 
olimpiečių.



www.ltuswimming.com

• LPF direktorius Emilis 
Vaitkaitis

• Fotografas Algis Ališauskas

• LTUswimming.com
• 142,219 Apsilankymai
• 41,964 Unikalūs 

vartotojai
• 400, 608 Puslapių 

rodiniai
• 112 - skirtingos 

pasaulio šalys, 2499 
miestai

• Publikuoti 77 
straipsniai



Ačiū už  
bendradarbiavimą ir 
d÷koju už profesionaliai 
atliktą darbą
2009-2012 metais.

Sekretoriatui: G.Bartkui ir E.Vaitkaičiui;
VK nariams;
LPF narių vadovams;
Treneriams ir sportininkams.
Mokslininkams, medikams.
Teis÷jams.
Visiems plaukimo, šuolių į vandenį , 
sinchroninio plaukimo  ir veteranų sporto 
puosel÷tojams.


