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1. Vizija ir misija 
 

LPF vizija 2028 

 
LPF veikla 2028 metais pasižymės:  

 Profesionalumu, t.y.  
o 2028 OŽ dalyvaus 10 sportininkų, (3 finalininkai, 2 medalininkai, 1 estafetė;) 
o sportininkų ugdymas bus grindžiamas naujausiomis IT technologijomis, sporto 

medicinos, psichologijos ir lavinimo metodikomis; 
o sportininkus pagal vieningą jų ugdymo programą ugdys aukštos ir 

aukščiausios kvalifikacijos įvairiems lygiams parengti ir akredituoti treneriai ir 
instruktoriai; 

 Masiškumu, t.y. 
o bus antra pagal masiškumą Lietuvoje sporto šaka; 
o visiems šalies antrokams bus sudarytos sąlygos išmokti plaukti 
o plaukimą propaguos daugiau nei 100 000 Lietuvos piliečių.  

 Optimalia infrastruktūra, t.y.  
o kad kiekviena savivaldybė turės baseiną, kuriame efektyviai ir produktyviai 

dirbs treneriai; 
o Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Klaipėdoje bus 7 tarptautinius 

standartus atitinkantys 50 m baseinai.   
4. Tarptautiniu bendradarbiavimu, t.y.  

o  bus dirbama su NCAA ir kitų lyderiaujančių šalių treneriais, siekiant užtikrinti 
Lietuvos sportininkų tęstinį ugdymą; 

o Lietuvoje įvyks bent vienas aukščiausio lygio tarptautiniai plaukimo ir kitų 
vandens sporto šakų čempionatais; 

5. Profesionaliai funkcionuojannčia struktūra, t.y  
o LPF veiklą koordinuos ne mažesnė kaip 4 nuolatinių profesionalių darbuotojų 

komanda.  

LPF misija  

LPF misija telkti visus, besirūpinančius vandens sporto šakomis, kad 

• masiškai būtų prieinamos šios sporto šakos, sudarančios sąlygas saugiam ir sveikam 
gyvenimui, plėtojant jų infrastruktūrą ir kuriant įvairaus amžiaus tarpsnio grupėms 
plaukimo įgūdžių stiprinimo programas; 

• augtų ne tik sportininkų meistriškumas, bet ir jų asmenybinė bei pilietinė branda, 
plėtojant trenerių, teisėjų, sporto mokslininkų ir medicinos darbuotojų 
profesionalumą; 

• visais masinės komunikacijos kanalais būtų populiarinamas šių sporto šakų 
visapusiškas poveikis harmoningos asmenybės ugdymui ir puoselėjama vandens 
kultūra;  
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• su giminingomis užsienio sporto organizacijomis, atskirais šios srities profesionalais 
plėtotųsi tarptautiniai ryšiai, lemiantys šių sporto šalių profesionalumo augimą, 
masiškumo plėtrą ir populiarumo sklaidą. 

2. LPF Strateginis tikslas 
 

2024 – 8 olimpiečiai; 2028 – 10 olimpiečių 
 

Kad būtų pasiekti šie tikslai, būtina pasiekti šiuos tarpinius tikslus:  
 

 SKUBŪS TIKSLAI: 
o Kasmetinis finansinis tikslas elitui:  

• 2022 m. – 1 500 000 € 
• 2023 m. – 1 600 000 €; 
• 2024 m. – 1 700 000 €. 

 
o Elito ugdymo trenerių stiprinimas:  

• Iki 2022 m. kiekvienam centrui numatomi tikslai, remiantis Rudolfo 
taškais (kad būtų galima vertinti trenerių darbo efektyvumą) 

• Iki 2023 m. sukuriamas vieningas trenerių rengimo standartas (jame 
turi būti numatyta trenerių rotacija tarp miestų bei trenerių pamainos 
pas elito trenerius rotacija; taip pat numatytos ir tarptautinės 
praktikos: stovyklos, stažuotės, kursai) 

• Iki 2024 m. – pagal šį standartą parengiama 20 trenerių   
 

o IT sistema elito ugdymui: 
• Iki 2021 m. spalio 30 d. atliekamas panašių sistemų screening‘as 
• Iki 2023 m. pasirenka IT platforma; 
• Iki 2024 m. visi mini centrai naudojasi vieninga IT sistema, kuri apima 

veiklas nuo jų planavimo iki įgyvendinimo, sistema automatizuotai 
generuoja sprendimus ir formuoja užduotis kitam periodui. Mini 
centro treneriai sistemos dėka valdo savo sportininkų duomenis; vyr. 
treneris  valdo visus duomenis; IT sistema sujungta su naujausiomis 
duomenų „on the spot“ fiksavimo technologijomis)  

 
o Bendradarbiavimas su NCAA ir 19+ programa:  

• Iki 2024.12.31.:  dėl NCAA:  
- kontraktas su 8 JAV universitetais; 
- Išvykę į JAV sportininkai 75% SB (sezono geriausias rezultatas) 

vasarą (EČ, PČ, OŽ, TV)  
- 2 Lietuvos treneriai kasmet stažuojasi JAV  

 
o Sporto mokslo plėtojimo (geriausios praktikos; inovacijos):  

• Iki 2024.12.31.: 
- Techninis screening’as ir varžybų analizė elitui ir mini centrui – iki 

2022 m. 
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- Pilnai veikiantis modelis iki 2024 m. pabaigos, kuris apims: 
testavimą pagal AG; fiziologinius ir biocheminius tyrimus; 
pulsometrą; TRENPROGRAM‘ą 

• Iki 2028.12.31. – sukurto modelio atnaujinimas; 
 
 

 
 SVARBŪS TIKSLAI: 

o Pilnai sukomplektuota piramidė (1. Elitas; 2. Mini centrai; 3. Pradinis rengimas; 
8-9 metų masiškumas 70%):  

• Nuo … m vykdoma talentų atranka pagal … metodiką. 
 

o Mini centrai (5 centrai; 100 aukšto meistriškumo sportininkų; 30 kompetentingų 
specialistų, iš jų 20 trenerių, 10 specialistų): 

• Iki 2024.12.31 dalyvių sk. EJOF iki 20 žmonių ir iki 3 naujų plaukikų 
parengiama OŽ 

• Iki 2024.12.31 trenerių rinktinėje skaičių 15+5  
• Iki 2024.12.31 finansinis tikslas – 400 000€; iki 2028.12.31 – 600 000 € 
• Iki 2024.12.31 “konkretūs testavimai; duombazės kaupimas“  

 
o Pradinis trenerių rengimas, perkvalifikavimas, licencijavimas: 

• Iki 2022.12.31 parengta trenerių ir instruktorių rengimo metodika, 
suformuota licencijavimo bazė 

• Iki 2024.12.31 pagal parengtą metodiką parengta 80 žmonių, iš kurių 
20 yra nukreipti į aukštesnį lygį, po 4 į kiekvieną mini centrą. 

• Nuo 2025 m. veikla yra kartojama 
 

o Vieninga plaukimo metodika: 
• Iki 2023 m. sukurta metodika; 
• Iki 2024.12.31 50% klubų ‚ organizacijų / sporto centrų naudojasi šia 

metodika 
• Iki 2028.12.31 90% klubų ‚ organizacijų / sporto centrų naudojasi šia 

metodika 
 

o Bendradarbiavimas su savivaldybėmis: 
• sportininko krepšelis: 

 iki 2021.12.31 sukurti sportininko krepšelio savivaldybėje projektą  
 iki 2022.09.01 įvykdyti pilotinis sportininko krepšelio projektą 1 

savivaldybėje; 
 iki 2023.09.01 įvykdyti sportininko krepšelio projektai 5 

savivaldybėse; 
• finansinė pozicija strateginiuose savivaldybių planuose dėl vaikų 

plaukimo mokymo:  
 iki 2022.12.31 – 80% savivaldybių; 
 iki 2023.12.31 – 90% savivaldybių; 
 iki 2024.12.31 – 100% savivaldybių; 

• infrastruktūros: Vilnius, Panevėžys, provincija:  
 Vilnius:  
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 Iki 2022.12.31 – veikia Lazdynų baseinas ir pradėta Pilaitės 
baseino statyba; 

 Iki 2024.12.31 – veikia Pilaitės baseinas ir parengti 3 naujų 
baseinų projektai 

 iki 2025 12 31 – naujas „Saulėtekio“ 50 m baseinas 
 Panevėžys: iki 2025.12.31. 50m baseinas  
 Provincija: iki 2028.12.31. – 20km atstumu mini-baseinas nuo 

kiekvienos vidurinio ugdymo mokyklos 
• masiškumas regionuose: iki 2024 m. (10 miestelių dirba su 

meistriškumu): 
 iki 2023.12.31 – 70% baseinų turi meistriškumo programas; 
 iki 2024.12.31 – 90% baseinų turi meistriškumo programas; 
 iki 2028.12.31 – 100% baseinų turi meistriškumo programas; 
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3. 2022 m. operatyvinis veiklos planas (preliminarus) 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Pasiekimo indikatorius 2022 m. Vykdytojas 

1. Tikslas: Meistriškumas (2024 – 8 Olimpiečiai, 2028 – 10 olimpiečių) 

1.1 Užtikrinti pilnavertį elito plaukikų rengimą 

1.1.1 Vykdyti sisteminį plaukikų rengimą, proceso valdymą ir 

kontrolę 

Surinkti ŠMŠM meistriškumo 

taškai (tik elitas) 
2850 

Vyr. treneris 

1.1.2 Užtikrinti individualiai besirengiančių plaukikų rengimą, 

proceso valdymą ir kontrolę 

Vyr. treneris 

1.1.3 Užtikrinti užsienyje besitreniruojančių plaukikų rengimą, 

proceso valdymą ir kontrolę 

Vyr. treneris 

1.1.4 Užtikrinti jaunučių programos įgyvendinimą Jaunučių vyr. treneris 

1.1.5 Užtikrinti jaunių – jaunimo programos įgyvendinimą Jaunių-jaunimo vyr. 

treneris 

1.2  Plaukimo mini centrų vystymas, tobulinimas (12-18 m.) 

1.2.1 Planavimas, tiksliniai rezultatai, IT valdymas Pilnai veikiančių MC 5 

MC sportininkų skaičius 100 

Sportininkų, atitinkančių 
LTU1 skaičius 

70 

Sportininkų, atitinkančių 
LTU2 skaičius 

30 

MC auklėtinių Rudplpho 
taškų vidurkis 

15,5 

Sporto direktorius 

1.2.2 Darbas vandenyje (krūvio apskaita, testai ir kt.) 

1.2.3 Darbas salėje (Atletinis rengimas, kineziterapija) 

1.2.4 Medicininis aptarnavimas, traumų prevencija ir atstatymas 

1.2.5 Mityba, papildai 

1.2.6 Pedagogika, sportininkų ugdymas 

1.2.7 Akademinis sportininkų pažangumas (8 balai) 

1.2.8 Psichologinis pasirengimas 

1.2.9 Estafetinių plaukimų atidirbimas 
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1.2.10 MC sistemos įgyvendinimas  

Rezultatų prieaugis 

Asmeniškai 
iškeltų  

tikslų vykdymas 
>70% 

 

1.3 Aukšto meistriškumo trenerių ugdymas, rengimas 

1.3.1 Sukurti AM trenerių kompetencijų centrą (akademiją) 

Procesas % 75 % 
Strateginių projektų 

vadovas 

1.3.1.1 Mokymosi moduliai, trukmė 

1.3.1.2 Mokymosi platforma (gyvai, Moodle, Teams, etc) 

1.3.1.3 Testavimas, licencijavimas 

1.3.2 Ugdyti MC trenerių lyderystę 

1.3.2 Sukurti AM trenerių efektyvumo vertinimo sistemą 

2. Tikslas: Masiškumas 

2.1  Nacionalinė mokymo plaukti programa VšĮ LPF 

informacijos ir 

paslaugų biuras 

2.2   Komercija 

2.2.1 Sekėjų skaičiaus didinimas socialiniuose tinkluose Sekėjų skaičius  30K 
 

 

 

 

 

 

Strateginių projektų 

vadovas 

2.2.2 Atsitiktiniai rėmėjai (šalti kontaktai, didelis kiekis, žema 

kokybė) 

Gautos lėšos, EUR 
15000 

2.2.3 Tiksliniai rėmėjai (šilti kontaktai, nedidelis kiekis, aukšta 

kokybė) 

Gautos lėšos, EUR 
65000 

2.2.4 Baseinų sienų reklaminio ploto pardavimas Gautos lėšos, EUR 15000 

2.2.5 Metinis plaukiko mokestis Gautos lėšos, EUR 15000 

2.2.6 Komercinės varžybos Gautos lėšos, EUR 5000 

2.2.7 1,2% parama Gautos lėšos, EUR 5000 
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2.2.8 Plaukikų tėvelių kontaktų registras Kontaktų skaičius nuo visų 
dalyvaujančių varžybose 

90% 

2.2.9 Plaukikų tėvelio kontaktas su rinkodaros sutikimu (kaip prekė) Sutikimų rinkodarai dalis nuo 

viso registro 
50% 

3.2 Programa 8-12 m. „Kitas žingsnis“ 

3.2.1 Gabių vaikų identifikavimas modelis 

Procesas 100% LPF projektų vadovė 3.1.2 Gabių vaikų nukreipimas į meistriškumo grupes 

3.1.3 Bendra ugdymo programa 8-12 m. 

  
 

____ 
__ 

- 
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