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• ATASKAITOS – esamos padėties išsiaiškinimas: kas įvyko mūsų
aplinkoje per praėjusius metus, kur mes esame dabar, ko tikimės iš
ateities? Kokios mūsų stipriosios ir silpnosios pusės, kokios išorinės
grėsmės ir galimybės?

• TIKSLAI – koks mūsų veiklos tikslas: ką mes turime padaryti, kam ir
kodėl?

• SĖKMĖS FAKTORIAI – kas yra mūsų sėkmės veiksniai: pagal ką
mus renkasi ir vertina išorinis pasaulis?

• UŽDAVINIAI – kokius uždavinius išsikelsime sau planuojamam
laikotarpiui?

• VEIKSMAI – kokių turime imtis veiksmų, kad įgyvendintume savo
iškeltus uždavinius?

• IŠTEKLIAI – kokių mums reikia žmogiškųjų ir techninių resursų, kad
sugebėtume įvykdyti savo iškeltus uždavinius?



SSGG

• Stipriosios pusės
• Silpnosios pusės
• Galimybės (išorinės)
• Grėsmės (išorinės)



Stipriosios pusės
• Tradicijos
• Istorija, pasiekimai
• Elito sportininkų skaičius
• Sporto gimnazijos Vilniuje ir Šiauliuose
• Organizaciniai gebėjimai
• Trenerių kompetencija
• Tarptautinių varžybų organizavimas
• Tarptautinio lygio sporto bazė Trakuose
• Glaudus bendradarbiavimas su FISA (tarptautine irklavimo

federacija)
• Tarptautinės kategorijos teisėjų skaičius
• Stiprus irklavimo meistrų judėjimas
• Aktyvūs visuomenininkai ir savanoriai
• Rėmėjai



Silpnosios pusės
• Internatinių grupių sunaikinimas ar blogesnes darbo sąlygų suteikimas
• Inventoriaus trūkumas (sportininkų, trenerių, teisėjų)
• Nepakankamas finansavimas, didelė biurokratinė našta
• Mažai aktyvių klubų
• Vangi plėtra – neišnaudota geografinė padėtis
• Negeranoriškas trenerių bendradarbiavimas
• Nepakankama trenerių kvalifikacija (tame tarpe užsienio kalbų žinojimas)
• Nepakankama trenerių ir sportininkų motyvacija
• Ne visų naudojama vieninga rinkinės pasirengimo metodika
• Nekomunikuojami pasiekimai
• Nemokėjimas dirbti su rėmėjais
• Nepakankamas masiškumas
• Trenerių amžiaus vidurkis
• Mažai nestandartinių rungčių, mažas žiūrovų skaičius
• Irklavimo propagavimas
• Silpnai vystomas pakrančių ir pramoginis irklavimas
• Neaiški sporto sistema, savivaldybių veikla



Galimybės
• Irklavimo inventoriaus gamyba, katamaranų gamyba
• Neįgaliųjų sporto plėtra
• Geografinė situacija, natūralūs telkiniai
• “Sveika” sporto šaka, tinkanti lietuvių genotipui
• Bendradarbiavimas su stipriais užsienio klubais (treniruočių,

kvalifikacijos, inventoriaus)
• ES narystė ir fondai: finansavimas, kvalifikacijos kėlimas
• Mokesčių įstatymas (2 proc. GPM)
• Auganti gyvenimo kokybė (galimybė vykdyti komercinius projektus)
• Vandens turizmo verslo plėtra
• E-rowing



Grėsmės
• Vienos sporto šakos dominavimas Lietuvoje
• Sportininkų ir specialistų, trenerių išvykimas į užsienį
• Trumpas irklavimo sezonas
• Neteisinga visuomenės nuomonė apie moterų sportą
• Didėjanti konkurencija
• Mažėjantis gyventojų skaičius
• Fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos įgūdžių

trūkumas
• Nepalankūs irklavimui gamtosaugos reikalavimai
• Netobuli įstatymai, neapibrėžtumas



Tikslai 2018 – 2028

• Kelti irkluotojų sportinį meistriškumą
• Plėtoti irklavimo sportą Lietuvoje
• Propaguoti ir populiarinti irklavimo sportą



Plėtoti irklavimo sportą Lietuvoje,
kelti irkluotojų meistriškumą:

• Sportininkų, dalyvaujančių varžybose daugiau negu vieną sezoną,
skaičiaus padidėjimas – 2 kartus.

• Padidinti sportininkų skaičių sporto gimnazijose iki 60, sporto
mokyklų skaičių didinti 30 procentų.

• Padidinti irklavimo miestų skaičių iki 14.
• Irkluotojų-studentų skaičių padidinti iki 100.
• FISA jaunių čempionatas: finalininkai – 10 įgulų, medaliai – 2 k.
• FISA jaunimo čempionatas: finalininkai – 8 įgulos , medaliai – 3 k.
• FISA pasaulio čempionatas: finalininkai – 5 įgulos , medaliai – 3 k.
• Pasaulio studentų čempionatas: finalininkai – 2 įgulos.
• Olimpinės žaidynės: 4 medalių komplektai.



Veiksmai
• Sportininkų, dalyvaujančių varžybose daugiau negu vieną

sezoną, skaičiaus padidėjimas – 2 kartus.
– Sportininkų, dalyvaujančių varžybose daugiau negu vieną sezoną,

apskaita.
– Esamo inventoriaus inventorizavimas ir perėmimas LIF žinion.
– Inventoriaus įsigijimo ir skyrimo programos sukūrimas.
– Trenerių motyvacijos programos sukūrimas.
– Sportininkų motyvacijos programos sukūrimas.
– Bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija ir švietimo

įstaigomis.
– Viešųjų ryšių programos sukūrimas.
– Sporto bazių ir varžybų trasų renovacijos programų sukūrimas.
– Vaikų ir jaunimo sporto stovyklų organizavimas.
– Nestandartinių rungčių varžybų organizavimas.
– Darbo su rėmėjais principų parengimas.



Veiksmai

• Padidinti sportininkų skaičių sporto gimnazijose iki
60.
– Inicijuoti internatinių sporto grupių steigimą.
– Parengti sportininkų Irklavimo centrų steigimo galimybių studiją.
– Parengti būsimųjų irklavimo sporto centrų veiklos principus.



Veiksmai
• Padidinti irklavimo miestų skaičių iki 14.
Identifikuoti miestus, kuriuose galimas irklavimas.

– Kreiptis į miestų ir rajonų sporto skyrių vadovus dėl irklavimo
trenerių etatų įsteigimo.

– Parengti tipinį irklavimo bazės (statinių, tiltelių, elingų) ir
inventoriaus įsigijimo, statybos planą.

– Užtikrinti metodinę pagalbą naujai įsteigtiems klubams.



Veiksmai
• Irkluotojų-studentų skaičių padidinti iki 100.

– Inicijuoti klausimą dėl lengvatų suteikimo aukštosiose mokyklose
(mokslas, bendrabutis ir kt.) studentams- Lietuvos rinktinės
nariams.

– Organizuoti varžybas aukštųjų mokyklų studentams.
– Studentų, dalyvaujančių Lietuvos čempionatuose, ir jų Komandų

vadovų motyvacijos sistemos sukūrimas.
– Irklavimo propagavimo programa.
– Tęsti dalyvavimą pasaulio ir Europos čempionatuose.
– Pritraukti studentus, savanorius į pasiruošimą 2022 m. pasaulio

čempionatui ir organizacinį darbą čempionato metu.



Veiksmai
• FISA jaunių čempionatas: finalininkai – 10 įgulų,

medaliai – 2 k.
– Gimnazijų kūrimas.
– Centralizuotas rinktinės pasiruošimas.
– Aprūpinimas kokybišku inventoriumi.
– Rinktinės narių dalyvavimas ne mažiau, kaip 6 tarptautinėse

regatose.
– Aiškių rinktinės atrankos ir komplektavimo kriterijų diegimas.
– Parengti kontraktinės sistemos modelį.
– Reguliariai tirti rinktinės narių sveikatą ir funkcinę būklę.
– Parengti jaunių rinktinės narių motyvacijos sistemą.
– Pasitelkti mokslines žinias ir priemones.



Veiksmai
• FISA jaunimo čempionatai: finalininkai – 8 įgulos , medaliai – 3 k.
• Pasaulio studentų čempionatas: finalininkai – 2 įgulos.

– Centralizuotas rinktinės pasiruošimas.
– Aprūpinimas kokybišku inventoriumi.
– Rinktinės narių dalyvavimas ne mažiau, kaip 6 tarptautinėse

regatose.
– Aiškių rinktinės atrankos ir komplektavimo kriterijų diegimas.
– Parengti kontraktinės sistemos modelį.
– Reguliariai tirti rinktinės narių sveikatą ir funkcinę būklę.
– Parengti jaunimo rinktinės narių motyvacijos sistemą.
– Pasitelkti mokslines naujoves ir žinias.



Veiksmai
• FISA pasaulio čempionatas: finalininkai – 5 įgulos , medaliai – 3 k.
• Olimpinės žaidynės: 4 medalių komplektai.

– Centralizuotas rinktinės pasiruošimas.
– Aprūpinimas kokybišku inventoriumi.
– Rinktinės narių dalyvavimas Pasaulio taurės etapuose.
– Rinktinės narių dalyvavimas ne mažiau, kaip 6 tarptautinėse regatose.
– Aiškių rinktinės atrankos ir komplektavimo kriterijų diegimas.
– Parengti kontraktinės sistemos modelį.
– Reguliariai tirti rinktinės narių sveikatą ir funkcinę būklę.
– Parengti rinktinės narių motyvacijos sistemą.
– Diegti mokslo naujoves.
– Parengti sporto centrų, klubų motyvacijos programą

(klubų, centrų skatinimas už parengtą 1-2 ar daugiau sportininkų į LIF rinktinę . Pvz. 
Inventoriaus skyrimas ar galimybė pasinaudoti LIF inventoriumi,   jaunujų talentų
stovyklos vykdymas ir t. t.



Veiksmai

• Propaguoti ir populiarinti irklavimo sportą.
– Investuoti lėšas ir žmogiškuosius resursus dirbant su žiniasklaidos

atstovais


