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Vizija

Tapti skaidria sporto organizacija, besiremiančia gerosios
vadybos principais, kurios vertybės būtų grįstos viešąja ir vidine
komunikacija, demokratija, abipuse kontrole, pasitikėjimu bei
solidarumu.

Pagrindiniai tikslai

Nuosekliai ugdyti aukštą sportininkų meistriškumą. Skatinti
irklavimo specialistų profesionalumą. Sudaryti geresnes sąlygas
masiniam irklavimo judėjimui.



1. SpecialistaiStrategija
 Irklavimo federacijos narių, trenerių bei teisėjų kvalifikacijos kėlimo skatinimas.
 Trenerių palankios darbo aplinkos mikroklimato kūrimas.
 Darbingos ir darnios atmosferos federacijoje užtikrinimas.

Veiklos Programa/Uždaviniai
 Diegti kompleksišką trenerių rengimo sistemą ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo

programą.
 Plėtoti ryšius su užsienio sporto organizacijomis ir atskirais sporto profesionalais.
 Sudaryti sąlygas treneriams semtis praktinės patirties bendradarbiaujant su

pažangiausiomis irklavimo šalimis.
 Sutelkti ir stiprinti LIF bendruomenę įgalinant narius, panaudoti jų gebėjimus. Siekti

didinti kompetencijas, turėsiančias įtakos LIF strateginių uždavinių įgyvendinimui.
 Laiku pateikti kasmetines finansines bei veiklos ataskaitas, kurios būtų viešai

prieinamos.



Strategija 2. Komunikacija/Renginiai
 Tarptautinių irklavimo renginių pritraukimas ir organizavimas.
 Irklavimo federacijos komunikacijos plano kūrimas 2021 - 2028 metų

laikotarpiui

Veiklos Programa/Uždaviniai
 Įgalinti kompetetingus asmenis surengti tarptautinius irklavimo renginius

Lietuvoje.
 Populiarinti irklavimo sportą įvairiomis integruotomis komunikacijos

priemonėmis.
 Įgyvendinti strateginį komunikacijos planą.
 Užtikrinti sklandžią, vidinę, išorinę bei savalaikę komunikaciją.
 Suburti darbo grupę praėjusio laikotarpio LIF veiklos analizei, parengti korekcijų

planą pagal pateiktas išvadas.



Strategija 3. Infrastruktūra/Plėtra
 Reikalingos infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas.
 Irklavimo sporto plėtojimas šalies regionuose.
 Neįgaliųjų sporto plėtra.
 Meistrų bei rekreacinio irklavimo plėtra.

Veiklos Programa/Uždaviniai
 Bendradarbiauti su šalies savivaldybėmis, vyriausybinėmis organizacijomis kuriant ir

gerinant irklavimo sporto infrastruktūrą.
 Užtikrinti federacijos sportinio inventoriaus apskaitą, kontrolę, saugumą ir atnaujinimą.
 Sukurti 2021-2028 metų strategiją pakrančių – jūrinio irklavimo plėtrai Lietuvoje ir

integraciją tarptautiniu lygiu.
 Inicijuoti moksleivių, sporto grupių (klasių) atkūrimą regionuose.
 Užtikrinti stabilų finansavimą iš viešojo sektoriaus ir privačių rėmėjų.
 Parengus programą įtraukti neįgaliuosius į sistemingus irklavimo sporto užsiemimus.
 Įtraukti irklavimo meistrus supažindinant jaunimą su irklavimo sportu per neformalujį

ugdymą.
 Puoselėti irklavimo tradicijas.



4. Rinktinių pasirengimas
Strategija

Veiklos Programa/Uždaviniai

 Visų amžiaus grupių nacionalinių rinktinių dalyvavimo šalies bei tarptautiniuose
svarbiausiuose sporto renginiuose užtikrinimas.

 Iškeltų tikslų 2021 - 2028 metų laikotarpiui plano parengimas ir įgyvendinimas.

 Kurti aukšto meistriškumo irkluotojų kokybiško rengimo, aiškių atrankos kriterijų ir
varžybinę sistemą.

 Užtikrinti efektyvų Olimpinės rinktinės ir jos kandidatų medicininį, psichologinį bei
fizinį pasirengimą.

 Organizuoti mokomasias treniruočių stovyklas rinkinės nariams
 Sukurti sistemą, kad pagal aiškius kriterijus būtų skirstomas inventorius

užtikrinant skaidrumą.



Ištekliai tikslams pasiekti

 Žmogiškieji ištekliai:  Finansiniai resursai:

 LIF Vykdomasis komitetas.
 LIF administracija.
 Konsultantai.
 Treneriai.
 Sportininkai.
 Teisėjai.
 Meistrai.
 Savanoriai.

 ŠMSM biudžetinių lėšų asignavimai.
 LTOK dotacijos.
 LIF narystės surenkamas mokestis.
 Privačių rėmėjų parama.
 LIF pajamos už teikiamas paslaugas.
 1,2% GPM mokesčio dalis.
 Sporto rėmimo, ES, Erasmus+ ir kiti

įvairūs fondai.



Tikslai

Medaliai





Savo darbais sugrąžinkime
Lietuvos irklavimo federacijai

garbę ir pasitikėjimą!


