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Finansavimas

Vienas iš pagrindinių tikslų – padvigubinti šiuo 
metu disponuojamą LPF biudžetą. Pagal Europos 
Sąjungos šalių sportui ir aktyviam laisvalaikiui 
skiriamą paramą esame sąrašo pabaigoje. 
Mažiausios sporto finansavimo išlaidos vienam 
gyventojui buvo užfiksuotos Kroatijoje (13 EUR 
vienam gyventojui) ir Bulgarijoje (16 €), po to sekė 
Slovakija (23 €), Rumunija (25 €), Lietuva (31 €) ir 
Malta (32 €) (Eurostat 2017 duomenys). 

Tapęs prezidentu sieksiu pritraukti privačius 
rėmėjus prisidėti prie plaukimo vystymo, bei 
užsiimsiu aktyvia visuomenine veikla, kad didėtų 
valstybės parama aukšto meistriškumo sportui 
paremtam piramidės rengimo principu.

Apie penkis procentus federacijos biudžeto 
galėtų papildyti kooperuota veikla su partneriais 

dalyvaujant įvairiuose projektuose siekiant 
pritraukti ES ir savivaldybių lėšas į plaukimo 
vystymą Lietuvoje.

Apie dešimt procentų federacijos biudžeto turės 
sudaryti rėmėjų, bei iš komercinės veiklos gautos 
finansinės lėšos. Veikla bus vykdoma per vieną iš 
dukterinių Lietuvos plaukimo federacijos įmonių, 
kaip pavyzdžiui – „Lietuvos plaukimo federacijos 
informacijos ir paslaugų biurą“. Pagal šiuo 
metu esančius LTOK kriterijus plaukimas gauna 
neproporcingai nepakankamą finansavimą pagal 
jau pasiektus sportinius rezultatus. Didėjant 
plaukimo masiškumui ir gerėjant Mūsų plaukikų 
rezultatams jau pagal dabar esančius kriterijus 
yra visos galimybės užsitikrinti didesnį valstybės 
finansavimą sporto šakos sėkmingam vystymui.
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Aukšto 
meistriškumo 
plaukikų piramidės 
formavimas

Pagrindinis siekis suburti geriausius ir talentingiausius 
plaukikus į vieną bazę, kad plaukimo rinktinė kartu 
treniruotųsi, drauge dirbtų geriausi treneriai, kad į 
komandą galima būtų integruoti jaunučius ir ugdyti 
jaunus trenerius.

Pačiame piramidės viršuje yra elito plaukikai 
arba kitaip tariant aukščiausio meistriškumo 
plaukikai, susidedantys iš dviejų dalių. „10+10” - 
dešimt sportininkų yra pagrindinė rinktinė, t.y „A“ 
Olimpinis normatyvas arba 1/10 atsiliekantys nuo 
šio normatyvo. Kiti dešimt yra kandidatai, kurie yra 
pasiekę „B“ lygio olimpinį normatyvą arba 1/10 
atsiliekantys nuo šio normatyvo įgyvendinimo. 
Matuojamas tikslas: 2024 metų Olimpinėse 
žaidynėse dešimt sportininkų, o 2028 turėti 
daugiau dalyvių Olimpinėse žaidynėse nei krepšinio 
komanda, įskaitant ne mažiau kaip dviejų estafečių. 

Sekanti piramidės pakopa yra talentingiausi 30 
jaunučių amžiaus sportininkai, iki EJOF amžiaus. 
Šie plaukikai buriasi į grupę, ir maksimaliai kiek 
įmanoma treniruojasi visi vienoje vietoje. Šiam tikslui 
pasiekti bus įsigyta arba nuomojama infrastruktūra. 
Treniravimo bazė užtikrins visą reikiamą procesą 
su dviem treniruotėmis per dieną, bus suteikta 
visa reikiama įranga (50 m. baseinas), sporto salė 
su inventoriumi ir trenerių personalu, bei pilnas 
medicinos ir mitybos stebėjimas ir aprūpinimas. Su 
šiais gabiausiais plaukikais dirbs treneriai formule 
„3+10”. Trys pagrindiniai rinktinės treneriai ir dešimt 
„satelitinių“ trenerių, kurie dirbs savo bazėje ir rotuos 
darbą su gabiausiais jaunais plaukikais. Tokiu būdu 
vyks nuolatinis „know-how“ žinių apsikeitimas 
tarp trenerių. Vienu metu maksimaliai su penkiais 
plaukikais dirbs vienas treneris. Nemažiau svarbu 
bus užtikrinti sportininkų nenutraukiamą edukacijos 
procesą ir geras gyvenimo sąlygas.

Žemiausia pakopa yra plaukimo sporto šakos 
masiškumas. Visi šie užsibrėžti tikslai bus įgyvendinti 
per pirmąją mano prezidentavimo kadenciją. Jei 
sugebėsime pasiekti piramidės principu paremtą 
sistemą, išugdyti trenerių motyvaciją, kompetenciją, 
gebėjimą atsiduoti, už 4–8-erių metų tikrai galime 
tikėtis puikių rezultatų.

„10+10”

„30”

Masiškumas
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Regioninė plėtra 

Regionuose buvo pastatyti nauji baseinai, 
bet juose nėra, arba yra nepakankamai vaikų 
besitreniruojančių sportinėse grupės. Taipogi ne 
visuose naujai pastatytuose baseinuose vyksta 
vaikų mokymo plaukti programa. LPF užsibrėš tikslą 
įtikinti savivaldybes, kad jų baseinuose turi dirbti 
vienas arba du treneriai su meistriškumo grupėmis. 
Jeigu šis kelias nebus sėkmingas, tada kartu su 
kitomis strateginėmis sporto šakų federacijomis 
inicijuosime sporto įstatymo pakeitimus, kad 
už valstybės ir Europos sąjungos fondų lėšas 
pastatytų ar būsimų sporto infrastruktūros objektų 
veikla būtų derinama su sporto federacijomis. Tokiu 
būdu savivaldybėms atsirastų motyvacija prisidėti 
prie sportininkų rengimo, o federacijos prisidėtu 
savo „know-how“ žiniomis. Kai tik talentingiausi 
vaikai pasiektų rinktinių slenksčius federacijos prie 
sportininkų ugdymo prisidėtų savo lėšomis. Augant 

sportininko rezultatams ir jiems iškovojus prizines 
vietas čempionatuose, ar patekus į nacionalinę 
rinktinę jų treneriams būtų užtikrinamos ir 
išsaugomos visų kategorijų „tarifikacijos“. 

Bus organizuojamos regioninės varžybos, kuriose 
kvalifikacinius normatyvus įvykdę įvairių amžiaus 
grupių plaukikai pateks į Lietuvos plaukimo 
čempionatą. Šiuo metu Lietuvos plaukimo 
čempionato varžybos būna perkrautos nuo dalyvių 
skaičiaus, kokybė krenta, todėl regioninės varžybos 
įgaus naują svarbą. 

Mano siekis bus, kad atsikurtų regioninės plaukimo 
federacijos, kurios tiesiogiai prisidės prie regionų 
plaukimo plėtros.
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Vaikų mokymas 
plaukti

Sieksiu, kad vėl būtų paskirti per fondą pinigai 
Sieksiu, kad vėl būtų paskirti per fondą pinigai 
plaukimo mokymui, nes tai jau ne projektas, o 
nacionalinė mokymo plaukti programa, kuri apima 
didmiesčius ir mažus miestelius, kurie nepabijojo 
pasistatyti naujus baseinus. Turi būti programinis 
vaikų mokymo plaukti finansavimas ir plaukimo 
federacija turi užtikrinti skirstymą pagal aiškius 
ir skaidrius kokybinius kriterijus: vaikų skaičių 
savivaldybėje, infrastruktūros kiekį, savivaldybių 
finansinį indėlį į projekto veiklas, bei kiek konkretus 
regionas parengia vaikų į regionines varžybas. 
Šiandien turima ir naujai statoma infrastruktūra 
yra pajėgi išmokyti plaukti apie 15.000 moksleivių 
kasmet. Šiam tikslui pasiekti turi būti ir atitinkamas 
finansavimo biudžetas – apie vienas milijonas eurų. 

Šalia socialinės funkcijos vaikus išmokyti plaukti, 
plaukimo federacijos interesas yra, kad kuo daugiau 
Lietuvos vaikų būtų sveiki ir kuo daugiau fiziškai 
aktyvūs, bei liktų toliau sportuoti plaukimą sporto 
mokyklose. Mokymo plaukti projektas atitinka visas 
sveikatos apsaugos ministerijos strategines kryptis, 
ir prisideda prie didesnio vaikų fizinio aktyvumo 
ir sveikatinimo. Mokymo plaukti projektas padėtų 

vienu šūviu nušauti du zuikius – sumažinti skendimų 
skaičių ir atsirinkti talentus. Jei dar ir treneriai dar 
būtų motyvuoti iš tos masės, atėjusios į baseiną, 
įkalbinti vaikus, jų tėvus, kad jie tęstų treniruotes 
baseine, tai būtų dvigubas efektas.

Infrastruktūra

Pagrindinis plaukimo federacijos tikslas, kuo greičiau 
atgaivinti Vilniaus lazdynų baseino projektą. Ir be 
veikiančio Fabijoniškių baseino, Vilniaus miestui yra 
reikalingi dar minimum keturi plaukimo baseinai, iš 
kurių dar vienas turi būti 50 metrų ilgio, kur vaikai 
galėtų mokytis plaukti ir sportuoti. Visi šie baseinai 
turi patenkinti plaukimo rinktinių interesus, bei pagal 
galimybes giminingų sporto šakų – vandensvydžio ir 
šiuolaikinės penkiakovės ir triatlono interesus. 

Dėti visas pastangas, kad Panevėžyje atsirastų 50 
metrų baseinas, kuris yra reikalingas ir užtarnautas 
Panevėžio plaukimo bendruomenės. 

Kiekvienas regioninis centras turėtų turėti bent 
vieną baseiną, kuris užtikrintų vaikų mokymo plaukti 
projekto veiklas ir ruoštų plaukikus varžyboms. 
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Tarptautiniai ryšiai 
ir marketingas 

Plaukimo sporto šaka yra patraukli gabiems vaikams, 
kurie geba derinti mokslą ir sportą. Plaukimas 
suteikia progą išvykti studijuoti į Jungtines Amerikos 
Valstijas ir varžytis universitetų NCAA konferencijų 
čempionatuose, bei tuo pat metu studijuoti aukšto 
lygio mokslo institucijose gaunat pilną sportui, 
mokslui ir pragyvenimui reikalingą stipendiją.

Plaukimo federacijos tikslas yra nedrausti 
sportininkams vykti, tačiau jiems padėti pakliūti 
į gerus universitetus, kur dirba geri ir federacijai 
gerai pažįstami plaukimo specialistai, kurie skirs 
dėmesį ištisus metus, net ir pasibaigus NCAA 
konferencijų čempionatams balandžio pradžioje. 
Federacija jau dabar yra užmezgus gerus darbinius 
santykius su dešimčia plaukimo specialistų iš 
įvairių JAV universitetų. Plaukikas, sportuodamas 
Jungtinėse Valstijose, Lietuvai beveik nieko 
nekainuoja. Automatiškai didesnės lėšos gali būti 

skiriamos kitiems rinktinės sportininkams ir kitoms 
federacijos reikmėms.

Skatinti bendradarbiavimą su kitomis 
progresyviausiomis federacijomis dėl „know-how“ 
apsikeitimo treniruočių vandenyje, ir sausumoje, bei 
sporto mokslo srityje. 

Laimėti organizuoti bent vieną tarptautinį jaunių 
arba jaunimo plaukimo čempionatą Lietuvoje. 
Aktyviai dalyvauti NORDIC veikloje, ne tik dalyvauti 
varžybose, bet ir semtis patirties mainuose 
sportininkų rengimo sistemose, bei trenerių seminarų 
organizavime.

Didinti ir gerinti plaukimo kaip prekinio ženklo sklaidą 
ir žinomumą Lietuvoje, kuris padės gausinti plaukimo 
bendruomenę ir informuos plačiąją visuomenės dalį 
apie plaukimo federacijos atliekamus darbus.

Artimiausiu metu atnaujinti LPF interneto svetainę, 
kuri patogiau pateiktų visą svarbiausią informaciją ne 
tik plaukimo bendruomenei, bet ir taptų informatyviu 
portalu kiekvienam sporto mėgėjui.
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Sporto mokslas 
ir trenerių 
paruošimas  

Sieksiu, kad plaukimo federacija aktyviai dalyvautų 
sporto mokslo veikloje. Bendradarbiausime su 
universitetų bendruomene, kuri turi daugybę teorinių 
įžvalgų, kaip pagerinti sportininkų ir trenerių rengimo 
procesą.

Plečiantis plaukimo baseinų infrastruktūrai yra 
svarbu užtikrinti naujų trenerių paruošimą ir jau 
esamų trenerių kvalifikacijos ir motyvacijos kėlimą. 
Svarbu, kad treneriai norėtų dirbti ne tik komerciniu 
pagrindu, bet ir būtų linkę dirbti su meistriškumo 
grupėmis. Todėl, kaip prezidentas sieksiu rasti 
priemones ir įrankius, bei motyvacines priemones, 
kad būtų subalansuota komercinė veikla ir sportas. 
Svarbu laiku identifikuoti trenerių poreikį pirmiausia 
artimiausiems ketveriems metams ir glaudžiai 

bendradarbiauti su LSU ir VDU trenerių rengimo 
procese ir prisidėti prie kvalifikuoto jų parengimo. 
Rinktinės vyr. trenerių paskaitos ir „know-how“ 
perdavimas jauniems-būsimiems treneriams. Mano 
skaičiavimais jau dabar reikia kasmet paruošti 
tarp naujų 10-20 plaukimo trenerių. Reikia sekti 
egzistuojančiais sėkmės pavyzdžiais, kai jauni 
specialistai provincijoje atvyksta dirbti treneriais. 
Labai svarbus trenerių pastovus motyvavimas, 
skatinimas ir palaikymas. Būtina atlikti periodines 
apklausas, atlikti darbo rezultatų monitoringą, bei 
tarpininkauti iškilus sunkumams kolektyvuose. 
Perspektyvių trenerių siuntimas į užsienio plaukimo 
klubus stažuotėms bus vienas iš skatinimo 
mechanizmų.
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Bendruomenės 
kūrimas  

Plaukimas Lietuvoje yra tarp masiškiausių sporto 
šakų, o plaukimą propaguoja daugiau nei 20 000 
Lietuvos piliečių. Mano, kaip būsimo LPF prezidento 
vizija yra turėti 100.000 plaukimo bendruomenės 
narių kurie aktyviai užsiims plaukimu, dalyvaus 
varžybose ir stebės jas kaip žiūrovai. Plaukimo 
bendruomenės piramidės viršūnėje yra vykdomasis 
komitetas. Kiekvienas VK narys kuruos ir atsakys 
už vieną konkrečią temą ir jai skirs apie keturias 
valandas per savaitę visuomeniniais pagrindais. 
Prezidentas asmeniškai skirs 50% savo laiko 
plaukimo vystymui. Darbas vyks per komisijas ir 
komitetus, kuriuose didelį vaidmenį atliks penki 
didžiausi centrai – Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai 
ir Panevėžys, bei atstovas atsakingas už regioninę 
veiklą. Svarbų ir esminį vaidmenį atliks sekretoriatas, 
šiame darbe matau minimum penkis žmones. 

Kiekvienas asmuo dalyvaujantis plaukimo 
federacijos vykdomojo veikloje stengsis rotuoti 
atsakomybių sritis kas dvejus metus, bei ruoš 
pamainą į savo poziciją. Mano tikslas yra „užauginti“ 
bent tris kandidatus tapti ateities prezidentais 
plaukimo federacijoje. Generalinis sekretorius taip, 

pat bus atsakingas už pamainos paruošimą į šias 
pareigas ateinančioms kadencijoms. 

Sieksiu, kad vykdomojo komiteto ir sekretoriato 
nariai aktyviai savanoriškai prisidėtų prie varžybų 
pravedimo ir teisėjavimo varžybų metu, pats rodysiu 
asmeninį pavyzdį atlikdamas šią pareigą. Aktyviai 
bendrauti su plaukikais ir treneriais ir skleisti tvirtos 
bendruomenės dvasią. Priartinti mūsų geriausius 
plaukikus prie jaunosios plaukimo bendruomenės, 
kurie yra puikus motyvacinis pavyzdys jauniems 
plaukikams. 

Stengsiuosi sugražinti Rūtą Meilutytę atgal į plaukimo 
bendruomenę bet kokia forma arba kaip plaukikę 
arba kaip mokymo plaukti projekto ambasadorę. 

Kiekvienais metais yra būtinas metinis plaukimo 
bendruomenės renginys, kur bus paminėti ne tik 
geriausi sportininkai, bet ir geriausi treneriai, veteranai 
ir entuziastai. Kasmet turime po žingsnį artėti ir ruoštis 
2024 metais tinkamai paminėti Lietuvos plaukimo 
federacijos šimtmečio sukaktį. Kur bus pagerbti viso 
šimtmečio Lietuvos plaukimo pasiekimai. 

Sinchroninis plaukimas bei šuoliai į vandenį neretai 
yra pamiršti mūsų bendruomenės nariai. Sieksiu 
lygiai taip pat padėti vystyti šias disciplinas, kaip ir 
stengiuosi plėtoti plaukimą.
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Masiškumas ir 
klubinė sistema

Plaukimo klubai turi atsirasti, kaip konkurencinis 
instrumentas biudžetinėms plaukimo mokykloms. 
Sveika konkurencija skatina visas suinteresuotas 
grupes siekti geresnių ir kokybiškesnių rezultatų. 
Klubai turi turėti galimybę ugdyti meistriškumo grupes 
ir už tai gauti finansavimą iš savivaldybės „krepšelio“. 

Būtinas teisinis reglamentavimas, kaip sportininkai 
migruotų iš vienos plaukimo įstaigos į kitą. Turėtų 
atsirasti kontraktinė sistema, kad butų tiksliai 
apibrėžiamos perėjimo sąlygos tarp konkuruojančių 
pusių. Toks reglamentavimas reikalingas nuo pradinių 
grupių iki profesionalaus sportininko. Įskaitant tokius 
pavyzdžius kaip plaukimą už „Energy standard“ – kai 
plaukikai atstovauja užsienio klubus, o Panevėžio 
Žemyna, kuri parengė ir išugdė sportininkus, bet už 
atliktą darbą negauna jokios kompensacijos. 

Sukurti plaukime esančių plaukikų registrą ir žinoti 
savo bendruomenės dydį nuo pradinio mokymo iki 
veteranų. 

Ryšiai su 
kitomis sporto 
organizacijomis

Pasisakau už glaudų bendradarbiavimą su 
kitomis sporto šakomis ir siekiu iš jų mokytis ir 
perimti sėkmingos praktikos pavyzdžius. Ypatingą 
dėmesį skirsiu artimam bendravimui su plaukimui 
giminingoms sporto šakoms vandensvydžiu, 
šiuolaikine penkiakove ir triatlonu. Sieksiu glaudaus 
ir artimesnio bendradarbiavimo su sprendimus 
sporto srityje priimančiomis institucijomis – švietimo, 
mokslo ir sporto ministerija, LTOK, bei tarptautinėmis 
plaukimo organizacijomis. Aktyviau bendradarbiauti 
su parolimpiniu komitetu ir aktyviai prisidėti prie 
neįgaliųjų plaukimo vystymo Lietuvoje.

Pasisakau už glaudų bendradarbiavimą su 
tarptautiniais plaukimo klubais kaip „Energy 
standard“, kuris dalyvauja ISL varžybose, o klube 
jau plaukia mūsų plaukikai – Simonas Bilis ir Danas 
Rapšys. Toks bendradarbiavimas padeda mūsų 
sportininkams užsidirbti komerciniuose turnyruose, o 
sporto mokykloms, kurios išugdė sportininkus gauti 
kompensacijas už jų paruošimą. Dalyvaudami šiose 
varžybose mūsų sportininkai yra matomi milijonams 
sporto žiūrovams per EUROSPORT kanalą, kuris yra 
rodomas daugelyje šalių. 
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