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Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai 

 

Vilnius, 

2020 m. gegužės mėn. 14 d., 

Nr. LTF – 20/05/14-02 

Į – 2020.05.08 d., ŠMSM paklausimą 

 

DĖL SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJŲ  

 

Atsakydami į Jūsų užduodamus klausimus dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų, jų 

būtinumo mūsų sporto šakoje, kliūčių ir galimo jų tobulinimo, mes, visų pirma, norėtume pateikti esminį 

klausimą, kuris kyla vertinant šiandieninę situaciją sportininkų ugdyme tinklinio sporto šakoje - mums 

norėtųsi suprasti, kuriuo tikslu buvo kuriamos šios rekomendacijos? Tik supratus šių rekomendacijų 

tikslą, mes galime pateikti savo įžvalgas pakeitimams.  

Šiuo metu mes galime supažindinti ir pateikti savo vertinimą dėl rekomendacijų taikymo “poveikio”, 

tačiau norime pabrėžti, kad vertiname iš tinklinio, kaip komandinės sporto šakos, patirties ir pozicijos.  

Taigi, jeigu šios rekomendacijos buvo kuriamos tam, kad būtų sukurta kelių lygių sporto ugdymo 

sistema, kurioje sportininkai būtų ugdomi nuo pradinės grandies iki aukšto meistriškumo, tai, mūsų 

nuomone, rekomendacijos savo tikslo nepasiekė – sportininkų ugdymo sistema “iš apačios į viršų” 

sukurta nebuvo, o pačios rekomendacijos pagrinde tapo įrankiu sporto mokyklų trenerių atlyginimams 

skaičiuoti. Tai sukūrė trenerių konkurencingumą dėl savo atlyginimų horizontaliu lygmeniu, kuomet 

treneriai nėra skatinami ugdyti sportininkų, galinčių pretenduoti į aukštesnes sportinio ugdymo pakopas 

valstybės sukurtose ir finansuojamose sporto struktūrose (sporto gimnazijoje Šiauliuose, Panevėžyje ir 

Vilniuje), o pagrinde konkuruoja dėl savo atlyginimų “vietinės” reikšmės čempionatuose.   

  Taip pat, reikėtų pažymėti, kad pagal rekomendacijose pateiktą sportinio ugdymo programų 

suskirstymą į: “pagrindinio ugdymo kartu su sportiniu ugdymu, vidurinio ugdymo kartu su sportiniu 

ugdymu programos”, “Formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo programa” bei “neformalaus 

švietimo programas”, kyla klausimas, ar įstaigoms, kurios negali užtikrinti sportininkui mažiausiai 10 

treniruočių į savaitę režimo, turi būti taikomos šios rekomendacijos. Mūsų nuomone, tokios įstaigos 

atlieka neformalaus švietimo, bet ne sportinio ugdymo funkciją, t.y. jos neugdo sportininkų, siekiančių 

meistriškumo ir joms rekomendacijos neturėtų būti taikomos. Tai akivaizdžiai iliustruoja, kai Lietuvos 

rinktinės sudarytos iš sporto mokyklų auklėtinių dalyvauja Europos ar Rytų Europos čempionatų 

atrankose ir susitinka su kitų šalių turinčių aukšto meistriškumo ugdymo sistemas sporto gimnazijų 

analogiškose įstaigose. 

Jeigu šios rekomendacijos buvo kuriamos tam, kad sporto šakos žinotų, kaip ugdyti ir lavinti savo 

sportininkus, tai jos taip pat nepasiekė savo tikslo. Viena vertus, visiškai neaišku, kokiais kriterijais, 

moksliniais tyrimais remiantis Rekomendacijose įtvirtintos skiriamos akademinės valandos, varžybų 

dienos bei stovyklų dienų skaičius ir kodėl tam tikroms sporto šakoms jos skiriasi, ir ar šios valandos 

tikrai užtikrina sportinių įgūdžių lavinimą. Šios rekomendacijos tapo ne pagalba nurodant, kaip ugdyti ir 

lavinti sportininkus, tačiau tapo plačiai naudojamos sporto mokyklų trenerių atlyginimo skaičiavimui, kur 

trenerių darbo rezultatas – pasiekimais vietiniuose čempionatuose “uždirbtos valandos”.  

Tačiau ir čia paradoksas - treneriai pagal savo auklėtinių pasiektus “rezultatus” gavę maksimalų valandų 

skaičių sporto mokykloje, tų valandų išdirbti negali. Viena iš priežasčių – nėra pakankamai sporto 

infrastruktūros, paprasčiau tariant, tiesiog nėra kur sportuoti tiek valandų. Antra, uždirbti “rezultatai”, 

kurie lemia trenerių valandas gali tapti nereikšmingais, jeigu treneris nesugebės surinkti grupės, kuriai 

reikalingas tam tikras auklėtinių skaičius. Taigi, vienų metų darbo rezultatais negarantuoja, kad kitais 
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metais už tai treneris turės auklėtinių grupę ir “uždirbtas valandas” , kas lemia trenerio atlygį. Be to, 

turime pavyzdžių, kai didesnės “uždirbtos valandos” turėjusios suteikti treneriui didesnį atlyginimą, turėjo 

atvirkštinį poveikį, nes įstaiga sumažino “valandų įkainius” sumažėjus biudžetui. 

Tenka pripažinti, kad tinklinio sporto šakoje tokia trenerių atlyginimų skaičiavimo sistema turi labai 

daug trūkumų, sportinio meistriškumo ugdymo ji neskatina ir yra netgi žalinga tinklinio sporto šakos 

vystymui.  

Tinklinio sporto šakoje, sporto mokykloms rekomendacijas taikant trenerių atlyginimams skaičiuoti 

nelanksčiai ir tiesiogiai, susiduriama su tokiomis pagrindinėmis problemomis, kurios užkerta kelią 

tolimesniam tinklinio sporto šakos vystymuisi:  

(1)  neadekvatus trenerių atlyginimo skirtumas pradedančiųjų grupėse pagal sportininkų rezultatus, 

kuris neskatina dirbti su jauniausio amžius vaikais: trenerių, dirbančių su jauniausio amžiaus 

vaikais, atlyginimas bus mažesnis už dirbančių su vyresnio amžiaus vaikais, kurie pagal dabar 

taikomus rekomendacijų priedus, užims nereikšmingas vietas vietinėse varžybose, nors šių vaikų 

“meistriškumo” skirtumas yra abejotinas. Pvz. ar U-13 amžiaus grupės vaikų trenerio atlyginimas 

turėtų būti mažesnis už U-15 amžiaus grupės vaikų trenerio atlyginimą, nes U-15 amžiaus grupės 

“meistriškumas” yra didesnis?  

(2)  neskatinama trenerių specializacija: treneriai nėra motyvuoti savo gabesnius auklėtinius skatinti 

rinktis aukstesnes sportinio ugdymo pakopas valstybės sukurtose sporto gimnazijose (Šiauliuose, 

Panevėžyje, Vilniuje), kurių tikslas yra ugdyti sportinį meistriškumą ir kuriose yra tam sudarytos 

sąlygos. Sporto mokyklų treneriai, atidavę savo gabesnius auklėtinius aukštesnės pakopos 

treneriui sporto gimnazijoje nukenčia finansiškai, kadangi be šių auklėtinių nepasiekiami jų 

atlyginimui reikalingi rezultatai. Todėl iki šiol komandinės sporto šakos sunkiai išnaudoja 

sportininkams teikiamas galimybes sukurtose valstybinėse struktūrose Šiaulių, Panevėžio ir 

Vilniaus sporto gimnazijose, kurios daugiausiai tampa pritaikomos individualioms sporto šakoms;  

(3)  nėra skatinama sporto šakų specialistų pamaina: dauguma jaunų tinklinio sporto specialistų nėra 

motyvuoti karjeros siekimui, kadangi jų atlyginimas, dėl aukščiau paminėtų priežasčių yra labai 

mažas, todėl nematydami perspektyvų, jie mieliau renkasi treniruoti mėgėjų grupes. Todėl sporto 

mokyklose nėra tinklinio sporto specialistų pamainos augimo;  

(4)  sportininkų meistriškumo pakopos skirtingų sporto šakų traktuojamos skirtingai: pvz., sportininkų 

MP6 beisbolo srityje suteikiamas už pasiekimus ne tik vaikų, jaunučių, jaunių čempionatuose, bet 

ir miesto ar kitose varžybose, kai tuo tarpu tinklinio sporto šakos sportininkų pasiekimai tokiose 

varžybose nevertinami, beisbole MP5 galima užsidirbti pasiekus beisbolo jaunučių miesto 

varžybose pirmą vietą ar “kitose” jaunių varžybose 1-4 vietas, tinklinyje - tik Lietuvos 

čempionatuose, žaidynėse.  

Čia norėtųsi atkreipti dėmesį, kad tai tik vienas iš pavyzdžių, tačiau, panagrinėjus giliau, tokių 

pavyzdžių galima rasti ir daugiau tarp skirtingų sporto šakų. Tai sąlygoja ir tai, kad daugelio sporto šakų 

sportininkų  meistriškumo rodikliai gali būti nekeisti ne vienerius metus, todėl kad jų pakeitimas yra 

pačių sporto federacijų iniciatyva. Lietuvos tinklinio federacijai, inicijuojant sporto meistriškumo rodiklių 

pakeitimus ir pateikus juos 2018 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (tuometiniam Kūno kultūros ir 

sporto departamentui) tvirtinti, pasiekimų rezultatų pakeitimai analogiškose varžybose (kaip nurodyta 

pavyzdyje su beisbolo sporto šaka) nebuvo priimti, teigiant, kad pagal valstybės sporto politiką, tokios 

reikšmės rezultatai nebebus vertinami, o vertinimui bus paliktos tik tarptautinių varžybų, tokių kaip 
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Europos, pasaulio čempionatai ir olimpinės žaidynės, rezultatai, Lietuvos čempionatai ir žaidynės, taip 

pat tarptautinės varžybos, kuriose dalyvauja ne mažiau kaip šešios šalys. Tačiau išlieka klausimas, ar ir 

kitose sporto šakose buvo atlikti analogiški pakeitimai ir ar visoms sporto šakoms keliami tie patys 

reikalavimai. Galiojanti informacija apie tam tikras sporto šakas ir pasirinktas beisbolo pavyzdys rodo, 

kad tokie pakeitimai visiems atlikti nebuvo.  Kyla klausimas, jeigu valstybė aukšto meistriškumo 

sportininkų pasiekimų vertinimui nustato vienodus kriterijus, ar toks pats principas sporto šakoms 

neturėtų būti taikomas ir sportinio ugdymo įstaigose, kur tikslas turėtų būti vienodas visoms sporto 

šakoms - ugdyti aukšto meistriškumo sportininkus; 

(5)  komandinių sporto šakų dalyvavimas tarptautinėse sporto varžybose nėra skatinamas: nors 

valstybės labai aiškiai yra išreiškiama pozicija, kad vertinant aukšto meistriškumo sportininko 

pasiekimus yra vertinami tik pasiekimai tarptautinėse varžybose (Europos, pasaulio 

čempionatuose ir olimpiadose), tačiau šis principas nėra taikomas sportinio ugdymo įstaigoms.  

Tokiose įstaigose kaip sporto mokyklos (tinklinio atveju, kur didžiausias sportuojančių vaikų 

skaičius), dėl jose galiojančios trenerių atlyginimų sistemos,  pasiekimams vietiniuose 

čempionatuose yra suteikiama didesnė reikšmė negu pasiekimams tarptautinėje arenoje. Dėl 

komandinių sporto šakų specifikos, pasiekti atitinkamų laimėjimų tarptautinėje arenoje yra 

sudėtinga, todėl daugelis trenerių dalyvavimo tarptautinėse varžybose net nesiekia, o jų auklėtinių 

buvimas rinktinėje ir ruošimasis varžyboms neturi jiems visiškai jokios pridėtinės vertės, kadangi 

pagal rekomendacijų meistriškumo lenteles, šie rezultatai jo vertinime niekur neatsispindi, 

treneriai prioritetą teikia vietiniams amžiaus grupių čempionatams, o gabiausi žaidėjai netgi yra 

atkalbinėjami dalyvauti varžybose su rinktinėmis. Jeigu dalyvavimas tarptautinėse 

varžybose/buvimas rinktinėse turėtų pridėtinės vertės treneriams, situacija būtų kitokia.   

Šios problemos, su kuriomis susiduriame dėl rekomendacijų taikymo ten, kur sportuojančių tinklinio 

sporto šaką vaikų skaičius yra didžiausias, rodo, kad esant tokioms sąlygoms, sportinio meistriškumo 

ugdymas nėra įmanomas, o tinklinio sporto šakos vystymas šiai dienai  netgi “buksuoja”.  

Esant bendram paaiškinimui ir bendram supratimui, kuriuo tikslu šios rekomendacijos buvo kuriamos, 

Lietuvos tinklinio federacija, atsižvelgusi į matomus trūkumus, yra pasiryžusi teikti savo pasiūlymus, 

jeigu būtų nuspręsta rekomendacijas ar jų taikymo tvarką keisti. Nustačius rekomendacijų tikslą, mes 

galėtume pateikti savo siūlymus tiek, jeigu jos buvo kuriamos sportinio ugdymo sistemai formuoti, tiek, 

jeigu jos buvo kuriamos, kaip trenerių atlyginimo skaičiavimo sistemos pagrindas. 

 

 

Pagarbiai, 

 

Lietuvos tinklinio federacijos 

Prezidentas          Darius Čerka  
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