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ESAMA PADĖTIS 
LTF PATVIRTINTOS 2018-2024 M. LIETUVOS TINKLINIO PLĖTROS IR VYSTYMO  

STRATEGIJOS TIKSLAS:  
 

Lietuvai savo meistriškumu tinklinio sporto šakoje tapti lygiaverte 
varžove Europos ir pasaulio tinklinio valstybėms. 

 
 

SITUACIJOS POKYČIAI: 
 
- 2018-2020 metais keitėsi Lietuvoje vykdoma sporto politika ir sporto finansavimo principai 
valstybiniu lygmeniu;   
 
- Atliekant įgyvendinamų priemonių analizę, buvo atkreiptas dėmesys į pagrindinius aspektus, 
svarbius vystant tinklinio sporto šaką, kurie stabdo aukšto sportinio meistriškumo tinklinio sporto 
šakos vystymą: 



(1) Neišnaudotos valstybės įsteigtos sporto gimnazijos ir jų teikiamos 
galimybės.  

 
(2) Neišnaudojama iki šiol neįvardinta tinklinio sporto šakos stiprybė – 
universitetai Jungtinėse Amerikos Valstijose su aktyviai veikiančia 
tinklinio sporto šakos lyga (NCAA).  
 
(3)  Daugelį metų taikomas klaidingas požiūris į tinklininkų rengimą – 

akcentuojamas poreikis treniruoti komandas, bet ne rengti 
profesionaliai karjerai parengtus sportininkus.   

 
(4)  Paplūdimio tinklinio kaip komandinės sporto šakos stiprybė – iki šiol 

neišnaudojama paplūdimio tinklinio, kaip komandinės sporto šakos 
su minimaliu sportininkų skaičiumi, stiprybė.  

 

 



GALIMYBĖS:  
 
- kelias tinklinio sporto šakos 
vystymo piramidės sukūrimui;   
 
-  vystymo piramidės atsiradimas 

tinklinio sporte ilgalaikėje 
p e r s p e k t y v o j e s ą l y g o t ų 
p ro fes iona l ių , ža idž i anč ių 
Europos ir pasaulio TOP klubuose, 
tinklinio atletų išugdymą, kurie 
sudarytų s t ipr ios L ietuvos 
rinktinės pagrindą.  

 



I PAKOPA: SPORTO MOKYKLOS 

Esama situacija: 
 

 - sporto mokyklose didžiausia 
sportuojančių vaikų 

koncentracija;  
 

-  dauguma sporto mokyklų 
veikia kaip neformalaus švietimo 
įstaigos ir atlieka sporto būrelio 

funkcijas, dėl to sporto 
mokykloms keliami tikslai jų 

savivaldybėse – vaikų 
užimtumas;  

 
- sporto mokyklos neturi 
galimybių ugdyti aukšto 

meistriškumo sportininkų.  



I PAKOPA: SPORTO MOKYKLOS 

  
Tikslas:  

 
-  sporto mokyklos atlieka “selekcininko 

vaidmenį”;  
  

- skatinti talentingiausius ir duomeningiausius 
sportininkus pasirinkti sportininkų kelią 

aukštesnėje pakopoje – sporto gimnazijose;  

-  bendradarbiaujant su sporto mokyklomis ir 
savivaldybėmis sukurti trenerių skatinimo 

sistemą; 
  

- sportininkų atranka vykdoma ne tik sporto 
mokyklose, bet ir vidurinėse mokyklose. 

 



I PAKOPA: SPORTO MOKYKLOS 

Priemonės:  
 

-  Bendradarbiavimo ryšių kūrimas tarp 
Federacijos, savivaldybių ir sporto 

mokyklų, suinteresuotų būti piramidės 
dalimi; 

  
- išsiaiškinama, kaip abi pusės gali viena 

kitai padėti, kad sistema būtų veiksminga; 
-    

- abipusis susitarimas  kuriant 
“kompensavimo” treneriams, kurių 

sportininkai pasirenka sportą aukštesnėje 
pakopoje, sistemą. 

 



I PAKOPA: SPORTO MOKYKLOS 
 

Rezultatas: 
 

-  sporto mokyklų auklėtiniai, pasiekę      
atitinkamą amžių, renkasi tolimesnį ugdymą 

aukštenėje ugdymo pakopoje; 
 

-  Atsiranda konkurencija tarp sporto mokyklų ne 
Lietuvos čempionatų rezultatų pagrindu, 

tačiau auklėtinių, pasirenkančių sportininko 
kelią pagrindu;  

 
-  konkurencija tarp norinčių mokytis sporto 

gimnazijose – atrankų į sporto gimnazijas 
atsiradimas;  

-  sporto gimnazijose būtų treniruojami  
geriausius duomenis turintys sportininkai, 

kurie atstovautų savo amžiaus rinktines. 
  



II PAKOPA: SPORTO GIMNAZIJOS 

 
 

II-oji pakopa skirta tiems sportininkams, 
kurie save mato profesionalaus sportininko 

kelyje ir kurio tikslas yra siekti 
meistriškumo tolimesnėje – III-ojoje 

pakopoje.  
 

II-ojoje pakopoje sportininkai ugdomi 
sporto gimnazijose Šiauliuose ir Vilniuje.  

 
Atkreiptinas dėmesys, kad čia sportininkai 

bus ugdomi individualiai, o pagrindinis 
uždavinys keliamas treneriui - parengti 

tokio pajėgumo sportininką, kad jis savo 
meistriškumu taptų tinkamas III-ajai 

pakopai.  



II PAKOPA: SPORTO GIMNAZIJOS 

Esama situacija: 
  

 Lietuvos valstybė investavo pinigus į sporto ugdymo struktūras 
Šiauliuose, Panevėžyje, dalinai Vilniuje, suteikdama visas sąlygas 

sportininkams tobulėti pasirinktoje sporto šakoje.  
 

Šiai dienai sukurtų sporto struktūrų teikiamos galimybės nėra 
išnaudojamos dėl keletos priežasčių:  

  
- sporto mokyklų treneriai nėra suinteresuoti savo gabiausius auklėtinius 

nukreipti į sporto gimnazijas. Ši padėtis yra susijusi su trenerių 
atlyginimo apmokėjimo tvarka;  

- tėvai nėra suinteresuoti savo vaikų skatinti rinktis profesionalaus 
sportininko kelio; 

 
- sporto gimnazijose yra galimybė ugdyti tik individualius sportininkus;  

 
- treneris turi įdėti nemažai pastangų siekdamas surinkti tinklinio grupę.    
 



II PAKOPA: SPORTO GIMNAZIJOS 

Tikslas:  
 

-  sporto gimnazijų treneriams keliamas 
tikslas ugdyti individualius tinklinio 

sporto šakos aukšto meistriškumo 
sportininkus, kurie save matytų 

profesionalaus sportininko kelyje ir 
kurie būtų pasiruošę savo ugdymą tęsti 

III-ojoje pakopoje.  
  

Vieta:  
 

- Šiaulių sporto gimnazija (paplūdimio 
tinklinis),  

- Vilniaus Ozo gimnazija (salės tinklinis).  
 



II PAKOPA: SPORTO GIMNAZIJOS 

Galimybės:   
 

-  nemokamos treniruotės ne mažiau kaip du kartus per dieną/ 
penkias dienas per savaitę (t.y. ne mažiau 10 treniruočių per 

savaitę); 
-    

-  apgyvendinimas ir maitinimas šalia gimnazijos/gimnazijoje; 
  

-  dengiami dalyvavimo varžybose Lietuvoje ir už jos ribų 
kaštai; 

  
-  kompensuojami papildai sportininkams; 

 
- federacija sieks, kad į sporto gimnazijas atvyktų užsienio 

treneriai, kurie dalintųsi savo turima patirtimi, kuruotų 
dabartinius tinklinio specialistus, kurie prisidėtų prie aukšto 

meistriškumo sportininkų rengimo, tuo pačiu ir prisidėtų prie 
Lietuvos trenerių kvalifikacijos kėlimo.  

 



II PAKOPA: SPORTO GIMNAZIJOS 
 

Priemonės: 
 

Salės tinklinis Vilniaus Ozo gimnazijoje 
 

- čia yra trenerių, norinčių dirbti su aukštesnės pakopos 
sportininkais ir renkančių sportininkų grupę;   

 
-  sporto gimnazijose sportininkai bus ugdomi individualiai, 

sudarant galimybes jiems dalyvauti Lietuvos moksleivių 
tinklinio čempionatuose savo amžiaus grupėje už savo sporto 

mokyklą;  

-  sporto gimnazijos sportininkas įtraukiamas į LTF sportininkų 
sąrašą, sudaromas jo portfolio;  

-  Sportininkų, rodančių rezultatus kandidatūra ruošiama III-ajai 
pakopai.    

 



II PAKOPA: SPORTO GIMNAZIJOS 

Paplūdimio tinklinis Šiaulių “Vijolių” sporto gimnazijoje:  
 

-  atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių regione yra įsteigta valstybės 
finansuojama sporto gimnazija;  

  
-  bendradarbiaujant su FIVB/CEV  į Šiaulių sporto gimnaziją bus 
kviečiamas FIVB tarptautinio lygio paplūdimio tinklinio treneris;  

 
-  eksperto mokymą perims Šiaulių sporto gimnazijos paskirti 

treneriai, kurie bus atsakingi už sportininkų rengimą Šiaulių 
sporto gimnazijoje ateityje;   

  
-  sportininkas, besimokantis sporto gimnazijoje, įtraukiamas į 
Lietuvos tinklinio federacijos sportininkų sąrašą, sudaromas jo 

portfolio; 
 

-  sportininkų, rodančių rezultatus kandidatūra ruošiama III-ajai 
pakopai.    

 



II PAKOPA: SPORTO GIMNAZIJOS 
 

Rezultatas:  
 

- didėjantis sportininkų meistriškumas;  
 

- didėjanti kokurencija tarp sportininkų;  
  

Aukšto meistriškumo II-ojoje pakopoje 
pasiekimo  

matas – III-ajai pakopai paruoštų sportininkų 
skaičius.  

 



Asmenims, pasirinkusiems sportininko kelią, ruošiama III-oji pakopa.  
 

Talentingiems ir duomeningiems sportininkams bus padedama atrasti 
savo vietą užsienio klubuose arba ieškantiems tolimesnių mokslo 

programų JAV universitetuose.  
 

III-oji pakopa užtikrins jaunųjų Lietuvos tinklininkų tobulėjimo tąsą  
- įgyti įgūdžiai toliau bus gilinami vienoje iš stipriausių pasaulio 

studentų tinklinio lygų Amerikos universitetuose ar Europos tinklinio 
klubuose.  

 
Manoma, kad ilgalaikėje perspektyvoje  sportininkai tęsiantys savo 

karjerą tinklinio sporto šakoje bus pakankamai konkurencingi Europos 
klubuose, o tai sąlygos stiprių ir profesionalių tinklinio  rinktinių 

atsiradimą.  
 

Kad ši sistema pradėtų veikti pradžioje reikalinga, kad sporto 
gimnazijose pradėtų sportuoti vaikai, kurie rinktųsi sportininko kelią 

ateityje.  
  
 
 

III PAKOPA: JAV UNIVERSITETAI/ 
EUROPOS TINKLINIO KLUBAI 



III PAKOPA: JAV UNIVERSITETAI/  
EUROPOS TINKLINIO KLUBAI 
 

Esama situacija: 
 

- dauguma sportininkų tėvų retai savo vaikui leidžia 
rinktis sportininko/ tinklininko kelią, siedami vaiko 

perspektyvas tik su esančiomis perspektyvomis 
Lietuvoje;  

 
- viena iš tinklinio sporto šakos iki šiol neišnaudotų 

galimybių – JAV universitetai, turintys stiprią 
tinklinio sporto šakos lygą (NCAA);  

- yra tinklinio šalių, nuolat ieškančių duomeningų ir 
perspektyvių sportininkų, kurie prisijungtų prie jų 

gretų. Stiprios tinklinio lygos yra Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Italijoje ir kt.  

 



III PAKOPA: JAV UNIVERSITETAI/  
EUROPOS TINKLINIO KLUBAI 
 

Priemonės: 
 
-  projektų pagalba LTF federacija ieškos galimybių 

užtikrinti, kad sporto gimnazijose šalia ten 
dirbančių specialistų dirbtų užsienio specialistai, 
turintys ilgametę patirtį aukšto meistriškumo 
sportininkų ugdyme;  

-  sudaromi Lietuvos sportininkų portfolio; 

-  LTF kurs bendradarbiavimo ryšius su JAV 
universitetais, kad palengvintų besimokančiųjų 
sporto gimnazijose galimybes ieškoti vietos 
universitetuose;  

-  LTF ieškos patikimų agentų, kurie padėtų 
sportininkams rasti savo vietą Europos klubuose.  

 



III PAKOPA: JAV UNIVERSITETAI/  
EUROPOS TINKLINIO KLUBAI 
 

Rezultatas: 
 
-  Lietuvos tinklininkų atsiradimas aukščiausiose 

Europos tinklinio klubų lygose;  
 
-  paplūdimio tinklinio sportininkų patekimas į 

Europos čempionatus ir rezultatai jame;  
 
-  aukšto meistriškumo sportininkų skaičiaus 

didėjimas Europos;  

-  galimybės formuoti profesionalias nacionalines 
rinktines ir siekti rezultatų.  

 


