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Programa   
  

Dabartinės   situacijos   apibūdinimas:   
1. Sporto   mokyklų   auklėtiniai   sudaro   didžiausią   dalį   tinklinį   sportuojančių   vaikų.   
2. Tinklinio   sporto   šaka   SM   auklėtinių   tėvų   tarpe   laikoma   labiau   kaip   laiko   praleidimas   

(būrelis)   nei   kelio   link   profesionalaus   sportininko   karjeros   pradžia.   (Pvz.   jaunojo   
tinklininko   tėvai   siunčia   vaiką   į   kirpyklą   treniruotės   metu,   o   jaunojo   krepšininko   tėvai   
perka   papildomas   treniruotes   vaiko   progresui).   

3. Jaunųjų   sportininkų   ruošimo   sistema   sporto   mokyklose   neskatina   (ar   net   trukdo)   
gabiems   sportininkams   rinktis   profesionalaus   sportininko   kelio.   Kyla   problemos   
kviečiant   sporto   mokyklų   auklėtinius   į   Lietuvos   rinktinę.   Pagal   patvirtintą   LTF   
strategiją   antros   pakopos   sporto   gimnazijos   galimybės   lieka   kol   kas   neišnaudotos,   
nes   treneriai   neskatina   (ar   net   prieštarauja)   jog   jų   auklėtiniai   rinktųsi   sportininko   kelią   
gimnazijoje,   kurioje   dirbs   aukščiausio   lygio   treneris.     

4. Lietuvos   tinklinio   sporto   šakos   aukščiausio   lygio   varžybų   dalyviai   yra   labiau   mėgėjai   
nei   profesionalai.   

5. Labai   menkas   Lietuvos   tinklinio   klubų   finansavimas   ir   kompetencijų   stoka   neleidžia   
klubams   organizuoti   savo   veiklos   pagal   profesionalaus   klubo   vadybos   standartus   bei   
ruošti   savo   pamainos   sportininkus.   

6. Dažnai   kartojamas   naratyvas   “populiarinti   tinklinį”   visiškai   neatitinka   rezultatų,   nes   ir   
iki   pandeminiu   laikotarpiu   LČ   reguliaraus   sezono   daugelis   rungtynių   vykdavo   
tuščiose   salėse.   Tai   reiškia,   kad   dauguma   klubų   neaugino/neaugina   savo   miesto   
komandos   sirgalių   rato.   

7. Lietuvos   tinklininkų,   atstovaujančių   aukščiausio   lygio   Europos   ar   pasaulio   tinklinio   
klubus,   nebuvimas   neleidžia   tikėtis   Lietuvos   salės   tinklinio   rinktinės   apčiuopiamų   
rezultatų.   Kaip   rodo   patirtis,   Lietuvos   moksleivių   rinktinių   pasirodymai   EČ   atrankose   
patvirtina   tai,   jog   mėgėjiško   sporto   rezultatai   negali   prilygti   profesionalams.   

8. Salės   tinklinio   dalyvių,   narių,   organizatorių   pasyvumas,   tikintis   jog   visus   klausimus,   
ginčus,   problemas   išspręs   ir   sutvarkys   federacija   stabdo   Lietuvos   tinklinio   vystymą.     

9. Tenkanti   federacijai   veikla   reikalauja   gerokai   daugiau   žmogiškųjų   resursų,   nes   veikla   
labai   centralizuota.     

10. Labai   populiarėja   paplūdimio   tinklinis   mėgėjiškame   lygmenyje.   Pakankamai   daug   
iniciatyvų   organizuojant   varžybas   mėgėjams.   Sparčiai   daugėja   smėlio   aikštelių   
Lietuvoje.   

11. LTF   varžybų   vedimo   skaitmenizavimas   leidžia   realiu   laiku   matyti   vykdomų   rungtynių   
rezultatus.   Ne   visada   užtikrinami   reikalingi   žmogiškieji   ištekliai   išnaudoti   IT    teikiamas   
galimybes.   

12. Atnaujintas   LTF   internetinis   puslapis,   LTF   turinys   socialiniuose   tinkluose   ir   kitose   
viešose   masinėse   informavimo   priemonėse   tinklinio   sporto   šakos   matymą   ir   sklaidą   
perkėlė   į   visiškai   kitą   lygmenį.   

13. J.Adomaičio   iniciatyva   buvo   suburta   antros   pakopos   vaikinų   tinklininkų   grupė   Vilniaus   
Ozo   gimnazijoje   (treneris   K.Galdikas).   LTF   girdi   kitas   iniciatyvas   Vilniuje   burti   toje   
pačioje   gimnazijoje   merginų   grupę.   Pastebimos   kai   kurių   trenerių   veiklos   ne   
tarpusavio   perdėto   konkuravimo,   o   simbiozės   užuomazgos.   

14. FIVB   patvirtino   LTF   rengtą   projektą   ir   skyrė   lėšas   trenerio   atlyginimui   Šiaulių   Vijolės   
gimnazijoje,   kurioje   turi   pradėti   treniruotis   paplūdimio   tinklinį   antroje   pakopoje   6-8   



merginos   nuo   2021   rugsėjo   1   dienos.   Pasirašyta   sutartis   su   Latvijos   žinomu   treneriu   
A.Birzuliu.   

15. Be   vieno   tarptautinio   teisėjo   LTF   parėmė   iniciatyvą   ir   dabar   turi   kandidatą   į   salės   
tinklinio   tarptautinius   teisėjus   (S.Rodin),   CEV   salės   tinklinio   tinklinio   varžybų   
supervisorių   (A.Zuoza)   ir   CEV   paplūdimio   tinklinio   supervisorių   (D.Čerka).   

16. Pirmą   kartą   Lietuva   turi   savo   atstovą   (D.Čerką)   CEV   valdymo   organuose,   sniego   
tinklinio   darbo   grupėje:   
https://inside.cev.eu/institutions/cev-organs/working-groups/snow-volleyball-working- 
group/   

17. LTF   atstovas   (D.Čerka)   buvo   išrinktas   į   LTOK   iždininko   pareigas   ir   tapo   LTOK   
vykdomojo   komiteto   nariu.   

18.   Atidarytas   Vilniuje   renovuotas   aikštynas.   LTF   surengė   labai   gero   įvertinimo   sulaukusį   
FIVB   1   žvaigždės   turnyrą.   

19. LTF   buvo   išrinkta   metų   sporto   federacija.   
  
  
  

Uždaviniai   
  

1. Decentralizuoti   federacijos   veiklą,   taip,   kad   kuo   daugiau   suinteresuotų   
asmenų   veiktų   jiems   svarbiose   srityse:   

● LČ   dalyviai   turėtų   būti   aktyvūs   sprendžiant   varžybų   vykdymo,   konfliktų   
sprendimo   klausimus.   Siekti,   jog   salės   tinklinio   klubų   veikla   stiprintų   savo   
vadybinius   gebėjimus   bei   turėtų   finansinę   naudą   iš   savo   veiklos.   

● Skatinti   paplūdimio   tinklinio   organizatorių   iniciatyvas   rengiant   aukšto   sportinio   
meistriškumo   renginius,   EEVZA,   FIVB   tarptautinius   turnyrus.   Tokių   turnyrų   
organizatorių   veikla   turėtų   būti   motyvuota   ir   finansiškai   nenuostolinga.   

● Skatinti   tinklinio   teisėjų   veiklos   formalizavimą   suburiant   aktyvios   teisėjų   
asociacijos   atsiradimą.   

● Skatinti   individualų   trenerių   tobulėjimą   aukšto   meistriškumo   lygmenyje,  
orientuojant   trenerio   veiklos   rezultatą   į   EČ   ar   PČ   čempionų   ugdymą.   Ieškoti   
galimybių,   kad   Lietuvoje   tęstų   savo   darbą   pasaulinio   lygio   paplūdimio   tinklinio   
treneriai.   

2. Siekti,   kad   sudarytos   komisijos   veiktų   aktyviai,   sprendžiant   jų   kompetencijos   
ribose   iškilusius   uždavinius.   Įgyvendinant   LTF   strategiją   šių   komisijų   indėlis   
turi   būti   labai   svarus.   Aktyvioms   komisijoms   turi   būti   numatytos   lėšos   LTF   
biudžete   veiklai   vykdyti.   

3. Peržiūrėti   LTF   strategiją,   ją   adaptuojant   prie   pasikeitusių   sąlygų   ir   aktualijų.   
4. Paruošti   įstatų   projektą,   pakeičiant   šiuo   metu   formuojamas   LTF   komisijas   į   

aktualias   LTF   veiklai   struktūras.   
5. Išsiplėtusi   federacijos   veikla,   pakitusios   valdymo   sąlygos,   padidinti   

ministerijos   ir   LTOK   federacijų   finansavimo   reikalavimai,   sąlygoja,   jog   
sėkmingai   LTF   veiklai   būtinas   kompetentingas   LTF   administravimas.   
Žmogiškiesiems   LTF   administravimo   resursams   turi   būti   keliami   aukšti   
reikalavimai.   Tai   užtikrinti   gali   tik   adekvatus   darbo   užmokestis   ir   darbo   
sąlygos.   Administracijos   du   darbuotojai   ir   įstaigos   vadovas   (Prezidentas)   yra   
būtina   sąlyga   užtikrinti   LTF   šiuo   metu   vykdomos   veiklos   tęstinumą.   LTF   turėtų   
užtikrinti   dviejų   darbuotojų   darbo   užmokesčio   mėnesinį   fondą   2   500   EUR   
(netto).   Prezidentui   kaip   įstaigos   vadovui   yra   numatyta   eilė   pareigų   bei   

https://inside.cev.eu/institutions/cev-organs/working-groups/snow-volleyball-working-group/
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administracinių   atsakomybių   dėl   to,   prezidento   atlygis   sudarant   sutartį   turėtų   
siekti   bent   2   MMA   (brutto).     

6. Skirti   didelį   dėmesį   antros   pakopos   (sporto   gimnazijose)   aukšto   meistriškumo   
tinklininkų   vystymui.   Tam   tikslui   būtina   numatyti   papildomas   lėšas   šių   
sportininkų   tolimesnės   karjeros   vadybai,   jų   gebėjimų   ir   rezultatų   matomumui.   
Siekti   šių   sportininkų   profesionalios   karjero   tęstinumo   skatinimo.   

7. Skatinti   paplūdimio   ir   sniego   tinklinio   sportininkų   dalyvavimo   tarptautiniuose   
turnyruose.   

8. Aktyviai   atstovauti   LTOK   ir   kitose   LTF   finasams   įtakingose   organizacijose   
perspektyvius   tinklininkus,   kad   sportininkai   turėtų   būtinas   sąlygas   siekti   
aukštų   rezultatų.   

9. Toliau   aktyviai   veikti   tarptautinėse   tinklinio   FIVB,   CEV   ir   EEVZA   
organizacijose.   

10. Būti   atviriems   visoms   iniciatyvoms   vedančioms   aukštų   rezultatų   link   EČ   ir   PČ   
varžybose.   

  
  
  
  
  

Darius   Čerka   
  


