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2021-2024 METŲ LVSVF VEIKLOS KRYPTIS IR 

SPORTO PLĖTROS STRATEGINIS PLANAS:  

 
Vizija: 
Užtikrintas vandens slidinėjimo ir vandenlenčių sporto esamas stabilumas ir populiarumas, su-

darytos sąlygos plėtrai ar sporto sąlygų gerinimui. Suvienyti esami klubai, federacijos nariai ar 

kiti komerciniai sporto centrai dėl sportininkų aukšto meistriškumo ugdymo ir rezultatų 

siekimo atstovaujant Lietuvą ir klubus nacionalinio ar tarptautinio masto varžybose. Plečiamas 

sporto šakų žinomumas, pasiekiamumas ir supratimas plačiajai visuomenei Lietuvoje. 

Užtikrintas LVSVF finansinis ir kolektyvinis stabilumas, plečiamas klubų narių skaičius 

vidiniuose skyriuose.  

 

Misija: 
Koordinuoti ir organizuoti vandens slidinėjimo ir vandenlenčių sporto populiarinimą, 

klubų/narių plėtrą bei nuolatinį sportinių rezultatų gerinimą, organizuojant ir inicijuojant 

įvairaus lygio nacionalines ir tarptautines varžybas. Padėti federacijos nariams kryptingai ir 

profesionaliai vystyti sportinę veiklą, pateikiant nacionalinius ir tarptautinius sporto 

reglamentus, efektyvių treniruočių metodikas, traumų prevencijos programas. Organizuoti 

programas plačiajai visuomenei (ypatingai vaikams), suteikiančias galimybes išbandyti 

federacijos atstovaujamas sporto rūšis. Vandens slidinėjimą pateikti, kaip vieną iš fizinio 

auklėjimo, sveikatos stiprinimo, šeimyninio poilsio bei laisvalaikio praleidimo priemonę. 

Veikloms vystyti priimti tik aplinkai draugiškus ir ekologiškai tvarius sprendimus, tame tarpe 

ir atsakingą vandens telkinių panaudojimą. 

 

LVSVS istorija ir skyrių situacijos analizė: 
Tarptautinė vandens slidinėjimo federacija IWWF įkurta 1947 m. Ji jungia daugiau nei 80-ies 

šalių vandens slidininkus. IWWF propaguoja šias vandens slidinėjimo sporto šakas: 

• Vandens slidžių (Waterskiing); 

• Vandens slidžių traukiamų lynu (Cable ski); 

• Parodomasis slidžių šou (Show ski); 

• Čiuožimas klupint (Kneeboard); 

• Vandenlenčių (Wakeboard); 

• Vandenlenčių traukiamų lynu (Cable wakeboard); 

• Slydimo banga (Wakesurf); 

• Pėdų (Barefoot); 

• Lenktynių (Racing); 

• Neįgaliųjų (Disabled). 

 

Lietuvoje vandens slidinėjimas propaguojamas nuo 1964 m. 1968 m. įvyko pirmasis Lietuvos 

vandens slidžių (waterskiing) čempionatas. 

1997 metais buvo įkurta LVSS (Lietuvos vandens slidininkų sąjunga).  



 

 

Pirmosios vandenlentininkų (cable wakeboard) varžybos Lietuvoje surengtos 2014 m., ofi-

cialūs Lietuvos čempionatai surengti 2018 ir 2020 metais.  

2020 metais surengtos pirmosios vandenlentininkų ir slydimo banga (wakeboarding ir 

wakesurf) varžybos. 

2020 metais LVSS pakeitė pavadinimą į LVSVF (Lietuvos vandens slidininkų ir 

vandenlentininkų federacija) dėl padidėjusio sporto šakų ir narių skaičiaus. 

Federacija šiuo metu turi 4 aktyvias sporto šakas, kurios išskirstytos į šiuos 3 skyrius: 

1. Vandens slidžių (Waterskiing) (5 nariai) 

2. Vandenlenčių traukiamų lyno (Cable wakeboard) (13 narių) 

3. Vandenlenčių ir slydimo banga (Wakeboarding & Wakesurf) (3 nariai) 

Pagal šios dienos informacija kiekvienais metais įvyksta: 

• Po 3 – 4 vietinės ir tarptautinės reikšmės varžybas (waterskiing) disciplinoje, kuriuose  

dalyvauja nuo 20 iki 50 sportininkų kiekvienose varžybose. 

• Po 10 - 12  vietinės ir tarptautinės reikšmės varžybas (cable wakeboard) disciplinoje, 

kuriuose  dalyvauja apie 30 sportininkų kiekvienose varžybose.  

• 2020 m. buvo suorganizuotos 1-osios vietinės bei tarptautinės (wakeboarding & 

wakesrufing) varžybos Lietuvoje.  Jose dalyvavo virš 20 sportininkų. 

 

LVSVF veikla ir tikslai nacionaliniame lygmenyje: 
• Federacijos atstovavimas Lietuvos sporto bendruomenėje, veiklos 

viešinimas. 

• Klubų plėtra skyrių viduje bei sportinės klubinės veiklos vandenlentėse 

iniciavimas. 

• Sportininkų pritraukimas ir ugdymas. 

• Varžybų kalendoriaus sudarymas ir įgyvendinimas. 

• Teisėjų ir trenerių ruošimas, jų ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas. 

• Vandenlenčių parkų operatorių licenzijavimas/sertifikavimas. 

• Sporto bazių ir treniruočių sąlygų gerinimas aukšto meistriškumo 

sportininkams. 

• Atstovaujamų sporto šakų populiarinimas ir viešinimas. 

• LVSVF veiklai būtinų finansinių išteklių susigrąžinimas ir naujų pa-

jamų užtikrinimas. 

• Dopingo ir narkotikų prevencija sporte. 

• Saugaus sporto taisyklės/gairės ir traumų prevencija. 

 

Rodikliai:  
• Būti matomiems visai sporto visuomenei, pristatyti federaciją ir nuolat 

teikti informaciją apie pagrindinius veiklos įvykius sporto veiklą admin-

istruojančioms valstybinėms institucijoms, bei vietos savivaldoms. 

Dalyvauti posėdžiuose, diskusijose, aptarimuose, kuriose sprendžiami 

federacijai aktualūs klausimai. Teikti prašymus, pasiūlymus, praneši-

mus naudingus federacijos ir jos narių veiklai. 

• Per 2021 m. sukurti LVSVF prekės ženklą, internetinį puslapį, social-

inės medijos platformas (Instagram, Yuotube, LinkedIn). Viešinti visą 

vykdomą skyrių veiklą, būti aktyviems prieš plačiąją visuomenę ir 

vykdyti marketinginę komunikaciją. 

• Vandens slidinėjimo skyriuje klubų skaičių per 2021 metus praplėsti iki 

4, per 2022 metus iki 5 aktyviai veikiančių klubų. 



 

 

• Vandenlenčių (cable wakeboarding) skyriuje klubų skaičių per 2021 

metus išplėsti iki 15, per 2022 metus iki 20 aktyviai veikiančių klubų.  

• Vandenlenčių ir slydimo banga (wakeboarding, wakesurf) skyriuje 

klubų skaičių per 2021 metus išplėsti iki 5 klubų, per 2022 metus iki 7 

aktyviai veikiančių klubų. 

• Neaktyvius ir nemokius klubus šalinti iš vidinių skyrių, bei LVSVF. 

• Suteikti sąlygas ir paramą tęsti LVL (Lietuvos Vandenlenčių Lyga) 

2020 metais pradėtą plėtoti klubinę varžybų veiklą (cable wakeboard-

ing) disciplinoje. 

• Parengti kiekvienų metų LVSVF nacionalinių varžybų kalendorių iki 

vasario 1 dienos, papildyti jį kitais renginiais ne vėliau, kaip 30 dienų 

iki renginio. 

• Užtikrinti, kad 2021 metais būtų suorganizuotos bent 1 nacionalinės 

varžybos kiekviename skyriuje ir jose dalyvautų ne mažiau kaip: 20 

sportininkų vandens slidinėjimo, 80 sportininkų vandenlenčių tem-

piamų lyno (cable wakeboarding), 18 sportininkų vandenlenčių (wake-

boarding) ir 24 sportininkų slydimo banga (wake surf) rungtyse. 

• Užtikrinti, kad 2022 metų, organizuojamose nacionalinėse varžybose 

sportininkų skaičius augtu ne mažiau, kaip 30 % nuo 2021 metų faktinio 

dalyvių skaičiaus. Pradėti vykdyti kvalifikacines varžybas dėl patekimo 

į nacionalinių varžybų finalus jeigu situacija to reikalauja. 

• Įpareigoti ir sudaryti sąlygas kiekvienam federacijos nariui/klubui dele-

guoti į nacionalines organizuojamas varžybas  bent 4 sportininkus iš ku-

rių 2  galimi be kvalifikacijos ir be  dalyvio mokesčio. 

• Įpareigoti federacijos narius organizuoti kiekvienos atstovaujamos 

sporto šakos vietinės reikšmės varžybas, suteikti kvalifikuotus teisėjus, 

marketinginę komunikacija, įtraukti į LVSVF renginių kalendorių, 

suteikti kitą paramą jeigu tokia galima. Privalomos ataskaitos apie 

dalyvių skaičių ir rezultatus federacijai. 

• Sukurti prie federacijos prisijungiančių narių teisės ir pareigas.  

• Per 2021 m. parengti ir 2022 m. suorganizuoti pirmuosius LVSVF apdo-

vanojimus ir nacionalinę šventę šalies sportininkams ir federacijos nari-

ams/klubams, bei šių sportų entuziastams. 

• Kiekvienam skyriui užtikrinti pakankamą kiekį tinkamos kvalifikacijos 

teisėjų, organizuojamoms nacionalinės reikšmės ir tarptautinėms 

varžyboms. Per 2021 metus parengti sisteminį planą teisėjų ugdymui, 

apmokymams ir kvalifikacijos kėlimui, užtikrinti šios veiklos finan-

savimą. 

• Kiekvienam skyriui iki 2022 metų sezono pradžios parengti metodinę 

programą ir kriterijus trenerių ugdymui, mokymams ir įgūdžių tobulin-

imui. 

• Per 2021 m. parengti metodinę programą ir kriterijus LVSVF narių - 

vandenlenčių parkų operatorių/trenerių sertifikavimui ir licenzijavimui. 

Per 2022/2023 pradėti privalomą licenzijų pažymėjimų reikalavimą 

pasiremiant Lietuvos teisės aktais.   

• Iki 2022 metų pabaigos užtikrinti kiekvienai iš sporto šakų tarptautinius 

standartus atitinkančios sporto bazės įrengimą, įskaitant įrangą, prie-

mones, infrastruktūrą. Užtikrinti, kad šiose bazėse būtų sudarytos 

sąlygos rengti nacionalinio ir tarptautinio lygio varžybas, ruošti aukšto 



 

 

meistriškumo sportininkus. Užtikrinti neįgaliųjų prieinamumą prie visų 

šių sporto šakų.  

• Iki 2021 metų sezono pabaigos užtikrinti galimybę rengti treniruotes 

uždarose patalpose ne sezono metu. 

• Iki 2022 metų gegužės mėnesio parengti sportininkų treniruočių metodi-

kas ir pasidalinti jomis su federacijos nariais ir viešinti tai tikslinei au-

ditorijai per video turinį. 

• Kasmet rengti programas su vyriausybinėmis ar komercinėmis 

įstaigomis, užtikrinti finansavimą visoms LVSVF atstovaujamoms 

sporto šakoms. Sudaryti palankias sąlygas ir  galimybes norintiems 

išbandyti sportą pirmą kartą. Ypatingą dėmesį skiriant vaikams, ypač 

tiems kurie yra socialinės rizikos grupėse. 

• Rengti viešinimo programas, kad plačioji visuomenė daugiau sužinotų 

apie šių sportų subtilybes ir galimybes. Vykdyti nuolatinę viešąją komu-

nikaciją per socialinius tinklus ir kitas prieinamas komunikacijos prie-

mones apie federacijos ir jos narių veiklą, organizuojamus renginius ir 

pasiekimus, siekiant sudominti potencialius sportininkus ir rėmėjus. 

• Teikti nariams informaciją apie jų veiklai aktualius įvykius, vykdomas 

priemones, teikiamas paramas. Palaikyti nuolatinę komunikaciją ir 

bendrystę su LVSVF nariais. 

• Per 2021 metus dėti visas pastangas susigrąžinti prieš tai valstybės turėtą 

finansavimą. Atsižvelgiant į transformacinius pokyčius iš LVSS į 

LVSVF, stengtis finansavimą ne tik susigrąžinti, bet ir padidinti iš 

esmės dėl padidėjusios sportinės apimties. Ne veliau, kaip iki 2022 metų 

pabaigos valstybinis finansavimas turi būti gautas. 

• Per ateinančius 2021 metus užtikrinti ne mažesnę, kaip 15 000 eur 

komercinio verslo paramą federacijai, per 2022 metus ne mažesnę, kaip 

20 000 eur paramą federacijai. 

• Rengti ir teikti paraiškas visoms pagal kriterijus tinkamoms paramoms 

gauti. 

• Per 2021 metus parengti LVSVF finansinį reglamentą gaunamų pinigų 

panaudojimui. Rekomenduojama turėti atskirus vidinius skyrių biudže-

tus ir bendrą LVSVF biudžetą. Teikti pasiūlymus VK svarstymui. 

• Kasmet iki gruodžio 31 d. paruošti ir pateikti tvirtinimui einamųjų metų 

finansinės veiklos ir nustatytų tikslų ataskaitas. 

• Kasmet iki vasario 1 d. parengti ir patvirtinti finansinės veiklos biudžetą 

einamiems metams. Biudžetas turi būti sudaromas teigiamo balanso 

principu. 

• Parengti prevencines ir administravimo priemones dopingo ir narkotikų 

kontrolei varžybų metu. Siekti, kad federacijos nariai griežtai kontroli-

uotų ir netoleruotų sportininkų ir jų klubo narių, vartojančių dopingą ar 

narkotines medžiagas. 

• Parengti prevencines priemones traumų ir nelaimingų atsitikimų pre-

vencijai sporto centruose ir varžybų metu. Įpareigoti visus laikytis sau-

gumo reikalavimų, taisyklių ir atsakingo treniravimo. 

 

 

 



 

 

 

LVSVF veikla ir tikslai tarptautiniame lygmenyje: 
• Tapti ir būti nariais atstovaujamų sporto šakų pagrindinėse tarptautinėse organ-

izacijose, kaip ( IWWF, IWGA, WWA, ir kt.) , atstovauti federaciją ir jos 

sportininkus, aktyviai dalyvauti veikloje. 

• Deleguoti sportininkus į Europos ir pasaulio varžybas. 

• Rengti tarptautines varžybas Lietuvoje. 

• Deleguoti teisėjus ir trenerius iš Lietuvos į tarptautines varžybas ar renginius. 

• Inicijuoti Baltijos šalių arba artimiausių kaimyninių šalių varžybas ir asociacijos 

kūrimąsi. 

• Bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis dėl vandenlenčių (cable 

wakebording) galimybės tapti olimpine sporto šaka 2028 ar vėliau. 

 

Rodikliai: 
• Per 2021 metus sudaryti sąrašą aktualių tarptautinių organizacijų, gauti 

VK patvirtinimą, registruoti narystes, bei pradėti veiklas. 

• Per 2021- 2022 metus deleguoti bent 2 rinktinės narius į tarptautines 

varžybas ir tarptautines treniruočių stovyklas iš kiekvienos federacijos 

atstovaujamos sporto šakos.  

• Per 2022 - 2023 metus deleguoti ne mažiau, kaip praėjusiais metais. O 

platesnis sportininkų skaičius turėtų būti tiesiogiai proporcingas nuo 

dalyvių skaičiaus nacionaliniame čempionate ar tam tikrų kriterijų/re-

zultatų. 

• Užtikrinti deleguojamų rinktinės narių varžybų ir treniruočių finan-

savimą iš federacijos lėšų. 

• 2021 metais inicijuoti Baltijos šalių vandenlenčių (cable wakeboarding) 

čempionatą, kuris taptu tęstinis Lietuvos, Latvijos ir Estijos kiekvienų 

metų renginys. 

• Nuo 2022 metų rengti arba inicijuoti, ne mažiau kaip vienas tarptautines 

varžybas Lietuvoje, kiekvienai atstovaujamai sporto šakai.  

• Per 2021 – 2022 metus Lietuvos teisėjai sudalyvautų ne mažiau, kaip 2-

5 tarptautinėse varžybose teisėjo teisėmis. 

• Iki 2021 m. birželio mėn. parengti federacijos nacionalinės ir tarptaut-

inės komunikacijos planą, pasitvirtinti VK ir vykdyti. 

• Iki 2022 m. pabaigos įsitraukti į tarptautines iniciatyvines grupes, rinkti 

informaciją ir statistiką apie šios sporto šakos plėtrą, bei galimybes tapti 

olimpine sporto šaka. 

• Iki 2021 m. pabaigos surengti apklausas ir atlikti situacijos analizę apie 

visas federacijos sporto šakas. 

 

 

_________________________________________ 


