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1. VIZIJA 

 

 Lietuvos virvės traukimo federacija – tai savarankiška, šiuolaikiška ir aktyvi visuomeninė 

sporto organizacija, savo veikla (kūno kultūra, varžybos, žaidynės, šventės, sąskrydžiai, festivaliai, 

čempionatai) jungianti visose šalies esančiose savivaldybėse veikiančias  komandas, kurios 

kultivuoja virvės traukimo sportą.  

  

2. MISIJA 

 

 Lietuvos virvės traukimo federacijos misija – nuosekliai populiarinti virvės traukimo sportą, 

įtraukiant visas amžiaus grupes, plečiant sporto šakos geografiją, išvystyti natūralią atrankos 

sistemą nuo virvės traukimo kaip vienos iš užimtumo formos iki aukšto profesionalumo komandų, 

gebančių tinkamai atstovauti savo gyvenvietę, miestą, seniūniją ar rajoną Lietuvos ar tarptautinėse 

varžybose, tokiose kaip Europos, Pasaulio čempionatai, ar kitos varžybų formos (pvz. žaidynės, 

festivaliai ir pan.). 

 

 3. STRATEGINIS TIKSLAS 

 

 Lietuvos virvės traukimo federacijos strateginis ilgalaikis tikslas – išvystyti virvės traukimo 

sporto prieinamumą bei kultivavimą visoje Lietuvoje, šalies struktūriniuose vienetuose (miestai, 

gyvenvietės, seniūnijos, rajonai) ar kitose organizacijose (asociacijos, klubai, draugijos ir pan.) 

aukšto meistriškumo žmogiškuosius išteklius, kurie treniruojami tinkama metodika ir aukšto 

sportinio meistriškumo pagrindu. Skatinti visuomenę aktyviai fizinei veiklai. 

 

 4. UŽDAVINIAI 

 

 1. Pagal galimybes plėsti sporto šakos aukšto meistriškumo geografiją Lietuvoje. 

 2. Sudaryti motyvacinę sistemą virvės traukimo sporto teisėjų ir trenerių paieškai, ruošimui 

ir tobulinimui. 

 3. Prioritetu laikyti sistemingą LVTF Vidaus (salės), Lauko, Paplūdimio varžybų 

organizavimą. 

 4. LVTF varžybose, paminėtose 3 punkte, sudaryti sąlygas dalyvauti nepilnamečiams, 

suaugusiems (vyrams, moterims), žmonėms su negalia. 

 5. Įvairiais būdais (teisėjavimu, konsultavimu, mokymu ir pan.) prisidėti prie Lietuvoje 

organizuojamų virvės traukimo renginių. 

 6. Kelti LVTF kvalifikaciją dalyvaujant Lietuvoje ar kitose šalyse vykstančiuose 

seminaruose, kursuose, kitokiose mokymo formose, kurių suteikiamas žinias ir įgūdžius galima 

pritaikyti virvės traukimo sporto tobulinimui ar organizacijos veiklos administravimo gerinimui. 

 7. Rengti ir platinti virvės traukimo sporto metodinę medžiagą.  
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 8. Naujausios sportinės įrangos, skirtos virvės traukimo sportininkų rezultatų gerinimo 

individualiai ir komandos sudėtimi, įsigijimas, jos priežiūra.   

 

5. ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

 1. Pagal galimybes plėsti sporto šakos aukšto meistriškumo geografiją Lietuvoje. 

1.1. Varžybų, čempionatų organizavimas vis kituose miestuose, gyvenvietėse; 

1.2. Lengvatinių sąlygų sudarymas debiutuojančioms komandoms; 

1.3. Aktyvus LVTF tarpininkavimas bendradarbiaujant su vietinės savivaldybės atstovais; 

1.4. Pagalba rengiant treniruočių bazes ir teikiant metodinę pagalbą. 

 2. Sudaryti motyvacinę sistemą virvės traukimo sporto trenerių ir teisėjų paieškai, ruošimui 

ir tobulinimui. 

2.1. Virvės traukimo sporto kvalifikuotų teisėjų rengimas; 

2.2. Praėjusių čempionatų bei naujų narių, komandų debiuto analizė; 

2.3. Pastovus ir nenutrūkstamas kontaktas su naujais nariais; 

2.4. Treniruočių metodikos, praktinių seminarų, bendrų trenerių stovyklų organizavimas; 

2.5. Trenerių vežimas į tarptautines varžybas, čempionatus; 

2.6. Virvės traukimo teisėjų ir trenerių darbo įvertinimas. 

 3. Prioritetu laikyti sistemingą LVTF Vidaus (salės), Lauko, Paplūdimio varžybų 

organizavimą. 

3.1. Organizuoti sistemingus LVTF Vidaus (salės) čempionatus; 

3.2. Organizuoti sistemingus LVTF Lauko čempionatus; 

3.3. Organizuoti sistemingus LVTF Paplūdimio čempionatus. 

 4. LVTF varžybose, paminėtose 3 punkte, sudaryti sąlygas dalyvauti nepilnamečiams, 

suaugusiems (vyrams, moterims), žmonėms su negalia. 

4.1. LVTF varžybose sudaryti kategorijas, kuriose atskirose ar mišriose kategorijose pagal lytį, 

komandos svorį ar be jokių apribojimų galėtų varžytis: 

4.1.1. Jaunučiai (iki 16m.), jauniai (iki 18m); 

4.1.2. Jaunimas vaikinai (iki 22m.); 

4.1.3. Jaunimas merginos (iki 22m.); 

4.1.4. Suaugusieji vyrai (nuo 23m.); 

4.1.5. Suaugusieji moterys (nuo 23 m.);  

4.2. Sukurti skatinančią komandų reitingavimo sistemą su 4otyvacinių dalyvavimu tarptautiniuose 

turnyruose atstovaujant Lietuvą; 

4.3. Tarpininkauti LVTF komandų nariams stojat į aukštąsias mokyklas, universitetus; 

4.4. Palaikyti nuolatinį ryšį su perspektyviais ir aktyviais LVTF komandų nariais. 
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 5. Įvairiais būdais (teisėjavimu, konsultavimu, mokymu ir pan.) prisidėti prie Lietuvoje 

organizuojamų virvės traukimo renginių. 

5.1. Pagal poreikį skirti LVTF teisėjus; 

5.2. Pagal poreikį skirti reikalingas priemones; 

5.3. Pagal poreikį pravesti mokymus, konsultacijas ar pasidalijant metodine medžiaga; 

5.4. LVTF nariams dalyvaujant kaip varžybų dalyviams. 

 6. Kelti LVTF kvalifikaciją dalyvaujant Lietuvoje ar kitose šalyse vykstančiuose 

seminaruose, kursuose, kitokiose mokymo formose, kurių suteikiamas žinias ir įgūdžius galima 

pritaikyti virvės traukimo sporto tobulinimui ar organizacijos veiklos administravimo gerinimui. 

6.1. Organizuoti kvalifikacijos kėlimo seminarus, paskaitas, įvairias virvės traukimo sporto 

stovyklas, kuriose pageidaujantys įgytų ar tobulintų savo žinias ir įgūdžius virvės traukimo sporte; 

6.2. Dalyvauti Lietuvoje organizuojamuose seminaruose, kursuose, kitokiose apmokymų formose, 

kurių metu suteikiamas žinias ir įgūdžius galima pritaikyti virvės traukimo sporto tobulinimui ar 

organizacijos veiklos administravimo gerinimui; 

6.3. Teisėjų bei sekretoriato priemonių bei įrangos įsigijimas; 

6.4. Dalyvauti Užsienyje organizuojamuose seminaruose, kursuose, kitokiose apmokymų formose, 

kurių metu suteikiamas žinias ir įgūdžius galima pritaikyti virvės traukimo sporto tobulinimui ar 

organizacijos veiklos administravimo gerinimui; 

6.5. Nacionalinėms virvės traukimo komandoms dalyvauti Europos ir Pasaulio čempionatuose 

(organizuojamuose tarptautinės virvės traukimo federacijos). 

 7. Rengti ir platinti virvės traukimo sporto metodinę medžiagą.  

7.1. Organizuoti virvės traukimo metodinės literatūros rengimą (Tarptautinės virvės traukimo 

federacijos metodinės literatūros, seminaruose pateikiamos medžiagos vertimas į lietuvių kalbą); 

7.2. Video medžiagos, skirtos virvės traukimo sporto treniravimui, rengimas. 

 8. Naujausios sportinės įrangos, skirtos virvės traukimo sportininkų rezultatų gerinimo 

individualiai ir komandos sudėtimi, įsigijimas.   

8.1. Sportinės įrangos, skirtos gerinti individualius sportinius virvės traukimo rezultatus įsigijimas; 

8.2. Sportinės įrangos, skirtos gerinti individualius sportinius virvės traukimo rezultatus gamyba; 

8.3. Sportinės įrangos, skirtos gerinti kolektyvinius sportinius virvės traukimo rezultatus įsigijimas; 

8.4. Sportinės įrangos, skirtos gerinti kolektyvinius sportinius virvės traukimo rezultatus gamyba 

8.5. Sportinės įrangos skirtos sportininkų sveikatos rodiklių kontrolei įsigijimas; 

8.6. Matavimo priemonių (laiko, svorio) įsigijimas. 

8.7. Priemonių priežiūra ir aptarnavimas 
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6. APLINKOS IR IŠORĖS ANALIZĖ 

 

ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Šiuo metu Lietuvoje aukšto meistriškumo virvės traukimo sportą propaguoja klubai 

(komandos pagal abėcėlę) Ąžuolas (Panevėžys), Gekonas (Jonava), Kristalas (Kuršėnai), 

Meškuičiai (Meškuičiai), Vilkas (Vilnius). Taip pat aktyviai šiuo sportu užsiimama vakarų 

Lietuvoje, kur susibūrusios komandos Kartena (Kartena), Kūlupėnai (Kūlupėnai), Kuršis 

(Gargždai), į varžybas atvyksta komandos susibūrusios Šilalėje, Tauragėje, Telšiuose. Dusetose 

esantis klubas Ainiai taip pat surenka virvės traukimo komandą.  

Kartu su Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „Nemunas“ tradiciškai Kėdainiuose 

rugsėjo pradžioje vykdomas virvės traukimo festivalis skirtas ikimokyklinio ugdymo įstaigoms 

(darželiams) ir mokyklų komandoms (1-12 klasėms). 

Kiekvienais metais vyksta Lietuvos kariuomenės Sporto klubo organizuojamas virvės 

traukimo čempionatas skirtas LK karinių vienetų komandoms. 

Kiekvienais metais vykstas Krašto apsaugos savanorių žaidynės, kurių metu virvės traukimo 

rungtyje varžosi KASP rinktinių komandos. 

Įvairių švenčių metu gyvenvietėse į programą būna įtraukiama virvės traukimo rungtis, 

kurioje gali pasivaržyti visos norinčios komandos. 

Į LVTF organizuojamas virvės traukimo varžybas atvyksta svečių iš Latvijos, Lenkijos  

komandos pasivaržyti prieš Lietuvos komandas. Taip pat Lietuvos klubai vyksta pasivaržyti į 

Latviją bei Lenkiją. 

Turint pakankamai finansinių pajėgumų deleguojamos Lietuvos nacionalinės virvės 

traukimo komandos, atstovauti Lietuvą tarptautinės virvės traukimo federacijos organizuojamuose 

Europos bei Pasaulio čempionatuose. 

Informacijos apie LVTF renginius sklaida vyksta per socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą 

„Lietuvos virvės traukimo federacija“, el. paštu – virvelietuvoje@gmail.com, per klubų/komandų 

atstovus (informuojant juos asmeninėmis žinutėmis, skambučiais). 

 

7. IŠORINIAI VEIKSNIAI 

 

7.1. POLITINIAI VEIKSNIAI 

 

Galimybės:  

LVTF vienu pagrindiniu savo veiklos tikslų laiko visuomenės fizinio aktyvumo skatinimą, o tai 

atitinka Valstybės 2 strateginį tikslą – didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtraukti, stiprinti sveikatą 

ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį (LR Vyriausybės 2020-09-09d. nutarimas Nr. 998 „Dėl 

2021-2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“) – „Gerinti visuomenės sveikatą  – visų 

pirma skatinti sveikatos tausojimą ir stiprinimą, keisti žmonių gyvenimo būdą, elgseną, ugdyti 

mailto:virvelietuvoje@gmail.com
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atsakingą požiūrį į sveikatą, didinti vaikų ir suaugusiųjų fizinį aktyvumą, įsitraukimą į sporto 

veiklas, nes tai  mažina žalingų įpročių paplitimą ir lemia sveikatos būklę ir gyvenimo trukmę.) 

Grėsmės: 

1. Virvės traukimas, kaip aukšto meistriškumo šaka Lietuvoje dar neturi suformuoto įvaizdžio. 

Todėl mėgėjiškas daugumos požiūris į šią sporto šaką, kai kuriais atvejais netiesiogiai trukdo jos 

plėtrai. 

2. Dėl vykdomų reformų teisėkūros srityje gali būti laiku nepasirengta numatytoms priemonėms. 

 

 

7.2. EKONOMINIAI VEIKSNIAI 

 

Galimybės: 

LVTF ryšių su kitomis Lietuvos organizacijomis, kurioms aktuali federacijos veikla, sudaro 

pagrindą padidinti materialinę padėtį.  

Kitų šalių virvės traukimo komandos dalyvaudamos LVTF renginiuose taip pat prisideda prie 

federacijos materialinės padėties gerinimo, netiesiogiai – prie LR surenkamų lėšų didinimo 

(atvykstančios į varžybas komandos naudojasi Lietuvoje esančiomis parduotuvėmis, degalinėmis ir 

viešbučiais ir pan.). 

Grėsmės: 

1.Specifinių individualių ar komandinių treniruoklių stoka, nepakankama varžybų dalyvių 

skatinimo sistema mažina sportinės veiklos patrauklumą. 

2. Specifinės virvės traukimui skirtos literatūros lietuvių kalba stoka riboja besidominančių 

motyvaciją. 

2. Dėl vykdomų reformų teisėkūros srityje gali būti laiku nepasirengta numatytoms priemonėms. 

 

 Biudžetinis finansavimas šiai sporto šakai nėra didelis, todėl LVTF ieškodama daugiau 

motyvacinių elementų išlaikyti jau susiformavusioms komandoms beveik visas turimas lėšas skiria 

teisėjų paslaugų apmokėjimui, varžybų organizavimo išlaidų padengimui, narystės (Lietuvos sporto 

federacijų sąjungoje ir tarptautinėje virvės traukimo federacijoje (TWIF)) mokesčių sumokėjimui, 

komandų dalyvavimui Europos ir Pasaulio virvės traukimo čempionatuose. Tuo tarpu plėtrai 

skiriamų lėšų nepakanka, taip pat nėra žmogiškųjų išteklių paramos.   

 

7.3. SOCIALINIAI VEIKSNIAI 

 

Galimybės: 

Kūno kultūra, judėjimas, masiškumas suvedantis į didelius ir kiekvienais metais organizuojamus 

sporto renginius, tampa vis svarbesniu tarptautiniu socialiniu reiškiniu. Lietuvoje ir pasaulyje didėja 

valstybinių institucijų dėmesys sportui ir kūno kultūrai, todėl LVTF tikisi sėkmingo 
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bendradarbiavimo, nes jos vienas pagrindinių tikslų yra visuomenės skatinimas aktyviai fizinei 

veiklai.  

Grėsmės: 

1. Pandemijų įtaką. Dėl nustatytų apribojimų masiniams susibūrimams, saviizoliacijai, apsaugos 

priemonių užtikrinimui tampa iššūkiu ir organizuoti renginį ir norintiems dalyvauti virvės traukimo 

renginyje įvykdyti savo norą. 

2. Nemažos visuomenės dalies pasyvumas bei gyventojų emigracija sąlygoja iššūkius federacijai 

įgyvendinti savo užsibrėžtus tikslus. 

3. Vertinant, kad virvės traukimas yra neolimpinė sporto šaka, tikėtinas sporto visuomenės dėmesio 

sumažėjimas, nepaisant šios sporto šakos patrauklumo. 

 

7.4. TECHNOLOGINIAI VEIKSMAI 

 

Galimybės: 

1. Naujausiomis technologijomis paremti treniruočių proceso modeliai sudaro galimybę taikyti 

mokslinius metodus sportininkų ir trenerių rengimo gerinimui. Tai kelias padedantis greičiau ir 

ekonomiškiau bei efektyviau pasiekti pagrindinį tikslą. 

2. Informacinių technologijų pažangą sukuria galimybę efektyviau bendrauti su visuomene 

informuojant apie sportinius pasiekimus, išdėstant federacijos siekius ir užtikrinant geresnę renginių 

bei veiklos organizacinę aplinką.  

Grėsmės: 

1. Nesuradus galimybių įdiegti šiuolaikines technologijas į treniruočių optimizavimo procesą, iškyla 

grėsmė federacijai, kad komandų sportiniai pasiekimai nekils, Lietuvos virvės traukimo lygis bus 

tame pačiame lygyje, neprogresuos. 

2. Nepritaikius šiuolaikinių technologijų bus apsunkintas teigiamo įvaizdžio visuomenėje 

formavimui. 

 

Naujausi pasaulio informacinių technologijų laimėjimai veržiasi į sportą kaip į neatsiejamą 

visuomenės gyvenimo sritį. Naujausios technologijos priemonės ypač reikšmingos atliekant 

mokslinius ir medicininius sportuojančių asmenų tyrimus, sudarant kompiuterines modelines 

charakteristikas, nustatant treniruočių krūvį, adaptaciją, organizmo atsigavimo dėsningumus. 

 

7.5. TARPTAUTINIAI VEIKSMAI 

 

Galimybės:  

1. Reali galimybė išplėtoti organizacijos ryšius, gauti naudingą informaciją, teigiamai reprezentuoti 

organizaciją, o taip pat – savo šalį. 



9 

2. Kitų šalių komandos dalyvaujančios LVTF rengiamuose čempionatuose atvyksta į mūsų šalį, šios 

viešnagės metu pirkdami prekes ir paslaugas Lietuvoje papildo mūsų šalies biudžetą.  

Sportas yra svarbi tarptautinių santykių gerinimo, draugystės, ryšių su užsienio šalimis užmezgimo 

bei stiprinimo priemonė. Tai taip pat netiesiogiai susiję su nacionalinio saugumo didinimu, nes 

partneriai bus suinteresuoti saugia aplinka, bei partnerės, kuri yra įtakojama agresoriaus – parama. 

Grėsmės: 

1. Pandemijos įtakoti suvaržymai riboja sklandžius santykius tarp šalių. 

2. Ekonominė padėtis (šalies, finansinė parama iš valstybės bei sponsorių ir rėmėjų) gali apriboti 

finansines galimybes organizuoti tarptautinius renginius, bei vykti dalyvauti juose. 

3. Klubų finansinės galimybės gali apriboti pastarųjų dalyvavimą LVTF renginiuose. 

 

8. VIDINIAI VEIKSNIAI 

 

8.1. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 

 

 

Stiprybės: 

Efektyvi ir gerai veikianti LVTF valdymo struktūra. 

Šiai dienai Lietuvoje yra užregistruoti 6 klubai, kuriuose dirba 2 treneriai, turintys pedagoginį 

išsilavinimą. Virvės traukimą sportuoja apie 200 sportininkų. Jaunimas sudaro apie 20%, 80% yra 

21m etų amžiaus ir vyresni. 

Silpnybės: 

Dėl valdymo organų išsisklaidymo po visą šalį, dėl to nukenčia operatyvumas sprendžiant 

neatidėliotinai aktualius klausimus. 

 

8.2 ŽMONIŲ IŠTEKLIAI 

 

Stiprybės: 

Motyvuoti ir aktyviai veikiantys komandų vadovai – treneriai – visuomenininkai. 

Iki 2020m. LVTF pasikeitus daug komandų ir vadovų, nusistovėjo gerai dirbančių ir daug savo 

asmeninio laiko aukojančių komandų vadovų-trenerių, kurie mielai dalijasi informacija, turi 

autoritetą sportininkams ir kitiems naujai prisijungiantiems sportininkams. 

Silpnybės: 

Nėra virvės traukimo trenerių rengimo sistemos, treneriai-vadovai dirba visuomeniniais tikslais. 
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8.3 RYŠIŲ SISTEMA 

Stiprybės: 

1. Federacijos komunikacijai užtikrinti naudojamasi mobiliųjų telefonų pagalba, el. paštu, socialinių 

tinklų pagalba. Šios priemonės leidžia greičiau, efektyviau ir informatyviau pateikti ir pasidalinti 

turima informacija, kaupti varžybų duomenų bazę ir prieinamumą prie jos. 

2. Palaikomi ryšiai su tarptautine virvės traukimo federacija, Latvijos virvės traukimo federacija, 

Lenkijos virvės traukimo federacija, Lietuvos sporto federacijų sąjunga, Lietuvos kaimo sporto ir 

kultūros asociacija „Nemunas“, bei visais kitais kurie pagal poreikį kreipiasi į LVTF. 

Silpnybės: 

1. LVTF nėra tinkamai aprūpinusi informacinėmis technologijomis – orgtechnika (nešiojami 

kompiuteriai, nešiojami spausdintuvai ir pan.) kuri yra reikalinga tinkamam varžybų sekretoriato 

darbui. 

2. Ne visi savo veikloje ar pasiekiamume tinkamame lygmenyje išnaudoja informacines 

technologijas. 

Esant silpnam internetiniam ryšiui problematiška organizuoti telekonferencijas, nuotolinius 

susirinkimus. 

 

8.4. FINANSINIAIS IŠTEKLIAI 

 

Stiprybės: 

LVTF veiklos užtikrinimui ir numatytų uždavinių vykdymui prašomų paramos lėšų suma sudaro ne 

daugiau 80% visų reikalingų lėšų sporto šakos plėtojimo programos įgyvendinimui. Likusią 

reikalingų lėšų dalį numatoma surinkti iš rėmėjų ir federacijos vidinių šaltinių. 

Silpnybės: 

Optimistinei programai įgyvendinti papildomai reikia 300% lėšų pagal bendrą reikalingų lėšų 

sporto šakos plėtotės programos įgyvendinimo sumą (nacionalinių Jaunimo, Moterų ir Vyrų 

komandų vykimas dalyvauti Europos ar pasaulio virvės traukimo čempionatuose). 

 

9. BENDROSIOS IŠVADOS 

Galimybės: 

1. LVTF vienu pagrindiniu savo veiklos tikslų laiko visuomenės fizinio aktyvumo skatinimą, o tai 

atitinka vieną iš LR prioritetinių tikslų. 

2. LVTF ryšiai su kitomis Lietuvos organizacijomis, kurioms aktuali federacijos veikla, sudaro 

pagrindą padidinti LVTF materialinius išteklius. 

3. Kūno kultūra, judėjimas, masiškumas suvedantis į organizuojamus sporto renginius tampa vis 

svarbesniu tarptautiniu socialiniu reiškiniu. Lietuvoje ir pasaulyje didėja valstybinių institucijų 
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dėmesys sportui ir kūno kultūrai, todėl LVTF tikisi sėkmingo bendradarbiavimo, nes jas vienija 

vienodas tikslas, paminėtas 1-ame punkte. 

4. Naujausiomis technologijomis paremtas treniruočių proceso modeliai sudaro galimybę taikyti 

mokslinius metodus sportininkų ir trenerių rengimo gerinimui. Tai kelias, padedantis ekonomiškiau 

ir efektyviau pasiekti pagrindinį tikslą. 

5. Informacinių technologijų pažanga sukuria galimybę efektyviau bendrauti su visuomene 

informuojant apie sportinius pasiekimus, viešinant LVTF siekius ir užtikrinant geresnę renginių bei 

veiklos organizacinę aplinką. 

6. Reali galimybė išplėtoti organizacijos ryšius, gauti naudingą informaciją, teigiamai reprezentuoti 

LVTF ir savo šalį. 

 

Grėsmės: 

1. Virvės traukimas, kaip aukšto meistriškumo sporto šaka Lietuvoje, dar neturi suformuoto 

įvaizdžio. Todėl mėgėjiškas nemažo žmonių požiūris į šią sporto šaką kai kuriais atvejais 

netiesiogiai trukdo jos plėtrai. 

2. Specifinių komandinių treniruoklių stoka, Lietuvoje nepardavinėjamų šiai sporto šakai sporto 

prekių – spec. avalynė, spec. apranga ir pan. – mažina šios sportinės veiklos patrauklumą. 

3. Nemažos visuomenės dalies pasyvumas, emigracija sąlygoja iššūkius pasiekti LVTF tikslus. 

4. Nesuradus galimybių įdiegti šiuolaikines technologijas į treniruočių optimizavimo procesą, iškyla 

grėsmė likti tame pačiame lygyje, neprogresuoti, taip pat nebus formuojamas teigiamas sporto 

rūšies įvaizdis. 

5. Pandemijos sąlygoti įvesti apribojimai sukuria papildomus sunkumus bendraujant šalies viduje 

bei su užsienio kolegomis, apriboja dalyvavimą virvės traukimo renginiuose. 

 

Stiprybės:  

1. Motyvuoti ir aktyviai veikiantys komandų vadovai – treneriai – visuomenininkai. 

2. Federacijos komunikacijai užtikrinti naudojamasi mobiliųjų telefonų pagalba, el. paštu, socialinių 

tinklų pagalba. 

3. Palaikomi ryšiai su tarptautine virvės traukimo federacija bei kitų šalių virvės traukimo 

federacijomis, Lietuvos asociacijomis. 

4. LVTF veiklos užtikrinimui ir numatytų uždavinių vykdymui prašomų paramos lėšų suma sudaro 

ne daugiau 80% visų reikalingų lėšų. 

 

Silpnybės:  

1. Nėra virvės traukimo trenerių rengimo sistemos, treneriai-vadovai dirba visuomeniniais tikslais. 

2. Orgtechnikos trūkumas neigiamai veikia varžybų sekretoriato darbą. 

3. Optimistinei programai įgyvendinti papildomai reikia 3xdaugiau lėšų. 
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10. STRATEGINĖS IŠVADOS 

 

 LVTF reguliariai sieks vykdyti teigiamo įvaizdžio kūrimo projektus (per žiniasklaidos 

priemones, socialinius tinklus, renginius, inovatoriškos sporto įrangos įsigijimu, paslaugų 

sportininkams, teisėjams organizavimu (kvalifikaciniai renginiai, sporto stovyklos, nacionalinių 

komandų reabilitacija po dalyvavimo tarptautinėse varžybose atstovaujant šalį)) sieks užtikrinti 

komandų ir virvės traukikų masiškumo augimą organizuojamuose sportiniuose renginiuose 

vertingus apdovanojimus prizininkams, bei atminimo suvenyrus kiekvienam varžybų dalyviui. 

 Bus skiriamas dėmesys naujų narių pritraukimui, sporto šakos geografinei plėtrai. 

 Nuolat bus siekiama narių aukšto sportinio meistriškumo augimo, taikant šiuolaikinius 

meistriškumo ugdymo metodus, įvertinant paskutinius mokslo pasiekimus. Dalyvaujama 

Tarptautinės virvės traukimo federacijos ar Lietuvos atitinkamų sporto rezultatų kėlimo 

organizuojamuose seminaruose, paskaitose, darbo grupėse, kuriuose diskutuojami ar vykdomi 

kvalifikacijos kėlimas susijęs su virvės traukimo sporte progresui panaudojamomis  temomis. 

 Bus kuriamos trenerių, teisėjų kvalifikacijos ruošimo programos. 

 Lietuvos virvės traukimo komandos Europos ar pasaulio virvės traukimo čempionatuose 

iškovos ne žemiau 6 vietos. 

 LVTF aktyviai bendradarbiaus su kitomis Lietuvos organizacijomis, perduodama savo 

patirtį, padedant organizuoti renginius, plėtos sportinius ir kultūrinius ryšius.  

 

11. LVTF VEIKLOS TRUMPALAIKIAI PRIORITETINIAI TIKSLAI 

 

1. Nuolatinis, nenutrūkstamas narių skaičiaus augimas. 

Uždaviniai: 

1.1. užtikrinti narių masiškumo (traukėjai, komandos) augimą kas metai ne mažiau kaip 2%; 

1.2. rengti virvės traukimo varžybas vis skirtinguose Lietuvos miestuose ir nedidelėse gyvenvietėse; 

1.3. palaikyti nenutrūkstamą kontaktą su žiniasklaida; 

1.4. įtraukti vietos valdžios ir verslo atstovus į organizuojamus renginius; 

1.5. atsižvelgiant į LVTF finansinę padėtį skatinti varžybų dalyvius vertingais apdovanojimais, 

atminimo suvenyrais. 

 

2. Virvės traukimo sportinių rezultatų, meistriškumo augimo užtikrinimas. 

Uždaviniai: 

2.1. organizuoti mokomąsias, treniruočių stovyklas; 

2.2. sudaryti sąlygas virvės traukimo klubams, nacionalinėms komandoms dalyvauti tarptautiniuose 

turnyruose; 

2.3. išdėstyti varžybų etapus (kalendorių) pagal laipsninį sportinių rezultatų kilimą; 
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2.4. ieškoti galimybių individualiam virvės traukimo sportininkų testavimui; 

2.5. nustatyti aiškius nacionalinių komandų virvės traukėjų asmeninius ir komandinius fizinio 

pasirengimo standartus; 

2.6. dalyvauti  renginiuose, kuriuose svarstoma virvės traukimo sportininkų, trenerių, teisėjų 

rengimo tobulinimas ar vykdomas (minėtų asmenų) treniravimas. 

2.7. Virvės traukimo sportinės įrangos įsigijimas ir integravimas į sportininkų rengimą. 

2.8. LVTF nacionalinėms virvės traukimo komandoms dalyvauti Europos ir Pasaulio 

čempionatuose, Žaidynėse (praėjus atranką). 

 

3. Virvės traukimo sporto šakos teigiamo įvaizdžio formavimas. 

Uždaviniai: 

3.1. užtikrinti internetinės svetainės informacijos aktualumą, patrauklumą; 

3.2. spaudos konferencijų organizavimas; 

3.3. rengti straipsnius ir publikacijas; 

3.4. rengti virvės traukimo sporto metodinę literatūrą; 

3.5. bendradarbiauti su valstybinėmis, respublikinėmis žiniasklaidos priemonėmis; 

3.6. užtikrinti sportinę drausmę varžybų metu; 

3.7. užtikrinti medicininę pagalbą varžybų metu; 

3.8. užtikrinti išsamų, savalaikį ir patrauklų informacijos pateikimą apie vyksiančias varžybas; 

3.9. užtikrinti išsamų, savalaikį ir patrauklų informacijos pateikimą varžybų metu; 

3.10. bendradarbiauti su kitomis valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis; 

3.11. garsinančių Lietuvos virvės traukimą tarptautinėse varžybose sportininkų viešas pagerbimas; 

3.12. virvės traukimo komandų vadovų, trenerių viešas pagerbimas; 

3.13. nusipelniusių virvės traukimo sportui Lietuvoje viešas pagerbimas. 
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1 priedas 

 

LIETUVOS VIRVĖS TRAUKIMO SPORTO ŠAKOS ILGALAIKĖS PLĖTROS PLANO  

FINANSINIS PAGRĮSTUMAS (%) 2020-2029 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pagal strateginį tikslą ir uždavinius 

Lėšų 

poreikis 

(%)* 

1. Pagal galimybes plėsti sporto šakos aukšto meistriškumo geografiją Lietuvoje.  

1.1. Varžybų, čempionatų organizavimas vis kituose miestuose, gyvenvietėse; 30 

1.2. Lengvatinių sąlygų sudarymas debiutuojančioms komandoms; - 

1.3. 
Aktyvus LVTF tarpininkavimas bendradarbiaujant su vietinės savivaldybės 

atstovais; 
1 

1.4. Pagalba rengiant treniruočių bazes ir teikiant metodinę pagalbą. - 

 Viso 1 uždaviniui 31 

2. 
Sudaryti motyvacinę sistemą virvės traukimo sporto trenerių ir teisėjų paieškai, 

ruošimui ir tobulinimui. 
 

2.1. Virvės traukimo sporto kvalifikuotų teisėjų rengimas; 3 

2.2. Praėjusių čempionatų bei naujų narių, komandų debiuto analizė; - 

2.3. Pastovus ir nenutrūkstamas kontaktas su naujais nariais; 2 

2.4. 
Treniruočių metodikos, praktinių seminarų, bendrų trenerių stovyklų 

organizavimas; 
3 

2.5. Trenerių vežimas į tarptautines varžybas, čempionatus; 2 

2.6. Virvės traukimo teisėjų ir trenerių darbo įvertinimas. 1 

 Viso 2 uždaviniui 11 

3. 
Prioritetu laikyti sistemingą LVTF Vidaus (salės), Lauko, Paplūdimio varžybų 

organizavimą. 

Ta pati 1.1. 

punkto 

informacija 

3.1. Organizuoti sistemingus LVTF Vidaus (salės) čempionatus; 1.1. punkte 

3.2. Organizuoti sistemingus LVTF Lauko čempionatus; 1.1. punkte 

3.3 Organizuoti sistemingus LVTF Paplūdimio čempionatus. 1.1. punkte 

 Viso 3 uždaviniui 
1.1. punkte 

(30) 

4. 
LVTF varžybose, paminėtose 3 punkte, sudaryti sąlygas dalyvauti 

nepilnamečiams, suaugusiems (vyrams, moterims), žmonėms su negalia. 
 

4.1. 
LVTF varžybose sudaryti kategorijas, kuriose atskirose ar mišriose kategorijose 

pagal lytį, komandos svorį ar be jokių apribojimų galėtų varžytis pageidaujantys 
- 

4.2. 
Sukurti skatinančią komandų reitingavimo sistemą su 14otyvacinių dalyvavimu 

tarptautiniuose turnyruose atstovaujant Lietuvą; 
- 
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4.3. 
Tarpininkauti LVTF komandų nariams stojat į aukštąsias mokyklas, 

universitetus; 
- 

4.4. Palaikyti nuolatinį ryšį su perspektyviais ir aktyviais LVTF komandų nariais. 
Kaip ir 2.3. 

punktas 

 Viso 4 uždaviniui 2.3. punkte (2) 

5. 
Įvairiais būdais (teisėjavimu, konsultavimu, mokymu ir pan.) prisidėti prie 

Lietuvoje organizuojamų virvės traukimo renginių. 
 

5.1. Pagal poreikį skirti LVTF teisėjus; - 

5.2. Pagal poreikį skirti reikalingas priemones; - 

5.3. 
Pagal poreikį pravesti mokymus, konsultacijas ar pasidalijant metodine 

medžiaga; 
1 

5.4. LVTF nariams dalyvaujant kaip varžybų dalyviams. - 

 Viso 5 uždaviniui 1 

6. 

Kelti LVTF kvalifikaciją dalyvaujant Lietuvoje ar kitose šalyse vykstančiuose 

seminaruose, kursuose, kitokiose mokymo formose, kurių suteikiamas žinias ir 

įgūdžius galima pritaikyti virvės traukimo sporto tobulinimui ar organizacijos 

veiklos administravimo gerinimui. 

 

6.1. 

Organizuoti kvalifikacijos kėlimo seminarus, paskaitas, įvairias virvės traukimo 

sporto stovyklas, kuriose pageidaujantys įgytų ar tobulintų savo žinias ir 

įgūdžius virvės traukimo sporte; 

2 

6.2. 

Dalyvauti Lietuvoje organizuojamuose seminaruose, kursuose, kitokiose 

apmokymų formose, kurių metu suteikiamas žinias ir įgūdžius galima pritaikyti 

virvės traukimo sporto tobulinimui ar organizacijos veiklos administravimo 

gerinimui; 

1 

6.3. Teisėjų bei sekretoriato priemonių bei įrangos įsigijimas; 2 

6.4. 

Dalyvauti Užsienyje organizuojamuose seminaruose, kursuose, kitokiose 

apmokymų formose, kurių metu suteikiamas žinias ir įgūdžius galima pritaikyti 

virvės traukimo sporto tobulinimui ar organizacijos veiklos administravimo 

gerinimui. 

2 

6.5. 
Nacionalinėms virvės traukimo komandoms dalyvauti Europos ir Pasaulio 

čempionatuose  
30 

 Viso 6 uždaviniui 37 

7. Rengti ir platinti virvės traukimo sporto metodinę medžiagą.  

7.1. 

Organizuoti virvės traukimo metodinės literatūros rengimą (Tarptautinės virvės 

traukimo federacijos metodinės literatūros, seminaruose pateikiamos medžiagos 

vertimas į lietuvių kalbą); 

3 

7.2. Video medžiagos, skirtos virvės traukimo sporto treniravimui, rengimas. 1 
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 Viso 7 uždaviniui 4 

8. 
Naujausios sportinės įrangos, skirtos virvės traukimo sportininkų rezultatų 

gerinimo individualiai ir komandos sudėtimi, įsigijimas.   
 

8.1. 
Sportinės įrangos, skirtos gerinti individualius sportinius virvės traukimo 

rezultatus įsigijimas; 
1 

8.2. 
Sportinės įrangos, skirtos gerinti individualius sportinius virvės traukimo 

rezultatus gamyba; 
1 

8.3. 
Sportinės įrangos, skirtos gerinti kolektyvinius sportinius virvės traukimo 

rezultatus įsigijimas; 
5 

8.4. 
Sportinės įrangos, skirtos gerinti kolektyvinius sportinius virvės traukimo 

rezultatus gamyba; 
5 

8.5. Sportinės įrangos skirtos sportininkų sveikatos rodiklių kontrolei įsigijimas; 2 

8.6. Matavimo priemonių (laiko, svorio) įsigijimas; 1 

8.7. Priemonių priežiūra ir aptarnavimas. 1 

 Viso 8 uždaviniui 16 

 Viso pagal planą 100 

*Pastaba – atsižvelgiant į turimus finansinius išteklius priemonei skiriama procentinė gali kisti 

(lentelėje išdėstytos proporcijos pritaikytos optimistiniam finansiniam visų užduočių ir jų priemonių 

užtikrinimui) 

 


