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I. ĮVADAS

Per  pastaruosius  metus  keičiasi  visuomenės  požiūris  į  vaikų,  jaunimo  ugdymo  ir
laisvalaikio užimtumą. Fizinis aktyvumas - kūno kultūra ir sportas tampa vis dažnesniu šiuolaikinės
visuomenės reiškiniu. Aktyvus poilsis, judri ir įdomi veikla:  mažina psichinį nuovargį, didina ir
palaiko darbingumą bei gerina fizinę būklę. Sportavimo įgūdžiai turi įtakos gyvenimo kokybei ne
tik  dėl  sveikatos  pagerėjimo,  bet  ir  dėl  sportinės  veiklos  poveikio  bendruomenės  solidarumui,
jaunimo  socializacijai  bei  visuomenės  sanglaudai.  LTF   formuoja  moksleivių  ir  suaugusių
taekvondo ugdymo turinį  kūno kultūros  ir  sporto srityje,  rengia sportininkus,  galinčius  deramai
atstovauti  rajono bei Respublikos rinktinėms įvairaus  masto varžybose.  LTF bendradarbiauja su
Vilniaus savivaldybe, LTOK  ir Lietuvos įvairių sporto šakų federacijomis. Federacijos klubuose
yra Kyorugi ir Pumse sporto grupės.

LTF strateginio plano pagrindinė nuostata – suformuoti   ilgalaikę raidos strategiją,
kurioje būtų galima įvertinti esamą padėtį, pateikti savo viziją ir nustatyti LTF  ilgalaikius raidos
prioritetus bei jų kryptis. Atsižvelgiant į tai, suformuluota LTF vizija: 

Sportinio rezultato siekimą ir aukšto lygio pasiruošimą apibrėžia šie veiksniai:

 Kokybiškų taekvondo  švietimo paslaugų prieinamumas.

 Palankios treniravimosi ir savęs realizavimo sąlygos (ekonominės, socialinės).

 Palankios sąlygos jauniesiems sportininkams dalyvauti įvairaus lygio varžybose.

LTF vizijai siekti keliami šie ilgalaikiai tikslai:

 Gerinti taekvondo švietimo kokybę;

 Tęsti talentingų sportininkų paiešką ir užtikrinti jų sportinio meistriškumo augimą;

 Tobulinti Lietuvos taekvondo  sporto informacinę sistemą;

 Plėsti bazinę sporto infrastruktūrą, kad ji būtų prieinama kuo didesniam naudotojų skaičiui.
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LTF  PRISTATYMAS

Taekwondo į Lietuvą kaip ir į kitas Pabaltijos šalis atkeliavo 1989 metais.  Meistras 
Hwang Dae Jin (8 Dan) vykdė pasaulinę taekwondo populiarinimo programą ir darė kvalifikacinius 
seminarus-treniruotes Lietuvoje ir Latvijoje.  Taekwondo pradininkai Lietuvoje yra Aleksandras 
Leonavičius, Ąžuolas Stanevičius, Tomas Lagūnavičius ir Pavel Žuravliov. 

1990 metais buvo įkurta Lietuvos Taekwondo federacija. 1992 metais LTF buvo 
priimta į Europos taekwondo sąjungą (ETU) ir pasaulinę taekwondo federaciją (WTF).  Buvo 
atidaryti klubai Vilniuje ir Kaune. 2001 metais į LTF įstojo ir Klaipėdos taekwondo klubas 
„Cunami“.  Anksčiau šis klubas buvo ITF federacijos narys. 

2005 metais Europos jaunučių čempionate Italijoje, Palermo mieste –Julija 
Šalkauskaitė iškovojo bronzos medalį. Jos treneriui Žymantui Bražiūnui buvo suteikta nacionalinė 
trenerio kategorija. Po šio laimėjimo – Julija, pirmoji Lietuvos taekwondo sportininkė, kuri pateko į
kandidatų Londono 2012 m. olimpines žaidynes sąrašus. Vėliau kandidatų sąrašuose atsirado ir 
daugiau mūsų sportininkų. 2018 metai Lietuvoje Taekwondo tapo STRATEGINE valstybės sporto 
šaka. Mūsų sportininkai yra iškovoję visose amžiaus grupėse Europos čempionatų medalius.

LTF yra įsteigta fizinių asmenų ir veikia kaip asociacija. Šiai dienai į LTF įeina:

1. Vilniaus miesto sporto klubas „TORNADO“

2. Vilniaus taekvondo akademija „TORNADO“

3. Kauno sporto mokykla „GAJA“

4. Kauno taekwondo klubas „TAJANAS“

5. Klaipėdos taekwondo klubas „CUNAMIS“

6. Šiaulių RMKMC

7. Panevėžio sporto klubas „VORAS“

8. Vakarų Lietuvos Taekwondo federacija

9. Kauno Taekwondo akademija

10. Šiaulių klubas „Šiaurės taifūnas“

4



 MOKYKLOS  VEIKLOS STRATEGIJA

LTF  vizija

LTF  –  organizacija,  kurios  klubuose  galima  saugiai  ir  profesionaliai   sportuoti,  siekti  aukštų
sportinių rezultatų , tapti olimpiečiais bei turiningai leisti laisvalaikį.

LTF misija

 Užtikrinti  kokybišką  sportinio  ugdymo  programos  įgyvendinimą,  atsižvelgiant  į
auklėtinių individualius gebėjimus ir poreikius.

 Sudaryti  sąlygas  siekti  aukštų  sportinių  rezultatų  taekvondo  varžybose.  Formuoti  ir
įgyvendinti LTF strategiją.

LTF  filosofija

„Nuo masiškumo iki Olimpinių medalių“.

Taekvondo  – reikšminga ugdymo proceso sudedamoji  dalis  norint  išauginti  darnią  ir  visavertę
asmenybę.

LTF prioritetai

 Kuo daugiau sportuojančių, tuo daugiau sveikesnių žmonių.

 Per vaikų ir jaunimo saviraišką treniruotėse – talentingų sportininkų paieška.

 Kuo daugiau LTF klubų auklėtinių taptų  Lietuvos taekvondo rinktinės nariais.

Sporto raidos strategijos įgyvendinimo kryptys:

1.LTF  infrastruktūros vystymas:

 sporto klubų plėtotė;

 LTF  informacinės sistemos tobulinimas;

 sportinių bazių įrengimas.
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2. Sportinės pamainos rengimas (didelio meistriškumo sportininkų rengimas.)

LTF  privalumai:

LTF veikloje dalyvauja bet kurio amžiaus Lietuvos gyventojai.

 LTF nariams sudarytos sąlygos rinktis ir dalyvauti juos dominančiose taekvondo varžybose.

 LTF palaiko glaudžius ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio sporto, švietimo ir mokslo 
institucijomis, olimpinėmis organizacijomis.

 LTF dirba aukštos kvalifikacijos treneriai.

 Daug dėmesio skiriama darbui su ypač gabiais auklėtiniais.

 Taikomos šiuolaikiškos ir lanksčios fizinio taekvondo treniruočių formos.

 Aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje.

 LTF vyrauja geras, draugiškas mikroklimatas. 

LTF  trūkumai:

 Neturi savo sporto bazės.

 Trūksta geros kokybės sporto inventoriaus.

 Turimos sporto salės neatitinka šiuolaikinių reikalavimų.

II. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ

Stipriosios LTF pusės Silpnosios LTF pusės

 LTF dirba kompetetingi treneriai;

 Vyrauja geras darbo klimatas;

 Klubai atidaryti visoje Lietuvoje, kas 

pagerina talentingų sportininkų paiešką ir 

atranką; 

 Glaudus bendradarbiavimas su kitomis 

Lietuvos ir užsienio sporto organizacijomis;

  Kasmet pasiekiami aukšti sportiniai 

rezultatai;

 Sporto infrastruktūros trūkumas;

 Administracinio pastato nebuvimas;

 Pagalbinių patalpų nebuvimas;

 Lėšų stoka pagrindinėms ugdymo 

priemonėms įsigyti.

LTF GALIMYBĖS LTF  KYLANČIOS GRĖSMĖS
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 Naudojantis esamomis sąlygomis rengti 

sporto šventes, varžybas Lietuvos 

gyventojams;

 Dalyvavimas įvairaus lygio varžybose;

 Sportininkų pavežėjimas į varžybas nuomotu

transportu;

 Trenerių kvalifikacijos kėlimas;

 Naudojimasis informacinėmis 

technologijomis;

 LTF darbo rezultatų viešinimas.

 Vaikų motyvacijos stoka;

 Tėvų bendruomenės pasyvumas;

 Sporto trenerių darbo sąlygų organizavimo 

problemos dėl treniruočių trukmės ir 

dalyvavimo varžybose.

Svarbus uždavinys – LTF materialinės bazės kūrimas. Pagrindinis stimulas, traukiantis

vaikus, jaunimą užsiiminėti taekvondo – tai šiuolaikiška sporto bazė. LTF infrastruktūros vystymo

svarbą apsprendžia augantis mūsų federacijos auklėtinių meistriškumas ir sportiniai laimėjimai. Tai

formuoja teigiamą visuomenės požiūrį į sportą, skatina sportuoti ne tik vaikus ir jaunuolius, bet ir

suaugusius  žmones.  Sporto  bazės  plėtros  dėka  sudarysime  sąlygas  turiningai  leisti  laisvalaikį,

spręsti jaunimo užimtumo problemas, taip pat vykdyti nusikalstamumo prevenciją. 

Atsižvelgiant į išvardintus teiginius išskiriame šiuos prioritetus:

 prioritetų  investiciniams  projektams  sporto  srityje  nustatymas  bei  palankių  sąlygų

infrastruktūros kūrimui ir teikimui vartotojams sudarymas;

  sporto bazių renovacija;

 viešojo  ir  privataus  sektoriaus  tobulinimas  bei  plėtojimas,  plečiant  LTF  sporto  bazės

infrastruktūrą. 

Tikslas –  sukurti  taekvondo  sporto  infrastruktūrą,  kad  ji  būtų  prieinama  optimaliam

Lietuvos   gyventojų  skaičiui,  taip  pat  išvystyti  plataus  amžiaus  kontingento  fizinį  (taekvondo)

ugdymą ir didelio meistriškumo sporto įgyvendinimą.

Uždaviniai:

1. Nustatyti  ir  įgyvendinti  minimalius  reikalavimus  sporto  ir  sveikatinimo infrastruktūrai

Vilniaus rajono gyvenamoje aplinkoje.

2.  Sukurti  taekvondo  sporto  infrastruktūros  objektus,  atitinkančius  tarptautinius

reikalavimus ir pritaikytus didelio meistriškumo sportininkams parengti.
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Sporto informacinės sistemos tobulinimas

Sportas – patraukli žmonėms ir teigiamą įvaizdį turinti veikla. Informacinės technologijos

leidžia  geriau  organizuoti  darbą,valdymo  bei  specialistų  tobulinimo  procesą,  informuoti  apie

galimybes užsiimti sveikatos stiprinimu. Šios galimybės dažniausiai lieka neišnaudotos ir turi būti

plėtojamos. Naujų informacinių ir telekomunikacinių technologijų diegimas bei sporto informacijos

plėtimas atvertų galimybes naujų finansavimo šaltinių paieškai.

Sporto informacijos sistemos tobulinimo prioritetai:

 Skatinti šiuolaikinių informacinių ir komunikacijos technologijų diegimą bei naudojimąsi jomis.

 Prisidėti prie Lietuvos teigiamo įvaizdžio kūrimo užsienyje.

Tikslas –sudaryti  sąlygas  teikti  ir  gauti  informaciją,  reikalingą  optimaliam  veiklos

planavimui,  organizavimui,  vykdymui  bei  tobulinimui  taekvondo  klubuose,  taip  pat  ieškant

bendradarbiavimo  partnerių,  teikti  informaciją  apie  galimus  investicinius  projektus  plečiant

taekvondo Lietuvoje.

 Uždaviniai:

1. Patobulinti  interneto svetainę.

2.  Naudojantis  sukurta  informacine  sistema,  didinti  Lietuvos   gyventojų  domėjimąsi  kūno
taekvondo.

 Sportinės pamainos ir aukšto meistriškumo sportininkų rengimas

LTF veiklos rezultatai rodo, kad kasmet sulaukiama vis didesnio skaičiaus sportininkų.

Tam,  kad  ateityje  būtų  galima  tikėtis  aukštų  laimėjimų,  turime  sukurti  veiksmingą  jaunųjų

sportininkų atrankos ir didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistemą.

Prioritetai: 

 Sukurti  nuoseklią  ir  ilgalaikę  talentingų  sportininkų  atrankos  ir  išsaugojimo  aukšto

meistriškumo sportui organizacinę sistemą.

 Didelio meistriškumo sportininkų rengimas.
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Tikslas - atskleisti vaikų ir jaunimo sportinius gabumus, užtikrinti visavertį ugdymą bei

didelio meistriškumo sportininkų rengimą, dalyvavimą pasaulio, Europos, pasaulio čempionatuose

bei kitose svarbiausiose varžybose.

Uždaviniai: 

Į LTF klubų sportinę veiklą įtraukti kuo didesnį skaičių mokyklinio amžiaus vaikų.

    Organizuoti  mokomąjį  sportinį  darbą  vasaros  laikotarpiu  ir  tam  numatyti  reikiamas

priemones.

V.   PLANO STEBĖSENOS SISTEMA

 Strateginio plano vykdymo stebėsena atliekama jo įgyvendinimo metu.

 Strateginio plano sudarymo darbo grupė pristato LTF strateginį planą Lietuvos taekvondo

klubų bendruomenei, kartą per metus.

 Bendruomenė turi galimybę stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti

siūlymus ugdymo plano ir veiklos programos sudarymui.

 LTF prezidentas  ir  gen.  sekretorius  stebi ir  įvertina,  kaip klubai  įgyvendina strateginius

tikslus ir uždavinius ir  teikia pasiūlymus ugdymo plano,  veiklos programos ir kitų planų

sudarymui. 

LTF  organizuodama ugdymo procesą:

 sudarys sąlygas mokinių įvairių poreikių tenkinimui, 

 vykdys individualizuotą mokymą, 

 pakankamai dėmesio skirs individualiam darbui su gabiais auklėtiniais,

 sukurs palankesnę materialinę sporto bazę,

  aprūpins atitinkamu sporto inventoriumi. 

 vykdys gerosios patirties sklaidą, 

 stengsis aktyvinti LTF klubų bendradarbiavimą su kitomis sporto ir švietimo institucijomis,

siekdama laiduoti sėkmingą mokinių rengimą sportinei karjerai.

LTF prezidentas                                                                LTF gen. Sekretorius

Aleksandras Leonavičius                                                   Žymantas Bražiūnas
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