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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Lietuvos imtynių federacija (toliau - LIF) –tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis 

asmuo, kurio teisinė forma – asociacija, vienijantis registruotas asociacijas bei kitas organizacijas, 

klubus, asmenis, kultivuojančius graikų-romėnų, laisvąsias, moterų ir paplūdimio imtynes bei tuos 

imtynių stilius, kuriuos globoja Tarptautinė imtynių federacija (tarptautinė nevyriausybinė 

organizacija, vienijanti nacionalines imtynių federacijas, angl. United World Wrestling; toliau – 

TIF), su sąlyga, kad LIF atstovavimą šiems imtynių stiliams Lietuvos Respublikoje yra pripažinusi 

TIF (toliau kartu – LIF globojami imtynių stiliai). 

LIF veikla grindžiama savarankiškumo, savivaldos, demokratiško klausimų sprendimo 

principais. Su valstybinėmis institucijomis, asociacijomis ir kitais juridiniais asmenimis LIF 

bendradarbiauja abipusio susitarimo principu. 

Savo veikloje LIF vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitais įstatymais ir teisės aktais, LIF Įstatais, 

Konferencijos bei Prezidiumo nutarimais, pripažįsta ir laikosi TIF Įstatų. Savo veikloje LIF taip pat 

laikosi antidopingo agentūrų, pripažįstamų Tarptautinio olimpinio komiteto, angl. International 

Olympic Committee (toliau – TOK), reikalavimų. 

LIF yra Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (toliau - LTOK) narė. Vadovaudamasi Olimpine 

chartija, LTOK Įstatais ir vykdydama LTOK nutarimus, LIF dalyvauja olimpiniame judėjime.  

LIF bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos ir 

užsienio visuomeninėmis organizacijomis. 

 Lietuvos imtynių federacija koordinuoja savo narių veiklą, rengia ir nustatyta tvarka teikia 

valstybės valdymo institucijoms imtynių sporto plėtros prognozes ir programas, organizuoja jų 

įgyvendinimą. 

Pagal 2020 m. Įstatuose numatytą tvarką LIF nariai gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys. Šiuo 

metu LIF į savo gretas yra priėmusi 36 juridinius ir 14 fizinių narių iš 15 Lietuvos miestų ir rajonų. 

LIF būstinė kaip ir anksčiau yra įsikūrusi Žemaitės g. 6, Vilniuje, LSC patalpose.  

Be išrinktų asmenų LIF biure darbuojasi dar 4 žmonės. 

Iki šiol LIF neturėjo jokio nekilnojamojo turto ir visos imtynių veiklai reikalingo patalpos buvo 

nuomojamos. LIF turi tik smulkų inventorių, reikalingą varžyboms, biuro inventorių bei imtynių 

kilimus, kuriuos dažniausiai pagal panaudos sutartis išdalina klubams. 

LIF programa – tai ketverių metų sporto šakos vystymo strategija, numatanti siekiamus tikslus ir 

įgyvendinamus uždavinius. 
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VIZIJA 

 Moderni organizacija, plėtojanti imtynių geografiją, ugdanti trenerius, teisėjus, sporto 

visuomenininkus, rengianti profesionalius sportininkus, siekiančius aukščiausių sportinių rezultatų. 

 

MISIJA 

LIF misija – populiarinti ir plėtoti imtynes Lietuvoje, skatinant vaikus ir jaunimą sportuoti, 

fiziškai tobulėti, tuo pačiu užtikrinant jų laisvalaikį. Per masiškumą siekti meistriškumo. 

Koordinuoti LIF darbe dalyvaujančių žmonių veiklą, bendradarbiauti su vyriausybinėmis ir 

nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje, atstovauti sporto šakai tarptautinėse 

organizacijose. 

 

LIETUVOS IMTYNIŲ FEDERACIJOS SITUACIJA 

 

Stipriosios pusės: 

– Imtynių sportas turi gilias tradicijas 

– Glaudus bendradarbiavimas su užsienio klubais, federacijomis, UWW, CELA, WADA 

– Glaudus bendradarbiavimas su sportą vystančiomis organizacijomis Lietuvoje 

– Sukurta sportininkų rengimo sistema. 

 

Silpnosios pusės: 

– LOSC panaikinimas, medicininio ir mokslinio aptarnavimo pablogėjimas 

– Nepakankamas finansavimas 

– Rėmėjų stoka 

– Savanorių trūkumas 

 – Jaunų specialistų trūkumas 

– Nepakankamai vystomas studentų sportas 

 

Galimybės: 

      –   Naujų sporto klasių ir gimnazijų steigimas 

– Rėmėjų paieška 

– Imtynių sporto geografijos plėtimas, naujų imtynių centrų atidarymas 
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– LOSC atkūrimas 

– Sporto rėmimo fondo ir ES projektai 

– Tarptautinių renginių organizavimas Lietuvoje. 

 

Grėsmės: 

– Neskaidri projektinių paraiškų atrankos / vertinimo sistema 

– Rizika, kad  gali sumažėti olimpinių svorio kategorijų ir išaugs konkurencija dėl patekimo į OŽ.  

– Didėjanti konkurencija sporte  

– Jaunų žmonių sveikatos būklės blogėjimas Lietuvoje 

– Pasaulinė pandemija labai pabloginusi imtynių sporto būklę. 

 

Sporto šakos finansavimo šaltiniai: 

– Lietuvos Švietimo,mokslo ir sporto ministerija 

– Lietuvos tautinis olimpinis komitetas 

– Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybės 

– Sporto klubai, sporto centrai 

– Rėmėjai. 

 

LIETUVOS IMTYNIŲ FEDERACIJOS VEIKLOS PRIORITETAI 

 

1. Puoselėti ir skleisti bendražmogiškąsias vertybes, olimpinio sporto ir garbingos sportinės 

kovos idealus, laikytis Antidopingo konvencijos nuostatų. 

2. Sudaryti galimybę kiekvienam Lietuvos piliečiui užsiimti mėgstamu sportu. Plėsti imtynių 

geografiją siekiant didinti sportuojančiųjų skaičių kokybės ir kiekybinės atžvilgiu visuose 

šalies regionuose. 

3. Vientisos, nuoseklios, šiuolaikinėmis sporto mokslo žiniomis paremtos sportininkų 

meistriškumo atrankos, ugdymo, rengimo sistemos (nuo pradinio rengimo iki aukšto 

meistriškumo) nuolatinis tobulinimas. 

4. Užtikrinti Lietuvos nacionalinių rinktinių parengimą ir dalyvavimą Olimpinėse žaidynėse, 

pasaulio ir Europos čempionatuose, kitose svarbiausiose sporto varžybose. 
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5. Organizuoti ir koordinuoti šalies įvairaus amžiaus grupių čempionatus, kitas varžybas ir 

sporto renginius, nuolat gerinti jų organizavimo kokybę. 

6. Burti ir ugdyti profesionalią sportininkų, trenerių, teisėjų, sporto organizatorių, gydytojų, 

masažuotojų, mokslininkų, psichologų komandą, kuri užtikrintų konkurencingą olimpinės 

rinktinės pasirengimą svarbiausioms varžyboms. 

7. Veteranų sporto palaikymas ir skatinimas. 

8. Imtynių sporto bazių plėtros šalyje skatinimas. Siekti, kad esamos bazės atitiktų 

šiuolaikinius tarptautinius reikalavimus, kad jose galėtų būti rengiamos tarptautinio lygio 

varžybos.  

9. Plėtoti ir populiarinti imtynes Lietuvoje visomis įmanomomis viešojo informavimo 

priemonėmis, panaudojant šią sporto šaką kaip fizinio auklėjimo, sveikatos stiprinimo bei 

aktyvaus poilsio priemonę. Gerinti LIF ir jos kuruojamų sporto šakų įvaizdį visuomenėje. 

Nuolatos pateikti informaciją apie LIF vykdomus sporto ir kitus renginius bei sportininkų 

pasiekimus. 

10. Ryšių vystymas su Lietuvos vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, 

kurioms aktuali imtynių plėtra (ŠMSM, LTOK, LSC, miestų savivaldybėmis, aukštosiomis 

mokyklomis, gimnazijomis ir kt.), tarptautinių ryšių su UWW ir CELA stiprinimas.  

11. LIF veiklai skiriamų biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų efektyvus panaudojimas.  

12. Rėmėjų paieška. 

 

IMTYNIŲ PLĖTOJIMO PLANAI 

 

Artimiausi planai 

 

1. Pagrindinis 2021 metų tikslas – startas Tokijo Olimpinėse žaidynėse  

Norint įgyvendinti šį tikslą, reikia 2021 metų pavasarį iškovoti kelialapius į OŽ. 

2 Išlaikyti gerą formą turinčius ir didelę patirtį sukaupusius imtynininkus bei jaunųjų 

imtynininkų branduolį 

 

Kasmet Lietuvos imtynių federacija organizuoja visų amžiaus grupių čempionatus. Pagal 

galimybes reikia remti atskirų klubų tradicinius kasmetinius turnyrus. Esant pakankamam 

biudžetiniam finansavimui arba radus pakankamai rėmėjų, planuojama vežti visų amžiaus grupių  
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rinktinių narius į tarptautinius turnyrus , organizuoti ir vykdyti mokomąsias treniruočių stovyklas 

Lietuvoje, taip pat vykti į MTS užsienyje pagal rinktinių trenerių numatytus planus. 

 Kasmet organizuoti aukšto lygio tarptautine mokomąsias treniruočių stovyklas Lietuvoje. 

 Metinis planas yra 4 metų olimpinio ciklo sudedamoji dalis. Dabar LIF gyvena visą dėmesį 

sutelkusi į programą „Tokijas 2021“. Iš pajėgiausių imtynininkų suformuota rinktinė ruošiasi pagal 

šį planą. Šiuo metu graikų - romėnų imtynių olimpinės rinktinės narių ir kandidatų branduolys 

treniruojasi Vilniuje, Universalioje sporto arenoje „Sportima“, moterų imtynių – Šiaulių sporto 

gimnazijoje, laisvųjų imtynių – Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre. 

 

Tolimesni tikslai 

 

 1. Masiškumo skatinimas ir infrastruktūra 

 

1. Po dešimties metų Lietuvoje norėtųsi matyti patobulintą jau dabar sukurtą 

sportininkų rengimo sistemą. Šios sistemos pagrindas yra masinis Lietuvos jaunimo imtynių 

sporto kultivavimas. 

2. Trenerių, teisėjų bei sporto specialistų rengimas. Tikimasi, kad kasmet aukštąsias 

sporto specialistus ruošiančias mokyklas baigtų 3-4 jauni specialistai, kurie papildytų jau 

dirbančių trenerių gretas.  

3. 2021–2024 m. tikimasi atidaryti 5 naujus imtynių centrus, o senuose centruose 

pagerinti materialinę-techninę bazę (atnaujinti, renovuoti bazes ir pakeisti bei aprūpinti 

nauja šiuolaikiška įranga).  

4. Centruose, kurių pagrindą sudarytų sporto klubai ir sporto mokyklos, turėtų dirbti 

apie 4-5 trenerius, kurie ugdytų jaunuosius talentus įvairiose amžiaus grupėse.  

5. Įvairių priemonių pagalba skleisti informaciją apie galimybę užsiiminėti imtynių 

sportu. informuoti Lietuvos visuomenę, kuriuose miestuose ir salėse galima sportuoti, 

platinti trenerių kontaktus, kad besidomintys galėtų betarpiškai gauti informaciją apie 

užsiėmimų laiką, specifiką ir pan. 

6. Nuolat siekti, kad augtų sportininkų skaičius. 
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 2. Profesionalumo didinimas 

 

1. Trenerių, teisėjų ir sporto specialistų kvalifikacijos kėlimas tiek Lietuvoje, tiek 

užsienyje. Kasmet organizuoti kvalifikacijos kėlimo seminarus Lietuvoje, kuriuose jie būtų 

supažindinami su naujausia informacija. Produktyviausius trenerius siųsti dalyvauti 

tarptautiniuose seminaruose organizuojamose UWW, po kurių treneriai ir teisėjai gauna 

tarptautinius trenerių arba teisėjų sertifikatus.  

2. Norint pasiekti aukštų sportinių rezultatų reikia nuolat tobulinti sportininkų rengimo 

sistemas bei griežtai laikytis rinktinių trenerių sudarytų metinių ir olimpiniam ciklui skirtų 

pasirengimo programų. Šiam tikslui pasiekti reikalingi ne tik žmogiškieji ištekliai, tikslus 

veiksmų koordinavimas, bet ir dideli finansiniai ištekliai. 

 

3. Veiklos finansavimas 

 

1. Lėšos imtynių veiklai yra gaunamos tiesiogiai iš Valstybės biudžeto, LTOK, miestų, 

rajonų savivaldybių, rėmėjų. Kooperuotai naudojant šias lėšas bei koordinuojant jų 

panaudojimą galima efektyviau vystyti imtynių veiklą. 

2. Stiprėjanti konkurencinė kova tarptautinėse arenose didina aukšto meistriškumo 

sportininkų rengimo kaštus. Olimpinės pamainos sportininkams lėšų nepakanka, todėl 

daugelio perspektyvių sportininkų meistriškumo augimas lėtas. Lėšų trūkumas trukdo LIF 

sutelkti profesionaliai, sistemingai ir kryptingai dirbančią vadybininkų, medikų, 

mokslininkų, psichologų komandą. Į svarbiausias tarptautines varžybas dažnai sportininkai 

siunčiami be šių specialistų. Dėl to LIF turi rūpintis finansavimo stabilumu. Reikia ieškoti 

alternatyvių finansavimo šaltinių, pvz. Europiniai fondai.  

 


