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STRATEGIJOS 2022 - 2025
VIZIJA

MISIJA

Tenisas Lietuvoje – viena iš populiariausių ir masiškiausių
sporto šakų, skatinanti gyventojų laisvalaikio užimtumą bei
aukštų sportinio meistriškumo rezultatų siekimą.

Užtikrinti efektyvų teniso sporto šakos vystymą ir valdymą

Lietuvos tenisas – sparčiai besivystantis ir neatsiliekantis
nuo didžiųjų pasaulio valstybių.

Vienyti Lietuvos tenisą, ugdyti pozityvią sampratą apie
teniso sporto šaką, diegti Lietuvos teniso sąjungos
puoselėjamas vertybes.

VERTYBĖS
PRO FESI ONALUMAS
A MB I CI NGUMA S
V I S UOMENI ŠKUMAS
ME I STRI ŠKUMAS

Remti šalies vaikų, jaunimo, suaugusių ir neįgaliųjų
mėgėjišką bei profesionalų sportą;
Užtikrinti nacionalinių rinktinių parengimą ir dalyvavimą
įvairaus rango tarptautinėse varžybose ir čempionatuose;
Skatinti sportininkų, teisėjų, trenerių, sporto vadybos
specialistų nuolatinį tobulėjimą
Puoselėti santykius su nacionalinėmis ir tarptautinėmis
svarbiausiomis sporto ir teniso organizacijomis

SSGG ANALIZĖ
Riboti LTS žmogiškieji ir finansiniai resursai
Silpnas mėgėjų ir senjorų teniso koordinavimas
Nekoordinuota ir nesuderinta nacionalinė sporto trenerio rengimo
sistema su tarptautine teniso trenerio rengimo sistema.

Siekti aukštesnio teniso trenerių edukacijos lygmens pripažinimo tarptautiniu
aspektu, šitaip skatinant teniso trenerių rengimą ir tobulėjimą, priartinant
teniso trenerius prie profesionalaus tenisininkų rengimo.

Perspektyvūs jaunieji sportininkai išvyksta iš Lietuvos mokytis užsienio
universitetuose. Nepakankamos sąlygos ir galimybės tęsti profesionalo
karjerą.

Bendradarbiaujant su tarptautinėmis įstaigomis, vystyti Lietuvoje teniso sporto
šaką per tarptautinius projektus ir paramą.

Valstybės aukšto meistriškumo sporto programų finansavimo kriterijai
nesuderinami su teniso sporto šakos specifika ir sistema.

S

Stiprinti teniso trenerių kvalifikacijos kėlimo ir edukacijos sistemą, siekti
bendradarbiavimo su šalies universitetais.

TIPRYBĖS

Tvirti santykiai su Tarptautine teniso federacija (ITF) ir Europos teniso
asociacija (Tennis Europe - TE)
Tarptautinių turnyrų, čempionatų, projektų organizavimo patirtis ir ITF, TE
pasitikėjimas
Sėkmingai naudojamasi tarptautinių programų (ITF dotacijų, Olimpinio
solidarumo ir kt.) programų galimybėmis ir lėšomis
ITF bronziniu lygmeniu pripažinta LTS teniso trenerių edukacijos sistema.
Augantis teniso sporto šakos patrauklumas, besiplečianti infrastruktūra.
Modernios ir išvystytos teniso bazės ir centrai.
Stiprus rėmėjų ir partnerių užnugaris, padedantis finansuoti aukšto
meistriškumo sportininkų pasirengimą, kitus LTS projektus

S

ILPNYBĖS

Organizuoti Lietuvoje daugiau tarptautinių teniso turnyrų ir čempionatų, šitaip
pritraukiant daugiau potencialių rėmėjų dėmesio sporto šakai ir
profesionaliems bei perspektyviems sportininkams.

G

RĖSMĖS

Patvirtinus naujas Sporto įstatymo pataisas dauguma tarptautinę teniso
trenerio kvalifikaciją turinčių trenerių neteks oficialios ir legalios teisės dirbti
teniso treneriais.
Kompetencijos stokojančių „legalių“ teniso trenerių skaičiaus padidėjimas.
Finansavimo kriterijų nesuderinamumas su teniso sporto šakos specifika ir
nepastovumas gali dar labiau sumažinti skiriamą valstybės finansavimą.
Susidomėjimo sporto šaka mažėjimas dėl aukštų sportinių rezultatų
profesionalų tenise trūkumo.
Tenisas kaip sporto šaka taps tik socialiniu reiškiniu (vaikų ir suaugusių
užimtumo veiksniu), mažės įsitraukimas į profesionalų teniso sportą.

G

ALIMYBĖS

PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS 2022 -2025
MASIŠKUMAS

VAIKŲ TENISO
VYSTYMAS

Vaikų iki 10 m. tenisas

Senjorų, mėgėjų tenisas

TARPTAUTINIŲ
SANTYKIŲ
VYSTYMAS

MĖGĖJŲ TENISO
KOORDINAVIMO
GERINIMAS

Glaudus bendradarbiavimas su ITF ir Tennis
Europe, svarbiausių tarptautinių teniso
renginių ir projektų vykdymas Lietuvoje;
Tarptautinio įvaizdžio formavimas

Pagalba ir bendradarbiavimas su
paplūdimio teniso, neįgaliųjų teniso
asociacijomis vykdant veiklą

KITŲ TENISO
ŠAKŲ
KOORDINAVIMAS

MEISTRIŠKUMAS

SPORTININKŲ
RENGIMAS

12 , 14 , 16, 18 m. ir suaugę
Nacionalinės teniso rinktinės

Nacionalinių turnyrų koordinavimas,
svarbiausių nacionalinių ir tarptautinių
turnyrų organizavimas

SPECIALISTŲ
EDUKACIJA

TURNYRŲ
ORGANIZAVIM
ZAS

Teniso teisėjų, trenerių edukacija,
licencijavimas

Su LTS klubais-nariais, Lietuvos švietimo
įstaigomis, miestų savivaldybėmis ir
valstybinėmis institucijomis, LTOK,
rėmėjais

BENDRADARBIA
VIMO IR RYŠIŲ
STIPRINIMAS

PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS 2022 -2025
MASIŠKUMAS
VAIKŲ TENISO VYSTYMAS
PRIEMONĖS:
VAIKŲ TENISO TURNYRAI
(U10, U9, U7)
Skatinti vaikų (iki 10
m.) teniso turnyrų
organizavimą
Siekti paramos vaikų (iki
10 m.) teniso turnyrų
organizatoriams.

REZULTATAS:
Išaugęs vaikų (iki 10 m.)
turnyrų ir dalyvių skaičius

TENISO INTEGRACIJA
MOKYKLOSE IR DARŽELIUOSE
Diegti teniso veiklas bendrojo
ugdymo programose
Supažindinti kuo daugiau
Lietuvos mokinių ir darželinukų
su teniso sporto šaka
Organizuoti festivalius švietimo
ugdymo įstaigų mokiniams ir
darželinukams, skatinti
susidomėjimą ir įsitraukimą į tenisą.

REZULTATAS:
Išaugęs susidomėjimas vaikų
tenisu, pritraukiami vaikai iki 10
m. į miestų teniso klubus.

EDUKACIJA VAIKŲ TENISO
SRITYJE
Organizuoti tarptautinio lygio
Play & Stay kursus treneriams,
dirbantiems su vaikais iki 10 m.
Organizuoti apmokymus švietimo
įstaigų ugdytojams apie teniso
pritaikymą bendrosiose ugdymo
programose.
Skatinti prieinamą specifikuotos
edukacinės medžiagos atsiradimą
lietuvių kalba.

REZULTATAS:
Augantis skaičius kompetentingų
specialistų, galinčių kryptingai dirbti
su vaikais iki 10 m. teniso srityje.

PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS 2022 -2025
MASIŠKUMAS
TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ VYSTYMAS
PRIEMONĖS:
Bendradarbiavimas su
Tennis Europe
Įsitraukti į Europos teniso
asociacijos komitetų
veiklas, skatinant teniso
vystymą Lietuvoje.
Bendradarbiaujant,
dalyvauti ir įsitraukti į
tarptautinius projektus vaikų
ir senjorų teniso srityse.

REZULTATAS:
Padidėjęs tarptautinių teniso
renginių organizavimas,
populiarinant tenisą Lietuvoje.

Bendradarbiavimas su ITF

Bendradarbiavimas su kitų
šalių teniso federacijomis

Sėkmingai vykdyti ir vystyti
tarptautinius ITF projektus Lietuvoje
(Junior Tennis Initiative; World
Tennis Number ir t.t.)

Tarptautinių draugiškų turnyrų ir
projektų organizavimas,
bendradarbiaujant su Baltijos
šalių bei kitomis federacijomis.

Aktyviai dalyvauti ir deleguoti teniso
bendruomenės asmenis į ITF
organizuojamas tarptautines klinikas,
seminarus, t.t.

Aktyviai dalyvauti kitų šalių teniso
federacijų tarptautiniuose
projektuose, seminaruose, klinikose ir
kitose veiklose bei visa tai organizuoti
Lietuvoje.

Gauti teisę organizuoti Lietuvoje
svarbiausius ITF renginius – ITF
AGM 2023, t.t.

Kurti ir organizuoti bendrus
tarptautinius projektus, skatinančius
teniso vystymą ir populiarinimą.

REZULTATAS:
Sustiprėjęs Lietuvos teniso įvaizdis
pasauliniu masteliu, ITF palaikymas ir
parama tolimesnėje LTS veikloje

REZULTATAS:
Padidėjęs tarptautinių teniso
renginių organizavimas,
populiarinant tenisą Lietuvoje.

PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS 2022 -2025
MASIŠKUMAS
KITŲ TENISO ŠAKŲ TOBULINIMAS IR KOORDINAVIMAS
PRIEMONĖS:
Senjorų ir mėgėjų teniso
koordinavimas
Tęsti bendradarbiavimą vystant
projektą „Teniso klubų lyga“.
Įdiegti ir vystyti pasaulinę, į mėgėjų
ir senjorų tenisą orientuotą lygio
sistemą – World Tennis Number.

Gerinti senjorų ir mėgėjų teniso
administravimą.
Gerinti sąlygas mėgėjų ir senjorų
teniso turnyrų organizavimui.

REZULTATAS:
Pagerintas senjorų ir mėgėjų teniso
administravimas, sukurtos pridėtinės vertės
mėgėjų ir senjorų teniso vystyme žaidėjams ir
klubams.

Paplūdimio teniso
koordinavimas
Būti tarpininku tarp Paplūdimio
teniso asociacijos ir Tennis
Europe bei ITF vystant
paplūdimio tenisą Lietuvoje.

Bendradarbiauti ir tarpininkauti
su Lietuvos paplūdimio teniso
asociacija, organizuojant
paplūdimio teniso renginius
Lietuvoje.

REZULTATAS:
Padidėjęs paplūdimio teniso populiarumas
ir dėmesys jam, vystomi paplūdimio teniso
renginiai Lietuvoje.

Neįgaliųjų teniso
koordinavimas
Būti tarpininku tarp Lietuvos
neįgaliųjų teniso klubo ir Tennis
Europe bei ITF vystant neįgaliųjų
tenisą Lietuvoje.
Bendradarbiauti ir tarpininkauti su
Lietuvos teniso klubu, organizuojant
Neįgaliųjų teniso renginius Lietuvoje.
Tarpininkauti, siekiant pritraukti
finansavimą neįgaliųjų teniso vystymui
Lietuvoje iš nacionalinių ir tarptautinių
šaltinių.

REZULTATAS:
Padidėjęs neįgaliųjų teniso populiarumas
ir dėmesys jam, vystomi neįgaliųjų teniso
renginiai ir veiklos Lietuvoje.

PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS 2022 -2025
MEISTRIŠKUMAS
SPORTININKŲ RENGIMAS
PRIEMONĖS:
PROJEKTAS: NACIONALINĖ
TRENIRUOČIŲ PROGRAMA
Atrinkti perspektyviausius
U12 amžiaus sportininkus ir
suteikti sąlygas treniruotis
kartu su Lietuvos ir užsienio
ekspertais.

Siekti didesnio projekto
sportininkų trenerių
įsitraukimo į projekto
veiklas ir edukaciją.

REZULTATAS:
Projekto dalyviai – Lietuvos čempionatų
ir tarptautinių turnyrų prizininkai, jaunių
rinktinių nariai.

PARAMOS IR PROGRAMOS
SPORTININKAMS
Projektas – „Lietuvos jaunių teniso
rinktinė“, kuriuo remiami perspektyviausi,
aukšto meistriškumo sporto kriterijus
įvykdę sportininkai.
Suteikiamos galimybės dalyvauti
tarptautiniuose turnyruose, kurie
organizuojami Lietuvoje, siekiant suteikti
galimybes įsitvirtinti reitingų pozicijose (WC
ITF WTT turnyruose ir pan.)

Programų, padedančių sportininkams
siekti profesionalių rezultatų (pvz.
„Mokykis bei siek teniso aukštumų“)
vykdymas ir vystymas.

REZULTATAS:
Sportininkų motyvavimas, sudarytos
sąlygos pereiti iš jaunių į profesionalų
tenisą.

RĖMĖJŲ PRITRAUKIMAS
PERSPEKTYVIAUSIEMS SPORTININKAMS

NACIONALINĖS RINKTINĖS

Rėmimo šaltinių paieška,
siekiant padidinti finansavimą
sportininkams.

Rinktinių delegavimas ir dalyvavimo
koordinavimas Europos ar kituose
čempionatuose (U12; U14, U16, U18
amžiaus grupės).

Finansinis paskatinimas ir premijos
sportininkams už pasiektus rezultatus
aukščiausios kategorijos turnyruose,
komandiniuose čempionatuose,
žiniasklaidos pritraukimas.

Nacionalinių vyrų ir moterų teniso
rinktinių delegavimas ir dalyvavimo
koordinavimas Daviso taurės ir Billie
Jean King Cup čempionatuose.

Skatinti žiniasklaidos ir rėmėjų dėmesį
moterų tenisui ir Lietuvos
tenisininkėms.

Nacionalinių rinktinių stovyklų
organizavimas, finansinis paskatinimas
už pasiektus rezultatus.

REZULTATAS:
Padidėjęs sportininkų finansavimas,
žiniasklaidos bei rėmėjų dėmesys
perspektyviausiems jauniams ir moterims.

REZULTATAS:
Gerėjantys jaunių sportininkų rezultatai čempionatuose,
vyrų rinktinės dalyvavimas Daviso taurės Pasaulinėje
grupėje, Moterų rinktinės patekimas į BJKC Europos /
Afrikos zonos aukščiausią grupę.

PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS 2022 -2025
MEISTRIŠKUMAS
TURNYRŲ ORGANIZAVIMAS
PRIEMONĖS:
NACIONALINIS TURNYRŲ
KALENDORIUS
Skatinti nacionalinių teniso
turnyrų organizavimą (U12,
U14, U16, Suaugusių)
Skatinti Lietuvos čempionatų
organizatorių įvairovę, gerinti
čempionatų kokybę.
Ieškoti paramos šaltinių
nacionalinių reitinginių teniso
turnyrų organizatoriams.

REZULTATAS:
Išaugęs nacionalinių turnyrų,
organizatorių ir dalyvių skaičius

TARPTAUTINIAI
TURNYRAI
Skatinti tarptautinių teniso turnyrų
organizavimą (U12, U14, U16,
Suaugusių)
Suteikti Lietuvos sportininkams galimybes
dalyvauti tarptautiniuose turnyruose, įgyti
patirties, siekti taškų ir rezultatų.

Skatinti daugiau klubų organizuoti
tarptautinius vaikų ar suaugusių
turnyrus.
Tarpininkauti, siekiant paramos tarptautinių
teniso turnyrų organizavimui.

REZULTATAS:
Išaugęs tarptautinių turnyrų ir organizatorių
skaičius, padidėjęs Lietuvos sportininkų esančių
tarptautiniuose reitinguose ir dalyvaujančių
tarptautiniuose turnyruose.

DAVISO TAURĖ

BILLIE JEAN KING TAURĖ

Suteikti „namų sienų“ pranašumą
vyrų nacionalinei teniso rinktinei,
organizuojant Daviso taurės
susitikimus Lietuvoje.

Suteikti „namų sienų“ pranašumą
moterų nacionalinei teniso rinktinei,
organizuojant Billie Jean King taurės
susitikimus Lietuvoje.

Pritraukti daugiau žiniasklaidos ir
visuomenės dėmesio teniso sporto
šakai ir rinktinės sportininkams.

Pritraukti daugiau žiniasklaidos ir
visuomenės dėmesio teniso sporto
šakai, ypatingai moterų tenisui ir
rinktinės sportininkėms.

Motyvuoti jaunuosius perspektyvius
sportininkus kvietimu į rinktinės
stovyklas Daviso taurės susitikimo
metu.

Motyvuoti jaunąsias perspektyvias
sportininkes kvietimu į rinktinės
stovyklas.

REZULTATAS:
Padidėjęs susidomėjimas sporto šaka,
žiniasklaidos bei rėmėjų dėmesys tenisui ir
sportininkams.

REZULTATAS:
Padidėjęs susidomėjimas sporto šaka,
žiniasklaidos bei rėmėjų dėmesys moterų
tenisui ir sportininkėms.

PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS 2022 -2025
MEISTRIŠKUMAS
SPECIALISTŲ EDUKACIJA
PRIEMONĖS:
SPORTININKAI
Organizuoti įvairius seminarus
sportininkams įvairiomis
temomis.
Pagelbėti sportininkams, norintiems
pereiti dirbti teniso trenerio ar kito
sporto specialisto vaidmenyje.

Tarpininkauti viešinant sportininkų
tarpe kitų, atitinkamų institucijų
organizuojamus kursus, mokymus,
seminarus.

REZULTATAS:
Suorganizuoti seminarai, mokymai,
kursai, orientuoti į sportininkų poreikius.

TENISO TRENERIAI
Organizuoti Lietuvoje tarptautinių
sertifikuotų ITF teniso kursų ciklą: Play
& Stay, CBI, CAP.

TENISO TEISĖJAI
Organizuoti nacionalinių teniso
teisėjų kursus.

Skatinamas teniso trenerių įsitraukimas į
Nacionalinio treniruočių projekto
stovyklas, kaip privalomoji praktika.

Skatinti buvusių sportininkų ir
besidominčių tenisu įsitraukimą į
įvairius teisėjavimo vaidmenis teniso
turnyruose.

Siekti bendradarbiavimo su šalies
universitetais, teniso trenerių edukacijos
aspektu, priartinant nacionalinę trenerio
edukacijos sistemą prie tarptautinės teniso
trenerių edukacijos sistemos.

Bendradarbiaujant su kitų šalių teniso
federacijomis vykdyti teisėjų mainus į
įvairius turnyrus ir čempionatus.

Pasiekti tarptautinį „sidabrinio lygio“ teniso
trenerių edukacijos sistemos pripažinimą.

REZULTATAS:
Pasiektas tarptautinis „sidabrinio“ lygio įvertinimas LTS
teniso trenerių edukacijos sistemai; pasiektas
bendradarbiavimas su šalies universitetais teniso trenerių
edukacijos aspektu, augantis sertifikuotų teniso trenerių
skaičius.

Siekti Lietuvoje augančio kvalifikuotų
tarptautinių teniso teisėjų skaičiaus.

REZULTATAS:
Augantis nacionalinių ir tarptautinių
licencijuotų teniso teisėjų skaičius, turnyrų
teisėjavimo kokybės gerinimas

PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS 2022 -2025
MEISTRIŠKUMAS
BENDRADARBIAVIMAS
PRIEMONĖS:
LTS KLUBAI - NARIAI

LTOK

Bendradarbiauti koordinuojant
LTS turnyrų kalendoriaus veiklą ir
organizqvimą.

Bendradarbiaujant remiami
Olimpinių žaidynių kandidatai.

Organizuoti ir viešinti LTS klubų –
narių darbuotojams, treneriams,
teisėjams įvairius kursus, mokymus,
seminarus.

Bendradarbiaujant remiami
Pamainos rinktinės kandidatai.

Bendradarbiaujant vykdyti įvairius
projektus, veiklas, siekiant didinti
teniso patrauklumą ar siekiant
aukštų sportinių rezultatų.

Naudojamasi Olimpinio
solidarumo programomis

REZULTATAS:
Kooperuotas ir vieningas rezultatų
siekimas, klubų įsitraukimas į LTS veiklas
ir projektus.

REZULTATAS:
Gauta parama Olimpinių žaidynių kandidatams ir
pamainos rinktinei, vykdomi kursai,
bendradarbiaujant su Olimpiniu solidarumu.

ŠMSM
Suderinti teniso sporto specifiką
atitinkantys aukšto sportinio
meistriškumo finansavimo kriterijai.

Pasiektas finansavimas
tarptautiniams sporto renginiams
organizuoti.

REZULTATAS:
Gautas reikšmingesnis aukšto meistriškumo
programoms bei renginiams skirtas
finansavimas.

VEIKLOS PLANO 2022- 2025 REZULTATAI
VAIKŲ TENISAS

Padidėjęs tenisą žaidžiančių vaikų skaičius
Išaugęs vaikų teniso turnyrų skaičius
Padidėjusi trenerių kompetencija vaikų teniso treniravime

TARPTAUTINIAI
SANTYKIAI

Išaugęs tarptautinių teniso renginių ir projektų skaičius Lietuvoje.
Lietuvos tenisas – sparčiai besivystantis pasauliniu mastu.
Tarptautinių federacijų palaikymas ir parama tolimesnėje LTS veikloje

KITOS TENISO
ŠAKOS

Pagerintas senjorų ir mėgėjų teniso administravimas, sukurtos pridėtinės vertės
mėgėjų ir senjorų teniso vystyme žaidėjams ir klubams.
Padidėjęs paplūdimio ir neįgaliųjų teniso populiarumas ir dėmesys, vystomi šių šakų
teniso renginiai Lietuvoje.

Patobulintos sportininkų rengimo sąlygos.
Padidėjęs sportininkų finansavimas, žiniasklaidos bei rėmėjų
dėmesys.

SPORTININKŲ
RENGIMAS

Gerėjantys sportininkų ir rinktinių rezultatai

Išaugęs nacionalinių turnyrų, organizatorių ir dalyvių skaičius
Išaugęs tarptautinių turnyrų ir organizatorių skaičius, padidėjęs Lietuvos
sportininkų skaičius, dalyvaujančių tarptautiniuose turnyruose.

TURNYRŲ
ORGANIZAVIMAS

Augantis teniso populiarumas ir dėmesys.

Suorganizuoti seminarai, mokymai, kursai, orientuoti į sportininkų poreikius.
Pasiektas tarptautinis „sidabrinio“ lygio įvertinimas LTS teniso trenerių edukacijos
sistemai; bendradarbiavimas su šalies universitetais teniso trenerių edukacijos aspektu,
augantis sertifikuotų teniso trenerių skaičius.
Augantis nacionalinių ir tarptautinių licencijuotų teniso teisėjų skaičius, geresnė
teisėjavimo kokybė turnyruose.

SPECIALISTŲ
EDUKACIJA

LIETUVOS TENISO SĄJUNGOS

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

TENISAS 2025
Kandidatas į LTS prezidento poziciją Ramūnas Grušas
2021 m. spalio 19 d.

