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ĮŽANGA 
 
 
Lietuvos futbolo federacijos veiklos kryptis ir uždavinius nubrėžia futbolo strategija, dėl kurios 
futbolo bendruomenė sutarė 2010 metais. Ilgalaikės strategijos vizija – futbolas populiariausia ir 
profesionaliausiai organizuota sporto šaka. 
 
Strategijoje numatytas tikslas – siekti, kad iki 2020 metų futbolas taptų populiariausia ir 
profesionaliausiai organizuota sporto šaka, visuomenės pasirenkama kaip populiariausia aktyvaus 
laisvalaikio forma.  
 
Vizijai įgyvendinti išskirtos keturios strateginės kryptys:  
 

• masiškumo skatinimas; 
• profesionalumo didinimas;  
• futbolo kultūros ugdymas; 
• infrastruktūros plėtra. 

 
Remiantis Strategijoje iškeltais tikslais ir uždaviniai formuojamas  LFF biudžetas, kuris reikalingas 
įgyvendinant įvairius projektus, mobilizuojant žmogiškuosius išteklius ir finansinius resursus, 
ieškant partnerių išsikeltų tikslų įgyvendinimui.  
 
Šiais metais didesnis dėmesys skiriamas Lietuvos nacionalinei futbolo rinktinei, kuri pradeda naują 
atrankos ciklą; šalies jaunimo rinktinėms ir Nacionalinės futbolo akademijos veiklai. 
 
Ypatingas dėmesys skiriamas būsimai WU17 pasirengimui 2018 metais Lietuvoje vyksiančiam 
Europos merginų (WU-17) čempionatui.  
 
Šiame dokumente pateikiami 2015 metų LFF veiklos programa ir biudžetas. Biudžetas skirstomas 
pagal 1) sportinę, 2) projektinę ir 3) aptarnaujančią veiklą.  
 
Tikime, jog strategiškai planingas LFF darbas ir visos futbolo bendruomenės palaikymas užtikrins 
planuojamą rezultatą, numatytą Lietuvos futbolo strategijoje. 
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1. LFF SPORTINĖ VEIKLA 
 
1.1. Nacionalinė “A” ir U21 rinktinės 
 
Atsakingi: LFF A ir U21 rinktinių skyrius. 
 
Atrankoje į 2018 metų Pasaulio čempionato finalinį etapą, Lietuvos nacionalinė futbolo rinktinė F 
grupėje susitiks su tokiais varžovais kaip Anglija, Škotija, Slovėnija, Slovakija ir Malta. 
Iš šios mūsų atrankos grupės net dvi – Anglijos ir Slovakijos – rinktinės išsikovojo teisę dalyvauti 
2016 metų Europos čempionato finaliniame etape. Tai nemažai pasako apie šių rinktinių 
pajėgumą. 
Slovėnijos rinktinė mums pažįstama iš praeito atrankos ciklo rungtynių, yra labai rimtas varžovas ir 
tik per žingsį nespėjo į Prancūzijos Europos čempionato traukinį. Škotijos rinktinė – tradiciškai 
neparanki priešininkė, su kuria labai sunku rungtyniauti, ypač svečiuose. Maltos rinktinė yra 
lygiavertis varžovas, futbolo lygis šioje šalyje sparčiais žingsniais žengia į priekį. 
Lietuvos Nacionalinės futbolo rinktinės laukia labai rimti išbandymai futbolo aikštėje ir pagrindinis 
tikslas, užtikrinti laipsnišką talentingų jaunųjų futbolininkų perėjimą iš jaunių ir jaunimo futbolo 
rinktinių į Lietuvos Nacionalinę futbolo rinktinę. Iš Lietuvos pirmenybėse ir užsienyje žaidžiančių 
futbolininkų suburti komandą, galinčią kiekvienose rungtynėse siekti maksimalaus rezultato – 
pergalės. Suformuoti Lietuvos Nacionalinės futbolo rinktinės žaidimo braižą ir stilių, žiūrovams 
patrauklų žaidimą, paremta disciplinuota patikima gynyba su greitu išėjimu į ataką ir jos užbaigimu. 
Įgyti tarptautinių varžybų patirties. Iki pirmų atrankos rungtynių, rugsėjo 4 d. su Slovėnijos rinktine, 
laukia daug draugiškų tarptauttinių rungtynių ir turnyrų. Būtina išnaudoti visas UEFA nustatytas 
tarptautinių rungtynių dienas, per kurias klubai privalo išleisti žaidėjus atstovauti Nacionalinėms 
rinktinėms. Jau pirmos draugiškos rungtynės bus žaidžiamos šių metų kovo mėnesį su Rumunijos 
vienuolike, taip pat derinamos rungtynės su Portugalijos, Azerbaidžano, Farerų rinktinėmis. 
Gegužės mėnesio pabaigoje Lietuvos nacionalinė rinktinė dalyvaus Baltijos taurės turnyre ir taip 
pat turės vinerias draugiškas rungtynes su Lenkijos rinktine. Kontrolinių rungtynių metu, trenerių 
štabas, galės tobulinti rinktinės atskirų grandžių veiklą (susižaidimą), gerinti  rinktinės komandinę 
taktiką ginantis ir puolant, gylintis į kitus komandos formavimo svertus bei futbolo filosofiją.  
Lietuvos jaunimo U-21 futbolo rinktinė po rungtynių gausos ir taškų stygiaus 2015 metais, dės 
visas pastangas, kad suteiktų kuo daugiau malonesnių akimirkų 2016 metais. Jaunieji Lietuvos 
futbolininkai gegužės mėnesį, dalyvaus Baltijos taurės turnyre ir per šiuos metus visą savo 
atrankos ciklą į 2017 metų Europos čempionatą užbaigs su tokiais varžovais, kaip Andoros, 
Slovėnijos ir Italijos jaunimo rinktinėmis. Visos rungtynės vyks Lietuvoje, manome, kad mūsų 
jaunimo rinktinės taškų kraitis turėtų pasipildyti, tai mūsų jaunieji futbolininkai parodė, 
rungtyniaudami namuose su Airijos jaunimo rinktine, nugalėdami juos rezultatu 3:1. Todėl tiek 
jaunimo U-21, tiek nacionalinės rinktinių treneriai turėtų rasti bendrą kalbą dalinantis lyderiais tarp 
abiejų rinktinių. 
 

   Veikla  EUR 
(000) 

       

A IR U21 RINKTINĖS     

    A ir U21 rinktinių išlaidos 900 755 

     A ir U - 21 trenerių atlyginimai  180 000 

     A ir U - 21 trenerių skautavimas  10 500 

     A ir U-21 rinktinės išlaidos (rezervas)  6 000 

     A ir U-21 rinktinių apranga ir inventorius  120 000 

     A ir U-21 rinktinių prizai ir apdovanojimai  76 000 

     A rinkt. draugiškos tarpt. rungtyn. (2 rungtynės)  35 000 

     A rinkt. EURO 2016 atrank.rungtyn. LTU-MLT  31 500 

     A rinkt. EURO 2016 atrank.rungtyn. LTU-SLO  31 500 

     A rinkt. EURO 2016 atrank.rungtyn. SCO-LTU  45 000 

     A rinkt. EURO 2016 atrank.rungtyn. SVK-LTU  31 500 

     A rinktinės draugiškos tarpt. rungt. (1 rungtynės)  17 500 
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     A rinktinės draugiškos tarpt. rungt. (2 rungtynės)  35 000 

     A rinktinės draugiškos tarpt. rungt. (Baltic Cup)  35 000 

     U-21 rinkt. EURO 2017 atrankos rungt. LTU-AND  20 000 

     U-21 rinkt. EURO 2017 atrankos rungt. LTU-ITA  20 000 

     U-21 rinkt. EURO 2017 atrankos rungt. LTU-SLO  20 000 

     U-21 rinkt.draugiškos tarpt.rungtyn.(2 rungtynės)  75 000 

    Administracinių išlaidų korek. 111 255 

 1 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -900,8 

 
 

1.2. Nacionalinė futbolo akademija 
 

Atsakingi: LFF Techninis skyrius, Nacionalinė futbolo akademija. 
 

Nacionalinė futbolo akademija įkurta ir savo veiklą vykdo nuo 2007 m. vasario mėn. Kaune. 
Pagrindinis NFA tikslas buvo ir toliau išlieka - rengti aukšto sportinio meistriškumo jaunuosius 
futbolininkus, užtikrinant tinkamas sąlygas žaidėjams siekti aukštų sportinių rezultatų, taip pat 
gerinti futbolininkų fizinį, techninį, taktinį bei psichologinį rengimą. 
Uždaviniai: 
• Atsižvelgiant į užsienio valstybių futbolo akademijų patirtį, rengti Lietuvos Elito jaunimo (12-
19 m.) futbolininkus, nenusileidžiantis pirmaujančių užsienio valstybių to paties amžiaus žaidėjams 
bei jų modelinėms charakteristikoms; 
• Ruošti auklėtinius Lietuvos futbolo rinktinėms, komandoms; 
• Ugdyti visapusiškai harmoningą, savarankišką asmenybę. 
Pasiekimai: 
• Akademijos auklėtiniai kviečiami į Lietuvos Nacionalinę Futbolo rinktinę; 
• Akademijos auklėtinis Likas Spalvis tapo geriausiu 2016 metų Lietuvos futbolininku. 
• Akademijos auklėtinių pagrindu sudaromos Lietuvos jaunimo U-16, U-17, U-18, U-19 ir U-
21 rinktinės. 
• Nuo 2012 m. rugsėjo mėn. pradėjo funkcionuoti NFA filialas Panevėžyje; 
• Nuo 2013m. rugsėjo mėn. pradėjo funkcionuoti NFA filialas Šiauliuose; 
• akademijos auklėtiniai kviečiami žaisti ir stažuotis aukščiausio lygio Europos klubuose; 
• aktyviai bendradarbiaujama su LSU, miesto ugdymo įstaigomis, darželiais, vaikų namais; 
vyksta trenerių, teisėjų, sporto mokytojų seminarai, konferencijos, mokymai. 
Akademijos veiklos organizavimas susideda iš šių veiklų: 

• Papildoma atranka į futbolo akademijos 2000 m. gimimo grupę – vasario mėn. Kaune  
• Papildoma atranka į futbolo akademiją ir Panevėžio sporto gimnaziją  2001m. gimimo 

grupę – balandžio mėn.  
• Papildoma atranka į Šiaulių sporto gimnaziją 2002m. gimimo grupę – gegužės mėn. 
• Mokomoji treniruočių stovykla – 12 mėnesių, kurios metu atrinktiems futbolininkams 

suteikiamas pilnas apgyvendinimas, maitinimas, medicininė priežiūra. 
• Dalyvavimas LJVFA Elitinės U-19 ir U-17 lygų čempionate - rugpjūčio – birželio mėn., 

visoje Lietuvoje. 
 
Iššūkiai: 

• Rengti pamainą Nacionalinei futbolo rinktinei; 
• nuosekliai vykdyti futbolo talentų paiešką ir atranką; 
• didinti akademijos auklėtinių meistriškumą; 
• kelti vaikų ir jaunimo bei profesionalių klubų trenerių kvalifikaciją; 
• vykdyti metodinę tiriamąją veiklą; 

Nacionalinė futbolo akademija Kaune - centrinė futbolo akademijų sistemos dalis.  Akademijoje yra 
įrengtas techninių-metodinių priemonių kompleksas, kuris tarnauja jaunųjų futbolininkų ugdymui bei 
Lietuvos futbolo rinktinių paruošimui, taip pat užtikrina trenerių, teisėjų, medicininio bei 
organizacinio personalo kvalifikaciją bei rūpinasi nuolatiniu jos kėlimu. 
 



LFF VEIKLOS PROGRAMA IR BIUDŽETAS 2016 METAMS   

 6 

   Veikla  EUR 
(000) 

       

FUTBOLO AKADEMIJOS    

    Futbolo akademijų išlaidos 381 241 

     AKADEMIJŲ INVENTORIUS  11 000 

     KAUNO FUTBOLO AKADEMIJA  348 161 

     PANEVĖŽIO FUTBOLO AKADEMIJA  7 680 

     ŠIAULIŲ FUTBOLO AKADEMIJA  11 520 

     VILNIAUS FUTBOLO AKADEMIJA  2 880 

    Administracinių išlaidų korek. - 

 2 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -381,2 

 
 
1.3. Vaikų ir jaunių futbolas 
 
Atsakingi: LFF Techninis skyrius, Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacija. 
 
2016 m. planuojamos naujovės: 

 Naujos informacinės futbolo sistemos įdiegimas Elitinės U-19, U-17 lygose, LVJFA jaunių I 
lygos (U-19, U-17, U-16, U-15, U-14) pirmenybėse, regionų II lygos (U-19, U-17, U-16, U-
15, U-14) pirmenybėse. 

 Pirmą kartą bus diegiama informacinė futbolo sistema Lietuvos jaunučių 9x9 ir vaikų 7x7 
pirmenybėse. 

 2016 metais bus pristatytas patobulintas LVJFA regionų II lygos, Lietuvos jaunučių 9x9 ir 
vaikų 7x7 pirmenybių finalų vykdymo formatas – finalų vietos ir datos bus patvirtinamos 
anksčiau bei prailginta finalų vykdymo trukmė (patenkinus ankstesnį komandų prašymą). 

 2016 metais užtikrinti LVJFA sklandų jaunių, jaunučių ir vaikų futbolo varžybų informacijos 
(rezultatų, varžybų finalų datas ir kita) pateikimą komunikacijai. 

 
2016m. sezonui yra suformuotos U-19, U-18, U-17, U-16, U-15, U-14 ir U-13 vaikinų ir vaikų 
futbolo rinktines. Kadangi U-19 ir U-17 rinktinės rudenį dalyvaus UEFA atrankos etapuose dėl 
patekimo į Europos čempionatą, joms kaip įprastai skiriamas didžiausias dėmesys. Taip pat U-16, 
U-15, U-14 ir U-13 vaikinų rinktinės aktyviau nei ankstesniais metais organizuoja pasirengiamąsias 
treniruočių stovyklas Pasvalyje, Birštone, Ukmergėje, Panevežyje ir Šiauliuose bei vasarą dalyvaus 
tarptautiniuose turnyruose.  
Tuo pačiu metu Nacionalinėje futbolo akademijoje aktyviai rengiami visų amžiaus grupių testavimai 
ir atrankos, ieškant naujų kandidatų, galinčių papildyti jaunimo rinktinių gretas.  
 

   Veikla  EUR 
(000) 

       

JAUNIŲ FUTBOLAS     

    Jaunių futbolo išlaidos 748 130 

     2016 m. JAUNIMO RINKTIN. ADM.IŠLAIDOS(INVENTORIUS)  350 000 

     2016 m. JAUNIMO RINKTIN. ADM.IŠLAIDOS(TRENERIŲ DU)  20 000 

     2016 m. Lietuvos jaunučių (2001-02 m.gim) sporto ž  4 800 

     2016 m. LVJFA administracinės išlaidos  72 000 

     LVJFA 2016 m. žiemos-pavasario pirmenybės  660 

     LVJFA 5x5 mažasis futbolas (U-13,U-12,U-11,U-10)  960 

     LVJFA 7x7 I ir II lyga (U-11, U-10)  1 290 

     LVJFA 9x9 I ir II lyga (U-13, U-12)  1 590 

     LVJFA Elitinė lyga (U-19, U-17)  9 890 

     LVJFA I lyga (U-19, U-17, U-16, U-15, U-14)  1 825 

     LVJFA Regionų II lyga (U-19,U-17,U-16,U-15,U-14)  1 575 

     U-13 dalyv. treniruočių stovykloje Birštone  4 550 

     U-13 dalyv. treniruočių stovykloje Kaune  6 500 
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     U-13 dalyv. treniruočių stovykloje Pasvalyje  7 800 

     U-14 dalyv. tarpt. "Ateitis Cup" turnyre  2 600 

     U-14 dalyvavimas tarpt. "Daugpils Cup" turnyre  4 550 

     U-14 stovykla Pasvalyje  7 800 

     U-15 dalyv. tarpt. "Ateitis Cup" turnyre  2 600 

     U-15 dalyv. tarpt. "Riga Cup" turnyre Latvijoje  3 250 

     U-15 dalyv. tarpt. kontrolinėse rungtyn. prieš Lat  4 550 

     U-15 dalyv. tarpt. kontrolinėse rungtyn. prieš Len  5 200 

     U-15 stovykla Pasvalyje  11 700 

     U-16 dalyvavimas tarpt. "Riga Cup" turn. Latvijoje  3 250 

     U-16 stov.Panevėžyj ir tarpt.turn. "Ateitis Cup"  5 200 

     U-16 stov.Pasvalyje ir tarpt.turn. "Parnu Cup"  6 500 

     U-16 stov.Pasvalyje ir tarptturn. "Dobiegnev Cup"  6 500 

     U-16 stovykla ir tarpt. "Daugavpils Cup" turnyras  5 200 

     U-16 stovykla Palangoje ir tarpt.turn. "Amber Cup"  9 750 

     U-17 stovykla ir dalyv. Pabaltijo turnyre Latvijoj  9 750 

     U-17 stovykla ir dalyv. tarpt.draug.rungt. Austrij  9 750 

     U-17 stovykla ir dalyv. tarpt.draug.rungtynėse  7 800 

     U-17 stovykla ir dalyv. UEFA Development turnyre  8 000 

     U-17 stovykla ir dalyv. UEFA EČ atrankoje (ne LT)  10 000 

     U-17 stovykla ir tarptaut.draugiškos rungtynės  6 500 

     U-18 stovykla Birštone ir tarpt.draug. rungtynės  6 500 

     U-18 stovykla ir dalyv.tarpt. turnyre Minske  9 750 

     U-18 stovykla ir tarptaut. draugiškos rungtynės  6 500 

     U-18 stovykla Palangoje ir tarpt.draug.rungtynės  7 800 

     U-18 tarpt. kontrolinės rungtynės su Latvijos rink  6 500 

     U-18 tarptautinės kontrolinės rungtynės  6 500 

     U-19 jaunųjų vartininkų stovykla Utenoje  5 200 

     U-19 stovykla ir dalyvavimas UEFA EČ atrank.(ne LT  10 000 

     U-19 stovykla ir Pabaltijo turnyras Latvijoje  9 750 

     U-19 stovykla ir Palangos Juzės tarpt. turnyras  9 750 

     U-19 stovykla ir tarpt.draug.rungt. su Lenkijos ri  6 500 

     U-19 stovykla ir tarptaut. tunyras Sankt Peterburg  9 750 

     U-19 tarpt. kontrolinės rungtynės su Suomijos rink  8 450 

     U-19 tarptautinės kontrolinės rungtynės  300 

    Administracinių išlaidų korek. 30 990 

 3 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -748,1 

 
 
1.4. Moterų futbolas 
 
Atsakingi: LFF Techninis skyrius, Moterų futbolo asociacija. 
 
Lietuvos moterų futbolo asociacijos pagrindinis tikslas – koordinuoti moterų futbolo veiklą, 
populiarinti merginų, moterų futbolą bei skatinti merginų, moterų dalyvavimą futbolo veikloje. 
Aktyviau plėtojant moterų futbolą šalies miestuose ir rajonuos, siekiame ženkliai padidinti 
užsiiminėjančių futbolu moterų skaičių sporto klubuose, viešose bei sporto mokymo įstaigose. 
2016 m. ir toliau bus įgyvendinami Lietuvos futbolo federacijos strategijos uždaviniai. Vienas iš 
pagrindinių šioje strategijoje minimų tikslų yra siekis, kad 2020 m. moterys ir merginos sudarytų 25 
procentus visų žaidžiančių futbolą skaičiaus. Norint tai įgyvendinti, buvo tobulinama mergaičių 
futbolo varžybų ir pirmenybių sistema, formuojamas norimas moterų ir merginų futbolo įvaizdis, 
parengtas įvaizdžio komunikacijos planas. Galime pasidžiaugti, kad sėkmingai įgyvendinamas 
judėjimas „Moterys už futbolą“, prie kurio kiekvienais metais prisideda vis daugiau žmonių. 
Viename populiariausių socialinių tinklapių Facebook aktyviai veikia judėjimo puslapis, didėja 
informacijos apie moteris ir futbolą sklaida. 2015 m. startavo naujas moterų futbolo projektas „Live 
Your Goals“, kuris per metus aplankė 700 mergaičių ir suteikė joms galimybę įgyvendinti jų 
svajones su futbolo kamuoliu. 
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Didesnis dėmesys skiriamas moterų futbolo viešinimui ir informacijos apie šią sporto šaką sklaidai. 
Kiekvienais metais parengiamas Lietuvos moterų futbolo asociacijos renginių planas – programa, 
kuri leidžia koordinuoti moterų futbolo renginius Lietuvoje, rengti čempionatus, turnyrus, šventes. 
Taip pat numato Lietuvos nacionalinės moterų, merginų U-15, U-17, U-19 rinktinių veiklą, varžybų, 
stovyklų vykdymą. 
Programoje Lietuvos moterų futbolo asociacijos veikla organizuojama 4 kryptimis. 
• Pirmoji – mergaičių, merginų, moterų čempionatų organizavimas.  
Mergaičių futbolo skyriai atidaryti – Klaipėdos FM, Kauno FM, Vilniaus FM, Panevėžio FA, Šiaulių 
FA, Alytaus SRC, Marijampolės FA, Vilniaus raj. SM, Ukmergės SC, Jonavos KKSC, Kaišiadorių 
KKSC, Tauragės SM, Visagino SC, Akmenės raj. SC, Zarasų SC, Prienų KKSC, Vilkaviškio SC, 
Varėnos „Atžalynas“, Pasvalio FC, Druskininkų „Arnika“, VšĮ „Gargždų futbolas“, Vilniaus „JL 
Stars“, VšĮ „Šilutės sportas“, Mažeikių „Triumfas“, Telšių FC „Džiugas“, Vilkaviškio FK „Čyčkai“, 
Šilalės raj. SM. 
2016 m. Lietuvos moterų futbolo A lygos čempionate planuoja dalyvauti 7 komandos: Šiaulių FK 
„Gintra-Universitetas“, Vilniaus MFA „Žalgiris“, Kauno „LSU-Žara“, Alytaus „SRC-MFK“, Jonavos 
KKSC „EOS-AUŠRA“, Gargždų „Banga“, Šiaulių SG-FA „Šiauliai“. 
2016 m. Lietuvos moterų futbolo I lygos pirmenybėse planuoja dalyvauti 13 komandų: Ukmergės 
SC „TexTiliTe-Keliai“, Ukmergės SC „Senamiestis“, Vilniaus MFA „Žalgiris-2”, Kauno FM „Tauras“, 
Nemenčinės „Rūta“, Klaipėdos FM, Tauragės SM, Vilkaviškio „Šešupė-Čyčkai“, Druskininkų FK 
„Druskininkai“, Akmenės SC, Vilniaus FM, Šiaulių FA, Vilniaus FM, Vilniaus „JL Stars“. 
Lietuvos moterų futbolo A lygos čempionato nugalėtoja Šiaulių „Gintra-Universitetas“ komanda 
tryliktą kartą dalyvaus UEFA čempionų lygos varžybose. 
• Antroji kryptis – masiniai futbolo renginiai.  
• Lietuvos moterų futbolo asociacijos trečioji veiklos kryptis – Lietuvos moterų ir merginų 
rinktinių administravimas, kuriuo siekiama tobulinti įvairaus rango varžybų planavimą ir 
organizavimą, ypatingą dėmesį skiriant rinktinių pasiruošimui Europos čempionato atrankinėms 
varžyboms bei Baltijos šalių taurei. Siekiama užtikrinti nuoseklų talentingų sportininkių tobulėjimą ir 
jų perdavimą – pereinamumą iš U-15, U-17 į U-19 ir po to į Nacionalinę moterų futbolo rinktinę. 
Moterų nacionalinė rinktinė, vadovaujama  vyriausiojo trenerio R.Viktoravičiaus, 2016 m. dalyvaus 
tarptautiniame Aphrodite Cup turnyre Kipre ir Baltijos šalių taurėje, kuri šiais metais vyks Latvijoje.  
Lietuvos merginų U-19 rinktinė (1998-1999 m.g.), vadovaujama vyriausiojo trenerio V.Jančiausko, 
Europos čempionato atrankos varžybas žais Baltarusijoje, kur susitiks su Belgijos, Austrijos ir, 
žinoma, šeimininkių Baltarusijos rinktinėmis.  
Lietuvos merginų U-17 rinktinė (2000-2001 m.g.), vadovaujama vyriausiojo trenerio R.Čepkausko, 
Europos čempionato atrankos varžybas žais Lietuvoje, kur susitiks su Slovėnijos, Anglijos ir 
Rusijos rinktinėmis.  
• Nauja ketvirtoji kryptis – talentų grupės (2001-2003 m.g. mergaičių) pasiruošimas UEFA 
Europos merginų WU-17  finaliniam turnyrui, kuris 2018 m. vyks Lietuvoje. Už šios rinktinės 
paruošimą atsakingas yra ir vyriausiojo trenerio pareigas einantis Vytautas Jančiauskas. Talentų 
grupės peržiūra  buvo pradėta 2014 m. rugsėjo mėn.  I-jame atrankos etape vyko merginų-
kandidačių identifikavimas, vėliau buvo organizuojamos technikos ugdymo-tobulinimo treniruočių 
stovyklos, sužaista keletas tarptautinių ir draugiškų rungtynių. Šiais metais bus toliau intensyviai 
dirbama remiantis sistemingu pasiruošimo planu. Didžiausias dėmesys bus skiriamas taktikos 
mokymui bei žaidimui kartu. Planuojama 2016 m. rugsėjo mėn. atidaryti pirmąją merginų 
akademinę futbolo grupę Vilniuje. 
 

   Veikla  EUR 
(000) 

       

MOTERŲ FUTBOLAS    

    Moterų futbolo išlaidos  423 589 

     2016 m. LMFA administracinės išlaidos  76 868 

     2016 m. LMFA masiniai futbolo renginiai  - 

     2016 m. MOTERŲ RINKTIN. ADM.IŠLAIDOS(INVENTORIUS)  115 000 

     2016 m. MOTERŲ RINKTIN. ADM.IŠLAIDOS(TRENERIŲ DU)  30 000 

     Lietuvos mergaičių/merginų čempionatai  1 000 
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     Lietuvos mergaičių/merginų uždar. patalp. čempiona  1 000 

     Lietuvos moterų futbolo čempionatai  1 500 

     Lietuvos moterų uždarų patalpų čempionatai  1 500 

     Moterų rinkt. stovykla ir dalyv. tarpt. rungtynėse  16 150 

     Moterų rinkt. stovykla ir dalyv. tarpt. turnyre  15 000 

     Moterų rinkt. stovykla ir dalyv. tarpt. turnyre Es  7 500 

     Moterų rinkt. stovykla ir dalyv.Baltijos šalių tau  7 500 

     Moterų Taurės ir Supertaurės rungtynės  1 000 

     Talentų programa (V.Jančiauskas)  78 000 

     WU-15 stovykla, Baltijos šalių taurė  1 750 

     WU-15 stovykla, kontrolinės rungtynės  3 000 

     WU-17 stovykla, dalyv. Baltic Cup turnyre  5 000 

     WU-17 stovykla, dalyv. Development turnyre  5 000 

     WU-17 stovykla, dalyv. UEFA Development turnyre  5 000 

     WU-17 stovykla, dalyv. UEFA EČ atrank. (ne LT)  8 650 

     WU-17 stovykla, draugiškos rungtynės  2 250 

     WU-17 stovykla, kontrolinės rungtynės  2 250 

     WU-19 stovykla, dal. Baltijos šalių Taurėje  5 000 

     WU-19 stovykla, dalyv. Development turnyre  5 000 

     WU-19 stovykla, dalyv. UEFA EČ atrank.(ne LT)  8 650 

     WU-19 stovykla, kontrolinės rungtynės (x2)  4 700 

     WU-19 stovykla, tarptautinis turnyras Estijoje  2 500 

     WU-19 stovykla, tarptautinis turnyras Vokietijoje  2 500 

    Administracinių išlaidų korek. 10 322 

       

 4 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -423,6 

 
 
1.5. Futsal 
 
Atsakingi: LFF Techninis skyrius, Lietuvos salės futbolo asociacija. 
 
2015 metų futsalo sezonas ir šios sporto šakos bendruomenės požiūris į tobulėjimą parodė, jog ši 
sporto turi labai didelį potencialą kilti į aukštesnį lygį. 
Viena pagrindinių krypčių 2016 metais yra universitetų ir kolegijų bendruomenės. Pirmiausias 
dalykas į kurį bus kreipiamas dėmesys, tai studentų futsalo turnyrai ar net čempionatas. 
Planuojama suorganizuoti mažiausiai 2 turnyrus, kuriuose dalyvautų Lietuvos universitetų 
komandos. Kadangi daugelis vaikinų pradėję studijuoti universitetuose netenka galimybės 
sportuoti, tad tai galėtų tapti jiems galimybe save realizuoti. Neatmetama ir idėja organizuoti U-21 
rinktinę, kuri būtų sudaryta studentų pagrindu. 
Viena iš prioritetinių LFF sričių yra moterų futbolas, tad vienas iš pagrindinių futsalo tikslų yra 
steigti galimybę merginoms užsiimti šiuo sportu ir taip tobulinti savo įgūdžius, bei pritraukti kuo 
daugiau naujų sportininkių. Tam 2016 metais numatyta organizuoti kelis futsalo turnyrus, taip pat 
Lietuvos merginų futsalo taurę. Akademiniu lygiu sieksime, kad 2016 metais aukštosios mokyklos 
deleguotų komandas į universitetų merginų turnyrą. 
Kadangi Lietuvos futsalo rinktinė neturės nei vienų oficialių rungtynių, tikimės sužaisti draugiškas 
rungtynes su panašaus lygio varžovais  ir sėkmingai sudalyvauti Futsal Baltic Cup 2016, kuris 
įvyks Latvijoje arba Suomijoje lapkričio – gruodžio mėn. 2015 metai parodė, kad galime įveikti 
daugelį metų karaliavusią Latvijos futsalo nacionaline rinktine.  
2016 metai turėtų tapti ypatingi tuo, kad pagaliau bus patvirtinta strategija, kurios pagalba galėsime 
siekti ne tik dabartinių komandų tobulėjimo, bet ir jaunimo integracijos į šią sporto šaką tikslų. 
Rugsėjo mėnesį planuojami FIFA Futsal kursai Lietuvos treneriams, kurie leis ne tik tobulinti savo 
žinias. 
Viena iš siekiamybių, kad 2016 metais komandų skaičius nemažėtų (dabar 10), o dabartinė 
infrastruktūra leidžia dalyvauti šiam komandų skaičiui. Kitas svarbus klausimas, kad atsirastų 



LFF VEIKLOS PROGRAMA IR BIUDŽETAS 2016 METAMS   

 10 

komandos iš regionų kaip Klaipėda ar pan., nes ten futsalo bendruomenė aktyvi, tačiau į aukštesnį 
lygį neeina. 
Ir vienas svarbiausių dalykų 2016, tai turėti futsalo instruktorių Lietuvos treneriams, kuris paruoštų 
ne tik metodinę medžiagą, bet ir padėtų tobulėti šios sporto šakos entuziastams ir mėgėjams. 
 

   Veikla  EUR 
(000) 

       

FUTSAL      

    Futsal išlaidos 116 425 

     2015-16 Lietuvos A lygos salės futb. čempionatas  1 014 

     2015-16 Lietuvos I lygos salės futb. čempionatas  695 

     2015-16 Lietuvos salės futb. Taurės turnyras  927 

     2016 Lietuvos A lygos paplūdimio futb. čempionatas  1 376 

     2016 Lietuvos paplūdimio futbolo turnyras  600 

     2016 m. Baltic Cup salės futbolo turnyras  1 500 

     2016-17 Lietuvos A lygos salės futb. čempionatas  1 159 

     Kalėdinis salės futbolo turnyras  1 159 

     Lietuvos salės futb.rinkt. draugiškos rungtynės  2 182 

     Treneriai  36 000 

     LSFA administracinės išlaidos  49 939 

     Merginų salės futbolo turnyras  695 

     Paplūdimio futbolo turnyras "Baltic Cup"  869 

     Salės futbolo rinktiniės prizai ir apdovanojimai  500 

     Salės futbolo rinktinių apranga ir inventorius  5 000 

     Seminaras salės futbolo teisėjams  695 

     Seminaras salės futbolo treneriams  695 

     Studentų salės futbolo turnyras  600 

     Žiemos paplūdimio varžybos  500 

    Administracinių išlaidų korek. 10 322 

 5 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -116,4 
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2. LFF PROJEKTINĖ VEIKLA 
 
2.1. Futbolo techninis vystymas 
 
Atsakingi: LFF Techninis skyrius, Futbolo techninio vystymo asociacija. 
 
Pagrindinis Techninio vystymo asociacijos veiklos tikslas – su futbolu susijusių specialistų 
kvalifikacijos tobulinimas 
Futbolo techninio vystymo asociacija (FTVA) organizuoja ir vykdo kursus bei seminarus 
treneriams, bendradarbiauja su mokslo įstaigomis, rengia ir kaupia metodinę medžiagą jaunųjų 
futbolininkų rengimo klausimais, teikia metodines rekomendacijas. 
 
Šiais metais Lietuvos futbolo federacija tęs bendradarbiavimą su Tarptautine futbolo asociacija ir 
yra numačiusi toliau kelti  įvairių futbolo specialistų: vaikinų bei moterų trenerių, futbolo 
vadybininkų, futbolo teisėjų, salės futbolo trenerių, masinio futbolo mokytojų, futbolo įgūdžius ir 
žinias. Praeitų metu kursai dar kartą įrodė jų naudą, efektyvumą bei reikalingumą.  
Šiais metais planuojama pateikti penkis prašymus organizuoti įvairius kursus: 
a. Vaikinų trenerių  
b. Salės futbolo trenerių  
c. Masinio futbolo  
d. Moterų futbolo trenerių 
e. Teisėjų   
Džiugu, kad FIFA į Lietuvą siunčia patyrusius instruktorius iš stipriausių ir didžiausią futbolo patirtį 
turinčių valstybių. Tikimės, kad ir šiais metais į Lietuvą atvyks patyrę instruktoriai, kurie galės daug 
ką papasakoti bei įnešti naujų minčių ir idėjų visiems dalyviams. Bet ne tik patyrę instruktoriai 
dalijasi savo žiniomis. Patys dalyviai sužino daugiau informacijos iš kitų regionų atstovų ir dažnai 
perima jų gerąją patirtį. Mūsų pagrindinis tikslas ir yra, kad vis dalyviai, dalyvavę kursuose, visas 
žinia, idėjas ir naujoves naudotų savo kasdieninėje veikloje.   
Tikimės, kad šių metų kursai visiems dalyviams suteiks dar daugiau naudingų žinių, kurias jie galės 
naudoti savo kasdieninėje veikloje. 
 
Pasirašius bendradarbiavimo sutartį su A.Skarbaliumi, 2016 metais bus įgyvendinama futbolininkų 
techninio rengimo ir analizės sistema, kuri leis kaupti žaidėjų statistinius/analitinius duomenis bei 
gerinti trenerių darbą. Bet svarbiausia – padės keisti treniravimo kultūrą ir įpročius. 
 
Trenerių mokymai 
UEFA PRO licencijos trenerių kursai: 2015 01 30 – 2016 12 08; 
Mokosi antra trenerių grupė – 15 trenerių. 2016 metais numatytos užsienyje sesijos-mokymai 
Rygoje (vasaris) ir Nyone (gegužė). 
UEFA A licencijos trenerių kursai: 2015 04 30 – 2016 06 30; 
Vyksta UEFA A kursai, mokosi 23 treneriai. 
UEFA B licencijos trenerių kursai: 
Reikalavimus įvykdė ir Kursus baigė 17 trenerių (iš 30 pradėjusiųjų). 
Gruodžio mėn. suformuota (atrinkta) nauja B kursų trenerių grupė – 23 žmonės (iš 36 
užsiregistravusiųjų) 
 
Kita veikla:  
• ruošiamos UEFA licencijos salės ir vartininkų futbolo trenerių kursų programos.  
• UEFA Study Group programa.  
• trenerių licencijų galiojimo tęsimas.  
• pagalba masinio futbolo projektams. 
 

   Veikla  EUR 
(000) 

       



LFF VEIKLOS PROGRAMA IR BIUDŽETAS 2016 METAMS   

 12 

FUTBOLO TECHNINIS VYSTYMAS  

    Techninio vystymo išlaidos 220 247 

     Futbolininkų techninio rengimo ir analizės programa  48 000 

     Treniravimo metodinė Online programa  24 000 

     2016 m. FTVA administracinės išlaidos  65 772 

     Rinktinių trenerių stažuotės užsienyje (klubuose)  - 

     Specializuoti Lietuvos trenerių seminarai  - 

     Trenerių seminarai regionuose  - 

     UEFA A trenerių kursai  825 

     UEFA B trenerių kursai  2 300 

     UEFA PRO trenerių kursai  10 440 

     AEFCA Simpoziumas  3 230 

     FIFA kursai  20 000 

     UEFA Study Group  31 858 

     UEFA trenerių rengimo, instruktorių kursai  3 500 

    Administracinių išlaidų korek. 10 322 

       

    Techninio vystymo pajamos 80 088 

     AEFCA Simpoziumas  3 230 

     FIFA kursai  20 000 

     UEFA Study Group  31 858 

     UEFA PRO trenerių kursai  5 000 

     UEFA A trenerių kursai  5 000 

     UEFA B trenerių kursai  15 000 

       

 6 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -140,2 

 
 
2.2. Varžybų vykdymas 
 
Atsakingi: LFF Varžybų ir renginių vykdymo skyrius, Lietuvos futbolo teisėjų asociacija, Sąžiningo 
žaidimo pareigūnas 
 
2.2.1. Klubinis futbolas 
 

 2015 m. įsteigta Lietuvos futbolo klubų asociacija A lyga. 
Renginiai: 
2016 m. LFF A lygos čempionate planuoja dalyvauti 8 komandos: FK „Žalgiris“ (Vilnius), FK 
„Trakai“ (Trakai), FK „Atlantas“ (Klaipėda), FK „Sūduva“ (Marijampolė), (FK „Šiauliai“ (Šiauliai)), FK 
„Stumbras“ (Kaunas), FK „Spyris“ (Kaunas), FK „Utenis“ (Utena), FK „Lietava“(Jonava). A lygos 
čempionatas yra vykdomas keturiais ratais, kuris sudarytas pagal Bergerio sistemą, komandos 
tarpusavyje žaidžia keturis kartus (dvi rungtynės žaidžiamos namuose – dvi išvykoje).Visos 
komandos sužaidžia po 28 rungtynes. Po keturių ratų komandos dalinamos į dvi dalis. Šešios (6) 
stipriausios komandos užėmusios 1 – 6 vietas kovoja dėl čempionato medalių (vieno rato sistema).  
Septintąją (7) vietą užėmusi komanda žaidžia pereinamąsias rungtynes su I lygos (pirmos lygos) 
antrąją (2) vietą užėmusia komanda. Aštuntą (8) vietą užėmusi komanda iškrenta į I lygą (pirmą 
lygą)  A lygos čempionatas planuojama pradėti 2016 m. kovo mėnesį ir baigti 2016 m. lapkričio 
mėnesį. Lietuvos futbolo klubų asociacija A lyga nutarė čempionatą rengti tokiu grafiku: kovo – 
balandžio mėnesiais žaisti savaitgaliais, gegužės – rugsėjo mėnesiais žaisti darbo dienomis, 
rugsėjo – lapkričio mėnesiais žaisti savaitgaliais.   
2016 m. LFF I lygos pirmenybėse planuoja dalyvauti 16 komandų: FK „Žalgiris B“ (Vilnius), FK 
„Banga“ (Gargždai), FK „Šilas“ (Kazlų Rūda), FK „Nevėžis“ (Kėdainiai), FK „Šilutė“ (Šilutė), FK 
„Lokomotyvas“ (Radviliškis), FK „Palanga“ (Palanga), FBK „Kaunas“ (Kaunas), FK „Džiugas“ 
(Telšiai), FK „Auska“ (Alytus), FK „Trakai 2“ (Trakai), FK „Panevėžys“ (Panevėžys).FK „Kražantė“ 
(Kelmė), FK „Kruoja“ (Pakruojis) Licencijuojasi: FK „Taip“ (Vilnius), FK „Spyris 2“ (Kaunas), FK 
„Pramogos SC“ (Gargždai), FK „Koralas“ (Klaipėda). I lygos pirmenybės vykdomos dviem ratais, 
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kuris sudarytas pagal Bergerio sistemą, komandos tarpusavyje susitinka po du kartus (namai – 
išvyka). Pirmenybes planuojama pradėti 2016 m. kovo mėnesį ir baigti 2016 m. spalio mėnesį.  
2016 m. LFF II lygos pirmenybės yra vykdomos trejose zonose: „Vakarų zona“ – „Pietų zona“ –
„Rytų zona“. Vakarų zonoje planuoja dalyvauti 9 komandos: FK „Juventa“ (Šiauliai), FK „Pramogos 
SC“ (Gargždai), FK „Atmosfera‘ (Mažeikiai), FK „Širvena“ (Biržai), FK „Radviliškis“ (Radviliškis), FK 
„Akmenės SC“ (Naujoji Akmenė), FK „Vulkanas“ (Jurbarkas), FK „Džiugo ateitis“ (Telšiai), FK 
„Šiauliai 2“ (Šiauliai). Pirmenybės vykdomos dviem ratais, pagal Bergerio sistemą (namai – išvyka), 
planuojama pradėti 2016 m. gegužės ir baigti 2016 m. spalio mėnesį. Varžybų vykdytojas yra 
Klaipėdos apskrities futbolo federacija. Pietų zonoje dalyvauja 10 komandų: FK „Hegelmann 
Litauen“ (Kaunas), FK „Dainava“ (Alytus), FK „Sveikata“ (Kybartai), FK Druskininkai“ 
(Druskininkai), FK „SRC - Vidzgiris“ (Alytus), FK „Šilas 2“ (Kazlų Rūda), FK „Spyris 2“ (Kaunas), FK 
„Fajetonas“ (Jonava), FK „Rudupis“ (Prienai), „FC – Sūduva“ (Marijampolė). Pirmenybės vykdomos 
dviem ratais, pagal Bergerio sistemą (namai – išvyka),planuojama pradėti 2016 m. gegužės ir 
baigti 2016 m. spalio mėnesį. Varžybų vykdytojas yra Kauno apskrities futbolo federacija. Rytų 
zonoje dalyvauja 9 komandos: FK „Taip“ (Vilnius), FK „Rotalis“ (Vilnius), FK „Utenis 2“ (Utena), FK 
„Viltis“ (Vilnius), FK „Gariūnai“ (Vilnius), FK „Visaginas“ (Visaginas), FK „Bekentas“ (Vilnius), FK 
„Tera“ (Vilnius), „FM Ateitis“ (Vilnius). Pirmenybės vykdomos dviem ratais, pagal Bergerio sistemą 
(namai – išvyka), planuojama pradėti 2016 m. gegužės ir baigti 2016 m. spalio mėnesį. Varžybų 
vykdytojas yra Vilniaus regiono futbolo sąjunga. 
2015/16 m. LFF Taurės varžybose dalyvavo 63 komandos. Varžybose dalyvavo: 10 A lygos 
komandų, 12 I lygos komandų, 22 II antros lygos komandos, 15 III lygos komandų, 4 IV lygos 
komandos. Taurės varžybos iki ketvirtfinalio vykdomos minuso sistema ir žaidžiamos vienerios 
rungtynės, komandos burtų keliu suskirstomos poromis, laimėtojas patenka į kitą etapą. 
Ketvirtfinalio ir pusfinalio varžybos žaidžiamos iš dviejų rungtynių (namai – išvyka). 2015 metais 
buvo sužaistos 62 rungtynės. Pusfinalio varžybos vykdomos 2016 metais (į pusfinalį patekusios 
komandos: FK „Žalgiris“, FK „Trakai“, FK „Sūduva“, FK „Stumbras“), finalo rungtynės įvyks 2016 m. 
gegužės 14 dieną.  
2016 m. LFF Taurės varžybos bus vykdomos tais pačiais kalendoriniais metais, t.y. 2016 metais. 
Komandų registracija prasidės 2016 m. kovo mėnesį. LFF Taurės varžybas planuojama pradėti 
balandžio mėnesį, finalo rungtynės planuojamos rugsėjo mėnesį. 
2016/17 m. UEFA Čempionų Lygos varžybose Lietuvai atstovaus 2015 m. LFF SMScredit.lt A 
lygos čempionas FK „Žalgiris“ (Vilnius). 2016 m. liepos mėnesį prasideda II kvalifikacinis etapas 
(FK „Žalgiris“ pradeda nuo antro kvalifikacinio etapo).  
2016/17 m. UEFA Europos Lygos varžybose Lietuvai atstovaus: FK „Trakai“ (Trakai) – antros 
vietos laimėtojas 2015 m. LFF SMScredit.lt A lygos čempionate;  
2016/17 m. UEFA Europos Lygos varžybose Lietuvai atstovaus: FK „Atlantas“ (Klaipėda) – trečios 
vietos laimėtojas 2015 m. LFF SMScredit.lt A lygos čempionate  
2016/17 m. UEFA Europos Lygos varžybose Lietuvai atstovaus: Ketvirtoji komanda paaiškės po 
2015/16 m. LFF Taurės finalo, arba tai bus Taurės finalo nugalėtojas (galimybę turi FK „Stumbras“ 
(Kaunas)), arba 2015 m. LFF SMScredit.lt A lygos čempionate FK „Sūduva“ (Marijampolė) – 
ketvirtos vietos laimėtojas.  
2016 m. LFF Taurės varžybų nugalėtojas dalyvaus 2017/18 m. UEFA Europos lygos varžybose. 
 
2.2.2. Miniturnyrai 
 
Kasmet UEFA vis labiau pasitiki mūsų organizacija, skirdama tarptautinius vaikinų, merginų bei 
salės futbolo mini-turnyrus organizuoti Lietuvoje, o atvykusios komandos išvyksta su gerais 
įspūdžiais. Taip pat gerėjanti infrastruktūra ir kokybiškas aptarnavimo sektorius leidžia kokybiškai 
surengti priėmimą atitinkantį visus UEFA keliamus reikalavimus. 
LFF vis labiau skiria dėmesį ir į visuomenės informavimą apie mini-turnyrus, skelbdama informaciją 
apie rungtynes mūsų bei mūsų partnerių informavimo kanalais. Didelis dėmesys skiriamas ir bilietų 
prekybai, taip formuojant ir skatinant visuomenę įsigyti bilietus į LFF organizuojamus mini-turnyrus. 
Planuojami turnyrai 2016 m.:  
• UEFA Development turnyrai 
• UEFA Regioninės Taurės turnyras Lietuvoje, 2016 m. gegužės mėnesį 20 – 26 dienomis.  
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• UEFA EURO U – 17 atrankos turnyras Lietuvoje, kuris įvyks Kauno bei Alytaus stadionuose, 
2016 m. rugsėjo mėnesį 22 – 29 dienomis. 
• UEFA EURO U – 19 atrankos turnyras Lietuvoje, kuris įvyks Kauno, Alytaus bei Marijampolės 
stadionuose, 2016 m.spalio mėnesį 3 – 10 dienomis. 
• UEFA EURO WU – 17 atrankos turnyras Lietuvoje, kuris įvyks Kauno bei Marijampolės 
stadionuose, 2016 m. spalio mėnesį 23 – 30 dienomis. 
 
2.2.3. Futbolo teisėjai 
 
2016 m. vasario mėn. LFTA A lygos teisėjų ir asistentų teorijos bei praktinis seminaras Turkijoje. 
50 dalyvių. 
2016 m.vasario mėn. LFTA Inspektorių teorijos seminaras Kaune. 25 dalyviai. 
2016 m. vasario mėn. LFTA I lygos teisėjų ir asistentų teorijos seminarų ciklas Kaune, Klaipėdoje, 
Palangoje. 50 dalyvių.  
2016 m. kovo mėn. LFTA I lygos teisėjų ir asistentų fizinio pasirengimo normatyvai Kaune ir 
Klaipėdoje. 60 dalyvių. 
2016 m. kovo mėn. LFTA talentų programos dalyvių teisėjų ir asistentų seminaras Palangoje. 20 
dalyvių. 
2016 m. balandžio mėn. LFTA II lygos ir pradedančiųjų bei mažai patirties turinčių teisėjų ir 
asistentų seminarų ciklas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose. 90 dalyvių. 
2016 m. gegužės mėn. LFTA moterų teisėjų bei asistenčių teorijos seminaras Kaune. 20 dalyvių. 
2016 m. liepos mėn. LFTA salės futbolo teisėjų seminaras Kaune, paskaitas ves  UEFA 
deleguotas dėstytojas. 40 dalyvių. 
2016 m. liepos mėn. LFTA A lygos teisėjų ir asistentų seminaras su UEFA deleguotu dėstytoju 
Kaune. 50 dalyvių. 
2016 m. liepos mėn. LFTA A lygos teisėju ir asistentų fizinio pasirengimo normatyvai Kaune. 50 
dalyvių. 
2016 m. liepos mėn. LFTA I lygos teisėjų ir asistentų teorijos seminaras, fizinio pasirengimo 
normatyvai Palangoje. 20 dalyvių. 
2016 m. liepos - rugpjūčio mėn. LFTA I ir II lygos teisėjų ir asistentų teorijos seminaras, fizinio 
pasirengimo normatyvai Kaune. 80 dalyvių. 
2016 m. rugpjūčio mėn. LFTA II lygos ir pradedančiųjų bei mažai patirties turinčių teisėjų ir 
asistentų seminarų ciklas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. 100 dalyvių. 
 
2.2.4. Futbolo informacinė sistema (FIS) ir COMET 
 
Skaitmeninės technologijos ir tendencijos vystosi taip greitai, kaip vartotojai prisitaiko prie jų. 
Lietuvos Futbolo Federacija ne išimtis, todėl nuolat ieškome būdų, kaip sumažinti laiko sąnaudas ir 
skaitmenizuoti savo veiklą, o be to mažinti popieriaus sąnaudas ir prisidėti prie žalumos 
išsaugojimo. Šiame amžiuje jau atsisakome popierinių varžybų protokolų ir sieksime, kad jų liktų 
vis mažiau.  
Tačiau vystant FIS sistemą bei ieškant tobulinimo galimybių susiduriama su nemažai problemų. 
Viena pagrindinių – sistemos palaikymo kaštai. Be to norint vystyti sistemos galimybes su kitais IT 
projektais kaštai išauga dar labiau. Ieškant rinkoje naujų alternatyvų, atidžiai skaičiuojant 
investicijas, įvertinus kitus planuojamus IT projektus buvo rasta nauja sistema COMET. 2015 metų 
liepos 30 d. LFF Vykdomojo komiteto sprendimu buvo nutarta atsisakyti Vokiečių DFB-Medien 
įmonės kurtos FIS sistemos ir įdiegti naują COMET sistemą. 
Šios sistemos vystytoja, Kroatijos įmonė „Analyticom“, kuri savo gyvavimą skaičiuoja nuo 2003 
metų. Šiai dienai Kroatų sistema yra rinkos lyderis, kuri dirba su 18 Pasaulio futbolo asociacijų, 
tarp jų didelės futbolo šalys kaip Kroatija, Juodkalnija, Bosnija ir Hercegovina, Kipras, Argentina, 
Čilė, Kolumbija ir kitos Europos ir Pietų Amerikos šalys. Teigiami atsiliepimai iš daugelių šių šalių, 
o taip pat ir pačių vystytojų prezentacijos padėjo priimti sprendimą pakeisti sistemą. 
Nauja sistema startuoja 2016 metais vasarį. Jau suplanuoti mokymai LFF ir jų šakinių asociacijų 
atsakingiems asmenims, teisėjams, teisėjų inspektoriams, klubams, taip pat planuojama ir daugiau 
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mokymų kovo ir balandžio mėnesiais, kad visos varžybos būtų administruojamos tik COMET 
sistemoje.  
Naujoji COMET sistema visiškai pakeis senąją FIS sistemą, kuri turės daugiau funkcionalumo ir 
lankstumo. Taip pat ji bus kur kas paprastesnė ir aiškesnė vartotojui, o joje sukaupti duomenys 
tarnaus ne tik LFF reikmėms, bet ir bus tiesiogiai publikuojami įvairiuose internetinėse svetainėse. 
Ankstesnės FIS sistemos duomenys, įskaitant visas lygas ir statistikas, sėkmingai perkelti į 
COMET sistemą, todėl darbas su senąja sistema nenuėjo per niek, duomenys ir toliau išliks bei 
bus sumuojami kartu su naujaisiais. Tikimės, jog sistemos vartotojai nepatirs didelių nepatogumų ir 
greitai perpras jos naudojimą. 
 
2.2.5. Sąžiningo žaidimo pareigūno veikla 
 
Lietuvos futbolo federacija su partnerių pagalba skiria vis didesnį dėmesį sutartų rungtynių ir 
nelegalių lažybų prevencijai ir viena pirmųjų šalyje pradėjo ne tik viešai kalbėti apie šią problemą, 
bet ir perdavė sukauptą medžiagą teisėsaugos institucijoms.   
 
2016 m. planuojama veikla: 

 Stebėti rungtynes vietoje A ir I-oje lygose (esant reikalingumui jas atidėti, stabdyti ir 
nutraukti, ne mažiau 50 procentų visų rungtynių); 

 Atlikti tyrimus pagal gautą informaciją dėl nesąžiningo žaidimo atvejų, surinktą medžiagą 
perduoti LFF drausmės komitetui; 

 Patikrinti komandas, žaidėjus ir dalininkus prieš jų registraciją čempionatui; 

 Toliau bendradarbiauti su Kriminaliniu tyrimų biuru, VRM, Generaline prokuratūra, Vilniaus 
ONTT, Teisingumo ministerija, LR Seimo Jaunimo ir sporto komisija, Lošimų priežiūros 
tarnyba, KKSD, bendrove Betfair ir Sportradar; 

 Surengti elektroninius mokymus klubams, žaidėjams ir kitiems su klubo veikla susijusiems 
asmenims; 

 Surengti mokymus, teisėjams, inspektoriams; 

 Pabaigti rengti jaunimo švietimo programą sąžiningo žaidimo tema; 

 Rengti mokymus atrankinių turnyrų metu, kuriuos vykdys LFF; 

 Sukurti Sąžiningo žaidimo kontrolės skyrių; 

 Suorganizuoti sąžiningo žaidimo mokymus Kriminalinės policijos regionų pareigūnams bei 
LR Generalinės ir apskričių prokuratūrų prokurorams. 

 Surengti mokymus LVJFA Elitinių lygų komandų žaidėjams, treneriams; 

 Bendradarbiauti su UEFA atliekant tarptautinių rungtynių tyrimus; 

 Atlikti kitus nenumatytus šiame plane veiksmus susijusius su sąžiningo žaidimo klausimais. 
 
Tikslai: 

 Inicijuoti stiprios sporto teisinės bazės sukūrimą; 

 Siekti užkardyti sukčiavimo sporte plitimą; 

 Stiprinti neteisėtos veiklos kontrolę; 

 LFF sukurti Sąžiningo žaidimo kontrolės skyrių. 
 

   Veikla  EUR 
(000) 

       

VARŽYBŲ VYKDYMAS    

    Varžybų vykdymo išlaidos 1 284 528 

     2016 m. A lyga  210 910 

     2016 m. I lyga  70 000 

     A ir I lygos klubų susirinkimai  1 750 

     A ir I lygų sezono atidarymai  1 000 

     A rinkt. draugiškos tarpt. rungtyn. (2 rungtynės)  10 000 

     A rinkt. EURO 2016 atrank.rungtyn. LTU-MLT  15 000 

     A rinkt. EURO 2016 atrank.rungtyn. LTU-SLO  15 000 
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     A rinktinės draugiškos tarpt. rungt. (1 rungtynės)  2 500 

     A rinktinės draugiškos tarpt. rungt. (2 rungtynės)  5 000 

     Comet administravimo sistema  200 000 

     Drausmės komiteto posėdžiai  1 000 

     Elektroniniai Sportradar mokymai  1 500 

     FIFA teisėjų ir UEFA delegatų priėmimas  7 500 

     FIFA TMS sistema ir mokymai  250 

     FIS sistema ir mokymai  22 000 

     Integrity mokymai teisėjams, klubams, treneriams  1 250 

     Integrity mokymai visuomenei, jauniams (Elit.lygom  1 000 

     Integrity pasitarimai, konferencijos  5 500 

     Įvairių brošiūrų gamybos išlaidos  750 

     LFF organizuojami turnyrai  1 000 

     LFF Supertaurė  7 500 

     LFF Taurės finalas  10 000 

     Senjorų pirmenybės  1 000 

     Sezono uždarymas  20 000 

     Teisėjų konvencija  100 000 

     Tyrimų komiteto posėdžiai  1 440 

     U-17 Amber Cup turnyras  - 

     U-21 rinkt. EURO 2017 atrankos rungt. LTU-AND  6 000 

     U-21 rinkt. EURO 2017 atrankos rungt. LTU-ITA  6 000 

     U-21 rinkt. EURO 2017 atrankos rungt. LTU-SLO  6 000 

     U-21 rinkt.draugiškos tarpt.rungtyn.(2 rungtynės)  18 000 

     UEFA Development turnyrai  24 000 

     UEFA Futsal Cup kvalifikacinis turnyras  24 000 

     UEFA Futsal EURO kvalifikacinis turnyras  24 000 

     UEFA ir LFF Integrity pareigūnų vizitai  3 900 

     UEFA Regions Cup kvalifikacinis turnyras  36 000 

     UEFA U-17 kvalifikacinis turnyras  48 000 

     UEFA U-19 kvalifikacinis turnyras  48 000 

     UEFA Womens Champions League kvalifikac. turnyras  12 000 

     UEFA WU-17 kvalifikacinis turnyras  48 000 

     UEFA WU-19 kvalifikacinis turnyras  32 000 

     Varžybų ir renginių skyriaus įv. išlaidos  900 

     WU-17 ir WU-19 Baltijos Taurės turnyras  12 000 

    Administracinių išlaidų korek. 222 878 

       

    Varžybų vykdymo pajamos 692 661 

     2016 m. A lyga  - 

     2016 m. I lyga  - 

     Comet administravimo sistema  200 000 

     FIFA kursai  22 661 

     FIFA teisėjų ir UEFA delegatų priėmimas  30 000 

     UEFA Development turnyrai  40 000 

     UEFA Futsal Cup kvalifikacinis turnyras  40 000 

     UEFA Futsal EURO kvalifikacinis turnyras  40 000 

     UEFA Regions Cup kvalifikacinis turnyras  60 000 

     UEFA U-17 kvalifikacinis turnyras  80 000 

     UEFA U-19 kvalifikacinis turnyras  80 000 

     UEFA Womens Champions League kvalifikac. turnyras  20 000 

     UEFA WU-17 kvalifikacinis turnyras  80 000 

     UEFA WU-19 kvalifikacinis turnyras  - 

       

 7 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -591,9 
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2.3. Futbolo klubų licencijavimas 
 
Atsakingi: LFF Licencijavimo skyrius 
 
Licencijavimo sistemoje pastaraisiais metais dalyvauja apie 50 A, I ir II lygos klubų ir komandų. 
Tikimasi, kad ši bendra licencijavimo sistemos aprėptis nemažės, o ilgainiui ir didės licencijavimo 
principus pritaikant moterų ir salės futbolo klubams. 
Pasikeitimai UEFA ir LFF futbolo klubų licencijavimo taisyklėse 
Rengiantis 2016 m klubinio futbolo sezonui LFF futbolo klubų licencijavimo sistemoje numatyta 
nemažai pakeitimų. Dalį pokyčių sąlygojo naujoje UEFA klubų licencijavimo taisyklių versijoje 
numatyti pakeitimai, padaryti 2015m. vasarą, kuriuos privaloma inkorporuoti į LFF taisykles. 
A ir I lygos klubų licencijavimo procesų atskyrimas  
Išanalizavus I lygos futbolo klubų bei Licencijavimo skyriaus ekspertų atsiliepimus ir pastabas  
prieš 2016m. nuspręsta pavėlinti I lygos futbolo klubų vertinimą pagal licencijavimo kriterijus. Viena 
vertus, tai suteiks daugiau galimybių klubams geriau parengti teikiamą medžiagą, apsispręsti dėl 
savo planų, užsitikrinti finansavimą, kita vertus, licencijavimo skyriaus ekspertai sausio mėnesį 
galės koncentruotis ties A lygos klubų vertinimu,  vasarį – ties I lygos klubais. 
 
Finansinių kriterijų griežtinimas 
Pradelstų klubų turimų įsipareigojimų žaidėjams klausimas vis dar išlieka ypatingai aktualus, todėl 
prieš 2016m. A lygos futbolo klubams griežtinamas pradelstų įsipareigojimų darbuotojams ir 
socialinio draudimo bei mokesčių administracijoms kriterijus – grąžinamas į ankstesnį A lygį. 
 
Personalo kriterijų pokyčiai 
Atsižvelgus į UEFA taisyklių pakeitimus ir LFF trenerių rengimo programos vystymąsi (pradėti 
UEFA Pro kursai) atitinkamai kyla kvalifikacijos reikalavimai A lygos futbolo klubų vyr. trenerių 
asistentams, jaunimo ugdymo vadovams, jaunimo treneriams, taip pat I lygos futbolo klubų vyr. 
trenerių kvalifikacijai. Daugeliui šių pozicijų nuo 2016m. sezono bus reikalinga jau UEFA A lygio 
licencija. Šis sprendimas yra kartu ir iššūkis LFF trenerių programai, kadangi UEFA A ar 
aukštesnio lygio licencijų poreikis žymiai išaugs.  
 
Jaunimo kriterijų vertinimas - kokybės paieškų link 
Klubinio jaunimo ugdymo srityje ypatingai pasigendama kokybės, nors formaliai komandos ir 
sutartys egzistuoja, o klubai veiklą jaunimo srityje vykdo. Atsižvelgiant į šią problematiką 2016m. 
yra pasirinkti keli strateginiai tikslai: 
• Pilna apimtimi kontroliuoti tikslinį UEFA solidarumo lėšų panaudojimą; 
• Parengti visų Lietuvoje veikiančių Jaunųjų futbolininkų įstaigų akreditacijos programą, kuri 
apimtų rengimo programas, trenerių kvalifikaciją, naudojamą infrastruktūrą ir kitas esmines sritis. 
• Toliau skatinti klubus tiesiogiai su savivaldybėmis steigti kokybiškai dirbančias akademijas. 
 
Infrastruktūra 
Nors 2015 m. sezono eigoje stadionų infrastruktūra akivaizdžiai pagerinta tokiuose miestuose kaip 
Visaginas, Telšiai, Šilalė, Kelmė, Mažeikiai, Palanga, Gargždai, Vilnius, vis tik kai kurie klubai 
pakilę į aukštesnį čempionatą kurį laiką dar naudojasi žemesnio lygio infrastruktūra. Pereinamuoju 
laikotarpiu dėl kai kurių infrastruktūros kriterijų tenka naudotis Utenos, Jonavos, Kazlų Rūdos 
klubai. Būtent šiuose miestuose 2016 m. sezone reikalinga atitinkamai išplėtoti aukštesnio lygio 
infrastruktūrą. Kita kryptis – užtikrinti net ir mažiausių futbolo projektų kokybę. Šiuo tikslu vedamas 
diskusija su Centrine projektų valdymo agentūra, iš kurios tikimasi sulaukti leidimo pateikimo 
stadijoje susipažinti su visais futbolo infrastruktūros plėtros projektais, taip prisidedant prie 
įgyvendinamų projektų kokybės užtikrinimo. 
 
Licencijavimo sistemos valdymas per elektroninę platformą. 
Šioje srityje LFF pasirinko strateginį partnerį, todėl numatyta, kad ši Kroatijos kompanija per 
2016m. parengs elektroninę klubų licencijavimo duomenų platformą, kuri gerokai palengvins 
dokumentacijos valdymą visiems Licencijos pareiškėjams. 
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LFF strategijos dokumento adaptavimas 
2015m. eigoje dalyvauta keliose LFF 2015-20120 strategijos peržiūros sesijose, įvertinti keistini ar 
nebeaktualūs strategijos aspektai, detaliai analizuotos masinio futbolo, moterų futbolo, techninio 
vystymo sritys mūsų šalyje, numatyti galimi ateities žingsniai. 2016 m. keliamas tikslas adaptuoti 
dokumentą atsižvelgiant į minėtas diskusijas ir paversti jį aktualiu darbiniu dokumentu. 
 

   Veikla  EUR 
(000) 

       

LICENCIJAVIMAS     

    Licencijavimo išlaidos 82 637 

     LFF VK patvirtinta klubų skatinimo programa  12 250 

     Licencijavimo komitetų posėdžiai  300 

     Licencijavimo skyriaus auditas  60 

     Seminaras klubų finansininkams  400 

     UEFA Licencijavimo seminarai  3 000 

     UEFA, A, I, II lygos stadionų inspektavimas  400 

    Administracinių išlaidų korek. 66 227 

      

 8 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -82,6 

 
 
2.4. Masinis futbolas 
 
Atsakingi: Masinio futbolo asociacija 
 
Bendravimas ir bendradarbiavimas futbole. Tokias vertybes, kurios turi tapti bendros visiems, 
Lietuvos masinio futbolo asociacija išsikėlė prieš 4 metus. Tad masinis futbolas veiklas planuoja 
atsižvelgdamas į artimiausius kitų asociacijų ir futbolo sričių planus. 
2018 m. UEFA merginų iki 17 metų Europos čempionatas Lietuvoje paskatino ieškoti naujų idėjų 
merginų ir moterų futbolo populiarinime. 
Planai siekti UEFA Futsal čempionato, pastūmėjo didesnį dėmesį skirti salės futbolui. 
Todėl merginų tarpmokyklinių salės futbolo žaidynių atsiradimas buvo natūralus žingsnis. 
Visgi, pagrindinis asociacijos tikslas – užtikrinti moksleivių varžybų tęstinumą ir nuolatinį 
dalyvavimą atsižvelgiant tiek į amžiaus grupes, tiek į metų laiką. Ladygolas – vienas iš žingsnių 
suteikiant moksleiviam galimybę žaisti futbolą visiems, visur ir visada. 
Tad šalia jau esamų ir pamėgtų projektų artimiausiais metais atsiras naujų varžybų-žaidynių 
pradinukams, salės futbolas berniukams ir t.t. Taip iki 2020 m. bus sukurta vientisa mokyklų 
varžybų sistema apimanti berniukus ir mergaites nuo pradinių klasių iki gimnazistų, kurie 
atstovauja savo mokyklą nuo rudens iki vasaros. 
Jau dabar didžiausios moksleivių futbolo žaidynės „Golas“ (nuo 2005 m.) kasmet suburia daugiau 
nei 9000 dalyvių iš 400 Lietuvos mokyklų. 
Kad varžybos vyktų sklandžiai ir dar daugiau vaikų žaistų futbolą, Lietuvos masinio futbolo 
asociacija, didžiulį dėmesį ir toliau skirs švietimo ir ugdymo įstaigoms organizuojant pedagogų 
metodinių žinių atnaujinimą, padedant gerinti sportinį inventorių, skatinant bendradarbiavimą tarp 
įstaigų, vaikų sveiką gyvenseną ir pedagogų kūrybiškumą. 
Suteikti galimybę vaikams ir pedagogams prisiliesti prie futbolo ir pakeisti kasdienybę. To siekiame 
skatindami neformalųjį vaikų švietimą bei integruodami naujausiomis metodikomis paremtas 
veiklas į formaliojo švietimo sistemą. Taip padedame paįvairinti kūno kultūros pamokas ir sportinius 
užsiėmimus ikimokyklinėse įstaigose. 
Tad mūsų kertiniai veiklų akmenys – edukacija ir inventoriaus atnaujinimas. 
Projektai „Futboliukas“ ir „Linksmoji vasaros futbolo mokykla“ (nuo 2004 m.) suteikia ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio bei bendrojo lavinimo įstaigoms priemones, kurios skatina vaikų kūrybiškumą ir 
savireguliaciją. Kasmet prie „Futboliuko“ projekto prisijungia daugiau nei 3000 vaikučių iš 30 
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darželių, o „Linksmojoje vasaros futbolo mokykloje“ aktyvų laisvalaikį praleidžia  daugiau nei pusė 
tūkstančio moksleivių.  
Šių projektų metu įstaigoms suteikiamas ne tik mobilus inventorius, kurį galima naudoti tiek lauke, 
tiek viduje. Pedagogai taip pat išklauso smagaus žaidimo koncepcija paremtą 16 valandų mokymų 
kursą. Šią koncepciją sukūrė Danijoje įsikūrusi Tarpkultūrinių projektų asociacija (Cross Cultures 
Project Association) drauge su Švedų tarptautinio vystymo agentūra (Swedish International 
Development Agency) bei Norvegijos futbolo federacija (Lietuvai adaptavo Nacionalinė futbolo 
akademija). 
Šios priemonės skatina pedagogus įstaigose diegti naujus bendrojo ir neformalaus ugdymo 
modelius bei išbandyti juos bendrajame, ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme. 
Projektas „Futboliukas“ labiau orientuotas į veiklų vykdymą mokslo metų laikotarpiu, o „Linksmoji 
vasaros futbolo mokykla“ – moksleivių atostogų metu. Tačiau lankstumas ir universalumas yra šių 
projektų pamatas. 
2015 m. startavo didelio pasisekimo sulaukusi vaikų dieninė vasaros stovykla skirta 6-10 metų 
vaikams – „Pažink ... su futbolu“. Ja siekiama padidinti vaikų vasaros edukacinių programų 
įvairovę ir prieinamumą. Startavusi Vilniuje, kitąmet stovykla bus organizuojama ir Kaune bei truks 
3-4 savaites. 
Vietiniai mokymai (LFF D ir C trenerių-mokytojų licencijos, Savanorių kursai), kuriuos 
organizuosime drauge su ikimokyklinio ugdymo specialistais ir Lietuvos sporto universiteto bei 
Nacionalinės futbolo akademijos lektoriais suteiks galimybę pedagogams susipažinti su Lietuvos 
specialistų patirtimi organizuojant veiklas vaikams. 
Tarptautiniai mokymai organizuojami Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA) ir Europos futbolo 
asociacijų sąjungos (UEFA) tiek Lietuvoje, tiek užsienyje suteikia mūsų pedagogams galimybę 
pažvelgti į pasaulinėje praktikoje naudojamus modelius bei idėjas ir skatinti atnaujinto ugdymo 
turinio diegimą. Šie mokymai yra vykdomi 1-2 kartus per metus. 
Bendradarbiavimas su įvairių sričių profesionalais (Respublikine ikimokyklinio ugdymo kūno 
kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA), Specialiosios olimpiados Futbolo komitetas, Lietuvos 
sporto universitetas, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centas, Nacionalinė futbolo akademija) 
suteikia mūsų vykdomiems mokymams ir juose dalyvaujantiems pedagogams įvairiapusių žinių. 
Siekiame užmegzti bendradarbiavimą su kitomis specializuotomis įstaigomis:  Lietuvos mokinių 
neformaliojo švietimo centru, Lietuvos kūno kultūros pedagogų asociacija ir kt. 
 
Artimiausi iššūkiai 
- 10 šalių (10 berniukų ir 8 mergaičių komandos) tarptautinis Specialiosios olimpiados (SO) 
futbolo šventė (turnyras, seminarai, kultūriniai renginiai) „SO Baltic cup 2016” Kėdainiuose  
- Pirmosios Lietuvos mokyklų (merginų) futsalo žaidynės „LadyGolas“ 
- Kampanijos „Įgyvendink savo svajones („Live Your Goals“) tęsinys 
- Naujų bendrų projektų su Respublikine ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų 
asociacija (RIUKKPA) įgyvendinimas ir vystymas 
- LFF C/D trenerių-organizatorių kursai 
- Atviras Lietuvos gatvės futbolo čempionatas (pagal Benamių pasaulio čempionato 
taisykles)  
- Pradinių mokyklų tarpklasinės varžybos 
 

   Veikla  EUR 
(000) 

       

MASINIS FUTBOLAS     

    Masinių projektų vykdymo išlaidos 309 062 

     2016 m. MaFA administracinės išlaidos  68 880 

     3:0 vokiečių kalbos naudai  600 

     AFF veiklų fondas  1 800 

     Baltic Cup.Specialiosios olimpiados7x7 turnyras  4 500 

     Futboliukas 2015/2016 II dalis  120 

     Futboliukas 2016/2017  7 200 

     Futbolo paramos fondas  105 000 
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     Futbolotreniruotės.lt  1 200 

     Iniciatyva "Futbolas visiems"  1 200 

     Lietuvos merginų futsal žaidynės Leidigolas  12 000 

     Lietuvos mokyklų futbolo žaidynės Golas 2016  15 300 

     Live your goals  28 000 

     Lopšeliukas futboliukas  1 200 

     Mažais žingsneliais didžiojo futbolo link  1 200 

     Moterų futbolo paramos fondas  20 000 

     Pažink pasaulį futbolo aikštėje  24 960 

     Senjorų futbolo pirmenybės 50+  780 

     Trenerių ir mokytojų seminarai  3 000 

     Veteranų futbolo čempionatas 35+  1 800 

    Administracinių išlaidų korek. 10 322 

       

    Masinių projektų vykdymo pajamos 133 000 

     Futbolo paramos fondas  105 000 

     Live your goals  28 000 

       

 9 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -176,1 

 
 
2.5. Projektų vykdymas 
 
Atsakingi: LFF Projektų skyrius 
 
Svarbiausia 2014-2015 m. projektų skyriaus veikla buvo rinkodaros ir komunikacijos kampanija 
„Atnešk savo širdį Lietuvos futbolo rinktinei“, kurios pagrindinis tikslas buvo formuoti teigiamą 
nacionalinės rinktinės įvaizdį visuomenės akyse ir maksimaliai išnaudoti su rinktine susijusias 
komercines galimybes. Kampanijos dėka išaugo rinktinės TV transliacijų reitingai ir gerokai 
padidėjo pajamos už prekybą bilietais. Taip pat sukurtas atskiras prekinis ženklas, kurį gerbėjai 
asocijuoja su rinktine. 2016 m. pradžioje planuojamas kampanijos tikslinės auditorijos tyrimas, 
kuris parodys kaip verta toliau plėtoti kampaniją ir rinktinės prekinį ženklą. Projektą planuojama 
tęsti ir 2018 metų Pasaulio čempionato atrankos ciklui. 
Naujausias 2015 m. iššūkis buvo „Užauginkime Ronaldo Lietuvai“ projektas, kuris vyks ir 2016 m. 
Projekto tikslas yra futbolo vystymas teikiant tikslinę materialinę paramą pradinio, pagrindinio ir 
kitoms ugdymo įstaigoms. Projektui buvo sukurtos specialios standartizuotos komunikacinės 
priemonės. 2015 m. per penkis projekto etapus  buvo skirta 101 futbolo aikštelė, 418 futbolo vartų, 
4198 kamuolių. Projekto rėmuose buvo įrengtos 4 pilnų matmenų dirbtinės dangos aikštės. 2016 
m. planuojama padovanoti  dar 582 vartų ir 5802 kamuolių bei įrengti 6 pilnų matmenų aikštes. 
Plėtojamas darbas su kitomis LFF šeimos organizacijomis ir skyriais. Kartu su VšĮ „Futbolo 
projektai“ vadovybe 2015 m. pradėtas ISO 9001 standarto diegimas, kurį planuojama pabaigti 
2016 m. Taip pat Projektų skyrius kartu su Licencijavimo skyriumi toliau koordinuoja Lietuvos 
futbolo vystymo strategijos vykdymą. 2015 m. dirbant su FIFA konsultantais parengtas LFF 2015-
2017 rinkodaros planas, kurį 2016 m. vykdys VšĮ „Futbolo projektai“. Pagrindiniai plano tikslai yra 
optimizuoti esančius ir kurti naujus pajamų srautus, kurių pajamas galima būtų toliau investuoti į 
futbolo plėtrą. Kartu su UEFA konsultantais ir LFF Komunikacijos skyriumi sukurta pirminė klientų 
duomenų bazė ir pradėta naudotis naujienlaiškių platforma. 2016 m. bus siekiama šią veiklą plėtoti 
ir komercializuoti. 
Toliau tęsiama veikla susijusi su UEFA Good Governance ataskaitų ir paraiškų rengimu ir šios 
programos paraiškose pateiktų sąlygų ir veiklų vykdymo kontrole. Kita svarbi veikla - didelės 
finansinės paramos fondų UEFA „HatTrick“ ir FIFA „Goal“ paraiškų ir ataskaitų rengimas. 
Naudojantis UEFA ir FIFA pagalba tobulinami vidiniai LFF procesai, kurie yra susiję su rinkodara, 
komunikacija, skaitmeniniais projektais ir kt. 
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   Veikla  EUR 
(000) 

       

PROJEKTŲ VYKDYMAS    

    Projektų vykdymo išlaidos  553 574 

     Projektas "Užauginkime Ronaldo Lietuvai"  477 600 

    Administracinių išlaidų korek. 75 974 

       

    Projektų vykdymo pajamos  477 600 

     Projektas "Užauginkime Ronaldo Lietuvai"  477 600 

 10 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -76,0 
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3. LFF APTARNAUJANTI VEIKLA 
 
3.1. Marketingas 
 
Atsakingi: VšĮ Futbolo projektai Marketingo skyrius 
 
VšĮ „Futbolo projektai“ veiklą vykdo daugiau nei 2,5 metai. Jos pagrindinis steigėjas ir vienintelis 
dalininkas yra Lietuvos futbolo federacija. 
VšĮ „Futbolo projektai“ norėdama numatyti organizacijos vystymosi kryptis 2014 m. Sukūrė 5 metų 
verslo planą, kuriuo vadovaujantis yra vystoma įstaigos veikla.  
Įstaiga siekia optimizuoti futbolo renginių organizavimą ir vykdymą taip didinant futbolo renginių 
generuojamus finansinius srautus ir populiarinant futbolo sporto šaką Lietuvoje. 
Tikslai ir uždaviniai: 

1. Optimizuoti futbolo renginių organizavimą ir vykdymą: 
- Standartizuoti vidiniai renginių organizavimo procesai; 
- Naujas minimalus Įmonės renginių standartas. 

2. Didinti futbolo renginių generuojamus finansinius srautus: 
- Bilietų prekyba kiekviename Įstaigos organizuojamame renginyje; 
- Komercinis partneris kiekviename Įstaigos organizuojamame renginyje. 

3. Populiarinti futbolo sporto šaką Lietuvoje: 
- 90% bilietų parduota į kiekvienas oficialias Lietuvos nacionalinės vyrų rinktinės 

rungtynės, kurias organizuoja Įstaiga Lietuvoje. Virš 50% bilietų parduota į kiekvienas 
oficialias Lietuvos nacionalinės U-21 rinktinės rungtynes, kurias Įstaiga organizuoja 
Lietuvoje. Iki 50% bilietų parduota į visus kitus Įstaigos organizuojamus renginius; 

- Apklausų metu 50% tikslinių auditorijų atstovų Įstaigos organizuojamus Lietuvos futbolo 
renginius vertina teigiamai. 

Visus tikslus planuojama pasiekti iki 2020 m.  
2016 m. Įstaigos veikloje numatyta organizuoti ypatingai daug komercinių renginių. Planuojama, 
kad įstaiga organizuos 3 oficialias Lietuvos nacionalinės rinktinės rungtynes Lietuvoje ir 5 išvykoje, 
4 Lietuvos jaunimo (U-21) rinktinės rungtynes Lietuvoje ir 1 išvykoje, LFF Super taurės finalą, LFF 
taurės finalą, UEFA Regions CUP mini turnyrą, WU Development mini turnyrą, vaikinų UEFA U19 
ir U17 mini turnyrus, merginų WU17 mini turnyrą ir kitus komercinius renginius. 
2015 metais siekiant įgyvendinti įmonės verslo planą, su FIFA konsultantų pagalba buvo parengtas 
marketingo planas 2016-2017 metams, kuriuo remiantis yra siekiama maksimizuoti komercines 
pajamas. Yra numatytos pagrindinės pajamų generavimo sritys: bilietų pardavimai, transliacijų 
teisių pardavimai, prekyba atributika, reklaminių/rėmimo paketų pardavimas, projektų ir renginių 
organizavimas. Kiekvienai sričiai yra sudarytas veiksmų planas. Reikia pasidžiaugti, kad nuo 2016 
m. sausio mėn. startuoja elektroninės atributikos prekybos platforma. Taip pat reikia paminėti, kad 
2015 metais buvo parengta speciali video prezentacija pristatanti LFF veiklą, vykdomus projektus, 
renginius, rinktines, kurią naudojant 2016 m. tikimasi surasti naujų komercinių partnerių/rėmėjų, 
kurių teikiama vertė įstaigai ir LFF būtų ypatingai reikšminga. 
Norėdami užtikrinti verslo plane iškeltus renginių organizavimo procesų standartizavimo tikslus, 
įmonė 2015 metų pabaigoje nusprendė įdiegti ISO vadybos standartą. ISO standarto diegimas 
planuojamas baigti iki 2016 birželio 1 d.. Įdiegtas modernus įstaigos vadybos standartas užtikrins 
efektyvesnį įstaigos darbą ir aukštesnę teikiamų paslaugų kokybę. 
2016 metais įstaiga skirs didelį dėmesį maksimizuojant gaunamas pajamas iš organizuojamų 
renginių, t.y. didžiausios bilietų pardavimo pajamos planuojamos iš nacionalinės futbolo rinktinės 
rungtynių Lietuva – Estija (Baltijos taurė), Lietuva – Slovėnija (atranka į WC 2018) ir Lietuva – 
Malta (atranka į WC 2018), kurių organizavimui ir viešinimui skiriama daugiausia dėmesio. 
Susiduriama su 2017 m. vyksiančių rungtynių Lietuva – Škotija ir Lietuva – Anglija organizavimu, 
kadangi Lietuvoje šiuo metu nėra tokio dydžio stadiono, kuris atitiktų tarptautinius reikalavimus ir 
galimybes visiems norintiems pamatyti aukščiausio lygio futbolą. Nuo atrankos į 2016 m. UEFA 
Europos futbolo čempionatą pradžios visos rinktinės atrankos rungtynių transliacijų ir reklamos 
teisės priklauso UEFA, tai mažina Įstaigos pardavimo pajamas, tačiau Įstaigai priklauso teisės į 
transliacijas ir reklamą Lietuvos nacionalinės rinktinės draugiškų rungtynių metu. Tuo tikslu įmonė 
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derasi su Nacionalinių rinktinių skyriumi dėl galimybės žaisti draugiškas namų rungtynes Lietuvoje. 
Taip pat su kolegomis iš Latvijos bei Estijos yra dirbama prie naujo Baltijos taurės turnyro formato, 
kuris bus įgyvendintas jau 2016.  
2015/2016 m. LFF taurės finalui planuojama surasti partnerius, kurie generuotų bent 5000 EUR 
reklamos pajamų., kas ir buvo padaryta 2015 m. LFF taurės finalo Šiauliuose metu. Nuo 2016 m. 
pasikeitus LFF taurės formatui  planuojama rasti generalinį partnerį bei pagerinti LFF taurės 
organizavimo rinkodarinę dalį.  
2016 m. už LFF I lygos ir A lygos rinkodarinių veiklų įgyvendinimą yra atsakinga UAB „Sporto 
zona“ administruojanti portalą www.futbolo.tv. Įstaiga prisidės prie UAB „Sporto zona“ veiklos 
įgyvendinant naujus standartus ir rinkodarinius sprendimus organizuojant 2016 m. LFF I lygą ir A 
lygą  
2016 m. Viduryje planuoja užbaigti atnaujinti LFF priklausančius portalus www.futbolo.tv, www.lff.lt,  
www.futbolas24.lt, sukurti jų pagrindu klientų valdymo sistemą, kurią bus galima naudoti pardavimų 
skatinimui. Reikia pasidžiaugti, kad 2015 metais nuspręsta rinkti ir analizuoti duomenis apie 
įstaigos klientus ir futbolo bendruomenės narius. Jie yra registruojami specialioje duomenų bazėje, 
tokiu būdu turint galimybę juos pasiekti vėliau per naujienlaiškius ar kitas komunikacijos 
priemones. Šiuo metu yra valdoma apie 10000 klientų duomenų bazė. 2016 m. numatoma ją 
ženkliai išplėsti. 
2016 m. prasidės intensyvus pasiruošimas 2018 m. UEFA WU-17 čempionatui Lietuvoje. 
Pirmiausia bus kuriamas šio renginio marketingo planas, formuojamas organizacinis komitetas. 
Taip pat norint turėti tinkamą infrastruktūra šio čempionato organizavimui, būtina darbus pradėti 
kuo anksčiau, kad šio čempionato miestai-šeimininkai galėtų užtikrinti geriausias sąlygas jų 
valdomose aikštėse ir stadionuose.  
 

   Veikla  EUR 
(000) 

       

MARKETINGAS      

    "Futbolo Projektai" išlaidos 609 105 

     2015-16 Lietuvos A lygos salės futb. čempionatas  100 

     2015-16 Lietuvos salės futb. Taurės turnyras  50 

     2016 m. A lyga  71 250 

     2016 m. Baltic Cup salės futbolo turnyras  350 

     2016 m. I lyga  29 550 

     2016 m. MOTERŲ RINKTIN. ADM.IŠLAIDOS(TRENERIŲ DU)  - 

     2016 m.Nacionalinės rinkt.komunik. ir marketing ko  24 500 

     2016-17 Lietuvos A lygos salės futb. čempionatas  100 

     A ir I lygos klubų susirinkimai  100 

     A ir I lygų sezono atidarymai  100 

     A ir U-21 rinktinės išlaidos (rezervas)  250 

     A rinkt. draugiškos tarpt. rungtyn. (2 rungtynės)  2 400 

     A rinkt. EURO 2016 atrank.rungtyn. LTU-MLT  2 600 

     A rinkt. EURO 2016 atrank.rungtyn. LTU-SLO  2 600 

     A rinkt. EURO 2016 atrank.rungtyn. SCO-LTU  10 400 

     A rinkt. EURO 2016 atrank.rungtyn. SVK-LTU  400 

     A rinktinės draugiškos tarpt. rungt. (1 rungtynės)  850 

     A rinktinės draugiškos tarpt. rungt. (2 rungtynės)  1 450 

     A rinktinės draugiškos tarpt. rungt. (Baltic Cup)  1 300 

     Baltic Cup.Specialiosios olimpiados7x7 turnyras  50 

     Drausmės komiteto posėdžiai  25 

     FIFA kursai  50 

     FIFA teisėjų ir UEFA delegatų priėmimas  425 

     Futbolo bendruomenės reprezentacija (sveikin., raš  3 850 

     Futbolo TV darbas, nesusijęs su renginiais (report  22 000 

     Integrity mokymai teisėjams, klubams, treneriams  50 

     Integrity mokymai visuomenei, jauniams (Elit.lygom  25 

     Kalėdinis rėmėjų sveikinimas  1 250 

http://www.futbolo.tv/
http://www.futbolo.tv/
http://www.lff.lt/
http://www.futbolas24.lt/
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     Kalėdinis salės futbolo turnyras  50 

     LFF darbuotojų ir kt. asociacijų darb. šventės  1 250 

     LFF organizuojami turnyrai  50 

     LFF Supertaurė  100 

     LFF Taurės finalas  1 600 

     LFF VK narių ir apskričių atst. išvykos su rinktin  180 

     LFF.LFF Konferencija  2 500 

     Lietuvos mergaičių/merginų čempionatai  75 

     Lietuvos mergaičių/merginų uždar. patalp. čempiona  50 

     Lietuvos merginų futsal žaidynės Leidigolas  75 

     Lietuvos mokyklų futbolo žaidynės Golas 2016  50 

     Lietuvos moterų futbolo čempionatai  100 

     Lietuvos moterų uždarų patalpų čempionatai  50 

     Lietuvos salės futb.rinkt. draugiškos rungtynės  125 

     LVJFA Elitinė lyga (U-19, U-17)  100 

     Moterų rinkt. stovykla ir dalyv. tarpt. rungtynėse  350 

     Moterų rinkt. stovykla ir dalyv. tarpt. turnyre  350 

     Moterų rinkt. stovykla ir dalyv. tarpt. turnyre Es  75 

     Moterų rinkt. stovykla ir dalyv.Baltijos šalių tau  75 

     Moterų Taurės ir Supertaurės rungtynės  150 

     Pažink pasaulį futbolo aikštėje  50 

     Senjorų futbolo pirmenybės 50+  25 

     Senjorų pirmenybės  50 

     Socialinių tinklų palaikymas  325 

     Teisėjų konvencija  75 

     TONY PAEFFGEN ir rėmėjų priėmimas  - 

     U-14 dalyv. tarpt. "Ateitis Cup" turnyre  25 

     U-14 dalyvavimas tarpt. "Daugpils Cup" turnyre  25 

     U-14 stovykla Pasvalyje  50 

     U-15 dalyv. tarpt. "Ateitis Cup" turnyre  25 

     U-15 dalyv. tarpt. "Riga Cup" turnyre Latvijoje  25 

     U-15 dalyv. tarpt. kontrolinėse rungtyn. prieš Lat  25 

     U-15 dalyv. tarpt. kontrolinėse rungtyn. prieš Len  25 

     U-15 stovykla Pasvalyje  75 

     U-16 dalyvavimas tarpt. "Riga Cup" turn. Latvijoje  25 

     U-16 stov.Panevėžyj ir tarpt.turn. "Ateitis Cup"  25 

     U-16 stov.Pasvalyje ir tarpt.turn. "Parnu Cup"  25 

     U-16 stov.Pasvalyje ir tarptturn. "Dobiegnev Cup"  25 

     U-16 stovykla ir tarpt. "Daugavpils Cup" turnyras  25 

     U-16 stovykla Palangoje ir tarpt.turn. "Amber Cup"  50 

     U-17 Amber Cup turnyras  700 

     U-17 stovykla ir dalyv. Pabaltijo turnyre Latvijoj  50 

     U-17 stovykla ir dalyv. tarpt.draug.rungt. Austrij  25 

     U-17 stovykla ir dalyv. tarpt.draug.rungtynėse  150 

     U-17 stovykla ir dalyv. UEFA Development turnyre  550 

     U-17 stovykla ir dalyv. UEFA EČ atrankoje (ne LT)  50 

     U-17 stovykla ir tarptaut.draugiškos rungtynės  125 

     U-18 stovykla Birštone ir tarpt.draug. rungtynės  125 

     U-18 stovykla ir dalyv.tarpt. turnyre Minske  50 

     U-18 stovykla ir tarptaut. draugiškos rungtynės  125 

     U-18 stovykla Palangoje ir tarpt.draug.rungtynės  125 

     U-18 tarpt. kontrolinės rungtynės su Latvijos rink  125 

     U-18 tarptautinės kontrolinės rungtynės  25 

     U-19 stovykla ir dalyvavimas UEFA EČ atrank.(ne LT  100 

     U-19 stovykla ir Pabaltijo turnyras Latvijoje  100 

     U-19 stovykla ir Palangos Juzės tarpt. turnyras  250 

     U-19 stovykla ir tarpt.draug.rungt. su Lenkijos ri  350 

     U-19 stovykla ir tarptaut. tunyras Sankt Peterburg  200 
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     U-19 tarpt. kontrolinės rungtynės su Suomijos rink  350 

     U-19 tarptautinės kontrolinės rungtynės  200 

     U-21 rinkt. EURO 2017 atrankos rungt. LTU-AND  900 

     U-21 rinkt. EURO 2017 atrankos rungt. LTU-ITA  6 100 

     U-21 rinkt. EURO 2017 atrankos rungt. LTU-SLO  1 000 

     U-21 rinkt.draugiškos tarpt.rungtyn.(2 rungtynės)  1 800 

     UAB "Futbolo stadionas" administracinės išlaidos  125 

     UEFA Development turnyrai  700 

     UEFA Futsal Cup kvalifikacinis turnyras  100 

     UEFA Futsal EURO kvalifikacinis turnyras  700 

     UEFA ir LFF Integrity pareigūnų vizitai  50 

     UEFA Regions Cup kvalifikacinis turnyras  100 

     UEFA Study Group  100 

     UEFA U-17 kvalifikacinis turnyras  600 

     UEFA U-19 kvalifikacinis turnyras  600 

     UEFA Womens Champions League kvalifikac. turnyras  350 

     UEFA WU-17 kvalifikacinis turnyras  600 

     UEFA WU-19 kvalifikacinis turnyras  600 

     Vadovų oficialūs priėmimai (reprezentacinės dovano  1 350 

     Vaikų dienos stovykla  18 000 

     Vaikų Kalėdinis renginys  150 

     Vartotojų duomenų bazės kūrimas  600 

     Veteranų futbolo čempionatas 35+  25 

     VŠĮ "Futbolo projektai"  382 450 

     VŠĮ "Futbolo projektai" komandiruotės  500 

     WU-15 stovykla, Baltijos šalių taurė  50 

     WU-15 stovykla, kontrolinės rungtynės  100 

     WU-17 ir WU-19 Baltijos Taurės turnyras  600 

     WU-17 stovykla, dalyv. Baltic Cup turnyre  50 

     WU-17 stovykla, dalyv. Development turnyre  550 

     WU-17 stovykla, dalyv. UEFA Development turnyre  550 

     WU-17 stovykla, dalyv. UEFA EČ atrank. (ne LT)  50 

     WU-17 stovykla, draugiškos rungtynės  50 

     WU-17 stovykla, kontrolinės rungtynės  50 

     WU-19 stovykla, dal. Baltijos šalių Taurėje  75 

     WU-19 stovykla, dalyv. Development turnyre  575 

     WU-19 stovykla, dalyv. UEFA EČ atrank.(ne LT)  75 

     WU-19 stovykla, kontrolinės rungtynės (x2)  500 

     WU-19 stovykla, tarptautinis turnyras Estijoje  75 

     WU-19 stovykla, tarptautinis turnyras Vokietijoje  75 

    Administracinių išlaidų korek. - 

       

    "Futbolo Projektai" pajamos 537 699 

     2016 m. A lyga  125 000 

     A rinkt. draugiškos tarpt. rungtyn. (2 rungtynės)  14 018 

     A rinktinės draugiškos tarpt. rungt. (1 rungtynės)  14 018 

     A rinktinės draugiškos tarpt. rungt. (2 rungtynės)  14 018 

     U-17 Amber Cup turnyras  3 504 

     U-21 rinkt. EURO 2017 atrankos rungt. LTU-AND  14 018 

     U-21 rinkt. EURO 2017 atrankos rungt. LTU-SLO  14 018 

     U-21 rinkt.draugiškos tarpt.rungtyn.(2 rungtynės)  42 053 

     UEFA U-17 kvalifikacinis turnyras  3 504 

     UEFA U-19 kvalifikacinis turnyras  3 504 

     UEFA WU-17 kvalifikacinis turnyras  3 504 

     UEFA WU-19 kvalifikacinis turnyras  3 504 

     WU-17 stovykla, kontrolinės rungtynės  3 504 

     WU-19 stovykla, tarptautinis turnyras Estijoje  3 504 

     A rinkt. EURO 2016 atrank.rungtyn. LTU-MLT  38 018 
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     A rinkt. EURO 2016 atrank.rungtyn. LTU-SLO  62 018 

     A rinkt. EURO 2016 atrank.rungtyn. SCO-LTU  21 386 

     A rinkt. EURO 2016 atrank.rungtyn. SVK-LTU  21 146 

     A rinktinės draugiškos tarpt. rungt. (Baltic Cup)  23 618 

     LFF Supertaurė  600 

     LFF Taurės finalas  2 400 

     U-21 rinkt. EURO 2017 atrankos rungt. LTU-AND  1 200 

     U-21 rinkt. EURO 2017 atrankos rungt. LTU-ITA  23 518 

     U-21 rinkt. EURO 2017 atrankos rungt. LTU-SLO  3 000 

     Vaikų dienos stovykla  18 000 

     VŠĮ "Futbolo projektai"  52 714 

     Marketingas ir komunikacija pgl sutartį su VŠĮ Fut  8 411 

 11 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -71,4 

 
 
3.2. Komunikacija 
 
Atsakingi: VšĮ Futbolo projektai Komunikacijos skyrius 
 
Dėl išsiplėtojusios LFF veiklos, LFF Komunikacijos skyriaus veikla 2015 metais tapo daugiau ir 
konkrečiau struktūrizuota. Kaip ir kasmet yra glaudžiai susijusi su kiekvieno LFF skyriaus veikla ir 
ilgalaikėje strategijoje keliamais tikslais. Kiekvienų metų tikslu keliamas glaudesnis 
bendradarbiavimas su Lietuvos futbolo apskritimis.  
2016 metais Lietuvos futbolo federacijos komunikacijos skyrius tęs savo kryptingą veiklą, 
neatsiejamą nuo LFF strategijos  keliamų tikslų bei uždavinių. Pagrindiniu komunikacijos iššūkiu 
tampa naujų komunikacijos priemonių naudojimo tobulinimas. 
Bus ir toliau siekiama, kad LFF komunikacija būtų aktyvi ir įvairiapusė, tam bus naudojami turimi 
partnerių viešinimo kanalai – priemonės. Didžiausiais informaciniais partneriais šiais metais tebėra 
didžiausias portalas Delfi.lt, nacionalinis transliuotojas Lietuvos radijas ir televizija (LRT), radijo 
stotis „Radijo centras“, Lietuvos žurnalistų sąjunga, pasirašyta partnerystės sutartis su „Lietuvos 
žiniomis“, „Kauno diena“, „Klaipėda“.  
Vienas iš svarbiausių ir prioritetinių 2016 metais planuojamų darbų – oficialios LFF internetinės 
svetainės atnaujinimas iš pagrindų ir jos visiškas susiejimas su naujai įdiegiama „Comet“ 
informacine sistema. Tikimės, jog naujoji svetainė patenkins futbolo bendruomenės reikalavimus ir 
lūkesčius ir ja visiems bus patogu bei prieinama naudotis. 
2015 metais buvo pradėta naudotis elektronine naujienlaiškių siuntimo sistema „Mailchimp”, kurios 
pagalba bus galima identifikuoti ir sisteminti futbolo bendruomenės narius – futbolininkus, 
trenerius, teisėjus ir sirgalius, jiems pateikiant patrauklius bilietų įsigijimo, įvairių akcijų paketus, 
naujausia informaciją. 2016 metais planuojama padidinti šios sistemos narių skaičių, praplečiant jį 
iki 15 tūkstančių (šiuo metu 6100). 
Socialinė medija tampa neatsiejamu LFF komunikacijos įrankiu. Socialiniame tinkle „Facebook“ 
Lietuvos futbolo puslapis šiuo metu turi 44 tūkstančius sirgalių, kurie nuolat seka ir dalijasi savo 
nuomone įvairiomis futbolo temomis. 2016 metais tikimasi sirgalių skaičių praplėsti iki 50 
tūkstančių. Oficiali LFF futbolo televizija Futbolo.tv  ir toliau užtikrins  visos  su LFF komunikacijos 
veikla susijusios medžiagos video sklaidą internete.  Sieksime ir toliau, kad internetinė televizija 
nušviestų federacijos veiklą  visose srityse – pradedant nacionaline rinktine, baigiant masiniu 
futbolu ir projektine veikla.   
2016 metų vienas didžiausių tikslų – pradėti komunikacijos su išore mokyklą rinktinės nariams - 
žaidėjams, treneriams, administracijos darbuotojams. LFF įsitikinusi, kad pagrindinius 
komunikacijos principus privalo sužinoti, pasikartoti tiek rinktinės, tiek pačios LFF nariai. 
Visuomenės susidomėjimo susilaukianti nacionalinė futbolo rinktinė turėtų tapti produktyvaus, 
ramaus ir sumanaus bendravimo su žiniasklaida pavyzdžiu. 
Moterų futbolas yra vienas iš LFF prioritetų, todėl komunikacijos srityje nuo 2016 m. sausio 
prasidėjo informacijos viešinimas apie naująjį futsalo projektą merginoms „LadyGoal“, taip pat 
akcentuojama „Live Your Goals“ kampanijos eiga. LFF tinklalapyje bus pateikiama informacija apie 
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2018 m. Europos merginų U-17 futbolo čempionato pasiruošimo darbus, taip pat apie naujoves 
merginų ir moterų futbolo varžybose. 
Vaikų ir jaunių futbole pagrindinis dėmesys liks Elitinės jaunių lygos naujienų sklaidai per socialinį 
tinklą „Facebook“ ir Futbolo.tv tinklalapį. Informacija apie Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos 
vykdomas varžybas bus reguliariai pateikiama LFF svetainėje. 
2016 m. salės futbolo (futsalo) varžybų naujienos ir toliau vyks per „Facebook“ platformą, siekiant 
paskatinti didesnį susidomėjimą šia futbolo šaka. Pirmą kartą daugiau dėmesio bus skiriama 
studentų futbolo naujienų komunikacijai. 
 

   Veikla  EUR 
(000) 

       

KOMUNIKACIJA     

    Komunikacijos išlaidos 45 945 

     A ir I lygų sezono atidarymai  180 

     A rinkt. EURO 2016 atrank.rungtyn. LTU-MLT  135 

     A rinkt. EURO 2016 atrank.rungtyn. LTU-SLO  315 

     A rinkt. EURO 2016 atrank.rungtyn. SCO-LTU  1 350 

     A rinkt. EURO 2016 atrank.rungtyn. SVK-LTU  1 350 

     A rinktinės draugiškos tarpt. rungt. (1 rungtynės)  450 

     A rinktinės draugiškos tarpt. rungt. (2 rungtynės)  900 

     A rinktinės draugiškos tarpt. rungt. (Baltic Cup)  360 

     Bendradarbiavimas pagal sutartis (Alora)  21 600 

     Bendradarbiavimas pagal sutartis (Delfi)  225 

     Bendradarbiavimas pagal sutartis (Kauno diena)  6 075 

     Bendradarbiavimas pagal sutartis (Žinių radijas)  450 

     Bendradarbiavimas su apskričių dienraščiais  450 

     Bendradarbiavimas su komunikaciniais partneriais  1 350 

     Fotografavimo paslaugos, nesusijusios su renginiai  1 125 

     Futbolo klubų atstovų spaudai mokymai  - 

     Integrity pasitarimai, konferencijos  450 

     LFF media atstovų dalyvavimas mokymuose  1 800 

     LFF.LFF Konferencija  2 250 

     LFF.LFF Vykdomojo Komiteto posėdžiai  180 

     Mediaskopas  405 

     Reprezentacinės išlaidos partneriams (susitikimai,  900 

     Rinktinių trenerių komunikaciniai mokymai  900 

     Sezono uždarymas  900 

     Spaudos konferencijos, nesusijusios su renginiais  225 

     U-17 Amber Cup turnyras  135 

     U-21 rinkt. EURO 2017 atrankos rungt. LTU-AND  180 

     U-21 rinkt. EURO 2017 atrankos rungt. LTU-ITA  180 

     U-21 rinkt. EURO 2017 atrankos rungt. LTU-SLO  90 

     UEFA Futsal EURO kvalifikacinis turnyras  135 

     UEFA ir kitų šalių media atstovų priėmimas  900 

    Administracinių išlaidų korek. - 

       

 12 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -45,9 

 
3.3. Administracija 
 
Atsakingi: LFF Administracija. 
 
Administracinės ir ūkio išlaidos planuojamos, remiantis 2015 metų faktinėmis išlaidomis bei 
remiantis ateities veiklos vystymo tendencijomis. Šios planuojamos išlaidos apima administracijos 
darbo bei Federacijos struktūros ilgalaikes aptarnavimo išlaidas. Planuojamos išlaidoms įtakos turi 
LFF ilgalaikės futbolo strategijos įgyvendinimo planai. Toliau naudojama biudžetavimo programa, 
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įvedant papildomų valdymo įrankių, siekiant efektyviai kontroliuoti naudojamų lėšų tikslingumą ir 
poreikį, lengvinant kontrolės metodus ir funkcijas.  
Tęsiama griežta taupymo politika. Prie to smarkiai prisideda Pirkimų ir logistikos skyrius, įkurtas 
2013 metais. Šis skyrius organizuoja ir kontroliuoja visų paslaugų užsakymą ir pirkimą, sutarčių su 
partneriais sudarymą, todėl glaudžiai susijęs su visais LFF skyriais. Viena svarbiausių sričių yra 
vyrų ir moterų  nacionalinių rinktinių, vaikinų ir merginų jaunimo ir jaunių rinktinių renginių 
organizavimas Lietuvoje ir užsienyje. Pirkimų ir logistikos skyrius įgyvendina planus centralizuoti 
visų organizacijų (asociacijų, viešosios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės) esančių LFF 
sudėtyje pirkimų vykdymą ir kontrolę naudojant jau sukauptą duomenų bazę apie tiekėjus, 
paslaugų kokybę, kainos ir kokybės santykio atitikimą. Skyrius prisideda prie visų renginių 
planavimo ir organizavimo tiek organizuojant vietinius renginius, tiek tarptautinius renginius, bei 
padeda rengti paraiškas UEFA, FIFA rengiamuose konkursuose dėl renginių organizavimo 
Lietuvoje. Tolimesni skyriaus veiklos planai susiję su partnerių aktyvios duomenų bazės didinimu, 
atsiskaitymo kontroliavimu LFF viduje ir su išoriniais partneriais. Taip stengiantis palaikyti gerus 
santykius su tiekėjais, užsitikrinant tinkamą paslaugų ir prekių kokybę, o organizacijose stengiantis 
iš anksto planuoti federacijos, viešosios įmonės, asociacijų pirkimus ir įvykdyti užsakymus 
optimaliausiomis kainomis ir kokybe, tokiu būdu įgyvendinti taupymo politiką Lietuvos futbolo 
federacijoje. 
 

   Veikla  EUR 
(000) 

       

ADMINISTRACIJA     

    Administracijos išlaidos 825 884 

     2016 m. LFF Administracija  1 032 192 

     2016 m. LFF ilgalaikio ir mažaverčio turto įsigyji  15 600 

     2016 m. LFF komandiruotės  2 917 

     2016 m. LFF nenumatytos išlaidos  30 542 

     A rinkt. draugiškos tarpt. rungtyn. (2 rungtynės)  14 018 

     A rinkt. EURO 2016 atrank.rungtyn. LTU-MLT  14 018 

     A rinkt. EURO 2016 atrank.rungtyn. LTU-SLO  14 018 

     A rinkt. EURO 2016 atrank.rungtyn. SCO-LTU  21 026 

     A rinkt. EURO 2016 atrank.rungtyn. SVK-LTU  21 026 

     A rinktinės draugiškos tarpt. rungt. (1 rungtynės)  14 018 

     A rinktinės draugiškos tarpt. rungt. (2 rungtynės)  14 018 

     A rinktinės draugiškos tarpt. rungt. (Baltic Cup)  14 018 

     FIFA ir UEFA svečių priėmimas, reprezentacija  8 400 

     LFF VK narių ir apskričių atst. išvykos su rinktin  24 000 

     LFF.LFF Konferencija  7 200 

     LFF.LFF Vykdomojo Komiteto posėdžiai  4 440 

     Marketingas ir komunikacija pgl sutartį su VŠĮ Fut  8 411 

     TONY PAEFFGEN ir rėmėjų priėmimas  - 

     Trenerių taryba  6 000 

     U-17 Amber Cup turnyras  3 504 

     U-21 rinkt. EURO 2017 atrankos rungt. LTU-AND  14 018 

     U-21 rinkt. EURO 2017 atrankos rungt. LTU-ITA  14 018 

     U-21 rinkt. EURO 2017 atrankos rungt. LTU-SLO  14 018 

     U-21 rinkt.draugiškos tarpt.rungtyn.(2 rungtynės)  42 053 

     UEFA U-17 kvalifikacinis turnyras  3 504 

     UEFA U-19 kvalifikacinis turnyras  3 504 

     UEFA WU-17 kvalifikacinis turnyras  3 504 

     UEFA WU-19 kvalifikacinis turnyras  3 504 

     WU-17 stovykla, kontrolinės rungtynės  3 504 

     WU-19 stovykla, tarptautinis turnyras Estijoje  3 504 

    Administracinių išlaidų korek. -548 612 

       

    Administracijos pajamos 4 281 838 
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     2016 m. LFF Administracija  4 281 838 

 13 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) 3456,0 

 
 
3.4. Sporto bazės 
 
Atsakingi: UAB „Futbolo stadionas“ 
 
2013m. liepos men. LFF įsteigtas naujas juridinis vienetas – UAB „Futbolo stadionas“ , pagal 
sutartį nuomoja iš LFF stadioną, esanti Stadiono g. 2, Vilnius ir  Kauno futbolo akademiją. 
Pagrindinė UAB veikla – stadiono, aikščių ir patalpų subnuoma. Kaip ir buvo planuota,  2015 
metais – LFF stadione Vilniuje ir Kauno futbolo akademijoje pakeistos aikščių dangos. Vilniuje 
modernizuotas apšvietimas, kuris dabar atitinka aukščiausius UEFA reikalavimus. 2016 metais 
didelių investicijų nenumatoma. 
2016 metais LFF stadione ir Kauno futbolo Akademijos bazėse vyks sekantys renginiai :  
Vilnius:  
- A lygos čempionato ir LFF taurės rungtynės. Šias metais pas mus treniruojasi ir žaidžia „Žalgiris“ 
ir „Trakai“. Viso per metus 38 rungtynės.  
- I LFF lygos pirmenybių rungtynės. Treniruojasi ir žaidžia MRU. Taip pat žaidžia „Žalgiris B“, 
Trakai 2. Viso per metus 36 rungtynės. 
- SFL lygų rungtynės. Žaidžia „Prelegentai“ , „Liberus“ ir kitos komandos. Viso per metus apie 24 
rungtynių.  
- Elitinės Jaunimo lygos rungtynės. Apie 12 rungtynių. 
- Liepos mėn. numatomos kvalifikacinės UEFA čempionų lygos ir UEFA Europos lygos rungtynės, 
kur mūsų šalį atstovaus Vilniaus „Žalgiris“ ir  Trakų „Trakai“. 
- Rugsėjo 4d. numatomos FIFA Pasaulio čempionato atrankos rungtynės Lietuva-Slovėnija 
- Spalio 11d. numatomos FIFA Pasaulio čempionato atrankos rungtynės Lietuva – Anglija 
- Įvairių Jaunimo rinktinių draugiškos rungtynės. 
Kaunas:  
- „A“ lygos čempionato ir LFF taurės rungtynės. Kauno „Spyris“ ir „Stumbras“. Ankstyvą pavasarį ir 
vėlyvą rudenį. 
- I lygos čempionato rungtynės. Kauno FBK „Kaunas“.  
- Elitinės Jaunimo lygos rungtynės. 
- LMFL (Lietuvos mėgėjų futbolo lyga) turnyrai ir varžybos. 
- Birželio – rugpjūčio  mėnesiais Kauno futbolo Akademijoje planuojama  atlikti viešbučio kambarių 
remonto darbus. 
 

   Veikla  EUR 
(000) 

       

SPORTO BAZĖS     

    Sporto bazių išlaidos 347 022 

     UAB "Futbolo stadionas" administracinės išlaidos  345 569 

     UAB "Futbolo stadionas" komandiruotės  1 453 

    Administracinių išlaidų korek. - 

       

    Sporto bazių pajamos 433 680 

     UAB "Futbolo stadionas" administracinės išlaidos  433 680 

 14 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) 86,7 

 
 
3.5. Sporto medicinos centras 
 
Atsakingi: UAB „LFF Sporto medicinos centras“ 
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2015 metais įsteigtam „LFF sporto medicinos centrui“ liepos 17 dieną Kauno visuomenės sveikatos 
centras išdavė Leidimą – Higienos pasą, pagal kurį leidžiama ūkinė komercinė veikla: fizinė 
medicina, kineziterapija, masažas.  
2015 12 04 gautas dar vienas Leidimas – Higienos pasas, pagal kurį centro veikla yra praplečiama 
įtraukiant ortopediją ir traumatologiją. 
Lapkričio mėn. 24 dieną pasirašyta sutartis su Respublikine Kauno ligonine. Pagal šią sutartį 
ligoninė įsipareigoja atlikti sporto medicinos centro užsakymus:  klinikinius laboratorinius, 
biocheminius laboratorinius, mikrobiologinius laboratorinius, bei patologinius tyrimus. Susitarta, 
kad, esant poreikiui, ligoninė teiks ir kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios bus būtinos sporto 
medicinos centrui. 
2015 m 12 01 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros tarnyba sporto medicinos centrui 
išdavė asmens sveikatos priežiūros licenciją, kuri suteikia teises teikti antrines laboratorines 
paslaugas: raumenų ir judamojo aparato testavimas, kombinuotas elektro ir ultra garso terapijos 
taikymas, odos šaldymo procedūros, kompresinės limfodrenažinės sistemos procedūros, funkcinė 
raumenų stimuliacija, moderniausių elektromagnetinės terapijos formų taikymas, gydomosios 
termomasažinės procedūros, ūmus, poūmis ir lėtinis traumų gydymas. 
Tam reikia įsigyti keletą būtinų medicininių prietaisų. Vienas iš jų tai kūno riebalų analizatorius, 
kurio pagalba bus išmatuojami šie rezultatai: kūno tipas, lytis, amžius, ūgis, svoris, kūno riebalai %, 
kūno riebalai (kg), liesoji kūno masė (kg), bazinė medžiagų apykaita (kcal), kūno skysčiai kg. 
2015 m 12 15 pasirašyta sutartis su UAB „Limedika“ pagal kurią bus galimybė pirkti medikamentus 
didmeninėm kainom. Šią sutartį galėjome pasirašyti tik įgiję licenciją. 
Baigiant 2015 –uosius metus sporto medicinos centras atliko beveik visus parengiamuosius darbus 
savo ūkinei komercinei veiklai vykdyti.  
2016 m. sausio mėn. bus pasirašyta sutartis su Lietuvos Sporto Universitetu. Tai suteiks mums 
galimybę, pasitelkiant LSU mokslininkų rekomendacijas ir patirtį, greičiau ir efektyviau padėti 
sportininkams išvengiant traumų, įvertinti rizikos veiksnius ir traumų priežastis, tobulinti priežiūros 
standartus. 
2015 metais užvestos asmenines sveikatos priežiūros korteles 1999 ir 2000 metais gimusiems 
Nacionalinės futbolo akademijos auklėtiniams . Taip pat užvestos asmeninės žaidėjų sveikatos 
kartotekos merginų U-15 rinktinei, kuri pradėjo pasiruošimą 2018 metų  Europos čempionatui, kurio 
finaliniame etape šeimininkių teisėmis  ir dalyvaus ši merginų rinktinė. Yra  bendradarbiaujama su 
šios rinktinės treneriais ir bus suteikta visokeriopa reikalinga  medicininė pagalbą žaidėjams. 
2016 m.  bus užvestos jaunų žaidėjų, įtrauktų į bet kurios amžiaus grupės Lietuvos rinktinės 
sąrašus, sveikatos priežiūros kartotekos. Tai  leis nacionalinės tiek vyrų, tiek moterų  ir U-21 
rinktinės treneriams turėti išsamesnę informaciją apie jų žaidėjų sveikatos būklę. 
2016 m. didelę dalį medicininių paslaugų jau bus galima atlikti LFF sporto medicinos centre. 
Planuojama bendradarbiauti su visom futbolo akademijom, kurios vykdo veiklą Lietuvoje. 
Vienas iš artimiausių darbų, padedant A lygos licencijavimo komitetui, siekti pagerinti sveikatos 
priežiūrą A  lygos klubuose, sudaryti žaidėjams  galimybes pasitikrinti savo sveikatą LFF sporto 
medicinos centre. 
Sporto centre dirbantys kvalifikuoti specialistai suteiks reikiamą pagalbą ir kvalifikuotą gydymą ne 
tik  futbolininkams. LFF sporto medicinos centre bus teikiamos sporto medicinos paslaugos ir kitų 
sporto šakų atstovams bei  miesto gyventojams.  
 

   Veikla  EUR 
(000) 

       

SPORTO MEDICINOS CENTRAS  

    Sporto medicinos centro išlaidos 168 800 

    Administracinių išlaidų korek. - 

       

    Sporto medicinos centro pajamos 36 250 

 15 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -132,6 
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4. LFF VISOS VEIKLOS REZULTATAS 2016 METAIS 
 
Federacija sportinę veiklą finansuos iš kitų veiklų sukauptais resursais.  
 

   Veikla  EUR 
(000) 

       

A IR U21 RINKTINĖS     

       

 1 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -900,8 

       

FUTBOLO AKADEMIJOS    

       

 2 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -381,2 

       

JAUNIŲ FUTBOLAS     

       

 3 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -748,1 

       

MOTERŲ FUTBOLAS    

       

 4 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -423,6 

       

FUTSAL      

       

 5 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -116,4 

       

FUTBOLO TECHNINIS VYSTYMAS  

       

 6 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -140,2 

       

VARŽYBŲ VYKDYMAS    

       

 7 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -591,9 

       

LICENCIJAVIMAS     

       

 8 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -82,6 

       

MASINIS FUTBOLAS     

       

 9 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -176,1 

       

PROJEKTŲ VYKDYMAS    

       

 10 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -76,0 

       

MARKETINGAS      

       

 11 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -71,4 

       

KOMUNIKACIJA     

       

 12 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -45,9 

       

ADMINISTRACIJA     

       

 13 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) 3456,0 
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SPORTO BAZĖS     

       

 14 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) 86,7 

       

SPORTO MEDICINOS CENTRAS  

       

 15 LFF RESURSŲ NAUDOJIMAS/KAUPIMAS (-/+) -132,6 

       

 
2016 metų biudžeto deficitas sudaro 344 tūkst. EUR, kuris bus mažinamas iš praeitų laikotarpių 
rezervų bei finansinių resursų piniginių srautų sureguliavimui. 
Ilgalaikės strategijos kryptingas įgyvendinimas duoda savo vaisių, bet tuo pat metu – iššūkis visai 
futbolo bendruomenei ir Lietuvos futbolo federacijai. 
Ši programa-biudžetas parengti stengiantis optimaliai suderinti Lietuvos futbolo federacijos plėtros 
siekius su finansinėmis galimybėmis, sąlygotomis sunkių makroekonominių sąlygų. LFF 2016 metų 
biudžetas leis įgyvendinti numatytą programą bei ilgalaikę futbolo vystymo strategiją 2010-2020 
metams. 

-----------------------------------  
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8%
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MASINIO FUTBOLO 
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2%
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0%
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5%
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71%
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PAPILDOMAS 
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6%

Projekcinis biudžetas 2016 m. - Įplaukos
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15%

SPORTINĖ VEIKLA -
FUTBOLO AKADEMIJOS 
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6%

SPORTINĖ VEIKLA - JAUNIŲ 
FUTBOLO IŠLAIDOS

12%

SPORTINĖ VEIKLA - MOTERŲ 
FUTBOLO IŠLAIDOS

7%

SPORTINĖ VEIKLA - FUTSAL 
IŠLAIDOS

2%
PROJEKTINĖ VEIKLA -
FUTBOLO TECHNINIO 
VYSTYMO IŠLAIDOS

4%

PROJEKTINĖ VEIKLA -
VARŽYBŲ VYKDYMO 
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18%

PROJEKTINĖ VEIKLA -
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1%
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KOMERCINĖS IŠLAIDOS

10%
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1%
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9%
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4%
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SPORTO MEDICINOS 
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3%

Projekcinis biudžetas 2016 m. - Išlaidos


