
Kėdainių Nevėžio atvejis  



Klube pirmoji vaikų grupė sukomplektuota nuo 2007 

metų (1999 – 2000 m. gimimo).  

 

2016 metais FK “Nevėžis” turėjo jau 7 vaikų ir jaunimo 

futbolo grupes, dirbo 4 vaikų ir jaunimo treneriai. 

 

2016 metų gruodžio mėn. Kėdainių r. Tarybos 

posėdyje patvirtintas Kėdainių rajono savivaldybės 

2017–2019 metų strateginis veiklos planas apjungti 

ugdymą vienoje įstaigoje. 

 

Nuo 2017 metų kovo mėnesio apsijungė Kėdainių SC ir 

Kėdainių FK „Nevėžis“. 

 

Bendruomenės klubo link 



Pasitikėjimas 

 

Nuveikti darbai 

 

Konkurencingumas 

 

Vadyba 

 

LFF strategijos gairės 

 

Politinis palaikymas ir t.t.  

 

Svarbūs dalykai pokyčiams 



Pageidaujantys SC treneriai galėjo pereiti dirbti į klubą 

 

Ne mažiau 200 vaikų 

  

Futbolo grupių dalyvavimas Lietuvos čempionatuose 

 

„Nevėžio“ vyrų komandos papildymas jaunais išugdytais 

žaidėjais 

Savivaldybės įpareigojimai klubui 



Dvi pagrindinės klubo vaikų ir jaunimo ugdymo kryptys: 

masiškumas ir aukštas sportinis parengimas  

 

Sieksime kuo aukštesnės kokybės, kaip futbolo vaikų ir jaunimo 

ugdymo paslaugos atlikimo visai Kėdainių krašto bendruomenei.   

 

Susivienijus organizacijoms bus prieinamesnis komunikavimas 

su vietos bendruomene, politikais ir rėmėjais 

 

Lėšų ir išteklių apjungimas 

 

Dings organizacijų susiskaldymas 

 

Neabejotinai lengviau bus dirbti treneriams  

 

Kokių rezultatų tikimasi iš pokyčių 



Savivaldybės 2017–2019 metų strateginis veiklos planas, kuriame 

patvirtintas Kėdainių rajono vaikų ir jaunimo futbolo plėtros 

programos finansavimas 

 

Dauguma trenerių dirba pagal sportinės veiklos sutartis 

 

Treneriai viso 8: tarp kurių 5 treneriai - aukšasis išsilavinimas, 5 

treneriai - UEFA B Licencija, keletas trenerių šiuo metu kursuose, 

sieksime nuolatinio tobulėjimo 

 

Specializacija pagal amžiaus grupes ateityje 

 

Bendradarbiaujame su Pabaltijo šalių klubais, konsultuojamės su 

Anglijos įvairių lygų klubais, stebime jų klubų strukturizaciją ir 

futbolininkų rengimo metodikas, stebime LFF inicijuotus šios srities 

pokyčius 

 

 

 

Kaip dirbame dabar 



Grupių 
skaičius 

Amžiaus grupė 

1 U-19 (1999 - 2000 m. gimimo)             

2 U-17 (2001 m. gimimo)                                

3 U-16 (2002-03 m. gimimo)                               

4 U-14 (2004 m. gimimo)                                

5 U-13 (2005 m. gimimo)                                

6 U-12 (2006 m. gimimo)                                

7 U-11 (2007 m. gimimo)                                

8 U-10 (2008 m. gimimo)                                

9 U-9 (2009 m. gimimo)                                

10 U-8 (2010 m. gimimo)                                

11 Merginų grupė ( 1 ) 

12 Kaimo bendruomenių grupės ( 2 ) 

Jaunimo grupių skaičiai: 
 12 grupių, 8 treneriai 



Kėdainių keturių darželių pedagogai jau dalyvavo LFF vykdomose mokymuose, 

kuriuose darželius aprūpino visą reikiamą įrangą, inventoriumi. Treneriai rinkdami 

grupes jau pasiima futbolo pradžiamokslį turinčius vaikus iš šių darželių.  

 

Šiemet pirmi metai kuomet Kėdainių “Nevėžio” merginos dalyvaus Lietuvos Moterų 

futbolo I lygos pirmenybėse. Merginų futbolo plėtra vykdoma jau keleta metų. 

 

Yra tamprus ryšis su “Nevėžio” veteranų komanda. Planuose atgaivinti salės futbolo 

komandos dalyvavimą Lietuvos čempionatuose 

 

Projektai : 

 

"Užauginkime nugalėtojų kartą!„ 

 

Kėdainių rajono mokyklines įstaigas lankančių pirmokų vaikų futbolo turnyras 

"Pirmokų lyga" 

 

Kėdainių rajono priešmokyklinių ugdymo įstaigų futboliuko turnyras "Pirmasis įvartis"  

 

Kitos sritys 



 

Gerinti Kėdainių futbolo infrastruktūrą 

 

Plėsti masiškumą (formuojant papildomas grupes miesteliuose) 

 

Gerinti futbolo įvaizdį, pritraukti naujus rėmėjus 

 

Skatinti trenerių išsilavinimą 

 

Ateityje pereiti prie futbolo akademijos statuso 

 

Kt. 

 

Planai ateičiai 



Ačiū! 


