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SERTIFIKAVIMO SISTEMOS TIKSLAS 

 

Sujungti vaikų ir jaunimo futbolo organizacijų 
veiklą į integruotą futbolo jaunimo ugdymo 
modelį   

 



TRIJŲ SRIČIŲ KRITERIJAI 

 

  

 

VADYBOS KRITERIJAI SPORTINĖS VEIKLOS 
          KRITERIJAI 

IŠTEKLIAI 



 5 LYGIŲ SERTIFIKATAI  

 

  

 

* Žemesnis masinio dalyvavimo lygmuo 
 
** Aukštesnis masinio dalyvavimo lygmuo 
 
*** Žemiausias elito lygmuo 
 
**** Vidutinis elito lygmuo 
 
***** Aukščiausias elito lygmuo  



Taikymo sritis 

 

Organizacijos, ugdančios visų amžiaus grupių ir 
abiejų lyčių futbolo sportininkus, nepriklausomai 
nuo juridinės organizavimo formos 

 

  

 



Sertifikavimo privalomumas 

A ir I lygos klubų jaunimo ugdymo struktūroms 
privaloma nuo 2018 pradžios  

 

Kiti klubai ir ugdymo įstaigos – savanoriškai.  

 

Aeityje privalomo sertifikavimo apimtis bus 
išplėsta į kitas lygas, jaunimo varžybas 
 

  

 



Sistemos nauda 

Sertifikatas -  marketingo argumentas siekiant pritraukti 
daugiau vaikų į FM, konkuruojant tiek su kitomis sporto 
šakomis, tiek su nesertifikuotomis FM. 

Dėka sistemos – kaupsis palyginamieji duomenys, 
galėsime analizuoti progresą ir pokyčius  

Sertifikavimas paskatins ir padės gerinti veiklą 
kiekvienai FM 

Aukštesnio lygio metodikos, geresnė infrastruktūra ir 
ugdymo įstaigų darbo monitoringas 

 



Skatinimo priemonės 

Numatoma kompensuoti dalį darbo užmokesčio aukščiausią sertifikavimo lygmenį 
***** (penkių žvaigždučių) pasiekusių futbolo mokyklų sportinės veiklos vadovams. 
 
Su sertifikavimo rezultatais bus susieta UEFA Čempionų lygos solidarumo lėšų 
paskirstymo tvarka – klubams, kurių jaunųjų futbolininkų ugdymo veikla bus 
nesertifikuota nustatytam lygmeniui, solidarumo išmokos bus sumažintos. 
 
Galimybė naudotis LFF sportinio ugdymo programa „LFF Academy Online“. 
 
Galimybė nemokamai dalyvauti LFF organizuojamuose gerosios praktikos mokymuose. 
 
Sertifikuotoms futbolo mokykloms bus teikiamas prioritetas dalyvauti įvairiuose LFF 
futbolo infrastruktūros vystymo projektuose. 
 
Sertifikuotoms įstaigoms numatoma kompensuoti dalį išlaidų LFF organizuojamuose 
futbolo trenerių rengimo / kvalifikacijos kėlimo kursuose. 
  
 



Sistemos administravimas 

Futbolo mokyklų sertifikavimą vykdo Lietuvos futbolo federacija 
 
Licencijavimo skyrius yra Federacijos organizacinis padalinys, 
atsakingas už sertifikavimo sistemos administravimą ir veikimą 
 
Sertifikavimą įgyvendins Licencijavimo skyriaus vadybinės ir sportinės 
veiklos ekspertai – sertifikuojantys asmenys  
 
Tas pats ekspertas negalės vertinti tos pačios FM du metus iš eilės 
 
Sertifikatas galios metus  
 
Sertifikuojančių asmenų sprendimus kasmet       patikrins LFF vidaus ar 
išorės auditorius 
 



 

 

Atliekamas pirmasis FM 
įvertinimas: dokumentacija, 

interviu vietoje 

Jeigu reikalavimai tenkinami – 
vadovaudamasis audito išvada ir 

informavęs TD bei LVJFA, 
Licencijavimo skyriaus vadovas 
priima sprendimą dėl  atitikimo 

atitinkamo lygmens reikalavimams  

Jeigu reikalavimai netenkinami – 
FM suteikiamas 2 mėnesių periodas 

trūkumams ištaisyti 

Po dviejų mėnesių išduodamas 
sertifikatas arba nutraukiamas 

sertifikavimo procesas 

Sertifikuojantys asmenys ne vėliau 
kaip per 6 mėnesius nuo sertifikato 
išdavimo atlieka stebėsenos  

vizitą FM  

Įvertinus didžiąją dalį to siekusių  

FM, atliekama sistemos apžvalga, 
surenkami atsiliepimai,  

atliekamas sistemos  tobulinimas 

Licencijavimo skyriaus vadovas 
priskiria sertifikuojančius asmenis 

kiekvienai FM 
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